
Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2012 

 

 
           Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice má 5 systemizovaných zamestnaneckých miest. 

K 31. 12. 2012 boli všetci zamestnanci v stálej štátnej službe. 

 

     Odborné činnosti vykonané zamestnancami archívu za rok 2012 sú rozdelené do 

nasledujúcich kapitol: 

 

Poradové  

číslo 

Názov kapitoly Počet  

dní 

1. Predarchívna starostlivosť na úseku správy registratúry 97 

2. Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych 

dokumentov 

18 

3. Evidencia archívneho dedičstva 15 

4. Ochrana archívnych dokumentov 29 

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 373 

6. Prístup k archívnym dokumentom 280 

7. Príručná odborná archívna knižnica 39 

8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť  59 

9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna činnosť 155 

10. Správa informačných technológií 5 
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Počet dní vyčerpaných v jednotlivých kapitolách 

 

 

 

 

 

 



1. Predarchívna starostlivosť na úseku správy registratúry 

 
     ŠA v Nitre, pobočka Bojnice vo svojej evidencii pôvodcov registratúr vedie 219 

organizácií. Pri zabezpečovaní predarchívnej starostlivosti počas roka sme vo vyraďovacom 

konaní schválili 105 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov z celkového počtu 

predložených 118 návrhov. V orgánoch verejnej správy, v podnikateľských subjektoch 

a u iných pôvodcov registratúry sme vykonali 23 kontrol. Posúdili a schválili sme 16 

registratúrnych poriadkov a plánov. Pracovníci archívu poskytli 276 konzultácií a inštruktáži 

z oblasti správy registratúry a zúčastnili sa ako lektori dvoch odborných seminárov „Správa 

registratúry“ organizovaných Akadémiou vzdelávania v Prievidzi. 

 

 

2. Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov 

 
     Na úseku predarchívnej starostlivosti archívov sme zamerali činnosť na vedenie spisov 

o fonde. Tie poskytujú aktuálne informácie o pôvodcoch archívnych fondov uložených 

v archíve. Na základe vyraďovacieho konania sme prebrali 53,92 bm písomností prevažne od 

obecných úradov okresu Prievidza a základných škôl mesta Prievidza. Celkový počet 

archívnych súborov vzrástol na 814, čo k 31. 12. 2012 predstavovalo 2 890,96 bm archívnych 

dokumentov.  

 

 

3. Evidencia archívneho dedičstva 

 
V rámci evidencie archívneho dedičstva sme zaznamenávali zmeny v evidenčných listoch 

archívnych súborov. Úbytok archívnych dokumentov 5,64 bm tvorili druhopisy štátnych 

matrík, z rokov 1895 – 1907, ktoré sme delimitovali do Štátneho archívu v Nitre. Ďalší 

úbytok 6,54 bm nastal vnútorným vyraďovaním pri usporadúvaní dokumentov odborov 

ONV v Prievidzi. Vyradili sme predovšetkým duplicitné dokumenty a dokumenty bez znaku 

hodnoty „A“ ako podkladové materiály. 

 

 

4. Ochrana archívnych dokumentov 
     

     V roku 2012 nedošlo k žiadnym zmenám v oblasti ochrany archívnych dokumentov. 

Dôsledkom pretrvávajúcej nepriaznivej finančnej situácie budova archívu začala chátrať. 

Hnilé rámy okien nie je možné otvárať a tým zabezpečiť vetranie v budove. Začína opadávať 

omietka budovy. Z kapacity úložného priestoru 3000 bm, naďalej zostáva voľných 109,51 

bm. Dostatok úložného priestoru je možné zabezpečiť výmenou statických regálov za 

mobilné v dvoch depotoch na prízemí archívu. Pracovníci archívu sledovali teplotu a vlhkosť 

v depotoch, taktiež zabezpečovali mechanické očistenie prevzatých archívnych dokumentov 

a ich uloženie do archívnych škatúľ. 

 

 

5. Spracovanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

 
     Na spracovávanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov bolo vyčerpaných najviac 

pracovných dní. Pokračovali sme v sprístupňovaní prioritných fondov, a to fondu Magistrát 



mesta Prievidza, z ktorého sme zinventarizovali testamenty a pozostalosti. Zinventarizovali 

sme fond Mestečko Nitrianske Pravno. Naďalej pokračujeme v spracovávaní 

najobsiahlejšieho fondu, ONV v Prievidzi. Začali sme s inventarizáciou výboru ľudovej 

kontroly, dokončili sme usporiadanie a vnútorné vyraďovanie organizačného a plánovacieho 

odboru a začali sme usporadúvať finančný odbor. Pozastavili sme práce na Združenom 

inventári miestnych národných výborov, keďže v roku 2012 sa uskutočnili vyraďovacie 

konania v obecných úradoch okresu Prievidza, ktoré odovzdávali písomnosti miestnych 

národných výborov.  

 

 

6. Prístup k archívnym dokumentom 

 
     Prístup k archívnym dokumentom na základe bádateľského listu využilo 132 bádateľov, 

ktorí v priebehu roka absolvovali 262 bádateľských návštev. Bádateľom bolo predložených 

2 100 ks archívnych dokumentov, 240 fasciklov a 120 archívnych škatúľ. Prevládalo 

historické štúdium, v rámci ktorého boli najfrekventovanejšie témy štúdia z oblasti 

regionálnych dejín a dejín školstva, mládeže a športu. V správnej agende sme vybavili 313 

žiadostí a vyhotovili 351 výpisov, odpisov a potvrdení z archívnych dokumentov.  

 

     Počet bádateľských návštev má od roku 2010 stúpajúcu tendenciu, porovnanie za 

posledných 6 rokov, 2007 – 2012: 
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7. Príručná odborná archívna knižnica 

 
     V siedmej kapitole sme pokračovali v katalogizovaní príručnej archívnej knižnice 

v elektronickej podobe v programe Bach Knižnica. Skatalogizovali sme 823 zväzkov. 

Nepriaznivá finančná situácia nám opäť neumožnila nákup odbornej literatúry. 11 zväzkov 



kníh sme získali darom na archívnych dňoch, odbornej konferencii v Spišskej Sobote a od 

samospráv okresu Prievidza. 

 

 

8. Výskumná publikačná činnosť 

 
     V rámci ôsmej kapitoly sa prioritou stala propagácia archívu a sprostredkovanie práce 

archivárov aj formou dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 8. 6. 2012. Témou sa stal 

genealogický výskum, ktorý prilákal viac návštevníkov ako v roku 2011. Každú hodinu sa 

v priestoroch archívu konala prednáška na tému: „Ako pátrať po predkoch.“ V priestoroch 

knižnice sme nainštalovali výstavu archívnych dokumentov, ktoré sú nápomocné pri 

zisťovaní rodinných vzťahov, ako aj ukážky rodostromov, literárnych prác z oblasti 

genealógie a odborného časopisu Genealogicko-heraldický hlas. V regionálnych novinách 

Prieboj Hornonitrianske noviny MY bol uverejnený článok informujúci o problematike 

správy registratúry v mestských a obecných úradoch. Pri príležitosti dňa otvorených dverí 

článok: „Vďaka archívom sa dá pátrať po predkoch.“ Napísali sme úvodné slovo a články pre 

Prievidzský občasník. V spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi sme 

oživili minulosť prievidzských cechov prostredníctvom výstavy nainštalovanej v Mestskom 

dome v Prievidzi a v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. V rámci otvorenia 

výstavy sme poskytli rozhovor pre regionálnu televíziu a RaTVS.    

 

 

9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna činnosť  

 
          Na organizačnú, riadiacu prácu, vzdelávanie pracovníkov, ekonomické 

a administratívne činnosti sme čerpali približne rovnaký počet dní ako v roku 2011. Zúčastnili 

sme sa na celoslovenských poradách 20. – 21. 3. 2012 v Bratislave, 6. – 7. 11. 2012                

v Košiciach a 28. – 29. 11. 2012 v Poprade. Pracovníci archívu absolvovali v rámci 

zvyšovania odbornosti odborné semináre organizované Inštitútom pre verejnú správu 

v Bratislave: adaptačné štúdium, 14. 3. 2012 odborný seminár k metodike výkonu štátneho 

odborného dozoru, 23. – 24. 4. 2012 preklad cudzojazyčných textov z nemeckého jazyka,       

28. 6. 2012 odborný seminár k výnosu o štandardoch. Zúčastnili sme sa XVI. archívnych dní, 

ktoré sa konali v Trnave 22. – 24. 5. 2012  a odborného seminára „Zvyky, práva a správa 

v minulosti našich miest a mestečiek“ v Spišskej Sobote 2. – 4. 10. 2012.  

 

 

10. Správa informačných technológií 

 
     Minimálny počet dní sme venovali v rámci roka poslednej kapitole. Výpočtová technika 

v archíve je zastaralá, v niektorých prípadoch sa nedajú otvárať programy, čo spomaľuje 

prácu zamestnancov. Aktualizovali sme webovú stránku archívu, na ktorej sme zverejnili 

„Správu o činnosti archívu za rok 2011.“ 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Zuzana Kotianová 


