
 

Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre za rok 2011 

 

V Štátnom archíve v v Nitre ku dňu 31. december 2012 pracovalo 15 zamestnancov. 

Systemizované odborné zamestnanecké miesta: 

Stála štátna služba – 7 

Dočasná štátna služba – 1 

Miesta vo verejnom záujme – 7 

Počet odpracovaných dní 2877 na úseku archívnej činnosti, 80 na úseku správy registratúry. 

Počet dní pripadajúcich na jednotlivé úseky činnosti: 

      Predarchívna starostlivosť na úseku správy registratúr  - 80                               

      Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a arch. dokumentov – 29 

      Evidencia archívneho dedičstva – 45  

      Ochrana archívnych dokumentov – 274  

      Filmotéka – 8 dní 

      Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov - 520 

      Prístup k archívnym dokumentom /bádateľská a správna agenda/ - 949 

      Príručná odborná knižnica – 101 

      Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť - 36 dní 

      Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca – 864 

      Správa informačných technológií – 51  

    V celkovom zhodnotení pracovného roka 2011 v Štátnom archíve v Nitre objem prác 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol vo väčšine ukazovateľov väčší. 

 

Predarchívna starostlivosť o registratúry organizácií 

      Na tomto úseku bolo odpracovaných 80 dní. Zo 149 pôvodcov registratúr malo vo 

vykazovanom roku 112 organizácií zriadené registratúrne stredisko. Zamestnankyňa archívu 

uskutočnila 61 vyraďovacích konaní a 7 kontrol v orgánoch verejnej správy 

a v podnikateľských subjektoch. Archív vybavil 9 návrhov na schválenie registratúrnych 

poriadkov a plánov, uskutočnil 54 konzultácií, inštruktáží, 2 školenia, 2 odborné semináre 

o registratúrnej a archívnej činnosti. Celkový počet prevzatých archívnych dokumentov v r. 



2011 dosiahol 40, 75 bm. Ilustratívne uvádzame prevzatie archívnych dokumentov 

Národného žrebčína v Topoľčiankach 1960 – 2007 alebo Zbierku pohrebných erbových tabúľ 

1801 – 1903. 

 

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov. 

Počet pôvodcov so zriadeným archívom je 17. Za rok 2011 sme prevzali na tomto úseku 

39,11 bm.  Pri spisoch o fonde došlo k zaradeniu nových fondov a prečíslovaniu podľa čísel 

z programu WinAFondy. 

 

Evidencia archívneho dedičstva 

     Štátny archív v Nitre k 31.decembru 2011 eviduje vo svojej pôsobnosti 8496,30 bm. 

Priamo spravuje 7622,34 bm . Na základe depozitnej zmluvy spravuje 13 archívnych fondov 

cirkevného charakteru obsahujúcich 174,58 bm. Celkový počet prírastkov v sledovanom roku 

40,75 bm . Pri evidenčných listoch archívnych súborov išlo o doplnenie evidencie o prevzaté 

fondy v počte 11 a doplnenie prírastkov v počte15 do starších listov ako aj ich vytlačenie. 

 

  Ochrana archívnych dokumentov  

    Tento úsek práce zahrňoval prípravu dokumentov, mikrofilmovanie a vyhotovovanie kópií. 

Vyhotovili sme 29645 záberov konzervačných kópií a 68276 záberov študijných kópií 

z viacerých typov archívnych dokumentov. 

 

Filmotéka 

Prírastky v uplynulom roku  - 26 502 záberov konzervačných kópií, 38 382 študijných kópií. 

 

Spracovanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

     V roku 2011usporiadané 26, 64 bm, inventarizované 17,58 bm, register ako archívnu 

pomôcku 1, 32 bm. Bádateľom pribudli 4 nové inventáre k archívnym fondom v aplikácii 

Bach – inventáre – 1089 záznamov: 

- Komárňanská župa, stredoveké listiny, 1280 - 1526 

- Nitrianska župa I., kongregačné protokoly 1572 – 1848 

- Nitrianska župa I., najstaršie kongregačné písomnosti 1640 – 1710 

- Uzovič z Kyneku, stredoveké listiny 1268 – 1526 



Do štádia pred dokončením sa dostali písomnosti podžupana z Tekovskej župy 1860 – 1918 

a registrovanie tekovských pasových písomností z toho istého obdobia.  

 

Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. decembru 

vykazovaného roka 

roztriedené usporiadané inventarizované katalogizované registre ako  

AP 

nespracované Celkové 

množstvo AD 

v bm 
bm % bm % bm % bm % bm % bm % 

2497,79 32,

76 

2239,44 29,

37 

2533,95  33,24 (704,

59) 

(9,24) 10,58 0,13 340,58 4,46 7622,34 

                                                                      

 

Súbežne s touto činnosťou sme vykonávali i odborné manipulačné práce v depotoch – 156 dní 

– identifikácia dokumentov, uloženie do príslušných fondov, preškatuľovanie, scelovanie 

fondov, popisky na škatule a pod.  

 

Prístup k archívnym dokumentom /bádateľská a správna agenda/ 

    Najväčší počet dní si vyžiadalo sprístupňovanie archívnych dokumentov verejnosti - 949.  

 

Počet bádateľských  návštev               Počet bádateľov   

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2011 

895 947 334 455 

59 zahraničných 95 zahraničných 51 zahraničných 61 zahraničných 

 

Najväčší záujem bol o genealógiu, dejiny rodov – 803 a regionálne dejiny - 77 návštev. 

V porovnaní s predošlým rokom ide o nárast bádateľov o 101 a návštev o 88. 

Bádateľom sme predložili 4728 dokumentov z toho 3952 spisov, filmov a máp, 174 fasciklov 

a 602 škatúľ. Okrem toho sme prípismi vybavili záujemcom 138 odborných žiadostí. 

     Veľký podiel pracovných dní odčerpalo vybavovanie majetkovoprávnej agendy. Tejto 

činnosti sa zúčastnili všetci zamestnanci archívu. Zaznamenali sme nárast o 88 žiadostí, 

vydali 615 výpisov a odpisov, pričom išlo o zložité pozemkovoprávne prípady týkajúce sa II. 

pozemkovej reformy, rozhodnutí Krajského národného výboru v Nitre,  Krajského súdu 

v Nitre a Komárne, ale hlavne presídlencov do ČSR a vysídlencov do Maďarska, reštitučných 



nárokov jednotlivcov ako i cirkví. Pedantnosť a trpezlivosť si vyžadovalo vyhotovovanie 

genealogických rešerší do zahraničia – 47 žiadostí.  

 

Archívna knižnica 

     V archívnej knižnici bolo dokončené spracovanie v aplikácii Bach – knižnica.  Prírastok 

nových kníh bol malý vzhľadom na nedostatok financií. Zo 108 prírastkov 100 sme dostali 

darom. Celkový počet titulov - 18 406. Knižnicu priebežne využívali pri práci zamestnanci 

archívu, prezenčne sme vypožičali bádateľom 394 zväzkov.  

 

Výskumná, publikačná a kultúrnoosvetová činnosť.  

Zamestnanci napriek nedostatku času aktívne pristúpili k – zapojenie do slov.-chorvátskeho  

medzinárodného projektu, publikovali v zborníkoch (3),  v tlači (3), vyhotovovali posudky 

(3), dokončená monografia – Veľké Zálužie. Uskutočnili sme 17 prednášok a prijali 9 

exkurzíí zo základných a vysokých škôl, spolupracovali so spravodajstvom televízie Markíza. 

S aktívnou účasťou sa odborní zamestnanci zúčastnili šiestich odborných konferencií a boli 

sme jedným z odborných garantov celoslovenskej konferencie Praktická škola genealógie 

v Martine v októbri. 

 

Organizačná a riadiaca práca 

     Po hospodárskej stránke vlaňajší rok nebol priaznivý. Finančne sme mali pokryté len 

základné služby na udržanie technického a administratívneho chodu archívu. Do roku 2012 

prechádza problém nedostatočnej údržby budovy, nezaregálované dve poschodia depotu  ako 

i absencia technického vybavenia prezentácie sa archívu vo vzťahu k verejnosti. Vzhľadom na 

množstvo archívnych dokumentov problémom zostáva i nedostatočný počet odborných 

zamestnancov ako aj absencia informatika priamo na pracovisku archívu. Vo vzťahu 

k poslednej vete je potrebné vysoko oceniť činnosť súčasných zamestnancov Štátneho archívu 

v Nitre, že dokázali napriek tomu odborne pokryť všetky úseky činnosti.  

 

 

                                                                                            Mgr. Šarlota Drahošová 

                                                                                                           riaditeľka                                               

 


