
Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre za rok 2012 

 

Systemizované odborné zamestnanecké miesta: 

Stála štátna služba  - 8 miest 

Dočasná štátna služba – 0 

Miesta vo verejnom záujme: - 5 miest  

 

Počet dní pripadajúcich na jednotlivé okruhy činností: 

Predarchívna starostlivosť na úseku správy registratúr 96,5 dní 

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov 35 dní 

Evidencia archívneho dedičstva 31 dní 

Ochrana archívnych dokumentov 382 dní 

Filmotéka 9 dní 

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 339 dní 

Prístup k archívnym dokumentom /bádateľská a správna agenda/ 916 dní 

Príručná odborná knižnica 92 dní 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť 53 dní 

Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 871,5 dní 

Správa informačných technológií 53 dní 

 

V porovnaní s rokom 2011 z objektívnych príčin archív pracoval s menším pracovným 

fondom zmenšením o 79 dní. 

 

Predarchívna starostlivosť o registratúry organizácií 

     Počet pôvodcov registratúr s aktívnou spoluprácou – 150. V roku 2012 vyradení dvaja, 

novozaradení traja pôvodcovia. Zo 71 návrhov na vyradenie dokumentov bolo schválených 

61. Kontrola sa uskutočnila v 14-tich registratúrnych strediskách. Súhlasné vyjadrenie 

používať nový registratúrny plán a poriadok obdržalo 7 organizácií. V 121 prípadoch 

zamestnanci registratúrnych stredísk absolvovali metodické inštruktáže prostredníctvom 

odborného zamestnanca ŠA v Nitre. Rozsah prevzatých dokumentov po vyraďovacom konaní 

predstavoval 198,18 bm. 

 



Predarchívna starostlivosť o na úseku archívov a archívnych dokumentov 

V archívnej evidencii je 17 pôvodcov so zriadeným archívom. Kontrola sa uskutočnila 

v štyroch organizáciách. 

 

Evidencia archívneho dedičstva 

     Štátny archív v Nitre spravuje k 31. decembru 2013 7841,66 bm archívnych dokumentov  

V roku 2013 prírastkami (66) pribudlo rekordných 201,29 bm. Najrozsiahlejšie Juhoslovenské 

celulózky a papierne, n.p., š.p. v Štúrove a Slovenské energetické strojárne, n.p., š.p. 

v Tlmačoch. Štátny archív v Nitre k 31. decembru 2012 eviduje  779 archívnych fondov. 

 

Ochrana archívnych dokumentov 

     Okrem základných ochranných prác mikrofilmovaním bolo vyhotovených 41 866 záberov 

konzervačných kópií a 40 864 záberov študijných kópií archívnych dokumentov. 

  

Filmotéka 

     Evidencia zachytáva 1 185 kusov konzervačných kópií mikrofilmov a 1 059 študijných 

kópií mikrofilmov rôznych archívnych fondov. 

 

Spracovanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

     Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. decembru vykazovaného 

roka 

roztriedené usporiadané inventarizované katalogizované registre ako  

AP 

nespracované Celkové 

množstvo AD 

v bm 
bm % bm % bm % bm % bm % bm % 

2490,59 31,

76 

2466,03 31, 

44 

2539,16  32,53 (704,

59) 

(9,24) 10,58 0,13 335,30 4,27 7841,66 

 

V sledovanom roku zamestnanci usporiadali 226,41 bm, zinventarizovali 5,21 bm. 

archívnych dokumentov. Výstupy hotových inventárov v zviazanej podobe pripadnú na 

rok 2013. 

Najzaujímavejšie:  

- Nitrianska župa I. kongregačné písomnosti 1711 - 1848 

- Tekovská župa, podžupan, 1860 - 1918   



- Nitrianska župa I., pasové písomnosti, 1914 - 1918   

                                                                  

Prístup k archívnym dokumentom /bádateľská a správna agenda/ 

    Tento typ agendy zaberal najvyšší počet pracovných dní 916.  

Počet bádateľov a bádateľských návštev k 31. decembru 2012: 

 

Celkom  

dní za6.1.1. 

bádatelia  - počet bádateľské návštevy – počet 

 

účel štúdia 

celkom tuzemskí zahraniční celkom tuzemské zahraničné hist. iný 

219,5 423 386  37 1010 946 64 880 130 

 

●  Počet tuzemských bádateľských návštev v porovnaní s vlaňajším rokom vzrástol o 63, 

počet zahraničných návštev klesol o 31 návštev. Počet tuzemských bádateľov v roku 2011 bol  

445, zahraničných 61 bádateľov. Celkove sme bádateľom predložili 4 503 archívnych 

dokumentov a mikrofilmov. Pretrváva zvýšený záujem o štúdium cirkevných matrík. Najväčší 

záujem bol o zostavovanie rodostromov a regionálne dejiny. Bádatelia hojne využívali 

sčítanie obyvateľov z roku 1869. Vzrástol záujem o dejiny národností – maďarskej 

a židovskej. 

 ● V správnej agende bolo vydaných 473 overených dokumentov. Odpovedali sme na 49 

žiadostí zo zahraničia o vyhotovenie genealogických rešerší. V oboch prípadoch išlo o platené 

služby. Najviac sú využívané dokumenty II. pozemkovej reformy, presídlencov z Maďarska 

na Slovensko v rokoch 1947 – 48.  

 

Archívna knižnica 

     Knižničný fond je vedený elektronickou formou. Archív eviduje 18 910 titulov, prírastok 

za rok - 502 titulov, získaných prevažne darovaním. Na prezenčné štúdium v bádateľni bolo 

predložených 239 titulov. 

 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť 

     Vzhľadom na množstvo úloh a menší počet zamestnancov výsledky sú na dobrej úrovni, 

ale s vedomím, že podstatnú časť prác je vykonávaná mimo pracovného času.  

 ● Z publikačnej činnosti pokračovali výstupy i rozpracovanie ôsmich obecných monografií, 

boli uverejnené 4 štúdie, 7 referátov, 9 posudkov a 7 historických prednášok.  



  ● Propagácia konkrétnych historických udalostí a archívnych dokumentov sa uskutočnila 

rozhlasom, televíziou a filmom 8 krát. Vyzdvihli sme osobnosti vo vzťahu k Slovensku ako 

napr. M. R. Štefánika, Eduarda Sachera, zbojníka I. Lepeja, Alžbetu Bátoryovú a iné cez 

zachované archívne dokumenty. 

V roku 2012 sa nevysvetliteľne znížil počet školských exkurzií na 5.  

 

Organizačná a riadiaca práca 

     Zamestnanci aktívne vystupovali v odborných komisiách, redakčných radách 

a záujmových odborných spoločnostiach. Zúčastnili sa odborných vzdelávacích aktivít. Boli 

účastníkmi Archívnych dní v Trnave ako aj ďalších konferencií, i s aktívnym vystupovaním. 

Ekonomická situácia Štátneho archívu v Nitre vykazovala prvky poklesu oproti minulým 

rokom. Zabezpečovali sa predovšetkým základné hospodárske a odborné funkcie archívu. 

 

 

V Ivanke pri Nitre  20. apríla 2013 

                                                                                        Mgr. Šarlota Drahošová 

                                                                                                     riaditeľka 


