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(1882) 1919 – 1949 (1955), 2 mapy z roku 1953 a s. a., 68 kusov fotografií a 1 
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3.2.1. Name of creator(s) Školský inšpektorát v Trenčíne (Škôldozorný úrad v Trenčíne (1941 – 1945)) 
Názov pôvodcu 

3.2.2. 
Administrative 

history 

Oblasť školstva patrila v Uhorsku do právomoci cirkvi. V druhej polovici 18. storočia sa 

začal nad školami zavádzať štátny dozor. V krajine vzniklo osem školských obvodov na 

čele s kráľovskými hlavnými riaditeľmi školstva. 

K reorganizácii školskej správy a všetkých škôl nižších stupňov došlo v roku 1868 

zákonným článkom č. 38. Podľa neho bol najvyššou ustanovizňou minister kultu a 

vyučovania, v školských obvodoch územne zhodných so župami pôsobili župní školskí 

dozorcovia a župné školské rady a v obciach na školskú správu dohliadali školské 

stolice. Zmenu tohto stavu priniesol v roku 1876 zákonný článok č. 28, ktorým boli za 

orgány školskej správy v municípiách a municipálnych mestách stanovení školskí 

Dejiny správy 

pôvodcu 



inšpektori a administratívne (verejnosprávne) výbory a na najnižšej, obecnej úrovni 

školské stolice (pre obecné a cirkevné školy) a kuratóriá (pre štátne školy). Do 

právomocí administratívneho výboru patrili dozor, kontrola a výkonná moc, spolu so 

súdnictvom a disciplinárnym právom. Župnému školskému inšpektorovi podliehali 

všetky štátne, obecné a cirkevné ľudové aj meštianske školy na území župy. Školské 

stolice a kuratóriá dozerali na vyučovanie, dodržiavanie školských zákonov a nariadení, 

spravovali školský majetok, dohliadali na finančné záležitosti školy. 

V roku 1883 sa zákonným článkom č. 30 rozšíril počet školských obvodov z osem na 

dvanásť, avšak ich právomoc bola obmedzená už iba na stredné školy. Školské obvody 

riadilo Ministerstvo kultu a vyučovania. Tri z nich, so sídlami v Bratislave, Banskej 

Bystrici a Košiciach, vykonávali dozor nad školami na území dnešného Slovenska. 

Po vzniku Československej republiky zostali vyššie spomenuté uhorské školské zákony 

v platnosti aj naďalej. Právomoc uhorského Ministerstva kultu a vyučovania zanikla a v 

zmysle zákona č. 2/1918 Zb. z. a n. bol zriadený Úrad pre správu vyučovania a národnú 

osvetu, neskôr premenovaný na Ministerstvo školstva a národnej osvety s pôsobnosťou 

pre celú ČSR. Sídlilo v Prahe. 

Zákonom č. 64/1918 Zb. z. a n. boli rozpustené samosprávne orgány a ich právomoc 

prešla na komisie zriadené ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Súčasťou 

úradu Ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska, ktorý začal svoju činnosť 

v decembri 1918, bol aj vládny referát pre školstvo a osvetu. Ten bol začiatkom roka 

1922 pretvorený na Referát Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave. Referát 

bol zvláštnym oddelením Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe, vykonával 

pôsobnosť na Slovensku vo veciach, ktoré mu zveril minister a jeho rozhodnutia boli 

rovnocenné rozhodnutiam ministerstva. 

Po vzniku ČSR existovali aj naďalej župné školské inšpektoráty a administratívne 

výbory, a to až do konca roka 1922. Hlavné riaditeľstvá školských obvodov zanikli ešte 

v roku 1919. Dôležitou úlohou bolo zriadiť inšpektoráty pre ľudové školy, ktoré by mali 

pôsobnosť iba pre jeden okres. Počas roku 1919 sa na Slovensku vytvorilo 25 školských 

inšpektorátov a v nasledujúcich dvoch rokoch zriadili ďalšie. Ich územná pôsobnosť 

však väčšinou presahovala územie jedného politického okresu. K zmene hraníc obvodov 

školských inšpektorátov došlo od 1. júna 1923, kedy sa podarilo zosúladiť územnú 

pôsobnosť inšpektorátov aspoň v rámci novovytvorených žúp, tzv. veľžúp. Celkove bolo 



na Slovensku v tom čase 54 školských inšpektorátov. Patrili priamo pod Referát 

Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave. Vytvorením siete školských 

inšpektorátov v politických okresoch sa reorganizovala školská správa aj na Slovensku v 

súlade so zákonom č. 292/1920 Zb. z. a n. 

V nasledujúcom období dochádzalo v organizácii školskej správy k zmenám iba 

presunmi sídiel školských inšpektorátov, príp. ich zrušením. Po Viedenskej arbitráži 

bolo na zmenšenom území Slovenska 47 školských inšpektorátov. V priebehu rokov 

1939 – 1940 sa ich počet menil, až sa napokon ustálil na čísle 42 a pri väčšine z nich 

platilo, že každý politický okres mal iba jeden školský inšpektorát. Ďalšie zmeny sa 

nasledujúce roky týkali iba územnej pôsobnosti, t. j. presunu obcí z jedného inšpektorátu 

do druhého. 

Názov úradu školského inšpektorátu nebol nikdy normatívne určený. Vytvoril sa v 

podstate z pojmu (okresný) školský inšpektor. Avšak nejednotnosť v označovaní tohto 

výkonného orgánu školskej správy, napr. škôldozorný úrad, štátny škôldozorný úrad, 

štátny školský inšpektorát spôsobila, že v roku 1939 Ministerstvo školstva a národnej 

osvety Slovenskej krajiny uverejnilo oznam, v ktorom upozornilo školské inšpektoráty, 

aby používali výlučne názov „školský inšpektorát“. 

K zmene postavenia školských inšpektorátov v politickej správe došlo od januára 1941. 

Na základe zákona č. 308/1940 Sl. z. mali priamy dozor nad ľudovými školami 

škôldozorné úrady a nad cirkevnými školami okrem nich aj príslušná cirkevná vrchnosť. 

Cirkev okrem toho získala dohľad nad vyučovaním náboženstva na cirkevných aj 

obecných školách. Na škôldozorné úrady prešli zároveň všetky kompetencie, ktoré v 

školských záležitostiach podľa zákona č. 190/1939 Sl. z. dovtedy vykonávali župné 

úrady. Školské inšpektoráty neboli zrušené, len boli pretvorené na škôldozorné úrady. 

Právomoc týchto úradov na detské opatrovne, ľudové, meštianske a pomocné školy a 

ústavy pre postihnutú mládež stanovil zákon č. 308/1940 Sl. z. a vládne nariadenie č. 

358/1940 Sl. z.  

Namiesto kuratórií a školských stolíc zákon o ľudových školách z roku 1940 zriadil 

školské výbory, a to buď pre každú školu zvlášť alebo spoločné pre niekoľko škôl.  

V rokoch 1938 – 1945 bolo na Slovensku najvyšším orgánom pre správu a dozor nad 

školami všetkých typov Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave (MŠANO). 

Vzniklo po vyhlásení autonómie Slovenskej krajiny, keď bola vymenovaná vláda pre 



Slovensko a na základe vládneho nariadenia č. 4/1939 Sl. z. z 15. 3. 1939 o zriadení a 

pôsobnosti ministerstiev slovenského štátu. Do jeho kompetencie prešli právomoci 

Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe a jeho referátu sídliaceho v Bratislave. 

Od septembra 1945 školstvo na celom území Slovenska spravovalo Povereníctvo SNR 

pre školstvo a osvetu, ktoré malo sídlo v Bratislave. Názov tohto orgánu sa v októbri 

1948 v zmysle zákona č. 233/1948 Zb. zmenil na Povereníctvo školstva, vied a umení. 

K výrazným zmenám vo vývoji školstva došlo krátko po skončení druhej svetovej 

vojny, v máji 1945. Nariadením SNR č. 34/1945 Zb. nar. SNR boli poštátnené národné, 

stredné, odborné a vysoké školy a konzervatórium a nariadením SNR č. 44/1945 Zb. 

nar. SNR, resp. nariadením SNR č. 99/1945 Zb. nar. SNR o úprave služobného pomeru 

štátnych a verejných zamestnancov sa školské inšpektoráty stali súčasťou štátnej 

politickej správy. Ešte predtým, v marci 1945 vyšiel výnos Povereníctva SNR pre 

školstvo a osvetu č. 453/1945-prez. o organizácii školských inšpektorátov na vrátenom 

území Slovenska, ktorým sa obnovila územná a kompetenčná pôsobnosť týchto úradov 

z obdobia pred Viedenskou arbitrážou. Týmto výnosom sa znovu zaviedol do 

používania názov „školský inšpektorát“ namiesto „škôldozorný úrad“. 

Nasledujúce obdobie sa menil počet školských inšpektorátov, ich územná pôsobnosť 

alebo sídla. Zmeny sa realizovali najmä preto, aby každý politický okres mal svoj 

školský inšpektorát. 

Od 1. februára 1949 sa na Slovensku v súlade so zákonom č. 280/1948 Zb. zaviedlo 

krajské zriadenie a zákonom SNR č. 14/1949 Zb. z. SNR z 28. 1. 1949 došlo aj k novej 

územnej organizácii okresov. V desiatich mestách nových politických okresov zriadili 

od apríla 1949 nové školské inšpektoráty, v máji toho roku vznikol ešte jeden, avšak 

existovali iba krátku dobu, pretože právomoc inšpektorátov o niekoľko mesiacov prešla 

na nové orgány štátnej správy. Na základe vládnych nariadení č. 14/1949 Zb. a 

139/1949 Zb. sa na národných výboroch v krajoch a okresoch utvorili referáty pre 

školstvo, osvetu a telesnú výchovu, a tak koncom novembra 1949 školské inšpektoráty 

ako samostatné štátne úrady zanikli. Od januára 1950 ich právomoc prešla na referáty 

pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu tých okresných národných výborov, v sídle 

ktorých dovtedy pôsobili. 

Školský inšpektorát (ŠKI) v Trenčíne vznikol v roku 1919. V tom čase mal vo svojej 

správe 112 ľudových, 5 materských a 2 meštianske školy z okresov Trenčín a Bánovce 



nad Bebravou. Od októbra 1922 však patril podľa výnosu Referátu MŠANO č. 67590-1 

z 15. 9. 1922 do pôsobnosti Školského inšpektorátu v Trenčíne už iba Trenčiansky 

okres, pretože všetky školy nachádzajúce sa na území okresu Bánovce nad Bebravou 

prešli do pôsobnosti novoutvoreného ŠKI v Bánovciach nad Bebravou. K ďalšej zmene 

hraníc inšpektorátu došlo o pár mesiacov neskôr v súvislosti so zákonom č. 126/1920 

Zb. z. a n. o zriadení župných a okresných úradov, ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 1923. 

Z dôvodu zosúladenia hraníc obvodov školských inšpektorátov s hranicami žúp a 

politických okresov boli výnosom Referátu MŠANO v Bratislave č. 29642-I. z 28. 5. 

1923 školy v obciach Beckov, Dolné Srnie, Kálnica, Kočovce, Mnešice, Moravské 

Lieskové a Nová Ves nad Váhom vyčlenené z právomoci ŠKI v Trenčíne a pridelené 

ŠKI v Novom Meste nad Váhom. Naopak, do pôsobnosti ŠKI v Trenčíne pribudli školy 

v obciach Dobrá, Horné Srnie, Ľuborča, Nemšová, Omšenie a Trenčianske Teplice. 

Výnimkou sa stala obec Trenčianska Teplá, ktorá napriek územnej príslušnosti k okresu 

Trenčín bola dočasne ponechaná v pôsobnosti ŠKI v Trenčianskej Teplej. Ten mal svoje 

sídlo v štátnej ľudovej škole v tejto obci, pričom riaditeľ školy zastával zároveň úrad 

školského inšpektora pre okresy Ilava a Púchov. Po týchto zmenách zostalo v obvode 

inšpektorátu 60 škôl, z toho 54 ľudových, 3 meštianske a 3 materské. Štátna ľudová 

škola a štátna opatrovňa v Trenčianskej Teplej bola do dozorného obvodu trenčianskeho 

inšpektorátu pridelená od januára 1934. Celkový počet škôl sa v dôsledku tejto a 

predchádzajúcich zmien zvýšil na 74 a školský obvod bol zhodný s politickým okresom. 

V roku 1946 došlo k ďalšej úprave obvodu inšpektorátu. Výnosom Povereníctva 

školstva a osvety č. 4595/1946-A/1 z 10. 9. 1946 boli školy v obciach Bošáca, Bošáca – 

Predbošáčka, Bošáca – Predpoloma I., Bošáca – Predpoloma II., Bošáca – Zabudišová, 

Trenčianske Bohuslavice a Zemianske Podhradie spätne od 1. júna 1946 z obvodu ŠKI v 

Trenčíne vyčlenené a pridelené do obvodu novomestského školského inšpektorátu. 

Jednou z hlavných úloh školského inšpektora bola realizácia zákonov a nariadení vlády 

a zároveň aj vyhlášok, výnosov a obežníkov MŠANO. Školský inšpektorát v Trenčíne, 

resp. Škôldozorný úrad v Trenčíne viedli títo školskí inšpektori (škôldozorcovia): Dezső 

Scossa, Arpád Aradyi, Gustáv Šimko, Michal Balažovič, Ignác Gašparík, Karol Točík, 

Vincent Bohuš, Andrej Marcina a Gustáv Ábel. 

3.2.3. Archival history 
Správu registratúry školských inšpektorátov upravoval výnos Referátu Ministerstva 

školstva a národnej osvety v Bratislave č. 18613/I zo 16. 5. 1920, ktorý dopĺňal výnos č. 
Dejiny archívneho 



14688/III z 27. 4. 1920. Podľa tohto predpisu mal školský inšpektorát viesť registratúrny 

denník (podací protokol), registre – konkrétne index všeobecných výnosov ministerstva 

školstva, index výnosov školského referátu a index všetkých učiteľov, ďalej 

pokladničnú knihu, hlavnú účtovnú knihu a poštovú knihu. Podania týkajúce sa škôl mal 

inšpektorát ukladať do fasciklov pre každú obec zvlášť, abecedne usporiadaných. 

Fascikle mali obsahovať veci týkajúce sa celej školy, vyučovania a žiakov.  

Školský inšpektorát v Trenčíne evidoval podania v záležitostiach patriacich do 

kompetencie jeho úradu v registratúrnych (podacích) denníkoch. Došlé záznamy sa 

označovali, zvyčajne na dorzálnej strane, odtlačkom prezentačnej pečiatky a údaje do 

nej sa vypisovali podľa predtlače.  

Podania sa do denníka zapisovali chronologicko-numericky. Každá nová vec dostala 

ďalšie číslo. V prípade, že prišlo podanie v záležitosti, ktorú v príslušnom roku už 

vybavovali, vyznačili v registratúrnom denníku aj predchádzajúce a nasledujúce číslo 

toho podania. Denníky uzatvárali predpísaným spôsobom. K registratúrnym denníkom 

viedli aj registre (indexy). Osobitne sa viedli evidenčné a účtovné knihy.  

Písomná agenda školského inšpektorátu sa delila na prezidiálnu a administratívnu. 

O správe registratúry Školského inšpektorátu v Trenčíne sa v archívnom fonde tohto 

úradu osobitné záznamy nezachovali. Systém, ktorým boli záznamy usporiadané pri 

prevzatí do okresného archívu nám naznačuje ako boli uložené v registratúrnom štádiu. 

Administratívne spisy týkajúce sa inšpektorátu všeobecne a všetky účtovné spisy boli 

uložené chronologicko-numericky podľa čísiel v registratúrnom denníku. Spisy 

jednotlivých škôl týkajúce sa rôznych organizačných záležitostí a vecí súvisiacich so 

stavbou, prestavbou, prístavbou škôl, ktoré obsahovali viac ročníkov dokumentov, boli 

uložené vecne podľa škôl, správy o inšpekciách a prehliadkach škôl a správy o prevzatí 

správy škôl boli zoradené chronologicky, osobné spisy učiteľov abecedne podľa 

priezvisk a dokumentačný materiál podľa vecných skupín. Aj správy o situácii škôl 

počas 2. svetovej vojny boli uložené chronologicky.  

Smernice pre vyraďovanie záznamov v odbore pôsobnosti Povereníctva školstva a 

osvety, ktoré sa týkali orgánov školskej správy a škôl boli vydané až po zániku 

školských inšpektorátov ako samostatných štátnych úradov. Išlo o vyhlášku 

Povereníctva školstva a osvety č. 69029/1953-C-II z 1. 9. 1953. Po prvýkrát sa malo 

vykonať vyradenie záznamov, ktoré na Slovensku vznikli pred 29. augustom 1944. 

fondu 



Uvedené vyraďovanie v roku 1953 bolo jednorazovou akciou a malo sa uskutočniť na 

všetkých školách do troch mesiacov. Na priebeh vyraďovania záznamov mali dozerať 

krajské archívy a dokumenty určené do trvalej archívnej úschovy mali byť odovzdané 

do okresných archívov.  

Registratúrne záznamy Školského inšpektorátu v Trenčíne prevzal v roku 1949 referát 

pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu Okresného národného výboru v Trenčíne a v 

roku 1954 odbor školstva Okresného národného výboru v Trenčíne.  

Okresný archív v Trenčíne prevzal dokumenty Školského inšpektorátu v Trenčíne do 

svojej správy v roku 1956. Boli uložené na Palackého ulici č. 29 v Trenčíne, kde v tom 

čase okresný archív sídlil. V roku 1966 sa fond, spolu s inými archívnymi fondami 

dislokoval do priestorov bývalej Učňovskej školy na Hviezdovej ulici v Trenčíne, vedľa 

Židovskej synagógy. Odtiaľ bol v roku 1974 predisponovaný do priestorov archívu v 

Trenčíne – Zamarovciach.  

V roku 1984 odborný archivár Jozef Karlík spracoval 7 bm archívneho materiálu fondu 

ŠKI v Trenčíne z rokov 1919 – 1946. K fondu nebol vypracovaný inventár, lebo v 

septembri a októbri 1984 prebiehalo sťahovanie Štátneho okresného archívu v Trenčíne 

do novej účelovej budovy na Kožušníckej ulici č. 1. Fond zostal čiastočne usporiadaný 

(3,62 bm) a čiastočne roztriedený (0,38 bm). Jeho inventarizáciu vykonala v roku 2000 

Martina Zelenayová-Heglasová, ktorá v nasledujúcom roku vypracovala aj úvod. 

Archívna pomôcka však zostala iba v rukopise. Fond v rokoch 2009 – 2010 a 2014 

reinventarizovala, vyhotovila čistopis pomôcky a v roku 2015 vypracovala registre, 

doplnila a prepracovala úvod inventára Radka Mináriková. 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Dokumenty Školského inšpektorátu v Trenčíne prevzal Okresný archív v Trenčíne do 

svojej správy v roku 1956 pod prírastkovým číslom 23. Išlo o záznamy z rokov 1919 – 

1946 v množstve 32 balíkov a 38 kníh. 

Spôsoby 

získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and contents 

Archívny fond Školský inšpektorát v Trenčíne je prameňom najmä k regionálnym 

dejinám. Dokumenty tohto úradu majú svoje miesto pri štúdiu dejín jednotlivých škôl, 

ktoré patrili do obvodu školského inšpektorátu. 

Najviac informácií získaných z archívneho fondu sa týka oblastí slovenskej a už 

spomenutej regionálnej histórie, štatistiky, demografie, architektúry, staviteľstva, 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 



ekonómie, pedagogiky, kultúrno-osvetovej činnosti a čiastočnej aj zdravotníctva, 

hygieny a ekológie. Niekoľko spisov, registratúrnych pomôcok a kronika ŠKI sú 

prameňmi k vzniku, fungovaniu, činnosti, zmenách a zániku samotného úradu ŠKI, ale 

sú nedostačujúce. 

Evidencie a rôzne súpisy, výkazy, sumáre, účtovný materiál a kronika ŠKI poskytujú 

štatistické údaje o školách, opatrovniach, učiteľoch, žiakoch, ale aj napríklad 

o náboženskom rozvrstvení obyvateľstva v obciach obvodu ŠKI. 

Projektová a rozpočtová dokumentácia zo spisov týkajúcich sa stavieb, adaptácií a opráv 

školských budov, spolu s fotografiami v kronike ŠKI je základom výskumu v oblasti 

architektúry a staviteľstva. 

Účtovné knihy a spisy týkajúce sa finančných záležitostí poskytujú údaje o finančnej 

situácii v školstve, o štátnych príspevkoch pre školy, nákladoch zriaďovateľov škôl na 

ich vydržiavanie a prevádzku, o platoch a odmenách učiteľov. 

Výchovno-vzdelávacia práca učiteľov je zdokumentovaná v zápisoch o prehliadkach 

škôl, v súpisoch používaných učebníc, návrhoch učiteľov na tvorbu nových učebníc, vo 

vypracovaných osnovách a náplniach vyučovania niektorých predmetov. 

Dokumentačný materiál a administratívne spisy o nácviku a konaní divadelných, 

hudobných, športových predstavení a akadémií v obciach, o výletoch a exkurziách 

žiakov aj učiteľov, o konaní rôznych prednášok a kurzov, o využívaní školských budov 

a ihrísk na rozličné kultúrne a športové účely sú dôkazom intenzívnej kultúrno-osvetovej 

činnosti učiteľov. 

Úroveň zdravotníckej starostlivosti a hygieny v školách aj obciach zachytávajú správy 

o výskyte nákazlivých chorôb a protiepidemiologických opatreniach na školách, návrhy 

na rekonštrukciu zdravotne nevyhovujúcich školských budov alebo na stavbu nových 

a výkazy o dlhodobo chorých, telesne a duševne postihnutých deťoch. 

Ku komplexnému štúdiu histórie jednotlivých škôl začlenených do obvodu Školského 

inšpektorátu v Trenčíne je potrebné prezrieť napríklad aj dokumenty archívnych fondov 

notárskych úradov, do ktorých príslušné obce patrili. 

Pôvodne mal fond 185 inventárnych jednotiek a meral 4 bm. Úspornejším uložením 

dokumentov sa jeho veľkosť zmenšila o 2 archívne škatule, t. j. 0,25 bm.  

Fond po reinventarizácii obsahuje 377 inventárnych jednotiek z rokov (1882) 1919 – 

1949 (1955). Meria 3,75 bm. 



3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Pri inventarizácii fondu v roku 2000 nevyradila M. Zelenayová-Heglasová žiadne 

záznamy, až na niekoľko prázdnych obálok z administratívnych spisov, pretože usúdila, 

že všetky zachované dokumenty majú preukázateľnú historickú a dokumentačnú 

hodnotu a ich vyradenie by narušilo organickú jednotu fondu už aj tak zasiahnutú 

stratami dokumentov z obdobia pred ich prevzatím do archívnej úschovy.  

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Neočakávajú sa. 
Možné prírastky 

3.3.4. 
System of 

arrangement 

Fond je usporiadaný podľa diplomaticko-chronologickej schémy. Má štyri hlavné časti: 

knihy, spisový, účtovný a dokumentačný materiál.  

Prvú časť tvoria evidenčné knihy zoradené chronologicky.  

V spisovom materiáli sú najskôr radené registratúrne pomôcky, usporiadané do sérií 

a následne podľa rokov, a potom samotné spisy. Tie sa členia na tri podskupiny: 

prezidiálne a administratívne spisy Školského inšpektorátu v Trenčíne utriedené 

chronologicky a spisy jednotlivých škôl, ktoré sú radené abecedne podľa posledného 

názvu miesta školy. V rámci jedného miesta sú školy zoradené od najnižšieho stupňa, t. 

j. detská opatrovňa, príp. materská škola po najvyšší – meštianska, príp. stredná škola. 

Rovnaký typ škôl je usporiadaný abecedne, napr. ľudová škola evanjelická a. v., potom 

ľudová škola rímskokatolícka a nakoniec ľudová škola štátna.  

Účtovný materiál má dve podskupiny: účtovné knihy a materiál školského inšpektorátu 

zoradený chronologicky a účtovné knihy a materiál jednotlivých škôl. Tie sú 

usporiadané abecedne podľa obcí a názvu školy, prípadne od nižšieho stupňa školy 

k vyššiemu. 

Dokumentačný materiál je usporiadaný chronologicky. 

Inventárnou jednotkou pri úradných knihách a registratúrnych pomôckach je jeden 

zväzok za časové obdobie jedného roka alebo viacročné obdobie. Pri prezidiálnych 

a administratívnych spisoch ŠKI v Trenčíne tvorí inventárnu jednotku jeden ročník 

zachovaných číslovaných alebo nečíslovaných spisov. Pri spisoch škôl tvorí inventárnu 

jednotku jedna škola. Inventárnou jednotkou účtovného materiálu je jeden ročník alebo 

zväzok obsahujúci viacročné obdobie a pri dokumentačnom materiáli je ňou každý 

dokument osobitne. 

Spôsob 

usporiadania 

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, slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical 

characteristics and 

technical 

requirements 

Zachované archívne dokumenty sú v dobrom fyzickom stave. Niektoré úradné knihy 

však majú poškodené väzby, prípadne znehodnotené údaje na začiatku knihy. 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 

Štátny okresný archív v Trenčíne. Martina Heglasová: Školský inšpektorát v Trenčíne 

1911 – 1949 (1953), rukopis inventáru, Trenčín 2001 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, Radka Mináriková: Školský 

inšpektorát v Trenčíne (1882) 1919 – 1949 (1953), inventár, Trenčín 2015, evid. č. 4759 

Vyhľadávacie 

pomôcky 

3.5.1. 
Existence and 

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

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and 

location of copies 
Archívna pomôcka o tom neinformuje. 

Existencia 

a umiestnenie 

kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 
Okresný úrad v Trenčíne, Okresný národný výbor v Trenčíne 

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 Školský inšpektorát v Trenčíne spracoval v roku 1984 PhDr. Jozef Karlík. 

Inventarizáciu fondu spolu s čiastočnou premanipuláciou vykonala v roku 2000  

Mgr. Martina Zelenayová-Heglasová, ktorá v roku 2001 vypracovala aj úvod 

k inventáru. Súpis inventárnych jednotiek spolu s úvodom zostal v rukopise. 

V rokoch 2009 – 2010 a 2014 fond reinventarizovala, vyhotovila čistopis pomôcky 

a v roku 2015 vypracovala menný, miestny a vecný register, doplnila a prepracovala 

úvod inventára Mgr. Radka Mináriková. 

Opis vyhotovila Mgr. Radka Mináriková v decembri 2017. 

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 
14. 12. 2017 

Dátum 

vyhotovenia opisu 

 


