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Úvod 

I 

    Začiatkom 18. storočia prebieha značne oneskorene za západoeurópskymi krajinami manufaktúrna 

industrializácia Uhorska,  v ktorej dosahuje Slovensko, vďaka vyspelej remeselnej výrobe, značnej 
hustote obyvateľstva a menšej výnosnosti poľnohospodárstva, prevahu nad ostatným územím.  
V rokoch 1725 – 1765, ktoré považuje Špiesz1 za prvé obdobie manufaktúrnej výroby na Slovensku, 

vzniklo niekoľko manufaktúr celorakúskeho významu. Medzi nimi popredné miesto zaberajú 
manufaktúra na kartún v Šaštíne a manufaktúra na majoliku v Holíči. Oba  tieto podniky v polovici 18. 

storočia na nedávno získaných majetkoch kráľovskej habsburgskej rodiny na západnom Slovensku.  

    Manufaktúru na úžitkové a ozdobné predmety z majoliky /Kaiser – Königliche Holitscher Majolica 

Fabrique/, ktorá bola neskôr rozšírená o výrobu anglického porcelánu – kameniny /k.k. Holitscher 

Majolica und Geschirr – Fabrick/založil František Lotrinský v štyridsiatich rokoch 18. storočia. Podľa 
Schirreka2 začala manufaktúra výrobu v roku 1743 a ako najstarší známy písomný doklad, ktorý 
vznikol z administratívnej činnosti  manufaktúry uvádza účet z roku 1745, ktorý sa nachádza v archíve 

habsburgského panstva v Mannensdorfe. František Weiner3 však predpokladá, že majoliku v Holíči 
vyrábali domáci majstri aj pred rokom 1743 a že v tomto roku sa pristúpilo k zorganizovaniu 

manufaktúry pri správe panstva, pre ktorú sa čiastočne použilo zariadenie viedenskej porcelánovej 
fabriky, ktorá v tom čase prešla zo súkromných rúk do vlastníctva štátu.  Autor poukazuje na to, že 
podľa účtovných záznamov vyradila manufaktúra v roku 1746 modelové formy, ktoré sa používaním 
opotrebovali. Výroba však v tomto období ešte nedosahovala väčších rozmerov a nemožno 
predpokladať, aby sa tak v krátkom čase opotrebovali. Pretože niet známych písomných dokladov 
o počiatku manufaktúry na majoliku v Holíči môžeme jej vznik, podľa citovanej  literatúry položiť do 
rokov 1740 – 1743.                                                                                                                                                            

    V rokoch 1743 – 1787 vyrábala manufaktúra keramické výrobky s nepriehľadnou olovnato-cíničitou 
glazúrou nazývanou v Európe majolikou alebo fajansou. Podľa Günterovej – Mayerovej 4treba 

rozlišovať výrobky z majoliky a fajansy, ktoré sa od seba líšia technologickým postupom a najmä 

druhom glazúry. Zdá sa však, že v holíčskej manufaktúre vyrábali v tomto období výrobky fajansové, 

hoci sa v písomnostiach na ich označenie vyskytovali oba termíny.  

    Výroba majolikovej či fajansovej keramiky má svoju pravlasť v Španielsku a Taliansku a v 17. stor. 

ovládla už celú Európu. Veľkého rozvoja čo do množstva výrobkov a bohatosti tovarov dosiahla 

predovšetkým v Taliansku, Francúzsku a Nizozemsku. Na Slovensko výrobu majolikových predmetov 

remeselným spôsobom doniesla sekta novokrstencov – habánov.V prvých rokoch výroby v holíčskej 
manufaktúre možno preto pozorovať dva vplyvy. Je to jednak vplyv lotrinsko – francúzsky a vplyv 

habánskej keramiky. František I. do novozaloženej manufaktúry priviedol majstrov modelárov, 
maliarov a točiarov z  Lotrinska, kde výroba majoliky bola v plnom kvete. Niekoľko generácií rodín 
Guermain, Cuny, Bacour a iní, pracovali s veľkým majstrovstvom celé desaťročia v holíčskej 
manufaktúre a spolu s majstrami slovenského pôvodu vytvorili osobitný štýl holíčskej keramiky. 

                                                                 
1 Anton Špiesz:Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725 -1825,SAV 1961,.str.11 
2 Karol Schirrek: k.k.Majolika –Geschirrfabrick in Holitsch, Brno,1905, str.9 
3 František Weiner:Holíčska majolika.Časopis vlastivedého spolku muzejního v  Olomouci,1912,č.113 
4 Alžbeta Günterová – Mayerová:Slovenská keramika, MS, Martin,1942 
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    Sortiment výrobkov holíčskej majoliky tvoria predovšetkým stolové jedálenské súpravy, skladajúce 
sa z najrôznejších účelových kusov, plastické práce, najmä figurálne a v menšom počte dekoratívne 
kachličky. Skupinu plastických prác tvoria úžitkové predmety ako soľničky, kalamáre, svietniky 
a sakrálne figuríny a krucifixy. Na početnej skupine džbánkov možno najlepšie pozorovať vplyv 
habánskej keramiky. Samozrejme výrobky prvého obdobia činnosti holíčskej manufaktúry nesú znaky 

umeleckého vkusu svojej doby – rokokového slohu. Sú bohato tvarované, často modelované do tvaru 
kvetu či zvieraťa, bohato naturalisticky zdobené veľmi kvalitnými farbami.  

    Spôsob výroby majoliky v holíčskej manufaktúre možno rekonštruovať podľa písomných   

materiálov fondu a podľa správy z pera správcu skladov v manufaktúre, Jozefa Tuvoru, uverejnenej 

v Palkovičovom Týdenníku.5 

    Z hliny príslušných vlastností, premytej vodou, bez akýchkoľvek prísad sa na točiacom kruhu 
vymodelovala nádoba, ktorá sa vložila do hlinenej kapsle / Kapssele, hranička/ a 10 – 12 hodín bola 

vypaľovaná v prvom ohni /Rohbrand/. Po vychladnutí boli nádoby polievané glazúrou /Glet, Glasur/, 

ktorá ss skladala z piesku, olova, cínu a soli. Tieto zložky boli rozomleté na zvláštnom mlyne, ktorý bol 

k tomuto účelu postavený na rieke Morave a v tzv. šmelcových peciach roztavené. Glazúrou poliate 
nádoby boli znovu vkladané do druhého ohňa /Glattbren, hladkopal/ a  približne 10 hodín 
vypaľované. Na koniec boli nádoby pomaľované fritovými farbami a v kapsliach znovu opatrne 

vypaľované. V miešaní fritových farieb dosiahla holíčska manufaktúra zvlášť veľkých úspechov. 
Mimoriadne kvalitné, živé farby a najmä tzv. Holíčska purpurová červeň sa preslávili v  celej Európe. 

    Takto vyrábanej, masívnej, ale aj značne krehkej majolikovej keramike začína koncom 18. stor. 

stále viac konkurovať anglický porcelán alebo kamenina. Po predbežných skúškach s  výrobou 

kameniny, ktoré prevádzal majster Tichler začínajú sa v  roku 1787 v holíčskej manufaktúre vyrábať 
výrobky z kameniny. Holíčska kamenina je z umeleckej stránky tvorená v duchu klasicizmu  a empíru. 

Je ľahká, jednoduchá tvarom, jednoducho zdobená a najmä pevnejšia. Sortiment kameninových 
výrobkov spočiatku tvoria predovšetkým zdobené jedálenské súpravy  a úžitkové i ozdobné plastické 

práce. Neskôr sú vyrábané hlavne nezdobené jedálenské kusy a v poslednom období výrobky 

v manufaktúre boli vyrábané lekárnické nádoby, sanitárne predmety a hrubo tvarované úžitkové 
kuchynské kusy. 

     Pri výrobe kameniny alebo anglického porcelánu sa používal nový výrobný postup. Do hliny, ktorú 
už v tomto období nečerpajú už z domácich zdrojov, ale dovážajú z okolia Banskej Štiavnice, 
Hodonína a najmä Znojma sú pridávané nové prísady. Je to predovšetkým limnokorcit /nazývaný 

žabica/ dovážaný tiež z okolia Znojma, živec /mäkká žabica, Feldspath/ dovážaný z okolia Bratislavy, 

cín, olovo, minium a iné kovy kupované vo Viedni. Z tejto masy vymodelované nádoby, vložené do 
kapslí boli vypaľované v novopostavených tzv.muflových peciach cylindrického tvaru. Po vypálení 

dostávali nádoby hladký bielolesklý povrch. Nakoniec boli maľované fritovými farbami , ktorých 
zloženie sa stále menilo. V roku 1789 sa zavádza v manufatúre meďotlač na kamenine, ktorú úspešne 
prevádza maliar a rytec Schmalhoffer. 

    Predaj výrobkov z holíčskej manufaktúry sa uskutočňoval niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým boli 
vyrábané podľa objednávky veľké jedálenské súpravy pre šľachtické rody celej monarchie i  do iných 

štátov Európy. Najväčšie množstvo výrobkov však predávalo sa v obchodných skladoch manufaktúry, 

                                                                 
5 Týdenník, roč.1812,č.25,roč.1813, č.13  
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ktoré boli v dôležitých obchodných centrách. Takéto sklady sa zriadili koncom 18. stor. a začiatkom 
19. storočia vo Viedni, Brne, Prahe, Györi, Pešti. Sklad viedol a výrobky predával faktor – obchodník, 

s ktorým uzavrelo Riaditeľstvo cisárskych majetkov vo Viedni zmluvu a manufaktúra ho pravidelne 

zásobovala tovarom. Faktor odvádzal správe manufaktúry zisk a predkladal účty. 

    Výrobky holíčskej manufaktúry sa tiež predávali v  obchodoch s porcelánom skoro v celej monarchii. 

Majitelia obchodov ich nakupovali priamo v manufaktúre. Menej náročné na vyhotovenie 
menejkvalitné a poškodené výrobky sa predávali za znížené ceny na príležitostných trhoch v  okolí 

Holíča alebo priamo v manufaktúre. 

    Koncom 18. storočia dosiahla holíčska manufaktúra vrchol svojho rozvoja. V  tomto čase výroba 
dosiahla najväčších rozmerov, výrobky sa predávali skoro v  celej Európe . Dôležitým výdobytkom 
a progresívnym činom bolo v tomto období ustanovenie penzijného a podporného fondu kam 

odvádzali kvalifikovaní zamestnanci manufaktúry 5 % svojho mesačného príjmu. 

    V nasledujúcich rokoch však niekoľko vnútorných i  vonkajších príčin narušilo ďalší rozvoj 
manufaktúry a nakoniec privodilo úpadok výroby.  

    Výroba kameniny sa stávala stále nákladnejšou. Nové suroviny potrebné pri výrobe sa dovážali zo 
vzdialených zdrojov, stále väčšie problémy sú so získavaním palivového dreva, ktoré bolo vždy 
najvzácnejšou surovinou v manufaktúre. 

    Začiatkom 19. storočia vznikajú nové manufaktúry na keramiku, ktoré úspešne konkurujú na 
vnútornom trhu holíčskej keramike vlastnosťami i  cenami svojich výrobkov. V roku 1804 vznikla 

v Košiciach manufaktúra na kameninu a podľa správy holíčskeho správcu sú jej výrobky krajšie 
a najmä pevnejšie. 

    Napoleónske vojny tiež nepriaznivo ovplyvnili hospodárenie manufaktúry.Za pobytu vojsk   v Holíči 
požiar zničil časť budov a skladov manufaktúry.  Vedenie vojny vyčerpalo aj financie kráľovskej 
rodiny, ktorá nemohla sanovať nerentabilnú výrobu v  manufaktúre. Riaditeľstvo cisárskych majetkov 
najskôr pomýšľa postupne preorientovať manufaktúru na výrobu súkna, no i  potom rieši 
hospodárske problémy manufaktúry zmenšením rozsahu výroby, znížením počtu zamestnancov 
a administratívnym priradením k panstvu Holíč. 

     Úpadok výroby sa odráža aj na zmenenom sortimente vyrábaných výrobkov. Luxusné a  ozdobné 

predmety sa vyrábajú iba príležitostne a v malom množstve. Hlavnú časť výroby tvoria lekárnické 
nádoby a rôzne jednoducho opracované kusy kuchynského nádobia. V  tomto období hlavnú 

pozornosť venuje správa manufaktúry rozpredaju výrobkov zo skladov.  

     Začiatkom 20 – tych rokov sa výroba prakticky zastavila, ale k zrušeniu manufaktúry došlo až 
v roku 1827. Rozpredaj výrobkov, zariadenia a nástrojov sa skončil až v 40 – tych rokoch 19. storočia. 

 

II. 

    Manufaktúra na majoliku a anglický porcelán patrila do súboru majetkov panovníckej rodiny 

Habsburgovcov  a preto priamo podliehala a bola riadená Riaditeľstvom cisársko  - kráľovských 
majetkov vo Viedni. Riaditeľstvo usmerňovalo výrobu a výzdobu výrobkov po technickej a umeleckej 
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stránke, nechávalo si predkladať pokusné kusy. Rozhodovalo o  prijímaní  a prijímaní zamestnancov, 

otváralo výpredajové sklady výrobkov a uzatváralo zmluvy s obchodníkmi s porcelánom. Z  času na 
čas úradníci riaditeľstva vykonávali inšpekčné návštevy v  manufaktúre..Významným spôsobom 

ovplyvňoval  najmä technickú stránku výrobkov riaditeľ cisárskych majetkov Albrecht Edler von 
Mayer /1716 – 1812/, ktorý často navrhoval nové zloženie tvárnej hmoty alebo farieb. 

    Písomný styk s riaditeľstvom v rokoch 1786 – 1813 sa vykonával spôsobom tzv. Berichte und 

Erledigungen. Berichte – správy posielalo vedenie manufaktúry na pravej strane pozdĺžne zloženého 
kancelárskeho listu a na ľavú stranu napísali vo Viedni vyjadrenie alebo dispozíciu v príslušnej 
záležitosti. Okrem toho posielalo riaditeľstvo správe manufaktúry osobitné nariadenia a  dispozície 

/Verordnungen/vo veciach riadenia manufaktúry, technologických procesov výroby, zásobovania 

surovinami a iných. 

    Ústrednej učtárni pri viedenskom riaditeľstve zasielala správa manufaktúry koncom účtovacích 
období odpisy finančných a hmotných účtovných s dokladmi a do centrálnej pokladne odvádzala 

pokladňa manufaktúry finančné hotovosti získané z predaja výrobkov. 

    Počas 80.ročnej existencie  holíčskej manufaktúry vytváralo sa v  nej určité zloženie administratívnej 
správy a technického personálu. V najstarších časoch patrila manufaktúra administratívne k správe 

Panstva Holíč. Rozsah výroby a počet zamestnancov umožňoval, aby účtovník panstva viedol účty 
manufaktúry a ostatné administratívne záležitosti zabezpečoval správca panstva. Písomnosti z  tohto 

obdobia, týkajúce sa manufaktúry zachovali sa iba v niekoľkých fragmentoch. 

    Od roku 1786, kedy sa podpisuje Ignác Schmach ako „Fabrikverwalter“ možno hovoriť 
o samostatnej správe manufaktúry. Úradník vo funkcii správcu manufaktúry /Ignác Schmach 1786 – 

1803, Florian Peschke 1803 – 1805, Johan Wende 1805 – 1808, a znovu Florian Peschke 1808 - 1813 

/sprostredkováva styk s viedenským riaditeľstvom , podáva správy o práci v manufaktúre, sleduje 

personálne záležitosti, zabezpečuje nákupy materiálií a surovín pre výrobu a vedie stavebné práce. 

Vedie tiež účty peňažné, materiálové, stavebné a účty palivového dreva a predkladá ich na schválenie 

do Viedne. V roku 1813 došlo k reorganizácii správy manufaktúry , k vytvoreniu akejsi personálnej 

únie, keď doterajší správca manufaktúry sa súčasne stáva pokladníkom /Rentmeister/v správe 
Panstva Holíč. Naďalej riadi  manufaktúru, ale písomnosti , ktoré vznikali z tejto činnosti sú znova , tak 

ako kedysi manipulované v registratúre panstva. 

    Druhým úradníkom v správe manufaktúry bol „Kontrolor Veschleissamte“, ktorý mal na starosti 
predaj výrobkov a dozor nad skladmi výrobkov v manufaktúre.Viedol účty majolikových 

a kameninových výrobkov, vyhotovoval výkazy o druhoch vyhotovených výrobkov, zásielkach do 

výpredajových skladov a cenníky. V tejto funkcii dosiahol značné úspechy Jozef Tuwora /1806 – 

1818/, ktorý článkami v súčasných hospodárskych časopisoch propagoval výrobky holíčskej 
manufaktúry. 

    Vlastnú výrobu v rokoch 1786 – 1827 viedli dvaja dielenskí majstri /Werkmeister/. Pavel Hron 

viedol výrobu majoliky a František Tichler výrobu anglického porcelánu. Obaja skúsení majstri svojho 

remesla, vyrástli v manufaktúre a po krátkom pobyte v manufaktúrach západnej Európy úspešne 
viedli pokusy na nových výrobkoch i  výrobu už zavedných sérií. 
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    Vedúcim maliarskej dielne /Malereidirektor/ bol Leopold Schmalhoffer a modelársku dielňu  viedol 

/Modelmeister/ Jozef Schlögel . Tento majster zaviedol v holíčskej manufaktúre v roku 1789 úspešne 
meďorytinu. 

    Skupina kvalifikovaných robotníkov, ktorí boli platení podľa množstva vyrobených výrobkov, tvorili 
modelári, maliari a točiari. Ostatní zamestnanci sa delili do troch skupín. Do prvej skupiny, ktorá 

dostávala 20 fl.mesačne  patrili rytci, modelári kapslí, glazúreri, robotníci , ktorí mleli suroviny, kuriči, 
vrátnik a skladník. Do druhej skupiny, ktorá dostávala 15 fl mesačne patrili robotníci, ktorí roztápali 

glazúru, splavovali hlinu, baliči výrobkov, miešači tvárnej hmoty, pomocníci v  skladoch a povozníci. 

Do tretej skupiny, ktorej vyplácali 12 fl mesačne patrili čističi glazúry, značkovači výrobkov , kálači 
dreva, robotníci pri skladovaní hliny a všetci pomocní robotníci. V čase najväčšieho rozvoja výroby 
mala manufaktúra okolo 70 zamestnancov. 

 

III. 

 

    Z činnosti administratívnych orgánov manufaktúry vznikol samostatný celok  písomností, ktorý bol 
vyčlenený v priebehu triediacich prác na fondoch Panstva Holíč.  

    Z obdobia 1743 – 1785 kedy bola manufaktúra administratívne a snáď i hospodársky pričlenená 

k správe Panstva Holíč sa zachovalo len niekoľko kusov spisov týkajúcich sa manufaktúry a  tvoria prvú 

časť nášho inventára. 

    Písomnosti,, ktoré vznikli z administratívnej činnosti samostatnej správy manufaktúry /1786 – 

1813/ sa zhruba delia na všeobecné administratívne písomnosti a písomnosti účtovnej evidencie. 
Všeobecné administratívne  písomnosti tvorí fragment  úradných kníh /4 kusy/ a  spisy. Vo fonde nie 

sú žiadne pomocné knihy a na spisoch nie sú žiadne pomocné záznamy, ktoré by poukazovali na  

vedenie takýchto kníh. Spisy boli pôvodne radené chronologicky a v polovici 19. storočia boli 

dodatočne numericky osignované v rámci ročníkov. Pri hodnotení tohto usporiadania bolo evidentné, 
že usporiadanie a osignovanie spisov je tak nepresné, že neboli  dodržané ani najzákladnejšie zásady 

chronologicko-numerického radenia /deň, mesiac, rok/. Pri našom usporiadaní sme preto 
nerešpektovali pôvodné usporiadanie a rozhodli sme sa spisy rozdeliť podľa diplomatických hľadísk 
do troch skupín. Spisy v prvej skupine  - nariadenia a dispozície -  /Verordnungen/ a v druhej skupine 

– koncepty hlásení – boli usporiadané chronologicky. Tretiu skupinu spisov –správy  vedenia 

manufaktúry s odpoveďami z Viedne  - /Berichte und Erledigungen/ sme rozdelili do 9-tich vecných  

skupín , v ktorých boli písomnosti usporiadané chronologicky. 

    Pri usporiadaní písomností účtovnej evidencie sme rešpektovali pôvodné členenie na peňažné 
účty, účty majolikových a kameninových výrobkov, materiálové účty palivového dreva a stavebné 

účty. V druhej časti účtovného materiálu sú účty skladu v  Brne a v tretej časti účtovné výkazy 
rozdelené na bilancie, cenníky a inventáre majetku. 

    V roku 1813 v dôsledku upadajúcej tendencie výroby došlo k  čiastočnej reorganizácii správy 
manufaktúry. Ukázalo sa, že pri zmenšenom rozsahu výroby, teda i zmenšenej  administratívnej 
agende nie je potrebný samostatný úradník pre správu manufaktúry. Doterajší správca sa stáva  



 

7 
 

súčasne pokladníkom v správe Panstva Holíč. Táto personálna únia privodila zmeny v  manipulácii 

písomností manufaktúry. Písomnosti, hoci vznikajú z administratívnej činnosti samostatnej správy 
manufaktúry alebo sú adresované manufaktúre, sú registrované a manipulované v registratúre 

Panstva Holíč. Neskôr sa celá úradná agenda manufaktúry realizovala cez kanceláriu panstva. 

    Aj keď možno hovoriť v tomto období o administratívnom pričlenení k správe Panstva Holíč , po 
celé obdobie svojej existencie zostala manufaktúra samostatným hospodárskym celkom, mala 

samostatnú, na panstve nezávislú účtovnú evidenciu a podliehala priamo Riaditeľstvu cisárskych 
majetkov vo Viedni. Hospodársku nezávislosť na panstve Holíč dokladajú tiež vyúčtovania 
manufaktúry za materiálie a naturálie dodávané z panstiev Holíč a Šaštín. 

    Táto skutočnosť sa zdala dostatočným dôvodom na to, aby sme písomnosti z rokov 1814 – 1848, 

týkajúce sa manufaktúry, ktoré boli manipulované v registratúre Panstva Holíč vyčlenili a zaradili 

k ostatnému materiálu, čím vznikol súvislý celok, tvoriaci fond Manufaktúry na majoliku a  anglický 

porcelán v Holíči. Tieto písomnosti, zachytené v tretej časti inventára sa potom delia na spisy, ktoré 
boli rozčlenené na štyri vecné skupiny a účtovný materiál, ktorý bol usporiadaný podľa pokračujúcej 
pôvodnej štruktúry. 

    Na záver inventára sme zaradili korešpondenciu adresovanú správcovi manufaktúry a dielenskému 

majstrovi od rôznych odosielateľov. Tieto písomnosti, hoci majú formu súkromnej korešpondencie, 
obsahom sa však týkajú výlučne výroby a riadenia práce manufaktúry a preto oprávnene tvoria štvrtú 
časť nášho inventára. 

    Všetky písomnosti z rokov 1765 – 1848, tvoriace fond Manufaktúry na majoliku anglický porcelán 

v Holíči boli usporiadané podľa tejto štruktúry: 

I. časť /1776 – 1780/ 

  Fragmenty registratúry /1776 – 1780/ 

II. časť /1786 – 1813/ 

A.Knihy 1803 – 1808 

B.Spisy 

   1.Nariadenia a dispozície Riaditeľstva c.k. majetkov vo Viedni. 1786 – 1812                  

/Verordnungen/ 

  2.Koncepty hlásení správy manufaktúry do Viedne 1786 – 1790 

  3.Správy vedenia manufaktúry s odpoveďami z Viedne /Berichte und Erledigungen/ 1786 -    1813 

    a/ sprievodné listy k správam z týždenných porád  

    b/ osobné záležitosti zamestnancov 

    c/ penzijný a podporný fond zamestnacov 

    d/ výroba, zásobovanie surovinami a drevom 
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    e/predaj výrobkov 

    f/stavebné záležitosti 

    g/materiálie a naturálie z panstiev Holíč a Šaštín 

    h/účtovné záležitosti 

    ch/rôzne 

    C.Písomnosti účtovnej evidencie  

    1.Účty manufaktúry 

      a/peňažné účty 

      b/účty majolikových a kameninových výrobkov 

      c/materiálové účty 

      d/účty palivového dreva 

       e/stavebné účty 

   2.Účty skladu v Brne 

      a/ sklad majolikových a kameninových výrobkov 

      b/sklad papiera 

3.Účtovné výkazy 

    a/ bilancie 

    b/cenníky 

    c/inventáre majetku 

 

III. časť /1814 – 1818/ 

 A.Spisy 

   1. Osobné záležitosti zamestnancov  

   2.Výroba, zásobovanie surovinami a drevom 

   3.Predaj výrobkov 

   4.Účtovné záležitosti 

 B.Písomnosti účtovnej evidencie  
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    1.Peňažné účty 

    2.Účty majolikových a kameninových výrobkov 

    3.Materiálové účty 

    4.Účtovné výkazy 

       a/bilancie 

       b/cenníky 

     c/inventáre majetku 

 

IV. časť Korešpondencia 1789 – 1826 

    1.Listy adresované správcovi manufaktúry 

      a/od riaditeľa c. k. majetkov vo Viedni Mayera 1789 – 1812 

      b/od pokladníka hlavnej pokladne vo Viedni Cavallara 1789 – 1793 

      c/od kontrolóra hlavnej pokladne vo Viedni Manna 1790 – 1802 

      d/od správcu viedenského skladu Peschkeho 1807 – 1808 

      e/od správcu brnenského skladu Őppingera 1808 

      f/rôzni odosielatelia 1797 – 1826 

   2.Listy adresované dielenskému majstrovi P. Hronovi 1804 – 1811 

 

    Po zániku manufaktúry v roku 1827 boli jej písomnosti uložené v spisovni pri správe Panstva Holíč 
a spolu s písomnosťami panstva ich v roku 1918  konfiškáciou habsburských majetkov prevzalo 
Riaditeľstvo štátnych majetkov v Holíči, ktoré ponechalo všetky písomnosti v priestoroch holíčskeho 
zámku. Odtiaľ boli prevezené v roku 1951 do Pôdohospodárskeho archívu v Bratislave a po včlenení 
tohto archívu do Štátneho slovenského ústredného archívu dostali sa do oddelenia feudalizmu tohto 

archívu. Pri triediacich prácach na fondoch Panstva Holíč v  roku 1964 boli postupne vyčlenené 
písomnosti manufaktúry. Po rekonštrukčných  a usporiadavacích prácach na fonde bol v roku 1965 

archivárkou Martou Melníkovou vypracovaný inventár. 

    Písomnosti Holíčskej manufaktúry  na majoliku a anglický porcelán napriek medzerám tvoria na 

Slovensku pomerne vzácny odborný materiál dokumentujúci existenciu manufaktúry, ktorá svojimi 

výrobkami prenikla na európsky trh. Vo fonde možno úspešne sledovať manufaktúrny spôsob výroby 

keramických predmetov, technológiu výroby, uplatnenie umeleckého vkusu doby a  vplyvov 

miestneho domáceho remesla, spôsob a rozsah obchodu s keramickými výrobkami a v neposlednom 

rade sociálne postavenie robotníkov v manufaktúre 18. a 19. stor. 
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inventárne 

číslo 
dátum regest 

ukladacia 

jednotka 

I . časť /1776 - 1785/ 
 

1 1776-1785 Fragmenty registratúry                                                            
Súpis majetku po modelárke Anne Wälsserovej 1778; 
koncept hlásenia do Viedne o mýtnych poplatkoch na 
prevoze cez Moravu v Drössingu 1780; účty 
predaných majolikových výrobkov 1776, 1777; účet 
na materiálie a naturálie z panstiev Holíč a 
Šaštín1785. 

1 

II. časť /1786 - 1813/ 

 

A.ÚRADNÉ KNIHY 

 

2 1803,  august Kniha konceptov správ odoslaných na riaditeľstvo 
cisárskych majetkov vo Viedni /Erstattete Berichte/ 

1 

3 1804. 17. 
novembra - 1805, 
7.septembra 

Kniha konceptov správ z týždenných porád vedenia 
manufaktúry /Rathschlag prothocoll/  

1 

4 1805,13.septembra 
- 1805, 
2.novembra 

Kniha konceptov správ z týždenných porád vedenia 
manufaktúry  

1 

5 1808, 1.január - 
1808, 23.júla 

Kniha konceptov správ z týždenných porád vedenia 
manufaktúry 

1 
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B.SPISY 

 

6 1786 - 1813 1.Nariadenia a dispozície Riaditeľstva cisárskych 
majetkov vo Viedni.                                                                  
Administratívne riadenie, organizácia a technológia 
výroby, umelecká výzdoba výrobkov, objednávky 
veľkých servisov, zakladanie a riadenie výpredajových 
skladov, uzatváranie zmlúv s obchodníkmi o predaji 
výrobkov, prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, 
potvrdzovanie  príjmu peňazí zo zisku, schvaľovanie 
účtov                                                     

2,3 

7 1786 - 1790 2.Koncepty hlásení vedenia manufaktúry vo Viedni .         
Riadenie  manufaktúry, personálne záležitosti, 
technológia výroby, výrobné skúšky, zasielanie 
skúšobných modelov, požiadavky na suroviny, odbyt 
výrobkov, stavebné záležitosti                                                    
3.Správy vedenia manufaktúry doViedne /Berichte 
und Erledigungen/ 

4 

8 1804 - 1809 a/ Sprievodné listy k hláseniam z týždenných porád  5 

9 1786 - 1813 b/Osobné záležitosti zamestnancov                                           
Žiadosti o prijatie do zamestnania, do učňovského 
pomeru, prepúšťanie zamestnancov, úmrtia, 
pozostalostné veci, žiadosti o zvýšenie platu, 
naturálie, palivo, byty, mimoriadne peňažné podpory 
a rovnošaty pre vrátnikov atď.                                         

6,7 

10 1796 - 1812 c/ Penzijný a podporný fond                                                   
Sprievodné listy k odvádzaným čiastkam do fondu, 
zoznamy vdov a sirôt 

8 

11 1786-1813 d/Výroba, zásobovanie surovinami a drevom                     
Mletie surovín, miešanie tvárnej hmoty, 
modelovanie, vypaľovanie, maľovanie, rytie, 
polievanie glazúrou, miešanie farieb, objednávanie 
surovín, posielanie pokusných výrobkov na 
posúdenie, privážanie hrnčiarskej hliny a palivového 
dreva 

9 
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12 1786-1811 e/Predaj výrobkov                                                                    
Zásobovanie skladov vo Viedni, v Pešti, v Brne, 
zásobovanie obchodníkov s porcelánom v Pešti, 
Bratislave, Prahe, Brne, Nitre, predaj na jarmokoch v 
blízkom okolí a v Holíči, licitácie menejkvalitných 
výrobkov, zásielky mimoriadnych objednávok 

10 

13 1787 - 1811 f/ Stavebné záležitosti                                                             
Nadstavba prvého poschodia v budove manufaktúry, 
prístavby, stavby nových vypaľovacích pecí  a 
komínov, opravy budov, pecí, mlynov, komínov, 
vyúčtovania remeselníkov 

11 

14 1786 - 1812 g/Materiálie a naturálie z panstiev Holíč a Šaštín                            
Zásobovanie drevom palivovým a stavebným, 
deputáty,krmoviny, vyrovnávanie pracovných 
povinností poddaných pracujúcich v manufaktúre 

11 

15 1796 - 1813 h/Účtovné záležitosti                                                                
Sprievodné listy k zásielkam peňazí, sprievodné listy k 
predkladaným účtom vyjadrenia k účtovným 
pripomienkam  

12 

16 1786-1812 ch/Rôzne                                                                                  
Ocenenie fabriky pre účely vojnovej dane, škody 
spôsobené požiarmi a napoleonskými vojnami, 
pokusy s dovozom materiálií a odvozom výrobkov po 
rieke Morave, clá na tovar, predaj starého železa, 
správa o založení a výrobkoch košickej manufaktúry 
na porcelán, príprava na rozpredaj zariadenia 
manufaktúry  v súvislosti s prebudovaním na textilku,  
recepty na miešanie modelovacej hmoty, farieb, 
poznámky o vlastnostiach nerastov, recepty na 
glazúru, porekadlá a básničky maľované na výrobky 
atď. 

12 

C.PÍSOMNOSTI ÚČTOVNEJ EVIDENCIE 

 

1.Ú č t y  m a n u f a k tú r y 

 

a)Peňažné účty 
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17. 1786 Záverečný peňažný účet /Pecunial Rechnung /       
Hlavná kniha /manuale/                                                          
Denník /Diarium/                                                                     
Doklady /registre prác točiarov, modelárov, maliarov, 
účty remeselníkov/ 

13 

18. 1787 Záverečný peňažný účet                                                               
Denník                                                                    Doklady 
/registre prác točiarov, modelárov, maliarov, rôzne 
účtovné doklady/ 

13 

19 1788 Záverečný peňažný účet                                                                
Denník                                                                     Doklady 
/registre prác točiarov, modelárov, maliarov, rôzne 
účtovné doklady/ 

14 

20 1789 Záverečný peňažný účet                                                                
Denník                                                                    Doklady 
/registre prác točiarov, modelárov a maliarov, rôzne 
účtovné doklady/ 

14 

21 1790 Záverečný peňažný účet                                                                
Denník                                                                      
Doklady /registre prác točiarov, modelárov a 
maliarov, rôzne účtovné doklady/ 

15 

22 1791 Záverečný peňažný účet                                                                
Denník                                                                      
Doklady /registre prác točiarov, modelárov a 
maliarov/ 

15 

23 1793 Záverečný peňažný účet                                                                
Denník                                                                      
Doklady /registre prác točiarov, modelárov a 
maliarov, rôzne účtovné doklady/ 

16 

24 1794 Denník                                                                      
Doklady /registre prác točiarov, modelárov a 
maliarov/ 

16 

25 1796 Záverečný peňažný účet                                                          
Hlavná kniha                                                              
Denník                                                                      
Doklady /registre prác točiarov, modelárov, maliarov, 
rôzne účtovné doklady/ 

17 
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26 1797 Záverečný peňažný účet /Geld Rechnung/                              
Hlavná kniha /Hauptbuch/                                                      
Denník /Geldrechnungs Journal/                                           
Výkazy platov 

17 

27 1798 Hlavná kniha                                                                
Denník                                                                      
Doklady /registre prác točiarov, modelárov a 
maliarov, rôzne účtovné doklady/ 

18 

28 1799 Záverečný peňažný účet                                                          
Hlavná kniha                                                                              

18 

29 1800 Záverečný peňažný účet                                                          
Hlavná kniha                                                           Denník       
Doklady /registre prác modelárov, točiarov, maliarov 
a výkaz platov/ 

19 

30 1801 Záverečný peňažný účet                                                         
Hlavná kniha                                                               
Denník                                                                      
Doklady /registre prác modelárov, točiarov, maliarov 
a výkaz platov/ 

19 

31 1802 Záverečný peňažný účet                                                                 
Hlavná kniha                                                              
Denník                                                                      
Doklady /registre prác modelárov,  maliarov a 
točiarov/ 

20 

32 1803 Záverečný peňažný účet                                                          
Hlavná kniha                                                           Denník       
Doklady /registre prác modelárov, točiarov a 
maliarov, výkaz platov, rôzne/ 

20 

33 1804 Záverečný peňažný účet                                                          
Hlavná kniha                                                           Denník       
Doklady /registre prác modelárov, točiarov a 
maliarov, výkaz platov, rôzne/ 

21 

34 1805 Hlavná kniha                                                                              
Doklady /registre prác modelárov, točiarov a 
maliarov, výkaz platov/ 

21 
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35 1806 Registre prác modelárov, točiarov a maliarov, výkaz 
dlhov 1796 - 1805 

22 

36 1807 Registre prác a platov modelárov a točiarov, výkaz 
dlhov 1796 - 1805 

22 

37 1808 Denník/Cassa Journal/                                                             
Registre prác a platov modelárov a točiarov, výkaz 
platov /Zallungs Tabellae/, rôzne 

22 

38 1809 Hlavná kniha peňažná /Kassa Haubt Buch/,                             
registre prác modelárov a točiarov 

22 

39 1810 Hlavná kniha peňažná /Kassa Haubt Buch/                               
Denník /Cassa Journal/, registre prác točiarov a 
modelárov 

22 

40 1811 Peňažný denník                                                                         
Registre prác modelárov, točiarov a maliarov 

23 

41 1812 Registre prác a platov modelárov, maliarov a točiarov 23 

42 1813 Peňažný denník                                                                         
Registre prác  točiarov a modelárov                                     
Výkaz plaov 

23 

b/ Účty majolikových a kameninových výrobkov 

 

43 1786 Účet majolikových a kameninových výrobkov 
/Majolika - Geschirr-Rechnung/                                             
Doklady /registre pálenia, maľovania, modelovania/ 

24 
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44 1787 Účet majolikových a kameninových výrobkov                           
Doklady /registre pálenia, modelovania, maľovania a 
zásielok do viedenského skladu/                     

24 

45 1788 Účet majolikových a kameninových výrobkov                    
Doklady /registre pálenia, modelovania a maľovania, 
miestneho predaja, zásielok do viedenského skladu/        

24 

46 1789 Účet majolikových a kameninových výrobkov                           
Doklady /registre pálenia, modelovania a maľovania, 
zásielok do viedenského skladu, inventár výrobkov na 
sklade v manufaktúre /                     

25 

47 1790 Účet majolikových a kameninových výrobkov                    
Doklady /registre pálenia, modelovania a maľovania, 
miestneho predaja, zásielok o viedenského skladu /         

25 

48 1791 Doklady /registre zásielok do viedenského skladu/ 25 

49 1793 Účet majolikových a kameninových výrobkov 25 

50 1795 Účet výrobkov predaných na miestnom trhu 26 

51 1796 Účet majolikových a kameninových výrobkov                      
Doklady /registre pálenia, maľovania a modelovania; 
výrobkov posielaných do skladov; inventár tovaru v 
sklade manufaktúry/                                                                
Účet kazového porcelánu s dokladmi  

26 

52 1797 Účet majolikových a kameninových výrobkov                      
Doklady /registre pálenia, modelovania a maľovania ; 
výrobkov posielaných do Viedne a Budapešti; 
inventár výrobkov v sklade manufaktúry/                            
Účet kazového porcelánu s dokladmi  

27 
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53 1798 Účet majolikových a kameninových výrobkov                      
Doklady /registre  výrobkov posielaných do skladu vo 
Viedni a Budapešti; inventár výrobkov v sklade 
manufaktúry/    

28 

54 1799 Účet majolikových a kameninových výrobkov                      
Doklady /registre pálenia a maľovania /                                  
Hlavná kniha   

29 

55 1800 Účet majolikových a kameninových výrobkov                      
Doklady /registre pálenia, maľovania , registre 
zásielok výrobkov do skladu vo Viedni,  Brne; inventár 
výrobkov v sklade manufaktúry, účty lokálneho 
predaja/                                Hlavná kniha                               
Účet kazového porcelánu                                                        
Doklady /registre výrobkov predaných za polovičnú 
cenu, inventár výrobkov v sklade manufaktúry, účty 
lokálneho predaja/    

30 

56 1801 Účet majolikových a kameninových výrobkov                      
Doklady /účty stolných servisov, registre pálenia, 
maľovania , registre výrobkov posielaných do skladov 
vo Viedni a v Brne, vyúčtovania mimoriadnych 
objednávok a lokálneho predaja/                                          
Účet kazového porcelánu                                                                    
Doklady /súpisy kazového porcelánu na sklade, 
vyúčtovanie predaja za polovičnú cenu/    

31 

57 1802 Účet majolikových a kameninových výrobkov                      
Doklady /registre pálenia, maľovania , zásielok do 
skladov, vyúčtovania lokálneho predaja/                                                                                      
Účet kazového porcelánu                                                                    
Doklady /register predaja výrobkov za polovičnú 
cenu/    

31 

58 1803 Účet  kameninových výrobkov s dokladmi                                                                 
/registre paľovania, maľovania a rytia,  zásielok do 
skladu vo Viedni,  Brne a Pešti; inventár výrobkov v 
sklade manufaktúry, súpis kazového porcelánu/               

32 

59 1804 Účet kazového porcelánu v sklade /účet výrobkov 
predaných za polovičnú cenu, súpis výrobkov v sklade 
manufaktúry/                                                                          
Denník /fragment/ 

32 
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60 1805 Hlavná kniha kazového porcelánu /Haupt Buch des 
englische Ausschus Geschirr betröfend/                              
Doklady /vyúčtovanie výrobkov predaných za 
polovičnú cenu, súpis výrobkov v sklade/                            
Denník kazového porcelánu /Jounal das Englische 
Ausschus Geschirr/ 

32 

61 1806 Hlavná kniha kazového porcelánu                                   
Doklady /vyúčtovanie výrobkov predaných za 
polovičnú cenu,register vypálených  výrobkov /Brand 
Buch/, precenenie výrobkov v sklade manufaktúry/          
Denník kazového porcelánu  

32 

62 1807 Hlavná kniha kazového porcelánu                                         
Doklady /vyúčtovanie výrobkov predaných za 
polovičnú cenu/ 

33 

63 1808 Hlavná kniha kazového porcelánu                                         
Doklady /registre vypálených výrobkov, inventár 
výrobkov v sklade manufaktúry, vyúčtovanie 
výrobkov predaných za polovičnú cenu/ 

33 

64 1809 Hlavná kniha kazového porcelánu                                         
Doklady /vyúčtovanie výrobkov  za polovičnú cenu, 
registre vypálených výrobkov, inventár výrobkov v 
sklade manufaktúry/                                                                
Denník kazového porcelánu 

33 

65 1810 Hlavná kniha kazového porcelánu                                         
Doklady / registre vypálených výrobkov, inventár 
výrobkov v sklade manufaktúry, vyúčtovanie 
výrobkov predaných za polovičnú cenu/                                                                        
Denník kazového porcelánu 

33 

66 1811 Hlavná kniha kazového porcelánu                                         
Doklady / registre vypálených výrobkov, inventár 
výrobkov v sklade manufaktúry, vyúčtovanie 
výrobkov za polovičnú cenu/                                                  
Denník kazového porcelánu 

34 

67 1812 Hlavná kniha kazového porcelánu                                         
Doklady / registre vypálených výrobkov, inventár 
výrobkov v sklade manufaktúry, vyúčtovanie 
výrobkov za polovičnú cenu/                                                  
Denník kazového porcelánu 

34 

68 1813 Registre vypálenia a maľovania výrobkov, registre 
predaných výrobkov za polovičnú cenu 

34 
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c) Materiálové účty 

 

69 1786 Hlavná kniha /Register über Empfang und Ausgab 
Materialien/ 

35 

70 1787 Hlavná kniha 35 

71 1788 Hlavná kniha 35 

72 1789 Hlavná kniha 35 

73 1790 Hlavná kniha 35 

74 1791 Hlavná kniha 35 

75 1793 Hlavná kniha 35 

76 1794 Hlavná kniha 35 

77 1796 Hlavná kniha 35 
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78 1797 Hlavná kniha 35 

79 1798 Hlavná kniha 35 

80 1800 Hlavná kniha 35 

81 1801 Hlavná kniha 35 

82 1802 Hlavná kniha 35 

83 1803 Hlavná kniha 35 

84 1804 Výkaz spotrebovaných materiálií na tvárnu masu a 
glazúru /Fritt - Glassur und Massa Versatz Protocoll/ 

35 

85 1805 Denník /Material Rechnungs Journal/ s dokladmi 35 

86 1806 Výkaz nakúpených materiálií 35 

87 1807 Výkaz nakúpených materiálií za mesiac november  35 
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88 1808 Denník /fragment/ 35 

89 1809 Hlavná kniha /Material Haupt - Buch/                                  
Denník 

36 

90 1810 Hlavná kniha                                                                              
Denník s dokladmi 

36 

91 1811/1810/ Denník /Material Journal/ 36 

92 1812 Denník 36 

93 1813 Denník /Macular Journalien über das Verrechnete 
materialie/ 

36 

d/Účty palivového dreva 

 

94 1786 Účet palivového dreva /Brenn - Holz Register/ 36 

95 1787 Účet palivového dreva 36 

96 1788 Účet palivového dreva 36 
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97 1789 Účet palivového dreva 36 

98 1790 Účet palivového dreva 36 

99 1791 Účet palivového dreva 36 

100 1793 Účet palivového dreva 36 

101 1794 Účet palivového dreva 36 

102 1796 Účet palivového dreva 36 

103 1797 Účet palivového dreva 36 

104 1800 Účet palivového dreva 36 

105 1801 Účet palivového dreva 36 

106 1802 Účet palivového dreva 36 
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107 1803 Účet palivového dreva 36 

108 1810 Účet palivového dreva 36 

e) Stavebné účty  

109 1790 - 91 Vyúčtovanie za nadstavbu poschodia vo fabrickej 
budove 1790 - 91 s prílohami/vyúčtovania 
remeselníkov, nákup materiálií a stavebnín/ 

37 

110 1790 Účet za stavbu konského mlyna 37 

111 1791 Účet za stavbu maštale 37 

2.Účty skladu v Brne 

 

112 1800 - 1808 1.Fragmenty účtov skladu majolikových a 
kameninových výrobkov v Brne. 

37 

113 1797-1808 2.Fragmenty účtov skladu papiera v Brne  37 

3.Účtovné výkazy  
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a)Bilancie  

114 1797 Bilancia /Inventarium über den Activ und Passivstand 
so wohl in Gelde als in Naturalien und Materialien 

38 

115 1798 Bilancia 38 

116 1799 Bilancia 38 

117 1809 Bilancia 38 

118 1810 Bilancia 38 

119 1811 Bilancia 38 

120 1812 Bilancia 38 

121 1813 Bilancia 38 

b)Cenníky 
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122 1765 - 1787 Cenník majolikových výrobkov /Taxa Buch/ 38 

123 1789 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  38 

124 1799 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  38 

125 1804 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  38 

126 1806 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  38 

127 1808 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  38 

128 1809 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  38 

129 1810 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  38 

130 1811 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  39 

131 1812 Cenník majolikových  a kameninových výrobkov  39 
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c)Inventáre majetku 

 

132 1786 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

133 1787 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

134 1796 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

135 1803 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

136 1804 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

137 1805 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

138 1808 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

139 1812 Výročné inventárne výkazy majetku manufaktúry  39 

III: časť /1814 - 1848/ 
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A.SPISY 

 

140 1814 - 1829 1.Osobné záležitosti zamestnancov                                      
Preraďovanie zamestnancov, platy, penzie, 
mimoriadne podpory, byty, pozostalosť po 
dielenskom majstrovi Hronovi 

40 

141 1814 - 1828 2.Výroba, zásobovanie materiálmi a drevom                      
Nové druhy výrobkov, pokusy, modelovacia hlina, 
farby, drevo 

40 

142 1814 - 1829 3. Predaj výrobkov                                                                    
Zásobovanie skladov a obchodov vo Viedni, Brne, 
Pešti, Rabe, Nitre,Trnave, Prahe, uzatváranie zmlúv s 
obchodníkmi s porcelánom, predaj na jarmokoch, 
predaj podľa objednávky, predaj pri  manufaktúre  

41 

143 1814-1839 4.Účtovné záležitosti                                                               
Predkladanie účtov, inštrukcie k vedeniu účtov, 
odvádzanie peňazí, účtovné pripomienky, vyjadrenia 
k účtovným pripomienkam 

41 

B.PÍSOMNOSTI ÚČTOVNEJ EVIDENCIE  

1.Peňažné účty 

 

144 1814 Hlavná kniha peňažná /Geldrechnungs Haupt Buch/          
Denník /Cassa Journal/                                                           
Doklady /výkaz platov  - Zahlungs Tabelle, výkazy prác 
rytcov a modelárov/ 

42 

145 1815 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                   
Doklady /výkaz platov, registre prác modelárov a 
rytcov/ 

42 
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146 1816 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                   
Doklady /výkaz platov/ 

42 

147 1817 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                   
Doklady /výkaz platov, účty remeselníkov/ 

43 

148 1818 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                   
Doklady /účty zamestnancov/ 

43 

149  Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                   
Doklady /výkaz platov zamestnancov/ 

43 

150 1820 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                   
Doklady /výkaz platov/ 

44 

151 1821 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                   
Doklady /výkaz platov/ 

44 

152 1822 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník                                                                                    

44 

153 1823 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

45 

154 1824 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

45 

155 1825 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

45 
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156 1826 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

46 

157 1827 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

46 

158 1828 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

46 

159 1829 Hlavná kniha peňažná                                                        46 

160 1830 Hlavná kniha peňažná                                                       47 

161 1831 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

47 

162 1832 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

47 

163 1833 Hlavná kniha peňažná                                                              47 

164 1835 Hlavná kniha peňažná                                                              47 

165 1836 Hlavná kniha peňažná                                                             
Denník     

47 
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166 1837 Hlavná kniha peňažná                                                               48 

167 1838 Hlavná kniha peňažná                                                              48 

168 1839 Hlavná kniha peňažná                                                                48 

169 1840 Hlavná kniha peňažná                                                              48 

170 1841 Hlavná kniha peňažná                                                                48 

171 1842 Hlavná kniha peňažná /Fabriks Hauptbuch/                                                          48 

172 1843 Hlavná kniha peňažná /Geschirr Fabriks - Hauptbuch/     49 

173 1844 Hlavná kniha peňažná                                                                49 

174 1845 Hlavná kniha peňažná /Holitscher Geschirrfabrika 
Hauptbuch/                                                            

49 

175 1846 Hlavná kniha 49 
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176 1847 Hlavná kniha 49 

177 1848 Hlavná kniha 49 

2.Účty majolikových a kameninových výrobkov  

178 1810-1814 Hlavná kniha predaja výrobkov /Geschirr Hauptbuch 
Verschleiss pro 1810 - 1814/ 

50 

179 1814 Hlavná kniha majolikových a kameninových výrobkov 
/Holitscher Geschirr Hauptbuch/                                           
Denník 

50 

180 1815 Hlavná kniha majolikových a kameninových výrobkov  50 

181 1816 Hlavná kniha majolikových a kameninových výrobkov     
Denník  

50 

182 1817 Hlavná kniha majolikových a kameninových výrobkov     
Denník s dokladmi 

50 

183 1818 Hlavná kniha majolikových a kameninových výrobkov      
Denník s dokladmi 

50 

184 1819 Výpis z denníka predaných výrobkov v bratislavskom 
sklade.                                                                                      
Výkaz predaného kazového tovaru 

51 
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185 1820 Likvidačné účty skladu výrobkov v manufaktúre 51 

186 1822 Likvidačné účty skladu výrobkov v manufaktúre 51 

187 1826 Likvidačné účty skladu výrobkov v manufaktúre 51 

188 1828 Likvidačné účty skladu výrobkov v manufaktúre 51 

3. Materiálové účty  

189 1814 Hlavná kniha /Material Rechnungs Hauptbuch /                
Denník /Material Rechnungs Journal/ 

52 

190 1815 Hlavná kniha                                                                             
Denník 

52 

191 1816 Hlavná kniha                                                                             
Denník 

52 

192 1817 Hlavná kniha                                                                             
Denník 

52 

193 1818 Mesačné vyúčtovanie materiálií a naturálií z Panstva 
Holíč 

52 
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194 1819 Mesačné vyúčtovanie materiálií a naturálií z Panstva 
Holíč 

52 

195 1822 Mesačné vyúčtovanie materiálií a naturálií z Panstva 
Holíč 

52 

196 1823 Mesačné vyúčtovanie materiálií a naturálií z Panstva 
Holíč 

52 

197 1824 Mesačné vyúčtovanie materiálií a naturálií z Panstva 
Holíč 

52 

198 1825 Mesačné vyúčtovanie materiálií a naturálií z Panstva 
Holíč 

52 

4.Účtovné výkazy 

 

a) Bilancie 

 

199 1814 Bilancia 52 

200 1815 Bilancia 52 

201 1816 Bilancia 52 
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202 1817 Bilancia 52 

203 1818 Bilancia 52 

204 1819 Bilancia 52 

205 1820 Bilancia 52 

206 1821 Bilancia 52 

207 1822 Bilancia 52 

208 1823 Bilancia 52 

209 1824 Bilancia 52 

210 1826 Bilancia 52 

211 1827 Bilancia 52 
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c) Cenník 

 

212 1816 Cenník kameninových výrobkov 52 

213 1820 Cenník kameninových výrobkov 52 

c)Inventáre majetku  

 

214 1815 Inventáre majetku 52 

215 1818 Inventáre majetku 52 

216 1822 Inventáre majetku 52 

IV. časť  KOREŠPONDENCIA  

1.Listy adresované správcovi   

217 1789-1812 od riaditeľa cisárskych majetkov vo Viedni Mayera  53 



 

37 
 

218 1789-1793 od zástupcu riaditeľa cisárskych majetkov vo Viedni 
Cavallara 1789 - 1793 

53 

219 1790-1802 od kontrolóra hlavnej pokladnice cisárskych majetkov 
vo Viedni Manna 1790 - 1802 

53 

220 1807 - 1808 od správcu viedenského skladu Peschkeho  53 

221 1808 od správcu brnenského skladu  Őppingera 53 

222 1797 - 1826 od rôznych odosielateľov 53 

2.Listy adresované dielenskému majstrovi P. Hronovi 

 

223 1804 - 1811 od rôznych odosielateľov 53 

 


