
 

 
 

Vedenie 
23.11.2020 
 
 
Správa o činnosti UP Archív STU 
za I. polrok 2020 
 
 
 
Predkladá: Ing. Alena Michalová 
                           poverená výkonom funkcie kvestorky STU 
 
 
Vypracoval:                PhDr. Mária Boriková 
                         poverená riadením UP Archív STU   
 
 
 
Zdôvodnenie: Správa bola vypracovaná v zmysle schváleného harmonogramu  
 predkladania správ o činnosti univerzitných pracovísk a ÚZ STU. 
 
 
Návrh uznesenia:  Vedenie STU berie na vedomie „Správu o činnosti UP Archív STU  
                                 za I. polrok 2020“ 
                                            
                             a) bez pripomienok 
    b) s pripomienkami 
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Správa o činnosti Archívu STU za 1. polrok 2020 
 

 

Úvod 

1. Metodická činnosť MV SR, predarchívna starostlivosť 

2. Ochrana, preberanie, evidencia a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

3. Využívanie archívnych dokumentov 

4. Odborná kultúrno-propagačná činnosť 

5. Financovanie a personálne obsadenie Archívu STU 

 

Úvod 

Archív Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je odborným informačným 

pracoviskom, ktorého hlavným poslaním je odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana 

a sprístupňovanie písomných, fotografických a audiovizuálnych dokumentov vzniknutých 

z činnosti STU, jej fakúlt a pracovísk.  

Podľa organizačnej štruktúry STU patrí Archív STU medzi pracoviská 

s celouniverzitnou pôsobnosťou a je riadený kvestorom STU. Podľa zákona o archívoch 

a registratúrach je v štruktúre archívov Slovenskej republiky zaradený medzi verejné 

špecializované archívy a metodicky je riadený Odborom archívov a registratúr Ministerstva 

vnútra SR. 

      

1. Metodická činnosť MV SR, predarchívna starostlivosť 

 

 Vo februári 2020 Odbor archívov a registratúr MV SR zaslal archívu súhlas (rozhodnutie) 

s vyradením  registratúrnych záznamov MTF a FCHPT z vyraďovacieho konania, ktoré 

prebehlo v novembri 2019. Ani ku koncu sledovaného obdobia sa však nepodarilo archívne 

dokumenty presunúť z fakúlt do Archívu STU. Dôvodom bol predovšetkým obmedzený 

pohyb osôb spôsobený pandémiou a takisto aj nedostatok úložných priestorov v depozitoch 

archívu a plánované vybudovanie nového depozitu. 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou pracovníci archívu poskytovali 

konzultácie ohľadne správy registratúry a predarchívnej starostlivosti podľa potreby 

telefonicky alebo mailovou poštou. Až po čiastočnom uvoľnení sa uskutočnila dňa 23. júna 

2020 návšteva Registratúrneho strediska na Fakulte informatiky a informačných technológií, 

kde pracovníčky archívu jednali o návrhu realizácie regálového systému v Registratúrnom 

stredisku FIIT a o postupe vyraďovania registratúrnych záznamov. Otázku nového 

zamestnanca registratúrneho strediska konzultovali s dekanom fakulty, ktorý prisľúbil 

podporu pri zariaďovaní registratúrneho strediska a obsadení miesta. 
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Archív STU príbuzným prof. J. Krempaského odovzdal písomnosti a fotografie, ktoré 

vznikli z jeho pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na STU a v iných inštitúciách. 

      

2. Ochrana, preberanie, evidencia a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

 

V marci 2020 Archív STU požiadal o pridelenie miestnosti B 004 po Registratúrnom 

stredisku R STU, ktoré sa presťahovalo do novovybudovaných priestorov. Keďže táto 

miestnosť susedila s menšou manipulačnou miestnosťou Archívu STU vytvroil sa jeden  väčší 

depozit zbúraním priečky medzi oboma miestnosťami. 

 

Sťahovanie materiálov z manipulačnej miestnosti do iných priestorov archívu a následne 

presun stacionárnych regálov bol realizovaný za pomoci remeselníkov z Útvaru prevádzky 

do miestnosti E 021. Dňa 15. júna 2020 bola miestnosť B 004 protokolárne odovzdaná 

Archívu STU a tým bola splnená posledná podmienka pre začatie úpravy priestoru pre nový 

depozit archívu, ktorá sa uskutočnila v 2. polroku 2020. 

 

V 1. polroku 2020 bolo ukončené  skenovanie archívnych dokumentov v rámci 1. etapy 

digitalizácie Archívu STU, kedy bol externou firmou vrátený 8. preberací cyklus archívnych 

dokumentov (celkový počet 16 992 skenov). V tomto prípade nešlo len o dokumenty 

z archívnych fondov (kolégia dekana SjF, FEI a FCHPT), ale aj o osobný fond prvého rektora 

STU J. Hronca, zbierkový materiál (fotografie) a tituly z Knižnice archívu (študijné programy, 

časopis Technik). Naposledy menované, teda študijné programy a časopis Technik, ako aj 

pamätná publikácia k 10. výročiu vzniku SVŠT (spolu 9 155 skenov) sú plánované v blízkej 

budúcnosti  na zverejnenie pre potencionálnych záujemcov na prezentačnom portáli 

Archívne Vademecum. 

 

Do Zbierky fotografií, fotonegatívov a diapozitívov k dejinám STU pribudlo 317 nových 

fotografií, cca 1 600 fotonegatívov a 34 videokaziet. Túto akvizíciu Archívu STU venoval 

bývalý dlhoročný fotograf SVŠT T. Andrejčák. Následne boli fotografie a fotonegatívy 

čiastočne spracované a tematicky rozdelené. Archív STU prevzal do trvalej úschovy 59 ks 

panelov so sprievodným textom (96 ks formát A4) z výstavy „Ako sa demontoval režim na 

bratislavskej technike“, ktorej bol aj spoluautorom. Do Knižnice Archívu STU pribudlo 6 

knižných titulov. 

  

V oblasti sprístupňovania boli spracované materiály z udeľovania titulov doktora vied 

(DrSc.) vo fonde rektorátu a materiály z habilitačného konania vo fonde Stavebnej fakulty. 

     

3. Využívanie archívnych dokumentov 

 

       Archív STU v priebehu 1. polroka 2020 v oblasti vydávania správnych informácií: 
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a) vydal 127 potvrdení o štúdiu na STU pre účely sociálneho zabezpečenia, z toho 114    

spoplatnených a 13 nespoplatnených pre Sociálnu poisťovňu  

b) vystavil 2 potvrdenia o zamestnaní, resp. absolvovaní vedeckej prípravy na STU pre účely 

sociálneho zabezpečenia  

c) vypracoval 25 podkladov pre vystavenie duplikátov diplomov inžinierskeho 

a bakalárskeho štúdia, resp. verifikácií, ktoré spoplatnil útvar vzdelávania a starostlivosti 

o študentov R-STU 

d) vystavil 1 odpis vysvedčenia doplňujúceho pedagogického štúdia, absolvovaného na MTF. 

Okrem vyššie uvedeného podľa potreby archív poskytol informácie pre pracovníkov 

rektorátu a dekanátov fakúlt (hlavne pedagogické útvary a útvary ľudských zdrojov). Pri 

stanovení výšky úhrad za poskytnuté služby a za vydávanie a doručovanie správnych 

informácií pre úradnú potrebu sa postupovalo podľa Cenníka úhrady nákladov Archívu STU.    

 

Za sledované obdobie prejavilo záujem o štúdium archívnych dokumentov 6 

bádateľov  

o nasledovné témy: 

1. M. Uher prof. J. Mocák  (pre publikáciu Osobnosti FCHPT)  

2. L. Záhumenská Emil Belluš a komplex STU (diplomová práca) 

3. Z. Ondrejčeková doc. P. Ondrejček (pre Biografický lexikón  

i. Slovenska)  

4. P. Vogrinčič Zriadenie Katedry jadrovej fyziky a techniky na EF     

5. F. Blaščák D. Žuffová – prvá žena absolventka SVŠT 

M. Petráš prof. K. Křivanec (pre monografiu Dejiny 

i. technického školstva). 

 

4. Odborná kultúrno – propagačná činnosť  

 

V januári 2020 sa stala pracovníčka archívu Mgr. M. Pálffyová členkou redakčnej rady 

časopisu STU Spektrum. Na základe rozsiahleho štúdia archívnych dokumentov pracovníci 

archívu spracovali a v rubrike Dejiny v univerzitnom časopise Spektrum uverejnili dva 

články, a to „Február 1948 a jeho dôsledky na život vysokých škôl“ a „Stratený poklad 

slovenskej techniky“. 

 

5. Financovanie a personálne obsadenie Archívu STU 

 

Financovanie Archívu STU ako centrálne financovanej súčasti STU sa v sledovanom 

období uskutočňovalo prostredníctvom prevádzkovej dotácie Rektorátu a z účelovej dotácie 

na úpravu priestorov, schválenou Akademickým senátom STU v roku 2018. Minoritný diel 

financií bol z vlastných zdrojov získaných z úhrady nákladov za služby a vydávanie 

správnych informácií. 
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Archív STU zabezpečoval plnenie úloh nasledovnými zamestnancami:  

PhDr. Mária Boriková    – plný pracovný úväzok, poverená riadením 

Archívu STU  

Mgr. Adriana Káňovičová    –  plný pracovný úväzok  

Mgr. Martin Kristeľ   –  plný pracovný úväzok (do 30.4.2020 na dobu určitú) 

Mgr. Markéta Pálffyová  –  plný pracovný úväzok. 

 

Na základe požiadavky vedenia STU bol v januári 2020 vypracovaný materiál Pracovné 

procesy vykonávané Archívom STU pre potreby personálneho a procesného auditu. Pre 

pracovníkov archívu bol vypracovaný manuál pre poskytovanie digitalizovaných 

dokumentov vo formáte PDF. 

 

Práca Archívu STU bola v sledovanom období v nemalej miere ovplyvnená situáciou 

spôsobenou vypuknutím pandémie koronavírusu. V čase od 11. marca 2020 do 22. mája 

2020 prešiel archív na formu práce z domu a zabezpečoval len najnutnejšie úlohy. 

 

 
 
 


