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Krajská služba Štátneho štatistického úradu v Nitre 1947 - 1960 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ obsah Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_7322 Referenčný kód 

3.1.2. Title Krajská služba Štátneho štatistického úradu v Nitre 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1947 – 1960 Časový rozsah 

3.1.4. Level of desription archívny fond Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium of the 

unit o description (quantity, 

bulk, or size) 

58,23 bm (458 archívnych škatúľ, 5 kníh a 1 fascikel spisov)  

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) 
Krajská služba Štátneho štatistického úradu v Nitre 1947 – 1960 

Štatistické oddelenie Krajského národného výboru v Nitre 1949 – 1951  
Názov pôvodcu 

3.2.2. Administrative history 

Krajská služba Štátneho štatistického úradu v Nitre bola zriadená na základe vládneho 

nariadenia č. 109 zo dňa 14. 12. 1951 o organizácii štatistickej služby a zákona č. 

108/1951 Zb. zo dňa 19. 12. 1951 o organizácii národohospodárskej evidencie. Predtým 

bola štatistická služba v kompetencii krajských národných výborov a vykonávalo ju 

oddelenie štatistiky na čele s krajským štatistikom. 

Krajská služba Štátneho štatistického úradu v Nitre riadila a usmerňovala činnosť 

okresných úradov štátnej štatistickej služby v kraji, spracovávala súhrnné štatistické 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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výkazy o národohospodárskej, kultúrnej a zdravotnej činnosti v Nitrianskom kraji. 

Pôsobnosť krajskej štatistickej služby siahala do všetkých okresov v Nitrianskom kraji. 

Organizačne sa úrad krajskej štatistickej služby delil na referáty: 1. vedenie úradu, 2. 

súborné práce a bilancie, 3. priemyselná výroba, 4. poľnohospodárstvo, výkup, obchod 

a ostatné služby. Práca týchto oddelení bola zameraná na kontrolu činnosti okresných 

štatistických úradov a spracovanie sumárnych prehľadov za celý kraj.  

Činnosť Krajskej služby Štátneho štatistického úradu v Nitre skončila v roku 1960 

následkom reorganizácie územného a správneho členenia a zrušenia Nitrianskeho kraja, 

po zániku Krajského národného výboru v Nitre.  

3.2.3. Archival history 

Písomnosti referátov Krajskej služby Štátneho štatistického úradu v Nitre boli vedené 

v týchto vecných skupinách:  

 

I. organizačné záležitosti 

II. priemysel 

III. poľnohospodárstvo 

IV. stavebníctvo 

V. doprava 

VI. verejná správa 

VII. obchod 

VIII. peňažníctvo 

IX. zdravotné a sociálne služby 

X. kultúra a výskum 

XI. miestne hospodárstvo 

Písomnosti jednotlivých skupín a podskupín boli pôvodne bez číselného označenia. 

V Štátnom archíve v Nitre boli potom kvôli prehľadnosti označené osobitnými 

Dejiny archívneho 

fondu 
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poradovými číslami. 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Dňa 24. 11. 1961 boli do Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Nitra pod prírastkovým 

číslom č. 32 prevzaté dôverné a tajné spisy Krajskej služby Štátneho štatistického úradu 

v Nitre. Ďalej boli do Štátneho archívu v Bratislave, pobočky Nitra prevzaté pod 

prírastkovým číslom č. 102 dňa 2. 3. 1963 všeobecné písomnosti Krajskej služby 

Štátneho štatistického úradu v Nitre. Dodatočne boli k tomuto archívnemu materiálu 

pod prírastkovým číslom č. 103 dňa 5. 3. 1963 ešte odovzdané tajné podacie protokoly 

a sčítania ľudu v ČSR ku dňu 1. 3. 1950. Posledným prevzatým prírastkom boli hlásenia 

z okresných služieb Štátneho štatistického úradu v Nitre, prevzaté pod prírastkovým 

číslom č. 438 dňa 30. 9. 1968. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Záznamy a písomnosti sú v archívnom fonde od roku 1947. Prezidiálna agenda sa 

zachovala z rokov 1951 – 1960 (tajné písomnosti od roku 1951 – 1960, dôverné 

písomnosti z rokov 1955 – 1957), všeobecná agenda z rokov 1947 – 1960. Písomnosti 

v archívnom fonde obsahujú dôležité štatistické údaje, poskytujúce poznatky 

o hospodárskom, kultúrnom a zdravotnom vývoji v Nitrianskom kraji, o priemyselnej 

a poľnohospodárskej výrobe, ako aj o obchode, finančníctve, školstve, kultúre 

a miestnom hospodárstve. 

V archívnom fonde sa nachádza prezidiálna agenda a všeobecná agenda.  

Písomnosti prezidiálnej agendy sú rozdelené na tajné spisy a dôverné spisy. Tajné 

spisy prezidiálnej agendy sú písomnosti, týkajúce sa výrobných plánov podnikov, správ 

o plnení výrobných plánov a päťročného plánu v priemysle, obchode, doprave, 

investičnej výstavbe, poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, zdravotníctve; správy 

o obyvateľstve z hľadiska zamestnania a vekových skupín, súpisy obyvateľstva, 

hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych závodov. Ďalej sú to výkazy o stave a 

pohybe obyvateľstva, správy o rozvoji miest a hospodárstva v kraji, o kultúrnej 

a osvetovej činnosti v Nitrianskom kraji, rôzne štatistické správy o príjmoch 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 
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a výdavkoch obyvateľstva, vývoji spotreby, zamestnanosti, úmrtnosti na Slovensku. 

Medzi dôvernými písomnosťami sa nachádzajú písomnosti podobného charakteru ako 

medzi tajnými písomnosťami, ale sú tu aj smernice a pokyny pre činnosť štatistických 

úradov, osobné záležitosti, prijímanie osôb do služieb štatistických úradov, kádrové 

vyhodnotenia a posudky pracovníkov štatistickej služby v Nitre. 

Všeobecná agenda je rozčlenená na písomnosti 11 vecných skupín podľa odvetví 

hospodárstva (najskôr organizačné záležitosti, potom nasledujú priemysel, 

poľnohospodárstvo, stavebníctvo, doprava, verejná správa, obchod, peňažníctvo, 

zdravotné a sociálne služby, kultúra a výskum, miestne hospodárstvo). V rámci 

organizačného oddelenia sa nachádzajú: zoznam krajských a okresných štatistických 

úradov v Československej republike, správy Štátneho plánovacieho a štatistického úradu 

ČSR, zápisy zo schôdzí okresných štatistikov, správy o činnosti okresných štatistických 

úradov, vládne nariadenia o štatistickej službe, smernice pre kontrolu práce štatistických 

pracovníkov, medzinárodné štatistické správy, osobné záležitosti zamestnancov Krajskej 

služby Štátneho štatistického úradu v Nitre, zoznamy štatistických pracovníkov v kraji, 

školenia štatistikov, previerky činnosti a hodnotenia štatistických úradov. 

V skupine písomností týkajúcej sa priemyslu sú obsiahnuté správy o mzdách, nákupe 

a odbyte v priemysle, správy o plnení dvojročných plánov a päťročného plánu, prehľady 

o hospodárnosti podnikov, produktivite práce, výkazy a rozbory výrobných plánov 

podnikov ťažkého, ľahkého a potravinárskeho priemyslu, rozpisy hrubej výroby 

v závodoch, mesačné výkazy práce v ťažkom, ľahkom a potravinárskom priemysle. 

Písomnosti vecnej skupiny týkajúcej sa poľnohospodárstva obsahujú výkazy práce 

poľnohospodárstva v Nitrianskom kraji, výkazy osevných plôch, súpisy plôch 

poľnohospodárskych plodín v kraji, výkazy o hospodárení štátnych majetkov (živočíšna 

výroba, výkazy o stave dobytka, výrobné plány, hospodárenie s krmovinami, výroba a 

predaj mlieka) a dokumentujú pestovanie jednotlivých druhov poľnohospodárskych 
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plodín v Nitrianskom kraji. Nachádzajú sa tu aj odhady úrody, súpisy hospodárskych 

zvierat na Slovensku, správy o výkupných podnikoch v kraji, výkazy živočíšnej výroby 

v kraji, štatistické údaje o lesnom hospodárstve, výkazy ťažby dreva, správy o plnení 

plánu v lesnom hospodárstve kraja. 

Písomnosti z oblasti stavebníctva obsahujú správy o bytovej výstavbe a výstavbe 

rodinných domov, prehľady stavebnej výroby, výkazy stavebno-montážnych prác, 

odovzdaných objektov, výkazy investičných prác v kraji, plnenia plánov investičnej 

výstavby.  

Medzi písomnosťami týkajúcimi sa dopravy sú výkazy o pracovníkoch v železničnej, 

mestskej a cestnej doprave a ich pohybe, plnenia plánov prepravy osôb a tovaru, výkazy 

cestnej dopravy, verejnej prepravy obyvateľstva v kraji, plnenia plánov výkonov 

v železničnej, mestskej, nákladnej a vodnej doprave, využitie autobusového parku 

ČSAD. 

Písomnosti o verejnej správe dokumentujú administratívu verejnej správy: výkazy 

zamestnancov, údaje o obciach Nitrianskeho kraja, štatistické informácie zo sčítania 

ľudu z rokov 1940, 1950, demografické správy o pohybe obyvateľstva, výkazy činnosti 

úradov verejnej správy v Nitrianskom kraji, výkazy činnosti národných výborov, voľby 

do národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov, tabuľky 

o pohybe obyvateľstva, výkazy pracovníkov a mzdové fondy rozpočtových organizácií 

spravovaných národnými výbormi. 

Písomnosti v oblasti obchodu obsahujú štatistické správy o počtoch pracovníkov 

vnútorného obchodu, ich pohybe a mzdách, správy o nákladoch a tržbách obchodu 

v kraji, rozbory činnosti vnútorného obchodu, výkazy o hospodárení podnikov 

vnútorného obchodu, výkazy predajní maloobchodu v kraji, výkazy práce spotrebných 

družstiev, výkazy predaja a spotreby obchodného tovaru v kraji, výkazy o verejnom 

stravovaní atď.  
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Písomnosti z oblasti finančníctva obsahujú výkazy počtov pracovníkov peňažných 

ústavov v kraji a ich mzdové fondy, štatistické správy o hlavných položkách kapitálu 

a majetku peňažných ústavov na Slovensku, výkazy o práci peňažných ústavov 

v Nitrianskom kraji, výkazy zloženia mzdových fondov v peňažných ústavoch kraja. 

Poisťovníctvo je dokumentované rozborom činnosti okresných národných poisťovní, 

ročným výkazom Štátnej poisťovne o hospodárskej činnosti.  

Písomnosti z odboru zdravotníctva obsahujú prehľady o zariadeniach zdravotných 

ústavov v kraji a liečebnej starostlivosti, správy o plnení plánu v zdravotníctve, výkazy 

činnosti nemocníc v kraji, sumáre činnosti detských domovov, detských jaslí, výkazy 

činnosti zdravotných ústavov v Nitrianskom kraji, výkazy ochorení prenosnými 

ochoreniami, výkazy pracovníkov zdravotnej služby, súhrnné správy o zdravotníctve.  

Sociálne služby sú dokumentované výkazmi pracovníkov sociálnych úradov kraja, 

výkazmi práce a mzdových fondov, výkazmi rodinných účtov v Nitrianskom kraji, 

správami o zamestnanosti v Nitrianskom kraji, výkazmi vekového zloženia pracovníkov 

v Nitrianskom kraji, evidenčnými kartami domácich rodinných účtov, výkazmi 

kvalifikovaných pracovníkov, rozbormi pracovnej neschopnosti. 

Písomnosti z oblasti kultúry zahŕňajú tieto dokumenty o školstve a osvetovej činnosti: 

správy a výkazy o činnosti škôl v kraji, výkazy všeobecnovzdelávacích škôl, 

prospechové výkazy v kraji, rozbor činnosti materských škôl v kraji, správy o družinách 

mládeže, výkazy o osvetovej činnosti v Nitrianskom kraji, výkazy práce v kultúre 

a osvetovej službe, výkazy práce ľudových knižníc, výkazy činnosti kultúrnych 

organizácií, divadiel a vlastivedných múzeí, zoznamy kultúrnych a osvetových zariadení 

Nitrianskeho kraja.  

Písomnosti týkajúce sa miestneho hospodárstva a miestnych služieb obsahujú: 

štatistickú správu o živnostiach na Slovensku, správu o výsledkoch sčítania 
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živnostenských podnikov, zoznam výrobní miestneho hospodárstva v Nitrianskom kraji, 

správy o činnosti podnikov miestneho hospodárstva a ich hmotnom zásobovaní, výkazy 

práce v komunálnom hospodárstve, výkazy o bytovom hospodárstve, prehľady výroby 

v podnikoch miestneho hospodárstva a výkazy o ich hospodárení, sumáre tržieb 

komunálneho hospodárstva v Nitrianskom kraji, súpisy živnostníkov v Nitrianskom 

kraji, výkazy hospodárenia združených služieb a podobne. 

Archívny fond pozostáva z 288 inventárnych jednotiek, uložených v 458 archívnych 

škatuliach. Knihy sú uložené medzi spismi príslušnej agendy: tajné protokoly 

v prezidiálnej agende pred tajnými písomnosťami, všeobecné protokoly vo všeobecnej 

agende pred spismi všeobecnej agendy. 

3.3.2. 
Appraisal, destruction and 

scheduling information Informácie o vyraďovacom konaní nie sú k dispozícii.  

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. Možné prírastky 

3.3.4. System of arrangement 

Písomnosti v archívnom fonde sú usporiadané diplomaticky na knihy a spisy, vecne na 

agendy (prezidiálna a všeobecná agenda), skupiny (tajné a dôverné písomnosti pri 

prezidiálnych písomnostiach) a podskupiny (pri všeobecných písomnostiach). 

Inventárnou jednotkou je jedna kniha, u prezidiálnych písomností spisy jedného ročníka, 

u všeobecných písomností spisy jednej podskupiny spisov v jednom roku.  

 

Archívny fond je usporiadaný a sprístupnený inventárom v štruktúre: 

 

A. Prezidiálna agenda 

1. Tajné písomnosti 

a) knihy 

Spôsob 

usporiadania 
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b) spisy 

2. Dôverné písomnosti 

 

B. Všeobecná agenda 

a) Knihy 

b) Spisy 

I. Organizačné záležitosti 

1. Všeobecné spisy podľa protokolov 

II. Priemysel 

1. všeobecné záležitosti 

2. ťažký priemysel 

3. ľahký priemysel 

4. potravinársky priemysel 

III.  Poľnohospodárstvo a lesníctvo 

1. rastlinná výroba 

2. živočíšna výroba 

3. výkup poľnohospodárskych výrobkov 

4. lesná výroba 

IV.  Stavebníctvo 

1. investície 

2. stavebná výroba 

V. Doprava 

1. železničná 

2. mestská 

3. cestná 

4. vodná 

5. letecká 

6. poštová 
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VI.  Verejná správa 

1. administratíva verejnej správy   

2. verejné inštitúcie 

                 VII. Obchod       

1. vnútorný obchod 

2. cestovný ruch 

                 VIII. Finančníctvo 

1. peňažníctvo 

2. poisťovníctvo 

                    IX. Zdravotníctvo a sociálne služby  

1. zdravotné služby 

2. sociálne služby 

                     X. Kultúra 

                          1.   školstvo 

                          2.   informácie a osveta  

                    XI. Miestne hospodárstvo 

1. miestna výroba 

2. miestne služby 

3.4.1. Conditions governing acces 

Pri písomnostiach, v ktorých sa nachádzajú osobné a platové záležitosti zamestnancov 

štatistických úradov (sú zachované od roku 1952 po rok 1958), je štúdium obmedzené 

zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach, spisy budú prístupné od rokov 2042 – 2048 (v závislosti od 

datovania spisov).  

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 

vyhotovovania 

reprodukcií 

3.4.3. Language /scripts of material slovenský Jazyk/písmo 
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archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 
Physical characteristics and 

technical requirements 
Zachované písomnosti nie sú poškodené. 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 
Štátny archív v Nitre, Štefan Morávek: Krajská služba Štátneho štatistického úradu 

v Nitre 1947 – 1960. Inventár, Nitra 1969, evid. č. 124, 122 strán. 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

3.5.1. 
Existence and location of 

originals 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri 

Nitre 

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and location of 

copies 
Informácie nie sú známe. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. Related units of description Nie sú známe. 
Súvisiace 

jednotky opisu 

3.5.4. Publikation note Informácie nie sú známe. 
Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note --- Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note Mgr. Edina Turanová 
Informácia 

o spracovateľovi a 
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spracovaní 

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

Description, Second Edition 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. Date(s) of descriptions 5.12.2017 
Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


