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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 1201 
zo 17. decembra 2003 

 
ku koncepcii rozvoja štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra 

SR podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov do roku 2010 (s výhľadom do roku 2015) 

 
Číslo materiálu: 11535/2003 

Predkladateľ: minister vnútra 

Vláda 

A. schvaľuje 
A.1. koncepciu rozvoja štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra SR 

podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov do roku 2010 (s výhľadom do roku 2015); 

B. poveruje 

ministra školstva 

B.1. v spolupráci s ministrom vnútra koordinovať prípravu projektu úpravy obsahu 
vysokoškolského štúdia odboru archívnictvo a pomocné historické vedy, ako aj 
projektu zriadenia vysokoškolského štúdia odboru konzervovanie 
a reštaurovanie archívnych dokumentov 

 do 31. decembra 2005 

B.2. v spolupráci s ministrom vnútra a ministrom kultúry koordinovať prípravu 
projektu zjednotenia systematického výskumu archívnych dokumentov 
k dejinám Slovenska a Slovákov v archívoch v zahraničí uskutočňovaného 
výskumnými a vedeckými pracoviskami z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 do 31. decembra 2005  
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C. ukladá 

ministrovi vnútra 

C.1. vytvárať podmienky na plnenie systémových opatrení a postupov uvedených 
v koncepcii vypracovaním metodického materiálu pre potreby výstavby 
účelových archívnych budov alebo ich rekonštrukcií 

 do 31. decembra 2006 

C.2. zabezpečiť vypracovanie projektov 
a) systematického výskumu archívnych dokumentov uskutočňovaného 

štátnymi archívmi v archívoch v zahraničí 
 do 31. decembra 2004 

b) priorít v sprístupňovaní archívnych súborov 
 do 31. decembra 2004 

c) vyhotovovania konzervačných kópií a študijných kópií archívnych 
 dokumentov 

 do 31. decembra 2004 

d) odbornej praxe na úseku správy registratúry 

 do 31. decembra 2005 

e) elektronického archívneho informačného systému 

 do 31. decembra 2005 

f) využívania informačných a  komunikačných technológií v  činnosti 
archívov 

 do 31. decembra 2005 

C.3. uplatňovať do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR zvýšenie počtu 
zamestnancov a finančné prostriedky vcelku na zabezpečenie opatrení, 
postupov a projektov uvedených v koncepcii  

 pri návrhu štátneho rozpočtu pre roky 2005 až 2015 

C.4. plniť systémové opatrenia, uplatňovať postupy a uskutočňovať projekty 
uvedené v koncepcii 

 priebežne do 31. decembra 2015 

C.5. predložiť na rokovanie vlády priebežné vyhodnotenie plnenia opatrení 
a postupov a prípravy projektov uvedených v koncepcii 

 do 30. júna 2007 
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ministrovi školstva 

C.6. koordinovať plnenie úloh systematického výskumu archívnych dokumentov 
k dejinám Slovenska a Slovákov v archívoch v zahraničí uskutočňovaný 
výskumnými a vedeckými pracoviskami z prostriedkov štátneho rozpočtu 
podľa schváleného projektu 

 do 31. decembra 2015 

C.7. predložiť na rokovanie vlády návrh na vytvorenie pracoviska pre výskum 
archívnych dokumentov v Tajnom vatikánskom archíve, Apoštolskej 
vatikánskej knižnici a archívoch ďalších cirkevných inštitúcií, ktoré bude 
nadväzovať na činnosť Slovenského historického ústavu v Ríme 

 do 31. decembra 2005. 

Vykonajú: minister vnútra 
minister školstva 
minister kultúry 

Na vedomie: predseda Slovenskej akadémie vied 
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov 


