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Imrich Spevár, osobný fond 1929 - 1946 

 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference code SK_1571_10776 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Imrich Spevár, osobný fond  

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1929 - 1946 
Časový rozsah 

3.1.4. Level of description archívny fond 
Úroveň opisu 

3.1.5. 

Extent and medium 

of the unit 

of description (quantity, 

bulk, or size) 

1,68 bm (14 archívnych škatúľ spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Imrich Spevár  
Názov pôvodcu 

3.2.2. Administrative history 

Imrich Ján František Spevár, architekt a staviteľ, narodil sa 29. augusta 1903 v Liešťanoch 

rodičom Jánovi Spevárovi, štátnemu učiteľovi a Anne rod.De Ronzy, ktorej rodina z otcovej 

strany pochádzala zo Švajčiarska. Po ukončení ľudovej školy navštevoval Meštiansku školu 

v Seredi, v bydlisku jeho starej mamy. V ďalšom štúdiu pokračoval v Štátnej priemyselnej škole 

v Bratislave, odbor staviteľstvo, ktorú ukončil v roku 1924 maturitnou skúškou. Potrebnú 

staviteľskú prax získal v rokoch 1924 – 1925 a najmä 1927 – 1935 ako staviteľský asistent 

u známeho prievidzského staviteľa a podnikateľa Alojza Engliša. Svoju vlastnú živnosť na 

vykonávanie staviteľskej činnosti si založil 23. júla 1935. Bol významnou osobnosťou 

spoločenského i športového života Prievidze. Okrem toho, že menil svojimi stavbami jej kolorit 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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v medzivojnovom období bol aj predsedom výboru Športového klubu v Prievidzi, hrával tenis, 

bol nadšeným turistom a lyžiarom. Taktiež pôsobil aj v miestnej skupine loveckého ochranného 

spolku a v Hasičskom spolku Prievidze. Za jeho mimoriadnu organizačnú činnosť práve 

v oblasti hasičstva mu Zemská jednota hasičská na Slovensku v Turčianskom sv. Martine udelila 

v roku 1940 bronzový záslužný kríž. 

V roku 1934 sa v Bratislave oženil s Helenou Martou Eleonórou  rod. Čvikotovou, dcérou 

významného prievidzského lekára a národovca. Spolu mali dve dcéry Margitu (1938) a Evu 

(1943), staršia zomrela hneď po narodení. Ako 36 ročný, v roku 1939, bol menovaný za 

vládneho dôverníka firmy „Bratia Lichtenstein, obchod s drevom“, ktorá v tom čase 

zamestnávala 200 robotníkov a 100 povozníkov. Až 80% produkcie firmy išlo na vývoz, najmä 

do Nemecka, Veľkej Británie a Holandska. Imrich Spevár staval rodinné domy pre 

remeselníkov, inteligenciu i obchodníkov v Prievidzi, Bojniciach, Valaskej Belej. Okrem toho 

navrhoval projekty škôl, štátnych inštitúcií, adaptačné práce kláštorov, bánk, úpravy ulíc 

a námestí. Bol prevádzkovateľom spoločnosti Andezitové kameňolomy v Chalmovej, ktorej sa 

vzdal v roku 1943/1944 z dôvodu jej stratovosti. Svoju spoluprácu rozšíril aj mimo okres 

Prievidza. Pracoval s architektom Jánom Vrankom z Bratislavy a staviteľom Jánom Staršíchom 

z Ružomberka, s ktorým založil ďalšiu staviteľskú firmu Stavebný podnik arch. Imrich Spevár 

a Ján Starších Ružomberok. Obe firmy mu boli v zmysle § 4, ods. 8 zákona č. 121/48 

znárodnené. Imrich Spevár bol od 1. septembra 1949 zamestnaný ako technik Československých 

stavebných závodov, n. p., expozitúra v Prievidzi, neskôr Priemstavu, n. p. Prievidza. Zomrel 6. 

apríla 1974 vo veku 71 rokov na infarkt v Prievidzi, kde je aj pochovaný.    

3.2.3. Archival history 
 O dejinách osobného fondu Imricha Spevára pred jeho odovzdaním do archívu nemáme žiadne 

informácie.  

Dejiny archívneho 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Archívne dokumenty boli odovzdané v šiestich balíkoch Okresným osvetovým strediskom 

v Prievidzi dňa 9. augusta 1983 bez preberacieho zoznamu a sú zapísané v prírastkovej knihe 

archívu pod číslom 645. 

Spôsoby získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and content 

Korešpondencia týkajúca sa výstavby Považskej a Ponitrianskej štátnej cesty, činnosť I. Spevára 

ako vládneho dôverníka firmy „Bratia Lichtenstein, drevopriemysel, Prievidza“, odhad 

vojnových škôd na budove nemocnice v Handlovej, účtovný materiál za dodávky kameniny pre 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 
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údržbu štátnych, krajinských hradských a vicinálnych ciest na Slovensku, za rekonštrukčné 

práce na Štátnej meštianskej škole v Handlovej a za stavebné práce na nemocnici v Handlovej, 

ale aj za stavbu mosta v Lazanoch a rozobratie protileteckých úkrytov v Štátnom gymnáziu 

v Prievidzi. Z technickej dokumentácie projekty na rodinné domy v Bojniciach, Prievidzi, 

Valaskej Belej, prestavba a novostavba Štátnej ľudovej školy v Zemianskych Kostoľanoch, 

projekt domu farára a dekana Františka Herodeka v Prievidzi, adaptačné práce na Gazdovskej 

banke v Prievidzi, novostavba dielní pre kníhtlačiara Ferdinanda Kohna v Prievidzi, projekty 

bytov pre chudobných v Prievidzi, oprava rímsko-katolíckeho kostola a fary s hospodárskymi 

budovami v Seredi, projekt stavby pomníka Milana Rastislava Štefánika, novostavba Rímsko-

katolíckej ľudovej školy v Urminciach, okres Topoľčany, adaptačné práce na kláštore Notre 

Dame v Novákoch a na budove rádu Dcér Božskej lásky v Prievidzi, novostavba hasičskej 

strážnice vo Valaskej Belej, úprava ulíc v Bojniciach a Prievidzi ako aj úprava Hlinkovho 

námestia v Novákoch a Pribinovho námestia v Prievidzi.  

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Z fondu boli počas jeho spracovávania vyradené len duplikáty.  

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Prírastky sú možné kontaktovaním sa s rodinnými príslušníkmi.    
Možné prírastky 

3.3.4. System of arrangement 

Štruktúra archívneho fondu po usporiadaní a sprístupnení: 

 

Imrich Spevár, osobný fond: 

 

I.Korešpondencia  

II. Účtovný materiál  

III.. Technická dokumentácia 

 

Spôsob usporiadania 

3.4.1. 
Conditions governing 

acces 

 

prístupný 

 

Podmienky prístupu 

3.4.2. 
Conditions governing 

reproduction 

Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok uvedených v 

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

Podmienky 

vyhotovovania 

reprodukcií 

3.4.3. 
Language/scripts of 

material 
český, nemecký, slovenský 

Jazyk/písmo 
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archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical characteristics 

and technical 

requirements 

Fond sa zachoval neúplný, len z pracovnej činnosti Imricha Spevára, ale zachované archívne 

dokumenty sú v dobrom fyzickom stave.  

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 
Štátny okresný archív Prievidza v Bojniciach. PhDr. Eta Ivaničová: Pozostalosť I. Spevára 1929 

- 1946, inventár, Bojnice 1990, evid. č. 2619.  

Vyhľadávacie 

pomôcky 

 

3.5.1. 
Existence and location 

of originals 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice, Tehelná 18, 972 

01 Bojnice, 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici, Komenského 26, 974 00 Banská 

Bystrica, 

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, Novozámocká 273, 951 12  Ivanka pri Nitre.  

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and location 

of copies 
Kópie neboli vyhotovené. 

Existencia 

a umiestnenie kópií 

3.5.3. 
Related units of 

description 

Okresný úrad v Prievidzi (1884) 1923 – 1945 (1961) 

Okresný národný výbor v Prievidzi (1918) 1945 – 1990 (1991) 

Štátny archív v Banskej Bystrici, Spevár Imrich, staviteľ v Prievidzi 1936 – 1949 

Štátny archív v Nitre, Imrich Spevár, staviteľ v Prievidzi 1948 

Súvisiace jednotky 

opisu 

3.5.4. Publication note 
Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2. Bratislava: Ministerstvo 

vnútra SR, odbor archívnictva a spisovej služby, 2001, 346 s. 

Informácie o 

publikovaní 

3.6.1. Note  
Poznámka 

3.7.1. Archivist´s note 
Fond spracovala a inventár vyhotovila v roku 1990 PhDr. Eta Ivaničová. Opis fondu 

vypracovala Zuzana Kotianová vo februári 2019. 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

3.7.2. Rules or conventions Opis vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second Pravidlá alebo 



 5 

Edition zásady 

3.7.3. Date(s) of descriptions 27. 02. 2019 

Dátum vyhotovenia 

opisu 

 


