
Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre za rok 2013 

 
     V roku 2013 pracovalo v Štátnom archíve v Nitre 13 zamestnancov, z toho 8 

v štátnozamestnaneckom pomere a 5 vo verejnom záujme. Dvaja zamestnanci rozviazali 

v priebehu roka pracovný pomer a nastúpil jeden nový zamestnanec vo verejnom 

záujme.   

V roku 2013 sme vyčerpali 2483,5 pracovných dní. Počet dní práceneschopnosti 208 dní.  

 

Jednotlivé okruhy činností s odpracovanými dňami: 

 
 

 

Predarchívna starostlivosť  130 dní 

Evidencia archívneho dedičstva   33 dní 

Ochrana archívnych dokumentov 172 dní 

Filmotéka     9 dní 

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 372 dní 

Prístup k archívnym dokumentom /bádateľská a správna agenda/ 984,5 

dní 

Príručná knižnica    71 dní 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť 89,5 dní 

Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna činnosť 532,5 

dní 

Správa informačných technológií   90 dní 

 

     

 

Predarchívna starostlivosť 

 
Počet pôvodcov registratúr s aktívnou spoluprácou: 122 

Počet pôvodcov so zriadeným archívom: 16 

Počet schválených návrhov na vyradenie: 71, čo je o 12 viac ako v minulom roku 

Počet kontrol v organizáciách: 12 

Počet schválených registratúrnych poriadkov a plánov: 16 

Počet konzultácií a praktických inštruktáží: 92 

 

Evidencia archívneho dedičstva 

 
Štátny archív v Nitre eviduje k 31. decembru 2013  797 archívnych fondov, ktoré predstavujú 

7963,72 bm. Prevzali sme 22 nových archívnych fondov a 12 prírastkov k už evidovaných 

fondom. Počet prevzatých archívnych dokumentov predstavuje 121,04 bm. 

K najvýznamnejším patria dokumenty VAB Sipox, a. s. v Bánovciach nad Bebravou, 

písomnosti Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre, Tatra, n. p. Kopřivnice, OZ 

v Bánovciach nad Bebravou a Krajský súd v Nitre III. 

 

Ochrana archívnych dokumentov 



Čo sa týka  opráv budovy a vybavenosti v tejto časti sme zaznamenali stagnáciu vzhľadom na 

šetrenie verejnými financiami. Pri mikrofilmovaní sme pocítili nedostatok filmov, vyhotovilo 

sa 21 396 mikrofilmovacích záberov medzi nimi i stredoveké listiny. 

 

Filmotéka 

 
Vo filmotéke k 31. decembru evidujeme 876 890 záberov konzervačných filmov. 

Z významnejších pribudli jednotliviny z cirkevných matrík. Počet študijných kópií je 

694 878 záberov. 

 

Spracovanie a sprístupnenie archívnych dokumentov 
Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. decembru 2013:  

 

roztriedené usporiadané inventarizované katalogizované registre nespracované celkom 

bm bm bm bm bm bm bm 

2490,59 2603,16 2540,86 (704,59) 10,58 334,50 7963,72 

 

V roku 2013 pribudlo: 

roztriedeného 31,07 bm, usporiadaného 32,69 bm, inventarizovaného 31,91 bm, registre 

0,13, neusporiadaného 4, 20 bm. 

 

Vyhotovené archívne pomôcky - inventáre: 

- PhDr. Keresteš Peter, PhD: Nitrianska župa I., kongregačné písomnosti II. 1648 – 1720, I. 

časť – evid č. 4466 

- Untermajerová Anna, Mgr. Ladislav Holečka: Nitrianska župa I., podžupan, pasové 

písomnosti 1907 – 1918 (1919) – evid č. 4467 

 

Prístup k archívnym dokumentom 

   Záujem o prioritné archívne fondy z hľadiska správnej agendy sa nemenili: Krajský národný 

výbor v Nitre, Pracovné skupiny pre pozemkovú reformu, Osídľovacie úrady, Krajský súd 

v Nitre s jeho pozemnoknižnou časťou. Narastá počet žiadostí o výpisy z cirkevných matrík, 

keďže nevybavujeme tuzemských žiadateľov o vyhotovenie rodostromov.    

                                                                                                                                     

Bádateľské osobné návštevy – historické štúdium -  počet: 633, z toho zahraničné  

                                                    37 osôb 

- majetkové štúdium – počet 79 

V roku 2013 sme zaznamenali pokles osobných návštev vzhľadom na možnosť štúdia 

cirkevných matrík na internete (nie sú však zverejnené všetky matriky). Najviac 

študovanými oblasťami naďalej zostali zostavovanie rodostromov a regionálne dejiny.  

   V majetkovoprávnej agende prišlo 353 žiadostí, z toho 16 zahraničných. Vyhotovili 

sme 21 genealogických rešerší pre zahraničia (hlavne USA, Maďarsko, Izrael). 

 

Archívna knižnica 

 
Príručnú archívnu knižnicu vedieme v lístkovej podobe i elektronicky. V sledovanom roku 

sme zaznamenali malý prírastok nových publikácií, čo súviselo s nedostatkom financií na túto 

činnosť – 172 titulov. Všetky boli získané darom. K 31. 12. 2013 sme evidovali 19 082 titulov 



kníh. Knižnica je rozdelená do dvadsiatich šiestich vecných skupín. Využívajú ju na 

prezenčné štúdium bádatelia a zamestnanci archívu  (138 výpožičiek). 

 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť 
 

Tento okruh činnosti ovplyvňoval nedostatočný počet zamestnancov na základné práce. 

Napriek tomu odborní zamestnanci aktívne pracovali vo svojom voľnom čase 

a využívali bohaté skúsenosti zo spracovania dokumentov. 

 

Publikačná činnosť 

monografie štúdie recenzie, referáty posudky 

8 4 8 24 

 

Kultúrna a osvetová činnosť 
prednášky historické o archíve Výstavy v spolupráci exkurzie 

7 6 2 7 

 

Spolupráca s médiami: - rozhlas 1 

                                        - TV 3 

                                        - film 1 

 

Organizačná a riadiaca práca 

 
   Rok 2013 nebol bez problémov, do riadiacej činnosti nepriaznivo zasahovala zložitá 

finančná situácia, prechod riadenia hospodárskej činnosti archívu a pobočiek na 

Centrum podpory MV SR v Nitre, čo uberalo čas i sily z odbornej činnosti.  

   Š. Drahošová a P. Keresteš aktívne pracovali vo výbore Genealogicko-heraldickej 

spoločnosti, P. Keresteš v redakčnej rade Slovenskej archivistiky a Genealogicko-

heraldického hlasu. Zamestnanci sa aktívne zúčastňovali odborného vzdelávania 

a odborných konferencií v rámci finančných možností. 

 

 

V Ivanke pri Nitre 12. 3. 2014                                           Mgr. Šarlota Drahošová 

                                                                                                       riaditeľka 


