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Okresné živnostenské spoločenstvo v Zlatých Moravciach (1925) 1926 – 1950 (1952) 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_9308 Referenčný kód 

3.1.2. Title Okresné živnostenské spoločenstvo v Zlatých Moravciach 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) (1925) 1926 – 1950 (1952) 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) 

3,000 bm, (31 úradných kníh, 32 registratúrnych pomôcok, 4 škatule spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Okresné živnostenské spoločenstvo v Zlatých Moravciach Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Živnostenské spoločenstvo pre okres Zlaté Moravce vzniklo 2. mája 1926 na základe 

ustanovení Živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi č. 

159/1924 Zb. z. a n. z 10. októbra 1924. Bolo verejnou korporáciou súkromnoprávneho 

charakteru, ktorá združovala živnostníkov a ich pomocníkov na území okresu Zlaté 

Moravce s cieľom vytvárať podmienky pre hmotný, hospodársky a kultúrny rast 

živnostenského stavu. Živnostenské spoločenstvo malo právo zúčastňovať sa aj 

vybavovania agendy živnostenských úradov. Jeho členmi sa stali všetci živnostníci 

a nájomníci živností, ktorí vykonávali živnosť v obvode pôsobnosti spoločenstva, ale aj 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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pomocníci u nich zamestnaní. V čase vzniku riadilo činnosť živnostenského 

spoločenstva v Zlatých Moravciach 27-členné predsedníctvo. Dňa 1. augusta 1931 sa 

v Zlatých Moravciach utvorilo aj pomocnícke zhromaždenie, ktoré riadil 8-členný výbor 

na čele so starostom a jeho námestníkom. V rokoch 1940 – 1945 riadila činnosť 

spoločenstva 10-členná správna komisia na čele so správnym komisárom. Po prechode 

frontu správnu komisiu zrušili a vedenie záležitostí spoločenstva prevzal opäť výbor 

Okresného živnostenského spoločenstva v Zlatých Moravciach. Pôvodca archívneho 

fondu zanikol 31. mája 1949 a od nasledujúceho dňa jeho agendu prevzal Okresný 

sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Zlatých Moravciach. 

3.2.3. Archival history 
Úradná agenda sa u pôvodcu registrovala chronologicko-numericky a v každom ročníku 

osobitne. 

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 
Archívny fond prevzal predchodca Štátneho archívu v Nitre v roku 1954. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond je neúplný. Z úradných správnych kníh sa zachovali zápisnice Okresného 

živnostenského spoločenstva v Zlatých Moravciach z rokov 1926 – 1949 a zápisnice 

pomocníckeho zhromaždenia pri živnostenskom spoločenstve z rokov 1931 – 1937. 

Úradné evidenčné knihy zahrňujú evidencie učňov a pomocníkov (1925 – 1952), 

učňovské zmluvy (1942 – 1943), evidenciu vydaných živnostenských listov (1937 – 

1950), kmeňové knihy živnostníkov (1926 – 1927, 1940 – 1952), index slobodných 

živností (1940) a index kmeňových listov (1938). Registratúrne pomôcky tvoria 

administratívne protokoly, administratívne indexy a protokoly tovarišských skúšok. 

Neúplne zachované administratívne spisy z rokov 1927 – 1950 obsahujú informácie 

o záležitostiach spoločenstva, cenách výrobkov a tovarov, arizáciách, zoznamy 

živnostníkov a učňovské zmluvy. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 
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3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Vnútorné vyraďovanie sa vykonalo počas sprístupňovania archívneho fondu. 
Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Pri usporiadaní archívneho fondu bol využitý pôvodný chronologicko-numerický systém 

usporiadania písomností. Archívny fond sa člení na úradné knihy, rozdelené na správne 

a evidenčné, spisový materiál je rozčlenený na administratívne registratúrne pomôcky 

a administratívne spisy. Súčasťou fondu je aj účtovný materiál. Pri úradných knihách, 

registratúrnych pomôckach a pokladničných denníkoch tvorí inventárnu jednotku jeden 

zväzok, v prípade spisov je ňou jeden ročník. 

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 

and technical 

requirements 

Archívny fond je nekompletný. Dokumenty zo zachovanej časti nie sú poškodené. 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Okresný archív v Zlatých Moravciach, Vitek, E. Inventár k fondu bývalého Živnostenského 

spoločenstva  Zlaté Moravce (1925) 1926 – 1950 (1952). Inventár, 1960, 14 s., ev. č. 204. 

Okresný archív v Nitre, Vitek, E. Inventár Okresného živnostenského spoločenstva v Zl. 

Moravciach 1925 – 1950. Inventár, 1966. In Inventár z fondov: Spoločenstvo miešaných 

Vyhľadávacie 

pomôcky 
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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. 26 – 35, ev. č. 1223. 

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

Bratislava : Slovenská archívna správa MV SSR v Bratislave, 1975, s. 336. 

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 

 


