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                                Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici 
                                                pobočka Kremnica v roku 2014 
 
     V roku 2014 Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Kremnica naďalej plnil úlohy 
vyplývajúce z platných právnych predpisov pre oblasť archívnictva a správy registratúry, 
ako aj v zmysle pokynov a usmernení nadriadených orgánov. Odborné činnosti 
zabezpečovali zamestnanci archívu, podľa jednotlivých úsekov archívnej práce.  
     V personálnej oblasti archívu v Kremnici sa stav nezmenil.. Odborné činnosti 
zabezpečujú piati zamestnanci, z ktorých traja majú vysokoškolské vzdelanie príslušného 
smeru (archívnictvo, história)  a dve zamestnankyne so stredoškolským vzdelaním 
absolvovali akreditovaný kurz (archívnictvo) na IVS v Bratislave. Zamestnanci sú 
pracovne zaradení podľa svojej kvalifikácie a v rámci toho si plnia svoje povinnosti. 
     V uplynulom období archív venoval naďalej náležitú pozornosť odborným činnostiam 
na úseku predarchívnej starostlivosti. Celkove bolo na posúdenie predložených 211 
návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov a uskutočnilo sa 244 konzultácií 
a metodických inštruktáží k danej problematike (celkový rozsah prebraných archívnych 
dokumentov v roku 2014 je 21, 48 bežných metrov). V zmysle pokynov a usmernení 
Ministerstva vnútra SR sa uskutočnil výkon štátneho odborného dozoru v 10 
organizáciách na území okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica, prebiehalo schvaľovanie 
registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov (24) a plnili sa ďalšie úlohy 
vyplývajúce z tohto úseku archívnej práce.         
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Legenda: 
VK – vyraďovacie konanie 
ŠOD – štátny odborný dozor 
RP a RP – registratúrny poriadok a registratúrny plán 
MIČ – metodicko – inštruktážna činnosť 
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      Na úseku evidencie archívneho dedičstva v roku 2014 pokračovala aktualizácia 
a dopĺňanie evidenčných listov archívnych súborov podľa reálneho stavu. 
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  V oblasti ochrany archívnych dokumentov nedošlo, vzhľadom na finančné možnosti 
k žiadnym zmenám, čo sa týka riešenia dlhodobo pretrvávajúcich problémov (výmena 
okien, inštalácia protipožiarnych dverí, rozsiahlejšia oprava samotnej budovy, 
nevyhnutné interiérové dovybavenie archívu  - napr. regálmi, skrinkami pre bádateľov 
a pod.). S pomocou Centra podpory v Banskej Bystrici sa podarilo realizovať len 
nevyhnutnú opravu vstupného schodiska a rekonštruovať spodnú časť fasády na 
východnej strane objektu. Naďalej boli plnené úlohy podľa možností archívu. V depotoch 
sa pravidelne kontroluje vlhkosť a teplota, pravidelne sa uskutočňuje očista, deratizácia 
a dezinsekcia. Objekt je zabezpečený elektrickou zabezpečovacou signalizáciou 
a elektrickou požiarnou signalizáciou. 
     Plnenie úloh na úseku spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov 
zabezpečovali odborní zamestnanci archívu. Kompletne boli vypracované dva inventáre: 
Miestny národný výbor (ďalej „MNV“) v Tekovskej Breznici (spracovateľ: I. Balalová) a  
MNV v Kosoríne (spracovateľ: A. Denko). Ďalšie archívne pomôcky MNV v Trnavej 
Hore a MNV vo Veľkej Lehote, ktorých spracovateľkami sú PhDr. V. Solčániová a M. 
Kašiarová, sa nachádzajú v stave rozpracovania a je reálny predpoklad, že budú v prvom 
štvrťroku 2015 kompletne ukončené. Riaditeľka archívu PhDr. Adriana Ezrová 
pokračovala v spracovaní stredovekých listín fondu Magistrát mesta Kremnica  (fons 27). 
Tu je potrebné brať na zreteľ náročnosť spracovania stredovekých listín a to tak 
z hľadiska zvládnutia textov z paleografického, ako aj z jazykového hľadiska (celkove je 
k dnešnému dňu spracovaných 652 inorečových stredovekých listín v aplikácii BACH – 
Listiny). 
     Možno zhrnúť, že v roku 2014 bolo usporiadaných 21, 71 a ďalej inventarizovaných 
9,44 bežných metrov archívnych dokumentov. Celkove bolo realizovaných 2 485 
inventárnych záznamov. 
     V príručnej odbornej knižnici archívu je k 31. 12. 2014 evidovaných 9 320 zväzkov.  
Celý knižničný fond (v časovom rozsahu od 2. polovice 16. storočia až po súčasnosť), 
vrátane cudzojazyčných titulov (latinčina, nemecký a maďarský jazyk), je spracovaný 
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v aplikácii BACH – Knižnica. V roku 2014 bolo v knižnici zavedených do evidencie 
a katalogizovaných celkove 28 prírastkov.  
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   Na úseku prístupu k archívnym dokumentom prebiehalo tak ako každoročne 
vydávanie správnych informácií na základe žiadostí občanov, orgánov a organizácií 
(vybavených bolo 184 písomných žiadostí) a zabezpečovali sa všetky úlohy vyplývajúce 
z náročnej bádateľskej agendy archívu – odborné vedenie študentov a iných bádateľov pri 
vypracúvaní seminárnych, bakalárskych, diplomových, rigoróznych a iných prác, ako i 
publikácií. Zároveň sa poskytovali informácie na základe ústnych a písomných dopytov 
občanov a organizácií. Archív navštívilo 76 bádateľov (142 bádateľských návštev) 
vrátane štúdia inorečových textov (od 14. do 19.storočia). 
 

0 50 100 150 200

počet bádateľských
návštev

počet bádateľov

počet vydaných
správnych informácií

Prístup k archívnym dokumentom v roku 2014

Prístup k archívnym
dokumentom v roku
2014

142 76 184

počet 
bádateľských 

počet 
bádateľov

počet 
vydaných 

 
 
 

 



 4

   Plneniu úloh v rámci výskumnej, publikačnej a kultúrno-osvetovej činnosti sa 
v uplynulom období venovali odborní zamestnanci archívu. V roku 2014, ako 
každoročne, poskytoval archív na základe požiadaviek orgánov, organizácií, miest, obcí 
a súkromných osôb odbornú pomoc pri príprave osláv historických a iných výročí, 
odborných seminárov, ako i pri príprave lokálnych výstav a výstaviek 
      Prebiehali hodiny dejepisu v archíve (pre žiakov základných škôl), uskutočnili sa 
prednášky na historické témy, o archíve, archivároch, pomocných vedách historických 
a pod., zabezpečil sa program pre exkurzie. 
      Za výraznú udalosť uplynulého obdobia možno označiť úspešné vydanie monografie 
z pera PhDr. Valérie Solčániovej  - História kremnickej kameninovej továrne, ktorou 
zúročila výsledky svojho výskumu histórie priemyslu Kremnice. Monografia sa stretla 
s pozitívnym ohlasom odbornej a laickej verejnosti a bola dôstojne prezentovaná vo 
vysielaní Rádia Regina v Banskej Bystrici, Rádia Slovensko, ako 
aj v kremnickej, regionálnej i celoslovenskej tlači. 
 
 
V Kremnici 17. marca 2015                                                
                                                                                                                
                                                                                                            PhDr. Adriana Ezrová   
                                                                                                                            riaditeľka  
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

  


