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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 

ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V TRENČÍNE 

ZA ROK 2022 

 

tátny archív v Trenčíne organizačne patrí pod sekciu verejnej správy Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. Sídlom archívu je krajské mesto Trenčín, preto ho 

aj označujeme ako sídelný archív. Vnútorne sa člení na oddelenie spracúvania 

archívnych dokumentov (OSAD) a oddelenie služieb verejnosti (OSV). K archívu patria aj 

dve pracoviská - pracovisko Archív Považská Bystrica a pracovisko Archív Bojnice. Územne 

do jeho pôsobnosti patrí len časť z okresov v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. V 

okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava vykonáva pôsobnosť pracovisko Archív 

Považská Bystrica. Okres Prievidza archívne zastrešuje pracovisko Archív Bojnice a sídelný 

archív má archívnu pôsobnosť pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.  

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 2022 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: personálny 

stav, predarchívnu starostlivosť, evidencia archívneho dedičstva Slovenskej republiky, 

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 2022 systematizovaných 19 

štátnozamestnaneckých miest. Počas roka sme evidovali viacero personálnych zmien 

o ktorých sa zmienime nižšie.  

 Aj v roku 2022 pretrvával stav neobsadenosti štátnozamestnaneckého miesta hlavného 

referenta v oddelení spracúvania archívnych dokumentov. Miesto zostalo voľné po tom, čo 

k 1.1.2021 prešla Mgr. Simona Mikušková z miesta hlavného referenta na miesto 

samostatného radcu v rámci oddelenia spracúvania archívnych dokumentov. V roku 2021 sa 

predmetná pozícia obsadzovala prostredníctvom piatich výberových konaní, v roku 2022 sme 

vyhlásili ďalšie dve vonkajšie výberové konania, ktoré sa konali 7. apríla 2022 

(VK/2021/3852) a 15. júna 2022 (VK/2022/2099). Všetky výberové konania sa skončili 

neúspešne, na niektoré z nich sa prihlásení uchádzači ani len nedostavili, v ostatných 

prípadoch neprešli odborným testom, alebo ústnou skúškou. Svedčí to o tom, že nízka platová 

Š 
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trieda láka neadekvátnych, resp. nepripravených uchádzačov pre toto odborné miesto z radov 

bývalých čašníkov, krupiérov a vyslúžilých policajtov na dôchodku. 

 V sídelnom archíve sme v oddelení služieb verejnosti obsadzovali v roku 2022 miesto 

hlavného referenta, ktoré bolo voľné od 1. novembra 2021 po odchode Mgr. Martiny 

Hulínkovej. Peripetie s jeho znovuobsadením, presunom do rezervy ministra vnútra 

a vrátením sídelnému archívu sme podrobne opísali už minulý rok. Dňa 18. marca 2022 sme 

zaslali podklady na vyhlásenie vonkajšieho výberového konania, ktoré sa konalo 16. mája 

2022 (VK/2022/1422). Úspešne ním prešla Mgr. Alexandra Žovincová s nástupom od 1. júla 

2022.  

Aspoň jednu z dvoch voľných pracovných pozícií hlavného referenta sa nám po dlhšej 

dobe podarilo obsadiť. Voľné miesto hlavného referenta v oddelení spracúvania archívnych 

dokumentov sa budeme snažiť obsadiť v roku 2023.   

 Pracovisko Archív Považská Bystrica bolo po stránke personálnej v roku 2022 bez 

zmeny s tým, že k 31. decembru sa skončil pracovný pomer v dočasnej štátnej službe Mgr. 

Františke Dubovanovej, ktorá zastupovala Mgr. Petru Bubeníkovú počas jej materskej 

dovolenky. Kolegyňa Bubeníková sa z materskej dovolenky vráti do práce k 1. januáru 2023. 

 Pracovisko Archív Bojnice zaznamenal počas kalendárneho roka viacero personálnych 

zmien. Prvou z nich bol definitívny odchod pani Emílie Michalovičovej do starobného 

dôchodku, jej posledným pracovným dňom bol 31. január 2022. Od 1. februára 2022 bolo 

predmetné miesto krátko neobsadené, výberové konanie VK/2022/842 sa konalo 31. marca 

2022 a s účinnosťou od 1. mája 2022 miesto obsadila Mgr. Eliška Kolečanská. Menovaná 

(Kolečanská) však do 28. februára 2022 vykonávala prácu na pozícii samostatný radca, ale 

v dočasnej štátnej službe ako zastupovanie po Mgr. Miroslave Bobokovej. Nakoľko sa ale 

magistra Boboková vrátila z materskej dovolenky k dátumu 1. marec 2022, bola Mgr. 

Kolečanská k tomuto dátumu presunutá z miesta samostatného radcu v dočasnej štátnej službe 

do dočasnej štátnej služby na miesto radcu po pani Michalovičovej, kde zotrvala až do 

riadneho výberového konania a s účinnosťou od 1. mája 2022 obsadila miesto radcu v stálej 

štátnej službe. 

Štátny archív v Trenčíne vykazoval k dátumu 31. december 2021 celkovo 19 

systematizovaných miest z ktorých bolo 16 obsadených zamestnancami v stálej štátnej službe. 

K záveru kalendárneho roka jedno miesto na pracovisku Archív Bojnice (Eva Géczy) 

a rovnako jedno miesto  na pracovisku Archíve Považská Bystrica (Mgr. Františka 

Dubovanová) boli obsadené zamestnankyňami v dočasnej štátnej službe. Žiadne miesto nie je 

systematizované vo verejnom záujme.  

Vysokoškolské vzdelanie z aktuálnych 18 obsadených miest má celkovo 16 

zamestnancov, z nich vysokoškolské v druhom stupni má 15 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 desať zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním absolvovalo príbuzné odbory 

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

s maturitou v minulosti nik neabsolvoval archívny kurz. 

 

 



 4 

Personálne obsadenie Štátneho archívu v Trenčíne vrátane pracovísk počas roka 2022 

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 

Mgr. Radka Mináriková samostatný radca 

neobsadené hlavný referent 

  

OSV:  

Mgr. Patrícia Pastrnáková odborný radca - vedúci OSV 

Mgr. Peter Špirko samostatný radca 

Erika Sušinová radca 

(Od 1.11.2021 do 30.6.2022 miesto neobsadené), od 1.7.2022 

Mgr. Alexandra Žovincová 

hlavný referent 

Ing. Magdaléna Vlnová 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) do 

31.12.2022 

samostatný radca 

  

Pracovisko Archív Bojnice:  

Mgr. Zuzana Kotianová hlavný radca - vedúci 

pracoviska 

Mgr. Eliška Kolečanská (dočasná štátna služba) do 28.2.2022 samostatný radca 

Mgr. Miroslava Boboková (od 1.3.2022) samostatný radca 

Ing. Katarína Hudecová radca 

Eva Géczy (dočasná štátna služba) radca 

Emília Michalovičová (do 31.1.2022);  radca 

Mgr. Eliška Kolečanská (dočasná štátna služba od 1.3. do 

30.4.2022), v stálej štátnej službe od 1.5.2022 

radca 
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 ODBORNÉ ARCHÍVNE ČINNOSTI 

 

 Zamestnanci Štátneho archívu v Trenčíne vrátane pracovísk odpracovali spolu 3299,5 

pracovných dní z celkového počtu 4396 pracovných dní. Na dovolenky, lekárske vyšetrenia, 

práceneschopnosť a ošetrenia členov rodiny zamestnanci čerpali 1096,5 pracovných dní čo 

v percentuálnom vyjadrení predstavuje takmer 24,94%. Na odborných archívnych činnostiach 

sa počas roka podieľalo celkovo 19 zamestnancov. V roku 2022 bolo menej pracovných dní 

a to kvôli dlhodobo neobsadeným dvom pracovným miestam a ďalšiemu miestu na obsadenie 

ktorého bolo potrebné čakať na výberové konanie takmer pol roka. 

Jednotlivo sa odborným archívnym činnostiam najviac pozornosti už tradične 

venovalo prístupu k archívnym dokumentom a to až 925 dní. Medziročne ide o úbytok 10,5 

dňa (v r. 2021 to bolo 935,5 dní).  

Druhou časovo najnáročnejšou činnosťou bolo spracúvanie archívnych dokumentov, 

ktorému zamestnanci venovali 749 pracovných dní. Medziročne ide o pokles 140,45 dňa, 

kedy sa zamestnanci venovali kultúrno-osvetovej, výstavnej i publikačnej činnosti a zároveň 

bolo jedno miesto v oddelení spracúvania archívnych dokumentov neobsadené. Počet dní na 

spracovanie klesá už tretí rok po sebe, v roku 2020 sa na spracovanie vyčerpalo 984,25 dní. 

Objem organizačnej, riadiacej a hospodársko-organizačnej práce si v roku 2022 vyžiadal 

pracovný fond vo výške 561,25 pracovných dní. Ide o medziročný úbytok o 63,75 dní, čo je 

potešujúce, nakoľko sa zamestnanci môžu viac venovať odborným archívnym činnostiam. 

Organizačnej a administratívnej práce ubúda už tretí rok po sebe vďaka organizácii práce. 

V roku 2020 sa na tieto činnosti vyčerpalo až 655 pracovných dní.  

V poradí štvrté miesto v čerpaní pracovného fondu obsadila predarchívna starostlivosť 

s počtom 551 pracovných dní. Je to menej o 130,25 dní, menší objem predarchívnej práce 

vykazovali najmä na pracoviskách. 

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

najnáročnejšiu agendu v rámci odborných archívnych činností s počtom 188,25 dní. Vidíme 

tu mierny nárast o 45,25 pracovných dní. Chýbajú však pracovné sily, ktoré by sa týmto 

činnostiam venovali intenzívnejšie. Len pre porovnanie s rokom 2019, kedy nás bolo 

v sídelnom archíve 10 zamestnancov, predstavovala kultúrno-osvetová činnosť až 408,5 dní.  

Ochrane archívnych dokumentov sme venovali v roku 2022 145 dní. Nárast o 88 bol 

spôsobený sterilizáciou dokumentov vo Zvolene, vyhotovením súpisu najvýznamnejších 

dokumentov pre prípad vojny, ale aj sťahovaním archívnych fondov na pracovisku Archív 

Považská Bystrica do externého depotu v kultúrnom dome. K ostatným činnostiam v rámci 

tejto kapitoly patrí aj preškatuľovanie archívneho materiálu, premiestňovanie fondov, lepenie 

štítkov, meranie teploty, zlepšenie stavu archívnych budov a manažérska práca spočívajúca 

napríklad aj v získavaní nových regálov i vysporiadaniu nehnuteľností bezprostredne sa 

týkajúcich archívu.  

Predposlednou z radu odborných činností s počtom pracovných dní 121,25 je príručná 

odborná archívna knižnica. Ide o relatívne vyšší nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

(20 dní v roku 2021) spôsobený vytváraním novej evidencie kníh na pracovisku Archív 

Bojnice, kde sa knižnici venovali až 106 pracovných dní. V sídelnom archíve bolo na 

knižnicu vyčerpaných 14,25 pracovných dní. 
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Najmenej dní si vyžiadali činnosti súvisiace s evidenciou archívneho dedičstva SR 

s počtom 58,75 pracovných dní. Pracovisko Archív Považská Bystrica venovalo tejto činnosti 

až 50 dní. 

 

 

 
 

Tabuľka porovnania čerpaných pracovných dní pre jednotlivé  

úseky pracovných činností za roky 2020 - 2022 

Oblasť pracovnej činnosti r. 2020 r. 2021 r. 2022 

Predarchívna starostlivosť 683,25 681,25 551 

Evidencia archívneho dedičstva SR 19,25 35,5 58,75 

Ochrana archívnych dokumentov 41,25 57 145 

Filmotéka 0 0 0 

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych 

dokumentov 

984,25 889,75 749 

Prístup k AD (bádateľská a správna 

agenda) 

1050,25 935,5 925 

Príručná odborná archívna knižnica 57,75 20 121,25 

Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová 

činnosť 

220,5 143 188,25 

Organizačná, riadiaca, hospodársko-

administratívna agenda 

655 625 561,25 

Spolu: 3711,5 3387 3299,5 

 

 

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 

551 
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preto zameriame na jednotlivé činnosti a podrobnejšie ich zhodnotíme za rok 2022 z pohľadu 

štatistického.  

 

 Vedenie evidencie pôvodcov registratúr 

 Štátny archív v Trenčíne eviduje spolu 910 pôvodcov registratúr, ide iba o mierny 

nárast oproti roku predošlému, kedy sme evidovali 876 pôvodcov registratúr. Najviac 

pôvodcov registratúry eviduje sídelný archív (493), nasleduje pracovisko Archív Považská 

Bystrica (245) a napokon pracovisko Archív Bojnice (172). Zmeny v počte pôvodcov počas 

roka nastali len minimálne zväčša na úrovni +/- 5 pôvodcov na archívne pracovisko. 

Celkovo bolo v roku 2022 z evidencie vyradených len 6 pôvodcov registratúr 

a zaradených 10 pôvodcov registratúr. Z hľadiska znižovania zamestnancov, byrokratickej 

náročnosti, nedostatočných úložných kapacít a celkovej byrokratickej záťaže v rámci 

predarchívnej agendy je trend pomalého znižovania počtu pôvodcov registratúry zreteľný už 

viac rokov po sebe. 

Pôvodcovia I. kategórie tvoria z celkového množstva (910) väčšinu a to 670 subjektov 

(sídelný archív 320, považskobystrické pracovisko 209 a bojnické pracovisko 141), pôvodcov 

II. kategórie je 240 subjektov, z nich opäť najviac je v sídelnom archíve a to až 173, 

pracoviská majú podstatne menej (bojnické pracovisko 36 a považskobystrické pracovisko 

32). 

 

 
 

Vyraďovacie konanie 

 V roku 2022 sme celkovo posudzovali 243 predložených návrhov na vyradenie 

registratúrnych záznamov, čo je pokles o 26 návrhov oproti roku 2021 (269). Počet 

predložených návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov klesá už piaty rok po sebe. 

Najviac návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov bolo doručených už tradične 

sídelnému archívu (146) čo je o 10 viac ako v predošlom roku (136), pracovisku Archív 

Bojnice bolo doručených 52 návrhov na vyradenie a napokon pracovisku Archív Považská 

Bystrica bolo doručených 45 návrhov na vyradenie, čo je menej až o 29 návrhov 

v medziročnom porovnaní. Kým sídelný archív si drží v tomto smere takpovediac štandardnú 

pozíciu, k výraznejším posunom došlo najmä na považskobystrickom pracovisku. 

rok 2021

rok 2022

0 100 200 300 400 500 600

Počty pôvodcov registratúr v 
medziročnom porovnaní  
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Z celkového počtu doručených návrhov (243) bolo schválených 219 návrhov. 

V percentuálnom vyjadrení sa počet schválených návrhov na vyradenie registratúrnych 

záznamov pohybuje okolo 90,12% z celkového množstva doručených návrhov na vyradenie 

registratúrnych záznamov, čo je takmer totožné číslo ako rok predchádzajúci. V rámci rozpisu 

pracovných dní vyraďovacie konania zaberali podstatnú časť pracovných dní na úseku 

predarchívnej starostlivosti.  

  

 

 
 

 

Posudzovanie a schvaľovanie registratúrnych poriadkov a plánov 

Posudzovanie a schvaľovanie registratúrnych poriadkov a plánov nepatrilo v roku 

2022 k hlavným činnostiam v rámci predarchívnej agendy. Podstatná časť registratúrnych 

poriadkov a plánov sa posudzovala v rokoch 2016 a 2019, preto v roku 2022 archív 

posudzoval len 55 registratúrnych poriadkov a plánov (o 47 menej ako v roku 2021). 

Z celkového množstva bolo do sídelného archívu doručených 33 registratúrnych poriadkov 

a plánov, pracovisku Archív Považská Bystrica bolo doručených 9 reg. poriadkov a plánov 

a napokon pracovisko Archív Bojnice sa zaoberal len 13 internými normami pre správu 

registratúry. Z celkového množstva 55 reg. poriadkov a plánov bolo archívom schválených 46 

interných noriem čo činí takmer 83 % doručených návrhov na posúdenie interných noriem na 

správu registratúry. Z celkového množstva 46 schválených registratúrnych poriadkov a plánov 

bolo až 25 pôvodcov I. kategórie a 21 schválených tvorili pôvodcovia II. kategórie. 
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 Kontrolná činnosť 

 Počas roka 2022 vykonali zamestnanci Štátneho archívu v Trenčíne 34 kontrol správy 

registratúry, z toho jedna kontrola bola vykonaná na podnet. Ako býva zvykom, väčšina 

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

pôvodcov registratúry, len 3 kontroly boli vykonané u pôvodcov II. kategórie.  

 Z pôvodného počtu plánovaných kontrol (37) sa neuskutočnili 4 kontroly, a to na: 

 Obecnom úrade v Horňanoch,  

 Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom,  

 Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom  

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

 

 Kontrolná činnosť v uvedených subjektoch nebola uskutočnená z dôvodu plnenia iných, 

naliehavých pracovných úloh. V jednom prípade sa kontrola neuskutočnila z dôvodu 

významnej organizačnej zmeny pôvodcu.  

 

 Plánované komplexné kontroly správy registratúry boli vykonané v 33 subjektoch a to 

na:  

 Obecnom úrade v Opatovciach nad Nitrou,  

 Obecnom úrade v Pravenci,  

 Obecnom úrade v Kocuranoch,  

 Obecnom úrade v Ďurďovom,  

 Obecnom úrade vo Veľkej Čause,  

 Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v Trenčíne,  

 Základnej škole na sídlisku SNP v Považskej Bystrici,  

 Obecnom úrade v Záskalí,  

 Obecnom úrade v Moravskom Lieskovom,  

 Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici,  

 v spoločnosti Sauer – Danfoss, a. s. v Považskej Bystrici,  

 Základnej škole na Hodžovej ulici v Trenčíne,  
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 Obecnom úrade v Soblahove,  

 Obecnom úrade v Trenčianskom Jastrabí,  

 Základnej škole s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou,  

 Obecnom úrade v Zemianskom Podhradí,  

 Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej,  

 Obecnom úrade v Opatovciach,  

 Obecnom úrade v Svinnej,  

 Základnej škole s materskou školou v Bystričanoch,  

 Základnej škole v Nitrianskom Rudne,  

 Základnej škole s materskou školou v Liešťanoch,  

 Základnej škole v Nitrianskych Sučanoch,  

 Základnej umeleckej škole v Handlovej,  

 Mestskom úrade v Novej Dubnici,  

 Obecnom úrade v Mojtíne,  

 Obecnom úrade vo Visolajach,  

 Obecnom úrade v Dolnom Lieskove,  

 Obecnom úrade v Novej Bošáci,  

 Mestskom úrade v Starej Turej,  

 Obecnom úrade v Selci,  

 v spoločnosti RONA, a. s. v Lednických Rovniach, 

 a na Mestskom úrade v Trenčíne,  

 kontrola nadplán bola vykonaná na Obecnom úrade v Kálnici.   

 

Vykonanými kontrolami boli zistené nedostatky pri vedení správy registratúry menšieho 

rozsahu v 29 subjektoch. Nedostatky pri vedení správy registratúry neboli zistené iba v 5 

subjektoch. 

Na zlepšenie stavu správy registratúry Štátny archív v Trenčíne poskytoval v priebehu 

celého roka podrobnejšie individuálne školenia a metodické inštruktáže v súvislosti 

s prípravou vyraďovacích konaní, prípravou a tvorbou registratúrnych poriadkov a plánov, 

evidenciou registratúrnych záznamov a spisov a s tým súvisiacou celkovou správou 

registratúry subjektov.  

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

archívy (Matador, a.s.  Púchov a Fortischem, a. s. v Novákoch), v ktorých už kontroly boli 

vykonané (rok 2017 a 2018),  z uvedeného dôvodu nebola v roku 2022 ani v jednom z nich 

vykonaná kontrolná činnosť. 

 Preberanie archívnych dokumentov 

 V roku 2022 prebral Štátny archív v Trenčíne do svojej starostlivosti množstvo 

archívnych dokumentov v celkovom objeme 145,836 bm. Na tomto množstve sa najviac 

podieľalo pracovisko Archív Považská Bystrica s objemom 70,34 bm, nasledoval sídelný 

archív (61,62 bm) a napokon pracovisko Archív Bojnice s objemom 13,876 bm. 
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Väčšina archívnych dokumentov sa do archívu dostala po vyraďovacom konaní (134,4 bm). 

Iným spôsobom sme v roku 2022 preberali dokumenty v objeme 11,436 bm, z toho najviac 

v sídelnom archíve (8,33 bm). 

Pokračovať v delimitáciách so Slovenským národným archívom (fond Výskumný 

ústav ovčiarsky) budeme zrejme 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 2022 58,75 

pracovných dní, čo je nárast o 23,25 dní v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

 V pôsobnosti Štátneho archívu v Trenčíne je celkovo 2553 archívnych fondov 

a zbierok (nárast o 59 fondov) v rozsahu 12 615,336 bm. Najväčší podiel má vo svojich 

depotoch sídelný archív 5770,4 bm, zvyšok pripadá na pracoviská – na Archív Bojnice 

3524,956 bm a na pracovisko Archív Považská Bystrica 3319,98 bm. 

 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. V roku 1995 zostala nedoriešená 

otázka dvoch depozitov, ktoré odbor archívov a registratúr omylom zahrnul do depozitnej 

zmluvy (Braneckého zbierka hudobnín 1732 – 1950 a Zbierka hudobnín K. G. Richtera 1862 

– 1902) a to i napriek námietkam vznesených našim predchodcom. Pracovisko Archív 

Považská Bystrica ani pracovisko Archív Bojnice nemajú v správe archívne fondy v podobe 

depozitu.  

 Po štyroch rokoch evidujeme konečne mierny úbytok dokumentov dočasne uložených 

u pôvodcov. Kým v roku 2021 predstavovali tieto dokumenty objem 583,855 bm, v roku 

2022 sa tento objem znížil na 477,43 bm. Obe pracoviská majú k dispozícii externé depoty 

a postupne budú preberať archívne dokumenty dočasne uložené u pôvodcov. V roku 2022 

takto považskobystrické pracovisko prebralo pomerne veľký fond Považskobystrické 

strojárne. Od roku 2023 bude postupne sťahovať archívne fondy od pôvodcov aj bojnické 

pracovisko, ktoré má k dispozícii depot na Medzibriežkovej ulici v Prievidzi v budove 

bývalého okresného úradu. 

 Znížil sa nielen objem, ale aj počet archívnych fondov uložených u pôvodcov z počtu 

142 na počet 128 fondov. Za sídelný archív zostalo u pôvodcov 31 fondov v objeme 256,97 

bm, bojnické pracovisko má stále u pôvodcov 97 fondov v objeme 220,46 bm. 

 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 2022 sme zaznamenali celkovo 129 prírastkov archívnych dokumentov 

v rozsahu 145,836 bm. Z uvedeného objemu tvorili prírastky po vyraďovacom konaní 134,4 

bm. Najväčší podiel na preberaní archívnych dokumentov malo v uplynulom roku pracovisko 

Archív Považská Bystrica (70,34 bm). Sídelný archív prebral do svojich depotov 61,62 bm 
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archívnych dokumentov a napokon pracovisko Archív Bojnice prebralo 13,876 bm. 

V porovnaní s rokom 2021 sme do archívnych depotov prebrali cca o 100% viac dokumentov, 

kedy tento objem predstavoval len 71,09 bm. 

 Úbytky archívnych dokumentov sme za rok 2022 vykazovali len dva, avšak v objeme 

81,17 bm. V drvivej väčšine sa jednalo o dokumenty investičnej bytovej výstavby z fondu 

Okresný národný výbor v Prievidzi z pracoviska Archív Bojnice, ktoré sa vrátili už vytriedené 

a spísané jednotlivým obciam v celkovom objeme 80,04 bm. Úbytky na rozpracovaných 

fondoch sa vykážu až po ukončení spracovania celého fondu. V sídelnom archíve sa 

vnútorným vyraďovaním zmenšil fond Trenčianske múzeum v Trenčíne z rokov 1950 – 1972 

o objem 1,13 bm dokumentov. 

 

  

OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

 

 Vzhľadom na vyťaženosť reštaurátorských dielní sa v roku 2022 podarilo začať  

reštaurovanie piatich archívnych dokumentov v reštaurátorskej dielni Slovenského národného 

archívu v Bratislave, ktorý nám zastrešuje reštaurovanie dokumentov dlhodobo. V roku 2021 

sme obdobne dohodli a zrealizovali zreštaurovanie 4 vzácnych archívnych dokumentov. Tri 

listiny pochádzajú z depotov sídelného archívu, z toho dve sú privilegiálne od kráľa Mateja 

Korvína a týkajú sa oslobodenia od tridsiatku z rokov 1437 a 1458, jedna listina potvrdzuje 

pravosť ostatkov sv. Františka Xaverského a pochádza od Juraja Lippaya z roku 1662. Na 

listinách sa prevedie odstránenie starých neodborných zásahov, doplnia sa chýbajúce časti, 

listiny sa stabilizujú a uložia do ochranných obalov.  

 Z pracoviska Archívu Považská Bystrica sme dali zreštaurovať privilegiálnu listinu 

pre mestečko Domaniža z roku 1652 a bojnické 

pracovisko poskytlo na reštaurovanie silne 

poškodený armáles pre Jána Turzu z Nosíc z roku 

1588. Obe listiny budú vyrovnané, odstránia sa na 

nich neodborné zásahy z minulosti, stabilizujú sa 

pečate a vytvoria ochranné obaly na trvalé 

uloženie.  

 V roku 2022 sa vôbec po prvýkrát 

pristúpilo k systematickej sterilizácii archívnych 

dokumentov. Proces sterilizácie previedlo 

sterilizačné pracovisko na Zvolenskom zámku po 

predchádzajúcej dohode s odborom archívov 

a registratúr MV SR. Cieľom sterilizácie bolo 

zastavenie šírenia nebezpečných patogénov, najmä 

plesní, ktoré ohrozovali archívne dokumenty. Zo 

sídelného archívu sa preto vyčlenilo 240 

archívnych škatúľ (30 bm) zo starých fondov, išlo 

o 10 oddelení fondu Magistrát Trenčín zo 16. – 20. 

storočia (Testamenta, Inventaria, Procesus, 

Reverzales, Obligatiae, Divisiones, Contractus, 

Obr. 1: Prevoz archívnych dokumentov do 

sterilizačnej komory vo Zvolene 
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Litterae II, Missiles a Spory mesta s hradom). 

 Považskobystrické pracovisko dalo vysterilizovať predovšetkým matričné knihy 

z fondov obvodných notárskych úradov z rokov 1895 - 1906, nakoľko v budúcnosti má 

záujem na ich digitalizácii. Tiež poskytlo zo svojich fondov najstaršie dokumenty k dejinám 

okolitých mestečiek Púchov, Lednica, Košeca, Ilava z 15. – 20. storočia v celkovom objeme 

93 archívnych škatúľ (11,625 bm). 

 Pracovisko Archív Bojnice dalo vysterilizovať najstaršie dokumenty viažuce sa 

k okolitým obciam (napr. Nedožery, Dubnica, Handlová, Bystričany, Oslany, Bojnice, 

Prievidza, Nitrianske Pravno a pod.) z 15. – 20. storočia a všetky cechové písomnosti uložené 

vo svojich depotoch od 16. do 20. storočia v celkovom objeme 141 archívnych škatúľ (16 

bm). 

 Ochrana dokumentov spočívala nielen v ich fyzickom reštaurovaní, konzervovaní a 

sterilizácii, ale aj v činnostiach majúcich za cieľ ich dlhodobú ochranu pred fyzickými 

a chemickými degradačnými činiteľmi ako aj v zlepšení podmienok ich dlhodobého uloženia 

v archívnych depotoch. 

 

 Sídelný archív (Trenčín) 

 V roku 2022 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 2022  sa v sídelnom archíve prevádzala oprava strechy nad 

bádateľňou, nakoľko v mieste nad oknom vnikala voda. Práce sa začali ešte v decembri 2021 

a pokračovali celý január 2022. Na terasu (teda strechu bádateľne) sa uložil tvrdený 

polystyrén, čím sa strecha zároveň aj zateplila a naň sa natiahla fólia, ktorá zabránila vnikaniu 

vody. Počas letného obdobia sme zabezpečili výmenu ventilov v plynovej kotolni archívu. Na 

začiatku roka sa v sídelnom archíve vymieňal v kanceláriách starý nábytok za nový, čomu 

predchádzala výmaľba jednotlivých kancelárií ako aj výmena starých kobercov za nové. Išlo 

o pomerne veľkú akciu, nakoľko všetky kancelárie sa museli úplne vypratať, nábytok 

naskladať na prízemie átria, kde 

zaberal značnú časť plochy. 

Rekonštrukciou v podobe novej 

maľovky a položenia podlahovej 

krytiny prešla aj bádateľňa 

s prednáškovou miestnosťou na 

prízemí archívu, ktoré sa stali 

komfortnejšími pre návštevníkov 

archívu. V týchto miestnostiach sa 

nábytok nevymieňal, nakoľko 

nábytok, ktorý sa tam nachádza je 

ešte zachovalý a má dobrú nosnosť 

čo je nevyhnutné pri množstve 

kníh, ktoré sú v ňom naskladané.  Obr. 2: Starý kancelársky nábytok sústredený 

 v átriu sídelného archívu 
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V období letných prázdnin, po dohode 

s Centrom podpory Trenčín, sme sa zbavovali 

starého vyradeného nábytku, elektroodpadu 

a kovového odpadu. Len na odvoz starého 

nábytku boli potrebné dva kontajnery, každý s objemom 5 m3, jeden sme naplnili v sídelnej 

budove, druhý v prenajatých priestoroch Kary, kde máme externý depot. Zo sídelnej budovy 

sme tiež vyviezli jednu dodávku kovového odpadu 

a jednu dodávku starého papiera všetko v súčinnosti 

s Centrom podpory Trenčín.   

V jesennom období sme Centru podpory Trenčín 

zaslali požiadavku na celkovú rekonštrukciu dvoch miestností na prízemí, z ktorých máme 

záujem zriadiť digitalizačné stredisko. Rovnako sme žiadali aj o výmenu rozvodných 

elektrických skríň v sídelnej budove, nakoľko dochádza k výpadkom elektrickej energie 

v dôsledku neadekvátnych ističov nepostačujúcich pre potreby archívu. Tieto požiadavky ale 

neboli zo strany Centra podpory Trenčín realizované.   

Obr. 3: Maľovanie bádateľne 

Obr. 4: Rekonštrukcia jednej z kancelárii 

Obr. 5: Výmena koberca v jednej  

z kancelárii 

Obr. 6: Výmena svietidiel v riaditeľni 
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V závere roka sa realizovala aspoň výmaľba 

kuchynky a jednej kancelárie na prízemí. Odstránili 

sme tiež dvoje elektrické kachle (gamaty) 

z kancelárii a cez Centrum podpory Trenčín sa 

podarilo zadovážiť do depotov štyri nové hliníkové 

rebríky, nakoľko staré drevené už nevyhovovali 

technickým ani bezpečnostným normám. V riaditeľni 

a dvoch kanceláriách sa vymenili aj nové neónové 

svietidlá a vypínače. Do riaditeľne sa zaobstarala 

nová laserová čierno-biela tlačiareň a v budove sa 

vymenili aj dva telefónne aparáty. 

Od Trenčianskeho múzea v Trenčíne sa 

podarilo vybaviť a zmluvne zapožičať 3 olejomaľby 

(rodostrom a dva portréty) Nozdrovických 

z Nozdrovíc z 18. – 19. storočia, ktoré boli 

inštalované v riaditeľni sídelného archívu. Výpožička 

je platná na dobu 5 rokov. 

 

 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 zo svetiel vypadávali kryty, resp. zo stropu 

aj samotné neónové svietidlá, čo je na tomto pracovisku 

problémom už po viac rokov. Na komplexnú rekonštrukciu 

elektrických rozvodov nie sú vyčlenené finančné 

prostriedky. Opravovala sa tiež kopírka, uskutočnila sa 

výmena žiaroviek, deratizácia archívu a rozličné revízie.   

Počas roka sa realizoval prevoz archívneho 

materiálu z budovy archívu v Považskej Bystrici do 

prenajatého priestoru v kultúrnom dome v Považskej 

Bystrici. Do prenajatého priestoru sa momentálne zmestí 

575 bm archívneho materiálu s možnosťou zvýšenia tejto 

kapacity. 

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 

Obr. 7: Vývoz kovového odpadu  

zo sídelného archívu 

Obr. 8: Spadnuté svetlo 

v považskobystrickom archíve 
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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. 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 Trenčín, ako aj riaditeľa Štátneho archívu v Trenčíne, 

ktorí rokovali s vedením mesta Bojnice, tieto snahy vždy stroskotali na hlasovaní poslancov 

mesta Bojnice. Momentálne po voľbách, ktoré boli v roku 2022 máme opäť snahu riešiť 

s vedením mesta Bojnice vysporiadanie pozemkov okolo archívnej budovy. V roku 2022 sa 

aspoň vyhotovil nový geometrický plán, k samotnému odpredaju však nedošlo, keďže boli 

vznesené požiadavky okolitých majiteľov 

pozemkov a predložené nájomné zmluvy.   

Pozitívne je, že v externom depote na 

Medzibriežkovej ulici v Prievidzi, ktorý bude 

slúžiť pre potreby bojnického pracoviska sa 

s pomocou Jednotky podpory v Prievidzi 

podarilo uskutočniť komplexnú rekonštrukciu 

týchto priestorov. Previedlo sa tam 

vystierkovanie stien, výmaľba, položila sa nová 

podlahová krytina, inštalovali sa nové svetlá, 

rozložili regále. S realizovanou rekonštrukciou 

vyjadrujeme spokojnosť. Jediným negatívom je, 

že v tomto priestore ešte treba doobjednať 

statické regále. Tie, ktoré tam momentálne sú 

(kapacita 595 bm), budú stačiť na dokumenty 

uložené u pôvodcov, ktorí nezriadili archív. 

Veríme, že medzičasom sa nám podarí získať 

ďalšie regále, aby bol priestor vhodný na 

uloženie archívneho materiálu aj z dlhodobého 

hľadiska. 

Obr. 9: Vandalizmus v okolí 

považskobystrického archívu 

Obr. 10: Externý depot na Medzibriežkovej ul. 

v Prievidzi pre bojnické pracovisko 
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V objekte bojnického pracoviska sa počas roka robili aj drobné opravy a podarilo sa 

po rokoch vymeniť aj železné vchodové dvere do archívu za plastové. 

 

Úložná kapacita 

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

približne 15 809,025 bm. V roku 2022 sme z Centra podpory Trenčín priviezli ďalších 42 ks 

statických regálov s celkovou kapacitou 210 bm, ktoré boli uložené do externého depotu 

v Kare a budú slúžiť sídelnému 

archívu. Za uplynulé tri roky sa tak 

úložná kapacita archívu navýšila 

o 2523,75 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 3170,764 bm. 

Najväčšiu voľnú kapacitu má sídelný 

archív na úrovni približne 2004,94 

bm. Voľná kapacita pracovísk spočíva 

predovšetkým v regáloch, ktoré boli 

naskladnené v závere roka 2021, čo predstavuje pre každé pracovisko úložnú kapacitu takmer 

600 bm.  

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

zariadení, opravy vodovodných batérii, WC a pod.  

Ochrane archívnych dokumentov sme počas roka venovali 145 dní. 

 

 

FILMOTÉKA A DIGITALIZÁCIA 

 

 Štátny archív v Trenčíne v roku 2022 nevyhotovoval konzervačné ani študijné kópie. 

Digitalizovali sa len pečate a pečiatky v počte 164 ks zverejnené v aplikácii Evidencia pečatí 

a pečatidiel. 

 

 

 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 celkovom objeme 749 pracovných 

dní. Oproti predošlému roku 2021 je to menej o 140,75 dní. Napriek tomu je to veľmi dobrý 

výsledok vzhľadom k tomu, že jedno miesto z OSAD-u bolo celý rok neobsadené. Len pre 

Obr. 11: Externý depot pre potreby  

považskobystrického pracoviska 
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porovnanie, pred pandémiou sa na spracovanie zvyklo vynaložiť okolo 600 pracovných dní 

a to tvorili oddelenie spracúvania archívnych dokumentov štyria zamestnanci. 

Z celkového množstva archívnych dokumentov 12 113,286 bm, ktoré reálne máme 

uložené v archívnych depotoch je 449,5 bm nespracovaných (3,71%), roztriedených je 

1700,895 bm (14,04%), usporiadaných 6381,609 (52,68%), inventarizovaných 3504,65 bm 

(28,93%), katalogizovaných je 76,632 bm (0,63%). 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 (12 113,286) / celkový počet systematizovaných miest 

v Štátnom archíve v Trenčíne (19), na jedného zamestnanca pripadá takmer 637,54 bm. Ak by 

sme tento ukazovateľ rátali z celkového množstva archívnych dokumentov v pôsobnosti 

archívu (12 615,336 bm), vyšlo by nám ešte vyššie číslo (663,96 bm / 1 zamestnanec). 

Z toho najväčšiu časť nespracovaných fondov vykazuje pracovisko Archív 

v Považskej Bystrici a to 447,29 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 76,632 bm. Najväčší podiel 

roztriedených fondov má sídelný archív (885,035 bm), v poradí druhým je považskobystrické 

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

trenčianskom archíve (3348,213 bm), nasleduje pracovisko Archív Bojnice (2533,396 bm) 

a napokon pracovisko Archív Považská Bystrica (500 bm). 

 

 
 

 

Spracovanie a sprístupnenie AD vo vykazovanom roku  

V uplynulom roku 2022 sa spracúvali archívne fondy v rámci personálnych možností. 

Na pracovisku Archíve Považská Bystrica im plány v tomto smere skrížila dlhodobá 

práceneschopnosť jedného zamestnanca (v trvaní 6 mesiacov). Zvyšní zamestnanci sa 

nemohli venovať činnostiam súvisiacim so spracovaním archívnych fondov (triedenie, 

usporiadanie, vyraďovanie).  

3,71% 

14,04% 

52,68% 

28,93% 

0,63% 

Stav spracovania archívnych 
dokumentov v % k 31.12.2022 

1. nespracované AD

2. roztriedené AD

3. usporiadané AD

4. inventarizované AD

5. katalogizované AD
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Zo starších fondov sa riaditeľ venoval inventarizácii fondového oddelenia Príjmy 

a výdavky z fondu Magistrát Trenčín, kde sa mu podarilo inventarizovať 3,5 bm archívnych 

dokumentov z rokov 1673 – 1698. 

Vedúca OSAD-u triedila a následne inventarizovala fond Okresný národný výbor 

v Trenčíne z ktorého vytriedila dokumenty do viacerých samostatných fondov (ONV 

v Novom Meste nad Váhom, ONV v Trenčíne I. manipulačné obdobie, ONV v Trenčíne, 

priemyselný odbor). Išlo o písomnosti z rokov 1942 – 1954. 

Dokončilo sa tiež katalogizovanie prezidiálnych spisov z fondu Okresný úrad 

v Novom Meste nad Váhom, kde sa vytvorilo 2992 katalogizačných záznamov čo predstavuje 

7 bm archívneho materiálu. 

Nakoľko od októbra máme kvôli šetreniu energií nariadené vykonávanie home office-

u počas piatkov, pokračovali zamestnanci v prepise archívnych pomôcok z rukopisu do 

programu Bach-inventáre s ktorým začali ešte počas covidovej pandémie. Prepisovali sa 

záznamy z administratívnych spisov z fondu Magistrát Trenčín (1871 – 1873 + 1907 – 1909). 

Ako náhradnú prácu počas home office-u zamestnanci OSV vytvárali menné indexy k registru 

dedičských spisov (D) z fondu Štátne notárstvo v Trenčíne, kde sa podarilo podchytiť mená 

v 7 bm archívneho materiálu z rokov 1964 – 1966 a rovnako vytvárali aj menné indexy 

k dedičským spisom (D) z fondu Okresný súd v Novom Meste nad Váhom z rokov 1924 – 

1927, tiež v objeme 7 bm. 

Na pracovisku Archív Bojnice sa v rámci spracovania venovali viacerým archívnym 

fondom. Usporiadali vrátane vnútorného vyraďovania 13 žandárskych staníc z rokov 1919 – 

1945. Mestský národný výbor v Prievidzi z rokov 1945 – 1990 usporiadali a zároveň 

inventarizovali v objeme 3 bm a ďalších 1,68 bm usporiadali a pripravili na inventarizáciu. 

Inventarizoval sa aj osobný fond rímskokatolíckeho kňaza Mikuláša Mišíka v objeme 1,08 

bm. Práce na tomto fonde sa zavŕšili aj vydaním tlačeného inventára. Z väčších fondov je 

potrebné ešte spomenúť Carpathia v Prievidzi, kde sa súhrnne usporiadalo vrátane vnútorného 

vyraďovania takmer 7,5 bm archívnych dokumentov.  

Pracovisko Archív Považská Bystrica v roku 2022 nevykazoval práce na spracovaní 

archívnych fondov okrem vypracovania opisov a digitalizácie pečatí. Pracovisko totiž pol 

roka fungovalo „v obmedzenom režime“, nakoľko jeden zo zamestnancov bol dlhodobo 

práceneschopný.  

K spracovaniu patrí aj vyhotovovanie digitálnych kópií pečatí a pečatidiel 

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

a zverejnili 164 digitálnych kópií pečatí (pečiatok), najviac z tohto počtu (64 ks) pripadá na 

sídelný archív, pracovisko archív Považská Bystrica ich vyhotovilo 50 ks a napokon 

Pracovisko Archív Bojnice zdigitalizovalo 50 pečatí a pečiatok.  

V spolupráci s Katedrou archívnictva a muzeológie sa do portálu PamMap zaslalo 101 

ks digitalizátov najstarších listín z rokov 1318 – 1525, ktoré by mali byť postupne v roku 

2023 zverejňované.  

Celkovo vypracovali zamestnanci 18 opisov archívnych fondov, z nich najviac 

pripadlo na sídelný archív (9), potom nasleduje pracovisko Archív Bojnice so 6 opismi 

archívnych fondov (nadplán 1 opis) a napokon pracovisko Archív Považská Bystrica 

vyhotovilo 3 opisy archívnych fondov. Zoznam vypracovaných opisov archívnych fondov je 

nasledovný: 
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Jozef Branecký - osobný fond (1859) 1893 - 1962 (1992) 

Miestny národný výbor v Hrabovke 1951 - 1990 (1994) 

prof. Štefan Pozdišovský - osobný fond 1867 - 2006 

Miestny národný výbor v Bobote (1946) 1950 - 1990 (1991) 

Vladimír Chovan - osobný fond 1857 - 2013 

Magistrát mesta Trenčín - Reversales 1672 - 1852 

Dominik Filipp – osobný fond 1911 - 1974 

Miestny národný výbor v Adamovských 

Kochanovciach 
(1955) 1960 - 1990 

Magistrát mesta Trenčín - obligácie 1560 - 1850 

Miestny národný výbor v Dolnej Breznici  
1951 - 1979 (v Breznici 

1980 - 1990) 

Miestny národný výbor v Dolnej Maríkovej 1950 - 1990 

Miestny národný výbor v Dolných 

Kočkovciach 
1946 - 1989 

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Čausi 1883 - 1945 (1951) 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

vo Valaskej Belej 
1945 -1950 (1951) 

Obvodný úrad miestnych národných výborov 

vo Veľkej Čausi 
(1944) 1945 - 1950 

Obecný notársky úrad v Nitrianskom Pravne 1877 - 1945 (1952) 

Obvodný notársky úrad Kľačno v Nitrianskom 

Pravne 
1883 - 1945 (1949) 

Mikuláš Mišík, rímskokatolícky kňaz (1896) 1914 - 1978 (2019) 
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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.).  

 

 

Prístup k archívnym dokumentom na základe bádateľského listu 

V roku 2022 už konečne odzneli protipandemické obmedzenia. Do archívu sa opäť 

mohlo chodiť študovať bez obmedzení. Aj keď sme sa nedostali na predcovidovú úroveň, je 

potešujúce, že sme sa z čísla 160 bádateľov v roku 2021 dostali na úroveň 249 bádateľov 

v roku 2022. Z uvedeného množstva navštívilo archív len 11 bádateľov zo zahraničia. 

Dohromady vykonali bádatelia 528 bádateľských návštev, kde vidíme výraznejší 

nárast oproti roku 2021 (387 bád. návštev). Zahraniční bádatelia urobili v roku 2022 12 

bádateľských návštev. 

V počte bádateľov za rok 2022 ich najviac navštívilo bojnické pracovisko (104), 

nasleduje sídelný archív s 92 bádateľmi a napokon považskobystrické pracovisko navštívilo 

53 bádateľov.  

Počtom vykonaných bádateľských návštev opäť dominuje bojnické pracovisko (215), 

o niečo menej ich evidujeme na pracovisku Archív Považská Bystrica (162) a najmenej 

bádateľských návštev bolo uskutočnených v sídelnom archíve (142). V medziročnom 

porovnaní sa počet bádateľských návštev zdvojnásobil práve na bojnickom pracovisku, kde 

ich v roku 2021 bolo len 106. 

V roku 2022 sme viackrát prevážali archívne dokumenty z externého depotu v Kare do 

študovne sídelného archívu, nakoľko si ich bádatelia vyžiadali na štúdium. Po navezení 

dokumentov do externých depotov našich pracovísk je veľmi pravdepodobné, že budeme 

vykazovať viac času vybavovaním bádateľskej agendy, nakoľko bude potrebného viac času 

na prípravu dokumentov k samotnému štúdiu. Pri personálnom poddimenzovaní to bude na 

úkor ostatných odborných činností. 
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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 2022 1744 žiadostí, z nich najviac (844) 

bolo doručených sídelnému archívu v Trenčíne, kde zamestnanci vydali 4675 odpisov, 

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

o 80 žiadostí viac. Počet doručených žiadostí má stúpajúcu tendenciu už viac rokov. 

Pracovisko Archív Bojnice riešilo v roku 2022 494 žiadostí a pracovisko Archív Považská 

Bystrica vybavila 406 žiadostí. Výraznejší nárast badáme pri sídelnom archíve, kde sa riešilo 
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Obr. 12: Bádateľňa sídelného archívu 



 23 

o 102 žiadostí viac ako rok predtým. Na pracoviskách sú medziročné porovnania takmer na 

rovnakej úrovni. 

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

archívnych dokumentov (5472 ks). Ide tu o nárast v podobe 627 ks kópií z archívnych 

dokumentov (za r. 2021 to bolo 4845 ks). Po covide si stránky zvykli zasielať žiadosti, 

namiesto osobného štúdia archívneho materiálu. Badať to aj na počte bádateľských návštev, 

ktoré sú nižšie a zároveň počte doručených písomných žiadostí, ktorých počet narastá. 

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 (4675 ks), kde vidíme nárast o viac ako 600 ks (v r. 2021 to 

bolo 4063 ks), pracovisko Archív Bojnice len 358 ks (v r. 2021 454 ks) a napokon pracovisko 

Archív Považská Bystrica 439 ks (v r. 2021 328 ks). Žiadosti sú archívu doručované nielen 

v jednej veci, ale stránky v jednej žiadosti požadujú viac rozličných dokumentov, prípadne 

xeroxovanie celých spisov, alebo veľkoformátových dokumentov v podobe máp a plánov na 

ktoré nemáme adekvátnu techniku. Vybavovanie takýchto žiadostí je potom komplikovanejšie 

a zaberá 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 2022 

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

odpisov a potvrdení. Tiež nie je ujednotená forma vykazovania, niektoré archívy vykazujú 

niekoľkostranovú kópiu ako jednu vydanú kópiu, iné archívy to rátajú na strany (keďže sa 

platí za každú stranu vydanej kópie).  

 

 

 

Počet žiadostí a vydaných informácií v správnej agende v roku 2022 

 

 Štátny archív 

v Trenčíne 

Pracovisko Archív 

v Považskej 

Bystrici 

Pracovisko Archív 

v Bojniciach 

Celkom 

Počet žiadostí 844 406 494 1744 

Počet vydaných 

odpisov, 

výpisov, 

potvrdení, 

kópií AD 

 

4675 

 

439 

 

358 

 

5472 
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Prístup k AD formou rešerše na základe písomnej žiadosti 

Štátnemu archívu v Trenčíne v uplynulom roku boli doručené dve žiadosti 

o vypracovanie archívnej rešerše, obsahom sa ale netýkali informácií z našich archívnych 

fondov a tak boli odstúpené do iných archívov. Vzhľadom k tomu archív neeviduje žiadnu 

vypracovanú rešerš v roku 2022. 

 

Poplatky 

Zamestnanci archívu vybrali celkovo na poplatkoch od bádateľov a stránok sumu 

3148,51 €. Je to nárast o 166,03 € oproti roku 2021. Nárast vybratých poplatkov evidujeme už 

druhý rok po sebe. 

Prvenstvo v tomto smere zaujal sídelný archív, ktorý vybral podstatnú časť z tejto 

sumy (1236,31 €). Nasledovalo pracovisko Archív Bojnice so sumou vo výške 1046,93 €. 

Považskobystrický archív sa na celkovej sume podieľal čiastkou 865,27 €. Z celkovej vybratej 

sumy tvorili správne poplatky podľa zákona sumu 2092 € čo je medziročný nárast o 104 € (v 

2021 to bolo 1988 €), zvyšok pripadol na poplatky za služby archívu 1056,51 € (v roku 2021 

to bolo len 994,51 €). 

 

 

Porovnanie vybraných poplatkov za roky 2018 - 2022 
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PRÍRUČNÁ ODBORNÁ ARCHÍVNA KNIŽNICA 

 

K 31. decembru vykazovaného roka evidujeme spolu 27 135 knižných zväzkov. 

V uplynulom roku sme tak do archívnej knižnice zaradili 314 nových knižných titulov. 

Spolu sa skatalogizovalo 1505 knižných zväzkov. Medziročný, relatívne enormný 

nárast (v roku 2021 sa skatalogizovalo len 87 zväzkov), je spôsobený najmä tým, že 

pracovisko Archív Bojnice začalo systematicky nahadzovať knižné zväzky do aplikácie 

Knižnica a malo tak výrazný podiel na katalogizovaní knižného fondu nášho archívu (1422 

zväzkov). 

K prezenčnému účelu bolo z knižnice vypožičaných 72 zväzkov (v roku 2021 to bolo 

62 zväzkov). Starostlivosti o knižničný fond sme venovali 121,25 dní čo je o 101,25 viac ako 

v uplynulom roku. V aplikácii Knižnica je doteraz z celkového počtu kníh zaevidovaných 16 

416 zväzkov, v drvivej väčšine zo sídelného archívu (14 994 zväzkov).  

 

 

VÝSKUMNÁ, PUBLIKAČNÁ, KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

 

Predmetným činnostiam venovali zamestnanci celkovo 188,25 pracovných dní. Ide 

teda o mierne navýšenie o 45,25 dní, aj keď stále nedosahujeme úroveň predcovidových 

rokov, kedy sa týmto činnostiam venovalo viac času, čo bolo badateľné najmä na publikačnej 

činnosti.  

 

Výskumné úlohy 

V roku 2022 sme sa podieľali celkovo na deviatich výskumných úlohách, z toho 

rezortná úloha bola len jedna. V súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine sme 

boli požiadaní o vypracovanie Súpisu najvýznamnejších archívnych dokumentov, ktoré by 

bolo potrebné prednostne chrániť v prípade vojnového konfliktu aj u nás. 

Ostatné výskumné úlohy sa týkali individuálnej činnosti jednotlivých zamestnancov. 

V sídelnom archíve sa riaditeľ venoval výskumu ohľadom skladu soli a jeho správcov v 2. 

polovici 17. storočia. Na pracovisku v Považskej Bystrici sa dve výskumné úlohy týkali dejín 

obcí (Hatné a Udiča), pre ktoré sa vypracúvala nová monografia.  

Bojnické pracovisko skúmalo materiály k dejinám Okresnej hasičskej jednoty 

v Prievidzi, tiež k Divadelno-vzdelávaciemu spolku V. B. Nedožerského v Nedožeroch 

a menám a priezviskám obyvateľov Prievidze v 17. storočí. Zamestnankyne tiež zabezpečili 

digitalizáciu kroniky Prievidze z rokov 1933 – 1942 a kolegyňa Boboková sa dlhodobo 

venuje staviteľovi Alojzovi Englišovi o ktorom zbiera doklady jeho činorodej architektonickej 

práce v regióne Hornej Nitry. 

 

Publikačná činnosť 

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

V uplynulom roku sa zamestnancom podarilo pripraviť a zaslať do tlače celkovo až 24 

rozličných publikačných výstupov. Musíme ale podotknúť, že väčšinou nešlo o nijak náročné 

vedecké elaboráty, ktoré by si vyžadovali hlbší výskum prameňov a literatúry. Archívne 
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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. Išlo 

o pokračovanie rozvrhnutých tém pre 

školský rok 2021/2022. Cez časopis Fifík 

sme sa prihovárali deťom na celom 

Slovensku, v každom čísle so zameraním 

na inú pomocnú vedu historickú. 

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 štúdií treba 

rozhodne spomenúť elaborát 

o trenčianskom sklade soli a jeho správcoch 

v 2. polovici 17. storočia, alebo o priereze divadelníctva v Trenčíne od čias novoveku až 

takmer po súčasnosť. 

K náročnejším výstupom určite patrí aj príspevok o dejinách obce Hatné, ktorý bude 

súčasťou pripravovanej monografie. 

 

Publikačné výstupy zamestnancov v roku 2022:  

1.) BRINDZA, Peter. Trenčiansky sklad soli a jeho správcovia v druhej 

      polovici 17. storočia. In (v tlači) 

2.) BRINDZA, Peter. Zlomové roky politickej kariéry Alexandra Dubčeka 

     pohľadom trenčianskej regionálnej tlače. Recenzný posudok pre 

     potreby Zborníka trenčianskeho múzea. In (v tlači) 

3.) BRINDZA, Peter. Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Trenčíne v rokoch 

     1705 – 1710. Recenzný posudok pre potreby Zborníka trenčianskeho múzea. In (v tlači) 

4.) BRINDZA, Peter. Staré miery a váhy. Fifík, 2022 č. 4, s 12. 

5.) BRINDZA, Peter. Peniaze a platidlá. Fifík, 2022, č. 5, s. 12. 

6.) BRINDZA, Peter. Rodokmeň. Fifík, 2022, č. 3, s. 12.  

7.) BRINDZA, Peter. Staré písma. Fifík, 2022, č. 6, s. 20. 

8.) MINÁRIKOVÁ, Radka. Výstava Oddaní Tálii Štátneho archívu v Trenčíne. In Fórum 

     archivárov, 2022, č. 3, s. 24 – 30. 

Obr. 13: Z publikačnej činnosti, príspevok R. Minárikovej. 

In Fórum archivárov 
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9.) ŽOVINCOVÁ, Alexandra. Výstava v Králikovom mlyne. In Zborník trenčianskeho múzea 

     (v tlači)  

10.) ŠTEFANIČÁKOVÁ, Janka. Jozef Karlík 70. In Slovenská archivistika, 2022, č. 1, 

       s. 254 – 256. 

11.) ŠTEFANIČÁKOVÁ, Janka. Viera Bernátová rod. Morišová. In Slovenská archivistika, 

       2022, č. 1, s. 246 – 247. 

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:  

 Aká je minulosť trenčianskych mostov? 

 O čom sa písalo v novinách Trenčan pred takmer 100 rokmi? 

 Trenčiansky mestský pivovar 

 História Trenčianskej synagógy.  

 115 rokov od elektrifikácie Trenčína 

 Filatelia v Trenčíne 

 Významný trenčiansky staviteľ Dominik Filipp 

 Čo sa skrýva za 120 ročnou históriou Hotela Elisabeth? 

13.) KOTIANOVÁ, Zuzana. Testamenty prievidzských mešťanov. In Prievidzský občasník, 

       2022, roč. 19, č. 1, s. 9 – 15. ISSN 1339-3669. 

14.) BOBOKOVÁ, Miroslava. Prievidzský staviteľ Alojz Engliš. In (v tlači) 

15.) KOLEČANSKÁ, Eliška. Deväťdesiat rokov rokov od vzniku Divadelno-vzdelávacieho 

       spolku V. B. Nedožerského v Nedožeroch. In MY Hornonitrianske noviny, 2022, roč. 2, 

       č. 174, s. 8. 

16.) KOŠOVÁ, Michaela-HOLLÁ, Helena-ŠMALO, Miroslav. História Okresnej hasičskej 

        jednoty v Považskej Bystrici v archívnych dokumentoch. In Považskobystrické novinky 

        (bez bližšej špecifikácie) 

17.) HOLLÁ, Helena-KOŠOVÁ, Michaela. Monografia obce Hatné. (bez bližšej 

       špecifikácie). 

 

 

Kultúrno-osvetová činnosť 

V predmetnej kapitole sme v roku 2022 zaznamenali útlm spôsobený najmä 

dlhodobou absenciou dvoch zamestnancov v sídelnom archíve ako aj zaškoľovaním jednej 

úplne novej zamestnankyne 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.  

Podstatná časť kultúrno-osvetovej práce je využívaná v podobe poskytnutých 

rozhovorov publikovaných v regionálnych médiách. Úspešnú spoluprácu sme mali napríklad  

s týždenníkom Terajšok, kde pre archív mávame vyhradenú celú stranu, kde prinášame 

čitateľom zaujímavé príbehy z regionálnej histórie a zároveň predstavujeme dokumenty 

uchovávané v našich depotoch. V roku 2022 sme pre Terajšok poskytli rozhovor na tému 

Kuriozity z historických testamentov, alebo Osudy hviezd z Matúšovej veže či Britská 

kráľovná mala korene na Slovensku. Publikovaný bol aj rozhovor o sterilizácii archívnych 

dokumentov (Najcennejšie dokumenty zbavujú plesní).  
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O realizovanej výstave Oddaní Tálii sa vysielala reportáž v Žurnále Rádia Regina 

(23.9.2023) i v Rádiu Regina Západ (29.9.2023). Televízia Markíza odvysielala reportáž 

o slovenských koreňoch zomretej britskej panovníčky, ktorú pripravil riaditeľ archívu. 

Pre mesto Trenčín 

kolegyňa Mináriková 

vyhľadala archívne 

dokumenty pri príležitosti 

rekonštrukcie Kina 

Hviezda, kde mesto po 

ukončení rekonštrukčných 

prác pripravuje prezentáciu 

z histórie predmetnej 

budovy.  

Pani vedúca 

z považskobystrického 

pracoviska sa zúčastnila 

dvoch konferencií, kde 

predniesla príspevky na 

tému Pamiatky Považského 

Podhradia (Liptovský 

Mikuláš, 15.6.2022) a Premeny Považskej Bystrice od malej obce na Považí na mesto 

(Prešov, 21.6.2022). V spolupráci s mestom Považská Bystrica vystúpila s prednáškou 

Obr. 14: Články o hviezdach z Matúšovej veže a o slovenských koreňoch britskej  

panovníčky Alžbety II. uverejnené v týždenníku Terajšok 

Obr. 15: Z natáčania reportáže pre TV Markíza 
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o architektonických pamätihodnostiach Považskej Bystrice aj na podujatí Dni mesta Považská 

Bystrica (18.6.2022).  

Samozrejme, 

k osvetovej činnosti 

patria aj prednášky pre 

žiakov základných 

a stredných škôl, ktoré 

sa uskutočňovali 

počas celého roka tak 

v sídelnom archíve 

ako aj na oboch 

pracoviskách. Žiaci 

škôl často a radi 

navštevujú archív, 

nakoľko tu majú 

možnosť vidieť na 

vlastné oči originály 

starých dokumentov, 

dozvedia sa nielen 

o okolnostiach ich vzniku a obsahu, ale aj o význame, histórii a poslaní archívu. Žiakom je 

tiež vysvetľované za akých podmienok je možné bádať v archíve a sú rámcovo oboznamovaní 

s fondmi, ktoré sú uložené v archívnych depotoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Školská exkurzia na hodine dejepisu v považskobystrickom archíve 

Obr. 17: Školská exkurzia v sídelnom archíve 
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Obr. 18: Z výstavy sídelného archívu k 400. – mu výročiu uloženia  

uhorskej kráľovskej koruny v Trenčíne 

Obr. 19: Z výstavy sídelného archívu Oddaní Tálii v KIC Trenčín 
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ORGANIZAČNÁ A RIADIACA PRÁCA, VZDELÁVANIE, EKONOMICKÉ 

A ADMINISTRATÍVNE PRÁCE 

 

Predmetné činnosti si v roku 2022 vyžiadali celkovo 561,25 pracovných dní. Je to 

o 63,75 dní menej ako v predošlom roku 2021 (625 pracovných dní). Klesajúci trend 

organizačnej a riadiacej práce vykazujeme už štvrtý rok po sebe čo je veľmi potešujúce. 

Najviac organizačnej a riadiacej práce má pochopiteľne sídelný archív (323,25 dní), nasleduje 

pracovisko Archív Považská Bystrica (129 dní) a napokon pracovisko Archív Bojnice (109 

dní).  

Celkovo evidujeme v predmetnej kapitole 29 rozličných činností. Tieto súviseli 

napríklad s povinnými školeniami zahrnutými v individuálnych plánoch kompetenčného 

vzdelávania jednotlivých zamestnancov. Celkovo sa traja zamestnanci zúčastnili na dvoch 

školeniach poriadaných cez Centrum účelových zariadení MV SR, časť sa uskutočnila online 

formou, zvyšok prezenčne.   

Školenia neboli len tie, ktoré mali zamestnanci vo svojich individuálnych plánoch 

kompetenčného vzdelávania. Odbor archívov a registratúr napríklad uskutočnil školenie 

k vyraďovaniu v IS Fabasoft, ktoré sa konalo 18. októbra 2022 v Bratislave. Obdobne, 

z podnetu odboru archívov a registratúr sa konalo dvojdňové školenie aj k predarchívnej 

starostlivosti v Poprade (7. – 8. jún 2022), na ktorom sa zúčastnili za archív 3 zamestnankyne.  

Zamestnanci sa zúčastňovali aj iných školení, napríklad BOZP a PO, zákon č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, obsluha výťahu, protipožiarna hliadka 

archívu, kurz 1. pomoci, školenie k programu SAP Logon a podobne. 

Riaditeľ 8.  decembra absolvoval školenie na predĺženie platnosti povolenia viesť 

služobné motorové vozidlo a trikrát bol prítomný v Bratislave ako predseda výberovej 

komisie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. 

Vedúci ako aj radoví zamestnanci sa počas roka zúčastňovali pravidelných pracovných 

porád, kde boli informovaní o aktuálnych záležitostiach.  

Z účasti na kultúrnych podujatiach je potrebné spomenúť výstavu Slovensko v štátnej 

symbolike, ktorej sa zúčastnili viacerí zamestnanci. Na podujatiach organizovaných Štátnym 

archívom v Trnave s názvom Za humorom do histórie a Z histórie dobrovoľných hasičských 

zborov v trnavskom okrese boli prítomné dve zamestnankyne z bojnického pracoviska. 

Redakčná rada Zborníka Trenčianskeho múzea zasadala v uplynulom roku len raz (25. júl 

2022) a za archív sa jej zúčastnil riaditeľ, ktorý je jej členom. 

Na XXV. Archívnych dňoch v Smoleniciach sa za náš archív v dňoch 25. – 27 mája 

2022 zúčastnili štyria zamestnanci.  

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

účelom obhliadky priestorov pre externé depoty pre archívne pracoviská, riešenie 

nevyhnutných opráv archívnych budov, písanie žiadostí, vyzdvihnutie materiálu ( 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, prezúvanie pneumatík, servisné prehliadky v Žiline), výber 

správnych poplatkov a poplatkov podľa zákona, vybavovanie emailov a telefonátov od 

občanov i úradov, tiež práca v podobe mesačných i celkových výkazov, sumárov, plánov, 

inventarizácia majetku, administratívna práca v podobe rozdeľovania došlej agendy, 
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schvaľovanie dokumentov a vydaných potvrdení z archívnych dokumentov, vypracúvanie 

záznamov z porád, vypracovanie výročnej správy a pod. 

 

 

 

V Trenčíne dňa 14. februára 2023 

 

 

 

 

       Mgr. Peter Brindza, PhD. 

          riaditeľ 

 

 

 

   

 

 

 

                                                             

 

 


