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 Oblastné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1919 – 1939 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_7390 Referenčný kód 

3.1.2. Title Oblastné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1919 – 1939 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) 

1,500 bm, 10 pomocných kníh, 10 škatúľ spisov  

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) 
Veliteľstvo četníckeho oddelenia v Zlatých Moravciach pre okresy Krupina, Nové 

Zámky, Prievidza, Zlaté Moravce  
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Oblastné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach bolo zriadené v roku 1919 ako vyšší 

riadiaci orgán. Jeho teritoriálna pôsobnosť bola vymedzená územiami okresov Zlaté 

Moravce, Prievidza, Krupina a Nové Zámky.  

Jeho vecná pôsobnosť zahŕňala najmä riadenie, koordináciu a kontrolu podriadených 

okresných četníckych veliteľstiev a četníckych staníc. Obsahovo ju možno vymedziť 

nasledujúcimi pätnástimi skupinami záležitostí: 

1. Verejná bezpečnosť a poriadok 

2. Ochrana osôb pred násilím 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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3. Zabezpečovanie poriadku pri živelných pohromách a iných nebezpečenstvách 

4. Dodržiavanie predpisov k ochrane majetku pred poškodením 

5. Sprevádzanie osôb nebezpečným pásmom 

6. Zadržiavanie vojenských zbehov 

7. Dozor nad stavom verejných ústavov a zariadení 

8. Zatýkanie osôb stíhaných zatykačom 

9. Dodržiavanie predpisov cestnej premávky 

10. Dozeranie na udalosti medzi robotníkmi ohrozujúce verejný poriadok 

11. Pátranie po príčinách nespokojnosti a neporiadkov 

12. Pátranie po chystanom zastavení práce 

13. Dohľad nad zachovaním súkromného vlastníctva a ochranou poľnohospodárstva 

14. Konanie proti colným a dôchodkovým priestupkom 

15. Všetky záležitosti týkajúce sa četníctva 

Oblastné četnícke veliteľstvo zaniklo v roku 1939 a jeho pôsobnosť prešla na Oblastné 

žandárske veliteľstvo  Zlatých Moravciach. 

3.2.3. Archival history 
Informácie o správe registratúry pôvodcu ani o spôsoboch jej uloženia nie sú 

k dispozícii.  

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Archívny fond prevzala pôvodne Krajská správa Ministerstva vnútra v Nitre. Odtiaľ ho 

21. mája 1958 prevzal v neusporiadanom a neúplnom stave predchodca Štátneho 

archívu v Nitre.  

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond je neúplný, písomnosti z väčšiny ročníkov sa vôbec nezachovali. 

V menšom množstve sa zachovali dôverné spisy z ročníkov 1919, 1920, 1926, 1932, 

1937, 1938 a 1939, ktoré patria do vecných skupín č. I, VI, X a XV. Aj všeobecné spisy 

sa zachovali iba torzovito z rokov 1919, 1920, 1923, 1926 – 1929, 1933 – 1935, 1937 – 

1939 výlučne z vecných skupín I a XV. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 
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Písomnosti zaradené do vecnej skupiny I sa týkajú všeobecnej bezpečnosti, trestnej 

činnosti, šetrenia spoľahlivosti, iredentistickej činnosti a iných záležitostí. Vo vecnej 

skupine VI sa nachádzajú spisy o domácich a cudzích vojenských zbehoch a ich 

vyšetrovaní. V X. skupine písomností prevládajú dokumenty o robotníckom 

a komunistickom hnutí, rozširovaní protištátnych letákov, organizovaní štrajkov, 

hladových pochodov a ďalšie. Vecná skupina XV obsahuje písomnosti o organizácii 

četníctva, rôzne rozkazy a nariadenia súvisiace s touto problematikou, záznamy 

o kvalifikácii členov četníckeho zboru a podobne.  

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 sa člení na dôverné a všeobecné spisy. Súčasťou oboch skupín sú 

pomocné knihy a spisový materiál. Pomocné knihy sú uložené chronologicky, 

inventárnou jednotkou je jedna kniha. Spisy sú uložené chronologicky, v rámci 

jednotlivých ročníkov sú rozdelené do vecných skupín a v každej skupine podľa 

základných čísel. Inventárnou jednotkou je jedna vecná skupina v rámci príslušného 

ročníka.   

Spôsob 

usporiadania 

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. 122/2013  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 
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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 

Štátny archív v Bratislave, pobočka Nitra, Morávek, Š. Veliteľstvo četníckeho  oddelenia 

v Zlatých Moravciach 1919 – 1939. Inventár, 1962, 25 s., ev. č. 339. 

Štátny archív v Bratislave, pobočka Nitra, Morávek, Š. Katalóg k dejinám robotníckeho hnutia a 

KSČ z fondov bezpečnostných zborov v Zlatých Moravciach 1919 – 1942. Tematický katalóg, 

1962, 27 s., ev. č. 361. 

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 

Okresné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1934 

Oblastné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1940 – 1944 

Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1940 

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 29.12.2017 Dátum vyhotovenia 
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opisu 

 


