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Krajská prokuratúra v Nitre I. 1949 – 1960  

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ obsah Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_7384 Referenčný kód 

3.1.2. Title Krajská prokuratúra v Nitre I. 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1949 – 1960 Časový rozsah 

3.1.4. Level of desription archívny fond Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

o description 

(quantity, bulk, or 

size) 

23,0 bm (351 škatúľ, 3 kusy úradných kníh, 91 kusov pomocných kníh) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Krajská prokuratúra v Nitre Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Na základe zákona č. 320/1948 Zb. z 22. decembra 1948 o územnej organizácii 

krajských a okresných súdov boli v sídlach a v obvodoch krajských národných výborov 

zriadené krajské súdy. Paralelne s touto organizáciou súdnictva sa kreovali aj orgány 

verejnej obžaloby – prokuratúry. Nariadením ministra spravodlivosti č. 11/1949 z 29. 

januára 1949 boli definované obvody krajských a okresných súdov, ktoré sa zhodovali s 

obvodmi príslušných prokuratúr. Podľa tohto nariadenia do obvodu Krajského súdu v 

Nitre patrili okresné súdy v Nitre, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom, Hlohovci, 

Hurbanove, Komárne, Leviciach, Nových Zámkoch, Prievidzi, Šali, Štúrove, 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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Topoľčanoch, Vrábľoch, Zlatých Moravciach a Želiezovciach. V nadväznosti na 

reorganizáciu súdnictva sa počnúc 1. februárom 1957 z územnej kompetencie Okresnej 

prokuratúry v Nových Zámkoch vyčlenil obvod Okresnej prokuratúry v Šuranoch. 

Postavenie a kompetencie prokuratúry upravil zákon č. 65/1952 Zb. z 30. októbra 1952 

o prokuratúre. Podľa tohto zákona boli okresní a krajskí prokurátori orgánmi 

generálneho prokurátora. Sídla a obvody krajských prokurátorov zostali zachované 

podľa sídla a obvodu príslušných krajských súdov. Úlohou generálneho prokurátora a 

jeho orgánov bolo strážiť, presadzovať a upevňovať tzv. socialistickú zákonnosť. Do 

jeho pôsobnosti patrilo podľa § 2 citovaného zákona: 

a) upozorňovať úrady, národné výbory, orgány a inštitúcie na zistené nedostatky a 

dávať podnet k preskúmaniu rozhodnutí a opatrení, ktoré odporujú právnemu 

poriadku, 

b) starať sa o zisťovanie trestných činov a spravodlivé potrestanie páchateľov a 

dohliadať na výkon trestov im uložených, 

c) dohliadať, aby orgány národnej bezpečnosti postupovali podľa zákona; túto 

pôsobnosť vykonáva generálny prokurátor podľa zvláštneho poriadku, ktorý 

vydá v dohode s ministrom národnej bezpečnosti, 

d) zúčastňovať sa konaní pred súdmi podľa ustanovení súdnych poriadkov, dozerať, 

aby súdy správne a jednotne aplikovali zákony, a zaisťovať ochranu záujmov 

štátu a pracujúcich v procesoch vo veciach občianskoprávnych. 

Nový zákon o prokuratúre z 19. decembra 1956 č. 65/1956 Zb. s účinnosťou od 1. 

januára 1957 presnejšie vymedzil postavenie prokurátorov, ich povinnosti a 

kompetencie. Zánik Krajskej prokuratúry v Nitre súvisel s novou reorganizáciou štátu 

podľa zákona č. 36/1960 zo dňa 9. apríla 1960, ktorým v slovenskej časti štátu zanikli 

všetky dovtedajšie kraje a vytvorili sa tri nové – Západoslovenský kraj so sídlom v 

Bratislave, Stredoslovenský kraj so sídlom v Banskej Bystrici a Východoslovenský kraj 

so sídlom v Košiciach. Tomuto modelu sa prispôsobila aj organizácia súdnictva, ako to 

definoval zákon č. 40/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o prevedení novej územnej organizácie 
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súdnictva. 

3.2.3. Archival history 

Pri tvorbe spisov krajskej prokuratúry fungoval centralizovaný systém prijímania podaní 

na podateľni spoločnej pre všetky oddelenia. Tu bol každý spis opatrený signatúrou, 

skladajúcou sa zo spisovej (registrovej) značky, poradového čísla záznamu v príslušnom 

registri, do ktorého bola vec zapísaná a z posledných dvoch číslic aktuálneho roka. 

Agenda sa od počiatku rozdeľovala v zásade na administratívno-správnu a odbornú. V 

odbornej agende tvorí najpodstatnejšiu časť trestná agenda, v rokoch 1949 – 1950 

vedená v registri Tr, od roku 1950 v registri Kpt. Pre vedenie registrov v trestnej agende 

platila počnúc 1. januárom 1951 úprava ministra spravodlivosti č. 4921/50-142-IV/C. 

Podrobné pokyny pre vedenie celej agendy krajskej prokuratúry priniesla Úprava 

generálneho prokurátora zo dňa 1. januára 1953, č. Spr 1/53, ktorou sa vydáva 

spravovací poriadok pre prokuratúru a Úprava generálneho prokurátora č. 2/53, ktorou 

sa vydáva kancelársky poriadok pre prokuratúru. Podľa tejto úpravy sa na krajskej 

prokuratúre viedli tieto registre: 

1. register Kpt – zapisovali sa doň všetky trestné veci, vynímajúc sťažnosti proti 

rozhodnutiam okresného prokurátora, návrhy na podmienečné prepustenie a 

návrhy na zaradenie do prechodného ústavu, 

2. register Kps – zapisovali sa doň sťažnosti proti rozhodnutiam okresného 

prokurátora, 

3. všeobecné registre Pnt, Pnc, Pna, Pnd, 

4. zoznam podmienečne prepustených osôb, 

5. lehotník PP, 

6. register Pc – zapisovali sa doň všetky občianskoprávne veci, v ktorých 

prokurátor zasahuje, či už tým, že sám navrhne začatie konania, alebo tým, že 

vstúpi do konania už začatého, 

7. register Pd – zapisovali sa doň všetky veci, v ktorých bol daný podnet na 

preskúmanie nejakého rozhodnutia alebo opatrenia prokurátorom z hľadiska 

všeobecného dozoru.  

Dejiny archívneho 

fondu 
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Zmeny vo vedení príslušných registrov priniesla Inštrukcia generálneho prokurátora z 

októbra 1955. Pre krajské prokuratúry zaviedla v odbornej agende povinnosť vedenia 

týchto registrov: 

1. register pre dozor nad vyšetrovaním KPV – zapisovali sa doň všetky veci, v 

ktorých prokurátor vykonáva v prvej stolici dozor nad vyšetrovaním orgánmi 

Verejnej bezpečnosti, 

2. register SKpt – zapisovali sa doň všetky veci, v ktorých prokurátor podal žalobu, 

tiež veci príslušnej prokuratúre odňaté, 

3. register Kc – zapisovali sa doň všetky veci, v ktorých prokurátor vstúpil do 

konania; veci, v ktorých sa vyžaduje súhlas krajskej prokuratúry k podaniu 

návrhu na začatie konania a veci, v ktorých prokurátor vystupuje z poverenia 

generálneho prokurátora v konaní o žalobe o popretie otcovstva, 

4. register všeobecného dozoru Kd – zapisovali sa doň všetky veci všeobecného 

dozoru, 

5. register Kpt – zapisovali sa doň všetky trestné veci, okrem sťažností proti 

rozhodnutiam okresného prokurátora a návrhy na podmienečné prepustenia, 

6. kniha sťažností Sk. 

Ďalšie podrobné pokyny priniesol Výnos generálneho prokurátora č. II/2 30/58 z 15. 

októbra 1958, ktorým sa vydáva Inštrukcia pre vedenie spisovej služby na prokuratúre. 

Inštrukcia stanovila povinnosť vedenia registra Spr pre vedenie všetkých vecí, 

týkajúcich sa správnej (resp. administratívno-správnej) agendy. Pre toto oddelenie 

písomností je typická tvorba tzv. zberných spisov vedených pre viac ročníkov. Pre túto 

agendu sa v opodstatnených prípadoch mohli viesť dva oddiely – oddiel, týkajúci sa 

organizácie a riadenia práce, výnosy a ostatné správne spisy – a oddiel, týkajúci sa 

hospodársko-správnej agendy. Vecné skupiny v registri Spr boli stanovené tieto:  

Organizácia práce, Plány úloh, Porady, Previerky, Sťažnosti a oznámenia pracujúcich, 

Štatistika, Návštevné dni, Zlepšovacie návrhy, Advokácia, Znalci a tlmočníci, Územné 

zmeny prokuratúr a súdov. 
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Pre veci hospodársko-správne Hs boli určené nasledovné vecné skupiny:  

Brigády, Budovy, Bytová starostlivosť, Drobné a krátkodobé predmety, Ekonomická 

kontrola, Elektrické energie, Hmotná zodpovednosť zamestnancov, Inventarizácia, 

Kádrové veci, Kancelársky a hospodársky materiál, Knižnice, Motorové vozidlá, 

Náhrady cestovných sťahovacích a iných výdajov, Odmeny, Organizácia a riadenie 

práce, Organizácia a územné zmeny, Palivá pre kúrenie, Plány, Práce a služby, Porady, 

Prehliadky, Protipožiarna ochrana, Refundácia, Revolučné odborové hnutie, Rozpočet, 

Skartácia, Služobné odevy, Spoje, Spoločné stravovanie, Systematizácie, Štatistika, 

Školenie kádrov, Účtovná evidencia, Voda, para, plyn, Vymáhanie a odpisy, Výzdoba 

budov, Výkazy, Zahraničné cesty a návštevy, Základné prostriedky, Veci znalcov 

a svedkov. 

V odbornej agende inštrukcia stanovila pre krajské prokuratúry povinnosť viesť tieto 

registre: 

1. register pre dozor nad vyšetrovaním Kv – zapisovali sa doň trestné veci, týkajúce 

sa trestných činov a priestupkov, ktorých stíhanie prislúcha prokurátorovi podľa 

zákona, ďalej veci prikázané, postúpené alebo vylúčené, 

2. register Kpt – zapisovali sa doň všetky trestné veci, ktoré nepatria do registra Kv 

s výnimkou sťažností proti rozhodnutiu podriadeného prokurátora a proti 

rozhodnutiu vyšetrovateľa prokuratúry, 

3. register Kps – zapisovali sa doň sťažnosti proti rozhodnutiu podriadeného 

prokurátora, 

4. register Pd – zapisovali sa doň všetky veci všeobecného dozoru, 

5. register Kc – zapisovali sa doň veci občianskoprávneho dozoru, 

6. všeobecný register Kn – zapisovali sa doň podania v trestných veciach, kde nie 

je možné začať vyšetrovanie; veci, týkajúce sa nehôd, úrazov, úmrtí, samovrážd, 

kde je vylúčené cudzie zavinenie; ústne podania, ktoré nie sú vecne alebo 

miestne príslušné; neúplné, nezrozumiteľné alebo nejasné podanie; dožiadania 

iných prokurátorov vo všetkých dozorových úsekoch, dožiadania o právnu 
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pomoc; žiadosti o výpis z registra trestov; zápisy o mesačných previerkach 

vyšetrovania. 

Z hľadiska právnej povahy možno odbornú agendu krajskej prokuratúry rozdeliť na 

trestnú, občianskoprávnu, agendu všeobecného dozoru a agendu štátnej arbitráže. 

Čiastočne tomu zodpovedá aj Organizačný poriadok Krajskej prokuratúry v Nitre z roku 

1956, ktorý člení organizáciu prokuratúry do nasledovných organizačných útvarov: 

a. krajský prokurátor 

1. zvláštne oddelenie – vybavovalo agendu podľa I. hlavy trestného 

zákona 86/1950, plnilo úlohy civilnej ochrany, spravovalo agendu s 

označením tajné a prísne tajné, viedlo evidenciu vojakov v zálohe 

zamestnancov prokuratúry v obvode pôsobnosti 

2. oddelenie všeobecného dozoru a občianskoprávneho dozoru 

3. hospodársko-správne oddelenie 

4. učtáreň 

               b. námestník krajského prokurátora 

1. oddelenie trestné  

2. táborový prokurátor – vykonával dozor v miestach výkonu väzby 

3. výkon spisovej služby 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Archívny fond Štátneho zastupiteľstva v Nitre prevzal Štátny archív v Nitre v dvoch 

etapách. Prvá časť bola prevzatá 7. novembra 1991 a zaevidovaná pod číslom 653, 

prírastok k archívnemu fondu prevzal Štátny archív v Nitre 31. januára 2008 a bol 

zaevidovaný pod prírastkovým číslom 1222.  

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond Krajskej prokuratúry v Nitre tvoria písomnosti z rokov 1949 – 1960. 

Fyzický stav dokumentov je dobrý. Z diplomatického hľadiska fond tvorí 253 škatúľ 

spisového materiálu z rokov 1949 – 1960, 3 kusy úradných kníh a 91 kusov pomocných 

kníh. Z obsahového hľadiska archívny fond tvoria písomnosti politických, 

spoločenských, verejných a hospodárskych otázok obdobia budovania tzv. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 
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ľudovodemokratického zriadenia v Československu so zvláštnym zreteľom na oblasť 

vtedajšieho Nitrianskeho kraja. Poskytuje priamy a nesprostredkovaný pohľad na 

uplatňovanie socialistického práva, tzv. socialistickej zákonnosti a jej aplikácie z 

trestnoprávneho i občianskoprávneho hľadiska. 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Pri spracovaní a inventarizovaní archívneho fondu boli vnútorným vyraďovaním 

vyradené v oddelení správnom duplicitné a multiplicitné dokumenty a tiež multiplicitné 

nevyplnené predtlačené tlačivá. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Pri usporiadaní písomností bol dodržaný pôvodný systém ukladania písomností, čím 

zostali využiteľné i pôvodné registratúrne pomôcky. Archívny fond je usporiadaný 

a sprístupnený v tejto štruktúre: 

 

A. oddelenie správne 

 1. správna agenda (Spr) 

knihy, spisy 

2. hospodárskosprávna agenda (Hs) 

spisy 

B. oddelenie pre všeobecný dozor 

1. skúmanie a zásah do všeobecne záväzných právnych predpisov (Pd) 

knihy, spisy 

2. agenda všeobecného dozoru bez opatrení (Pnd) 

knihy, spisy 

3. všetky veci všeobecného dozoru (Kd) 

knihy, spisy 

C. oddelenie občianskoprávne 

1. agenda občianskoprávna (Pc) 

knihy 

Spôsob 

usporiadania 
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2. agenda občianskoprávna (Kc) 

knihy, spisy 

D. oddelenie pre štátnu arbitráž 

1. agenda arbitrážnych komisií (Pna) 

knihy 

E. oddelenie trestné 

1. trestné veci (Tr) 

knihy, spisy 

2. trestné veci (Kpt) 

knihy, spisy 

3. trestné veci, oznámenia, vydanie cudzinca (SKPt) 

knihy, spisy 

4. trestné veci vedené orgánmi ŠtB (KPB) 

knihy, spisy 

5. trestné veci vedené orgánmi KS MV (KPV) 

knihy, spisy 

6. trestné veci v prvom stupni, vyšetrované orgánmi MV (1Kv) 

knihy, spisy 

7. trestné veci ostatné, vyšetrované orgánmi VB (2Kv) 

knihy, spisy 

8. zahladenia a výkon trestu, zhabanie tlačív bez stíhania (Pnt) 

knihy, spisy 

9. podmienečné prepustenia (Spp) 

knihy, spisy 

10. sťažnosti proti rozhodnutiam podriadených prokurátorov (KPs) 

knihy, spisy 

F. iné 

1. všeobecný register (Kn) 
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knihy, spisy 

2. kniha sťažností 

knihy 

3. iné 

knihy 

Základnú inventárnu jednotku v prípade kníh tvorí jedna kniha, zaradená v štruktúre 

archívneho fondu v rámci príslušného oddelenia a v rámci príslušného registra. V 

prípade spisového materiálu tvorí v oddelení správnom jednu inventárnu jednotku jedna 

vecná skupina, t. j. jeden zberný spis z viacerých ročníkov. Vo všetkých ostatných 

oddeleniach je v prípade spisového materiálu jednou inventárnou jednotkou jeden ročník 

spisov vedených v príslušnom registri 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

Prístupný v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 18/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Podmienky 

prístupu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok 

uvedených v jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR. 

Podmienky 

vyhotovovania 

reprodukcií 

3.4.3. 
Language /scripts of 

material 
slovenský, český 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical 

characteristics and 

technical 

requirements 

nepoškodený 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny archív, pobočka v Nitre, Ladislav Holečka: Krajská prokuratúra v Nitre 1949 – 

1960. Inventár, Ivanka pri Nitre 2018, bez evidenčného čísla. 

 

Vyhľadávacie 

pomôcky 
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Index k registru Tr 1949 

Index k registru Tr 1950 

Index k registru Kpt 1951 

Index k registru Kpt 1952 

Index k registru Kpt 1953 

Index k registru Kpt 1954 – 1956 

Index k registru Kpt 1957 – 1958 

Index k registru Kpt 1959 – 1960 

Index k registru Pnt 1951 

Index k registru Pnt 1953 – 1955 

Index k registru Kps 1951, 1953 – 1956 

Index k registru Kps 1957 – 1960 

Index k registru Kn 1959 – 1960 

3.5.1. 
Existence and 

location of originals 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, Ivanka pri Nitre, Novozámocká 273, 951 

12 

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and 

location of copies 
Nie sú známe. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Štátne zastupiteľstvo v Nitre 1875 – 1949  

Krajský súd v Nitre II. 1949 – 1953 (1960) 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publikation note Nie sú známe. 
Informácie o 

publikovaní 
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3.6.1. Note Bez poznámok. 

Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note Mgr. Ladislav Holečka 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

3.7.2. Rules or conventions 
Opis bol vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival 

Description, Second Edition 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. 
Date(s) of 

descriptions 
29.11.2018 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


