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ÚVOD

 Archívy majú pre poznávanie našej minulosti mimoriadny význam. Bez zacho-
vaných písomných prameňov by sme mali o živote predchádzajúcich generácií  
našich predkov oveľa skromnejšie informácie. Archívy sú inštitúciami, ktoré pí-
somnosti nielen sústreďujú a uchovávajú, ale ich úlohou je tieto najmä chrániť 
a sprístupňovať laickej i odbornej verejnosti. Archívy môžeme charakterizovať 
ako kľúč k minulosti, presne v duchu hesla v erbe čadčianskej pobočky.
Archívne dokumenty tvoria archívne dedičstvo Slovenskej republiky, ktoré je sú-
časťou jej kultúrneho dedičstva. To by mal byť dostatočný dôvod, aby sa pre slo-
venské archívy vytvorilo oveľa dôstojnejšie miesto v rámci dnešnej spoločnosti. 
Aby im ich materiálno-technické zabezpečenie a personálne obsadenie neboli pre-
kážkou pre každodennú prácu, ale naopak, aby sa postupne kreovali podmienky 
porovnateľné s archívmi v okolitých krajinách.
 Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca patrí k menším archívom na Slovensku. 
Napriek tomu má ambíciu, v rámci svojich možností, rozvíjať a podporovať akti-
vity pre podporu archívnej vedy i regionálnej histórie Kysúc. Prezentácia a propa-
gácia archívneho bohatstva je jednou z elementárnych úloh slovenských archívov. 
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripraviť predkladanú brožúru, ktorá v stručnosti 
poskytuje všetky základné informácie o čadčianskej pobočke od kontaktných úda-
jov, cez náčrt dejín archívu, až po súpis jednotlivých archívnych fondov. Keďže ide 
o prvú takto zameranú publikáciu archívu, veríme, že týmto krokom splatíme 
určitý dlh širokej verejnosti, nielen na Kysuciach.

Mgr. Drahomír Velička, PhD.
riaditeľ 
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FOREWORD

 The archives have a great importance in our history cognition. There would 
only be a plain information on the previous generation life without well preserved 
written sources. The archives not only place and store these writings, but they 
also protect and declassify them to the laical as well as professional public. The 
archives can be characterized as a key to the past. In this way, the catchword in 
the Čadca archive ś coat of arms was proposed. 
 The archival documents constitute the archival heritage of the Slovak repub-
lic, which is a part of its cultural heritage. And this should be sufficient argument 
to create a more dignified place in the contemporary society for the Slovak archi-
ves. So that their material - technical equipment and personel occupation is not 
an obstacle for their every day work, and the conditions in the Slovak archives are 
created so that they are similar to those in foreign archives in the neighbouring 
countries. 
 The archive in Čadca as a branch of the State archive in Bytča belongs to the 
smaller one in Slovakia. And even though, within its possibilities, it has that am-
bitious to develop and support the activities for the development of the archival 
science as well as Kysuce region history. One of the Slovak archives elementary 
tasks is the presentation and publicity of the archival treasure. This is one of the 
reasons why this publication is being published. In brevity, it offers all the basic 
information on the Čadca branch, starting with contact details, followed by the 
outline of its history and concluding with list of single archival fonds. Since the 
publication appears as the first one of this type, we believe the dept will thus be 
paid to the wide public, and not only the public of the Kysuce region.  

M. A. Drahomír Velička, PhD.
director



�

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca

STRUČNÉ DEJINY ARCHÍVU

 Prvé zachované správy o činnosti čadčianskeho archívu pochádzajú z roku 
1951. Jeho vznik vzišiel z podnetu Krajského archívu v Žiline. V tom čase bolo úze-
mie Kysúc, podobne ako v súčasnosti, rozdelené na dva okresy Čadca a Kysucké 
Nové Mesto. Oba okresy sa snažili riešiť otázku archívu, ako to vyplývalo z poky-
nov Povereníctva vnútra a Krajského národného výboru (KNV) v Žiline. Dňa 24. 
júla 1951 bola vo vznikajúcom archíve vykonaná dozorná prehliadka, ktorú vyko-
nal krajský archivár Július Durmis. Archív je v zápisnici nazývaný archív-spisovňa.  
Zo zápisnice je zrejmé, že vznikajúci archív plnil obe tieto funkcie. Od svojich začiat-
kov sídlil na Palárikovej ulici v suteréne budovy Okresného národného výboru (ONV), 
neskôr Okresného úradu v Čadci. Prvým pracovníkom vo funkcii archivára bol Karol 
Matter. Od svojich začiatkov bol archív odborným zariadením ONV v Čadci. V prvých 
rokoch sa pozornosť venovala záchrane archívneho materiálu úradov a inštitúcií, ich 
právnych predchodcov, súpisu archívnych fondov a zabezpečeniu archívnej služby 
určením zodpovedných pracovníkov. V období 1951 – 1958 sa tu vystriedalo niekoľko 
zamestnancov ONV, ktorí prešli povojnovým preverovaním a pamätali si ešte éru 
maďarského úradovania. Karola Mattera až v priebehu  roku 1952 ho nahradil Cyril 
Gardlo, v období 1954 – 1957 bol okresným archivárom František Kajánek. Od roku 
1955 pribudla do archívu nová sila v osobe Kolomana Reháka.
 Popri archíve v Čadci, vznikol paralelne tiež archív v  Kysuckom Novom Meste 
(KNM). Prvou archivárkou sa stala v roku 1951 Zlatona Mokáňová, po nej prevzal 
v roku 1952 funkciu František Baják. Od roku 1953 bol do funkcie archivára me-
novaný František Zajaček, s čím ale nesúhlasil Krajský archív. Práca v archíve tak 

• Novostavba Okresného úradu (1933)
• New building of the District office (1933)



7

Ministry of Interior of the Slovak republic State archive in Bytča, branch Čadca

BRIEF HISTORY OF THE ARCHIVE

 First preserved reports on activity of the archive in Čadca come from 1951. At this 
time, likewise today, the territory of Kysuce was divided into two districts: Čadca and 
Kysucké Nové Mesto. Both of them were trying to solve the question of having archi-
ve as it was stated in directions of Commissionery of Interior and Regional National 
Commitee in Žilina. In the minutes based on inspection carried out by the regional 
archivist on 24th July 1951, the archive is named as archive - register office. It was 
situated in the basement of the District National Committee (DNC) in Čadca on the 
Palarik Street from its very beginning, later District Office building. Karol Matter was 
its first employee in the function of the local archivist. As a special facility the archive 
was a part of a DNC. The attention was dedicated to the office and institution as well 
as their legal predecessor archival material saving, listing of the archival fonds and 
placing of the archival service by nominating of accountable officers in the first years. 
Several clerks of DNC altered here during 1951- 1958. Cyril Gardlo substituted Karol 
Matter in 1952. František Kajánek was in the function of district archivist from 1954 
– 1957. Koloman Rehák was new working force in the archive from 1955. 
 The archive in Kysucké Nové Mesto (KNM) was founded at the same time as 
the archive in Čadca. Zlatona Mokáňová became the first archivist in 1951, fol-
lowed by František Baják overtaking the function in 1952. František Zajaček was 
nominated as archivist since 1953, but the Regional Archive did not accept this no-
mination and the work of the archive stagnated since that. F. Kajánek and K. Re-
hák, employess of Čadca archive gave a hand in 1955 and inspected the situation  
and completed the basic classifying works. The main problem in the KNM archive was 
the question of qualified employees deficit, which was solved by territorial reorgani-
zation in 1960. As a result, a unique large district for whole Kysuce region was created 
with its seat in Čadca. The archive in KNM became a branch-repository of the district 
archive in Čadca. Jarmila Močáryová replaced K. Rehák in the Čadca archive during 
1958 – 1960. Anna Čierna was the head of the archive until 1966. Menhard Daniš ac-
ceded to the other systemized position in 1961 and Viera Adamicová was accepted as 
another working force in 1965. Although no qualified adept – archivist could be found 
to work in the archive. The work in the archive was primarily concentrated on hand-
ling of agenda, shreding endorsement and material acceptance. 
 New room was available for the Čadca archive after the district merging, but it 
was not suitable enough. They were neighboring rooms previosly used as a canteen. 
As they were more than half of it under the terrain level, there was a mould on many 
places. Growing problems with room and its spacing capacity was obviously at the 
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stagnovala. V roku 1955 poskytovali pomoc archívu v KNM pracovníci čadčianskeho 
archívu F. Kajánek a K. Rehák, ktorí skontrolovali stav archívu a vykonali základné 
usporadúvacie práce. V KNM bola personálna otázka neustále základným problé-
mom. Ten vyriešila územná reorganizácia, ku ktorej došlo v roku 1960, kedy boli vy-
tvorené tzv. veľké okresy a v rámci nej bol vytvorený pre celé Kysuce len jeden okres, 
so sídlom v Čadci. Z archívu v KNM sa vytvorila pobočka okresného archívu v Čadci. 
Kolomana Reháka v čadčianskom archíve nahradila v rokoch 1958 – 1960 Jarmila 
Močáryová. Vedúcou archívu sa stala Anna Čierna, ktorá vo funkcii zotrvala do roku 
1966. Na druhé systemizované miesto v roku 1961 nastúpil Menhard Daniš a v roku 
1965 bola prijatá ďalšia pracovníčka Viera Adamicová. Stále sa však nedarilo získať 
pre archív kvalifikovaného odborníka – archivára. Práce v archíve sa sústreďovali 
predovšetkým na správnu agendu, schvaľovanie skartácií a preberanie materiálu.
 Po zlúčení okresov pribudli archívu v Čadci nové priestory, pre archív však ne-
vhodné. Išlo o susedné miestnosti, kde bola pôvodne umiestnená závodná jedáleň. 
Tieto boli na niektorých miestach viac ako polovicou pod úrovňou terénu, násled-
kom čoho sa v týchto priestoroch objavovala pleseň. Postupné problémy s priestor-
mi a ich ukladacou kapacitou sa začali prejavovať už koncom 60-tych rokov a v na-
sledujúcom období sa prejavovali čoraz výraznejším a vypuklejším spôsobom. 
 Koncom roka 1972 na miesto riaditeľky archívu nastúpila absolventka archívnic-
tva na UK v Bratislave Mgr. Antónia Hudecová. Kolektív doplnila v roku 1973 Irma 
Mikovčáková a v roku 1976 Anna Bulejová. V tomto personálnom obsadení pracoval 
archív až do roku 1991. Pod vedením mladej, ambicióznej riaditeľky začal čadčian-
sky archív napredovať. Od počiatočnej inventúry, roztriedenia, uloženia a evidencie 
archívneho materiálu sa postupne prešlo k sprístupňovacím prácam a prezentácii 
archívnych dokumentov formou menších výstav, prednášok a exkurzií. Formou in-
ventárov sprístupnili väčšie fondy, ako boli napr. notárske úrady, Okresný úrad 
v Čadci, Okresný národný výbor a podobne. Na konci 70-tych rokov archív vykazoval 
178 archívnych fondov, čo predstavovalo 650 bm archívneho materiálu. Na základe 
zákona o archívnictve č. 149/1975 vystupuje archív pod oficiálnym názvom Štátny 
okresný archív v Čadci (ŠOKA). V období 80-tych rokov dochádza k ďalšiemu prebe-
raniu archívneho materiálu a jeho následnému sprístupňovaniu formou archívnych 
pomôcok, predovšetkým inventárov, menej tematických katalógov.
 Personálne obsadenie archívu sa zmenilo v roku 1991, kedy dve pracovníčky odi-
šli do penzie a na ich miesta nastúpili Alena Mitková a Gabriela Zemaníková. Na 
štvrtom mieste sa v priebehu rokov 1991 – 1997 vystriedalo viacero pracovníčok. Od 
roku 1994 prišla na zastupovanie počas materskej Anna Vahančíková, ktorá po rôz-
nych zmenách a úpravách personálneho obsadenia archívu tu pracuje dodnes. V ro-
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end of 1960s and they were even worse in coming years. 
M.A. Antónia Hudecová, alumna of The Komenius University in Bratislava, archival 
dpt., became a directress of the Čadca archive in 1972. Irma Mikovčáková topped up 
the team in 1973 and Anna Bulejová in 1976. They worked together until 1991. The 
Čadca archive started to rise up profesionally under the managment of young and 
ambitious directress. Little by little development work and the presentation of the 
archival documents by the form of smaller exhibitions, talks and excursions followed 
the initial stocktaking, ranking, placing and tally of the archival material. Bigger fonds 
were gradually declassified in the forms of inventories as for example notary offices, 
the District office of Čadca, DNC in Čadca, etc. The archive had 178 archival fonds, 
which represented 650 m of an archival material at the end of 1970s. Under the Act 
No. 149/1975 the archive was named officially as the State district archive in Čadca. 
Another archival material overtaking and its successive declassification was coming 
in 1980s. This was done in the form of the finding aids, mainly as inventories, less as 
thematic catalogs. 
 Alena Mitková and Gabriela Zemaníková replaced two retiring employees in 1991. 
There were more emplyoees on the fourth position during 1991 – 1997. Anna Vahančí-
ková came firstly as a supplement for lady on a maternity leave in 1994 and since some 
personell substitution and arrangement has stayed there until present day.  The archi-
ve gained the fifth systemized working place in 1997 and it was Anastázia Kubušová 
working there for a longer time. Neverthless, this place was cancelled by the Ministry 
of Interior of the Slovak Republic in 2008. The last personell change in the archive was 
retiring of A. Hudecová, the directress in 2008. The situation was solved in January 
2010 when M. A. Drahomír Velička, Ph.D. was named as the new archive director.  

• Pôvodné sídlo archívu
• The original archive´s 

seat
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ku 1997 získal archív aj piate systemizované miesto, na ktorom pôsobila dlhší čas 
Anastázia Kubušová. Od roku 2008 Ministerstvo vnútra SR 5. miesto pre čadčiansky 
archív zrušilo. Poslednou personálnou zmenou bol odchod riaditeľky A. Hudecovej 
do dôchodku koncom roka 2008. Situácia sa vyriešila v januári 2010, kedy do archívu 
na miesto riaditeľa nastúpil Mgr. Drahomír Velička, PhD.
 Ako bolo spomenuté, už koncom 60-tych a najmä v priebehu 70-tych rokoch 
vyvstal akútny problém s nedostatkom úložných kapacít. Istý čas sa živila nádej na 
stavbu novej účelovej budovy, čo však netrvalo dlho a schválené financie sa presu-
nuli na inú investíciu. Obmedzenou úložnou kapacitou bolo negatívne ovplyvnené 
preberanie nových prírastkov. Situácia sa stala neudržateľnou po roku 1989, kedy 
boli archívy nútené preberať veľké množstvá materiálu. V roku 1992 získal archív 
nové priestory formou prenájmu časti prízemia v budove bývalého Agrostavu Čad-
ca, ktorá časom prešla do majetku Okresného úradu v Čadci a uvažovalo sa o jej 
rekonštrukcii a umiestnení celého archívu do tunajších priestorov. Ani tento zámer 
nevyšiel a podobne neúspešná bola ďalšia alternatíva – prístavba archívnych depo-
tov pri materskej škole v Čadečke a adaptácia časti budovy. So stavbou sa síce v roku 
1998 začalo, ale už o rok sa celá akcia zrušila. Do súčasnej budovy, budovy bývalej 
Poľnohospodárskej majstrovskej školy v Čadci, ktorá na istý čas vyriešila mnohé spo-
mínané problémy, sa archív presťahoval v roku 2003. Po niekoľkých pokojnejších ro-
koch, sa však v súčasnosti opätovne začína objavovať starý problém – nedostatočná 
úložná kapacita.
 V súčasnosti je v archíve uložených celkovo 339 archívnych fondov, čo predstavu-
je viac ako 1700 bm archívneho materiálu.  

• Súčasná budova archívu
• Contemporary building 

of the archive
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 As it was mentioned above, a burning problem on lack of placing capacity arose 
at the end of 1960s and mainly during 1970s. There was a hope of building a new  
building for certain time. It did not last long as the accredit finance was shifted on 
another investment.And the take over of the new gainings was negatively influen-
ced by it. This situation became untenable after the year of 1989, when the archives 
were forced to take a huge amount of material. The archive got a new place in 1992 
by renting a part of ground floor in former Agrostav Čadca enterprise, which was 
passed on the possession of district office. It was an intention to its reconstruction 
and moving the whole archive into that new place. But it did not work out. Another 
unsuccessful alternative was an archival depots extension  to the kindergarden in 
Čadečka and adaptation of the building part. It was even started with this building 
in 1998, nevertheless this action was stopped within a year time. The archive moved 
to its current building, which was used as a Agricultural schol, in 2003. This reloca-
tion helped to solve many of the mentioned problems for some time. After some 
calm years, the old problem with spacing capacity is on the rise again. The archive in 
Čadca was integrated into the new archive structure as a branch of the State Archive 
in Bytča based upon the Act No. 395/2002 on archives and registries. 
 There is 339 of archival fonds stored in the archive, which represents more than 
1700 metres of the archival material.

• Moderné pohyblivé regály
• Modern mobile shelves 
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ARCHÍVNE FONDY

THE ARCHIVAL FONDS

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
STATE POWER, ADMINISTRATION AND SELF-ADMINISTRATION

XI. 6. Slúžnovské úrady
Small town administrative offices
Slúžnovský úrad v Čadci, 1920 – 1921, 0,03 bm, R.

XVI. 3. Daňové a a berné úrady
Tax and tallage offices
Daňový úrad v Čadci, 1917 – 1949 (1952), 29,20 bm, I.
Daňový úrad v Kysuckom Novom Meste, 1924 – 1949 (1951), 22bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945
District offices till 1945
Okresný úrad v Čadci, 1923 – 1945, 45,30 bm, I.
Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, (1913) 1923 – 1945 (1950), 42,50 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990
District national committees in 1945 – 1990
Okresný národný výbor v Čadci, (1922) 1945 – 1960, 55,20 bm, ČI.
Okresný národný výbor v Čadci, 1960 – 1990, 410,47 bm, ČI.
Okresný národný výbor v Kysuckom Novom Meste, 1945 – 1960, 22 bm, I.
Rada obrany okresu Čadca, 1970 – 2000, 0,88 bm, R.
Rada obrany okresu Kysucké Nové Mesto, 1996 – 1997, 0,11 bm, R.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990
State special offices in 1945 – 1990
Katastrálny meračský úrad v Čadci, (1772) 1925 – 1950 (1958), 48,50 bm, I.
Okresná správa cestovného ruchu v Čadci, 1979 – 1994, 2,82 bm, R.
Okresná správa ciest v Čadci, 1961 – 1995, 4,07 bm, R.
Okresná údržba miestnych komunikácií v Čadci, 1967 – 1989, 0,35 bm, R.
Okresný úrad ochrany práce v Kysuckom Novom Meste, 1948, 0,04 bm, U.
Stredisko geodézie a kartografie v Čadci, 1956 – 1963, 1 bm, R.
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XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány
District inspection and statistical authorities 
Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Čadci, (1925) 1960 – 1996, 
23,65 bm, I.

XXIII. 1. Okresné úrady od roku 1991
District offices since 1991
Okresný úrad v Čadci, 1991 – 2003, 19,28 bm, N.
Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, 1996 – 2003 (2004), 17,58 bm, R.

XXIII. 2. Štátne odborné úrady od roku 1991
State special offices since 1991
Lesný úrad v Čadci, 1992 – 1996, 0,75 bm, R.
Okresný úrad životného prostredia v Čadci, 1991 – 1996, 1,77 bm, N.
Regionálna pozemková a informačná služba pri Ministerstve poľnohospodárstva 
a výživy SR v Čadci, 1990 – 1996, 1,32 bm, R.
Školská správa v Čadci, 1991 – 1996, 8,25 bm, R.

XXIII. 3. Iné úrady na okresnej úrovni od roku 1991
Other offices of the district level since 1991
Okresný úrad práce v Čadci, 1991 – 1996, 1,32 bm, R.
Národný úrad práce – Okresný úrad práce v Čadci, 1997, 0,10 bm, R.
Národný úrad práce – Okresný úrad práce v Kysuckom Novom Meste, 1997 – 1999, 
0,33 bm, R.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945
Small towns till 1945
Mestečko Čadca, 1750 – 1849 (1871), 0,10 bm, U.
Mestečko Kysucké Nové Mesto, 1593 – 1875, 1 bm, R.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945
Notary offices till 1945
Notársky úrad v Makove, 1919–1945, 0,70 bm, I.
Notársky úrad v Oščadnici, 1913 – 1927, 0,15 bm, ČI.
Notársky úrad v Rakovej, 1880 – 1945 (1955), 2,81 bm, I.
Notársky úrad v Turzovke, 1879 – 1945 (1955), 6,50 bm, ČI.
Notársky úrad vo Vysokej nad Kysucou, 1873 – 1945, 1,55 bm, ČI.
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Notársky úrad v Zákopčí, 1919 – 1945, 1,85 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Čadci, 1879 – 1945, 2,25 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Hornom Vadičove, 1938 – 1944, 0,03 bm, R.
Obvodný notársky úrad v Krásne nad Kysucou, 1868 – 1945 (1960), 2,60 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Kysuckom Novom Meste, 1922 – 1945 (1956), 1,35 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Nesluši, 1923 – 1944, 0,55 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Ochodnici, 1895 – 1945 (1946), 1,29bm, ČI.
Obvodný notársky úrad v Povine, 1927 – 1945, 0,25 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Skalitom, 1910 – 1945, 0,76 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Starej Bystrici, 1880 – 1945 (1951), 0,45 bm, ČI.
Obvodný notársky úrad v Staškove, 1914 – 1945 (1948), 0,40 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990
Municipal national committees 1945 – 1990
Mestský národný výbor v Čadci, (1943) 1945 – 1990 (1993), 23,46 bm, ČI.
Mestský národný výbor v Kysuckom Novom Meste, 1945 – 1990, 17,30 bm, I.
Mestský národný výbor v Turzovke, (1940) 1945 – 1990, 14,42 bm, ČI.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990
Local offices of municipal national committees in 1945 - 1990
Obvodný úrad MNV v Kysuckom Novom Meste, 1945 – 1950, 2,37 bm, I.
Obvodný úrad MNV v Ochodnici, (1941) 1945 – 1950 (1952), 1,75 bm, ČI.
Obvodný úrad MNV v Skalitom, 1946 – 1947, 0,05 bm, I.
Obvodný úrad MNV v Starej Bystrici, 1945 – 1951, 1,42 bm, I.
Obvodný úrad MNV v Staškove, 1947, 0,02 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990
Local national committees in 1945 - 1990
Miestny národný výbor v Budatínskej Lehote, 1950 – 1973, 1,20 bm, I.
Miestny národný výbor v Čiernom, 1946 – 1990, 5,52 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Dlhej nad Kysucou, 1954 – 1990, 6,60 bm, R.
Miestny národný výbor v Dolnom Vadičove, 1947 – 1990, 1,90 bm, R.
Miestny národný výbor v Dunajove, 1950 – 1990, 4,86 bm, I.
Miestny národný výbor v Harvelke, 1952 – 1981 (1986), 0,50 bm, R.
Miestny národný výbor v Hornom Vadičove, (1939) 1953 – 1990, 4,30 bm, I.
Miestny národný výbor v Klokočove, 1954 – 1990, 11,20 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Klubine, 1946 – 1990, 2,30 bm, I.
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Miestny národný výbor v Korni, 1954 – 1990, 10,25 bm, U.
Miestny národný výbor v Krásne nad Kysucou, 1945 – 1990, 6,15 bm, I.
Miestny národný výbor v Kysuckom Lieskovci, 1947 – 1990, 4,84 bm, I.
Miestny národný výbor v Lodne, 1950 – 1990, 0,35 bm, R.
Miestny národný výbor v Lopušných Pažitiach, 1954 – 1990, 0, 35 bm, R.
Miestny národný výbor v Makove, 1946 – 1990, 3,55 bm, I.
Miestny národný výbor v Nesluši, 1948 – 1990, 8 bm, R.
Miestny národný výbor v Novej Bystrici, 1945 – 1990, 6,68 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Ochodnici, 1950 – 1990, 4,62 bm, I.
Miestny národný výbor v Olešnej, 1946 – 1990, 6,20 bm, I.
Miestny národný výbor v Oščadnici, (1944) 1945 – 1990, 6,14 bm, I.
Miestny národný výbor v Oškerde, 1952 – 1971, 0,10 bm, R.
Miestny národný výbor v Podvysokej, 1946 – 1990, 2,97 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Povine, 1959 – 1990, 4,25 bm, N.
Miestny národný výbor v Radoli, 1946 – 1973, 0,70 bm, R.
Miestny národný výbor v Radôstke, 1950 – 1990, 4,62 bm, I.
Miestny národný výbor v Rakovej, 1945 – 1990, 13,05 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Riečnici, 1946 – 1980 (1983), 4,44 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Rudine, 1946 – 1990, 3,30 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Rudinke, 1950 – 1990, 3,08 bm, I.
Miestny národný výbor v Rudinskej, 1948 – 1990, 9 bm, N.
Miestny národný výbor v Skalitom, 1945 – 1990, 7,50 bm, I.
Miestny národný výbor v Snežnici, 1948 – 1990, 2,42 bm, I.
Miestny národný výbor v Starej Bystrici, 1945 – 1990, 6,05 bm, ČI.
Miestny národný výbor v Staškove, 1946 – 1990, 7,25 bm, ČI.
Miestny národný výbor vo Svrčinovci, 1945 – 1990, 5,02 bm, I.
Miestny národný výbor vo Vysokej nad Kysucou, 1945 – 1990, 6,50 bm, U.
Miestny národný výbor v Zákopčí, 1946 – 1990, 7,60 bm, I.
Miestny národný výbor v Zborove nad Bystricou, 1952 – 1990, 0,80 bm, R.

XXVI. 1. Miestne úrady štátnej správy od roku 1991
Local offices of state administration since 1991
Obvodný úrad v Čadci, 1991 – 1996, 4,50 bm, R.
Obvodný úrad v Kysuckom Novom Meste, 1991 – 1996, 11,22, R. bm
Obvodný úrad v Turzovke, 1991 – 1996, 7,01 bm, R.
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XXVI. 2. Miestna samospráva od roku 1991
Local self–government since 1991
Mestský úrad v Čadci, 1994 – 2000, 0,05 bm, R.
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste, 1991 – 2003, 0,15 bm, R.
Obecný úrad v Dlhej nad Kysucou, 1991 – 1999, 0,65 bm, R.
Obecný úrad v Dunajove, 1991 – 1993, 0,30 bm, R.
Obecný úrad v Klokočove, 1991 – 1997, 1,43 bm, R.
Obecný úrad v Krásne nad Kysucou, 1991 – 1994, 0,20 bm, R.
Obecný úrad v Makove, 1991 – 2001, 2 bm, R.
Obecný úrad v Nesluši, 1991 – 1998, 1,50 bm, R.
Obecný úrad v Novej Bystrici, 1990 – 2002, 2,65 bm, R.
Obecný úrad v Podvysokej, 1991 – 1998, 0,77 bm, R.
Obecný úrad v Rudine, 1990 – 1999, 0,02 bm, R.
Obecný úrad v Rudinskej, (1987) 1990 – 1998, 0,77 bm, R.
Obecný úrad v Staškove, 1990 – 1995, 0,99 bm, R.

XXVI. 3. Špecializovaná štátna správa od roku 1991
Specialised state administration since 1991
Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, 1991 – 1996, 38,59 bm, N.
Obvodný úrad životného prostredia v Kysuckom Novom Meste, 1992 – 1996, 0,88 bm, R.
Obvodný úrad životného prostredia v Turzovke, 1991, 0,10 bm, U.

B. JUSTÍCIA
JUDICIARY

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872
District courts since 1872
Okresný súd v Čadci, 1872 – 2005, 134,22 bm, R.
Okresný súd v Kysuckom Novom Meste, 1949 – 1960, 17,52 bm, R.
Úradovňa ochrany mládeže v Čadci, 1940 – 1953, 1,55 bm, R.

VII. Orgány prokuratúry
Prosecutor‘s authorities
Okresná prokuratúra v Čadci, 1950 – 2008, 55,52 bm, R.
Okresná prokuratúra v Kysuckom Novom Meste, 1949 – 1960, 8,20 bm, R.
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D. FINANČNÍCTVO
FINANCES

I. Banky
Banks
Pobočka Štátnej banky československej v Čadci, 1965 – 1966, 0,30bm, R.

II. Sporiteľne
Saving banks
Slovenská sporitelňa v Čadci, 1928 – 1959, 4 bm, N.

E. HOSPODÁRSTVO
ECONOMY

Adotel–Hex, a.s. v Kysuckom Novom Meste, 1997 – 2002, 0,01 bm
FOLK, s.r.o. v Krásne nad Kysucou, 1993 – 1998, 0,10 bm

IV. 2.Strojársky priemysel
Engineering
Strojovo–traktorová stanica, n.p. v Kysuckom Novom Meste, 1973 – 1985, 0,22 bm, R.
Závod valivých ložísk, n.p. v Kysuckom Novom Meste, 1980, 0,01 bm, R.

IV. 3. Elektrotechnický priemysel
Electrical industry
Tesla Karlín, n.p., Praha, závod v Podvysokej, 1975 – 1993, 0,55 bm, U.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel
Timber industry
Drevodom v Oščadnici, 1954 – 1996, 5,53 bm, R.
Drevorez, š.p. v Turzovke, (1953) 1981 – 2002, 13,31 bm, R.

V. 3. Štátne majetky
State estates
Štátny majetok, š.p. v Čadci, 1964 – 1997, 0,66 bm, R.
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VIII. 1. Pozemné stavebníctvo
Ground building
Pozemné stavby, š.p. v Čadci, 1986 – 1994, 0,33 bm, R.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo
Engineering
Stavoinvesta, investorsko–inžinierska organizácia, odštepný závod v Čadci, 1969 – 1990, 
0,44 bm, U.

IX. 1. Pozemná doprava
Ground transport
Československá automobilová doprava, n.p. Banská Bystrica, dopravný závod v Čadci, 
1960 – 1980, 0,15 bm, R.
Okresné vyťažovacie stredisko automobilovej dopravy v Čadci, 1960 – 1962, 0,01 bm, R.
Slovenská správa ciest, správa a údržba v Čadci, 1996 – 1997, 0,55 bm, R.

XI. 1. Domáci obchod
Domestic trade
Potraviny, závod Čadca so sídlom v Oščadnici, 1971 – 1972 (1977), 0,02 bm, R.
Reštaurácie, š.p. v Čadci, 1960 – 2001, 16,98 bm, R.
Stredoslovenské uhoľné sklady, n.p. Žilina, odštepný závod v Kysuckom Novom 
Meste, 1960 – 1982, 0,22 bm, R.
Stredoslovenský veľkoobchod v Čadci, 1961 –1965, 0,02 bm, R.
Zdroj, stredoslovenský podnik, n.p. Banská Bystrica, odštepný závod v Čadci,  
1960 – 1982, 0,05 bm, R.
Zelenina, n.p., podnikové riaditeľstvo Žilina, závod v Čadci so sídlom v Rakovej, 
1961 – 1964, 0,01 bm, R.

XII. 1. Miestne hospodárstvo – služby
Local economy – services
Adotel–Hex, a.s. v Kysuckom Novom Meste, 1997 – 2002, 0,01 bm, R.
CaC, s.r.o. v Kysuckom Novom Meste, 2002 – 2008, 0,22 bm, U.
FOLK, s.r.o. v Krásne nad Kysucou, 1993 – 1998, 0,10 bm, R.
Komunálne služby mesta Čadca, 1961, 0,01 bm, R.
Komunálne služby mesta Kysucké Nové Mesto, 1961, 0,01 bm, R.
Kysuca – Čadca (okresný priemyselný podnik) š.p. v Čadci, 1950 – 2002, 21,95 bm, R.
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Okresný podnik výroby a služieb v Čadci, 1970 – 1997, 2,50 bm, R.
Technické služby mesta Čadca, 1979 – 1993, 1,55 bm, R.

XII. 2. Miestne hospodárstvo – stavebné organizácie
Local economy – bulding organizations
Okresný stavebný podnik v Čadci, 1963 – 1989, 0,32 bm, R.

XII. 3. Miestne hospodárstvo – bytové hospodárstvo
Local economy – housing development
Dombyt, obecný podnik v Čadci, 1973 – 1998, 0,28 bm, N.
Domová správa v Kysuckom Novom Meste, 1971 – 1977, 0,05 bm, R.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO
COOPERATIVES

II. Spotrebné družstvá
Consumer cooperatives
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Čadci, 1953 – 1988, 4,62 bm, R.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá
Unified agricultural cooperatives
Jednotné roľnícke družstvo v Čiernom, 1972 – 1992, 3,62 bm, ČI
Jednotné roľnícke družstvo v Krásne nad Kysucou, 1949 – 1996, 4,55 bm, N.
Jednotné roľnícke družstvo v Makove, 1950 – 1964, 1,05 bm, I.
Jednotné roľnícke družstvo v Nesluši, 1977 – 1997, 1 bm, R.
Jednotné roľnícke družstvo v Novej Bystrici, 1958 – 1962, 0,01 bm, R.
Jednotné roľnícke družstvo v Olešnej, 1972 – 1995, 5,91 bm, R.
Jednotné roľnícke družstvo v Podvysokej, 1960 – 1964 (1966), 0,35 bm, I.
Jednotné roľnícke družstvo v Radoli, 1975 – 1990, 0,05 bm, R.
Jednotné roľnícke družstvo v Rakovej, 1951 – 1964 (1965), 1,95 bm, I.
Jednotné roľnícke družstvo v Rudine, 1975 – 1990, 0,05 bm, R.
Jednotné roľnícke družstvo v Starej Bystrici, 1975 – 1990, 0,05 bm, R. 
Jednotné roľnícke družstvo v Staškove, 1951 – 1964, 1 bm, I.
Jednotné roľnícke družstvo v Turzovke, 1950 – 1964, 1,25 bm, I.
Jednotné roľnícke družstvo vo Vysokej nad Kysucou, 1950 – 1963, 0,65 bm, I.
Jednotné roľnícke družstvo v Zákopčí, 1986 – 1990, 0,03 bm, R.
Jednotné roľnícke družstvo v Zborove nad Bystricou, 1983 – 1990, 0,02 bm, R.
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III. 3. Iné výrobné družstvá
Other production cooperatives
Beskyd, výrobné družstvo v Čadci, 1961, 0,01 bm, R.
Okrasa, výrobné družstvo invalidov v Čadci, 1961 – 1997, 1,75 bm, R. 
Rozvoj, výrobné družstvo v Kysuckom Novom Meste, 1961 – 1989, 0,11 bm, R.

V. Stavebné bytové družstvá
Building housing cooperatives
Okresné stavebné bytové družstvo v Čadci, 1959 – 1991, 4,97 bm, R.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY  
A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU
POLITICAL PARTIES, AUTHORITIES 
AND SOCIAL ORGANIZATIONS OF THE NATIONAL FRONT

I. Politické strany
Political parties
Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej 
v Olešnej, 1930 – 1938, 0,30 bm, N.
Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Čadci, 1946 – 1989, 104,50 bm, R.
Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Kysuckom Novom Meste,  
1946 – 1959, 2,40 bm, R.

III. Zväzy
Unions
Okresný výbor slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Čadci, 1973 – 1990, 
1,45 bm, R.

IV. Odborové hnutie
Trade unions
Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore 
v Čadci, 1951 – 1990, 0,90 bm, U.
Závodný výbor Odborového hnutia pri Okresnom úrade v Čadci, (1990) 1991 
– 1994, 0,44 bm, U.
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V. 1. Orgány Národného frontu
National front authorities
Okresný výbor Národného frontu SSR v Čadci, 1948 – 1990, 15,60 bm, N.
Okresný výbor Národného frontu v Kysuckom Novom Meste, 1948 – 1959, 1,50 bm, R. 

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia
Social organizations of national front and their establishments
Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Rakovej, 1944 – 1956, 
0,05 bm, R.
Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Kysuckom Novom Meste, 
1951 – 1960, 0,10 bm, R.
Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Čadci, 1956 – 1995, 
6,60 bm, N.
Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Kysuckom Novom 
Meste, 1924 – 1957, 0,40 bm, R.
Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Čadci, 1967 – 1990, 4 bm, R.
Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Čadci, 1966 – 1990, 16,40 bm, R.
Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov v Čadci, 1970 – 1973, 0,55 bm, R.
Okresný výbor Zväzu československo–sovietskeho priateľstva v Čadci, 1955 – 1972, 
1,80 bm, U.
Okresný výbor Zväzu československo–sovietskeho priateľstva v Kysuckom Novom 
Meste, 1951 – 1959, 0,20 bm, U. 
Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Čadci, 1969 – 1990, 4,60 bm, R.
Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci, 1945 – 1950, 1,90 bm, R.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA
SCIENCE, CULTURE AND ENLIGHTENMENT

II. 2. Galérie
Galleries
Kysucká galéria v Čadci, 1981 – 2000, 1,42 bm, R.

II. 5. Kiná a divadlá
Cinemas and theatres
Kysucká divadelná scéna v Čadci, 1995 – 1998, 0,05 bm, R.
Základná organizácia Zväzu divadelných ochotníkov v Turzovke, 1984 – 1991, 0,10 bm, R.
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II. 7. Vydavateľstvá a redakcie
Publishers and editors
Redakcia novín Kysuce, 1962 – 1990, 6,60 bm, R.

III. 2. Osvetové zbory
Enlightenment bodies
Okresný osvetový zbor v Kysuckom Novom Meste, 1928 – 1944, 0,01 bm, U.

III. 3. Osvetové rady
Enlightenment councils
Okresná osvetová rada v Kysuckom Novom Meste, 1946 – 1947, 0,10 bm, R.

I. ŠKOLSTVO
EDUCATION

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy
Secondary schools
Gymnázium v Čadci, 1948 – 1953, 0,15 bm, U.
Jedenásťročná stredná škola v Čadci, (1948) 1953 – 1963, 0,03 bm, U.
Jedenásťročná stredná škola v Kysuckom Novom Meste, 1956 – 1961, 0,75 bm, U.
Jedenásťročná stredná škola v Turzovke, 1953 – 1961, 0,65 bm, U.
Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Kysuckom Novom Meste, 1961 – 1967, 0,30 bm, U.
Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Turzovke, 1961 – 1965, 0,10 bm, U.

III. Stredné odborné školy
Secondary technical schools
Dievčenská odborná škola v Čadci, 1997 – 2010, 1,21 bm, R.
Stredná ekonomická škola v Čadci, 1945 – 2001, 2,86 bm, U.
Stredná priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, 1951 – 1968, 2,65 bm, U.
Stredné odborné učilište v Kysuckom Novom Meste, 1978 – 1995, 0,88 bm, R.
Stredné odborné učilište služieb v Čadci, 1959 – 2002, 31,37 bm, R.
Stredné odborné učilište strojárske v Čadci, 1975 – 1997, 0,66 bm, R.
Stredné odborné učilište textilné a odevné v Čadci, 1965 – 2005, 4,85 bm, U.
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IV. Odborné školy
Vocational schools
Majstrovská škola poľnohospodárska v Čadci, 1958 – 1964, 0,15 m, R.
Priemyselná škola textilná pre pracujúcich v Turzovke, 1960 – 1965, 0,05 bm, U.

V. Učňovské školy
Apprentice schools
Učňovská škola v Čadci, 1923 – 1948, 0,30 bm, U.
Učňovská škola v Turzovke, 1929 – 1952, 0,20 bm, U.

VI. Základné školy
Primary schools
Osemročná stredná škola v Budatínskej Lehote, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.
Stredná škola v Čadci, (1914) 1919 – 1953, 1,30 bm, I.
Základná škola v Čadci – Hlinkova ulica, 1967 – 2007, 1,32 bm, N.
Základná škola J. A. Komenského v Čadci, 1997, 0,01 bm, U.
Národná škola v Čadci – U Hluška, 1919 – 1961, 0,80 bm, I.
Základná deväťročná škola v Čadci – U Hluška, 1961 – 1967, 0,10 bm, U.
Národná škola v Čadci – Podzávoze, 1923 – 1954, 0,75 bm, I.
Osemročná stredná škola v Čadci – Podzávoze, 1954 – 1960, 0,55 bm, I.
Základná deväťročná škola v Čadci – Podzávoze, 1961 – 1965, 0,30 bm, R.
Základná škola v Čadci – U Prívary, 1919 – 2000, 1,65 bm, N.
Osemročná stredná škola v Čiernom, 1953 – 1956, 0,10 bm, I.
Národná škola v Čiernom – Ústredí, 1919 – 1953, 1,20 bm, I.
Základná škola v Dunajove, (1906) 1955 – 2002, 0,44 bm, N.
Národná škola v Hornom Vadičove, 1919 – 1953, 0,90 bm, I.
Stredná škola v Hornom Vadičove, 1947 – 1953, 0,10 bm, I.
Osemročná stredná škola v Hornom Vadičove, 1953 – 1957, 0,10 bm, I.
Osemročná stredná škola v Klokočove – Klíne, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.
Základná deväťročná škola v Klokočove – Klíne, 1961 – 1969, 0,70 bm, U.
Národná škola v Klokočove – Kornici, 1956 – 1961, 0,05 bm, I.
Národná škola v Korni – Nižný koniec, 1920 – 1961, 1,10 bm, I.
Základná deväťročná škola v Korni I., 1961 – 1965, 0,10 bm, U.
Národná škola v Krásne nad Kysucou, 1920 – 1951, 0,95 bm, I.
Stredná škola v Krásne nad Kysucou, 1943 – 1953, 0,30 bm, I.
Osemročná stredná škola v Krásne nad Kysucou, 1953 – 1961, 0,30 bm, I.
Národná škola v Kysuckom Novom Meste, 1922 – 1953, 1,50 bm, I.
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Stredná škola v Kysuckom Novom Meste, 1932 – 1953, 1,10 bm, I.
Osemročná stredná škola v Kysuckom Novom Meste, 1953 – 1957, 0,35 bm, I.
Základná deväťročná škola v Kysuckom Novom Meste, 1961 – 1962, 0,25 bm, U.
Stredná škola v Lodne, 1949 – 1951, 0,05 bm, I.
Stredná škola v Makove, 1946 – 1953 (1956), 0,30 bm, I.
Základná deväťročná škola v Makove, 1961 – 1965, 0,22 bm, U.
Národná škola v Makove – Čiernom, 1920 – 1961, 0,65 bm, I.
Základná deväťročná škola v Makove – Čiernom, 1961 – 1965, 0,05 bm, U.
Národná škola v Makove – Ústredí, 1919 – 1953, 1 bm, I.
Osemročná stredná škola v Makove – Ústredí, 1953 – 1961, 0,30 bm, I.
Stredná škola v Nesluši, 1949 – 1953, 0,20 bm, I.
Osemročná stredná škola v Nesluši, 1953 – 1961, 0,66 bm, I.
Základná deväťročná škola v Nesluši, 1961 – 1965, 0,50 bm, U.
Národná škola v Nesluši – Ústredí, 1919 – 1953, 1,80 bm, I.
Stredná škola v Novej Bystrici, 1946 – 1953, 0,40 bm, I.
Osemročná stredná škola v Novej Bystrici, 1953 – 1961, 0,60 bm, I.
Základná deväťročná škola v Novej Bystrici, 1961 – 1964, 0,40 bm, U.
Národná škola v Novej Bystrici – U Strapáčov, 1937 – 1961, 0,30 bm, I.
Národná škola v Novej Bystrici – Ústredí, 1930 – 1952, 0,50 bm, I.
Stredná škola v Ochodnici, 1951 – 1953, 0,10 bm, I.
Osemročná stredná škola v Ochodnici, 1953 – 1961, 0,55 bm, I.
Základná deväťročná škola v Ochodnici, 1961 – 1968, 0,60 bm, U.
Národná škola v Ochodnici – Ústredí, 1919 – 1953, 1,45 bm, I.
Národná škola v Olešnej – Potôčky, 1922 – 1952, 0,55 bm, U.
Národná škola v Olešnej – U Rovňanov, 1923 – 1961, 0,60 bm, I.
Základná deväťročná škola v Olešnej – U Rovňanov, 1960 – 2001, 0,30 bm, R.
Základná škola v Olešnej, 1955 – 1999, 0,20 bm, R.
Stredná škola v Oščadnici, 1946 – 1953, 0,20 bm, I.
Osemročná stredná škola v Oščadnici, 1953 – 1961, 0,60 bm, I.
Základná deväťročná škola v Oščadnici, 1961 – 1963, 0,20 bm, U.
Národná škola v Oščadnici – Ústredí, 1921 – 1953, 0,85 bm, I.
Základná deväťročná škola v Radoli, 1961 – 1968, 0,30 bm, U.
Stredná škola v Radôstke, 1948 – 1950, 0,05 bm, I.
Stredná škola v Rakovej, 1949 – 1953 (1955), 0,10 bm, I.
Osemročná stredná škola v Rakovej, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.
Základná deväťročná škola v Rakovej, 1961 – 1965, 0,30 bm, U.
Národná škola v Rakovej – Nižnom konci, 1948 – 1959, 0,10 bm, I.
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Národná škola v Rakovej – Ústredí, 1928 – 1950, 1,35 bm, I.
Národná škola v Rakovej – Vyšnom konci, 1948 – 1962, 0,30 bm, I.
Základná deväťročná škola v Rakovej – Vyšnom konci, 1961 – 1962, 0,05 bm, U.
Národná škola v Riečnici, 1949 – 1953, 0,10 bm, I.
Stredná škola v Riečnici, 1952 – 1953, 0,05 bm, I.
Osemročná stredná škola v Riečnici, 1953 – 1961, 0,30 bm, I.
Základná deväťročná škola v Riečnici, (1956) 1961 – 1978, 0,22 bm, U.
Stredná škola v Skalitom, 1946 – 1953, 0,20 bm, I.
Osemročná stredná škola v Skalitom, 1953 – 1954, 0,05 bm, I.
Základná škola v Skalitom – Kudlove, 1943 – 2001, 0,77 bm, N.
Národná škola v Skalitom –Prostredná, 1925 – 1929, 0,04 bm, U.
Národná škola v Skalitom – Ústredí, 1920 – 1953, 1,30 bm, I.
Stredná škola v Starej Bystrici, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.
Národná škola v Starej Bystrici – Ústredí, 1945 – 1953, 0,30 bm, I.
Stredná škola v Staškove, 1949 – 1953, 0,05 bm, I.
Stredná škola v Staškove – Polgrúň, 1948 – 1958, 0,10 bm, R.
Základná deväťročná škola v Staškove, 1961 – 1971, 0,60 bm, U.
Národná škola v Staškove – Polgrúň, 1922 – 1950, 0,77 bm, U.
Národná škola v Staškove – Ústredí, 1919 – 1949, 1,50 bm, I.
Osemročná stredná škola v Staškove – Ústredí, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.
Stredná škola vo Svrčinovci, 1946 – 1954, 0,30 bm, I.
Osemročná stredná škola vo Svrčinovci, 1953 – 1961, 0,70 bm, I.
Základná deväťročná škola vo Svrčinovci, 1958 – 1991, 2,77 bm, N.
Národná škola vo Svrčinovci – u Deja, 1948 – 1950, 0,05 bm, I.
Národná škola vo Svrčinovci – Ústredí, 1920 – 1957, 1,80 bm, I.
Stredná škola v Turzovke, 1924 – 1953, 1 bm, I.
Základná deväťročná škola v Turzovke, 1961 – 1964, 0,30 bm, U.
Základná škola v Turzovke, 1971 – 2002, 0,66 bm, R.
Národná škola v Turzovke – Klíne, 1921 – 1952, 0,50 bm, I.
Stredná škola v Turzovke – Klíne, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.
Stredná škola vo Vysokej nad Kysucou, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.
Osemročná stredná škola vo Vysokej nad Kysucou, 1953 – 1956, 0,20 bm, I.
Národná škola vo Vysokej nad Kysucou – Ústredí, 1920 – 1952, 0,40 bm, I.
Stredná škola v Zákopčí, 1949 – 1953, 0,15 bm, I.
Osemročná stredná škola v Zákopčí, 1953 – 1959, I.
Národná škola v Zákopčí – Ústredí, 1923 – 1953, 0,40 bm, I.
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VIII. Iné školy
Other schools
Ľudová škola hospodárska v Čadci, 1930 – 1937, 0,15 bm, U.
Ľudová škola hospodárska v Rakovej, 1947 – 1951, 0,10 bm, U.
Materská škola v Čadci – Martinkov Potok, 1975 – 1992, 0,77 bm, R.
Pomocná škola internátna v Turzovke, 1950 – 1999, 3,85 bm, R.

IX. Školské správy
School administrations
Školský inšpektorát v Čadci, 1924 – 1946, 0,10 bm, I.
Školský inšpektorát v Kysuckom Novom Meste, (1912) 1940 – 949, 2,65 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ  
HEALTH SERVICE AND SOCIAL WELFARE

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia
District national health institutes
Okresný ústav národného zdravia v Čadci, 1968 – 1990, 1,43 bm, R.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia
Other medical establishments
Okresné veterinárne zariadenie v Čadci, 1960 – 1993, 2,75 bm, R.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie
Health and social insurance
Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Čadci, 1926 – 1936,  
0,20 bm, R.
Sociálna poisťovňa v Čadci, 1996 – 1997, 0,04 bm, R.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých
Social welfare institutes for adults
Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých v Kysuckom Novom Meste, 
1989 – 1994, 0,11 bm, R.
Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých v Oščadnici, 1982 – 2003, 
0,88 bm, R.
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II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež
Social welfare institutes for youth
Detský domov vo Vysokej nad Kysucou, 1984 – 1997, 0,11 bm, R.

II. 4. Domovy dôchodcov
Old people‘s homes
Domov dôchodcov v Čadci, 1978 – 1987, 0,20 bm, R.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Čadci, 
Hviezdoslavova ulica, 1991 – 1996, 0,11 bm, R.
Domov dôchodcov v Kysuckom Novom Meste, 1978 – 1987, 0,10 bm, R.
Domov sociálnych služieb pre dospelých Kysucké Nové Mest0, 1989 – 1991, 0,22 bm, R.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie
Other social institutions
Okresný ústav sociálnych služieb v Čadci, 1979 – 1990, 2,13 bm, R.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE
RELIGIOUS ORGANIZATIONS

VI. Farské úrady
Parish offices
Farský úrad v Riečnici, 1871 – 1940, 0,12 bm, U.

M. RODINY A OSOBY
FAMILIES AND PERSONS

I. Rodiny
Families
Rodina Slaninákovcov – Škrabákovcov z Rakovej, 1675 – 1932, 0,03 bm, R.

II. Osoby
Persons
Oskar Dubovický zo Starej Bystrice, 1748 – 1957, 0,35 bm, N.
Štefan Škriňa, 1945 – 1962, 0,02 bm, R.
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N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE
GUILDS, SOCIETIES AND CLUBS

II.Živnostenské spoločenstvá
Trade associations
Okresné živnostenské spoločenstvo v Čadci, (1884) 1925 – 1951, 11,70 bm, I.
Okresné živnostenské spoločenstvo v Kysuckom Novom Meste, (1884) 1925 – 1950, 
2 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá
Urbarial members, compossesorates, pasture communities
Bývalí urbárnici v Kysuckom Novom Meste, 1904 – 1948, 0,03 bm, R.
Urbárska obec Makov, skupina Setechov v Makove, 1941 – 1955, 0,01 bm, R.
Urbárska obec v Rakovej, 1906 – 1938, 0,10 bm, R.
Spoločenstvo bývalých urbarialistov v Turzovke, 1896 – 1958, 2,20 bm, R.

IV. Spolky
Societies
Miestny odbor Matice slovenskej v Čadci, 1921 – 1969, 0,50 bm, R.

O. VZBIERKY
COLLECTIONS

I. Matriky
Registers (birth, wedding, death)
Matriky, 1895 – 1906, 8,96 bm, U.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy 
Photographic prints, negatives, slides
Fotografie, 1898 – 2004, 1504 ks

XI. Iné zbierky
Other collections
Kroniky, 1923 – 2000, 0,14 bm, U.
Zbierka dokumentov rozličnej proveniencie, 1767 – 1938, 0,05 bm, U.
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P. INÉ ARCHÍVNE FONDY
OTHER ARCHIVAL FONDS

Nadácia Lúč nádeje, 1992 – 2005, 0,03 bm, U.

Skratky
Abbreviations
ČI. – čiastočne inventarizovaný / partially inventoried
I. – inventarizovaný / inventoried
N. – nespracovaný / unprocessed
R. – roztriedený / sorted
U. – usporiadaný / organized

• Mapa lesnej železnice v Novej Bystrici
• The map of the forest railway in Nová Bystrica
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PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

USEFUL INFORMATION

Adresa  Address 
Ministerstvo vnútra  Ministry of Interior 
Slovenskej Republiky  of the Slovak republic
Štátny archív v Bytči,   State archive in Bytča, 
pobočka Čadca  branch Čadca
Ul. 17. novembra 2022  17. novembra 2022
022 01 Čadca  022 01 Čadca
Slovenská republika  Slovak republic

Telefón
Telephon 
+421 41 433 41 18 riaditeľ / director
+421 41 433 41 19 bádateľňa / search room
                                 predarchívna starostlivosť / pre-archvival care

Fax
Fax number 
+421 41 433 41 10

E-mail : 
archiv@saby-pca.vs.sk

Otváracie hodiny pre verejnosť  Opening times for public 
pondelok – štvrtok 8.00 – 15. 30  Monday – Thursday 8.00 am – 3.30 pm
piatok – nestránkový deň  Friday – closed for public
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• Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca
• State archive in Bytča, branch Čadca
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BÁDATEĽSKÝ PORIADOK

Podľa § 7 písmeno e) zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o archí-
voch a registratúrach vydáva Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca tento bádateľský 
poriadok :

Článok 1.
Pravidlá vstupu do bádateľne
1. Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne s ceruzou, prípadne perom a poznám-
kovým blokom.
2. So súhlasom zamestnanca archívu povereného dohľadom v bádateľni (ďalej len 
„zamestnanec archívu) sa bádateľovi umožní vstup do bádateľne s knihami, novina-
mi alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov.
3. Bádateľ nesmie pri štúdiu archívnych dokumentov konzumovať jedlo a nápoje, po-
užívať ostré predmety, korektory textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno 
poškodiť archívny dokument. Bádateľ môže vstupovať do bádateľne iba s vypnutým 
mobilným telefónom.
4. Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev.
5. Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadanku o poskytnutie po-
žadovaných archívnych dokumentov. Žiadanka sa pripája k bádateľskému listu 
ako doklad o poskytnutých a vrátených archívnych dokumentoch. Bádateľ môže 
požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov  
o archívnych dokumentoch k téme štúdia.

Článok 2.
Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch
1. Bádateľ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archí-
vu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych 
pomôcok ( sprievodca, inventár, katalóg, register ) a z ďalších tematických databáz 
archívu.
2. Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom 
fyzickom stave.

Článok 3.
Pravidlá k prístupu k archívnym dokumentom
1. Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamest-
nanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní 
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RESEARCH RULES

Under e) of the article 7 of the Act No. 395 / 2002 Coll. on archives and registries  
as amended, the State archive in Bytča, branch Čadca issues the research rules:

Article 1.
Rules for entering the search room
1. The researcher is allowed to enter the room with a pencil, eventually with a pen 
and a notebook.
2. Only under the approval of the archive employee entitled to supervise in the 
search room (archive employee below) the researcher is allowed to enter the 
room with books, newspapers or magazines, if these are needed in the course  
of studying the archival documents.
3. While studying the archival documents, the researcher is not allowed to eat  
or drink, use any sharp things, textual error correctors and any other objects an  
archival document may be damaged by. The researcher is allowed to enter the search 
room only with his mobile switched-off.
4. At each visit of the search room, the researcher shall sign the register of search 
attendances.
5. Before starting the document study, the researcher shall fill in the research sheet 
and an request form for providing the documents required. The request form shall 
be enclosed to the research sheet as a proof of provided and returned archival do-
cuments. The archive employee can be asked to counsel in the process of searching 
and specifying the entries about the archival documents relating to the subject mat-
ter of the study.

Article 2.
Rules for accessing the information about archival documents
1. The researcher can gain the basic information about archival documents from the 
archive register, consisting of the evidentiary lists of the archival documents files, 
the finding aids (guide, inventory, catalogue, register) and other archive thematic 
databases. 
2. The researcher shall return the finding aids in their original physical state.

Article 3.
Rules for accessing the archival documents
1. The researcher is obliged to respect the instruction of the archive employee in 
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textu archívnych dokumentov, ani ich prekladať.
2. Bádateľ je povinný zachovávať v bádateľni ticho. V bádateľni nesmie fajčiť.
3. Bádateľ môže svoju žiadosť o poskytnutie archívnych dokumentov na štúdium za-
slať archívu vopred poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Bádateľom vyžiadané 
archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý 
deň iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Archív bádateľovi denne 
poskytne na štúdium najviac 2 ukladacie jednotky archívnych dokumentov (škatúľ, 
zväzkov kníh, fasciklov) alebo 10 jednotlivín (listinný materiál, obrazový materiál).
4. Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdi-
um. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich ozna-
čovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. 
Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, 
priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.). Bádateľ nesmie jednotlivé strany ar-
chívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne 
dokumenty alebo klásť na ne poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie 
meniť usporiadanie archívnych dokumentov.
5. Bádateľ môže archívne dokumenty alebo ukladacie jednotky s archívnymi doku-
mentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže 
mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy. 
6. Bádateľ nesmie svoje výpisky a poznámky zanechávať v bádateľni.
7. Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický 
prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.), magnetofón, osobný počítač alebo 
iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov iba na základe udelené-
ho súhlasu riaditeľa (vedúceho) archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na 
ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky 
v bádateľni.
8. Bádateľ musí po každej štúdijnej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať ar-
chívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu 
ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené 
archívne dokumenty.
9. Ak bádateľ nezačne štúdium do 30 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, 
možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi.

Článok 4.
Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov za úhradu nákladov a s využitím ta-
kých technických prostriedkov, ktoré vylúčia ich použitie na komerčné účely.
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the process of document searching. The archive employee is not obliged to help the 
researcher with documents reading or translating.
2. The researcher shall keep quiet in the search room where smoking is not al-
lowed. 
3. The researcher may send the request on studying of the archival document pro-
vision to the archive by post, fax or e-mail in advance. The archival documents re-
quested on the day of the researcher presence will be provided at the day reques-
ted only if the archive operating conditions allowe it. The researcher will be given 
not more than 2 archival storage units (box, volumes, files) or 10 separate items  
(writing material, pictorial material).
4. The researcher is responsible for the protection of the documents provided for 
study. The researcher is not allowed to change neither the content nor the physi-
cal appearance of the documents by highlighting, underlinig, crossing out, deleting 
or writing into them. The researcher is not allowed to pucker, rip, heap or throw.  
It is not allowed to use neither these documents instead of a writing pad nor make  
a copy of them (maps, plans, ...). The researcher shall not turn pages of the docu-
ments with wet fingers, lean on them and put the notebook or loose papers on them. 
The researcher is not allowed to change the order of the archival documents.
5. The archival documents or storage units of the archival document can be laid only 
on the table. It is prohibited to lay them on the ground. Only one box or one book 
may be opened.
6. The abstracts and notes must not be left in the search room.
7. Only under the approval of the director using of reprographical devices (camera, 
xerox, scanner, ...), recorder, laptops or other device making the study of the docu-
ments easier is allowed. That agreement will be given only if the operating conditi-
ons allowe it. 
8. The researcher shall return all the documents in their original state, the order and 
quantity as it was presented. The archive employee always checks all of the returned 
documents.
9. Shall the researcher fail to start the study within thirty days from presenting  
the documents, these may be offered to another researcher.

Article 4.
Making copies
The copies of the archival documents are done for payment and by using such  
a technology, which will eliminate their missuse for comercial purposes.
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Článok 5.
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa bádateľský poriadok vydaný pre Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca, 
vydaný 01. 01. 2003.

Článok 6.
Účinnosť
Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2011.

• Bádateľna
• Search room
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Article 5.
Cancelling resolution
The research rules issued for the State Archive in Bytča, branch Čadca on 1.1.2003 
is cancelled.

Article 6.
Validity
This research rules is valid from 1.1.2011.

• Vnútorné priestory archívu
• Interiors of the archive
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POPLATKY ZA SPRÁVNE INFORMÁCIE

V zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 2
a.) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných 
kníh, úradných záznamov, registrov kníh a zo spisov v úradnej úschove, za každú  
aj začatú stranu 1,50 €
b.) Overenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, 
úradných záznamov, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove, za každú aj zača-
tú stranu  1,50 €

Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov, ulo-
žených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o:
a.) Školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyuče-
ní, zamestnaní  3 €
b.) Matriky, živnostenské registre a iné podobné registre  3 €
c.) Protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú 
stranu vybavenia  3 €
d.) Potvrdenia o domovskej príslušnosti, národnosti, štátnom občianstve  4,50 €
e.) Osvedčenia každej strany odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písme-
nách a.) až d.)  1,50 €

Položka 16
Žiadosť o nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík  1,50 €
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ADMINISTRATIVE INFORMATION CHARGES

Under the Act No. 145/1995 Coll. on Administrative charges as amended

Item 2
a.) An copy, extract or writing information from registers, official records, indexes 
of registers and from files in official custody, per page or part of there of  1,50 €
b.) Authentication of copy, extract or writing information from registers, official 
records, indexes of charters and from files in official custody, per page or part  
of there of  1,50 €

Item 4
The application on issuing of the confirmation, extract or copy from archival docu-
ments stored in the fonds of state archives, in case of 
a.) School reports, school attendance certificates, certificates of completed educati-
on, apprenticeship, employment  3 €
b.) registers, trade indexes and other similar indexes  3 €
c.) Protocols, resolutions and decisions of state administration authorities, per page 
or part of there of  3 €
d.) Confirmation of the hail, nationality, citizenship  4,50 €
e.) The certificates of each copy page of documents as referred to in points a.) – d.)
  1,50 €
 
Item 16
The application for looking into the registries, for each volume of them  1,50 €
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CENNÍK ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ARCHÍVOM

V zmysle Opatrenia ministra vnútra Slovenskej repubkliky č. SVS-204-2008/00111  
zo 17. januára 2009 o správnych informáciách a službách štátnych archívov

1. Vyhotovovanie kópií archívom
Formát A4   A3
a.) Jednostranné kopírovanie 
- z voľných listov 0,19 € / list   0,26 € / list
- z viazaných predlôh  0,23  0,29 
- z veľkoformátových predlôh 0,33 0,39 
b.) Obojstranné kopírovanie
- z voľných listov 0,39 € / list   0,53 € / list 
- z viazaných predlôh  0,46   0,59 
- z veľkoformátových predlôh 0,66  0,79 

2. Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na 
vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely ... 13,27 € / za každý aj začatý deň
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PRICE LIST FOR SERVICES OF THE ARCHIVE

Under the Regulation of the Minister of Interior of the Slovak republic  
No. SVS-204-2008/00111 from 17 January 2009 on administrative information and 
services in state archives

1. Making copies by archive
Format   A4  A3
a.) one- sided copying
- made of loose sheets   0,19 € / sheet  0,26 € / sheet
- made of bound documents   0,23     0,29 
- made of large format documents  0,33     0,39 
b.) double-sided copying
- made of loose sheet   0,39 € / sheet  0,53 € / sheet
- made of bound documents   0,46     0,59 
- made of large format documents   0,66     0,79 

2. A consent to the applicant to use own reprographic equipment for making 
copies out of the official purposes ... 13, 27 € / per each day or part of thereof
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA / PICTURES

• Trenčianska stolica publikuje privilégium 
Leopolda I. ohľadom konania 4 trhov ročne
v Kysuckom Novom Meste (1666)

• Trencin county publishes the king Leopold I. 
 privilege concerning the organization
 of 4 markets per year in Kysucké Nové Mesto (1666)

• Mestská kniha Čadce 
(1750 – 1849)

• Municipal book of Čadca 
(1750 – 1849)

• Najstarší zápis z mestskej knihy
Kysuckého Nového Mesta (1593)

• Oldest record from the municipal
book of Kysucké Nové Mesto (1593)
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• Obecné svedectvo pre 
Michala Venclíka z Turzovky (1856)

• Village testimony for Michal Venclík
from Turzovka (1856)

• Ukážka matričného zápisu 
z Oščadnice (1905)

• Registry record of the  
Oščadnica village (1905)

• Urbárska mapa lesa 
v Povinej (1915)

• Urbarial map of the forest 
in the Povina village (1915)
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• Niektoré tlačoviny, vychádzajúce  
na Kysuciach v I. polovici 20. storočia

• Examples of the print, issued on the
Kysuce during 1st half of the 20th
century

• Propagácia diela Kysucký dejepis  
od Rudolfa Mattera (1927)

• Promotion of Rudolf Matter´s work 
History of Kysuce (1927)

• Drotarska legitimacia (1935)
• The tinker certificate (1935)
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• Predvolebný leták 
z obce Skalité (1935) 

•  Pre-election leaflet 
from the Skalité village (1935)

• Socialistický záväzok obce 
Vysoká nad Kysucou (1977)

• Socialist commitment of the  
Vysoká nad Kysucou village (1977)

• Obec Zákopčie udeľuje čestné 
občianstvo predsedovi vlády Milanovi 
Hodžovi (1938)

• The village of Zákopčie granted 
honorary citizenship of the Prime
Minister Milan Hodža (1938)
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Ďakujeme 
nasledujúcim spoločnostiam a jednotlivcom
We would like to thank the following companies and persons

ISS Facility services spol. s r.o.

Kysucké pekárne Čadca, a.s. 

Stavospol Turzovka, s.r.o

Týždenník KYSUCE

1. Projektová s. r. o. Čadca, Združenie obcí – Mikroregión Kysucký triangel, 
ARDA Čadca Gabriela Brončeková – Oľga Lašová, PaedDr. Andrea Šimurdová – Skalité,
Mgr. Marta Sláviková – Vysoká nad Kysucou-N. Kelčov, Ing. Pavol Gomola – Čierne,
MUDr. Ján Kožák – Čadca, Peter Bronček - Čadca 

JOKO a syn Čadca 

Asociácia správcov registratúry

COOP Jednota Čadca, SD 
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