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Administrácia časopisu Tekov v Zlatých Moravciach 1919 – 1921 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_9343 Referenčný kód 

3.1.2. Title Administrácia časopisu Tekov v Zlatých Moravciach 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1919 – 1921 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) 

0,120 bm, (5 úradných kníh, 1 škatuľa spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) 
Administrácia časopisu Tekov v Zlatých Moravciach, Administrácia Tekova v Zlatých 

Moravciach, Tekovská župa 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Týždenník Tekov vychádzal od 8. marca 1919 s podtitulom Neodvislý list pre politiku, 

spoločenské a hospodárske záujmy. Bol regionálnym orgánom Národnej republikánskej 

strany roľníckej. Redakcia a administrácia periodika sídlila v Zlatých Moravciach. 

Tlačila ho Kníhtlačiareň Bartolomeja Kalmára v Zlatých Moravciach. Redaktorom 

týždenníka bol Albín Spevák. Časopis vychádzal ešte v roku 1921, začiatkom 20. rokov 

zanikol. 

Dejiny správy 

pôvodcu 

3.2.3. Archival history Pôvodca spisy neprotokoloval. Dejiny archívneho 
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fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 
Archívny fond prevzal predchodca Štátneho archívu v Nitre v roku 1957. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond je neúplný. Z úradných evidenčných kníh sa zachovala evidencia 

prevzatých výtlačkov (1919 – 1920) a index odberateľov (1920 – 1921). Súčasťou 

neúplne zachovaných administratívnych spisov z rokov 1919 – 1921 sú zoznamy 

odberateľov, rôzna korešpondencia, inzeráty, oznamy a články. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Informácie o vyraďovaní nie sú k dispozícii. 
Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Archívny fond sa člení na úradné evidenčné knihy, administratívne spisy a účtovný 

materiál. Pri úradných a pokladničných knihách tvorí inventárnu jednotku jeden zväzok, 

v prípade spisov je ňou jeden ročník. 

Spôsob 

usporiadania 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 
Prístupný bez obmedzení. 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 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. Physical characteristics Archívny fond je nekompletný. Dokumenty zo zachovanej časti nie sú poškodené. Fyzický stav 
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and technical 

requirements 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 
Okresný archív v Zlatých Moravciach, Vitek, E. Administrácia novín „Tekov“ Zlaté Moravce. 

Inventár, 1960, 3 s., ev. č. 1214. 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

3.5.1. 
Existence and location 

of originals 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre 

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 
Nie sú známe. 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publikation note 

KIPSOVÁ, Mária (ed.) a kol. Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 

1919 – 1938. Zväzok II. Martin : Matica slovenská v Martine, 1968, s. 486 – 487. 

BILČÍK, Jozef (ed). Sprievodca okresných archívoch v Nitre, Prievidzi a Topoľčanoch. 

Bratislava : Slovenská archívna správa MV SSR v Bratislave, 1975, s. 311. 

Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note -------- Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note PhDr. Milan Belej, CSc. 

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 19.12.2018 
Dátum vyhotovenia 

opisu 

 


