
Správa o činnosti štátneho archívu v Bratislave,  
pobočky Skalica v roku 2012 

 
 
A. PERSONÁLNY STAV 
 
 V Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Skalica boli v roku 2012 systematizované 4 
miesta, všetky v štátnej službe a všetky boli počas celého roka obsadené. 
 

1. Systemizované zamestnanecké miesta 

 
štátnozamestnanecké miesta miesta vo verejnom záujme 

Celkom obsadené  
neobsadené 

 

 
obsadené 

 
neobsadené 

stála ŠS dočasná ŠS 

4     4 
 
 
2. Počet  a platové tiedy štátnych zamestnancov 

 

 3. PT 4. PT 5. PT 6. PT 7. PT 8. PT 9. PT 10. PT C 
SŠS*  2  1  1   4 
* stála štátna služba 
 

3. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 

 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň  
Celkom archívne 

Iné + arch. 
kurz 

iné archívne 
Iné + arch. 

kurz 
iné archívne 

Iné + arch. 
kurz 

iné 

   2      2 
 
 
4. Počet zamestnancov so stredoškolským vzdelaním 
 
 

stredoškolské s maturitou stredoškolské 
bez maturity iné Celkom 

archívne iné + arch. kurz iné 

2     2 
 



B. ODBORNÉ ČINNOSTI 
 

Pracovníci mali vo vykazovanom roku k dispozícii 829 pracovných dní z ktorých bolo   
na archívne činnosti vyčerpaných 704 dní a na predarchívnu starostlivosť 125 dní. 

 Archív evidoval v predarchívnej starostlivosti 395 pôvodcov registratúr (štátna 
správa, samospráva, justičné inštitúcie, školy, kultúrne inštitúcie, zariadenia zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti a iné) v okresoch Skalica, Senica a Myjava. Oproti 
predchádzajúcemu roku je to nárast o 23 nových pôvodcov. Činnosť archívu v tejto oblasti 
spočívala vo vykonávaní štátneho odborného dozoru, za vykazovaný rok pracovníci vykonali 
12 kontrol z toho 5 v orgánoch verejnej správy, 1 v podnikateľskom subjekte a 6 u iných 
pôvodcov registratúr. Archív prijal 96 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, z toho 
95 schválil a 1 pozastavil,  posúdil a schválil 18 registratúrnych poriadkov a plánov, vykonal 
38 individuálnych konzultácií a inštruktáží a podieľal sa na 2 školeniach. 

 

ROZPIS ĆERPANIA PRACOVNÝCH  DNÍ  NA  ODBORNÉ  ARCHÍVNE ĆINNOSTI 

Por. 

č. 

Odborná činnosť Počet 

vyčerpaných dní 

1. Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych 

dokumentov 

16,5 

2. Evidencia archívneho dedičstva SR 5 

3. Ochrana archívnych dokumentov 7 

4. Filmotéka 0 

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 144 

6.  Prístup k archívnym dokumentom (bádateľská a správna agenda) 333 

7. Príručná odborná archívna knižnica 42 

8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 45 

9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna činnosť 113 

10 Správa informačných technológií 3,5 

   

1. Predarchívna starostlivosť na úseku registratúr a na úseku archívov a archívnych 

dokumentov 

V roku 2012 archív prevzal  32,50 bm archívnych dokumentov. Pracovníci priebežne 
dopĺňali a evidovali spisy o fonde, zapisovali v knihe prírastkov a dopĺňali evidenčné listy 
archívnych fondov a zbierok  v aplikácii WINAFONDY. 

 

2. Evidencia archívneho dedičstva SR 

  V priebehu roku 2012 archív zaevidoval 21 nových fondov a tak ku koncu roku  
spravoval celkom 605 fondov a zbierok v celkovej dĺžke 2223,98 bm archívnych 
dokumentov.  
 



3. Ochrana archívnych dokumentov 

 Archív nemá vlastnú budovu, sídli v budove Františkánskeho kláštora, ktorá je vo 
vlastníctve Rehole menších bratov františkánov v Bratislave a v správe mesta Skalica. Budova 
je po rekonštrukcii, má novú strechu, vonkajšie omietky a okná. Okrem archívu v budove sídli 
viacero inštitúcií. Vzhľadom ku skutočnosti, že archív je v nájomnom vzťahu, nie je možné 
urobiť väčšie konštrukčné zásahy do interiéru a prispôsobiť priestory na archívne účely. 
V súčasnej dobe nie je možné vykurovať skladové priestory ale iba administratívnu časť, kde 
sa kúri zastaranými akumulačnými telesami. Počas letných mesiacov pracovníci venujú 
zvýšenú pozornosť ochrane archívnych dokumentov a to najmä vetraním a mechanickým 
odstraňovaním prachu a plesní. Časť depozitov sa nachádza v bývalej administratívnej 
budove na okraji mesta cca 1 km, v ktorej sídli aj stredoškolský internát. V tejto časti je 
uložená zväčša stavebná dokumentácia. 
 
4. Filmotéka 

 V archíve nie je filmotéka 
 
5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov (zoradené podľa klasifikačnej 
štruktúry) 

Na úseku spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov sa pracovníci  
zameriavali na spracovanie prioritných fondov, celkovo spracovali 15,15 bm z toho  formou 
inventarizácie 3,50 bm a formou usporiadania 11,65 bm. 
  
5.3.1. 
A.XXII.3 
Okresný úrad ochrany práce pre skalický okres v Holíči 1945-1949      
Vnútorné vyraďovanie, usporiadanie, inventár rukopis       
 
5.3.3 
I.IV 
Štátna gazdinská škola Dr. Pavla Blahu v Skalici 1921-1952          
Súpis dokumentov  
 
5.3.4. 
I.IX  
Školský inšpektorát v Skalici 1919-1954                                   
Vnútorné vyraďovanie, usporiadanie, inventár rukopis – nedokončené )- zinventarizované 
2 bm 
 
5.3.5. 
N.I 
Cechy v Skalici 1608-1891                                                           
Usporiadanie, inventár rukopis 
 
5.3.6 
Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch                                                         
Podklady na katalóg (49 záznamov) 
 



5.3.8. 
V rámci sceľovania, dopĺňania a dislokácie  
 
H.III.3 
Okresná osvetová rada v Senici 1946-1949                            
Vnútorné vyraďovanie, usporiadanie                                                  
 
H .III.4 
Záhorské osvetové stredisko v Senici 1950-1999                      Obsahuje dokumenty z:  
Okresný osvetový dom  v Senici 1950-1972 
Okresné osvetové stredisko v Senici 1973-1986 
Regionálne kultúrne stredisko 1991-1995 
Hornozáhorské kultúrne centrum 1996-1997 
Triedenie, vnútorné vyraďovanie, usporadúvanie 
Vytriedenie nového fondu  Osvetový inšpektorát v Skalici pre okresy Senica a Skalica 
1946-1949                                                                                               
 
A.XXII.2 
ONV v Senici – materiály pléna 1981-1986                                
Sceľovanie a usporiadanie, vyradenie duplikátov 
 
ONV v Senici - materiály rady 1979-1982                                   
Sceľovanie a usporiadanie, vyradenie duplikátov 
 
ONV v Malackách – obce patriace neskôr do okresu Senica 1946-1958     
(konfiškácie, vojnové škody ) 
 
A.XXV.3 
MNV v Sološnici 1951-1983                                                              
Sceľovanie, usporiadanie, doplnenie zápisníc z fondu ONV v Senici              
Hanzalíková 
 
MNV V Smrdákoch                                                                            
Sceľovanie, vnútorné vyraďovanie, usporiadanie,  
doplnenie zápisníc z fondu ONV v Senici         
 
 

6. Prístup k archívnym dokumentom (bádateľská a správna agenda) 

 

Celkom  
dní  

bádatelia  - počet bádateľské návštevy - počet účel štúdia 
celkom tuzemskí zahraniční celkom tuzemské zahraničné hist. iný 

186 116 105 11 319 306 13 308 11 
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 V priebehu roka v archíve študovalo 116 bádateľov z toho  11 

zahraničných, uskutočnili  319 bádateľských návštev, z ktorých 308 sa týkalo historických 

tém štúdia a 11 bádateľských návštev malo iný účel štúdia.  Oproti predchádzajúcemu roku 

archív zaznamenal nárast bádateľov o 15 ale počet bádateľských návštev sa znížil o 21. 

Väčšina študijných tém sa týkala regionálnych dejín, dejín hospodárstva, cirkevných dejín 

a dejín umenia a architektúry. Po prevzatí štátnych matrík z obdobia rokov 1895-1906 archív 

zaznamenal aj zvýšený počet bádateľov genealógie. Pracovníci predložili bádateľom spolu 

468 jednotlivín, 265 archívnych škatúľ, 57 fasciklov, 5 digitálnych študijných kópií 

archívnych dokumentov  a vyhotovili 183 neoverených kópií. 

 
 

6.2. Prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo  

      kópie na základe písomnej žiadosti  

  

Celkom 
dní za 6.2. 

písomné žiadosti v správnej agende vydané výpisy, odpisy, potvrdenia, kópie AD 
počet tuzemské zahraničné počet tuzemské zahraničné 

144 271 271 0 166/49
0 strán 

166 0 
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Archív evidoval 271 žiadateľov o prístup k archívnym dokumentom formou výpisu 

odpisu alebo kópie, na základe ktorých vydal 166 potvrdení a kópií, čo predstavuje 490 listov. 
Tak ako po minulé roky väčšinou sa jednalo o vyhotovenie kópií stavebných povolení alebo 
kolaudačných rozhodnutí, stavebných plánov, školských vysvedčení, mzdových listov, 
kúpnopredajných zmlúv, darovacích zmlúv, dedičských rozhodnutí, potvrdenia o dobe 
zamestnania a výpisy z matrík. 82 žiadostí bolo vybavených negatívne avšak viaceré boli 
časovo náročnejšie ako žiadosti, na základe ktorých sme vydali kópiu alebo potvrdenie. 
Vybavovanie žiadostí sťažuje aj skutočnosť, že často   treba hľadať v detašovanom depozite, 
vzdialenom od archívu cca 1 km. Žiadateľmi boli fyzické i právnické osoby.  Za tieto služby 
archív vybral poplatky formu kolkových známok v sume 470 € a za vyhotovenie kópií v sume 
84,36 €.  
 
7. Príručná odborná archívna knižnica 
 
 Príručná odborná knižnica archívu evidovala k 31.12.2012 2581 zväzkov, z toho je 
499 zborníkov, 67 cudzojazyčných kníh a 378 zväzkov z osobného fondu Jozefa Šátka. Počas 
roku sa knižný fond archívu doplnil o 52 zväzkov. Tak ako po minulé roky ani teraz sme 
nekúpili žiadnu knihu ale všetky evidované zväzky boli archívu darované. 
 
  Príručná odborná knižnica je iba na prezenčné pôžičky a pracovníci predložili 
bádateľom 293 zväzkov kníh. 
 
 V rámci starostlivosti o knižný fond pracovníčka archívu vytvorila (vytriedila, 
usporiadala, uložila do úložných jednotiek, označila) samostatný súbor článkov, výstrižkov 
z novín, rukopisov prednášok týkajúcich sa regiónu v rozsahu 1 bm, čím sa pre bádateľov 
rozšírili možnosti doplnenia svojho výskumu. 
 
8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 
 
 V archíve sa uskutočnilo 10 exkurzií pre žiakov základných a stredných škôl pre 
ktorých pracovníci pripravili odborné prednášky o histórii a činnosti archívu  
 
 Pri príležitosti 60. výročia vzniku Mestského archívu pracovníci pripravili pre 
verejnosť „Deň otvorených dverí“ a vo večerných hodinách „Noc v archíve“. V rámci tohto 
podujatia pracovníci pripravili výstavku najvzácnejších  archívnych dokumentov, panelovú 
výstavku z fotografií o činnosti archívu, prednášky o histórii mestského archívu, o práci 



archivára a spôsobe prístupu k archívnym dokumentom, o práci  archívu v rámci 
predarchívnej starostlivosti, nočnú prehliadku priestorov kláštora a tiež spomienku na 
dlhoročnú riaditeľku archívu PhDr. Zoru Viestovú (10. výročie úmrtia). Pre spestrenie tohto 
podujatia  študenti z Divadelného spolku F. K. Veselého pri Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici  
prečítali niekoľko zaujímavých a vtipných ukážok z dokumentov uložených v archíve, 
študenti Základnej umeleckej školy v Skalici sa predstavili svojou hrou na harfe a husliach. 
Ďalší ochotní študenti pripravili videoprojekciu zaujímavých fotografií  a drobné 
upomienkové predmety pre návštevníkov. Dobrá propagácia v oblastných televíznych, 
rozhlasových a printových médiách (týždenník Záhorák, týždenník pre Záhorie My, Rádio 
Regina, TV Skalica a viaceré web stránky) zabezpečila vysokú účasť záujemcov. Počas Dňa 
otvorených dverí archív navštívilo 233 návštevníkov a na podujatie Noc v archíve prišlo 
približne 100 návštevníkov. V takom rozsahu a na takej úrovni mohli pracovníci archívu túto 
akciu pripraviť iba vďaka viacerým sponzorom a ochotným študentom. 
 Archív sa zapojil aj do akcie „Nočná prehliadka skalických pamiatok“, ktorú 
organizuje Turistická a informačná kancelária v Skalici kedy návštevníci mali možnosť 
prezrieť si priestory kláštora v noci kde pracovníci archívu poskytli informácie o dejinách 
františkánskeho kláštora, histórii archívu, odpovedali na zvedavé otázky návštevníkov a tiež 
pripravili malú výstavku zaujímavých archívnych dokumentov. Na tejto akcii sa zúčastnilo 58 
záujemcov. 
 
 Do pripravovanej monografie mesta Skalica, ktorú pripravuje Mesto Skalica 
pracovníci archívu články – Dejiny Skalice 1848-1900, Dejiny Skalice 1900-1918 a Dejiny 
archívu v Skalici a fondy viažuce sa ku Skalici (predbežné názvy) a Mestskému úradu v 
Skalici poskytli informácie pre doplnenie mestskej kroniky. 
 
 Firma KOHI PAP PhDr. Peter Brezina bezplatne zviazal noviny „Slovenské 
pomoravie 1929-1930“ zo zbierky starej tlače, mestský spravodaj „Skalický press“ z rokov 
1994-2010 (6 zväzkov), ročenky mesta Skalica (1 zväzok)a opravil 4 kroniky mesta Skalica 
zo Zbierky kroník. 
 
9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna činnosť 
 
 Činnosti v tejto oblasti boli vykonávané priebežne, pracovníci sa zúčastňovali 
pravidelných pracovných porád, jeden pracovník absolvoval vzdelávací seminár (Rozbor 
a preklad cudzojazyčných archívnych textov).  
  
10. Správa informačných technológií 
  
 Spolupráca s informatikmi Obvodného úradu Senica bola na štandardnej úrovni, podľa 
možností   riešili pomerne časté problémy s informačnou technikou (v závislosti na potrebách 
detašovaného pracoviska ObÚ Senica so sídlom v Skalici a možnosťou použitia služobného 
automobilu) alebo telefonicky. 


