
Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici – pobočky Banská Štiavnica 
v roku 2014 

 
  

Všetky činnosti pobočky Štátneho archívu (ďalej skrátene ŠA) v Banskej Štiavnici v roku 
2014 vychádzali zo zadaných úloh Plánu práce. Ten v prvom rade reflektoval na možnosti 
personálneho obsadenia (3 pracovníci), ich odbornú úroveň a časový priestor pre plnenie odborných 
činností. Plán práce sa čiastočne modifikoval a to z rôznych dôvodov ako napríklad nárast počtu 
návrhov na vyradenie, riešenie priestorových problémov vzhľadom na nutnosť umiestnenia nových 
prírastkov archívneho materiálu a iné. Vcelku je možné vysloviť konštatovanie, že vytýčené úlohy 
pobočka ŠA splnila a vo viacerých ukazovateľoch aj prekročila. Dotýka sa to úseku predarchívnej 
starostlivosti, spracovania a sprístupňovania archívnych dokumentov. A tiež vedecko – výskumnej, 
kultúrno – propagačnej práce, čoho výsledkom sú viaceré odborné štúdie, prednášky, spolupráca na 
výstavách a iné. 
 

A. Personálny stav a odborné činnosti pracovníkov archívu 
 V pobočke Štátneho archívu v roku 2014 pracovali 3 zamestnanci zaradení do stálej štátnej 
služby, z toho dvaja s VŠ vzdelaním II. stupňa a jeden so stredoškolským s absolvovaním 
nadstavbového štúdia archívnictva.  
 Pracovníci pobočky v roku 2014 plnili odborné činnosti v rámci nasledovných kapitol 
a v nich čerpali pracovné dni v rozsahu: 
  

Predarchívna starostlivosť 98 dní 
Evidencia archívneho dedičstva SR 25 dní 
Ochrana archívnych dokumentov 26 dní 
Spracúvanie a sprístupňovanie AD 182 dní 
Prístup k archívnym dokumentom 160 dní 
Príručná odborná archívna knižnica 14 dní 
Výskum, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 57 dní 
Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 98 dní 
Správa informačných technológií 4 dni 
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B. Evidencia archívneho dedičstva SR 
Úlohám dotýkajúcich sa evidencie archívneho dedičstva SR sa venovala pozornosť 

v súvislostiach s evidenciou nových prírastkov, úbytkov pri spracovaní archívnych fondov a stavu 
po finálnom spracovaní vo forme archívnej pomôcky. V pôsobnosti pobočky ŠA bolo celkovo 
1 578 bm materiálu, z toho deponovaného v pobočke ŠA 1 315 bm a 263 bm uloženého 
u pôvodcov. Do množstva 1 315 bm je započítaných aj 10 archívnych fondov o 37,95 bm tvoriacich 
súbor archívnych fondov ECAV, prevzatých v r. 2010 a 2011 z technických problémov sa doposiaľ 
neuzatvorila depozitná zmluva, nakoľko v priebehu začiatku 2. polovice roka 2014 došlo k zmene 
vo funkcii administrátora – kaplána fary ECAV. Pri spracovaní archívneho fondu (II. etapa podľa 
projektu z r. 2013) MsNV v Banskej Štiavnici sa zaznamenal úbytok o množstve 4,49 bm. Celkovo 
v pobočke ŠA ku koncu roka 2014 sa nachádzalo 167 archívnych fondov a zbierok plus 10 
archívnych fondov ECAV.  

 

C. Predarchívna starostlivosť a odborná správa registratúr 
Systematická – metodicko – inštruktážna, konzultačná práca priniesla v roku 2014 zlepšenie 

stavu vedenia registratúr, čo sa preukázalo pri ich kontrolách. A hlavne, že úrady štátnej a verejnej 
správy a inštitúcie rôzneho zamerania sa intenzívnejšie začali zaoberať všetkými problematikami 
svojich registratúr, čoho dôkazom je zvýšený počet návrhov na vyradenie. K trvalej úschove sa 
prevzal materiál po vyraďovacích konaniach o množstve 20,61 bm od viacerých subjektov. V roku 
2014 stav v počte pôvodcov so zriadeným archívom zostal nezmenený, archív má zriadený 
Slovenské banské múzeum s 12 archívnymi fondmi (údaj z r. 2012).  
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D. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 
 Ťažiskové úlohy pobočky ŠA sa, ako v predchádzajúcich rokoch, dotýkali spracúvania 
a sprístupňovania archívnych dokumentov. Z  dôsledku prírastkov, úbytku, spôsobom spracovania 
sa zmenili ukazovatele oproti roku 2013. V čistopisnej forme sa dokončili dve archívne pomôcky, 
v programe Bach – Inventáre sa spracovalo 488 záznamov. Dokončili sa pomôcky (MNV v regióne, 
XII. zväzok inventára Magistrátu mesta Banská Štiavnica), pritom hlavné práce boli prevádzané už 
pred rokom 2014, v tomto sa doplnili úvody a registre, previedla kompletizácia. Rozsahovo 
najnáročnejšími sprístupňovacími prácami sa stali odborné činnosti u archívneho fondu MsNV 
v Banskej Štiavnici, spracovávanom podľa harmonogramu projektu. Ukázalo sa, že pre 
prehľadnejšie využitie spracovaných častí bude vhodné spojenie I. a II. etapy v jeden celok t.j. 
jednu archívnu pomôcku – inventár. V rámci II. etapy prác sa z registratúry MsNV 1960 – 1970 
vyčlenila časť o 5 bm, ktorú predchádzajúci spracovatelia začlenili k priamym riadiacim útvarom 
MsNV – odborom. Tieto zložky sa vyčlenili (samostatná registratúra Prevádzkarne MsNV, zložky 
NF a iné). Prvý zväzok inventára MsNV sa v podstate dokončil v nečistopisnej forme, v roku 2015 
bude potrebné ešte doplnenie úvodu, kompletizácia inventára a spracovanie orientačných registrov 
k tejto pomôcke. Pre písomnosti archívneho fondu Magistrát mesta Banská Štiavnica, vecná 
skupina korešpondencia (Litterae Missiles) zachované od roku 1527 sa spracoval projekt, ktorý v r. 
2014 schválil OAaR SVS MV SR. Po schválení sa začali práce na I. etape zahrňujúcej spracovanie 
ročníkov 1527 – 1530. U nich sa previedlo časové a vecné základné usporiadanie a potom následne 
sprístupňovanie. Časové možnosti spracovateľa mu dovolili sprístupniť 283 kusov písomností z r. 
1527 – 1530. V prácach sa bude pokračovať v roku 2015, kedy sa plánuje dokončiť z tohto obdobia 
inventár ako archívna pomôcka.          
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E. Prístup k archívnym dokumentom 
 V roku 2014 v pobočke ŠA študovalo rôzne témy 54 bádateľov, z toho 3 zo zahraničia 
(Maďarsko). Z tém štúdia prevládali predovšetkým historické. Pobočka ŠA v r. 2014 podľa 
požiadaviek žiadateľov vyhotovila 184 správnych informácií v osvedčenej forme, z nich prevládali 
správne informácie  hlavne pre potreby dôchodkového zabezpečenia (doba zamestnania, štúdium na 
strednej škole), písomnosti o majetko-právnych vzťahoch a iné. Pobočka ŠA vyhotovila podľa 
požiadaviek žiadateľov 14 rešerší, obsahove sa dotýkajúcich dejín objektov v mestskej pamiatkovej 
rezervácii. Za správne informácie, rešerše, reprografické práce, povolenia fotografovania sa celkovo 
vykazuje príjem 1 553,51 €, z toho 150 € bolo v kolkových známkach.  
 

 

 
Počet bádateľov v roku  2014 Počet bádateľských návštev v roku 2014 Účel štúdia 

celkom tuzemskí zahraniční celkom tuzemské zahraničné hist. iný 
54 51 3 80 80 3 59 24 

 
 
Písomné žiadosti v správnej agende             192 
Vydané výpisy, odpisy, potvrdenia, kópie AD           184 
Prístup k AD formou rešerše na základe písomnej žiadosti 14 
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F. Príručná odborná knižnica 
 Príručnej archívnej knižnici sa venovali práce spojené s katalogizovaním prírastkov za rok 
2014 a pokračovalo sa katalogizáciou starších prírastkov. Pobočka ŠA vzhľadom na obmedzené 
finančné prostriedky v r. 2014 získala venovaním 16 zväzkov z oblasti odbornej literatúry. 

 

G. Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť 
Dostatočný časový priestor sa venoval aj tejto časti. Dokončila sa rezortná výskumná úloha 

k problematike I. svetovej vojny. Individuálna výskumná práca bola zameraná na historické 
pramene k štúdiám do monografie kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici a monografii obce 
Vyhne. Obidve by mali vyjsť tlačou v roku 2015. Pobočka ŠA pripravila viacero prednášok a to 
o dejinách židovskej synagógy (spolu s výstavou, august 2014), o dejinách Štiavnických Baní 
(september 2014, pre delegáciu partnerského mestečka Obendorf v Tirolsku), o dejinách tzv. 
Jungenovho domu (september 2014, slávnostné zhromaždenie pri príležitosti jeho rekonštrukcie), 
o historickej topografii mesta (november 2014, usporiadateľ OZ Fórum starej Štiavnice), o dejinách 
Krakovskej cesty (dnešná Mierová a Akademická, november 2014 – slávnostné ukončenie jej 
rekonštrukcie). Pripravila sa výstava archívnych dokumentov, vrátane textov na bannery pri 
príležitosti ukončenia rekonštrukcie synagógy v Banskej Štiavnici (výber archívnych dokumentov 
na foto, vypracovanie textov, august 2014). Spolupracovalo sa so Slovenským banským múzeom 
pri realizácii výstavy k 250. výročiu návštevy princov Jozefa, Leopolda a Albrechta v r. 1764 
v stredoslovenských banských mestách (výber archívnych dokumentov na fotografovanie).  
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H. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 
Pri úlohách tejto kapitoly je badateľný faktor pôsobenia JP a CP na správu a prevádzku 

budovy Križovatka 4, ktorú predtým zabezpečovala pobočka ŠA, čo si vyžiadalo zvýšené nároky na 
organizačnú, riadiacu prácu a administratívnu agendu. Pracovníci pobočky ŠA sa v roku 2014 
zúčastnili základného školenia pre plnenie úloh v programe Fabasoft a práci v prípravnom výbore 
pre odborné zabezpečenie publikácie, výstavy pod gestorom MÚ v Banskej Štiavnici.  

V minulom roku 2014 pracovníci pobočky ŠA stanovené úlohy splnili, zvládli aj úlohy, 
ktoré oproti roku 2013 enormne narástli, ako sa uviedlo, dotýkali sa úseku najmä predarchívnej 
starostlivosti. Pobočka ŠA v priebehu celého roku 2014 vynakladala snahu o hospodárne 
využívanie prostriedkov, hľadala možnosti úspor, pritom do štátneho rozpočtu priniesla jeden 
z najväčších príjmov za posledné roky. Pozornosť venovala prípravám nových postupov v rámci 
programu ESO, ktoré si v závere roka vyžiadali pomerne široký časový priestor. Dotýka sa to 
napríklad zavedenia programu Fabasoft, uhodnoverňovanie písomností v systéme e-kolky a iné. 
Pobočke ŠA sa v roku 2014 podarilo zámery a ciele splniť, zvládnuť mnohé odborné a časovo 
náročné a zložité úlohy. Výsledkami práce sa dosiahol ďalší krok pri poznávaní archívneho 
dedičstva SR.  
 

 
 
 

                                    PhDr. Mikuláš Čelko 
                                                                                                   riaditeľ pobočky 
                                                                                  Štátneho archívu v Banskej Štiavnici 


