
Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom 

(1850) 1874 – 1945 (1955) 
 

Opis archívneho fondu 

 

kód názov kódu v AJ 
obsah Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference kode SK_1570_15122 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) (1850) 1874 – 1945 (1955) 
Časový rozsah 

3.1.4. Level of desription archívny fond 
Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

o description 

(quantity, bulk, or 

size) 

12,76 bm (788 kusov úradných kníh, 69 kusov registratúrnych pomôcok a 30 archívnych 

škatúľ spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 
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Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom (Notariát Moravské Lieskové, 

Obvodný notársky úrad Moravské Lieskové) 

Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Úrad notára sa objavoval na najnižšom stupni verejnej správy a súčasne miestnej 

samosprávy v Uhorsku už v 13. storočí. Jeho postavenie bolo dlho vymedzené iba 

stoličnými štatútmi, kodifikoval ho až zákonný článok XVIII z roku 1871. Pôsobnosť, 

práva a povinnosti notára v obecnej samospráve sa rozšírili zákonným článkom č. 

XXII/1886 o obecnom zriadení. Podľa neho mali veľké obce notára samostatne, 

niekoľko malých obcí sa združovalo do notárskych obvodov. Práva a povinnosti 

obecných a obvodných notárov vymedzil aj kancelársky poriadok, ktorý vydalo v roku 

1902 uhorské ministerstva vnútra (nariadenie č. 126000/1902 B. M.). V ďalších rokoch 

sa rozšírila kompetencia notára špeciálnymi právnymi normami (napr. záležitosti 

Dejiny správy 

pôvodcu 



školské, osídľovania a vysťahovalectva, zdravotníctva, zverolekárstva, daňovej 

a matričnej agendy, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, sirotskej, poručníckej, 

vojenskej a brannej agendy a i.).  

Úrad a pôsobnosť obecných a obvodných notárov bola po vzniku Československej 

republiky v roku 1918 upravená zákonom č. 211/1920 Zb. z. a n. a nariadením vlády č. 

383/1920 Zb. z. a n. Od 1. augusta 1920 sa notári stali štátnymi úradníkmi a od 30. 11. 

1922 podľa zákona č. 243/1922 Zb. z. a n. sprostredkovávali a zabezpečovali úlohy 

štátnej správy. Notárom postupne pribudli ďalšie úlohy súvisiace napríklad s novým 

systémom volieb, agendou vyplývajúcou z činnosti na úseku požiarnom, stavebnom, 

cestnom, poľnohospodárstva, polície a i. V dôsledku obnovenia župného zriadenia na 

Slovensku prešla podľa zák. č. 190/1939 Sl. z. od 1. januára 1940 na obecné a obvodné 

notárske úrady veľká časť agendy, ktorú predtým vykonával okresný úrad. Notárske 

úrady sa týmto posunuli do sféry samostatných úradov verejnej správy. 

Úradný titul mali notári určený podľa ich teritoriálnej pôsobnosti. Notár, ktorého 

pôsobnosť sa vzťahovala na dve alebo viac obcí, sa nazýval obvodný notár. Na základe 

§ 1 nariadenia s mocou zákona č. 91/1941 Sl. z. sa od 30. mája 1941 pre každý úrad 

obvodného notára stanovil názov obvodný notársky úrad.  

Notár Obvodného notárskeho úradu v Moravskom Lieskovom bol do konca roka 1922 

služobne podriadený hlavnému slúžnemu Slúžnovského úradu v Trenčíne. V rokoch 

1923 – 1945 bol pre tento notársky úrad prvostupňovým nadriadeným úradom Okresný 

úrad v Novom Meste nad Váhom. Do roku 1922 a v rokoch druhého župného zriadenia 

1940 – 1945 podliehal notariát právomoci Trenčianskej župy, v rokoch 1923 – 1928 

Bratislavskej župy a v období krajinského zriadenia 1928 – 1939 Krajinskému úradu 

v Bratislave. 

Notárom moravsko-lieskovského notárskeho úradu bol v roku 1892 a nasledujúcich 

Gašpar Majerník, od r. 1901 Július Súľovský (Szulyovszky Gyula). V roku 1907 ho vo 

funkcii vedúceho úradu vystriedal Hugo Szőnyi, v roku 1920 bol notárom obvodu 

Štefan Tvrdý, nasledujúci rok Karol Melfelber a ku koncu roka 1923 Zdeněk Sokolíček. 

V ďalšom období pôsobili na úrade ako notári, príp. notárski adjunkti: Jozef Sliepka, 

Štefan Bízik, Augustín Gašpar, Valent Melluš, Jozef Masaryk, Štefan Šramko, Jozef 

Martin. Vedúcimi notármi boli Eugen Gloser, Anton Spiška, Andel Pinkalský. Ostatným 

vedúcim notárskeho úradu bol v rokoch 1939 – 1945 Pavol (Pavel) Novák. 



Sídlom úradu bolo Moravské Lieskové a jeho územná pôsobnosť sa vzťahovala na obce 

Moravské Lieskové a Dolné Srnie. Obce boli do obvodu spojené z dôvodu, že neboli 

schopné zabezpečiť si plnenie svojich samosprávnych a zákonmi stanovených úloh 

samostatne. Združené obce museli prispievať na notársky úrad podľa schváleného 

príspevkového kľúča spoločných nákladov obcí. 

Najvyššou inštitúciou samosprávy v obciach bolo obecné zastupiteľstvo, výkonným 

orgánom obecný výbor. Uhorský zákonný článok XXII/1886 o obecnom zriadení bol na 

Slovensku novelizovaný zákonom č. 243/1922 Zb. z. a n. Obecnú samosprávu potom 

vykonávala každá obec prostredníctvom obecného zastupiteľstva, obecnej rady 

a starostu, ktorí mali k dispozícii komisie, obecných úradníkov a ďalších zamestnancov.  

Obce rozhodovali o svojich vnútorných záležitostiach a mohli vydávať svoje štatúty, 

vykonávali uznesenia obecného zastupiteľstva a štatúty obce, disponovali obecným 

majetkom, spravovali finančné hospodárstvo v rámci zákonov, starali sa o školy a iné 

obecné ústavy, vykonávali miestnu poľnú, požiarnu a bezpečnostnú políciu, starali sa 

o chudobných a i. Štátna správa patrila do kompetencie notára a jeho opatrenia v tejto 

oblasti boli obce a jej orgány povinné vykonať. 

Zmeny, ktoré nastali na politickej scéne v roku 1938 a nasledujúcich sa dotkli aj správy 

obcí. V mestách a väčších obciach boli už koncom roka 1938 rozpustené obecné 

zastupiteľstvá a rady, starostovia zbavení funkcie a na ich miesto boli vymenovaní 

vládni komisári, ktorých pomocným orgánom boli takzvané poradné zbory vládneho 

komisára. Pomocný orgán vládneho komisára mal tiež názov obecná správna rada. 

Vládny komisár vydával rozhodnutia, čo bolo ďalšou odlišnosťou oproti 

predchádzajúcemu obdobiu, kedy obecné orgány schvaľovali prerokované predmety 

uznesením. Reformu obecnej správy priniesol zákon č. 171/1943 Sl. z., ktorý nadobudol 

účinnosť 1. januára 1944. Novými inštitúciami obce boli obecné výbory a starostovia. 

Členom obecného výboru bol aj notár. 

K zániku všetkých obecných orgánov došlo zrušením obecných a obvodných notárskych 

úradov 7. apríla 1945. Právomoc, ktorú podľa dovtedy platných právnych noriem mali 

menované obecné výbory a starostovia, príp. notársky úrad, prešla podľa § 2 nar. č. 

26/1945 Zb. nar. SNR na novozriadené národné výbory, ktoré v obvode svojej 

pôsobnosti prevzali vykonávanie všetkých verejných vecí. 

 



3.2.3. Archival history 

O správe registratúry sa na Obvodnom notárskom úrade v Moravskom Lieskovom 

zachovali dva úradné záznamy. Prvým je súpis dokumentov z 28. 11. 1952, kde je 

uvedený stav spisového materiálu a úradných kníh. V tom čase patrili medzi najstaršie 

záznamy úradu pozemnoknižné vložky, mapy a index k vložkám z rokov 1861 až 1868. 

V súpise je tiež uvedené, že veľká časť agendy v maďarskom jazyku z r. 1895 – 1922 sa 

nezachovala. Druhý úradný záznam je z prieskumu stavu záznamov bývalého 

notárskeho úradu a registratúrneho strediska Miestneho národného výboru v Moravskom 

Lieskovom zo dňa 23. októbra 1956, ktorú vykonal zamestnanec novomestského 

okresného archívu JUDr. Vojtech Tvrdý. Ten pri kontrole urobil inštruktáž s praktickou 

ukážkou, ako treba postupovať pri príprave záznamov bývalého notárskeho úradu na 

vyraďovacie konanie. 

Trenčiansky okresný archív prevzal od Miestneho národného výboru v Moravskom 

Lieskovom do svojej správy časť záznamov obvodného notárskeho úradu 22. 10. 1962. 

Materiál bol neroztriedený, pomiešaný so záznamami z prvých rokov fungovania 

miestneho národného výboru a bez akéhokoľvek chronologického usporiadania. Ďalšiu 

časť agendy prevzal archív 21. 07. 1965 od Miestneho národného výboru v Dolnom Srní 

a materiál bol uložený v budove archívu na Mierovom nám. č. 46 v Trenčíne. 

Spracovávanie a sprístupňovanie dokumentov notárskeho úradu malo niekoľko etáp. 

V roku 1974 bol fond Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom usporiadaný 

a zinventarizovaný, vyhotovený bol inventár s úvodom. Fond po spracovaní meral  

8,5 bm. V roku 1982 boli dokumenty reinventarizované a znovu vypracovaný čistopis 

pomôcky. Na novom pracovisku Štátneho okresného archívu v Trenčíne na Kožušníckej 

ulici č. 1 sa v roku 1988 úradné knihy a spisová agenda patriaca do pôsobnosti 

moravsko-lieskovského notárskeho úradu vyčlenila z fondov MNV v Moravskom 

Lieskovom a Dolnom Srní, dokumenty boli usporiadané a doplnené do inventára. Pri 

revízii archívnych fondov a zbierok v roku 1995 boli do fondu doplnené dokumenty 

z iných archívnych fondov a bola potrebná ďalšia reinventarizácia. Tá bola zrealizovaná 

o dva roky neskôr. Fond po prepracovaní meral 14 bm. V roku 2006 prebehla revízia 

fondu, bol prepracovaný inventár s úvodom, vyhotovené registre a celá pomôcka aj 

v elektronickej forme. Úspornejším uložením do škatúľ sa rozsah fondu znížil 

z pôvodných 14 bm na 11 bm. V rokoch 2012 – 2013 bol zinventarizovaný prírastok k 

fondu v rozsahu 0,4 bm. V r. 2020 boli spracované prírastky z roku 2017, archívna 

Dejiny archívneho 
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pomôcka v elektronickej podobe bola doplnená o dva dodatky. 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Okresný archív v Trenčíne prevzal fond Obvodného notárskeho úradu v Moravskom 

Lieskovom 01. 12. 1963 pod prírastkovým číslom 65 v množstve 28 bm z rokov 1895 – 

1940. O prevzatí dokumentov sa zachovala zápisnica z 22. 10. 1962, v ktorej je uvedené, 

že bolo prevzaté „asi 28 bm spisového materiálu z celkových asi 45 bm“. Dňa 08. 10. 

1964 pribudlo k tomuto množstvu 8,5 bm. O zložení prírastku prírastková kniha 

neinformuje. Zachovalo sa potvrdenie Okresného archívu v Trenčíne Miestnemu 

národnému výboru v Dolnom Srní z 21. júla 1965, v ktorom je aspoň čiastočný rozpis 

prevzatých záznamov. Išlo o registratúrne denníky a indexy, účtovné knihy v množstve 

asi 1 bm. Medzi knihami neboli zápisnice bývalých obecných orgánov. Prevzaté boli 

tiež administratívne a účtovné záznamy v rozsahu asi 5 bm.  

Z fondu Miestneho národného výboru v Moravskom Lieskovom bolo vyčlenených  

0,8 bm dokumentov z rokov 1906 – 1945 bývalého notárskeho úradu. Toto množstvo 

uložené v 7 archívnych škatuliach bolo zaevidované 30. 06. 1988 ako prírastok č. 386. 

V období rokov 2012 – 2013 pribudlo do fondu 0,4 bm, prírastok však nemá žiadne 

evidenčné číslo. V roku 2017 boli z obecných úradov v Moravskom Lieskovom 

a Dolnom Srní prevzaté dva prírastky Obvodného notárskeho úradu v Moravskom 

Lieskovom. Z Obce Moravské Lieskové odovzdali 12 ks evidenčných kníh z rokov 1895 

– 1914 v celkovom množstve 0,8 bm. Rodné, sobášne a úmrtné matriky boli 

zaevidované 14. 11. 2017 ako prírastok č. 194/2017. Prírastok č. 202/2017 v celkovom 

množstve 0,63 bm prevzatý 28. 11. 2017 od Obce Dolné Srnie tvorilo 34 ks úradných 

kníh z rokov 1900 – 1945 a 3 archívne škatule administratívnych záznamov z rokov 

1920 – 1945 (1950). 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom je prameňom k štúdiu 

dejín Moravského Lieskového a Dolného Srnia alebo dejín správy samotného úradu.  

Zápisnice sú zdrojom informácií, čo bolo predmetom rokovania obecných orgánov – 

obecného zastupiteľstva, obecnej rady, poradného zboru vládneho komisára, finančnej 

komisie, ale aj národného výboru v r. 1945 a dobrovoľného hasičského zboru. 

Predmetom rokovaní boli napríklad: rozpočty a záverečné účty obcí a obecných škôl, 

voľby obecných orgánov, obecné predpisy a štatúty, finančné príspevky a podpory na 

rôzne zbierky alebo jednotlivcom, personálne záležitosti obecných zamestnancov, kúpa, 

predaj alebo prenájom obecného majetku, trvalý pobyt obyvateľov (domovská 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



príslušnosť), utvorenie hasičského zboru, stanoviská k prideleniu živností a koncesií, 

k chovateľským zmluvám, kúpnym zmluvám na nehnuteľnosti a iné. Najstaršie 

zachované zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva sú z roku 1901, najmladšie 

údaje sú z r. 1953 v zápisniciach dobrovoľného hasičského zboru. 

V evidenčných knihách je možné nájsť údaje o domovských listoch, podomových 

obchodníkoch, členoch obecných orgánov, vydaných svedectvách chudoby, Cigánoch, 

vojakoch, vojnových poškodencoch, trvale usadených cudzincoch, stavebných 

povoleniach, spolkoch, majiteľoch povolení na používanie bicykla a iné. Najstaršími 

evidenciami sú matriky, t. j. knihy narodení, manželstiev a úmrtí, ktoré poskytujú údaje 

z rokov 1895 – 1906. Viacero evidenčných kníh presahuje pôsobnosť činnosti 

notárskeho úradu, pretože sa používali aj naďalej na Obvodnom úrade miestnych 

národných výborov v Moravskom Lieskovom, príp. na Miestnom národnom výbore 

v Moravskom Lieskovom. Najdlhšie, do roku 1952 a 1953 sa zapisovalo do evidencie 

nadobudnutých slovenských štátnych občianstiev a evidencie obecných dlhov. 

Prezidiálne spisy poskytujú materiál najmä z politickej oblasti, ako napríklad 

upozornenia na rozširovanie zakázaných tlačív, správy o zahraničnej iredente, pobyte 

nemeckého vojska na území ČSR, oslavách štátnych sviatkov, verejných 

zhromaždeniach, rôznych zbierkach, nezamestnanosti, boji proti fašizmu, činnosti 

politických strán a spolkov a iné. Činnosť notárskeho úradu dokumentujú záznamy 

z jeho revízií a personálne záležitosti zamestnancov. 

Záležitosti politického charakteru sa nachádzajú aj v administratívnych spisoch. Okrem 

nich sú tu rôzne záznamy zo školskej, kultúrnej, zdravotnej a sociálnej oblasti, štatúty 

obcí patriacich do notárskeho obvodu, dokumenty o Cigánoch, Židoch, riešení židovskej 

otázky, vyvlastňovaní nehnuteľností, elektrifikácii obce, hospodárskych a majetkových 

pomeroch obyvateľstva, najímaní robotníkov na sezónne práce a do cudziny, rôznych 

akciách na pomoc (osivová, mliečna, ošacovacia, protidrahotná, stravovacia, zimná, 

vojnová, poľnohospodárska), rôzne súpisy a štatistické výkazy: cien, živností, mlynov, 

ornej pôdy, poľnohospodárskej produkcie, pestovateľov včiel, majiteľov mláťačiek, 

pôrodných asistentiek a počtu pôrodov, prenájmu poľovného a rybolovného práva, 

národnostného a náboženského rozvrstvenia obyvateľstva, spolkov a i.  

O hospodárskom vývoji jednotlivých obcí, daňových a majetkových záležitostiach  

informuje účtovný materiál zastúpený veľkým množstvom úradných kníh. 



Najstarším archívnym dokumentom fondu je opis hraníc obce Moravské Lieskové 

z roku 1850. Medzi dokumentmi z 19. storočia sa nachádza aj kúpnopredajná zmluva, 

záznamy o vytýčení hraníc medzi Moravským Lieskovým a moravskou obcou Strání, 

štatút obecných pôrodných asistentiek, stanovy o vyárendovaní poľovného práva a časť 

organizačných štatútov obcí notárskeho obvodu. Najmladšie údaje fondu sú datované 

rokom 1955 a nachádzajú sa v menoslove k evidencii trestaných osôb. 

Dokumenty do roku 1918 sú písané prevažne v maďarskom jazyku, niektoré sú 

slovensky a nemecky. 

Fond Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom Dolnej Súči obsahuje 376 

inventárnych jednotiek a meria 12,76 bm. 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Po zániku Obvodného notárskeho úradu v Moravskom Lieskovom v roku 1945 prevzal 

registratúru úradu Miestny národný výbor v Moravskom Lieskovom. Podľa úradných 

záznamov z  r. 1952 a 1956 bola umiestnená na povale v znečistenom, zaprášenom 

prostredí a v neusporiadanom stave. V rokoch 1952 – 1953 sa začalo s triedením a 

prípravou záznamov na vyraďovacie konanie, avšak potom došlo znova k pomiešaniu 

s registratúrnymi záznamami vzniknutými po r. 1945. Niektoré skupiny záznamov bez 

dokumentárnej hodnoty vyradil v roku 1956 pri kontrole správy registratúry archivár 

Okresného archívu v Novom Meste nad Váhom. 

Vnútorné vyraďovanie a hodnotenie vykonali zamestnanci trenčianskeho štátneho 

okresného archívu pri spracovávaní fondu v roku 1974 a neskoršom období pri ďalších 

reinventarizáciách.  

Ostatné vnútorné vyradenie v množstve 0,07 bm sa uskutočnilo v r. 2020 pri 

spracovávaní prírastku č. 202/2017. Boli vyradené záznamy bez dokumentárnej hodnoty 

a časť archívnych dokumentov bola zaradená do archívneho fondu Obvodný úrad 

miestnych národných výborov v Moravskom Lieskovom. Záznam o vnútornom 

vyradení zo dňa 30. 06. 2020 je zaevidovaný v knihe úbytkov pod č. 3/2020.  

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Očakáva sa prevzatie matričnej agendy po uplynutí lehoty uloženia. 
Možné prírastky 

 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Archívny fond je usporiadaný podľa diplomaticko-chronologickej schémy, čo znamená 

rozdelenie podľa diplomatických kategórií a následné chronologické členenie. Fond má 

tri skupiny: knihy, spisový materiál a účtovný materiál. 

Úradné knihy sa členia na správne a evidenčné. Spisový materiál je rozdelený na 

Spôsob 

usporiadania 



registratúrne pomôcky a spisy. Registratúrne pomôcky sa delia na prezidiálne, 

administratívne a priestupkové, spisy na prezidiálne a administratívne. Účtovný materiál 

je zoradený podľa obcí a potom chronologicky. Archívna pomôcka má dva dodatky, 

ktoré majú tiež diplomaticko-chronologické členenie. 

Inventárnou jednotkou pri knihách je jeden zväzok, pri spisovom a účtovnom materiáli 

je ňou jeden ročník, príp. jeden zväzok za viacročné obdobie. 

Fond obsahuje celkom 376 inventárnych jednotiek z rokov (1850) 1874 – 1945 (1955), 

788 úradných kníh z rokov 1895 – 1945 (1953), 69 registratúrnych pomôcok z rokov 

1906 – 1945 (1955), 30 škatúľ spisov z rokov (1850) 1874 – 1945 (1951).  

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 
prístupný 

Podmienky 

prístupu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok 

uvedených v jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR. 

Podmienky 

vyhotovovania 

reprodukcií 

3.4.3. 
Language /scripts of 

material 
maďarský, nemecký, slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical 

characteristics and 

technical 

requirements 

Čiastočne poškodený. Niektoré záznamy sú vyhotovené na nosiči, ktorý neumožňuje 

zachovanie textu – dokumenty sú krehké a drobia sa. 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Okresný archív v Trenčíne. Kolektív autorov: Obvodný notársky úrad v Moravskom 

Lieskovom 1912 – 1945, inventár, Trenčín 1974, evid. č. 1178 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín. Ruth Černá: 

Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom (1850) 1874 – 1945 (1955), inventár, 

Trenčín 2006, evid. č. 3702 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

3.5.1. 
Existence and 

location of originals 
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, Kožušnícka 1, 911 05  Trenčín 5 

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and 

location of copies 
Informácie nie sú známe. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 



3.5.3. 
Related units of 

description 

Slúžnovský úrad v Trenčíne, Župný úrad v Trenčíne, Župný úrad v Bratislave, Krajinský 

úrad v Bratislave, Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, Obvodný úrad miestnych 

národných výborov v Moravskom Lieskovom 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publikation note Informácie nie sú známe. 
Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note  Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note 

Pozri 3.4.5.  

Fond usporiadala a zinventarizovala v roku 1974 Mária Plšková, ktorá vyhotovila aj 

čistopis inventára s úvodom. Reinventarizáciu urobila v roku 1982 Jitka Blašková. 

V roku 1988 boli do fondu doplnené dokumenty vyčlenené z fondov miestnych 

národných výborov v Moravskom Lieskovom a Dolnom Srní. Ďalšiu inventarizáciu 

vykonala v roku 1997 Mgr. Janka Štefaničáková. Tá doplnila začlenené dokumenty, 

usporiadala, prečíslovala inventárne jednotky a vyhotovila čistopis inventára v rukopise. 

V roku 2006 fond zrevidovala Ruth Černá, vypracovala čistopis pomôcky s úvodom 

a registrami. R. Černá v období rokov 2012 – 2013 spracovala aj prírastok fondu 

v rozsahu 0,4 bm. V roku 2020 boli pričlenené k fondu prírastky z roku 2017.  

Mgr. Janka Štefaničáková doplnila do inventára v elektronickej podobe ako dodatok č. 1 

evidenčné knihy (matriky) v rozsahu 0,8 bm a Mgr. Radka Mináriková spracovala 

prírastok v rozsahu 5 archívnych škatúľ a spojila ho s dodatkom fondu z rokov 2012 – 

2013. Tieto dokumenty tvoria dodatok č. 2 inventára fondu v elektronickej forme. 

Opis vyhotovila Mgr. Radka Mináriková v júli 2020.  

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

3.7.2. Rules or conventions 

Opis bol vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival 

Description, Second Edition a metodického pokynu na tvorbu opisov archívnych 

súborov podľa všeobecného medzinárodného štandardu pre archívny opis ISAD (G) č. 

SVS-OAR1-2017/002532. 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. 
Date(s) of 

descriptions 
21. 07. 2020 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


