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Policajný komisariát v Štúrove 1923- 1938 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference code SK_1550_7389 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Policajný komisariát v Štúrove 

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) 

5,3 bm (2 úradné knihy, 37 registratúrnych pomôcok, 36 škatúľ spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

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

1938)  
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative histo-

ry 

Policajný komisariát v Štúrove bol zriadený na základe zákona zo dňa 16. marca 1920, 

číslo 165 Zb. z. a nar. a vyhláškou ministra vnútra číslo 218 zo dňa 6. novembra 1923, 

ktorá bola účinná od 15. decembra 1923. V roku 1936 bol Policajný komisariát 

v Štúrove premenovaný na Štátny policajný úrad v Štúrove. Pôsobnosť inštitúcie sa 

vzťahovala na celý obvod obce Štúrovo a železničnú stanicu Štúrovo – Nána. Rozhod-

nutím Viedenskej arbitráže dňa 2. novembra 1938 pripadlo Štúrovo Maďarsku a Štátny 

policajný úrad v Štúrove sa v októbri roku 1938 presťahoval do Zlatých Moraviec. Kon-

com novembra 1938 štátny policajný úrad likvidoval svoj inventár a odovzdal vojenskú 

výstroj a výzbroj vojenským úradom. Jeho zamestnanci boli začlenení do jednotiek 

Stráže obrany štátu. 

Dejiny správy 

pôvodcu 



 2 

3.2.3. Archival history 

Fond Policajného komisariátu v Štúrove bol do roku 1938 uložený v archíve tohto úra-

du. Agenda bola rozdelená do 13 tematických skupín: 1. Verejná bezpečnosť a poriadok; 

2. Evidencia osôb; 3. Pasy a pohraničný styk; 4. Zbrojné záležitosti; 5. Spolky a zhro-

maždenia; 6. Tlač; 7. Divadlo, film, verejné zábavy; 8. Miestna doprava; 9. Straty a ná-

lezy; 10. Mravnostná polícia; 11. Čeľadné záležitosti; 12. Trestné súdnictvo prikázané 

polícii; 13. Policajné úradné jednanie v medziach kompetencie policajného komisariátu. 

Pôvodca viedol tri registratúrne denníky, ktoré sa odrážajú aj v obsahu fondu: a) spravo-

dajský, b) prezidiálny, c) administratívny. V spravodajskom registratúrnom denníku sa 

viedli spisy Odbočky spravodajskej ústrednej služby pri Prezídiu policajného riaditeľ-

stva v Bratislave. Spravodajský registratúrny denník viedol policajný komisariát v ro-

koch 1924 – 1927. Od roku 1928 sú vedené spisy spravodajského registratúrneho denní-

ka v prezidiálnom registratúrnom denníku. V prezidiálnom registratúrnom denníku sa 

viedli spisy dôležitej povahy. Do roku 1933 boli spisy ukladané priebežne podľa zá-

kladných čísiel, preložené vo fascikloch. Od roku 1934 boli používané obaly na spisy a 

veci týkajúce sa jedného predmetu boli zakladané do obalu pod jedným základným čís-

lom. Spisy zakladané priebežne podľa pôvodných čísiel boli pri spracovaní zaradené do 

vyššie uvedených trinástich tematických oddelení (3.2.2. Dejiny pôvodcu). 

Po presťahovaní do Zlatých Moraviec v novembri 1938 bol spisový materiál odovzdaný 

pravdepodobne Okresnému úradu v Nitre cestou Štátneho policajného úradu v Nitre. 

Odtiaľ fond prevzalo archívne oddelenie Krajskej správy Ministerstva vnútra v Nitre. 

Začiatkom roku 1962 sa pristúpilo v Štátnom archíve k jeho spracovaniu. Stav fondu bol 

pred spracovaním zlý. Z mnohých ročníkov veľa spisov chýbalo, napr. z prezidiálnych 

spisov ročníky 1929 (1000 spisov), 1933 (1000 spisov), 1936 (200 spisov), 1937 (400 

spisov) a 1938 (1400 spisov). Z administratívnych spisov sa zachovalo niekoľko spisov 

z rokov 1926 – 1935, tematicky patriacich do 3. oddelenia (Pasy a pohraničný styk), 

celý ročník 1937 a malé množstvo spisov z roku 1938. V roku 1962 sa k fondu vyhoto-

vil inventár. Fond je aj čiastočne katalogizovaný. 

Dejiny archívne-

ho fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Fond bol prevzatý do vtedajšieho Štátneho archívu v Bojniciach 2. mája 1957 pod prí-

rastkovým číslom 109/2. Ďalšie prírastky boli z 25. septembra 1967 pod prírastkovým 

Spôsoby získava-

nia archívnych 
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číslom 406 s číslom spisu ŠA574/36-67 prevzaté z vtedajšieho Štátneho okresného ar-

chívu v Nových Zámkoch, resp. zo 17. mája 1995 pod prírastkovým číslom 696 s číslom 

spisu ŠA 625/95 DA z vtedajšieho Štátneho okresného archívu v Nitre. 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Fond obsahuje materiál z rokov 1923 až 1938, z toho 2 úradné knihy, 37 registratúrnych 

pomôcok a spisový materiál v rozsahu 36 škatúľ. Pôvodnou pomôckou k fondu sú regis-

tratúrne denníky a indexy, v ktorých sú uvedené aj tematické skupiny jednotlivých za-

chovaných spisov. V spravodajskom oddelení sa nachádzajú spravodajské denníky 

z rokov 1924 – 1927 a index s časovým rozsahom 1925 – 1926, ako aj spisy Odbočky 

spravodajskej ústrednej služby pri Prezídiu policajného riaditeľstva v Bratislave z rokov 

1924 – 1927. Prezidiálne spisy sú ťažiskom fondu. Registratúrne pomôcky pozostávajú 

z registratúrnych denníkov a indexov v rozpätí od roku 1923 do roku 1938, ako aj zo-

znamu politicky podozrivých osôb bývajúcich v Štúrove. Samotné spisy zahŕňajú do-

kumenty zo všetkých 13 oddelení v rozpätí od roku 1924 do roku 1938. Administratív-

nych spisov sa zachovalo najmenej. Z registratúrnych pomôcok sa zachoval iba jeden 

registratúrny denník a jeden index, oba z roku 1938. Spisy sú z rokov 1926 – 1927, 1929 

– 1930, 1932 – 1935, 1937 – 1938. Administratívne spisy obsahujú písomnosti týkajúce 

sa záležitostí cestovných pasov, verejnej bezpečnosti a poriadku, spolkov 

a zhromaždení, tlače, zbraní, mravnej polície, miestnej dopravy, trestného súdnictva 

a policajného komisariátu. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

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 

Archívny fond sa delí tri hlavné oddelenia, v súlade so správou registratúry pôvodcu: A. 

Spravodajské oddelenie, B. Prezidiálne oddelenie, C. Administratívne oddelenie. Všetky 

tri oddelenia sa podľa pôvodného delenia ďalej rozčleňujú na: a) Pomocné knihy a b) 

Spisy. Úradné knihy sa k fondu pripojili neskôr a umiestnené boli pred pomocné knihy. 

Inventárnou jednotkou je každá pomocná kniha (evidencia) a spisy jedného oddelenia 

v ročníku. V rámci inventárnej jednotky sú spisy usporiadané podľa poradových čísel. 

Spôsob usporia-

dania 
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Tie boli jednotlivým spisom pridelené pri spracúvaní archívneho fondu, ale zachovali sa 

aj pôvodné čísla spisov. 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

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

tratúrach 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 prí-

stupu 

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 po-

žiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny archív v Bratislave, pobočka Nitra, Vojtech Šarluška: Policajný komisariát Štú-

rovo, inventár, Bratislava 1962, 58 s., evidenčné číslo 7389.  

 

Štátny archív v Bratislave, pobočka Nitra, Vojtech Šarluška: Policajný komisariát Štúro-

vo, katalóg dejín RH a KSČ, katalóg, Bratislava 1962, 85 s., evidenčné číslo 359. 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

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 

originálov 

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 
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3.5.3. 
Related units of des-

cription 
Nie sú známe. 

Súvisiace jednot-

ky 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 

 


