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 Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1940 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ Obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_7395 Referenčný kód 

3.1.2. Title Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1940 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) 

0,120 bm, 1 škatuľa spisov  

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach  Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach vzniklo v roku 1939. Pokračovalo 

v činnosti Okresného četníckeho veliteľstva v Zlatých Moravciach s rovnakou 

teritoriálnou i vecnou pôsobnosťou ako jeho predchodca, zmenil sa iba jeho názov. Táto 

zmena nebola kodifikovaná uverejnením nariadenia v zákonníku a nezachovalo sa o nej 

žiadne vnútorné nariadenie. Podliehali mu žandárske stanice v Dolných Sľažanoch (v 

súčasnosti Sľažany), Jelenci, Topoľčiankach a Zlatých Moravciach. 

Vecnú pôsobnosť pôvodcu možno vymedziť nasledujúcimi pätnástimi skupinami 

záležitostí: 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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1. Záležitosti verejnej bezpečnosti 

2. Ochrana osôb a vlastníctva pred násilím 

3. Vyšetrovanie o nájdených mŕtvolách, požiaroch a nebezpečenstvách 

4. Dohľad nad dodržiavaním predpisov k ochrane osôb a majetku 

5. Sprevádzanie osôb nebezpečným pásmom 

6. Zadržiavanie vojenských zbehov 

7. Zatýkanie stíhaných osôb 

8. Dohľad nad stavom verejných ústavov a zariadení 

9. Dohľad nad dodržiavaním predpisov cestnej premávky 

10. Sledovanie robotníckeho hnutia 

11. Pátranie po príčinách nespokojnosti a neporiadkov 

12. Pátranie po chystanom zastavení práce 

13. Dohľad nad dodržiavaním zákonov k ochrane poľnohospodárstva 

14. Stíhanie colných a dôchodkových priestupkov 

15. Záležitosti týkajúce sa žandárstva 

Okresné žandárske veliteľstvo zaniklo počas prechodu frontu v roku 1940. 

3.2.3. Archival history 
Informácie o správe registratúry pôvodcu ani o spôsoboch jej uloženia nie sú 

k dispozícii. 

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Registratúru pôvodcu prevzala Krajská správa Ministerstva vnútra v Nitre. Odtiaľ ju 21. 

mája 1958 prevzal v neusporiadanom a neúplnom stave predchodca Štátneho archívu 

v Nitre.  

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond je neúplný, zachovali sa iba všeobecné písomnosti z roku 1940, ktoré 

patria do vecných skupín č. I, a XV. Písomnosti zaradené do prvej vecnej skupiny sa 

týkajú bezpečnosti a poriadku v štáte, rozširovania protištátnych letákov a podobne. 

Vecná skupina označená číslicou XV obsahuje údaje o organizačnej činnosti 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 
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v žandárstve a spôsobe výkonu služby.  

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Vyraďovanie sa nevykonalo. 
Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa.  Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Archívny fond tvoria iba všeobecné spisy z jedného ročníka. Sú uložené chronologicky 

a sú rozdelené do dvoch vecných skupín, v rámci ktorých sú zoradené podľa základného 

čísla. Inventárnou jednotkou je jedna vecná skupina.   

Spôsob 

usporiadania 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

Prístupný v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení 

neskorších predpisov a Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.  
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 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical characteristics 

and technical 

requirements 

Archívny fond je nekompletný. Dokumenty zo zachovanej časti nie sú poškodené. 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny archív v Bratislave, pobočka Nitra, Morávek, Š. Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých 

Moravciach 1940. Inventár, 1962, 2 s., ev. č. 342. 

Štátny archív v Bratislave, pobočka Nitra, Morávek, Š. Katalóg k dejinám robotníckeho hnutia a 

KSČ z fondov bezpečnostných zborov v Zlatých Moravciach 1919 – 1942. Tematický katalóg, 

1962, 27 s., ev. č. 361. 

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 
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originálov 

3.5.2. 
Existence and location 

of copies 
Nie sú známe. 

Existencia 

a umiestnenie kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Oblastné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1919 – 1939 

Oblastné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1940 – 1944 

Okresné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach 1934 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publikation note Nie sú známe. 
Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note -------- 
Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note PhDr. Milan Belej, CSc. 

Informácia 

o spracovateľovi a 

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 29.12.2017 
Dátum vyhotovenia 

opisu 

 


