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Policajný komisariát v Komárne 1923 - 1938 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference code SK_1550_7388 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Policajný komisariát v Komárne 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1923 – 1938 
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) 

7,9 bm (42 registratúrnych pomôcok, 58 škatúľ spisov) 

Rozsah a nosič jed-

notky opisu (množ-

stvo, rozsah alebo 

veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) 
Policajný komisariát v Komárne (1923 – 1936), Štátny policajný úrad v Komárne 

(1936 – 1938) 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative histo-

ry 

Policajný komisariát v Komárne bol zriadený dňa 1. mája 1923 na základe zákona č. 

165/1920 Zbierky zákonov a nariadení (ďalej len Zb. z. a nar.). zo dňa 16. marca 1920 

a vyhlášky Ministerstva vnútra č. 84 zo dňa 21. apríla 1923. V zmysle spomenutého 

zákona bolo jeho úlohou starať sa o bezpečnosť osôb a majetku, udržovať verejní po-

riadok a sledovať činnosť obyvateľstva aj cudzincov. Vládnym nariadením č. 51/1936 

Zb. z. a nar. zo dňa 6. marca 1936 bol jeho názov úradne zmenený na Štátny policajný 

úrad v Komárne. Pôsobil až do 8. novembra 1938, keď po pripojení južných oblastí 

Slovenska v dôsledku prvej Viedenskej arbitráže, prestala na tomto území fungovať 

československá štátna správa, čiže aj policajná správa.  

Dejiny správy pô-

vodcu 
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3.2.3. Archival history 

Spisy sa viedli v dvoch samostatných oddeleniach: prezidiálnom a všeobecnom. V 

každom sa viedol samostatný registratúrny denník a spisy boli uložené podľa porado-

vých čísiel. V registratúrnom denníku prezidiálneho oddelenia sa viedli všetky obežní-

ky nadriadených orgánov a úradov, pátranie po špiónoch, politicky nespoľahlivých 

osobách a vyzvedačoch cudzích štátov, činnosť spolkov a strán, tlačové záležitosti, 

záležitosti pasov a pohraničného styku osôb spoločensky a hodnostne vysoko postave-

ných a diplomatov a ostatné spisy dôležitej povahy. V registratúrnom denníku vše-

obecného oddelenia sa viedla ostatná agenda policajného komisariátu, ako pátranie po 

zločincoch a previnilcoch, záležitosti osôb politicky a spoločensky nižšie postavených, 

agenda dozoru nad divadelnými a filmovými predstaveniami, činnosť mravnostnej 

polície a pod. Agenda Policajného komisariátu v Komárne sa vybavovala v trinástich 

oddeleniach, ktoré mali túto pracovnú náplň: 1. Záležitosti verejnej bezpečnosti 

a verejného poriadku, 2. Evidencia osôb v obvode policajného komisariátu, 3. Pasy 

a pohraničný styk, 4. Zbrojné záležitosti, vykonávanie predpisov o zbraniach 

a výbušninách, 5. Tlačové záležitosti, 6. Záležitosti spolkov a zhromaždení, 7. Divadlá 

a verejné zábavy, 8. Miestna doprava, dozor nad železničnou dopravou, paroplavbou 

a leteckou prepravou, 9. Straty a nálezy, 10. Mravnostná polícia, dohľad na výčapy, 

hostince, kaviarne, nocľahárne, miesta konania zhromaždení a zábav, 11. Čeľadné zá-

ležitosti, 12. Záležitosti trestného súdnictva podľa trestného zákona patriacich do kom-

petencie polície, 13. Úradné policajné konania podľa ustanovenia trestného poriadku 

v medziach kompetencie policajného komisariátu. 

Po zrušení Štátneho policajného úradu v Komárne dňa 8. novembra 1938 sa jeho spi-

sovňa previezla do Nitry, kde sa uložila na novozaloženom Štátnom policajnom úrade 

v Nitre. Po zániku tohto úradu prevzalo tento spisový materiál pravdepodobne Okresné 

žandárske veliteľstvo v Nitre. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 ho pre-

vzalo Okresné veliteľstvo národnej bezpečnosti v Nitre, ktoré ho v januári 1949 odo-

vzdalo Krajskej správe Ministerstva vnútra v Nitre. Pri prevzatí do archívu bol neuspo-

riadaný a zmiešaný s viacerými fondmi (Policajný úrad v Štúrove, Policajný úrad v 

Nitre, Okresné četnícke veliteľstvo v Nitre). V tom istom roku sa pristúpilo k jeho 

usporiadaniu a v roku 1962 bol k nemu vypracovaný inventár a čiastočný tematický 

Dejiny archívneho 

fondu 
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katalóg. 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Fond bol prevzatý do vtedajšieho Štátneho archívu v Bojniciach 10. apríla 1958 pod 

prírastkovým číslom 108/2. Ďalší prírastok sa eviduje z 11. septembra 1962 pod prí-

rastkovým číslom 92 s číslom spisu ŠA690/04-62 prevzatý z vtedajšieho Okresného 

archívu v Komárne, ďalej z 3. decembra 1964 pod prírastkovým číslom 341 s číslom 

spisu 1037/04 a z 15. októbra 1974 pod prírastkovým číslom 485 s číslom spisu 

805/36-74. 

Spôsoby získavania 

archívnych prírast-

kov 

3.3.1. Scope and contents 

Materiál fondu pochádza z rokov 1923 – 1938. Archívny fond neobsahuje žiadne 

úradné knihy. Registratúrnych pomôcok je vo fonde spolu 42 a samotné spisy v celko-

vom rozsahu 58 škatúľ. Spisový materiál sa delí na prezidiálne spisy a všeobecné spi-

sy. Prezidiálne spisy tvoria najväčšiu časť fondu. Registratúrne pomôcky sa skladajú 

z registratúrnych denníkov s rozpätím 1923 – 1938, indexov s časovým rozpätím 1923 

– 1932, číselných denníkov s rozpätím 1934 – 1937 a číselného indexu s časovým roz-

pätím 1929 – 1930. Spisový materiál má časové rozpätie 1923 – 1938 a spomedzi vyš-

šie zmienených 13 oddelení (3.2.3. Dejiny archívneho fondu) obsahuje záležitosti 1., 

3., 5., 6., 10., 12., a 13. oddelenia. Zo všeobecných spisov sa zachovalo pomerne málo. 

Z registratúrnych pomôcok sa zachovali registre a evidencie (register cestovných pasov 

z roku 1923, pasový denník s rozpätím rokov 1932 – 1933, evidencia podomového 

obchodu 1931 – 1938, evidencia peňažných trestov za rok 1938, registre motorových 

vozidiel, evidenčný register vodičov s abecedným indexom). V samotných spisoch sa 

zachovali iba rozličné obežníky a nariadenia, týkajú sa však záležitostí všetkých tema-

tických skupín okrem skupiny 9, z ktorej sa nezachovalo nič.  

Obsah a rozsah ar-

chívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling in-

formation 

Vyraďovanie sa nekonalo. 

Vyraďovanie a hod-

notenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of arrange-

ment 
Spôsob usporiadania fondu odzrkadľuje štruktúru registratúry pôvodcu. Spisy sa delia 

na 2 veľké skupiny (A a B). Skupina A obsahuje prezidiálne spisy a v skupine B sú 

Spôsob usporiada-

nia 
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zaradené všeobecné spisy. Inventárnu jednotku v oboch skupinách tvorí každá samo-

statná pomocná kniha a spisy oddelenia v ročníku. V rámci každej inventárnej jednot-

ky je každý spis okrem základného čísla označený ešte poradovým číslom. Pri spraco-

vaní fondu sa nerešpektoval pôvodný numerický systém, namiesto toho bol materiál 

usporiadaný podľa jednotlivých oddelení. Tým vznikli tematicky ucelené skupiny, v 

rámci ktorých sa zachoval chronologicko-numerický systém. Orientáciu po fonde ok-

rem inventáru umožňujú pôvodné registratúrne denníky (v rámci skupiny A), v ktorých 

je každý spis fondu označený číslom príslušnej skupiny, do ktorej bol zaradený. 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

Archívny dokument je prístupný v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a re-

gistratúrach 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 prístupu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok 

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

Podmienky vyhoto-

vovania reprodukcií 

3.4.3. 
Language /scripts of 

material 
slovenský 

Jazyk/písmo archív-

nych dokumentov 

3.4.4. 

Physical characteris-

tics and technical 

requirements 

nepoškodený, neúplný 

Fyzický stav 

a technické požia-

davky 

3.4.5. Finding aids 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny okresný archív v Nitre, Vojtech Šar-

luška, Štefan Morávek: Policajný komisariát v Komárne, inventár, Nitra 1962, 98 s., 

evidenčné číslo 70.  

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny okresný archív v Nitre, Vojtech Šar-

luška, Štefan Morávek: Policajný komisariát v Komárne, Robotnícke hnutie a dejiny 

KSČ, katalóg, Nitra 1962, 180 s., evidenčné číslo 357. 

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, Novozá-

mocká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre 

Existencia 

a umiestnenie origi-
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nálov 

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 kópií 

3.5.3. 
Related units of des-

cription 
Nie sú známe. 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publication note Nie sú známe. 

Informácie o publi-

kovaní 

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 Des-

cription, Second Edition 

Pravidlá alebo zása-

dy 

3.7.3. 
Date(s) of descrip-

tions 
30.11.2018 

Dátum vyhotovenia 

opisu 

 


