
Správa o činnosti 

Štátneho archívu v Banskej Bystrici – pobočka Kremnica za rok 2011 

 
  Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Kremnica v roku 2011 naďalej plnil úlohy 
vyplývajúce z platných právnych predpisov pre oblasť archívnictva a správy registratúry.  
Odborné činnosti zabezpečovali podľa jednotlivých úsekov odborní zamestnanci archívu, 
v intenciách svojej kvalifikácie a služobného zaradenia.  
      
 Možné je konštatovať, že v personálnej oblasti archívu v Kremnici je stav stabilizovaný. 
Traja zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru (archívnictvo, história)  
a dve zamestnankyne so stredoškolským vzdelaním absolvovali akreditovaný kurz 
(archívnictvo) na IVS v Bratislave. Odborná archivárka Mgr. Valéria Solčániová úspešne 
ukončila rigorózne pokračovanie na UMB v Banskej Bystrici, Fakulte Humanitných vied 
v odbore História a získala titul PhDr.  
   
    Náročné úlohy v oblasti predarchívnej starostlivosti plnili zamestnanci archívu v zmysle 
platných právnych predpisov a podľa pokynov a usmernení odboru registratúr a správy 
dokumentov MV SR. Prebiehali vyraďovacie konania, schvaľovanie registratúrnych 
poriadkov a registratúrnych plánov, výkon štátneho odborného dozoru, uskutočňovali sa 
metodické inštruktáže, odborné školenia a poskytovali konzultácie. V tejto oblasti archív 
všetky plánované úlohy na rok 2011 splnil.         
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Predarchívna starostlivosť v roku 2011

VK - celkový počet VK - z toho schválené

ŠOD - prieskumy ŠOD - kontroly

RP a RP MIČ - konzultácie

MIČ - školenia
 

 
Legenda: 
VK – vyraďovacie konanie 
ŠOD – štátny odborný dozor 
RP a RP – registratúrny poriadok a registratúrny plán 
MIČ – metodicko – inštruktážna činnosť 



 
    V uplynulom období bol naďalej širší časový priestor venovaný plneniu úloh na úseku 
evidencie archívneho dedičstva. V zmysle pokynov odboru archívov MV SR prebehla revízia 
evidenčných listov archívnych súborov. Celkove bolo upravených 499 evidenčných listov 
(podľa archívnych fondov) a zároveň sa touto revíziou upresnil celkový rozsah archívnych 
súborov. 
     
  Na úseku ochrany archívnych dokumentov boli plnené úlohy v intenciách možností 
archívu. V depotoch sa pravidelne kontroluje vlhkosť a teplota, pravidelne sa uskutočňuje 
očista, deratizácia a dezinsekcia. Objekt je zabezpečený EZS a EPS s výstupom na mobilné 
telefóny zamestnancov archívu. 
      
 Práve na tomto úseku sa však už vážne prejavuje dlhodobé neriešenie akútnych problémov, 
vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov. Napríklad, každý rok upozorňujeme na 
potrebu výmeny nevhodných okien na prízemí a I. poschodí objektu, predovšetkým s 
ohľadom na ochranu archívnych dokumentov, ale i samotného objektu archívu (prenikanie 
vlhkosti, hmyzu, únik tepla a podobne).    
      
 Plnenie úloh na úseku spracovávania a sprístupňovania archívnych dokumentov 
zabezpečovali všetci zamestnanci archívu. Kompletne bolo vypracovaných päť  inventárov:  
MNV v Bzenici, MNV v Dolnej Trnávke, MNV v Dolnej Ždani, MNV v Hrabičove a MNV v 
Janovej Lehote. Ďalej pokračovali práce v oblasti spracovania stredovekých listín (do roku 
1526) v aplikácii Bach – Listiny. V roku 2011 riaditeľka archívu spracovala 190 listín 
písaných v stredovekej latinčine a nemčine.  
  
 Celkove bolo v roku 2011 vo forme triedenia, usporadúvania, vnútorného vyraďovania 
a inventarizovania ako typu archívnej pomôcky, spracovaných 17,12 bežných metrov (z toho 
640 jednotlivín) archívneho materiálu. 
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V príru čnej odbornej knižnici archívu je k 31. 12. 2011 evidovaných 9 260 zväzkov 
v časovom rozsahu od 2. polovice 16 storočia až po súčasnosť. Celý knižničný fond, vrátane 
cudzojazyčných titulov (latinských., nemeckých., maďarských.) je spracovaný v aplikácii 
BACH – Knižnica. Vzhľadom na finančné možnosti, nemohol byť knižničný fond dopĺňaný 
adekvátne potrebám archívu. Naďalej však prebiehala priebežná každoročná očista, prebaly, 
obnova vonkajšieho značenia kníh a podobne. 
 
 

 
 
 
 Na úseku prístupu k archívnym dokumentom sa realizovalo jednak vydávanie 
správnych informácií na základe žiadostí občanov, orgánov a organizácií. Širší časový 
priestor bol naďalej venovaný zabezpečovaniu úloh v rámci náročnej bádateľskej agendy 
archívu – odbornému vedeniu študentov a iných bádateľov pri vypracovávaní seminárnych, 
bakalárskych, diplomových, rigoróznych a i. prác, publikácií a pod., ako aj poskytovaniu 
informácií na základe ústnych a písomných dopytov. Celkove sa v uplynulom období 
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uskutočnilo 146 bádateľských návštev (z toho 4 zahraničné). Na tomto mieste považujeme za 
potrebné poukázať, že vzhľadom na rozsah a špecifickosť archívnych dokumentov uložených 
v našom archíve (od roku 1254) ide aj o náročné predkladanie inorečových textov 
a poskytovanie odbornej pomoci a informácií dotýkajúcich sa štúdia starších fondov archívu 
(od 14. do 19. storočia). 
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 Plneniu úloh v rámci výskumnej, publikačnej a kultúrno-osvetovej činnosti sa aj 
v uplynulom období venovala prevažne riaditeľka archívu PhDr. Adriana Ezrová a odborní 
zamestnanci PhDr. Valéria Solčániová a Mgr. Augustín Denko. Na základe požiadaviek 
orgánov, organizácií, miest, obcí a súkromných osôb poskytoval archív odbornú pomoc pri 
príprave osláv historických a iných výročí, odborných seminárov, ako i pri príprave výstav, 
výstaviek, či stálej expozície (Š. Moyzes). V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia 
vlády SR č. 67/2010 archív pripravil prednášku a poskytol fotodokumentáciu pre výstavku 
z príležitosti odhalenia pamätnej tabule na dome slovenského historika a archivára Teodora 
Lamoša (na požiadanie miestneho odboru Matice slovenskej v spolupráci s Mestským úradom 
v Kremnici). Mgr. Augustín Denko sa  podieľal na organizovaní a realizácii rôznych akcií, 
napr. odborného seminára, vedeckej konferencie, stálej expozície a podobne z príležitosti 
pripomenutia 160. výročia príchodu Š. Moyzesa do Sv. Kríža – dnešného Žiaru nad Hronom 
(v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej a s Mestským úradom v Žiari nad 
Hronom, ako i ďalšími organizáciami).  Tradične prebiehali hodiny dejepisu v archíve pre 
základné a stredné školy (z príležitosti každej hodiny bola pripravená ukážka príslušných 
písomností), zabezpečoval sa program pre exkurzie. Tak ako aj v predchádzajúcom období, 
tak aj v roku 2011 pripravili zamestnanci v bádateľni archívu výstavku vzácnych archívnych 
dokumentov a prednášky k dejinám písomníctva, pomocných vied historických, o histórii 
Kremnice i regiónu ku Dňu otvorených dverí archívu. 
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  Spolupráca s masmédiami bola zabezpečená formou poskytovania informácií, konzultácií, 
usmernení, ako i výberom archívnych dokumentov podľa konkrétnych požiadaviek (napr. pre 
filmový dokument Slovenskej televízie: Hľadanie stratených svetov – s P. Dvořákom a pre 
prípravu dokumentu Slovenskej televízie – Hudobniny františkánskej knižnice).  
 
                                                                     
                                                                                                                  PhDr. Adriana Ezrová   
                                                                                                                      riaditeľka archívu      


