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Krajská volebná komisia v Nových Zámkoch 1920 – 1926 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1550_7216 Referenčný kód 

3.1.2. Title Krajská volebná komisia v Nových Zámkoch 
Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1920 – 1926 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) 

0,240 bm, 2 pomocné knihy, 2 škatule spisov  

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Krajská volebná komisia v Nových Zámkoch Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Na základe zákonov č. 134 a 124/1920 Zb. z. z 29. februára 1920 bolo na území 

Československa zriedených 23 volebných krajov k vykonaniu volieb do poslaneckej 

snemovne Národného zhromaždenia a 12 volebných krajov pre voľby do senátu 

Národného zhromaždenia. Úpravu existujúceho stavu priniesli zákony č. 205 a 206/1925 

Zb. z., podľa ktorých vzniklo na území Československa 22 volebných krajov pre voľby 

do poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia, z ktorých bolo 14 pre Čechy 

a Moravu, 5 pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Jedným z nich bol volebný kraj 

šestnásty pre voľby do poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia so sídlom 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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krajskej volebnej komisie v Nových Zámkoch pre obce a okresy častí XV Bratislavskej, 

XVI Nitrianskej a XVIII Zvolenskej župy. Ďalším bol volebný kraj jedenásty pre voľby 

do senátu Národného zhromaždenia so sídlom krajskej volebnej komisie v Nových 

Zámkoch pre obce a okresy častí XV Bratislavskej, XVI Nitrianskej, XVIII Zvolenskej 

XIX Liptovskej a XX Košickej župy. Na území volebných krajov vykonanie volieb 

zabezpečovali krajské volebné komisie, ktorých zloženie a kompetenciu stanovoval 

zákon. Ich členmi boli zástupcovia jednotlivých politických strán. Náplňou práce ich 

činnosti bola úprava kandidačných listín a vykonanie prvého skrutínia. 

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 

Archívny fond prevzal predchodca Štátneho archívu v Nitre 23.decembra 1952. Pri 

prevoze do Bojníc sa premiešal s archívnym fondom Tekovská župa. V roku 1959 ho 

pracovníci archívu vyčlenili ako samostatný fond, ktorý neskôr usporiadali. Súčasťou 

archívneho fondu mali byť aj spisy z roku 1920, ktoré sa však premiešali s inými fondmi 

a o ich uložení doposiaľ nie sú informácie. Archívny fond je zaevidovaný pod 

prírastkovým číslom 149/9. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond obsahuje obežníky o zabezpečovaní a organizovaní volieb, kandidačné 

listiny politických strán, prehľady voličov, telegramy o priebehu volieb a výsledky v 

jednotlivých okresoch, výsledok prvého skrutínia a rozdelenie mandátov, vyúčtovanie 

nákladov a prehľady voličov Košického kraja, ktoré pochádzajú z rokov 1925 – 1926 a 

vzťahujú sa predovšetkým k v poradí druhým parlamentným voľbám v medzivojnovom 

Československu, ktoré sa konali v roku 1925. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Vyraďovanie sa nevykonalo. 
Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Očakáva sa pripojenie spisov z roku 1920 po ich opätovnom nájdení.  Možné prírastky 
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3.3.4. 
System of 

arrangement 

Archívny fond sa člení na pomocné knihy a spisy. Usporiadaný je chronologicko-

numericky. 

Spôsob 

usporiadania 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 
prístupný 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, Šarluška, V. Krajská volebná komisia v Nových 

Zámkoch 1925 – 1926. Inventár, 1962, 5 s., ev. č. 336.  

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 
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 Nie sú známe. Informácie o 
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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 22.08.2017 
Dátum vyhotovenia 

opisu 

 


