


 Štátny okresný archív v Poprade bol vybudovaný               
v 50. rokoch 20. storočia. Základom boli fondy 
mestečiek Poprad, Spišská Sobota a Veľká.

 V roku 1960 – do pôsobnosti ONV v Poprade boli 
včlenené okresy Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará 
Ľubovňa a územie MsNV Vysoké Tatry.

 Sídlo archívu bolo v Poprade s pracoviskami v 
Kežmarku, Starom Smokovci a v Starej Ľubovni.

 V polovici roku 1961 bolo sídlo prenesené do Starej 
Ľubovne. Sťahovanie bolo ukončené koncom roka 
1964. 







Práca okresného archivára očami 

JUDr. Eugena Bohuša:

„Spisovne MNV pozostávajú z veľkých háld na pôjde 
povynášaných špinavých papierov, v ktorých sa archivár 
ONV nemôže na tmavých povalách účinne prehrabávať, 
aby vyhotovil súpis materiálu. Bude treba skôr nejakých 
svetlejších miestností, kde by sa mohlo z nich ešte niečo 
vybrať na uschovanie, kým roztratené kúsky špinavého 
papiera mohli byť dopravené do zberu.“



 V roku 1968 bol opäť zriadený okres Stará Ľubovňa.

 Dňa 1. mája 1969 bol Okresný archív v Poprade 

odčlenený od Okresného archívu v Starej Ľubovni.

 Priestory sa získali v budove starej papierne v 

Poprade, ktorá slúžila archívnym účelom v rokoch 

1972 – 1990.





 Výraznými osobnosťami v našom regióne boli 

prof. PhDr. Fridrich Repp (1903 – 1974), PhDr. Ján 

Lipták (1889 – 1958), Bruno Bene (1887 – 1960)

 Okresným archivárom v Poprade sa stal JUDr. Eugen Bohuš 

(1952 – 1958)

 Po odchode do dôchodku na jeho miesto nastúpil v roku 1958 

František Vician (do roku 1978)

 V polovici roku 1960 sa stal riaditeľom popradského archívu 

JUDr. Jozef Szontagh (do roku 1979)



František Vician





Budova bývalej papierne slúžila archívnym účelom od septembra 1972 do roku

1991. Pre jej zlý technický stav bolo nutné opätovné sťahovanie archívu, dočasne

do priestorov Mestského úradu v Poprade.



Sťahovanie z budovy papierne do budovy mestského úradu, 1991



„

















Najvzácnejšie fondy:
Popradský archív spravuje viac ako 3000 bm písomností 
regionálneho charakteru pochádzajúcich zo súčasných okresov 
Poprad a Kežmarok 

 Magistrát mesta Kežmarok  

 Fondy mestečiek zálohovaných v rokoch 1412 – 1772  Poľsku –
Poprad, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami, 

Veľká, Ľubica, Vrbov, Spišská  Belá

 Obce Hranovnica, Veľký Slavkov,  Mlynica  (písomnosti sú 
zachované torzovite zo 17. – 20. storočia)

 Zbierkový fond rodiny Krompecherovej (1386 – 1919)

 Severoslovenské celulózky a papierne, závod Poprad  (1762-1962)

 Strelecký spolok v Kežmarku (1538 – 1938)





Prvou vzácnou návštevou 

v dvoch meštianskych 

domoch  rekonštruovaných 
pre účely popradského 

archívu v mestskej pamiat-

kovej rezervácii Spišská 

Sobota bol v roku 1995 

známy slovenský herec a 

divadelný režisér.

Martin Huba













Primátor mesta Poprad Anton Danko ocenil

prácu popradských archivárok pri príležitosti

60. výročia organizovaného archívnictva na

Slovensku udelením ďakovného listu za

uchovávanie regionálnych dejín pre
nasledujúce generácie.


