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Palma v Leviciach, n. p. 1945 – 1966 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference code SK_1550_7419 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Palma v Leviciach, n. p. 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1945 – 1966 
Časový rozsah 

3.1.4. Level of desription archívny fond 
Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

o description (quanti-

ty, bulk, or size) 

8,85 bm (8 úradných kníh, 1 registratúrna pomôcka,36 škatúľ, 3 fascikle) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Palma, národný podnik Levice 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative histo-

ry 

Bývalá továreň na výrobu jedlých tukov v Leviciach sa po uvalení národnej správy 

v roku 1945 stala súčasťou firmy Tekovské priemyselné podniky v rámci Závodov pre 

chemickú výrobu. Po znárodnení v roku 1948 patril národný podnik (n. p.) Palma v Le-

viciach do Nováckych chemických závodov a od roku 1950 k Bratislavským tukovým 

závodom. V nasledujúcich rokoch levická výrobňa jedlých tukov podliehala n. p. Palma 

v Novom Meste nad Váhom. Výmerom Povereníctva potravinárskeho priemyslu 

a výkupu pôdohospodárskych výrobkov č. 722/171-004/1958 zo dňa 10. marca 1958 

vznikol k 1. aprílu 1958 zlúčením bývalých samostatných národných podnikov (Brati-

slavské tukové závody, n. p., Palma v Novom Meste nad Váhom, n. p., Polio 

v Košiciach, n. p., VIII. hlavná správa Povereníctva potravinárskeho priemyslu 

a výkupu pôdohospodárskych výrobkov kompetentnej pre tuky) n. p. Palma v Bratisla-

Dejiny správy pô-

vodcu 
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ve. Závod v Leviciach ako výrobná jednotka a zároveň stupeň riadenia vo vnútri národ-

ného podniku bol organizačne rozčlenený do dvoch odborných útvarov: výrobno-

technického útvaru a útvaru ekonóma. Vo vnútri závodu sa uplatnilo dvojstupňové ria-

denie: závod – prevádzka resp. dielňa. 

V rokoch 1960 – 1963 sa uvažovalo o preradení závodu v Leviciach z národného podni-

ku Palma v Bratislave, n. p. najskôr do Chemických závodov W. Piecka v Novákoch, 

neskôr do Bavlnárskych závodov v Ružomberku. Po zdĺhavom rokovaní sa od týchto 

delimitácií upustilo. V roku 1966 levický závod prešiel pod riadenie n. p. Kozmetika v 

Bratislave. 

3.2.3. Archival history 

Z rekonštrukcie archívneho fondu vyplýva, že správa registratúry pôvodcu sa delila na 

16 registratúrnych oddelení podľa jednotlivých úsekov jeho činnosti. Tieto registratúrne 

oddelenia, z ktorých sa však vo fonde nezachovali všetky, sú vymenované v časti 3.3.1. 

Archívny fond bol po prevzatí do Štátneho archívu v Nitre v roku 1979 (už ako v Štát-

nom Oblastnom archíve v Nitre) spracovaný. V rámci usporadúvania archívneho fondu 

sa k nemu pripojili aj zlomky písomností predchodcov pôvodcu od roku 1945. 

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Fond bol prevzatý vtedajším Štátnym archívom v Nitre 2. februára 1970 pod prírastko-

vým číslom 457 s číslom spisu ŠAN119/36. 

Spôsoby získava-

nia archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond Palma v Leviciach, n. p. obsahuje materiál s časovým rozsahom od roku 

1945 do roku 1966. Obsahuje 8 úradných kníh, 1 registratúrnu pomôcku, resp. spisy 

uložené do 36 škatúľ a ďalšie 3 fascikle. Zo zachovaných spisov sa zrekonštruovalo 10 z 

pôvodne 16 registratúrnych oddelení: I. Organizácia; II. Základná služba plánovacia; III. 

Štatistika; IV. Investičná výstavba; V. Výrobné zariadenie; VI. Výroba; VII. Technika; 

IX. Zásobovanie a odbyt; XII. Právna a správna agenda; XVI. Starostlivosť o kádre a 

výchova. Archívny fond je využiteľný k štúdiu organizácie závodu, jeho výstavby a vý-

robnej náplne. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 
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3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling in-

formation 

Vyraďovanie sa nekonalo. 

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of arrange-

ment 

Fond je usporiadaný do 10 vecných skupín na základe registratúrnych oddelení označe-

ných rímskymi číslami: I. až VII., ďalej IX., XII. a XVI. Inventárnou jednotkou sú spisy 

registratúrneho oddelenia za jeden rok.  

Spôsob usporiada-

nia 

3.4.1. 
Conditions governing 

access 

Archívny fond je prístupný v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratú-

rach a o doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky prístu-

pu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok uve-

dených v jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR. 

Podmienky vyho-

tovovania repro-

dukcií 

3.4.3. 
Language / scripts of 

material 
slovenský 

Jazyk/písmo ar-

chívnych doku-

mentov 

3.4.4. 

Physical characteris-

tics and technical 

requirements 

nepoškodený, neúplný 

Fyzický stav 

a technické požia-

davky 

3.4.5. Finding aids 
Štátny okresný archív v Nitre, Alžbeta Keszeliová: Palma, n. p. Levice, inventár, Nitra – 

Šaľa 1980, 19 s., evidenčné číslo 1599.  

Vyhľadávacie po-

môcky 

3.5.1. 
Existence and loca-

tion of originals 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre, Novozámoc-

ká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre 

Existencia 

a umiestnenie ori-
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ginálov 

3.5.2. 
Existence and loca-

tion of copies 

Archívny fond nie je v súčasnosti digitalizovaný. Nie sú vyhotovené ani konzervačné 

kópie. 

Existencia 

a umiestnenie kó-

pií 

3.5.3. 
Related units of des-

cription 
Nie sú známe. 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publication note Nie sú známe. 

Informácie o pub-

likovaní 

3.6.1. Note ˗ 
Poznámka 

3.7.1. Archivist‘s note Mgr. Attila Fazekas 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

3.7.2. Rules or conventions 
Opis bol vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival Descrip-

tion, Second Edition 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. 
Date(s) of descrip-

tions 
30.11.2018 

Dátum vyhotove-

nia opisu 

 


