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Okresná odborová rada v Prievidzi 1948 - 1990 

 

Opis na úrovni archívneho fondu 

kód názov kódu v AJ obsah 
Názov kódu v SJ 

3.1.1. Reference code SK_1571_10742 
Referenčný kód 

3.1.2. Title Okresná odborová rada v Prievidzi 

Názov jednotky 

opisu 

3.1.3. Date(s) 1948 – 1990 
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) 

5,40 bm (208 kusov úradných kníh, 28 registratúrnych pomôcok, 2 archívne škatule spisov) 

Rozsah a nosič 

jednotky opisu 

(množstvo, rozsah 

alebo veľkosť) 

3.2.1. Name of creator(s) Okresná odborová rada v Prievidzi  
Názov pôvodcu 

3.2.2. Administrative history 

Po 2. svetovej vojne vzniklo ústredie slovenských odborov v Bratislave. Prvá organizácia 

odborov v okrese Prievidza bola založená v stolárskej dielni firmy Baťa, ďalšie vznikli na 

veľkostatku Baťa v Bojniciach a na Píle v Pravenci a Nitrianskom Pravne. Miestne odborové 

organizácie vznikli v Prievidzi, Bojniciach, Malinovej a Opatovciach nad Nitrou. Odborové 

organizácie vznikli aj v Carpathii alebo Kníhtlačiarni v Prievidzi. Založenie Okresnej odborovej 

rady v Prievidzi siaha do roku 1945. Koncom roka 1947 bolo evidovaných šesť miestnych 

organizácií a šesť organizácií so závodným dôverníkom. Dňa 15. marca 1953 došlo k zrušeniu 

Okresnej odborovej rady a odborová činnosť bola vykonávaná po zväzovej línii. K jej 

opätovnému zriadeniu došlo v roku 1959. Pracovníci OOR vykonávali predovšetkým kontrolu 

Dejiny správy 

pôvodcu 
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v odborových organizáciách, v ktorých sa orientovali na činnosť ZV ROH, plnenie kolektívnych 

zmlúv, využívanie rekreačnej starostlivosti pre deti, plnenie opatrení v sociálnej oblasti a plnenie 

záväzkov. Všeodborová konferencia 3. marca 1972 schválila hlavné úlohy, návrh stanov ROH a 

rozpočet. Odborové hnutie spolupracovalo so spoločenskými organizáciami, združenými 

v Národnom fronte: Okresným výborom Slovenského zväzu žien, Okresným výborom 

Socialistického zväzu mládeže, Okresným výborom Slovenskej telovýchovnej organizácie ako 

aj Okresným národným výborom v Prievidzi. Plénum OOR malo v roku 1972 33 členov, ktoré 

rozhodovalo medzi konferenciami, z ktorých deväť členov tvorilo predsedníctvo a revízna 

komisia bola päťčlenná. Pri OOR bol zriadený Kabinet odborovej výchovy, v ktorom boli 

školení odboroví funkcionári a členovia komisií. OOR a jej čelné orgány k okrúhlym politickým 

výročiam a všeodborovým zjazdom každoročne organizovali záväzkové hnutie, do ktorého boli 

zapojené kolektívy a jednotlivci. Na pracoviskách v organizáciách a závodoch sa vytvárali 

brigády socialistickej práce, ktorým boli prepožičiavané bronzové, strieborné a zlaté odznaky. 

Odboroví funkcionári profesionálni aj dobrovoľní sa vzdelávali v Slovenskej odborovej škole 

v Sládkovičove. Na báze odborov boli organizované družobné kontakty s okresom Šumperk 

v Severomoravskom kraji. V sedemdesiatych rokoch OOR zaktivizovala hnutie brigád 

socialistickej práce. V osemdesiatych rokoch pri OOR pracovalo 15 komisií: ideovovýchovná 

a kultúrnej práce, mládeže, dejín závodov, telovýchovná, sekcia vynálezeckého 

a zlepšovateľského hnutia a vedecko-technického rozvoja, hospodársko-finančná, tlače, 

koordinačná, stravovacia, politicko-organizačná a revízna. Všetky komisie sa riadili plánom 

práce, ktorý schvaľovalo plénum OOR. Správy o činnosti komisií boli predkladané dvakrát 

ročne plenárnemu zasadnutiu. Aparát OOR v Prievidzi tvorilo šesť politických 

pracovníkov, dvaja volení funkcionári, hospodárka, technicko-administratívna pracovníčka 

a odborná pracovníčka. OOR bola územným, riadiacim a výkonným orgánom ROH v okrese 

medzi okresnými všeodborovými konferenciami. Plenárne schôdze boli zvolávané najmenej 

štyrikrát do roka boli uznášaniaschopné ak bola prítomná nadpolovičná väčšina členov. Voľba 

členov predsedníctva, predsedu a tajomníkov sa vykonávala tajným hlasovaním. Rokovanie 

predsedníctva sa konalo jedenkrát mesačne a zvolával ho predseda OOR. Pri volených orgánoch 

pracovali stále komisie, podkomisie a lekársky zbor. Posledné zasadnutie OOR v Prievidzi sa 

uskutočnilo 15. novembra 1989. Koncom roka 1989 sa konali ešte výročné členské schôdze 

a konferencie vo výrobnej a nevýrobnej sfére. V auguste 1990 ako odozva po nežnej revolúcii 

postupne zanikli Ústredná rada odborov, Slovenská odborová rada, Krajská odborová rada ako 

aj okresné odborové rady.   

3.2.3. Archival history 
Fond Okresná odborová rada v Prievidzi bol prevzatý do trvalej archívnej úschovy v rokoch 

1989 a 1990, v období keď bolo potrebné urýchlene vyprázdniť priestory sídelnej budovy 
Dejiny archívneho 
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Okresnej odborovej rady v Prievidzi. Archívne dokumenty sa zachovali torzovito, keďže boli 

vykonané neodborné vyraďovacie konania a tým boli zničené aj registratúrne záznamy so 

znakom hodnoty „A“.V auguste 1990 Okresná odborová rada v Prievidzi zanikla, všetky 

záväzky riešila skupina pracovníkov pod názvom Okresná odborová rada Prievidza v likvidácii, 

neskôr odbory na území okresu. Majetkové záležitosti riešila Správa odborových služieb, ktorá 

sa pretvorila v podnikateľský subjekt s pomenovaním Jednotný majetkový fond zväzov 

odborových organizácií v Slovenskej republike. V okrese ho zastupoval jeden profesionálny 

hospodársky pracovník. 

fondu 

3.2.4. 
Immediate source of 

acquisition or transfer 

Prvý archívny prírastok zapísaný v prírastkovej knihe pod číslom 962 v rozsahu 2,76 bm bol 

odovzdaný 14. septembra 1989. Ďalších 2,88 bm odovzdala Okresná odborová rada Prievidza v 

likvidácii dňa 29. augusta 1990 a zapísaný bol pod prírastkovým číslom 991.  

Spôsoby získavania 

archívnych 

prírastkov 

3.3.1. Scope and content 

Zápisnice zo všeodborových konferencií, predsedníctiev, zasadnutia pléna, komisií 

(ideovovýchovnej a kultúrnej, koordinačnej pre pionierske tábory, mládeže, ochrany 

a bezpečnosti práce, politicko-ekonomickej, politicko-organizačnej, pracovno-právnej, pre 

spracovanie dejín závodov, revíznej, starostlivosti o pracujúcich, telovýchovnej, tlačovej, 

vynálezcovstva a zlepšovateľského hnutia, výrobno-ekonomickej, stravovacej, pre zaslúžilých 

odborárov a žien), evidencie (kniha pripomienok ZO ROH, kniha úrazov, kniha vyznamenaných 

a evidencia sťažností), registratúrne denníky, spisy, fotoalbumy, diplomy, čestné uznania. 

Obsah a rozsah 

archívneho fondu 

3.3.2. 

Appraisal, destruction 

and scheduling 

information 

Nie je známe.  

Vyraďovanie a 

hodnotenie  

3.3.3. Accruals Fond je uzavretý a prírastky sa neočakávajú.   
Možné prírastky 

3.3.4. System of arrangement 

Štruktúra archívneho fondu po usporiadaní a sprístupnení: 

 

Okresná odborová rada v Prievidzi: 

 

I.Knihy 

A. Správne 

B. Evidenčné  

Spôsob usporiadania 
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II. Spisový materiál 

A. Registratúrne pomôcky 

B.Spisy  

 

III. Iné archívne dokumenty     

 

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 
slovenský 

Jazyk/písmo 

archívnych 

dokumentov 

3.4.4. 

Physical characteristics 

and technical 

requirements 

nepoškodený 

Fyzický stav 

a technické 

požiadavky 

3.4.5. Finding aids 
Štátny okresný archív Prievidza v Bojniciach. PhDr. Eta Ivaničová, Mgr. Danica Simanová: 

Okresná odborová rada v Prievidzi (1926) 1962 - 1990, inventár, Bojnice 1995, evid. č. 3149.  

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 

Existencia 

a umiestnenie 

originálov 

3.5.2. 
Existence and location 

of copies 
Kópie neboli vyhotovené. 

Existencia 

a umiestnenie kópií 
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3.5.3. 
Related units of 

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

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 Pozri 3. 4. 5. 

Informácia 

o spracovateľovi a 

spracovaní 

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

Edition 

Pravidlá alebo 

zásady 

3.7.3. Date(s) of descriptions 25. 04. 2017 

Dátum vyhotovenia 

opisu 

 

 


