
Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2015 

 

 
     Odborné činnosti v Štátnom archíve v Nitre, pobočka Bojnice od januára do konca augusta 

2015 vykonávalo päť zamestnancov v stálej štátnej službe. Mgr. Branislav Geschwandtner 

požiadal k 31. augustu 2015 o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru. Na miesto do 

dočasnej štátnej služby, v 6. platovej triede, bola prijatá Mgr. Miroslava Boboková.  

 
     Odborné činnosti archívu za rok 2015 boli vykazované v desiatich kapitolách. Celkom 

zamestnanci odpracovali 1046,5 dní: 

 

 

 

Poradové  

číslo 

Názov kapitoly Počet  

dní 

1. Predarchívna starostlivosť  119 

2. Evidencia archívneho dedičstva SR 13 

3. Ochrana archívnych dokumentov 25 

4. Filmotéka 0 

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 30 

6. Prístup k archívnym dokumentom 437 

7. Príručná odborná archívna knižnica 5 

8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť  246 

9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna činnosť 166,5 

10. Správa informačných technológií 5 

 

 

 

Počet dní vyčerpaných v jednotlivých kapitolách vyjadruje graf č.1 
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1. Predarchívna starostlivosť na úseku správy registratúry 

 
     Na úseku predarchívnej starostlivosti sme evidovali 186 pôvodcov, počas roka 2015 sme 

vyradili dvoch: Detský domov v Handlovej, z dôvodu jeho zlúčenia s Detským domovom 

v Prievidzi a TEZAS, s. r. o. v Prievidzi. Celkový počet pôvodcov v archívnej starostlivosti 

archívu k 31. decembru 2015 bol 184. V rámci predarchívnej starostlivosti sme poskytli 320 

konzultácií a inštruktáží. Celkovo organizácie predložili 135 návrhov na vyradenie 

registratúrnych záznamov. Štátny odborný dozor sme vykonali u 12 pôvodcov z toho dve 

kontroly boli následné. Z 15 registratúrnych poriadkov a plánov predložených na posúdenie 

a schválenie sme schválili desať.     

 

Porovnanie ročných prírastov archívnych dokumentov, počtu poskytnutých konzultácií 

a inštruktáži k správe registratúry a počtu predložených návrhov na vyradenie registratúrnych 

záznamov za roky 2007 - 2015: 

 

rok prírastky 

počet 

konzultácií a 

inštruktáží 

počet 

predložených 

návrhov na 

vyradenie 

2007 35,18 148 98 

2008 27,9 95 72 

2009 15,34 82 68 

2010 11,16 92 90 

2011 29,1 78 80 

2012 48,28 276 118 

2013 51,14 282 106 

2014 53,77 362 135 

2015 30,9 320 103 
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2. Evidencia archívneho dedičstva 
      

      Na úseku evidencie archívneho dedičstva sme aktualizovali spisy o fonde. Do archívu na 

základe vyraďovacieho konania sme prevzali 30,9 bm archívnych dokumentov prevažne od 

základných škôl okresu Prievidza, ale aj štátnych a kultúrnych inštitúcií. Celkový počet 

archívnych fondov po ukončení generálnej revízie klesol na 807 a celkový počet bežných 

metrov k 31. 12. 2015 stúpol na 3 016,620. 

 

 

3. Ochrana archívnych dokumentov 
     

     V roku 2015 nedošlo k žiadnym zmenám v oblasti ochrany archívnych dokumentov, 

budova archívu naďalej chátrala. Hnilé rámy okien nie je možné otvárať a tým zabezpečovať 

vetranie v budove, navyše spôsobujú v zime veľké úniky tepla. Taktiež opadáva omietka 

tridsaťročnej budovy na viacerých miestach. Naďalej vlhne múr v depozitári č. 2, ktorý je 

umiestnený v podzemí. Keďže archív má kapacitu úložného priestoru 3000 bm, nemá ďalšie 

priestory na uloženie archívnych dokumentov prevzatých v nasledujúcich rokoch. Úložný 

priestor by bolo možné zabezpečiť výmenou statických regálov za mobilné v dvoch 

depozitároch na prízemí archívu, o čo žiadame už 10 rokov. Pracovníci archívu  sledovali 

teplotu a vlhkosť v depozitároch, taktiež zabezpečovali mechanické očistenie prevzatých 

archívnych dokumentov a ich uloženie do archívnych škatúľ. 

      

 

5. Spracovanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

 
     Na spracovávanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov bolo vyčerpaných v roku 

2015 historicky najmenej pracovných dní. Dôvodom boli organizačné zmeny, nástup novej 

zamestnankyne, nárast bádateľských návštev, ale predovšetkým rezortná úloha „Generálna 

revízia archívnych dokumentov“. Zamestnankyňa Marta Gašparovičová zinventarizovala 1,08 

bm vnútorného odboru ONV v Prievidzi. Ďalších usporiadaných 5,23 bm tvorili prevzaté 

archívne dokumenty, ktoré bolo potrebné nielen roztriediť do fondov, ale aj v rámci fondov 

usporiadať. 

 

 

6. Prístup k archívnym dokumentom 

 
       Prístup k archívnym dokumentom štúdiom na základe bádateľského listu využilo 127 

bádateľov, ktorí v priebehu roka navštívili archív 314krát. Prevládal historický účel štúdia.  

V rámci štúdia sme predložili 869 ks archívnych dokumentov, 31 fasciklov a 200 archívnych 

škatúľ. V správnej agende sme vybavili 349 žiadostí a vyhotovili 725 výpisov, odpisov 

a potvrdení z archívnych dokumentov. Prevažnú časť - 338 poskytnutých správnych 

informácií sme vyhľadávali v nesprístupnených archívnych fondoch, čo predĺžilo dobu 

vyhľadávania. Zo sprístupnených archívnych fondov sme poskytli 11 správnych informácií.   

 

V tabuľke a v grafe č. 2 uvádzame porovnanie počtu bádateľských návštev a žiadostí 

o správne informácie za posledných deväť rokov: 

 

 

 



 

 

rok 
počet bádateľských 

návštev 

počet 

správnych 

informácií 

2007 302 374 

2008 179 350 

2009 155 279 

2010 224 296 

2011 259 256 

2012 262 313 

2013 234 341 

2014 261 406 

2015 314 349 
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7. Príručná odborná archívna knižnica 

      
     V katalogizovaní príručnej archívnej knižnice v elektronickej podobe v programe Bach 

Knižnica sme v roku 2015 pre nedostatok času nepokračovali. Štrnásť zväzkov kníh sme 

získali darom od tlačiarne Patria, s. r. o. v Prievidzi alebo ako povinný výtlačok odovzdaný do 

archívu na základe bádateľského poriadku. V príručnej archívnej knižnici sa k 31. decembru 

2015 nachádza 5947 zväzkov kníh.       

 

 



8. Výskumná publikačná činnosť 
 

     Počet odpracovaných dní narástol vo výskumnej, publikačnej a kultúrno-osvetovej 

činnosti. V spolupráci s Hornonitrianskym múzeom sme pripravili dve výstavy „Prekliatie 

vojny, udalosti druhej svetovej vojny v regióne hornej Nitry“ a „Ľudovít Štúr a jeho doba“. 

     Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice navštívili žiaci Základnej školy, Ulica Sama 

Chalupku v Prievidzi, ktorí sa oboznámili s archívnymi dokumentmi a prácou archivárov. 

Značnú časť odpracovaných dní sme venovali „Generálnej revízii archívnych dokumentov, 

v rámci ktorej sme skontrolovali 2 374,23 bežných metrov archívnych dokumentov uložených 

v 512 fondoch. 

 

 
 

 
 

 



9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna činnosť  

 
          Na organizačnú, riadiacu prácu, vzdelávanie pracovníkov, ekonomické 

a administratívne činnosti sme čerpali  približne rovnaký počet dní ako v roku 2014. 

Zamestnanci archívu absolvovali školenia: Fabasoft, Spracovávanie a tvorba archívnych 

pomôcok, Elektronický archív. Taktiež sa všetci zamestnanci archívu z dôvodu 

reorganizačných zmien zúčastnili porád, ktoré sa konali v Nitre a Trenčíne. Štátny archív 

v Nitre, pobočka Bojnice sa na základe novely zákona č. 395/2002 Zb. z. stal od 1. novembra 

2015 pracoviskom novovytvoreného Štátneho archívu v Trenčíne. Zuzana Kotianová ako 

členka výboru Spoločnosti slovenských archivárov sa zúčastnila dvoch jeho zasadnutí a tiež 

dvoch porád riaditeľov v Bratislave a jednej porady venovanej predarchívnej starostlivosti. 

 

10. Správa informačných technológií 

 
     V roku 2015 sme aktualizovali webovú stránku archívu, na ktorej sme zverejnili „Správa 

o činnosti archívu za rok 2014“ ako aj informácie o výstavách. Všetci zamestnanci archívu 

dostali z dôvodu zavádzania nového informačného systému nové počítače. Čo sa týka 

tlačiarní a kopírovacieho stroja dostali sme sa do krízovej situácie, keďže všetky 13 rokov 

staré tlačiarne ako aj kopírovací stroj sa pokazili. Centrum podpory v Nitre vyriešilo danú 

situáciu zapožičaním multifunkčnej tlačiarne, ktorú si začiatkom novembra, keď sme sa stali 

pracoviskom Archívu v Trenčíne, zobrali späť.  

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Zuzana Kotianová 


