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ZA ĎALŠÍ ROZVOJ ARCHÍVNICTVA NA SLOVENSKU

Slovenská historická veda stojí pred vážnou a zodpovednou úlohou 
pravdivo zobraziť dejiny slovenského ľudu. Úspešné zvládnutie tejto úlohy 
si vyžaduje široké a intenzívne štúdium pramenného materiálu, uloženého 
v našich archívoch. Iba na základe pramenného materiálu a osvojenia si 
množstva nových faktov a poznatkov možno podať plný a všestranný obraz 
dejín nášho ľudu a odhaliť nesprávne názory, ktorými buržoázna historio
grafia zatemňovala našu minulosť. Z uvedeného vyplýva, že rozvoj sloven
skej historickej vedy je v podstatnej miere závislý od stavu a úrovne nášho 
archívnictva.

Slovenské archívnictvo nachádzalo sa až do nedávna v žalostnom stave. 
Archívy na Slovensku, pokiaľ neboli verejno-právne, boli zväčša neprístupné, 
ich materiál bol neznámy, neusporiadaný a veľká ich časť bola bez akejkoľ
vek ochrany, vystavená postupnému ničeniu. Otázka slovenského archív
nictva, najmä čo sa týka jeho organizácie a zákonnej ochrany, nebola u nás 
po r. 1918 riešená v žiadúcej miere. Jedinou inštitúciou, ktorá sa mala po 
oslobodení starať o organizáciu archívnictva na Slovensku, bol Štátny in
špektorát archívov a knižníc, zriadený výnosom Ministerstva školstva 
a osvety z 12. mája 1919, ktorý mal byť akýmsi dozorným orgánom nad 
verejnými archívmi. Štátny inšpektorát archívov a knižníc bol od začiatku 
personálne nevybavený, obsadzovaný spravidla univerzitným profesorom a 
nestačil vôbec plniť úlohy, ktoré so sebou prinášali naliehavé potreby archív
nictva na Slovensku po r. 1918. Celá dozorná činnosť Štátneho inšpektorátu, 
archívov a knižníc, i keď bola nariadením ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska z 10. novembra 1919 rozšírená i na archívy súkromné, vyčerpávala 
sa v príležitostných prehliadkach archívov, vo výskumoch a štúdiu súkrom
nej povahy. R. 1921 uvažovalo sa na Slovensku i o zriadení akéhosi Zemského 
archívu v Bratislave, ktorý by vo svojich strediskách na strednom a východ
nom Slovensku zhromažďoval a opatroval archívny materiál; k realizácii 
lohto plánu však nedošlo. Archívy bývalých žúp spadali od r. 1923 pod prá
vomoc novozriadených župných úradov, ktorých územie sa však nekrylo 
s územím starých komitátov. Z toho dôvodu neboli archívy niektorých býv. 
žúp (ako napr. Liptovskej) ponechané na pôvodnom mieste, ale sa sťahovali 
do nových sídiel župných úradov, čím sa narobili značné škody. Archívy 
poštátnených lesov a veľkostatkov podliehali správe Zemedelského archívu 
v Prahe, ktorý niektoré archívne fondy odviezol zo Slovenska do svojho
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pražského ústredia. Archívy patrimoniálme a súkromné, ako aj archívy 
cirkevné vymykali sa však i naďalej akejkoľvek evidencii a správe, mnohé 
z nich sa postupne ničili alebo zašamtročovali do zahraničia. V celoštátnom 
meradle panovala v archívnictve dezorganizácia a kompetenčná roztriešte
nosť. Bez nej si riešenie archívnej otázky nevedel predstaviť ani pripravo
vaný archívny zákon z r. 1923, ktorý sa neuskutočnil. Podľa jeho osnovy sa 
starostlivosť o archívy mala preniesť na ministerstvá vnútra, školstva a 
pôdohospodárstva.

K určitej reorganizácii archívnictva na Slovensku prišlo až po zrušení 
župného zriadenia r. 1928, keď na základe výnosu Krajinského úradu zo 
dňa' 28. septembra bol zriadený Krajinský archív so sídlom v Bratislave. 
Krajinský archív okrem svojho ústredia mal na starosti i správu bývalých 
župných archívov, ktoré boli ostali na pôvodných miestach. Nemohol však 
usmerňovať celoslovenskú archívnu službu, pretože jeho právomoci ne
podliehali archívy mestské, súkromné, cirkevné a pod. Krajinský archív 
sledoval od začiatku okrem archívno-organizačnej práce i ciele vedecké 
a v ňom sa kládli počiatky archívnej vedeckej práce na Slovensku. So vzni
kom tzv. slovenského štátu r. 1939 Krajinský archív zanikol a miesto neho 
vykonával dozor nad archívmi býv. žúp referát ministerstva vnútra, vedený 
legislatívnymi pracovníkmi.

Za tzv. slovenského štátu neprišlo k nijakej reorganizácii slovenského 
archívnictva, hoci to neudržateľný stav, v akom sa ono nachádzalo, naliehavo 
vyžadoval a r. 1942 bol vypracovaný už i archívny zákon. Jeho uskutočnenie 
stroskotalo však na nezáujme vtedajších vládnych činiteľov. Vojnové uda
losti, ktoré potom nasledovali, spôsobili slovenskému archívnictvu značné 
škody. Mnoho archívov bolo zničených vojnou, mnohé boli odvlečené ustu
pujúcimi nemeckými vojskami a iba postupne sa dostávali ma svoje pôvodné 
miesto.

Dedičstvo, aké nám na poli slovenského archívnictva zanechal po oslo
bodení r. 1945 kapitalizmus, bolo priamo žalostné. Slovenskému archívnic
tvu chýbal akýkoľvek organizačný ústredný orgán, ktorý by určoval jed
notné odborné a organizačné smernice a riadil na Slovensku archívnu 
službu. Zdedená organizácia slovenského archívnictva bola nejednotná a 
roztrieštená, vyznačovala sa všetkými znakmi, aké sú typické pre štruktúru 
kapitalistickej spoločnosti. Na Slovensku bol po oslobodení úplný nedostatok 
kvalifikovaných archívnych kádrov, pretože o ich výchovu sa za prvej ČSR 
a za tzv. slovenského štátu nikto nestaral. Nepreklenuteľný rozpor, aký 
existoval medzi neudržateľným stavom zastaralej a v minulosti nedorieše
nej organizácie slovenského archívnictva a medzi potrebami socialistickej 
historickej vedy, najviacej pociťovali slovenskí historickí pracovníci. Títo 
už r. 1946 nastolili návrh nového riešenia archívnej otázky na Slovensku, 
ktorý však v tomto čase, vzhľadom na chystanú osnovu celoštátneho záko
na, nemohol nájsť svoje uplatnenie. Priaznivé podmienky pre riešenie ar
chívnej organizácie v celoštátnom meradle, a tým i pre riešenie organizácie 
slovenského archívnictva vytvorilo však až februárové víťazstvo čs. pracu
júceho ľudu.

Už krátko po Februári r. 1948 viedla nevyhnutnosť okamžitej záchrany 
archívov konfiškovaných statkov pri uskutočňovaní pozemkovej reformy 
k zriadeniu Pôdohospodárskeho archívu v Bratislave. Tento archív so svo-
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jimi pobočkami takmer vo všetkých krajoch Slovenska urobil potom kus 
neobyčajne dôležitej záchrannej práce a sústredil do svojich pobočiek 
i ústredia veľké množstvo archívov skonfiškovaných statkov, ktoré pred
stavujú neobyčajne cenný pramenný materiál k hospodárskym dejinám 
Slovenska a ktoré by bez tejto práce boli podľahli zničeniu. Pôdohospodár
sky archív popri tejto svojej záchrannej práci sleduje od začiatku i ciele 
vedecko-výskumné a poskytuje cenný materiál pre výskumníctvo a pláno
vanie v pôdohospodárskom sektore. Podobnú a nie menej záslužnú prácu 
vykonal i r. 1950 zriadený Ústredný banský archív pre Slovensko so sídlom 
v Banskej Štiavnici, ktorý nielen zhromaždil cenný historický materiál 
k dejinám banského podnikania na našom území, ale od svojho vzniku slúži 
i praktickým výskumným potrebám baníctva na Slovensku.

Zriadením oboch menovaných archívov sa dosiahlo podstatné zlepšenie 
na zanedbanom poli podnikového archívnictva.

Otázku a návrh zriadenia ústrednej archívnej organizácie nastolil znovu 
Historický ústav SAVU r. 1949 vo svojom memorande podanom Sboru po
vereníkov. Okrem toho Historický ústav vzhľadom na potreby historickej 
vedy v rokoch 1949-1951 vykonal prieskum a súpis našich najdôležitejších 
archívov, čím získal bohatý materiál pre svoju prácu. Zvláštny návrh na 
riešenie archívnej organizácie vypracovalo r. 1950 i Povereníctvo školstva. 
Oba tieto návrhy za najlepšie riešenie archívnej organizácie na Slovensku 
považovali zriadenie ústredného slovenského archívu, podriadeného Sboru 
povereníkov, ktorý by mal krajské, resp. ďalšie pobočky. Tieto návrhy ne
mohli byť však už realizované, pretože v tomto čase sa prikročilo už k inten
zívnemu riešeniu otázky archívnej organizácie v celoštátnom meradle, 
keďže i v českých krajinách jestvovalo viac od seba nezávislých archívnych 
inštitúcií.

Pre záchranu a spracovanie archívov verejnej správy (archívov býv. 
župných, okresných, mestských a obecných úradov) sa po zavedení kraj
ského zriadenia zriadili pri jednotlivých krajských národných výboroch 
v rokoch 1950-1951 krajské archívy, ktoré odstraňujú nedostatky na tomto 
najzanedbanejšom poli nášho archívnictva. K ďalšiemu zlepšeniu stavu a 
zabezpečeniu jednotného a plánovaného vedenia archívnictva v celoštátnom 
meradle zriadila vláda uznesením zo dňa 9. januára 1951 pri Ministerstve 
vnútra Štátnu archívnu komisiu, ktorej členovia zo Slovenska tvoria Slo
venskú archívnu komisiu, zriadenú pri Povereníctve vnútra ako oblastný 
orgán Štátnej archívnej komisie na Slovensku. Úlohou týchto komisií je plá
novité riadiť archívnu službu, určovať jej základné úlohy, dbať o koordináciu, 
rozvoj a využitie archívnej služby pre potreby politickej, kultúrnej a hos
podárskej výstavby. Ich úlohou je ďalej uskutočňovať opatrenia na zlepšenie 
archívnej výstavby, starať sa o plánovitú výchovu archívnych pracovníkov 
a spolupôsobiť pri ich zaraďovaní do archívnej služby. Na Slovensku 
chýbal však i po zriadení Štátnej archívnej komisie a Slovenskej archívnej 
komisie, na rozdiel od českých krajín, archív ústrednej povahy, ktorý by 
so zvláštnym zreteľom na potreby slovenského archívnictva riadil a usmer
ňoval budovanie archívnej služby na Slovensku. Z toho dôvodu sa Sbor 
povereníkov dňa 20. mája 1952 uzniesol na návrh Slovenskej archívnej ko
misie a Štátnej archívnej komisie na zriadení Slovenského ústredného 
archívu pri Povereníctve vnútra so sídlom v Bratislave. Tým bol na čelo

HISTORICKY ČASOPIS II. 2. 279



slovenskej archívnej služby postavený normatívne pevne zakotvený ústred
ný orgán, ktorý sa stáva strediskom a iniciátorom budovania archívnej 
služby na Slovensku. Úlohou tohto archívu je zabezpečenie, ochrana a spra
covanie všetkého archívneho materiálu a písomných dokumentov celoslo
venského charakteru. Fondami tohto archívu sa stávajú najmä registratúry 
a spisovne ústredných úradov, ako aj ostatné verejné a iné archívy a písomné 
dokumenty majúce celoslovenský význam.

Z uvedeného vidieť, že naša vláda nezabúda ani v čase najvážnejších 
hospodárskych úloh na kultúrne potreby, medzi nimi i na potreby nášho 
archívnictva. Všetky tieto opatrenia našich vládnych orgánov sú výrazom 
priznania veľkého politického a vedeckého významu našim archívnym pra
covníkom. Sú výrazom toho, že naša spoločnosť plne chápe poslanie archív
nictva a archívov, váži si prácu jeho zamestnancov a na budovanie archív
nictva poskytuje doteraz nevídané náklady a prostriedky.

Ak však so zreteľom na všetky tieto opatrenia a náklady hodnotíme 
doterajšiu prácu novej archívnej správy na Slovensku, musíme otvorene 
priznať, že slovenské archívnictvo sa ešte stále nenachádza v takých po
meroch, ktoré by zodpovedali požiadavkám historickej vedy a potrebám 
využitia archívov pre výskumné alebo aktuáino-politické ciele. Je samozrej
mé, že archívna správa pri budovaní a prestavbe slovenského archívnictva 
naráža na celý rad prekážok a ťažkostí, vznikajú nedostatky, ktoré sú spo
jené priamo s jeho rastom a budovaním. Avšak na druhej strane mnohé 
nedostatky korenia priamo v práci archívnej správy a sú zavinené nespráv
nym usmerňovaním a riadením archívnej služby.

Vedenie Štátnej archívnej komisie od začiatku nedostatočne počítalo 
so zvláštnou starostlivosťou o archívnictvo na Slovensku a neprejavovalo 
vždy dostatočné porozumenie pre jeho zvýšené potreby. Špecifické 
postavenie slovenského archívnictva, v minulosti veľmi zanedbávaného, 
si vyžadovalo1, aby sa mu pri zavádzaní novej celoštátnej archívnej 
organizácie venovala zvláštna pozornosť a pomoc. Mechanické prená
šanie a uskutočňovanie nových celoštátnych .organizačných nariadení 
i na Slovensko, bez ohľadu na zvýšené potreby slovenského archívnictva, 
nemohlo priniesť žiadúce výsledky. Ani Slovenská archívna komisia neplní 
dosiaľ svoje úlohy v potrebnej miere, je málo iniciatívna, nenadobudla si 
žiadúcu autoritu a jej zloženie nevyhovuje na plnenie úloh, ktoré sa na ňu 
kladú. Podobne Slovenský ústredný archív, od zriadenia ktorého sa očaká
vala rozhodnejšia náprava, nevyvinul doteraz rozsiahlejšiu činnosť. Nie je 
vybavený personálne, nemá odborné ani iniciatívne vedenie ani vhodnú bu
dovu a za daného stavu nie je schopný dostatočne riadiť a usmerňovať 
archívnu prácu na Slovensku. Archívnej komisii a Ústrednému archívu sa 
iba v malej miere podarilo odstrániť doteraz jeden z najzávažnejších ne
dostatkov archívnej služby, ktorým je nedostatok odborne vzdelaných a 
politicky vyspelých archívnych kádrov. Veľká časť dôležitých archívov na 
Slovensku je doteraz obsadená a spravovaná iba nekvalifikovanými a neod
bornými silami, ktoré nemôžu na nich kladené úlohy plniť s úspechom. Platí 
to predovšetkým o krajských archívoch, ktoré spravujú archívy býv. žúp 
a ktorých materiál je pre historickú prácu neobyčajne významný. Mnohé 
z týchto archívov, okrem toho, že nemajú odborné vedenie, sú neusporiada
né a pre historické bádanie neprístupné (archív býv. župy Oravskej, Lip-
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tovskej, Turčianskej, Tekovskej, Komárňanskej a i.)- Pomerne slabo sú: 
kvalifikovanými kádrami obsadené i archívy mestské, v ktorých väčšia časť, 
najmä novovekého materiálu, je v neusporiadanom a neprístupnom stave. 
Sú však doteraz i také prípady, ako napr. v Prešovskom kraji, kde cenný 
historický materiál v bohatých mestských archívoch je bez akéhokoľvek 
odborného dozoru a ochrany. K budovaniu okresných archívov sa pristúpilo 
iba v poslednom čase. Podobne sa v súčasnom čase pristupuje k budovaniu, 
archívov jednotlivých podnikov; táto snaha nedosiahla však dosiaľ pozoru
hodne jšie výsledky. Nerozriešenou ostala doteraz otázka súkromných ar
chívov, ako aj otázka správy a evidencie cirkevných archívov, ktorých ma
teriál je doteraz neprístupný a neusporiadaný.

Tieto nedostatky, okrem príčin, o ktorých sme už hovorili, pramenia 
i v tom, že práca v slovenskom archívnictve nepostupuje doteraz podľa 
vopred stanoveného plánu, ale deje sa viac-menej náhodile a neorganicky. 
Uznesenia Slovenskej archívnej komisie nie sú dostatočne kontrolované 
a vykonávajú sa často iba formálne. Okrem týchto nedostatkov chybného 
organizovania a nedostatočnej kontroly práce existujú, pravda, i mnohé 
objektívne prekážky, ktoré sťažujú prácu archívnej správy a hamujú rozvoj 
slovenského archívnictva. Je to predovšetkým skutočnosť, že uskutočňo
vanie jednotnej organizácie archívnictva nie je u nás ešte dokončené. Do
teraz ešte nevyšiel archívny zákon, ktorý by postavil starostlivosť o archívy 
všetkých druhov na spoločnú základňu. Inou, nie menej závažnou prekážkou 
rozvoja nášho archívnictva je nedostatočné umiestenie archívov. Je smutnou 
skutočnosťou, že prevažná väčšina archívov na Slovensku, počínajúc Slo
venským ústredným archívom a končiac archívmi národných výborov a 
podnikov, nemá vyhovujúce umiestenie. Zo šiestich krajských archívov sú 
vhodne umiestené iba dva (banskobystrický a nitriansky), ostatné sú umies
tené iba núdzové, čo veľmi sťažuje ich usporiadanie a sprístupnenie.

Tieto nedostatky sú niekedy zväčšované i tým, že úradné orgány Po
vereníctva vnútra a národných výborov ešte často nechápu význam a po
treby archívnictva, nevychádzajú archívnej správe dostatočne v ústrety, 
ba stávajú sa i prípady, že nedostatok priestorov sa často rieši na úkor 
umiestenia archívov. Takéto a im podobné podceňovanie a predsudky voči 
archívnictvu a archívnym pracovníkom sú dedičstvom minu’osti a treba 
proti nim bojovať. Je potrebné neustále presviedčať našu verejnosť, že práve 
naša spoločnosť, spejúca k socializmu, má najväčší záujem na tom, aby boli 
zachované dokumenty, ktoré sú svedectvom ťažkého života a vykorisťovania 
pracujúcich más a ktoré osvetľujú mohutné úsilie robotníckej triedy 
o zvrhnutie kapitalizmu. V tomto smere čaká na slovenských archívnych 
pracovníkov ešte veľa práce. Doteraz sa nevenovala takmer nijaká pozornosť 
propagácii archívov v dennej a odbornej tlači, nedostatočne sa využíval ar
chívny materiál na aktuálno-politické a propagačné účely pomocou foto
grafií, filmu, archívnych výstav a pod.

I vo vlastnej archívnej práci stoja pred pracovníkmi slovenského 
archívnictva ešte mnohé naliehavé úlohy. Jednou z najnaliehavejších úloh 
našich archívnych pracovníkov je vydávanie katalógov, inventárov, súpisu 
fondov z našich najdôležitejších archívov. Iba tak sa budú môcť slovenskí 
historici zoznámiť s bohatým obsahom písomného materiálu, ktorý je ulo
žený v našich archívoch a ktorý čaká doteraz na spracovanie. Tým sa
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umožní vo väčšom meradle i plánovanie historickej výskummo-bádateľskej 
práce podľa existujúceho archívneho materiálu. Doteraz však obsah našich 
archívov okrem časti archívu Slovenského národného múzea nebol vôbec 
zverejnený. Slovenskí archívni pracovníci robia teraz súpis archívnych 
fondov a súpis dokumentov k dejinám robotníckeho hnutia na Slovensku. 
Táto práca je neobyčajne dôležitá a mala by sa stať základom plánovitého 
vydávania novodobých archívnych dokumentov. Bude úlohou našich archí
vov, predovšetkým však Slovenského ústredného archívu, aby sa tejto 
otázke venovali.

Slovenskí archívni pracovníci môžu splniť úspešne všetky tieto úlohy, 
ak sa budú pri svojej práci opierať o pomoc svojho nedostižného vzoru, 
sovietskeho archívnictva. Sovietske archívnictvo nadobudlo si za viac ako 
tridsaťročného rozvoja veľké množstvo cenných skúseností. Osvojenie si 
týchto skúseností pomôže iste i slovenským archívnym pracovníkom splniť 
;s úspechom ma nich kladené úlohy.
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