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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V TRENČÍNE 

ZA ROK 2021 

 

Štátny archív v Trenčíne je organizačne začlenený pod sekciu verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Jeho sídlom je krajské mesto Trenčín. Vnútorne sa 

člení na oddelenie spracúvania archívnych dokumentov (OSAD) a oddelenie služieb 

verejnosti (OSV). Zároveň k archívu patria dve pracoviská - pracovisko Archív Považská 

Bystrica a pracovisko Archív Bojnice. Územne do jeho pôsobnosti patrí len časť z okresov 

v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava, 

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Prievidza). Okresy Bánovce nad Bebravou a 

Partizánske aj napriek tomu že patria do Trenčianskeho kraja, spadajú do územnej 

kompetencie Štátneho archívu v Nitre pracovisko Archív Topoľčany.  

Výročná správa Štátneho archívu v Trenčíne za rok 2021 predstavuje komplexný 

dokument informujúci verejnosť o činnosti zamestnancov a dosiahnutých výsledkoch.  Správa 

sa zameriava na základné okruhy hodnotenia činnosti v jednotlivých archívnych oblastiach. 

Podáva informácie o personálnom stave a odborných činnostiach pracovníkov archívu a to aj 

v medziročnom porovnaní. Výročnú správu členíme na kapitoly, tak ako sú vykazované 

v ročnom výkaze práce. Konkrétne ide o nasledujúce okruhy archívnych činností: evidencia 

archívneho dedičstva Slovenskej republiky, predarchívnu starostlivosť, odborné spracúvanie a 

sprístupňovanie archívnych fondov, prístup k archívnym dokumentom, príručná odborná 

archívna knižnica, výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová a tiež organizačná činnosť, 

riadiaca a hospodársko-administratívna práca. 

 

 

 PERSONÁLNY STAV 

 

 V Štátnom archíve v Trenčíne bolo v roku 2021 systematizovaných pôvodne 19 

štátnozamestnaneckých miest. V závere roka kvôli avizovanému prepúšťaniu zo strany 

zamestnávateľa nám boli dve v tom čase neobsadené štátnozamestnanecké miesta presunuté 

do rezervy ministra vnútra a preto sme k 31. decembru 2021 disponovali len 17 

štátnozamestnaneckými miestami. Počas roka došlo aj k viacerým personálnym obmenám 

o ktorých sa zmienime nižšie.  

 K dátumu 1. január 2021 po predchádzajúcom úspešnom výberovom konaní 

realizovanom v závere roka 2020 prešla v rámci oddelenia spracúvania archívnych 

dokumentov z miesta hlavný referent na pozíciu samostatný radca Mgr. Simona Mikušková. 

Realizovanie tejto personálnej zmeny bolo možné po odchode Mgr. Márie Ďurčovej do 

starobného dôchodku. 

 Obsadenie uvoľneného miesta hlavného referenta v OSAD-e po Mgr. Simone 

Mikuškovej, ako sa ukázalo, bolo neľahkou úlohou na celý rok, žiaľ ani to ale nestačilo. 

Čiastočne tomu zabránili aj protipandemické opatrenia, ktoré začiatkom roka 2021 úplne 

znemožnili konanie výberových konaní. Hneď ako to bolo možné sme dňa 3. februára 2021 

zaslali požiadavku na jeho realizovanie formou užšieho vnútorného výberu VK/2021/695, 
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ktorý bol dňa 7. apríla 2021 ukončený ako neúspešný. Následne sme sa snažili predmetné 

štátnozamestnanecké miesto obsadiť ešte štyrikrát prostredníctvom vonkajších výberových 

konaní do ktorých sa mohol prihlásiť každý občan spĺňajúci stanovené podmienky. Prvé 

vonkajšie výberové konanie VK/2021/1488 bolo dňa 4. júna ukončené ako neúspešné, 

rovnako aj ďalšie vonkajšie výberové konanie VK/2021/2197 bolo ukončené dňa 23. júla 

2021 ako neúspešné. Tretie vonkajšie výberové konanie na obsadenie hlavného referenta 

v OSAD-e bolo dňa 22. septembra 2021 ukončené s rovnakým, teda negatívnym výsledkom. 

Na ďalší deň sme nechali vyhlásiť napokon aj štvrté výberové konanie, ktoré sa ale do konca 

kalendárneho roka už nerealizovalo vzhľadom na vydané usmernenie sekcie personálnych 

a sociálnych činností a osobného úradu podľa ktorého, boli od 15. novembra pozastavené 

všetky výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest. Zároveň toto 

neobsadené miesto bolo v závere roka presunuté do rezervy ministra vnútra, odkiaľ by nám 

malo byť prinavrátené počiatkom roka 2022. 

 Nakoľko dňa 10. februára 2021 zomrela pani Soňa Michalcová – radca z OSV, dňa 17. 

februára sme zaslali podklady na vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania 

(VK/2021/701) na jeho obsadenie. Realizácia sa uskutočnila dňa 12. apríla 2021 a úspešne 

ním prešla pani Erika Sušinová, ktorá bola zo svojho pôvodného štátnozamestnaneckého 

miesta hlavného referenta v OSV trvalo preložená na miesto radcu v OSV s účinnosťou od 1. 

mája 2021.  

 Na uvoľnené miesto hlavného radcu v OSV po pani Erike Sušinovej boli dňa 16. 

apríla 2021 zaslané podklady na vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania 

(VK/2021/1450). Jeho realizácia sa neuskutočnila vzhľadom k tomu, že dňa 27. mája 2021 

bolo ukončené ako neúspešné – žiaden uchádzač sa neprihlásil. Dňa 28. mája 2021 sme preto 

zaslali podklady k ďalšiemu výberovému konaniu – ako ustanovuje zákon o štátnej službe, 

muselo ísť už o vonkajšie výberové konanie (VK/2021/2076). Kvôli dovolenkovému obdobiu 

sa jeho realizácia uskutočnila až 13. júla 2021 a s pomedzi uchádzačov bola vybratá Ing. 

Magdaléna Vlnová. Do zamestnania nastúpila k dátumu 1. august 2021 z predchádzajúceho 

pôsobiska, ktorým bol Obecný úrad v Trenčianskej Teplej. 

 V sídelnom trenčianskom archíve sme napokon v roku 2021 obsadzovali ešte jedno 

štátnozamestnanecké miesto, ktoré sa uvoľnilo k dátumu 1. február 2021. Išlo o miesto 

hlavného radcu v OSV, keďže pani Marta Holúbková k uvedenému dátumu odišla do 

starobného dôchodku. Vnútorné výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého 

miesta sme nechali vyhlásiť ešte v októbri 2020 (VK/2020/2801), skončilo sa ale neúspešne. 

Vzhľadom k uvedenému sme v decembri 2020 pripravili podklady na vyhlásenie vonkajšieho 

výberového konania. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa jeho realizácia uskutočnila až 

5. marca 2021 a úspešne ním prešla Mgr. Martina Hulínková, ktorá nastúpila do zamestnania 

k dátumu 1. apríl 2021. Jej pôsobenie v oddelení služieb verejnosti Štátneho archívu 

v Trenčíne ale netrvalo dlho, pre nedostatočné platové ohodnotenie sa s Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky dohodla na rozviazaní pracovného pomeru dohodou k dátumu 31. 

október 2021. Od 1. novembra 2021 sme mali opäť voľné štátnozamestnanecké miesto 

v OSV. Žiadosť o vyhlásenie užšieho výberového konania na toto systematizované miesto 

sme podali ešte v predstihu dňa 23. septembra 2021 (VK/2021/3843), dňa 22. novembra nám 

prišla odpoveď, že výberové konanie bolo ukončené ako neúspešné.  Vonkajšie výberové 

konanie na obsadenie uvoľneného štátnozamestnaneckého miesta sme už nerealizovali 
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vzhľadom k platnému usmerneniu sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného 

úradu o pozastavení výberových konaní s platnosťou od 15. novembra 2021 až do odvolania. 

Zároveň bolo toto miesto presunuté do rezervy ministra vnútra a malo by nám byť navrátené 

počiatkom roka 2022. 

 V sídelnom archíve k 31. decembru 2021 sme mali o dve štátnozamestnanecké miesta 

menej ako na počiatku roka – v oboch prípadoch išlo o miesto hlavného referenta, no jedno je 

v OSV a druhé v OSAD-e.  

 Pracovisko Archív Považská Bystrica bolo po stránke personálnej v roku 2021 bez 

zmeny.  

 Pracovisko Archív Bojnice bol v rámci kalendárneho roka rovnako bez personálnych 

zmien, avšak je potrebné podotknúť, že v poslednom kvartáli roka 2021 si pani Emília 

Michalovičová podala žiadosť o ukončenie pracovného pomeru k dátumu 31. december 2021 

nakoľko chcela odísť do starobného dôchodku. Aj v tomto prípade sa ale situácia 

skomplikovala už vyššie spomínaným usmernením zo sekcie personálnych a sociálnych 

činností a osobného úradu, podľa ktorého nemohla ukončiť štátnozamestnanecký pomer 

dohodou, ale mala si podať novú žiadosť o ukončenie pracovného pomeru s tým, že jej bude 

plynúť 3 mesačná výpovedná lehota. Jej definitívny odchod do dôchodku sa uskutoční v roku 

2022.  

Štátny archív v Trenčíne vykazoval k dátumu 31. december 2021 celkovo 17 

systematizovaných miest z ktorých bolo 14 obsadených zamestnancami v stálej štátnej službe. 

Dve miesta na pracovisku Archív Bojnice sú obsadené zamestnankyňami (Mgr. Eliška 

Kolečanská a Eva Géczy) v dočasnej štátnej službe a jedno miesto (Mgr. Františka 

Dubovanová) je rovnako v dočasnej štátnej službe aj na pracovisku Archív Považská Bystrica 

(zástup za materskú dovolenku Petry Bubeníkovej). Žiadne miesto nie je systematizované vo 

verejnom záujme.  

Vysokoškolské vzdelanie z aktuálnych 17 systemizovaných miest má celkovo 14 

zamestnancov, z nich vysokoškolské v druhom stupni má 13 zamestnancov a jedno miesto je 

obsadené vysokoškolsky vzdelaným zamestnancom v treťom stupni (riaditeľ). Vysokoškolské 

archívne vzdelanie má celkovo 6 zamestnancov, z toho sú 3 v Štátnom archíve v Trenčíne, 2 

na pracovisku Archív Považská Bystrica a 1 zamestnankyňa na pracovisku Archív Bojnice. 

Zvyšných osem zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním absolvovalo príbuzné odbory 

(politológia, knihovníctvo, história). Z troch stredoškolsky vzdelaných zamestnancov 

s maturitou v minulosti len jeden absolvoval archívny kurz. 

 

Personálne obsadenie Štátneho archívu v Trenčíne vrátane pracovísk počas roka 2021 

Štátny archív v Trenčíne: 

 Funkcia 

Mgr. Peter Brindza, PhD. štátny radca – riaditeľ 

archívu 

  

OSAD:  

Mgr. Janka Štefaničáková hlavný radca - vedúci OSAD 

Mgr. Simona Mikušková samostatný radca 
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Mgr. Radka Mináriková samostatný radca 

Miesto presunuté do rezervy ministra vnútra hlavný referent 

  

OSV:  

Mgr. Patrícia Pastrnáková odborný radca - vedúci OSV 

Mgr. Peter Špirko samostatný radca 

Erika Sušinová radca 

Mgr. Martina Hulínková (pracovala od 1.4.2021 do 

31.10.2021) 

hlavný referent 

Marta Holúbková – pracovala do 31.1.2021, následne miesto 

neobsadené a v závere roka presunuté do rezervy ministra 

vnútra 

hlavný referent 

Ing. Magdaléna Vlnová – od 1.8.2021 hlavný referent 

  

Pracovisko Archív Považská Bystrica:  

Mgr. Helena Hollá hlavný radca - vedúci 

pracoviska 

Mgr. Michaela Košová samostatný radca 

Ing. Miroslav Šmalo samostatný radca 

Mgr. Františka Dubovanová (dočasná štátna služba) samostatný radca 

  

Pracovisko Archív Bojnice:  

Mgr. Zuzana Kotianová hlavný radca - vedúci 

pracoviska 

Mgr. Eliška Kolečanská (dočasná štátna služba) samostatný radca 

Ing. Katarína Hudecová radca 

Eva Géczy (dočasná štátna služba) radca 

Emília Michalovičová radca 

 

 

 ODBORNÉ ARCHÍVNE ČINNOSTI 

 

 Zamestnanci Štátneho archívu v Trenčíne vrátane pracovísk odpracovali spolu 3387 

pracovných dní z celkového počtu 4312 pracovných dní. Na dovolenky, lekárske vyšetrenia, 

práceneschopnosť a ošetrenia členov rodiny zamestnanci čerpali 925 pracovných dní čo 

v percentuálnom vyjadrení predstavuje takmer 21,45 %. Podstatnú časť tvorili dni v súvislosti 

s pandémiou koronavírusu (práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny). Na odborných 

archívnych činnostiach sa počas roka podieľalo celkovo 20 zamestnancov. V porovnaní 

s predošlým rokom bolo menej pracovných dní a to kvôli dlhodobo neobsadeným dvom 

pracovným miestam a ďalším dvom miestam na obsadenie ktorých bolo potrebné čakať na 

výberové konanie. 
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Jednotlivo sa odborným archívnym činnostiam najviac pozornosti už tradične 

venovalo prístupu k archívnym dokumentom a to až 935,5 dní. Medziročne ide o úbytok 

114,75 dní (v r. 2020 to bolo 1050,25 dní).  

Druhou časovo najnáročnejšou činnosťou bolo spracúvanie archívnych dokumentov, 

ktorému zamestnanci venovali 889,45 pracovných dní. Aj tento ukazovateľ je nižší o 94,8 dní 

v porovnaní s rokom 2020, kedy sa spracovaniu venovalo 984,25 dní.  

Objem predarchívnej práce si v roku 2021 vyžiadal pracovný fond vo výške 681,25 

pracovných dní, teda takmer úplne totožné číslo ako v roku 2020 (683,25 dní). 

O niečo menej si vyžiadala organizačná a riadiaca práca s počtom 625 pracovných dní. 

Je to pokles o 30 pracovných dní oproti predchádzajúcemu roku čo bolo iste zapríčinené aj 

pandémiu koronavírusu, kedy sa fyzicky nekonali školenia, semináre ani žiadne kurzy. Číslo 

sa nám už druhý rok po sebe podarilo výraznejšie znížiť čo je cieľom aj do budúcnosti. 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť tvorila v poradí piatu časovo 

najnáročnejšiu agendu v rámci odborných archívnych činností s počtom 143 pracovných dní. 

V dobe pandémie toto číslo odzrkadľuje lockodwny a zákazy vychádzania. V roku 2020 sme 

tejto činnosti venovali 220,5 pracovných dní. V medziročnom porovnaní je to pokles o 77,5 

pracovných dní. Ak by sme tento údaj porovnali ešte s rokom 2019, pokles je výraznejší (v r. 

2019 sme kultúrno-osvetovej činnosti venovali 408,5 dní). 

Ochrane archívnych dokumentov sme venovali v roku 2021 57 pracovných dní. 

Ochrana spočívala väčšinou v preškatuľovaní archívneho materiálu, premiestňovaní fondov, 

lepení štítkov, meraní teploty, zlepšení stavu archívnych budov a v manažérskej práci 

spočívajúcej v získavaní nových priestorov i vysporiadaniu nehnuteľností bezprostredne sa 

týkajúcich archívu.  

Predposlednou z radu odborných činností s relatívne zanedbateľným počtom 

pracovných dní je evidencia archívneho dedičstva v objeme 35,5 pracovných dní.  

S najnižším počtom pracovných dní vynaložených zamestnancami archívu bola 

príručná odborná archívna knižnica. Evidencii nových knižných prírastkov a výpožičnej 

činnosti zamestnanci venovali 20 pracovných dní čo je o 37,75 pracovných dní menej ako 

v roku 2020. Z 20 dní až 13 dní venovali knižničným činnostiam zamestnanci sídelného 

archívu. 
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Tabuľka porovnania čerpaných pracovných dní pre jednotlivé  

úseky pracovných činností za roky 2019 - 2021 

Oblasť pracovnej činnosti r. 2019 r. 2020 r. 2021 

Predarchívna starostlivosť 811,75 683,25 681,25 

Evidencia archívneho dedičstva SR 19,25 19,25 35,5 

Ochrana archívnych dokumentov 52 41,25 57 

Filmotéka 0 0 0 

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych 

dokumentov 

594 984,25 889,75 

Prístup k AD (bádateľská a správna 

agenda) 

1166,5 1050,25 935,5 

Príručná odborná archívna knižnica 34 57,75 20 

Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová 

činnosť 

408,5 220,5 143 

Organizačná, riadiaca, hospodársko-

administratívna agenda 

678,5 655 625 

Spolu: 3764,5 3711,5 3387 

 

 

PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ 

 

 K základným archívnym činnostiam neodmysliteľne patrí aj predarchívna 

starostlivosť. Zahŕňa viacero na seba nadväzujúcich činností počnúc štátnym odborným 

dozorom, cez vyraďovacie konania, posudzovanie registratúrnych poriadkov a plánov až po 

preberanie archívnych dokumentov a evidenciu archívneho dedičstva. V nasledujúcej časti sa 

preto zameriame na jednotlivé činnosti a podrobnejšie ich zhodnotíme za rok 2021 z pohľadu 

štatistického.  

 

 Vedenie evidencie pôvodcov registratúr 

 Štátny archív v Trenčíne eviduje spolu 876 pôvodcov registratúr čo je takmer totožný 

stav s rokom 2020, kedy tento počet dosahoval číslo 879. Počas roka došlo v evidencii 

k istým zmenám. Tie nastali v počte pôvodcov na pracovisku Archív Bojnice, kde v roku 

2021 vyradili z evidencie až 37 pôvodcov a zaradili len dvoch nových. Na pracovisku Archív 

Považská Bystrica vyradili z evidencie 27 pôvodcov a nezaradili ani jedného nového. 

V sídelnom archíve sme 2  pôvodcov vyradili a 6 nových zaradili.  

Celkovo bolo v roku 2021 z evidencie vyradených 66 pôvodcov registratúr 

a zaradených 8 pôvodcov registratúr. Z hľadiska znižovania zamestnancov, byrokratickej 

náročnosti, nedostatočných úložných kapacít a celkovej byrokratickej záťaže v rámci 

predarchívnej agendy je trend znižovania počtu pôvodcov registratúry zreteľný už viac rokov 

po sebe. Akoby noví pôvodcovia sa „objavili“ pri aktualizácii údajov v databáze pôvodcov. 

Pôvodcovia I. kategórie tvoria z celkového množstva (876) väčšinu a to 661 subjektov 

(sídelný archív 320, považskobystrické pracovisko 200 a bojnické pracovisko 141), pôvodcov 

II. kategórie je 215 subjektov, z nich opäť najviac je v sídelnom archíve a to až 174, 
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pracoviská majú podstatne menej (bojnické pracovisko 26 a považskobystrické pracovisko 

15). 

 

 
 

Vyraďovacie konanie 

 V roku 2021 sme celkovo posudzovali 269 predložených návrhov na vyradenie 

registratúrnych záznamov, čo je pokles len o 6 návrhov oproti roku 2020. Počet predložených 

návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov klesá už štvrtý rok po sebe. Najviac návrhov 

na vyradenie registratúrnych záznamov bolo doručených už tradične sídelnému archívu (136) 

čo je o 7 viac ako v predošlom roku, pracovisku Archív Bojnice bolo doručených 44 návrhov 

na vyradenie a napokon pracovisku Archív Považská Bystrica bolo doručených 74 návrhov na 

vyradenie. Kým sídelný archív si drží v tomto smere takpovediac štandardnú pozíciu, 

k výraznejším posunom došlo najmä na pracoviskách. 

Z celkového počtu doručených návrhov (269) bolo schválených 241 návrhov. 

V percentuálnom vyjadrení sa počet schválených návrhov na vyradenie registratúrnych 

záznamov pohybuje okolo 89,59% z celkového množstva doručených návrhov na vyradenie 

registratúrnych záznamov. V rámci rozpisu pracovných dní vyraďovacie konania zaberali 

podstatnú časť pracovných dní na úseku predarchívnej starostlivosti.  
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Posudzovanie a schvaľovanie registratúrnych poriadkov a plánov 

Posudzovanie a schvaľovanie registratúrnych poriadkov a plánov nepatrilo v roku 

2021 k hlavným činnostiam v rámci predarchívnej agendy. Podstatná časť registratúrnych 

poriadkov a plánov sa posudzovala v rokoch 2016 a 2019, preto v roku 2021 archív 

posudzoval len 102 registratúrnych poriadkov a plánov (o 2 menej ako v roku 2020). 

Z celkového množstva bolo do sídelného archívu doručených 19 registratúrnych poriadkov 

a plánov, pracovisku Archív Považská Bystrica bolo doručených 79 reg. poriadkov a plánov 

a napokon pracovisko Archív Bojnice sa zaoberal len 4 internými normami pre správu 

registratúry. Z celkového množstva 102 reg. poriadkov a plánov bolo archívom schválených 

101 interných noriem čo činí takmer 100 % doručených návrhov na posúdenie interných 

noriem na správu registratúry. Z celkového množstva 101 schválených registratúrnych 

poriadkov a plánov bolo až 87 pôvodcov I. kategórie a len 14 schválených tvorili pôvodcovia 

II. kategórie. 
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 Kontrolná činnosť 

V roku 2021 vykonal Štátny archív v Trenčíne 25 kontrol správy registratúry. Väčšina 

kontrol bola zameraná na orgány verejnej moci resp. organizácie patriace do I. kategórie 

pôvodcov registratúry, 1 kontrola bolo vykonaná u pôvodcu II. kategórie. 

Z pôvodného počtu plánovaných kontrol (37) nebolo vykonaných 12 kontrol, a to v:  

 Obecnom úrade vo Svinnej,  

 Obecnom úrade v Mojtíne,  

 Obecnom úrade v Mestečku,  

 Obecnom úrade v Borčiciach,  

 v spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  

 Centre sociálnych služieb Bôrik,  

 Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi,  

 Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom,  

 Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komore v Trenčíne,  

  nbcMestskom úrade v Trenčíne,  

 Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom  

 Mestskom úrade v Starej Turej 
 

 Uvedené kontroly neboli uskutočnené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a s tým 

súvisiacimi prijatými protipandemickými opatreniami. V jednom prípade nebola kontrola 

uskutočnená z dôvodu dlhodobej PN zamestnankyne úradu. Z pôvodného plánu boli 

vykonané 4 následné kontroly správy registratúry zamerané na odstránenie zistených 

nedostatkov. Uvedené kontroly boli vykonané: 

 v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Trenčíne,  

 na Obecnom úrade v Horňanoch,  

 na Obecnom úrade vo Veľkej Hradnej 

  na Strednej odbornej škole letecko-technickej v Trenčíne 

 Takmer vo všetkých prípadoch možno skonštatovať, že došlo k odstráneniu zistených 

nedostatkov. Menej závažné nedostatky, ktoré sa vyskytli, boli riešené usmernením 

jednotlivých zamestnancov. 

Plánované komplexné kontroly správy registratúry boli vykonané v 21 subjektoch, a to v: 

 

 Obecnom úrade v Nimnici,  

 Považskej knižnici v Považskej Bystrici,  

 Obecnom úrade v Udiči,  

 Centre pre deti a rodinu v Púchove,  

 Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom,  

 Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom,  

 Základnej škole s materskou školou v Ráztočne,  

 Obecnom úrade v Počarovej,  

 Obecnom úrade v Liešťanoch,  

 Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne,  

 Obecnom úrade v Podhradí,  

 Mestskom úrade v Novákoch,  

 Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom,  

 Obecnom úrade v Seči,  
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 Obecnom úrade v Chocholnej-Velčiciach,  

 Obecnom úrade v Drietome,  

 Obecnom úrade v Pružine,  

 Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi,  

 Obecnom úrade v Malých Ledniciach,  

 Obecnom úrade v Čelkovej Lehote 

 Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom  

 Vykonanými kontrolami boli zistené nedostatky pri vedení správy registratúry menšieho 

rozsahu v 14 subjektoch. Nedostatky pri vedení správy registratúry neboli zistené iba v 7 

subjektoch. Z celkového počtu 25 vykonaných kontrol správy registratúry bol zistený 

nasledovný skutkový stav: automatizovaným spôsobom je zabezpečená správa registratúry v 

9 subjektoch. Elektronický informačný systém využíva päť subjektov. Dva subjekty 

využívajú počítačové aplikácie, ktoré dosahujú nízku úroveň zhody s Výnosom MVSR č. 

525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 

a dva subjekty využívajú necertifikované informačné systémy. Ostatné subjekty v počte 16 

zabezpečujú správu registratúry neautomatizovaným spôsobom prostredníctvom 

registratúrnych denníkov.  

 Štátny archív v Trenčíne má vo svojej predarchívnej starostlivosti už iba dva podnikové 

archívy (Matador, a.s.  Púchov a Fortischem, a. s. v Novákoch).  

 Preberanie archívnych dokumentov 

 V roku 2021 prebral Štátny archív v Trenčíne do svojej starostlivosti množstvo 

archívnych dokumentov v celkovom objeme 71,09 bm. Na tomto množstve sa najviac 

podieľal sídelný archív a to až objemom 44,45 bm, nasledovalo pracovisko Archív Považská 

Bystrica (19,32 bm) a pracovisko Archív Bojnice prebralo do svojich depotov len 7,32 bm 

archívnych dokumentov. Všetky archívne dokumenty sa do archívu dostali po vyraďovacom 

konaní. Delimitáciou ani iným spôsobom sme v roku 2021 nepreberali žiadne archívne 

dokumenty. 

Viacero delimitácií schválených v rokoch 2016 – 2017 Delimitačnou komisiou nebolo 

v roku 2021 fyzicky uskutočnených kvôli nefungujúcej funkcionalite v rámci ISEA 

umožňujúcej zápis nových prírastkov, ale hlavne kvôli absencii vhodných priestorov na 

našich archívnych pracoviskách. Pokračovať v delimitáciách so Slovenským národným 

archívom a Štátnym archívom v Bratislave budeme postupne až po spustení funkcionality 

nakoľko nemožnosť zapísania delimitovaných prírastkov (ako aj prírastkov k nim získaných 

po vyraďovacom konaní) spôsobuje chaos v evidenciách už niekoľko rokov.  

  

 

 EVIDENCIA ARCHÍVNEHO DEDIČSTVA SR 

 

 Predmetnej kapitole sme v rámci archívnych činností venovali v roku 2021 35,5 

pracovných dní, čo je takmer raz toľko (19,25 dní) ako predchádzajúci rok 2020.  

 V pôsobnosti Štátneho archívu v Trenčíne je celkovo 2494 archívnych súborov 

(fondov, zbierok) (nárast o 48 fondov) v rozsahu 12888,855 bm, z nich najväčší podiel 
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v objeme viac ako 5896,585 bm je v pôsobnosti  samotného sídelného archívu v Trenčíne, 

zvyšok pripadá na pracoviská – na Archív Bojnice 3567,31 bm a pracovisko Archív Považská 

Bystrica 3424,96 bm. Za uplynulý rok sa ocitlo v našej pôsobnosti 364,645 nových 

archívnych dokumentov. 

 Naše archívne dokumenty spravované iným štátnym archívom neevidujeme. Naopak, 

spravujeme celkovo 13 depozitov v rozsahu 17,3 bm a to priamo v Štátnom archíve 

v Trenčíne. Depozity spravované sídelným archívom v Trenčíne sú vo vlastníctve rímsko-

katolíckej cirkvi a pochádzajú prevažne z 18. – 20. storočia. Pracovisko Archív Považská 

Bystrica ani pracovisko Archív Bojnice nemajú v správe archívne fondy v podobe depozitu. 

 Celkovo už štvrtý rok po sebe evidujeme nárast archívnych dokumentov dočasne 

uložených u pôvodcov, ktorí nezriadili archív. Kým v roku 2018 predstavoval objem takýchto 

dokumentov 170,08 bm, v roku 2019 to bolo už 346,26 bm a v roku 2020 dosiahol tento 

objem číslo 466,05 bm. Napokon v uplynulom roku 2021 dosiahol objem archívnych 

dokumentov uložených u pôvodcov číslo 583,855 bm. Zvýšil sa aj počet fondov, ktoré sú 

uložené u pôvodcov a to z čísla 49 v roku 2020 na počet 142 v roku 2021. U pôvodcov tak 

zostali veľké fondy ako napríklad Považské strojárne a. s. v objeme 156 bm, ktoré ešte v roku 

2021 archívne pracovisko v Považskej Bystrici nemalo kde uložiť. Za sídelný archív zostalo 

u pôvodcov, ktorí nezriadili archív 26 archívnych fondov v objeme 231,205 bm a za 

pracovisko Archív Bojnice je to objem 115 archívnych fondov v objeme 196,65 bm. V roku 

2022 sa ale tento počet zmení, nakoľko po získaní nových priestorov sa archívne dokumenty 

budú postupne sťahovať od pôvodcov do archívnych budov. 

 V archívoch pôvodcov eviduje Štátny archív v Trenčíne celkovo len 1 archívny fond, 

v celkovom množstve 24,62 bm. Ide o archívny fond Novácke chemické závody a. s. z rokov 

1994 – 2012.  

V roku 2021 sme zaznamenali celkovo 76 prírastkov archívnych dokumentov 

v rozsahu 71,09 bm, ktoré sa aj prebrali do archívnych depotov. Z uvedeného objemu tvorili 

prírastky po vyraďovacom konaní 71,09 bm. Najväčší podiel na preberaní dokumentov mal 

sídelný archív, ktorý do svojich depotov prebral 44,45 bm archívneho materiálu, Pracovisko 

Archív Bojnice prevzalo 7,32 bm a napokon pracovisko Archív Považská Bystrica prevzalo 

len 19,32 bm archívnych dokumentov. 

 Úbytky archívnych dokumentov sme za rok 2021 nevykazovali. Úbytky na 

rozpracovaných fondoch sa vykážu až po ukončení spracovania celého fondu.  

 

  

OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

 

 Vzhľadom na vyťaženosť reštaurátorských dielní sa v roku 2021 podarilo realizovať 

reštaurovanie len štyroch archívnych dokumentov v reštaurátorskej dielni Slovenského 

národného archívu v Bratislave. Napriek tomu je to úspech nakoľko v roku 2020 sme 

nereštaurovali žiaden archívny dokument. Išlo o listiny zo sídelného trenčianskeho archívu, 

jedna bola transumptom privilégia o užívaní tzv. čiernych lesov Trenčanmi z konca 15. 

storočia, ďalšie tri listiny pochádzali zo 17. storočia. Patria medzi ne artikuly trenčianskych 

mäsiarov, najstaršie papierové mortuárium patriace príslušníkovi Petřwaldských z Petřwaldu 

a napokon privilegiálna listina pre mestečko Čachtice od Ferdinanda II. Listiny boli 
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vyrovnané, následne sa z nich odstránili plesne a v jednom prípade aj nevhodné staršie 

neodborné reštaurátorské zásahy, na chýbajúce miesta bol doplnený japonský papier a na 

všetky listiny boli vyrobené vhodné obaly. Pečate boli očistené a zakonzervované. 

 V jednom prípade na pracovisku Archíve Bojnice bol zdigitalizovaný najstarší Súpis 

obyvateľov obcí vo farnostiach bojnického panstva z roku 1675. 

 Ochrana dokumentov spočíva nielen v ich fyzickom reštaurovaní a konzervovaní, ale 

aj v činnostiach majúcich za cieľ ich dlhodobú ochranu pred fyzickými a chemickými 

degradačnými činiteľmi. 

 

 Sídelný archív (Trenčín) 

 V roku 2021 sme v prenajatých priestoroch v Kare pokračovali v systematickom 

spracovaní fondu Okresný národný výbor v Trenčíne, odbor výstavby, ktorý sa z nevhodnej 

balíkovej formy uloženej na podlahe balil do archívnych škatúľ a postupne ukladal do 

regálov, ktoré nám Centrum podpory Trenčín inštalovalo ešte v roku 2019.  

Počiatkom roka 2021  sa v sídelnom archíve prevádzala oprava strechy nakoľko na 

mnohých miestach strešné plechy 

do seba tesne nezapadali a boli 

medzi nimi značné diery cez ktoré 

vnikala voda. V riaditeľni 

i v kancelárii podateľne to 

spôsobovalo zatekanie omietok. 

Práce na oprave strechy trvali asi 

mesiac a novým oplechovaním sa 

problém so zatekajúcou strechou 

vyriešil.  

Na jar sme riešili 

v spolupráci s Centrom podpory 

Trenčín odstránenie stavebnej 

sute, ktorá pochádzala ešte z čias 

počiatočnej výstavby plánovanej 

prístavby archívu. Práce spočívali v odstránení náletovej zelene a odbagrovaní navŕšenej 

zeminy v ktorej boli usídlené potkany. Najmä kvôli ich výskytu nám obyvatelia neďalekej 

bytovky telefonovali a zasielali videá ako si tam potkany spokojne nažívajú. Pred 

odbagrovaním zeminy sa tam, samozrejme, uskutočnila plošná deratizácia, ktorú sme 

zabezpečili cez Centrum podpory Trenčín.  

Na jeseň začalo zatekať cez terasu archívu do bádateľne. Strecha nad bádateľňou sa 

naposledy čiastočne rekonštruovala približne pred siedmymi rokmi. Centrum podpory 

Trenčín zareagovalo na našu požiadavku promptne a v decembri sa začala rekonštruovať celá 

strecha nad bádateľňou, ktorá spočíva v položení tvrdeného polystyrénu, natiahnutí ochrannej 

vrstvy s fóliou a oplechovaní okrajov celej terasy. Práce pokračujú aj v januári 2022. 

V novembri sme nechali vymeniť staré okno pri zadnom východe v sídelnom archíve, 

ktoré sa nedalo poriadne zatvoriť a keďže je na prízemí, hrozilo, že by mohol niekto 

nepovolaný vniknúť do budovy archívu. 

Oprava strechy novým oplechovaním 
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Tesne pred Vianocami sa v sídelnom archíve opravovali plynové kotle, ktoré na 

základe revízie mali chybné horáky. Prejavovalo sa to ich zhasínaním, kedy napríklad po 

víkende nás v pondelok ráno prekvapila zima v budove. Ich výmenou sa problém so 

zhasínaním plameňa v kotloch vyriešil. 

Tesne pred Vianocami nám naskladnili aj zvyšnú časť kancelárskeho nábytku na 

základe čoho sme mohli pristúpiť k rekonštrukcii jednej kancelárie a riaditeľne sídelného 

archívu. V riaditeľni sme tak mohli vymeniť nielen nábytok, ale čo je podstatné, po 

niekoľkých desaťročiach došlo aj k výmaľbe celej kancelárie čo bolo už viac ako nutné, 

keďže v riaditeľni sa konajú porady zamestnancov a prijímajú sa tu i rozličné návštevy.  

V ďalšej etape rekonštrukcie kancelárii v celom sídelnom archíve sa bude pokračovať 

v roku 2022, kedy by sme chceli uskutočniť výmaľbu zvyšných kancelárii a niektorých 

spoločných priestorov (kuchynka, WC, bádateľňa, prednášková miestnosť) ako aj výmenu 

podlahovej krytiny, kancelárskeho nábytku a svetiel.  

 

 Pracovisko Archív Považská Bystrica 

V archívnej budove počas roka zamestnanci Jednotky podpory Považská Bystrica 

zabezpečovali drobné údržbárske práce v podobe čiastočnej výmeny neónových svietidiel, 

kde vypadávali kryty, resp. zo stropu aj samotné neónové svietidlá a to už po viac rokov. Na 

komplexnú rekonštrukciu elektrických rozvodov nie sú finančné prostriedky vyčlenené. 

Opravovala sa tiež kopírka, uskutočnila sa výmena žiaroviek, deratizácia archívu a rozličné 

revízie. 

V júli sme na podnet mesta Považská Bystrica vypracovali zamietavé stanovisko na 

výstavbu Streetparku v tesnej blízkosti archívnej budovy nakoľko ruch a zvýšená návštevnosť 

bezprostredného okolia archívu by nepriaznivo vplývala na pracovné podmienky 

Výmaľba a výmena nábytku v riaditeľni sídelného archívu 
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zamestnancov archívu. V predloženom projekte tiež nebolo doriešené 

parkovanie návštevníkov Streetparku, čo by viedlo k využívaniu parkoviska pred archívom.  

Počas roka sme spoločne rokovali so zástupcami mesta Považská Bystrica ako aj s so 

zamestnancami Centra podpory Trenčín za účelom získania nových úložných priestorov pre 

považskobystrické pracovisko, ktoré už dlhšie vykazovalo nedostatočnú úložnú kapacitu. 

Tento zámer sa naplnil dňa 3. júna 2021, kedy mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie 

o prenájme. Kľúče od priestoru sme obdržali dňa 1. decembra 2021, kedy pracovisko Archív 

Považská Bystrica získalo do prenájmu časť Domu služieb SNP v majetku mesta Považská 

Bystrica o výmere 190 m2 (z celkovej plochy 947,57 m2) za cenu ročného nájmu 4919,10 

eur. Ide o sedem miestností, chodbu, sklad a WC. K cene ročného nájmu sa pripočítavajú ešte 

platby za energie, vodné a stočné. Získaný priestor sa ešte stavebne upravoval, aby vyhovoval 

budúcemu využitiu na dlhodobé uskladnenie archívneho materiálu. Stavebne sa museli 

upraviť niektoré priečky, premiestniť svetlá, osadiť mreže a obhliadnuť objekt kvôli inštalácii 

elektrického zabezpečovacieho zariadenia a elektrickej požiarnej signalizácie. V novembri sa 

do týchto priestorov navážali nové statické regále v počte 115 ks, ktorých úložná kapacita je 

575 bm archívneho materiálu. Regále sme zabezpečovali prostredníctvom Centra podpory 

Trenčín v celkovej hodnote 9338 eur. Centrum podpory Trenčín na našu požiadavku 

zareagovalo promptne a rýchlo. 

Je potrebné upozorniť na 

skutočnosť, že na tomto pracovisku 

naďalej pretrváva problém s vandalmi, 

ktorí cielene poškodzujú archívnu budovu 

(vytrhávajú ukotvený bleskozvod, 

vyrypujú diery do drevených dverí, píšu 

fixkami po archívnej budove, devastujú 

odpadkový kôš a zapaľujú jeho obsah), 

vyliezajú po vonkajších požiarnych 

rebríkoch až na strechu, hádžu do budovy 

kamene a celkovo znečisťujú okolie 

archívu zvyškami z konzumácie jedla 

a alkoholu. V rámci prevencie pravidelne 

kontaktujeme mestskú i štátnu políciu so 

žiadosťou o zvýšenú hliadkovú činnosť. Chýba kamerový systém i oplotenie archívnej 

budovy o čo sa snažíme už niekoľko rokov.  

 

Pracovisko Archív Bojnice 

Technický stav Pracoviska Archívu Bojnice je už niekoľko rokov známy ako 

havarijný. Opadávajú vonkajšie omietky, okná sa nedajú otvoriť na vetranie, problémy sú 

s kotlami, pozemkami okolo archívnej budovy aj s nedostatočnými úložnými priestormi. 

Niektoré z menovaných problémov sa s pracoviskom vlečú už dlho napriek tomu, že je snaha 

ich riešiť. Exaktným príkladom sú pozemky okolo archívnej budovy, ktoré sú už dlhšie 

obdobie nevysporiadané, resp. za nevyjasnených okolností prešli v minulosti do majetku 

mesta Bojnice. V navrhovanej rekonštrukcii archívnej budovy je potrebné doložiť 

vysporiadané vlastnícke vzťahy. Napriek enormnej snahe, tak riaditeľa Centra podpory 

Odpadky po vandaloch pred pracoviskom Archív 

Považská Bystrica 
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Trenčín, ako aj riaditeľa 

Štátneho archívu v Trenčíne, 

ktorí rokovali s vedením 

mesta Bojnice, tieto snahy 

vždy stroskotali na hlasovaní 

poslancov mesta Bojnice. 

Vyústilo to až tak ďaleko, že 

riaditeľ archívu publikoval 

v Bojnických zvestiach (č. 7 

- 8/2021, s. 2 - 3) článok, kde 

podrobne opísal predmetnú 

patovú situáciu a apeloval na 

poslanecký zbor, že ich 

nečinnosť môže priviesť 

bojnický archív k zatvoreniu 

kvôli nerealizovanej 

rekonštrukcii inak havarijnej budovy, ak sa nevysporiadajú pozemky okolo archívu. Po 

publikovaní predmetného článku poslanci odhlasovali nový návrh zmluvy na odpredaj 

pozemkov. Je teraz na právnikoch, aby doladili znenie zmluvy a pristúpili k jej podpisu. 

Popri pozemkoch sme aj v bojnickom archíve v uplynulom roku riešili nepriaznivú 

situáciu ohľadom absencie voľných úložných priestorov tamojšieho pracoviska. S pomocou 

Centra podpory Trenčín sme dosiahli získanie prízemných priestorov bývalého Okresného 

úradu v Prievidzi na ulici Medzibriežková. Ide o kancelárske priestory, ktoré po adaptácii 

budú môcť byť využívané pre potreby bojnického archívu na uskladnenie archívneho 

materiálu. Keďže budova patrí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, nevznikajú nájmom 

týchto priestorov ďalšie náklady. Kľúče od priestoru sme získali v novembri, kedy sme 

zároveň prostredníctvom Centra podpory Trenčín zabezpečili a priviezli 119 ks statických 

regálov potrebných na uloženie 595 bm archívneho materiálu. Obstarané regále boli 

v hodnote 9769,9 eur. V mesiaci december sa s pomocou Jednotky podpory Prievidza 

zabezpečovali aj ďalšie náležitosti potrebné k nasťahovaniu sa (vymeranie a výmena 

podlahových krytín, rozmiestnenie regálov, svetiel a pod.). Do objektu boli privolaní technici 

z Centra bezpečnostno-technických činností v Topoľčiankach pracovisko Trenčín, ktorí 

13.10.2021 objekt obhliadli a následne k nemu vypracovali analýzu rizík a navrhli ich 

elimináciu.   

V objekte bojnického pracoviska sa počas roka robili aj drobné opravy ako výmena 

vodovodných batérií, oprava kotla, zaobstaranie rýchlovarnej kanvice a podobne. 

 

Úložná kapacita 

Celková úložná kapacita Štátneho archívu v Trenčíne vrátane pracovísk je na úrovni 

približne 15 599,125 bm. Za uplynulé dva roky sa tak úložná kapacita archívu navýšila 

o 2313,75 bm. V blízkej dobe sa bude možné vo väčšom množstve vysporiadať so starými 

restami v podobe neprevzatých archívnych fondov, ktoré zostali u pôvodcov vzhľadom na 

predchádzajúce nedostatočné úložné kapacity archívu. Celková voľná kapacita depotov sa tak 

pohybuje na úrovni cca 3025,43 bm. Najväčšiu voľnú kapacitu má sídelný archív, kde 

Nové statické regále pre pracoviská 
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v prenajatej budove Kary máme ešte asi 1855,43 bm. Voľná kapacita pracovísk spočíva 

predovšetkým v regáloch, ktoré boli naskladnené v závere roka 2021. 

K údržbe patrili aj menšie opravy v rámci budovy, kosenie, revízie technických 

zariadení, opravy vodovodných batérii, WC a pod. V závere roka sa v areáli sídelného archívu 

previedla náhradná výsadba, ktorú zabezpečilo Centrum podpory Trenčín.  

Ochrane archívnych dokumentov sme počas roka venovali 57 dní.  

 

 

FILMOTÉKA A DIGITALIZÁCIA 

 

 Štátny archív v Trenčíne v roku 2021 nevyhotovoval konzervačné ani študijné kópie. 

Pracovisko Archív Bojnice v uplynulom roku vyhotovilo jednu digitálnu kópiu archívneho 

dokumentu (Súpis obyvateľov obcí vo farnostiach bojnického panstva) v počte 116 strán.  

 

 

 SPRACÚVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

 

 Stav spracovania a sprístupnenia AD k 31. decembru vykazovaného roka 

Odborní zamestnanci Štátneho archívu v Trenčíne spolu s pracoviskami venovali 

činnostiam na úseku spracovania pomerne značnú časť v rámci pracovných dní v celkovom 

objeme 889,75 pracovných dní. Oproti predošlému roku 2020 je to menej o 94,5 dní. Napriek 

tomu je to veľmi dobrý výsledok vzhľadom k tomu, že jedno miesto z OSAD-u bolo celý rok 

neobsadené. Je zrejmé, že spracovaniu sa zamestnanci venovali viac ako kultúrno-osvetovej 

práci, kde je úbytok dní značný. Pred pandémiou sa na spracovanie zvyklo vynaložiť okolo 

600 pracovných dní. 

Z celkového množstva archívnych dokumentov 11681,055 bm, ktoré reálne máme 

uložené v archívnych depotoch je 379,16 bm nespracovaných (3,22%), roztriedených je 

1731,635 bm (14,82%), usporiadaných 6043,458 (51,75%), inventarizovaných 3450,14 bm 

(29,54%), katalogizovaných je 76,632 bm (0,65%). Percentuálny rozdiel jednotlivých 

ukazovateľov je v medziročnom porovnaní takmer nepatrný. Je príliš veľa archívneho 

materiálu v pomere k zamestnancom, ktorí ho systematicky spracúvajú. Ak dáme do 

vzájomného pomeru celkový počet bm (11681,055) / celkový počet systematizovaných miest 

v Štátnom archíve v Trenčíne (19), na jedného zamestnanca pripadá takmer 614,79 bm. Ak by 

sme tento ukazovateľ rátali z celkového množstva archívnych dokumentov v pôsobnosti 

archívu (12888,855 bm), vyšlo by nám ešte vyššie číslo (678,36 bm / 1 zamestnanec) čo je 

medziročný nárast takmer 19 bm! 

Z toho najväčšiu časť nespracovaných fondov vykazuje pracovisko Archív 

v Považskej Bystrici a to 376,95 bm a toto pracovisko zároveň vykazuje aj najviac 

inventarizovaných fondov z celkového udávaného objemu a to 1620,75 bm. Najviac 

katalogizovaných fondov vykazuje samotný sídelný archív a to 75,172 bm. Najväčší podiel 

roztriedených fondov má sídelný archív (915,775 bm), v poradí druhým je považskobystrické 

pracovisko (751,94 bm). V usporiadanom stave je najväčšie zastúpenie fondov v sídelnom 

trenčianskom archíve (3310,613 bm), nasleduje pracovisko Archív Bojnice (2213,525 bm) 

a napokon pracovisko Archív Považská Bystrica (519,32 bm). 



 18 

 

 
 

 

Spracovanie a sprístupnenie AD vo vykazovanom roku  

V uplynulom roku 2021 sa spracúvali archívne fondy v rámci personálnych možností. 

Cestu nám v tomto smere skrížila najmä pandémia koronavírusu, kedy takmer štyri mesiace 

bolo viacero zamestnancov venujúcich sa spracovaniu na home office. Nemohli sa naplno 

venovať činnostiam súvisiacim so spracovaním archívnych fondov (triedenie, usporiadanie, 

vyraďovanie). Venovali sa náhradnej činnosti ktorou bolo napríklad prepisovanie starších, 

rukou písaných pomôcok do počítača a následne do aplikácie Bach. Týmto spôsobom sa 

podarilo prepísať 11 739 katalogizačných záznamov čo v objeme archívneho materiálu 

predstavuje 19,5 bm. K náhradným prácam počas lockdownu patril aj prepis staršej pomôcky 

– katalógu k fondu Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, prezidiálne spisy z rokov 1938 

– 1942, kde sa podarilo prepísať 3154 katalogizačných záznamov čo tvorilo 7,75 bm 

archívneho materiálu.  

Po zmiernení pandemických opatrení sa zamestnanci sídelného archívu venovali 

triedeniu fondu Okresný národný výbor v Trenčíne, II. manipulačné obdobie z rokov 1949 – 

1960, kde sa podarilo vedúcej OSAD-u roztriediť 20 bm materiálu. Zároveň zamestnanci 

OSAD-u pokračovali v úlohe z predošlých rokov v podobe usporiadania vrátane vnútorného 

vyraďovania a inventarizácie fondu Okresný národný výbor v Trenčíne, odbor výstavby 

z rokov 1969 – 1970 + 1983 – 1990 v úhrnnom objeme 48,125 bm. K tomu treba ešte prirátať 

0,75 bm, ktoré sa zatiaľ len roztriedili. 

Zo starších fondov sa v sídelnom archíve zinventarizoval fond Magistrát Trenčín, 

Príjmy a výdavky, roky 1635 – 1672 v objeme 1,31 bm.  

Zamestnanci pracoviska Archívu Bojnice pracovali na fonde Mestský národný výbor 

v Prievidzi 1945 – 1990, kde sa im podarilo usporiadať a zároveň inventarizovať 7,2 bm 

a zároveň ešte usporiadali 1,56 bm materiálu z tohto fondu. Vo fonde Okresný národný výbor 

v Prievidzi rok 1990 previedli zamestnanci bojnického archívu usporiadanie vrátane 

vnútorného vyraďovania v objeme 3,48 bm. 

3,22% 

14,82% 

51,75% 

29,54% 

0,65% 

Stav spracovania archívnych 
dokumentov v % k 31.12.2021 

1. nespracované AD

2. roztriedené AD

3. usporiadané AD

4. inventarizované AD

5. katalogizované AD
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Pracovisko Archív Považská Bystrica v roku 2021 nevykazoval práce na spracovaní 

archívnych fondov okrem vypracovania opisov, digitalizácie pečatí a vytváraniu registrov ako 

archívnych pomôcok troch archívnych fondov – Okresný súd Púchov, Okresný súd Ilava 

a Okresný úrad MNV Ilava. 

Celkovo vypracovali zamestnanci 27 opisov archívnych fondov, z nich najviac 

pripadlo na pracovisko Archív Bojnice (15), potom nasleduje sídelný archív s 9 opismi 

archívnych fondov a napokon pracovisko Archív Považská Bystrica vyhotovilo len 3 opisy 

archívnych fondov. Plán bol pri opisoch archívnych fondov prekročený o 12 opisov. 

K spracovaniu patrí aj vyhotovovanie digitálnych kópií pečatí a pečatidiel 

uverejňovaných do Evidencie pečatí a pečatidiel. Celkovo sme ako archív vyhotovili 

a zverejnili 208 digitálnych kópií pečatí (pečiatok), najviac z tohto počtu (100 ks) pripadá na 

sídelný archív, pracovisko archív Považská Bystrica ich vyhotovilo 57 ks a napokon 

Pracovisko Archív Bojnice zdigitalizoval 51 pečatí a pečiatok. Plán sme v tejto kapitole 

prekročili o 58 digitalizátov. 

V roku 2021 sa podarilo sfinalizovať práce na archívnej pomôcke – inventári fondu 

Školský inšpektorát v Novom Meste nad Váhom 1889 – 1949/1950. Inventár je pripravený na 

používanie, momentálne ešte čakáme na pridelenie čísla z ústrednej evidencie. 

K spracovaniu je potrebné priradiť i archívne pomôcky v podobe opisov archívnych 

fondov. Šiesti zamestnanci vypracovali spolu 27 opisov archívnych fondov, boli to tieto: 

 

Okresný národný výbor Trenčín 1945 - 1948 

Katastrálny meračský úrad v Trenčíne 1850 - 

1951 
1850 - 1951 

Magistrát mesta Trenčín, Spory mesta s 

hradom 
1550 - 1794 

Ján Zeman - osobný fond  1847 - 1975  

Štátny stavebný úrad v Trenčíne  1945 – 1949 (1952) 

Magistrát mesta Trenčín, Súdne procesy  (1674) 1725 - 1849 

Školský inšpektorát v Novom Meste nad 

Váhom  
1891 - 1949 (1950) 

Katastrálny meračský úrad v Novom Meste 

nad Váhom  
1850 - 1950 

Magistrát mesta Trenčín, Inventáre 

(Pozostalostné súpisy majetku) 
1556 - 1849 

Miestny národný výbor v Čelkovej Lehote  1949 - 1979 

Miestny národný výbor v Červenom Kameni  1945 - 1990 
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Miestny národný výbor v Dohňanoch  1950 - 1990 

Obvodný notársky úrad v Novákoch  1899 - 1945 (1950) 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

v Novákoch  
1945 - 1950 

Obvodný notársky úrad v Nitrianskom Rudne  1884 - 1945 (1950) 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

v Nedožeroch  
1945 - 1950 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

v Nitrianskom Rudne  
(1943) 1945 - 1950 

Obecný notársky úrad v Prievidzi  1875 - 1945 (1949) 

Obecný notársky úrad v Tužine  1891 - 1945 (1950) 

Obvodný notársky úrad v Oslanoch  1891 - 1945 (1950) 

Obvodný notársky úrad v Prievidzi  1895 - 1945 (1950) 

Obvodný notársky úrad v Račiciach  1867 - 1945 (1952) 

Obvodný notársky úrad vo Valaskej Belej  1887 - 1945 (1955) 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

v Oslanoch  
1945 - 1950 (1951) 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

v Prievidzi  
1945 - 1950 

Úrad miestnych národných výborov v Tužine  (1940) 1945 - 1950 (1953) 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

v Račiciach  
1945 - 1950 

 

 

 

PRÍSTUP K ARCHÍVNYM DOKUMENTOM 

 

Prístup k archívnym dokumentom patrí k najdôležitejším úsekom činnosti každého 

archívu. Cieľom je zabezpečiť štúdium archívnych prameňov širokej verejnosti formou 

bádateľských návštev, vydaním správnej informácie v podobe odpisu, výpisu, potvrdenia 

alebo kópie, vypracovanie rešerše z archívnych dokumentov. Archív zabezpečuje aj verejné 

vystavovanie archívnych dokumentov, zväčša tematicky pri nejakej príležitosti (napr. výročia 

udalostí, pripomenutie si osobností a pod.).  
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Prístup k AD na základe bádateľského listu 

V roku 2021 sa protipandemické opatrenia a lockdowny plne odzrkadlili aj v počte 

bádateľov a bádateľských návštev. Kým v roku 2019 sme mali 315 bádateľov, v roku 2020 to 

bolo len 249 a v roku 2021 už len 160 bádateľov. V priebehu uplynulých dvoch rokov je to 

pokles takmer o 50 %!  

Z celkového množstva navštívilo archívne pracoviská len 7 bádateľov zo zahraničia čo 

je takmer totožné ako v roku 2020 kedy ich do archívu zavítalo šesť.  

Dohromady vykonali bádatelia len 387 bádateľských návštev čo je o 138 menej ako 

v roku 2020 a o 531 menej ako v roku 2019. Za dva roky ide o pokles o takmer 58 %! Z počtu 

387 bádateľských návštev bolo zo zahraničia len sedem. 

V počte bádateľov za rok 2021 ich najviac navštívilo sídelný archív (64), nasleduje 

pracovisko Archív Bojnice (55) a napokon pracovisko Archív Považská Bystrica (41). 

Najviac bádateľských návštev evidujeme na považskobystrickom pracovisku (149), druhý 

v poradí je sídelný archív (132) a napokon bojnické pracovisko (106). Úbytok bádateľov aj 

bádateľských návštev je na každom pracovisku takmer rovnaký a súvisí s opatreniami na 

zamedzenie koronavírusu. 
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Prístup k AD formou odpisu, výpisu, potvrdenia, alebo kópie na základe 

písomnej žiadosti 

Za účelom vyhľadania, vystavenia odpisu, výpisu či potvrdenia, prípadne kópie 

z archívnych dokumentov evidoval archív v roku 2021 1664 žiadostí, z nich najviac (742) 

bolo doručených sídelnému archívu v Trenčíne, kde zamestnanci vydali až 4063 odpisov, 

výpisov a potvrdení z archívnych dokumentov. V medziročnom porovnaní je to za celý archív 

o 110 žiadostí viac. Pracovisko Archív Bojnice riešilo v roku 2021 514 žiadostí a pracovisko 

Archív Považská Bystrica vybavilo 408 žiadostí.  

Výraznejší nárast sme ale zaznamenali v počte vydaných odpisov, výpisov a kópií 

archívnych dokumentov (4845 ks). Zjavne to bolo spôsobené zatvorením archívu 

a vybavovaním agendy v písomnej podobe, kedy stránky požadovali prístup k informáciám 

prostredníctvom písomných žiadostí. Veľa ľudí si napríklad žiadalo vyhotovenie písomného 

výpisu z matričných kníh namiesto osobnej návštevy archívu. Najviac výpisov, odpisov, 

potvrdení a kópií z archívnych dokumentov vydal sídelný archív (4063 ks), pracovisko Archív 

Bojnice len 454 ks a napokon pracovisko Archív Považská Bystrica len 328 ks. Vyplýva 

z toho, že žiadosti boli komplikovanejšie a ich vybavenie si vyžiadalo viac času.  

Je treba podotknúť, že ide o časovo náročnú agendu, dokumenty sa vyhľadávajú 

v často neúplne zachovalých, čiastočne alebo vôbec nespracovaných fondoch. Mnohé takéto 

dokumenty sa musia chodiť vyhľadávať do prenajatej budovy Kary (mimo hlavnej budovy 

archívu), kde nie sú vhodné podmienky na dlhšie vyhľadávanie najmä v zimnom období.  

Väčšina vydaných odpisov sa týka majetkovo-právnej agendy, nevysporiadaných 

pozemkov, dodatočných dedičských konaní, ale tiež potvrdení o absolvovaní školy, kópií 

vysvedčení, výpisov z matričných kníh a podobne. V správnej agende sme v roku 2021 

zaznamenali prírastok doručených žiadostí a vcelku výrazne sa zvýšil počet vydaných kópií, 

odpisov a potvrdení. Celkovo sme vydali o 2594 odpisov, výpisov či xeroxkópií z archívnych 

dokumentov viac ako v roku 2020 (vtedy ich bolo 2251 ks). 

Bádateľňa sídelného archívu 



 23 

 

Počet žiadostí a vydaných informácií v správnej agende v roku 2021 

 

 Štátny archív 

v Trenčíne 

Pracovisko Archív 

v Považskej 

Bystrici 

Pracovisko Archív 

v Bojniciach 

Celkom 

Počet žiadostí 742 408 514 1664 

Počet vydaných 

odpisov, 

výpisov, 

potvrdení, 

kópií AD 

 

4063 

 

328 

 

454 

 

4845 

 

 

 
 

 

Prístup k AD formou rešerše na základe písomnej žiadosti 

Štátny archív v Trenčíne vybavil v uplynulom roku len jednu žiadosť o rešerš. Bola 

nám doručená žiadosť o tento druh prístupu k archívnym dokumentom od žiadateľa zo 

Slovenskej republiky. Pre porovnanie sme v roku 2020 rešerše nevybavovali, keďže nám 

nebola doručená žiadna žiadosť o vypracovanie rešerše. Rešerše sa väčšinou týkajú 

genealogického pátrania a keďže nedisponujeme cirkevnými matrikami do roku 1895, 

žiadosti o rešerše sú nám adresované len veľmi ojedinele. Predmetná rešerš sa týkala 

genealogického pátrania v archívnych materiáloch nematričnej povahy v 16. – 19. storočí. Išlo 

o zložitú kombinovanú rešerš z ktorej sme vyhotovili 28 kópií archívnych dokumentov. 

 

Poplatky 

Zamestnanci archívu vybrali celkovo na poplatkoch od bádateľov a stránok sumu 

2982,48 €. Je to nárast o 410,5 € oproti roku 2020.  

Prvenstvo v tomto smere zaujalo pracovisko Archív Bojnice, ktoré vybralo podstatnú 

časť z tejto sumy (1121,53 €). Nasledoval sídelný archív so sumou vo výške 1000,04 €. 

Považskobystrický archív sa na celkovej sume podieľal čiastkou 860,91 €. Z celkovej vybratej 

sumy tvorili správne poplatky podľa zákona sumu 1988 € čo je medziročný pokles len o 75 € 

(v 2020 to bolo 2063 €), zvyšok pripadol na poplatky za služby archívu 994,51 € (v roku 2020 

to bolo len 508,98 €). 
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Porovnanie vybraných poplatkov za roky 2018 - 2021 

 
 

 

PRÍRUČNÁ ODBORNÁ ARCHÍVNA KNIŽNICA 

 

K 31. decembru vykazovaného roka evidujeme spolu 26 821 knižných zväzkov. 

V uplynulom roku sme tak do archívnej knižnice zaradili 102 nových knižných titulov. 

Spolu sa skatalogizovalo 87 knižných zväzkov. Medziročný relatívne enormný pokles 

(v roku 2020 sa skatalogizovalo 692 zväzkov) je spôsobený najmä tým, že vo februári 

zomrela pani Michalcová, ktorá sa venovala systematickému katalogizovaniu knižničného 

fondu. K prezenčnému účelu bolo z knižnice vypožičaných 62 zväzkov (v roku 2020 to bolo 

260 zväzkov a v roku 2019 dokonca 781 zväzkov). Starostlivosti o knižničný fond sme 

venovali 20 dní. V aplikácii Knižnica je doteraz z celkového počtu kníh zaevidovaných 

14 849 zväzkov, všetko zo sídelného archívu. Pracoviská mali problémy s konverziou dát 

v aplikácii Bach-knižnica, preto údaje od nich absentujú. 

 

 

VÝSKUMNÁ, PUBLIKAČNÁ, KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

 

Predmetným činnostiam venovali zamestnanci celkovo 143 pracovných dní. V roku 

2020 sme týmto činnostiam venovali 220,5 pracovných dní čo už vtedy predstavovalo takmer 

50 % pokles  oproti roku 2019.  Príčinou boli epidemické opatrenia, ktoré prakticky 

znemožnili konanie výstav, prednášok, seminárov, ale aj obyčajných exkurzií pre školy. 

Chýbala totiž predvídateľnosť opatrení, kde by sme sa vopred vedeli pripraviť na situácie. 

Pravidlá sa ale menili takmer zo dňa na deň, niekedy už ráno neplatilo to čo večer. Za týchto 

podmienok nemožno plánovať konanie výstav, seminárov a pod., ktoré si vyžadujú nielen 

dlhšiu prípravu, ale aj manažérsku prácu pri koordinovaní a zabezpečovaní jednotlivých 

procesov. Kultúrno-osvetová práca sa tak väčšinou zúžila do priestoru, ktorý si nevyžadoval 

priamy fyzický kontakt s ľuďmi. 
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Výskumné úlohy 

V roku 2021 sme sa podieľali celkovo na dvanástich výskumných úlohách, z toho 

rezortné úlohy boli štyri. Na žiadosť Cirkvi Ježiša Krista posledných dní (Mormóni) 

adresovanú odboru archívov a registratúr sme vykonali súpis matričných kníh pochádzajúcich 

z činnosti notárskych úradov z rokov 1895 – 1906 (1917).  

Veľkou úlohou za pomerne krátky čas bolo vyhľadať dokumenty k výstave Židovský 

kódex. Na tejto rezortnej úlohe sa podieľali všetky tri archívne pracoviská nakoľko išlo 

o výstavu prezentovanú celoslovensky v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Ďalšie dve úlohy boli tiež súpisové, v prvom prípade sme identifikovali a vyhotovovali súpis 

archívnych dokumentov z obdobia neslobody 1939 – 1989 pre potreby vysporiadania sa 

s nárokmi Ústavu pamäti národa na tieto dokumenty. Napokon na žiadosť občianskeho 

združenia sa vyhotovoval aj súpis kroník uložených v sieti štátnych archívov. 

Zvyšných osem úloh riešili zamestnanci ako individuálnu výskumnú činnosť 

zameranú väčšinou na získanie informácií potrebných na napísanie štúdií, resp. kapitol do 

pripravovaných obecných monografií. V jednom prípade riešil riaditeľ úlohu týkajúcu sa 

získania informácii k obnove Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach a vytvoreniu novej 

expozície. Predmetná úlohu riešil riaditeľ v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne. 

 

Publikačná činnosť 

Na publikačnej činnosti sa podieľali zamestnanci sídelného archívu i oboch pracovísk. 

Napriek pandemickej situácii sa aj v uplynulom roku podarilo pripraviť a zaslať do tlače 

celkovo až 26 rozličných publikačných výstupov. Musíme ale podotknúť, že väčšinou nešlo 

o nijak náročné vedecké elaboráty, ktoré by si vyžadovali náročný výskum prameňov 

Výstava "Židovský kódex - temný príbeh histórie v Bratislave 
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a literatúry. Archívne pracoviská sú personálne poddimenzované a vzhľadom k tomu nie je 

priestor pre takéto odborné a na čas náročné aktivity.  

V sídelnom archíve sa riaditeľ venoval publikovaniu krátkych článkov do detského 

časopisu Fifík podľa harmonogramu učiva Vlastivedy. Nakoľko školské exkurzie sa pre 

nepriaznivú pandemickú situáciu väčšinou roka nekonali, prihováranie sa deťom 

prostredníctvom tém v časopise sme videli ako vhodnú formu oboznamovania sa 

s dokumentmi a pomocnými vedami historickými vo všeobecnosti. Celkovo bolo zaslaných 

do tlače 6 tém, v ďalších témach sa bude pokračovať v roku 2022. Aj z ostatných 

publikovaných tém zamestnancov prevládali väčšinou krátke články odkazujúce na významné 

historické medzníky, alebo osobnosti v podobe historického okienka uverejňovaného na webe 

mesta Trenčín, alebo medailónov zverejnených na internete, v regionálnych novinách 

(Prievidzský občasník), alebo odborných časopisoch (Slovenská archivistika, Fórum 

archivárov). 

Z významnejších publikačných výstupov rozhodne treba spomenúť štúdiu o doposiaľ 

Neznámej chyborazbe kremnického 20 grajciaru z roku 1809 rakúskeho cisára Františka I., 

ktorá bola zaslaná do tlače a bude publikovaná v časopise Denarius v roku 2022. 

K náročnejším výstupom určite patria aj príspevky o dejinách obcí Trenčianske Mitice, Dolná 

Maríková, Hatné či samospráva mesta Prievidze po druhej svetovej vojne, ktoré budú 

súčasťou pripravovaných monografií. 

 

Publikačné výstupy zamestnancov v roku 2021:  

1.) BRINDZA, Peter. Erby. In Fifík, 2021, č. 9, s. 12. 

2.) BRINDZA, Peter. Meranie času. Fifík, 2021, č. 10, s. 12. 

3.) BRINDZA, Peter. Staré mapy. Fifík, 2021, č. 11.  

4.) BRINDZA, Peter. Staré pohľadnice. Fifík, 2021 č. 12. 

5.) BRINDZA, Peter. Historické kalendáre. Fifík, 2022, č. 1. 

6.) BRINDZA, Peter. Pečate. Fifík, 2022, č. 2.  

7.) BRINDZA, Peter. Súpis erbových listín – heslo Baranyai + doplnenie iných hesiel, 

literatúry a prameňov 

8.) BRINDZA, Peter. Zreštaurované listiny zo Štátneho archívu v Trenčíne, publikované na 

Facebooku MV SR 

9.) BRINDZA, Peter. Gróf Adam Cobor, vypracovanie recenzného posudku pre potreby 

časopisu Slovak studies 

10.) BRINDZA, Peter. Neznámy chyborazba kremnického 20 grajciaru rakúskeho cisára 

Františka I. (v tlači, časopis Denárius) 

11.) BRINDZA, Peter. Výročná správa o činnosti Štátneho archívu v Trenčíne za rok 2020 (v 

tlači, Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne) 

12.) MIKUŠKOVÁ, Simona Archívne okienko, odborné články zverejňované na webe mesta 

Trenčín na základe zmluvy o spolupráci a propagácii archívnych fondov. Odkazy na články 

sú uverejňované aj v mesačníku INFOTRENČÍN s QR kódom odkazujúcim na webstránku:  

 Múzeum antiky Vojtecha Zamarovského 

 Bosorky z Trenčína a okolia 

 Vychýrená trenčianska tlačiareň Leopolda Gansela 
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 135. Výročie vzniku trenčianskej droždiarne v súčasnosti  

známej ako OLD HEROLD 

 50. výročie výstavby sídliska Juh v Trenčíne 

 ŠPIRKO, Peter: 

 190. výročie cholerovej epidémie 

13.) PASTRNÁKOVÁ, Patrícia. Trenčianske Mitice v 20. storočí (v tlači). 

14.) KOTIANOVÁ, Zuzana. Najvyšší predstavitelia Prievidze (2. časť). In Prievidzský 

občasník, 2020, roč. 17, č. 4, s. 4 – 8. 

15.) KOTIANOVÁ, Zuzana. Najvyšší predstavitelia Prievidze (dokončenie). In Prievidzský 

občasník, 2021, roč. 18, č. 1, s. 4 – 9. 

16.) KOTIANOVÁ, Zuzana. Samospráva Prievidze a financie mesta 19454 – 2000. In 

Prievidza, monografia mesta II. Banská Bystrica: Harmony, 2021, s. 289 – 308. 

17.) KOTIANOVÁ, Zuzana. Testamenty prievidzských mešťanov. In Prievidzský občasník (v 

tlači) 

18.) HOLLÁ, Helena-KOŠOVÁ, Michaela. Dolná Maríková- príspevok do monografie obce 

(v tlači) 

19.) HOLLÁ, Helena. Spomienka na riaditeľku Mgr. Helenu Lalkovú. In Fórum archivárov 

(v tlači) 

20.) HOLLÁ, Helena. Náš jubilant Peter Martinka. In Slovenská archivistika (v tlači). 

21.) HOLLÁ, Helena. Oslávenec Ing. Miroslav Šmalo. In Fórum archivárov (v tlači). 

 

Kultúrno-osvetová činnosť 

V predmetnej kapitole sme v roku 2021 zaznamenali útlm spôsobený najmä 

dlhodobou absenciou dvoch zamestnancov v sídelnom archíve ako aj zaškoľovaním dvoch 

úplne nových zamestnankýň do archívnej agendy. Tento personálny aspekt mal odraz práve 

v kultúrno-osvetovej činnosti, ktorej sme sa nemohli venovať v takej intenzite ako po minulé 

roky. Kvôli pandemickým opatreniam sa nemohli školské exkurzie zúčastniť na prehliadkach 

archívov, alebo len vo veľmi obmedzenej miere a len vo veľmi krátkom období v rámci 

kalendárneho roka. Zopár škôl to využilo napríklad v považskobystrickom archíve na prelome 

septembra/októbra.  

Pre pandemické opatrenia sme sa namiesto usporadúvania výstav preorientovali radšej 

na osvetu v podobe rozhovorov a publikovaných článkov, prípadne videí v regionálnych 

masmédiách. Úspešnú spoluprácu sme napríklad v tomto smere nadviazali s týždenníkom 

Terajšok, kde pre archív máme raz za mesiac vyhradenú celú stranu, kde prinášame čitateľom 

zaujímavé príbehy z regionálnej histórie a zároveň predstavujeme dokumenty uchovávané 

v našich depotoch. V závere roka vyšli v menovanom týždenníku tri takéto články na témy 

Rákociho stavovského povstania, bosoráctva a napokon vianočných obyčajov.  

V našom prostredí bolo istou novinkou, že k ukončeniu II. svetovej vojny sme poskytli 

materiály pre komentovanú videoprednášku, ktorá sa vysielala prostredníctvom youtube 

kanálu.  

Riaditeľ tiež poskytol rozhovor pre The Slovak Spectator, časopis určený pre 

zahraničných Slovákov v USA. Interview bolo zamerané na objasnenie podmienok za aký je 

možné robiť genealogický výskum na Slovensku. 
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Zamestnancom 

sídelného archívu sa 

napokon v roku 2021 

podarilo v spolupráci 

s Trenčianskym múzeom 

v Trenčíne a spoločnosťou 

Old Herold pripraviť 

výstavu s názvom 

Trenčianske likérky od 

roku 1886 po súčasnosť, 

ktorá bola verejnosti 

prezentovaná na 

Trenčianskom hrade od 30. 

apríla do 15. septembra 

2021. Konanie výstavy 

bolo dobre mediálne 

spropagované cez reklamy 

v televízií ako aj cez veľkoplošné bilboardy a pod., čím sa dosiahol značný záujem verejnosti.   

V spolupráci s inými archívmi a odborom archívov a registratúr sme participovali na 

výstave Židovský kódex – temný príbeh histórie, 80 rokov od prijatia protižidovských 

opatrení v archívnych dokumentoch. Táto výstava sa konala v Univerzitnej knižnici 

v Bratislave v termíne 8. september  - 8. október 2021. Podklady k výstave poskytol nielen 

sídelný trenčiansky archív, ale aj obe naše pracoviská. 

V Považskej Bystrici si vedúca tamojšieho archívu pripravila pre verejnosť prednášku 

z histórie Kostola Navštívenia Panny Márie. 

 

 

ORGANIZAČNÁ A RIADIACA PRÁCA, VZDELÁVANIE, EKONOMICKÉ 

A ADMINISTRATÍVNE PRÁCE 

 

Predmetné činnosti si v roku 2021 vyžiadali celkovo 625 pracovných dní. Je to o 30 

dní menej ako v predošlom roku 2020 (655 pracovných dní). Klesajúci trend organizačnej 

a riadiacej práce vykazujeme už tretí rok po sebe čo je veľmi potešujúce. Najviac 

organizačnej a riadiacej práce má pochopiteľne sídelný archív (320 dní), nasleduje pracovisko 

Archív Považská Bystrica (163 dní) a napokon pracovisko Archív Bojnice (142 dní).  

Celkovo evidujeme v predmetnej kapitole 30 rozličných činností. Tieto činnosti 

súviseli napríklad s povinnými školeniami zahrnutými v individuálnych plánoch 

kompetenčného vzdelávania jednotlivých zamestnancov. Celkovo sa piati zamestnanci 

zúčastnili na šiestich školeniach, časť sa uskutočnila online formou, zvyšok prezenčne 

v Bratislave.  Školenia neboli len tie, ktoré mali zamestnanci vo svojich individuálnych 

plánoch kompetenčného vzdelávania. Odbor archívov a registratúr napríklad uskutočnil 

Seminár k nariadeniu č. 2/2021 o postupe pri výkone štátneho odborného dozoru správy 

registratúry a zúčastnilo sa ho 5 zamestnancov. Ďalší dvaja sa zúčastnili online školenia 

s názvom Prístupnosť webových sídiel pre editorov.  

Z výstavy Trenčianske likérky od roku 1886 po súčasnosť 
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Traja zamestnanci boli preškolení aj ako protipožiarna hliadka, konalo sa aj školenie 

obsluhy výťahov. 

Vzhľadom k prijatiu dvoch nových zamestnancov sa v oboch prípadoch uskutočnil 

mentoring počas ktorého si prehĺbili vedomosti o práce v archíve, interných smerniciach, 

postupoch a bezpečnosti práce. Riaditeľ sa v januári zúčastnil školenia na predĺženie platnosti 

povolenia viesť služobné motorové vozidlo a šesť krát bol prítomný v Bratislave ako predseda 

výberovej komisie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. 

Dňa 4. mája 2021 v sídelnom archíve ako aj na oboch našich pracoviskách vykonali 

zamestnanci Úradu verejného zdravotníctva hygienickú kontrolu za prítomnosti riaditeľa 

a vedúcich pracovísk. 

Vedúci ako aj radoví zamestnanci sa počas roka zúčastňovali pracovných porád, kde 

boli informovaní o aktuálnych záležitostiach.  

Z účasti na kultúrnych podujatiach je potrebné spomenúť výstavu Židovský kódex, 

temný príbeh histórie, ktorej sa zúčastnili všetci zamestnanci sídelného archívu a vedúci 

pracovísk. Na trenčianskom hrade si zamestnanci sídelného archívu prezreli výstavu 

Trenčianske likérky od roku 1886 po súčasnosť ako aj výstavu Pán Váhu a Tatier, 700 rokov 

od smrti Matúša Čáka Trenčianskeho 1321 – 2021. 

Na XXIV. Archívnych dňoch, preložených z predchádzajúceho roka sa za náš archív 

online formou dňa 20. mája 2021 zúčastnili traja zamestnanci.  

K organizačnej a riadiacej práci patria aj pracovné stretnutia riaditeľa napríklad za 

účelom obhliadky priestorov na prenájom pre archívne pracoviská, riešenie nevyhnutných 

opráv archívnych budov, písanie žiadostí, vyzdvihnutie materiálu (respirátory, testy, 

kancelárske potreby, stravenky, odvod hotovosti a pod.) z Centra podpory Trenčín. Do 

kapitoly patrí aj starostlivosť o pridelené služobné vozidlo (tankovanie, servisné prehliadky 

a opravy, vyúčtovania služobných jázd), výber správnych poplatkov a poplatkov podľa 

zákona, vybavovanie emailov a telefonátov od občanov i úradov, tiež práca v podobe 

výkazov, sumárov, plánov, inventarizácia majetku, administratívna práca v podobe 

rozdeľovania došlej agendy, schvaľovanie dokumentov a vydaných potvrdení z archívnych 

dokumentov a pod. 

 

V Trenčíne dňa 9. februára 2022 

 

 

 

 

 

       Mgr. Peter Brindza, PhD. 

          riaditeľ 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistenie a vyrovnávanie pozemku okolo sídelného archívu 

Zatekanie v bádateľni sídelného archívu 

Zatekanie do bádateľne sídelného archívu 

Rekonštrukcia zatekajúcej terasy sídelného archívu 
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Papierové motruárium Petřwaldských, 1639, stav pred reštaurovaním 

Mortuárium, stav po reštaurovaní 
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Výmena osvetlenia v bádateľni sídelného archívu 

Výmena okna pri zadnom východe  

sídelného archívu 

Interiér novozískaných priestorov v budove býv. 

Okresného úradu v Prievidzi pre potreby archívu 
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Článok o heraldike v detskom časopise 

Ukážka z digitalizácie najstaršieho Súpisu obyvateľov obcí vo farnostiach 

bojnického panstva, 1675 
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Z publikačnej činnosti zamestnancov archívu 

Ukážka z kultúrno-osvetovej činnosti  

zamestnancov archívu 


