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Združenie príslušníkov priemyslu v Zlatých Moravciach 1942 – 1945 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_9409 Referenčný kód 

3.1.2. Title Združenie príslušníkov priemyslu v Zlatých Moravciach 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1942 – 1945 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, 1 škatuľa spisov, 1 registratúrna pomôcka 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Združenie príslušníkov priemyslu v Zlatých Moravciach Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Pôvodca vznikol na základe Zákona č. 70/1942 Sl. z. zo dňa 6. mája 1942 o slovenskej 

pracujúcej pospolitosti. Na jeho základe sa ustanovilo povinné členstvo v jednom zo 

štyroch záujmových združení pre všetkých príslušníkov slovenského národa, ktorí sa 

živili z práce alebo poberali penziu. Záujmové združenia boli právnickými osobami 

a zložkami Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). 

Dejiny správy 

pôvodcu 

3.2.3. Archival history Spisy sa protokolovali a ukladali chronologicko-numericky. 
Dejiny archívneho 

fondu 



 2 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 
Archívny fond prevzal predchodca Štátneho archívu v Nitre v roku 1961. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond je neúplný, zachovalo sa iba torzo písomností z rokov 1942, 1943 a 1945, 

resp. administratívny protokol (registratúrny denník) z rokov 1942 – 1945. Súčasťou 

archívneho fondu sú vyhlášky a smernice ústredia, zoznamy živností a živnostníkov, 

informácie o akciách a kurzoch usporadúvaných v Zlatých Moravciach. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Vyraďovanie sa nevykonalo. 
Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa.  Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Archívny fond tvorí iba spisový materiál, ktorý sa člení na registratúrne pomôcky (1 

kniha) a administratívne spisy uložené podľa pôvodného chronologicko-numerického 

usporiadania. Inventárnou jednotkou je jeden ročník administratívnych písomností. 

Spôsob 

usporiadania 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

Prístupný v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

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 Nitre, Vitek, E. Inventár z fondu Združenia príslušníkov priemyslu, živností 

a peňažníctva v Zlatých Moravciach 1940. Inventár, 1966. In Inventár z fondov: Spoločenstvo 

miešaných živností pre nitriansky okres v Nitre, Okresné živnostenské zmiešané spoločenstvo 

Vráble, Okresné živnostenské spoločenstvo Zlaté Moravce, Združenie príslušníkov priemyslu 

Zlaté Moravce a Obchodné grémium v Nitre. s. 36 – 38, ev. č. 1223. 

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 Nie sú známe. 
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 
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