
Postup vypĺňania žiadanky pri vyhľadávaní dokumentov v 

archívnych zbierkach  
 

Pri vypĺňaní žiadanky je potrebné ku signatúre (prírastkové číslo) priradiť aj 

písmeno – druh zbierky, v ktorej sa dokument nachádza: 

   

A – zbierka projektov a plánov  

R – zbierka reštaurátorskej dokumentácie  

T – zbierka výskumných správ  

V – zbierka schematických zameraní  

Z – zbierka základných výskumov  

 

Obec:   

Obsahuje register miest a obcí, ku ktorým sa viaţe archívny dokument. V prípade, ţe ide 

o dokument, ktorý sa neviaţe ku ţiadnej obci, ku nemu je priradený názov Slovensko. 

Názov Slovensko je priradený aj k  rôznym metodickým materiálom. Register obsahuje 

aj neexistujúce obce, ktorých územie bolo zaplavené pri stavbe priehrad ( napr. Paludza, 

Liptovská Mara, Paríţovce, Veľká Domaša, Starina...) alebo, kde boli vytvorené vojenské 

pásma ( Lešť, Javorina, Turie Pole...). Pri dokumentoch, kde sa nám nepodarilo 

identifikovať obec, je údaj obec vyplnený ako neznáma.  

 

Vecný objekt = Názov pamiatky:   

Obsahuje register názvov, ku ktorým sa viaţe archívny dokument.  

 

V databáze sa môžu vyskytovať tieto skratky:   

AIS automatizovaný informačný systém   

AR automatizovaný register   

AŠ architektonická štúdia   

CMZ centrálna mestská zóna   

DIS dokumentografický informačný systém   

GO generálne opravy   

HJ historické jadro   

HKP hnuteľná kultúrna pamiatka   

HPO hnuteľný pamiatkový objekt   

HUS historický urbanistický súbor   

JP (j.p.) jednostupňový projekt   

KP kultúrna pamiatka   

ĽA ľudová architektúra   

MPR mestská pamiatková rezervácia   

NKP národná kultúrna pamiatka   

OP ochranné pásmo   

PD projektová dokumentácia   

PO pamiatkový objekt   

PPÚ program pamiatkových úprav   

PRĽA pamiatková rezervácia ľudovej architektúry   

PS pamiatková starostlivosť   

PV pamiatkový výskum   

PZ pamiatková zóna   

RD reštaurátorská dokumentácia   

ŠOP štúdia obnovy pamiatky   

ŠZ štátny zoznam   

TP technický projekt   

ÚP úvodný projekt   

ÚZ ústredný zoznam   

ÚZKP ústredný zoznam kultúrnych pamiatok   

VP (v.p.) vykonávací projekt   

Z zameranie   



ZOP zámer obnovy pamiatky   

ZP zadávací projekt   

ZPS zásady pamiatkovej starostlivosti  ZPÚ zámer pamiatkových úprav   

ŢP ţivotné prostredie  

 

 

Postup vypĺňania žiadanky pri vyhľadávaní dokumentov v 
archívnych fondoch  
 

Pamiatkové orgány 1919 – 1951 

Pri vypĺňaní ţiadanky do prvého stĺpca (Značka fondu, číslo škatule) uviesť:  

VK-PŠO + číslo škatule (číslo škatule je v inventári v poslednom stĺpci)  

 

Dodatky 

Pri vypĺňaní ţiadanky do prvého stĺpca (Značka fondu, číslo škatule) uviesť:  

Dodatky + inventárne číslo (inventárne číslo je v inventári v prvom stĺpci) 

 

Krajské ústavy štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 

Bratislava/Banská  

Bystrica/Prešov 

Pri vypĺňaní ţiadanky do prvého stĺpca (Značka fondu, číslo škatule) uviesť:  

KÚŠPSOP BA/BB/PO + číslo škatule (číslo škatule je v inventári v poslednom stĺpci)  

   

Obec:   

Obsahuje register miest a obcí, ku ktorým sa viaţe archívny dokument. V prípade, ţe ide 

o  dokument, ktorý sa neviaţe ku ţiadnej obci, ku nemu je priradený názov Slovensko.  

 

Vecný objekt = Názov pamiatky:   

Obsahuje register názvov, ku ktorým sa viaţe archívny dokument. 

 


