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Správa o činnosti  

Štátneho archívu v Banskej Bystrici 

pobočka Veľký Krtíš  

v roku 2015 
 

 

 

 

 

 

 Plán úloh na rok 2015 bol postavený na 4 zamestnancov. Absencie boli len z dôvodu 

čerpania dovoleniek, výnimočne pre návštevu zdravotníckych zariadení.  

 Odborné archívne a ostatné úlohy pobočky ŠA boli plnené podľa plánu, ktorý bol 

čiastočne korigovaný na základe pokynov nadriadeného odboru MV. Zvýšený objem 

pracovného času v priebehu roka vyžadovalo plnenie rezortných úloh, najmä generálna 

revízia archívnych dokumentov. V roku 2015 mali  pracovníci k dispozícii 869 pracovných 

dní, ktoré venovali odborným činnostiam a ostatným prácam v nasledovnom rozsahu:  

 

 

Úsek činnosti Počet dní 

Predarchívna starostlivosť  160 

Evidencia archívneho dedičstva SR 226 

Ochrana archívnych dokumentov 31 

Filmotéka 0 

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 39,5 

Prístup k archívnym dokumentom (bádateľská agenda, správna agenda) 178,5 

Príručná odborná archívna knižnica 6 

Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 41,5 

Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 163,5 

Správa informačných technológií 23 
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Úseky archívnych činností v roku 2015 podľa počtu dní Predarchívna starostlivosť

Evidencia archívneho dedičstva SR

Ochrana archívnych dokumentov

Filmotéka

Spracúvanie a sprístupňovanie
archívnych dokumentov

Prístup k archívnym dokumentom
(bádateľská agenda,správna agenda)

Príručná odborná archívna knižnica

Výskumná, publikačná, kultúrno-
osvetová činnosť

Organizačná, riadiaca a hospodársko-
administratívna práca

Správa informačných technológií

 

 

 

Predarchívna starostlivosť   

 

  V predarchívnej starostlivosti sa plnili úlohy podľa plánu. Archív vydal pokyny na  

vyraďovacie konania a vykonával inštruktáže pre školy, obce a podnikateľské subjekty.  

 V roku 2015 archív prevzal menšie prírastky k niekoľkým fondom územnej štátnej 

správy, škôl, a.s. a 4 nové archívne fondy.  Viedol  v programe Bach evidenciu pôvodcov 

registratúr v predarchívnej starostlivosti, evidenciu archívneho dedičstva v prírastkovej knihe 

a evidenčné listy v ústrednej elektronickej evidencii WinAFondy. 

      Z celkom 47 predložených a posudzovaných vyraďovacích návrhov v roku 2015 

archív schválil 39. Po vyraďovacích konaniach v  roku 2015 archív prevzal spolu 9,63 bm 

archívnych dokumentov.  

 Kontroly štátneho odborného dozoru boli vykonané: 4 kontroly v orgánoch verejnej 

správy, 2 kontroly v podnikateľských subjektoch a 2 u iných pôvodcoch registratúry.  

  V rámci plnenia úloh 1. kapitoly zamestnanci archívu vykonali 52 inštruktáží, 

konzultácií a metodických prieskumov. Z 5 pôvodcami predložených smerníc pre správu 

registratúry bolo po posúdení a pripomienkovaní schválených všetkých 5 registratúrnych 

poriadkov a plánov.  
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Evidencia archívneho dedičstva SR 

 

  K 31.12.2015 archív spravoval 520 archívnych súborov (archívnych fondov a zbierok) 

z obdobia od roku 1571 do roku 2008. Z celkového   množstva 1882,05 bm  je roztriedených 

383,04 bm. Usporiadaných je 979,27 bm, inventarizovaných 459,86 bm a 26,30 bm 

sprístupnených registrami.    

  Jednou z hlavných činností archívu v roku 2015 bolo plnenie plánovaných rezortných 

úloh. V roku 2015 bola vykonaná generálna revízia archívnych dokumentov, vrátane 

evidencie, ktorú vykonávali 4 zamestnanci archívu.  

V rámci plnenia plánovanej rezortnej úlohy Delimitácia archívnych dokumentov 

a sceľovanie archívnych fondov archív odovzdal ŠA v B. Bystrici 1 škatuľu spisov 

Hlavnoslúžnovského úradu v Modrom Kameni z r. 1923, 0,10 bm. 

 

 

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

 

  Úloha dokončenie usporiadania časti fondového oddelenia Okresného národného 

výboru vo Veľkom Krtíši, odboru PLVH, konfiškačné spisy (1945)1968-1990, 8,9 bm bola 

splnená.  

  Dlhodobo plnenou  úlohou zamestnancov archívu je sprístupňovanie  fondov 

národných výborov. Na inventarizácii fondov sa pokračovalo podľa odborom archívov 

schváleného projektu pre združený inventár fondov MNV. Dokončovalo sa usporiadanie, 

vnútorné vyraďovanie a inventarizácia Miestneho národného výboru vo Vrbovke. Tomuto 

projektu sa však pre iné odborné úlohy a činnosti nebolo možné intenzívne venovať.  

  Projekty inventarizácie fondov MsNV z r. 1945 – 1990 boli vypracované, avšak 

z časových dôvodov neboli posúdené a následne zaslané na ďalšie posúdenie a schválenie. 

K fondu MsNV Modrý Kameň bol vyhotovený aj inventár, ku ktorému pre nedostatok času 

nebol vypracovaný úvod. Začalo sa s usporiadaním a vnútorným vyraďovaním fondu Mestský 

národný výbor vo Veľkom Krtíši 1945-1990.  

  Podľa odborom archívov schváleného projektu pokračovali práce na inventári  

Okresný výbor KSS vo Veľkom Krtíši 1968-1989 – zápisnice orgánov OV vyhotovovaním 

registrov a úvodu. Spracovateľ, ktorý v kumulácii plní úlohy predarchívnej starostlivosti, 

hospodárskej agendy a ďalšie,  sa odborným archívnym prácam nemohol venovať                   

v potrebnom rozsahu a úloha nebola dokončená. 
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  V roku 2015 boli posúdené dve archívne pomôcky, pričom v jednom prípade sú 

potrebné úpravy úvodu a v druhom prípade inventár nebol schválený pre závažné nedostatky 

usporiadania  a porušenie princípu inventarizovania. 

 

Stav spracovania archívnych dokumentov k 31.12.2015 

 Arch. dok. celkom Roztriedené Usporiadané Inventarizované Registre ako  

arch. pomôcka 

bm 1882,05 383,04 979,27 459,86 26,3 
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Prístup k archívnym dokumentom 

 

V bádateľskej agende najviac požiadaviek o prístup k archívnym dokumentom sa 

týkalo regionálnej histórie, dejín obcí, ich osídlenia, migrácie obyvateľstva. K ďalším témam 

patrili: história školstva, II. svetová vojna, genealogický výskum, baníctvo, sociálna 

starostlivosť, história mesta V. Krtíš; v  správnej agende majetkovo-právnych vzťahov, 

kúpno-predajných zmlúv a dedičských konaní, stavebných povolení a kolaudačných 

rozhodnutí, projektovej dokumentácie rôznych stavieb a vysporiadania vlastníctva pozemkov, 

dokumentov o ukončení povinnej školskej dochádzky, sociálneho zabezpečenia. 

V roku 2015 archív navštívilo 301 osôb (okrem účastníkov exkurzií a návštevníkov 

výstav). Z uvedeného počtu bolo 83 bádateľských návštev, ostatné sa týkali najmä správnej 

agendy, predarchívnej starostlivosti a služobných vecí. Informácie o možnostiach štúdia 
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a prístupe k archívnym dokumentom, spravovaní registratúr, registratúrnych smerniciach, 

vyraďovacích konaniach a i. poskytovali zamestnanci aj telefonicky a elektronickou poštou. 

 Správne poplatky vybrané podľa zákona za kópie v kolkových známkach a za služby 

archívu (vyhotovenie xerokópií, poplatok za použitie vlastného fotopr.)  boli v celkovej sume 

277,80 €. 

 

 Prístup k archívnym dokumentom štúdiom 

 bádatelia - počet bádateľské návštevy - počet účel štúdia 

 celkom tuzemskí zahraniční celkom tuzemskí zahraniční hist. iný 

2015 52 51 1 83 82 1 50 33 

 

 

 Prístup k archívnym dokumentom – správna agenda 

 písomné žiadosti v spr. agende vydané výpisy, odpisy, potvrdenia a kópie 

arch. dok. 

 počet tuzemské zahraničné počet tuzemské zahraničné 

2015 140 140 0 93 93 0 

 

 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť 

 

  V rámci individuálnej výskumnej činnosti bol čiastočne vykonaný genealogický 

výskum rodu maliara Ľudovíta Kubániho, ktorého výstupom boli referát, leták k výstave 

a samotná výstava. Publikačná činnosť spočívala v príspevkoch do regionálnej tlače, recenzie 

referátov a vypracovaní správ. 

  V oblasti  propagácie archívu a archívneho dedičstva sa pracovníci  archívu  podieľali 

na príprave tradičného regionálneho podujatia Dni A. H. Škultétyho, spolupracovali 

s regionálnymi a mestskými inštitúciami, s okresnou knižnicou, osvetovými strediskami, 

mestským úradom, ev. farou, MO MS, Spoločnosťou A. H. Škultétyho  a Gymnáziom vo 

Veľkom Krtíši. Archív navštívili ZŠ M. Kameň a ZŠ V. Krtíš spolu 33 účastníkov exkurzií. 

Podujatia  boli  spojené s prednáškami, videoprezentáciou a výstavami tematicky vybraných 

archívnych dokumentov a prehliadkou archívu.   
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 Archív sa podieľal na príprave podkladov pre vydanie publikácie v súvislosti 

s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie a to príspevkom za pobočku štátneho archívu. 

Príprava publikácie o štátnych archívoch bola súčasťou rezortných úloh plánovaných na rok 

2015.  

 

     

 

   

                                                                                                Ing. Igor Bartoš 

                                                                                             vedúci archívu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


