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č. A/VI-3/2014-00281 

 

Pobočka Komárno eviduje k 31.12. 2013 4438,79 bm archívnych dokumentov ( z toho je na 

spracovanie  jazykovo a paleograficky  náročných archívnych dokumentov z obdobia  rokov  1277 – 1922  cca 

1000bm). 

K 01. 01. 2013 mala pobočka  systemizovaných 5 štátnozamestnaneckých miest v nasledovných platových 

triedach: 

p.t. 8 – 1x 

p.t. 7 – 1x 

p.t. 6 – 1x 

pt.  5 – 2x 

V priebehu roka 2013 sa pobočke nepodarilo udržať počet systemizovaných pracovných miest. 

Archív dlhodobo poukazuje na skutočnosť, že počet  systemizovaných štátnozamestnaneckých miest 

pridelených   pobočke Komárno je vzhľadom na skladbu,  rozsah archívnych fondov a stanovených   úloh na   

úseku archívov a správy registratúr   nepostačujúci. S prihliadnutím na uvedené  ako aj  s ohľadom na vyšší 

počet  systemizovaných miest v porovnateľných archívoch ( 6 až 9),   pobočka Komárno opätovne požiadala   

listom č. A/VI-3/2013-00147 zo dňa11.02. 2013  o pridelenie    ďalších systemizovaných miest.  Predmetná 

iniciatíva archívu ostala bez povšimnutia.  

Paradoxne v priebehu roka 2013 došlo k zníženiu počtu systemizovaných miest pre pobočku Komárno. 

Hrozilo, že pobočka príde o dve systemizované miesta, čo by vážne ohrozilo plnenie úloh archívu. Vďaka 

pochopeniu kompetentných bola  iniciatíva pracovníkov archívu  na vypísanie výberového konania  na uvoľnené 

štátnozamestnanecké miesto v platovej triede 6  úspešná a  vďaka  tejto skutočnosti stratila pobočka  len jedno 

systemizované miesto( aj napriek žiadosti o jeho obsadenie č.A/VI-3/2013-00148 zo dňa 11.02.2013) a  

momentálne má  k dispozícii štyri systemizované štátnozamestnanecké miesta.  
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 Uvedené malo vplyv aj na pracovné zaťaženie pracovníkov pri plnení plánovaných úloh. Pracovníci 

plnili pracovné úlohy s maximálnym nasadením a mnohokrát na úkor osobného voľna   ( práca nadčas,  práca 

počas vypísanej dovolenky) 

 Pracovníci archívu  sa v roku 2013 podieľali na plnení  štandardných  pracovných úloh  na úseku 

predarchívnej starostlivosti a archívnictva a plnili  aj mimoriadne pracovné úlohy. 

 

 

Názov kapitoly odborných činností 

p. čerp. 

dní 

2010 

5 

zamest. 

p. čerp. 

dní  

2011 

5 

zamest. 

p. čerp. 

dní 

2012 

4 

zamest. 

p.čerp. 

dni 

2013 

4 

Zamest. 

Úsek správy registratúry 45 94 84 88 

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov 28 46 42 44 

Evidencia archívneho dedičstva 11 25 12 12 

Ochrana archívnych dokumentov 185 33 89 43 

Filmotéka 0 1 0   0 

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 202 368 152 115 

Prístup k archívnym dokumentom 254 319 299 343 

Príručná odborná archívna knižnica 53 43 28  22 

Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 0 22 23 210 

Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 252 137 160   25 

Správa informačných technológií 0 0    2 

Celkový počet pracovných dní čerpaných na odborné 

činnosti 

1030 1088 891 904 

 

 

MIMORIADNE  ÚLOHY 

1) zatekanie strechy na objekte Hradná 2, Komárno – hlavné sídlo archívu – dislokácia archívnych 

dokumentov a knižničného fondu 

2) povodeň júl 2013 

 – dislokácia archívnych dokumentov – zabezpečenie pred prípadným zatopením; 

- ochrana objektov na Elektrárenskej 1 a Hradnej 2 - zabezpečenie piesku a vriec, utesnenie  

   objektov; 

- monitorovanie situácie, pracovná pohotovosť v čase voľna; 

- odstraňovanie následkov povodne – Elektrárenská 1; 

- zabezpečenie likvidácie vriec s pieskom; 

- dislokácia archívnych dokumentov  do depotov na pôvodné miesto uloženia.; 

3) vypracovanie projektov 

- pracovníci pobočky vypracovali v priebehu januára 4 projekty , ktorými sa archív uchádzal o získanie  

  finančnej dotácie na  prezentáciu archívneho dedičstva SR. Dva projekty boli úspešné. Mesto  

  Komárno finančne podporilo konferenciu „ Zemetrasenie v meste Komárno v roku 1763“ 

  a konferenciu venovanú cirkevným dejinám „Religiozita v dejinách Komárna.  

- v priebehu októbra vypracovali 4 projekty na podporu aktivít archívu v oblasti propagácie  

 archívneho dedičstva v roku 2014 adresované Nitrianskemu samosprávnemu  kraju a v decembri vypracovali 6    

Personálny stav z hľadiska 
vzdelania 

vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa

stredoškolské
vzdelanie  s
maturitou



 projektov, ktorými sa archív uchádza o dotáciu poskytovanú  mestom Komárno;  

4) preklad odborných textov 

    do maďarského jazyka  respektíve  z maďarského jazyka do slovenského jazyka ( resumé  

    prednášok  - konferencie, zborníky 

5) zostavenie a príprava vydania  dvoch zborníkov 

 

 

ŠTANDARDNÉ  ÚLOHY 

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov 

Pracovníci archívu vykonali 12 prieskumov správy registratúry  a v rámci štátneho odborného dozoru 

skontrolovali 11 subjektov.  

Zorganizovali 1 školenie pre správcov registratúr a vykonali 57 konzultácií a inštruktáží. 

Posúdili 57 návrhov na vyradenie a 18 návrhov registratúrnych poriadkov a plánov. 

Preberanie archívnych dokumentov  bolo možné realizovať len vo veľmi obmedzenej miere z dôvodu 

nedostatočných úložných kapacít archívu ( nedostatočné regálové vybavenie – prebraté AD sú uložené na 

podlahe).   

 

Ochrana archívnych dokumentov 

Sídlo archívu a archívne depoty   sú umiestnené v štyroch objektoch,   ktorých  úložná kapacita je už 

vyčerpaná. Technický stav budov sa napriek mnohým urgenciám ani v roku 2013 neriešil a neboli dodané ani 

regály na uloženie archívnych dokumentov.  

 Popis  technického stavu jednotlivých objektov a ich  charakteristika z hľadiska úrovne zabezpečenia  

ochrany archívnych dokumentov je uvedený v prílohe C.3. 

Na úseku systematickej digitalizácie  máp a plánov sa pobočke plánované úlohy nepodarilo realizovať 

z dôvodu technickej poruchy veľkoplošného skenera umiestneného v Štátnom ústrednom banskom archíve 

v Banskej Štiavnici. 

Slovenský národný archív   dokončil koncom roka 2013 reštaurovanie troch  zápisníc z fondu Magistrát 

mesta Komárno a poškodenej mapy ( na reštaurovanie prijaté v roku 2012). 

 

spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov  

 V roku 2013 sa pokračovalo v spracovávaní  rozsiahleho ,na odborné spracovanie náročného  

archívneho fondu Magistrát mesta Komárna. 

Vytriedilo sa 73,36bm archívnych dokumentov: 

1) rozsyp archívnych dokumentov zo 16. 19. stor. -3,36bm 

 2) úradné knihy, 1587 - 1922  - 70bm 

 usporiadalo a inventarizovalo sa 0,60bm archívnych dokumentov 

              1) novoveké listiny 1527 – 1838 

 

prístup k archívnym dokumentom  na základe bádateľského listu 

V roku 2013 evidoval archív  87  bádateľov a 154 bádateľských návštev. Na základe bádateľského  

listu bolo predložených 833 archívnych dokumentov, 222  fasciklov  a 123  škatúľ. Bolo vyhotovených 

1941 kópií archívnych dokumentov. 
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prístup k archívnym dokumentom  na základe písomnej žiadosti 
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V roku 2013 pracovníci archívu vybavili 557 písomných žiadostí, vydali 648 výpisov, odpisov, 

potvrdení a kópií AD. Vybrali poplatky v hodnote 1470,93€.  

 

porovnanie - rok 2010, 2011, 2012, 2013 
 

 
 

 
 

 

 

Vybrané správne poplatky podľa zákona o správnych poplatkoch 

porovnanie rokov 2010, 2011 , 2012, 2013 
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Zabezpečenie pracovných úloh na úseku prístupu k archívnym dokumentom ( vyhľadávanie archívnych 

dokumentov, zakladanie archívnych dokumentov, dislokácia pre potreby bádateľov) negatívne ovplyvňuje 

rozmiestnenie depotov archívu v štyroch rôznych objektoch nachádzajúcich cca v okruh 800m. Okrem straty 

času   je  prenášanie archívnych dokumentov za účelom  nahliadnutia, vyhotovenia kópií a štúdia  problémom aj 

z hľadiska zabezpečenia ich ochrany. Technické problémy spôsobuje aj dislokácia škatúľ, pobočka nemá  

k dispozícii motorové vozidlo. 

 V roku 2013 navštívilo archív osobne 353  návštevníkov, ktorým boli poskytnuté informácie o 

archíve, archívnych fondoch a archívnych dokumentoch, prípadne iné informácie z oblasti archívnictva. 

Telefonické podávanie informácií neevidujeme. 

 

príručná odborná archívna knižnica  

Archív  eviduje v knižničnom fonde 10517 zväzkov. Katalogizovanie  knižničného fondu elektronicky 

sa archívu vzhľadom na počet zamestnancov a  nutnosť plniť iné prioritné úlohy nepodarilo zabezpečiť. Prístup 

ku knižničnému fond u je v súčasnej dobe ochromený. Knižnica bola pôvodne umiestnená do menšej miestnosti 

s tým, že po realizácii II. a III.  etapy výstavby účelového komplexu archívu sa knižnica premiestni do väčších 

priestorov. Knihy sú na policiach uložené neprehľadne v dvoch radoch. Na dôvažok, v dôsledku zatekania 

strechy objektu bolo potrebné časť knižničného fondu aj s policami dislokovať do iných priestorov. Uvedený 

stav trvá už tri roky a neustále sa zhoršuje ( zatekanie sa rozširuje, dislokácia pokračuje). 

 

výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť    

rezortné výskumné úlohy: 

- veduty v štátnych archívoch 

- prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch  

   predmetom výskumu boli archívne dokumenty fondov  Magistrát mesta Komárno ( 850bm /1277 – 1922/ -    

  roztriedený), Notárske úrady, Okresný súd v Starej Ďale; 

vzhľadom na rozsah archívnych fondov bol výskum časovo náročný   

- hudobné pramene zachované na Slovensku 

 

publikačná činnosť 

štúdie 

- Zástoj predstaviteľov mestskej komunity Komárna po zemetrasení v roku 1763, Mgr. Lukáš Paluga 

publikované zborníku Zemetrasenie v meste Komárno v roku 1763 

- Niekoľko aspektov počiatku a zrušenie trinitárskeho kláštora v Komárne, Mgr. Lukáš Paluga 

publikované v zborníku Religiozita v Komárne Dejiny cirkví na území Komárna a v susedných regiónoch  

- Aspekt finančnej pomoci po zemetrasení v roku 1763 v Komárne, Mgr. Lukáš Paluga  

XX.Komáromi Levéltáros Szakmai Nap (z podujatia vychádza zborník v širšom časovom rozmedzí niekoľkých 

rokov) 

 

prednášky - historické 
- Život a dielo sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, Mgr. Lukáš Paluga 

publikované Festival – Spoločne s patrónmi Európy 2013, ROS v Komárne 

 

 

Výstavy 

- 250 výročie zemetrasenia v Komárne 

 

Osvetová činnosť 

-Deň otvorených dverí ( 23.11.2013 – sobota) 

 

Spolupráca s médiami 

1. MY Naše novosti číslo 24, 17.6.- 23.6. 2013 – pozvánka na seminár Zemetrasenie v Komárne 

2. Komárňanské listy, XXI. ročník, číslo 10, 26.jún 2013 – článok, Cyril a Metod – 1150.výročie 

príchodu 

3. Spravy.pravda.sk,  internetový článok– Andrej Barát, 28.6.2013 – článok o zemetrasení 

v Komárne v roku 1763, http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/285173-pri-najvaecsom-

zemetraseni-na-slovensku-zomrelo-200-ludi/   

4. Dunatáj, XXXIII.ročník, číslo 25, 28.jún 2013 –článok o seminári k 250.výročiu zemetrasenia 

v Komárne 

5. SME,internetový článok, 28.06.2013 – Matej Dugovič, článok o zemetrasení, 

http://www.sme.sk/c/6852639/nase-najsilnejsie-zemetrasenie-ma-vyrocie.html  

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/285173-pri-najvaecsom-zemetraseni-na-slovensku-zomrelo-200-ludi/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/285173-pri-najvaecsom-zemetraseni-na-slovensku-zomrelo-200-ludi/
http://www.sme.sk/c/6852639/nase-najsilnejsie-zemetrasenie-ma-vyrocie.html


6.  SME-novézamky.sme.sk, 10.07.2013- Virgínia Ďuriková, článok o sympóziu o zemetrasení 

v Komárne, http://novezamky.sme.sk/c/6864059/zemetrasenie-ktore-zruinovalo-mesto.html 

7. Komárňanské listy, XXI. ročník, číslo 14, 9.október 2013 – článok o sympóziu Religiozita 

v Komárne 

8. Komárňanský magazín– 42/2013, 14.október 2013, reportáž o sympóziu Religiozita v 

Komárne 

9. Komárňanské listy, XXI. Ročník, číslo 16, 5.november 2013 – uverejnenie výzvy o spoluprácu 

pri zbieraní volebnej dokumentácie 

10. Komárňanské listy, XXI. ročník, číslo 17, 20.november 2013, zverejnená pozvánka na Deň 

otvorených dverí  

11. Komárňanský magazín – 47/2013, pozvánka na Deň otvorených dverí 

12.  Komárňanské listy, XXI. ročník, číslo 17, 20.november 2013, výzva k zozbieraniu predmetov a     

        dokumentov týkajúcich sa 1.svetovej 

 

Organizovanie odborných sympózií a vydanie zborníka 

- Zemetrasenie v meste Komárno v roku 1763 – odborné sympózium, 20.06.2013,  zborník 

- Religiozita v Komárne, dejiny cirkví na území Komárna a v susedných regiónoch- odborné sympózium,    

 25.09.2013, zborník  

 

 

Organizačná, riadiaca práca  

 Nedostatočná aktivita riaditeľky na úseku personálneho zabezpečenia pobočky v roku 2013 mala za 

následok nenaplnenie požiadavky na navýšenie systemizovaných štátnozamestnaneckých miest  pre archív, 

prispela k hrozbe straty dvoch a v konečnom dôsledku odňatiu jedného   systemizovaného  miesta pre pobočku 

Komárno. Dôsledkom uvedeného bolo vážne   ohrozenie plnenia úloh archívu, a zvýšenie pracovného 

zaťaženia pracovníkov ( práca nadčas) . 

Neúspešná bola aj iniciatíva na priznanie osobného príplatku pre Mgr. Katarínu Répasovú.  

  

vzdelávanie 

Z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia  sa zamestnanci v roku 2013 nezúčastnili na 

vzdelávacích aktivitách.  

 

 

 ekonomické a administratívne práce     
V roku 2013 sme zaznamenali nárast  požiadaviek ( CP v Nitre)  na zaslanie rôznych informácii, 

výkazov a sumárov ohľadne technického stavu, vybavenia a materiálno technického zabezpečenia objektov, 

ktoré sú v užívaní pobočky. 

Požiadavky archívu   na zabezpečenie  odstránenia havarijného stavu strechy objektu Hradná 2, 

a úpravu priestorov Elektrárenská 1 sa  nerealizovali. Požiadavky na zabezpečenie  materiálno technického  

vybavenia  pobočky  boli napriek intenzívnej korešpondencii naplnené v minimálnom rozsahu.  

Vo výkaze práce nevykazujeme na organizačnú, riadiacu prácu ani na administratívne 

a ekonomické činnosti pracovné dni ( práca nadčas).  

                                     

 Vďaka obetavému prístupu pracovníkov k plneniu  pracovných  úloh, aj  napriek poddimenzovanému   

personálnemu  obsadeniu archívu,  je  možné výsledky práce pobočky  za rok 2013 hodnotiť ako výborné. 

Dovoľujem si upozorniť, že pracovníci pracovné úlohy plnili často vo svojom osobnom voľne ( práca 

nadčas ) a z dôvodu dlhodobých personálnych problémov pobočky je aj čerpanie dovoleniek obmedzené ( časť 

dovolenky sa počas niekoľkých rokov z roka na rok prenáša). Výnimkou nie je ani plnenie pracovných 

povinností počas riadnej dovolenky. Z uvedeného dôvodu budeme v roku 2014 opäť iniciovať navýšenie 

systemizácie pracovných miest pre pobočku Komárno. 

Komárno , 08.01. 2014  

spracovateľ: Mgr. Oľga Kasalová 

                      riaditeľka pobočky 

 

 

http://novezamky.sme.sk/c/6864059/zemetrasenie-ktore-zruinovalo-mesto.html

