
Dôvodová správa k zákonu č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

Všeobecná časť 

Archívy svojím postavením a úlohami, osobitne štátne archívy, majú nenahraditeľný význam v živote 
každej modernej a demokratickej spoločnosti. Na jednej strane plnia nezastupiteľnú úlohu ako 
východisko rozhodovacích procesov vo verejnom sektore; na strane druhej sú významnou súčasťou 
národného kultúrneho dedičstva každého štátu. Majú teda nezastupiteľné postavenie v štátnej 
správe a samospráve, kultúre, vede; tvoria integrálnu súčasť informačných štruktúr a zdrojov 
spoločnosti. 

Táto ich dvojjediná úloha vyplýva z podstaty predmetu ich činnosti - archívneho dokumentu. Archívy 
preberajú, ochraňujú, odborne a vedecky spracúvajú, t. j. sprístupňujú archívne dokumenty a 
umožňujú prístup k archívnym dokumentom pochádzajúcim z organickej úradnej, hospodárskej, 
kultúrnej a inej činnosti ich pôvodcu - štátnych orgánov a organizácií, právnických osôb verejného 
práva a súkromného práva, ako aj z činnosti fyzických osôb. Ich význam spočíva teda nielen v ich 
informačnej hodnote, ale aj v ich hodnote dôkazu o činnosti, význame a postavení svojho pôvodcu v 
štruktúre spoločnosti. 

Význam archívov osobitne narastá v období prebiehajúcich inštitucionálnych reforiem spoločnosti, 
narastajúceho záujmu verejnosti uplatniť právo na poznanie a pochopenie zložitosti historických 
procesov vo všeobecnosti a osobitne historických procesov v 20. storočí. Na tieto požiadavky musí 
reagovať aj legislatíva. Legislatíva musí upraviť právne postavenie archívov tak, aby ich správa bola čo 
najefektívnejšia, aby mohli preberané archívne dokumenty plnohodnotne ochraňovať a 
sprístupňovať, pretože dobre sprístupnené archívy a prístupné archívy stále viac prispievajú k 
demokratickému fungovaniu spoločnosti. 

Zložitosť vzťahov, množstvo dotknutých subjektov, úzke prepojenie otázok archívneho dedičstva so 
správou súčasných záznamov (správou registratúr) a rozhodnutiami týkajúcimi sa prístupu k 
informáciám obsiahnutým v archívnych dokumentoch si vyžiadali rozhodnúť o tom, či pripraviť jeden 
alebo dva zákony. Vzhľadom na predmet ich správy registratúrny záznam a archívny dokument a 
integračné prvky vyžadujúce si vysokú mieru zhody pri ich správe, ministerstvo vnútra navrhuje prijať 
jeden zákon, ktorý bude komplexným spôsobom upravovať úsek archívov, ako aj správu registratúr. 

Zákon sa týka všetkých archívov, verejných aj súkromných, všetkých archívnych dokumentov, 
každého pôvodcu záznamu. Archívne dedičstvo štátu je nedeliteľné, bez ohľadu na pôvodcu, vlastníka 
alebo správcu archívnych dokumentov, pretože je verejným záujmom zachovať všetky záznamy, o 
ktorých štátny archív rozhodol, že majú trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska 
a Slovákov. 

Úlohy štátu, ktoré vykonával doteraz na úseku archívov a registratúr, mu zostávajú naďalej. Návrh 
zákona prináša tieto hlavné zmeny: 

sústava štátnych archívov sa mení tak, že doterajšie štátne oblastné archívy a štátne okresné archívy 
sa zjednocujú do štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou, pričom z doterajších 
štátnych okresných archívov sa stávajú pobočky štátnych archívov s regionálnou územnou 
pôsobnosťou; počet archívov, ani ich pôsobnosť sa nemení, 

umožňuje sa zriadiť archív aj fyzickej osobe, 

zrušuje sa doterajšia 30-ročná lehota neprístupnosti archívnych dokumentov, 



komplexne a novo sa upravuje správa registratúry, v rámci ktorej sa umožňuje spravovať registratúru 
inej osoby ako živnosť, 

podrobne sa upravujú práva a povinnosti pri prístupe k archívnym dokumentom, 

vývoz archívnych dokumentov sa ustanovuje ako osobitné konanie a upravuje sa v súlade s 
európskymi normami, 

zosúlaďuje sa teória a prax v oblasti odbornej terminológie, osobitne na úseku správy registratúry. 

Návrh zákona nerieši prístup k informáciám obsiahnutým v registratúrnych záznamoch, pretože túto 
otázku už upravil zákon o slobode informácií. 

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi 
Slovenskej republiky, najmä so zákonmi o ochrane osobných údajov, o knižniciach, o povinných 
výtlačkoch, o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, o ochrane 
utajovaných skutočností, o slobode informácií, ako aj so zákonom o štátnom informačnom systéme. 
Návrh zákona je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Návrh zákona o archívoch a registratúrach je porovnateľný s právnymi úpravami európskych štátov s 
najvyspelejšou archívnou kultúrou, a to Spolkovej republiky Nemecka a vybraných spolkových krajín, 
Francúzska, Švédska, Talianska, Rakúska; pri príprave návrhu zákona sa využila aj archívna legislatíva 
Maďarskej republiky. 

Základné princípy návrhu zákona vychádzajú z metodického materiálu "Princípy tvorby archívnej 
legislatívy a legislatívy o správe súčasných záznamov", ktorý vydala Medzinárodná rada archívov v 
roku 1996. 

Spracovanie problematiky prístupu k archívnym dokumentom vychádza z Odporúčania R(2000)13 
Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o európskej politike prístupu k dokumentom. Návrh 
recipuje najliberálnejšiu formu uplatnenia práva na prístup k archívnym dokumentom zrušením 
všeobecnej lehoty ich neprístupnosti. 

Súčasnú sústavu štátnych archívov vykonávajúcich štátnu správu na úseku archívov a správy 
registratúr tvoria Slovenský národný archív v Bratislave, Štátny ústredný banský archív v Banskej 
Štiavnici a 7 štátnych oblastných archívov, ktoré sú napojené na rozpočet kapitoly ministerstva 
vnútra, 37 štátnych okresných archívov a Archív hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktoré sú financované z okresných úradov prostredníctvom kapitol krajských úradov. 

Všetky tieto archívy sídla v budovách, ktoré sú v majetku štátu, s výnimkou štyroch archívov - v 
Michalovciach, Prievidzi, Dolnom Kubíne a Veľkom Krtíši, - ktorých budovy účelovo vybudované ako 
archív prešli do majetku obcí. 

Z prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2001 pre štátne okresné archívy a Archív hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy je vyčlenených 28 707 tis. Sk mzdových prostriedkov pre 223, 3 
zamestnancov, na odvody do poistných fondov a Národnému úradu práce 10 224 tis. Sk, tovary a 
ďalšie služby 18 005 tis. Sk a na kapitálové výdavky 24 150 tis. Sk. Z rozpočtu ministerstva vnútra sa 
poskytujú mzdové prostriedky v sume 24 500 tis. Sk pre 218 zamestnancov, na odvody do poistných 
fondov a Národnému úradu práce 9 271 tis. Sk, na tovary a ďalšie služby 15 910 tis. Sk a na kapitálové 
výdavky 18 740 tis. Sk. 



Navrhovaným usporiadaním budú všetky štátne archívy vykonávajúce štátnu správu na úseku 
archívov a registratúr financované z kapitoly ministerstva vnútra. Zabezpečenie prierezových činností 
(ekonomických, obslužných, bezpečnosti a ochrany pri práci, informatiky, investičných a verejného 
obstarávania) súčasných štátnych okresných archívov vykonávanými okresnými úradmi v sídlach 
archívov sa navrhuje riešiť presunom alikvotnej časti funkčných miest dohodou v rámci delimitácií 
medzi jednotlivými krajskými úradmi a ministerstvom. Navrhované riešenie minimalizuje nároky na 
výdavky štátneho rozpočtu z dôvodu vyplatenia odstupného. 

Realizácia návrhu zákona si nevyžiada trvalé zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu. V súvislosti s 
novou sústavou štátnych archívov zriaďovaných ministerstvom vnútra si návrh zákona v roku 2003 
vyžiada výdavky na odstupné v predpokladanom objeme 553 600 Sk. 

Nová povinnosť štátu poskytovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva a vyvlastnenie 
archívneho dokumentu nebude mať dopad na štátny rozpočet, pretože na základe poznatkov 
štátnych archívov sa zatiaľ nepredpokladajú obmedzujúce opatrenia zo strany štátu voči existujúcim 
archívom. 

Rovnako ani povinnosť všetkých archívov vyhotovovať konzervačnú kópiu každého archívneho 
dokumentu nie je novou činnosťou, a preto ňou nová právna úprava nezvyšuje finančné výdavky 
zriaďovateľov archívov. Návrh zákona nebude mať dopad na rozpočty územnej samosprávy, ktorá má 
v súčasnosti zriadený iba jeden archív (Archív mesta Košíc). 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyjadrilo vo svojom stanovisku k dôsledkom zákona na 
štátny rozpočet s návrhom zákona súhlas. 

V práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie problematika archívnictva je upravená len 
čiastočne. 

Súlad s európskym právom sa uvádza v nasledujúcej doložke zlučiteľnosti a tabuľke zhody. 

  

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej 
únie 

1. Navrhovateľ zákona: 

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

2. Názov návrhu: 

Návrh zákona o archívoch a registratúrach 

3. V práve Európskej únie problematika návrhu zákona je upravená v: 

1. nariadení Rady č. 3911/92/EEC z 9. decembra 1992 o vývoze kultúrnych predmetov v znení 
nariadenia č. 2469/96/EC a nariadenia č. 974/2001, 

2. nariadení Komisie č. 752/93/EEC z 30. marca 1993 o implementácii nariadenia Rady č. 
3911/92/EEC o vývoze kultúrnych predmetov v znení nariadenia č. 1526/98, 



3. smernici Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 1993 o vrátení kultúrnych predmetov nezákonne 
vyvezených z územia členského štátu v znení smernice č. 96/100/EC a smernice č. 2001/38. 

4. Návrh zákona svojou problematikou: 

Nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o 
pridružení a nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe Komisie Európskych spoločenstiev. 

5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu 
zákona: 

1. Nariadenie č. 3911/92 podmieňuje vývoz kultúrnych predmetov uvedených v jeho prílohe 
predložením povolenia na vývoz vydaným na žiadosť kompetentným orgánom štátu. 

2. Nariadenie č. 752/93 obsahuje ustanovenia na vykonávanie nariadenia č. 3911/92 o vývoze 
kultúrnych predmetov týkajúce sa vývozného povolenia. 

3. Smernica Rady č. 93/7/EEC zabezpečuje vrátenie kultúrnych predmetov nezákonne vyvezených z 
územia členského štátu, ktoré sú podľa jeho vnútroštátneho práva súčasťou národného dedičstva a 
súčasne sú zahrnuté v prílohe smernice alebo, ak nie sú zahrnuté v prílohe smernice, ak sú súčasťou 
verejných zbierok evidovaných ako inventár múzea, archívu, knižnice alebo cirkvi. Členské štáty sú 
povinné vrátiť nezákonne vyvezené kultúrne predmety bez ohľadu na to, či boli vyvezené do 
členského štátu alebo najprv vyvezené do nečlenského štátu a potom dovezené na územie členského 
štátu, podľa postupu ustanoveného smernicou. 

6. Vyjadrenie stupňa kompatibility návrhu zákona s právnou normou Európskej únie: 

čiastočná 

Podmienkou dosiahnutia úplnej kompatibility návrhu zákona je vydávanie tlačív vývozného povolenia 
podľa príslušnej európskej normy, ktoré je v návrhu zákona viazané na nadobudnutie platnosti 
zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. 

  

        
TABUĽKA 
ZHODY 

      

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 
1993 v znení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 96/100/EC a 
smernice Európskeho parlamentu a 
Rady č. 2001/38/EC 

Návrh zákona o archívoch a registratúrach 

  

  

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

Č: 1 
Na účely tejto 
smernice: 

O Č: 2 
Archívne 
dedičstvo 
Slovenskej 

Y MV SR 

Ide o bod 11 
prílohy 
smernice, 
podľa 

  1. "Kultúrny   O: 5 republiky (ďalej     ktorej 



predmet" je 
predmet, ktorý 

len "archívne 
dedičstvo") je 
súbor 
archívnych 

predmety 
podľa 
článku 1 
bodu 1 
definované 
ako 
národné 
dedičstvo 

  
je definovaný 
pred jeho alebo 
po jeho 

    
dokumentov, 
archívnych 
fondov 

    

v zmysle čl. 
36 Zmluvy 
musia patriť 
do 

  
nezákonnom 
vyvezení z 
územia 

    
a archívnych 
zbierok (ďalej 
len 

    

zoznamu 
uvedeného 
v prílohe 
smernice. 

  
členského štátu 
podľa 
vnútroštátneho 

    
"archívny 
dokument"), 
okrem cudzích 

      

  
práva alebo v 
správnom konaní 
ako 

    
archívnych 
dokumentov 
zapísaných 

      

  
súčasť 
"národného 
dedičstva" 

    
v Evidencii 
archívneho 
dedičstva 

      

  
s umeleckou, 
historickou alebo 

    
Slovenskej 
republiky (ďalej 
len 

      

  
archeologickou 
hodnotou v 
zmysle 

    
"evidencia 
archívneho 
dedičstva"). 

      

  
článku 36 Zmluvy 
a 

  Č: 2 
Archívny 
dokument je 
záznam, ktorý 

      

  
patrí do jednej z 
kategórií 

  

O: 2 

má trvalú 
dokumentárnu 
hodnotu pre 

      

  
vymenovaných. v 
prílohe alebo 
nepatrí 

  
poznanie dejín 
Slovenska a 
Slovákov. 

      

  
do žiadnej z 
týchto kategórií, 
ale je 

  V: 1, 2 
Archívnym 
dokumentom 
je aj filmový 

      

  
neoddeliteľnou 
súčasťou 

    
alebo zvukový 
záznam, ktorý 
vznikol 

      

        do roku 1950.       



  
verejných 
zbierok 
uvedených 

            

  
v inventároch 
múzeí, archívov 
alebo 

  Č: 3 
Archívne 
dedičstvo je 
súčasťou 

      

  
konzervačných 
fondoch knižníc. 

    
kultúrneho 
dedičstva 
Slovenskej 

      

      
O: 1 V: 
1 

republiky.       

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 
1993 v znení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 96/100/EC a 
smernice Európskeho parlamentu a 
Rady č, 2001/38/EC 

Návrh zákona 
o archívoch a 
registratúrach 

  

    

    

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

  
Na účely tejto 
smernice "verejné 

n. a.         
V návrhu zákona nie 
je potrebné 

  
zbierky" sú 
zbierky, ktoré sú 

          
definovať pojem 
"verejná zbierka" 

  
vlastníctvom 
členského štátu, 

          
slúžiaci na definíciu 
pojmu "kultúrny 

  
miestneho alebo 
regionálneho 
orgánu 

          
predmet", pretože 
archívny dokument 
je 

  
členského štátu 
alebo inštitúcie 

          
uvedený ako 
kultúrny predmet v 
bode 

  
nachádzajúcej sa 
na území 
členského 

          
11. prílohy 
smernice. Návrh 
zákona 

  
štátu a definované 
ako verejné v 
súlade 

          
o archívoch a 
registratúrach 
definuje v § 

  
s právom daného 
členského štátu, 

          
2 ods. 4 pojem 
"archívna zbierka", 

  
a takáto inštitúcia 
je vlastníctvom 
alebo 

          
ktorý je obsiahnutý 
v legislatívnej 

  
je úplne alebo 
významne 
financovaná 

          
skratke "archívny 
dokument. V 
ďalšom 

  členským štátom           texte návrhu zákona 



alebo miestnym 
alebo 

sa preto už 

  
regionálnym 
orgánom 

          
nepoužíva. Pojem 
"verejná zbierka" 

  
inventárov 
cirkevných 
inštitúcií. 

          

podľa tejto 
smernice sa v 
návrhu zákona 
vzťahuje na 
archívne 
dokumenty, 

              
archívne fondy a 
archívne zbierky 

              
uložené vo 
verejnom archíve, t. 
j. 

              
archíve 
financovanom z 
verejných 

              prostriedkov. 

  
2. Nezákonne 
vyvezený z územia 

n. a.         
Návrh zákona 
neobsahuje 
definíciu 

  
členského štátu 
znamená 

          
pojmu, ustanovuje 
však ako podmienku 

  

Vyvezený z územia 
členského štátu 
pri porušení jeho 
právnych 
predpisov o 
ochrane 
národného 
dedičstva alebo 
porušenia 
nariadenia (EEC) č. 
3911/92 

          

vývozu cudzieho 
archívneho 
dokumentu 
povolenie 
ministerstva vnútra. 
Ministerstvo 
uskutočňuje 
návratné konanie 
týkajúce sa 
archívneho 
dokumentu, ktorý 
bol vyvezený bez 

  Alebo           
povolenia, alebo 
nebol v určenej 
lehote 

  

nevrátený do 
skončenia doby 
zákonného 
dočasného vývozu 
alebo pri porušení 
ďalšej podmienky 
takéhoto 
dočasného 
vývozu. 

          

dovezený späť alebo 
ak došlo počas jeho 
dočasného vývozu k 
porušeniu niektorej 
jeho podmienky. 
Týmito 
ustanoveniami je 
návrh zákona v 
úplnej zhode s 



definíciou pojmu 
"nezákonne 

              vyvezený". 

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 
1993 v znení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 96/100/EC a 
smernice Európskeho parlamentu a 
Rady č. 2001/38/EC 

Návrh zákona 
o archívoch a 
registratúrach 

  

    

    

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

  
3. "Žiadajúci 
členský štát" 
znamená 

n. a.         
Text zákona 
neobsahuje 
definície 

  
členský štát, z 
ktorého územia 
bol 

          
uvedené v bodoch 3 
a 4; tieto pojmy 

  
kultúrny predmet 
nezákonne 
vyvezený. 

          
však používa v 
úplnej zhode s 
obsahom 

  
4. "Dožiadaný 
členský štát" 
znamená 

n. a.         definícií. 

  
členský štát, na 
území ktorého sa 

          
K bodom 5 až 7: Ide 
o pojmy patriace 

  
nachádza kultúrny 
predmet 
nezákonne 

          
do pôsobnosti 
právnej úpravy 

  
vyvezený z územia 
iného členského 

          
Občianskeho 
zákonníka. Uvedené 

  štátu.           
pojmy 
konkretizované vo 
vzťahu ku 

  

5. "Vrátenie" je 
fyzické vrátenie 
kultúrneho 
predmetu na 
územie 
žiadajúceho 
členského štátu. 

n. a.         

kultúrnym 
predmetom by mali 
byť súčasťou 
obsahu právnej 
úpravy o vývoze 
kultúrnych 
predmetov, ktorú 
bude pripravovať 
ministerstvo 
kultúry. 

  
6. "Vlastník" je 
osoba, ktorá má 
kultúrny 

n. a.           



  
predmet vo 
fyzickej držbe na 
vlastné 

            

  náklady.             

  
7. "Držiteľ" je 
osoba, ktorá má 
kultúrny 

n. a.           

  
predmet vo 
fyzickej držbe pre 
tretiu 

            

  osobu.             

Č: 2 
Kultúrne 
predmety, ktoré 
boli nezákonne 

N Č: 27   Y MV SR 
Vzhľadom na to, že 
jednotlivé 

  
vyvezené z územia 
členského štátu sa 

          
ustanovenia návrhu 
zákona upravujúce 

  
vracajú v súlade s 
postupom 

          
návratné konanie 
sú uvedené 

  
a podmienkami 
ustanovenými 
touto 

          
v nasledujúcom 
texte tabuľky, na 
tomto 

  smernicou.           
mieste sa 
neuvádzajú. 

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 
1993 v znení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 96/100/EC a 
smernice Európskeho parlamentu a 
Rady č. 2001/38/EC 

Návrh zákona o archívoch a 
registratúrach 

  

    

    

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

Č: 3 
Každý členský 
štát určí jeden 
alebo viac 

N Č: 27 
Ministerstvo 
vedie konanie 
o vrátenie 

Y MV SR 

Návrh 
zákona 
určuje ako 
ústredný 
orgán 

O: 1 

ústredných 
orgánov na 
plnenie úloh 

  

O: 1 

archívneho 
dokumentu, 
ktorý bol 

    

príslušný pre 
návratné 
konanie vo 
veci 

ustanovených 
touto smernicou. 

  
vyvezený z 
územia 
Slovenskej 

    
archívnych! 
dokumentov 
ministerstvo 

        

republiky bez 
jeho 
povolenia, 
alebo 

    

vnútra. Pre 
ostatné 
kultúrne 
predmety 



        
nebol v lehote 
určenej na 
dočasný 

    

podľa 
prílohy tejto 
smernice 
bude 

        
vývoz 
dovezený späť, 
alebo ak došlo 

    
príslušné j 
ministerstvo 
kultúry. 

        
k porušeniu 
inej 
podmienky 

    
S ohľadom 
na to, že 
ministerstvo 

        
dočasného 
vývozu (ďalej 
len 

    
kultúry zatiaľ 
komplexne 
neupravilo 

        
"návratné 
konanie"). 

    

návratné 
konanie pre 
kultúrne 
predmety 

              

v jeho 
pôsobnosti, 
a teda ani 
nie je ešte 

              
ustanovené 
ako príslušný 
ústredný 

              
orgán, v 
tejto tabuľke 
sa neuvádza. 

Č: 3 

Členské štáty 
informujú 
komisiu o 
všetkých 

n. a.         i 

O: 2 

ústredných 
orgánoch, ktoré 
určili podľa 

            

tohto článku.             

Č: 3 
Komisia uverejní 
zoznam týchto 
ústredných 

n. a.           

O: 3 

orgánov a každú 
zmenu, ktorá sa 
ich týka, 

            

v C sérii 
Úradného 
vestníka 
Európskych 

            

  spoločenstiev.             



Č: 4 
Ústredné orgány 
členských štátov 

N Č: 27 
Ministerstvo 
spolupracuje s 
orgánmi 

Y MV SR   

O: 1 

spolupracujú 
apodporujú 
konzultácie 

  

O: 6 

iných štátov, 
ktoré 
uskutočňujú 

      

medzi 
kompetentnými 
národnými 
orgánmi. 

  
vyhľadávanie 
archívneho 
dokumentu 

      

V: 1     V: 1 
alebo žiadajú o 
vrátenie 
archívneho 

      

        
dokumentu 
vyvezeného 
bez ich 

      

        
povolenia, 
alebo 
nedovezeného 

      

        
v lehote 
určenej na 
jeho dočasný 

      

        
vývoz, alebo 
ak došlo k 
porušeniu inej 

      

        
podmienky 
dočasného 
vývozu (ďalej 

      

        
len "žiadajúci 
štát"). 

      

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 
1993 v znení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 96/100/EC a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2001/38/EC 

Návrh zákona o 
archívoch a 
registratúrach 

    

      

      

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

Č: 4 O: 
2 V: 1 
P: 1 

Kompetentné 
národné orgány, na 
základe 

N 

Č: 27 
O: 6 V: 
2 P: a) 

Ministerstvo 
na základe 
žiadosti 

Y MV SR   

žiadosti 
žiadajúceho 
členského štátu 

  

žiadajúceho 
štátu 
vyhľadáva 
cudzí 

      

vyhľadávajú určený   archívny       



kultúrny predmet, dokument a 
identifikuje 
jeho 

ktorý bol 
nezákonne 
vyvezený z jeho 

  
vlastníka alebo 
držiteľa. 

      

územia a 
identifikujú jeho 
vlastníka a/alebo 
držiteľa. 

          

Č: 4 O: 
2 V: 2 
P: 1 

Žiadosť musí 
obsahovať všetky 
informácie 

N 

Č: 27 
O: 4 V: 
2 

Žiadosť 
ministerstva o 
vrátenie 

Y MV SR   

potrebné na 
uľahčenie jeho 
vyhľadania, 

  
archívneho 
dokumentu, 
ako aj žiadosť 

      

najmä informáciu o 
skutočnom alebo 

  
príslušného 
orgánu 
cudzieho štátu 

      

predpokladanom 
mieste, na ktorom 
sa 

  
o vrátenie 
archívneho 
dokumentu 

      

predmet nachádza.     
zapísaného v 
jeho evidencii 
musí 

      

      
obsahovať 
označenie 
miesta, na 

      

        
ktorom sa 
archívny 
dokument 

      

        

nachádza 
alebo na 
ktorom by sa 
mal 

      

        
nachádzať, ako 
aj všetky 
informácie, 

      

        
ktoré môžu 
uľahčiť jeho 
vyhľadanie. 

      

Č: 4 O: 
3 V: 1 
P: 2 

Oznamujú 
príslušným 
členským štátom, či 

N 
Č: 27 
O: 6 V: 
2 P: b) 

Ministerstvo 
na základe 
žiadosti 

Y MV SR   

bol kultúrny 
predmet na ich 
území nájdený 

  
žiadajúceho 
štátu 
oznamuje, či a 

      



kde 

a či existujú 
opodstatnené 
dôvody 

  
bol hľadaný 
cudzí archívny 
dokument 

      

domnievať sa, že 
bol nezákonne 
vyvezený 

  
nájdený, a to 
či existujú 
skutočnosti 

      

z územia iného 
členského štátu. 

  
odôvodňujúce 
predpoklad, že 
bol bez 

      

    
povolenia 
príslušného 
orgánu 

      

        
žiadajúceho 
štátu vyvezený 
z jeho 

      

        územia.       

Č: 4 O: 
4 V: 1 
P: 3 

Umožňujú 
príslušným 
orgánom 

N 

Č: 27 
O: 6 

V: 2 P: 
c) 

Ministerstvo 
na základe 
žiadosti 

Y MV SR.   

žiadajúceho 
členského štátu 
preskúmať, či 

  
žiadajúceho 
štátu 
umožňuje jeho 

      

je príslušný 
predmet kultúrnym 
predmetom, 

  
príslušnému 
orgánu do 
dvoch 

      

za predpokladu, že 
preskúmanie sa 
vykoná 

  
mesiacov od 
oznámenia 
podľa písm. 

      

do dvoch mesiacov 
od oznámenia 
podľa 

  
b) vykonať 
identifikáciu 
hľadaného 

      

odseku 2.     
cudzieho 
archívneho 
dokumentu. 

      

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. 
marca 1993 v znení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
96/1007EC a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/38/EC 

Návrh zákona o archívoch 
a registratúrach 

    

      

      

Článo
k 

Text Spôsob 
Článo
k 

Text 
Zhod
a 

Administratívn
a 

poznámk
y 

    
transpozíci
e 

      štruktúra | 

Č: 4 
Vykonávajú 
všetky potrebné 

N Č: 27 
Ministerstvo na 
základe žiadosti 

Y MV SR   



opatrenia 

O: 5 
v spolupráci s 
príslušným 
členským štátom 

  O: 6 
žiadajúceho štátu 
vykonáva 

      

V: 1 

na fyzickú 
ochranu 
kultúrneho 
predmetu. 

  V: 2 
v spolupráci s ním 
opatrenia 
potrebné 

      

P: 4     P: d) 
na ochranu 
fyzického stavu 
nájdeného 

      

        
cudzieho 
archívneho 
dokumentu. 

      

Č: 4 
Predchádzajú 
potrebnými 
dočasnými 

N Č: 27 
Ministerstvo na 
základe žiadosti 

Y MV SR j 

O: 6 
opatreniami 
konaniu, ktoré 
by mohlo 

  O: 6 
žiadajúceho štátu 
prijíma dočasné 

    í 

V: 1 
zmariť návratné 
konanie. 

  V: 2 
opatrenia s cieľom 
predísť konaniu, 

      

P: 5     P: e) 

ktoré by mohlo 
zmariť účel 
návratného 
konania. 

      

Č: 4 

Za účelom 
vrátenia 
kultúrneho 
predmetu 

N Č: 27 
Ministerstvo na 
základe žiadosti 

Y MV SR t 

O: 7 
konajú ako 
sprostredkovate
ľ medzi 

  O: 6 
žiadajúceho štátu 
zabezpečuje styk 

      

V: 1 

vlastníkom 
a/alebo 
držiteľom a 
žiadajúcim 

  V: 2 
medzi vlastníkom 
alebo držiteľom 

      

P: 6 
členským 
štátom. 

  P: f) 
cudzieho 
archívneho 
dokumentu 

    1 

        
a žiadajúcim 
štátom. 

    j 

Č: 4 
Za týmto účelom 
kompetentné 
orgány 

D     0     

O: 7 dožiadaného             



štátu môžu 
uľahčovať najmä 

V: 2 
rozhodcovské 
konanie v súlade 
s právom 

            

P: 6 
dožiadaného 
štátu za 
predpokladu, že 

            

  
žiadajúci štát a 
vlastník alebo 
držiteľ dal 

            

  
svoj formálny 
súhlas. 

            

Č: 5 
Žiadajúci členský 
štát môže 
iniciovať pred 

D Č: 27 
Ak archívny 
dokument, o 
ktorom 

Y MV SR   

O: 1 

príslušným 
súdom v 
dožiadanom 
členskom 

  O: 5 
ministerstvo vedie 
návratné konanie, 

      

  
štáte konanie 
proti vlastníkovi 
alebo, ak 

    
nebol z cudzieho 
štátu vrátený, 

      

  
vlastník nie je, 
proti držiteľovi, s 
cieľom 

    
ministerstvo môže 
podať súdu tohto 

      

  

zabezpečiť 
návrat 
kultúrneho 
predmetu, 

    
štátu návrh na 
začatie 

      

  
ktorý bol 
nezákonne 
vyvezený z jeho 

    
občianskoprávneh
o konania alebo 

      

  územia.     
trestnoprávneho 
konania. 

      

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. 
marca 1993 v znení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
96/100/EC a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/38/EC 

Návrh zákona o 
archívoch a 
registratúrach 

    

      

      

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

Č: 5 
Konanie 
možno začať, 
ak k návrhu na 

D     O   
Osobitná 
úprava súdneho 
konania 



jeho 

O: 2 
začatie je 
pripojený 

          
o vrátení 
kultúrneho 
predmetu 

  

- dokument 
opisujúci 
predmet 
uvedený 

          
v Občianskom 
súdnom 
poriadku sa 

  
v žiadosti a 
vyhlásenie, že 
je kultúrnym 

          
nepredpokladá. 
Uvedené 
skutočnosti, t. j. 

  predmetom,           
či ide o kultúrny 
predmet a 
nezákonnosť 

  
vyhlásenie 
príslušných 
orgánov 

          
jeho vývozu, 
budú 
nevyhnutným 

  

žiadajúceho 
štátu, že 
kultúrny 
predmet 

          

obsahom 
takéhoto 
súdneho 
konania aj 

  
bol nezákonne 
vyvezený z 
jeho 

          
bez osobitnej 
právnej úpravy, 
pretože 

  územia.           
ide o základné 
skutočnosti, 
ktoré súd 

              
musí vždy zistiť 
ako prvé. 

Č: 6 

Ústredný 
orgán 
žiadajúceho 
členského 
štátu 

N Č: 27 
Ministerstvo k 
žiadosti o 
vrátenie 

Y MV SR   

O: 1 

súčasne 
informuje 
ústredný 
orgán 

  O: 4 
archívneho 
dokumentu 
vyvezeného 

      

  
dožiadaného 
členského 
štátu, že: začal 

  V: 1 

z územia 
Slovenskej 
republiky, 
ktorú 

      

  
konať s cieľom 
zabezpečiť 
vrátenie 

    
zasiela inému 
štátu, pripojí 
informáciu 

      

  
príslušného 
predmetu. 

    
o začatí 
návratného 

      



konania. 

Č: 6 

Ústredný 
orgán 
dožiadaného 
štátu súčasne 

N Č: 27 
Ministerstvo o 
obdržaní 
žiadosti 

Y MV SR   

O: 2 
informuje 
ústredné 
orgány ďalších 

  O: 4 
cudzieho štátu 
informuje aj 
príslušné 

      

  
členských 
štátov. 

  V: 3 
orgány iných 
štátov. 

      

Č: 7 

Členský štát 
ustanoví vo 
svojom práve, 
že 

N Č: 27 
Ministerstvo 
môže začať 
návratné 

Y MV SR   

O: 1 

návratné 
konanie podľa 
tejto smernice 
sa 

  O: 2 
konanie 
najneskôr do 
jedného roka 

      

V: 1 

nemôže 
uskutočniť po 
uplynutí 
jedného 

  V: 2 
odo dňa keď 
sa dozvedelo 
miesto 

      

P: 1 

roka potom, 
ako sa 
žiadajúci 
členský štát 

    
uloženia 
archívneho 
dokumentu 

      

  

dozvedel 
miesto, na 
ktorom sa 
kultúrny 

    
a totožnosť 
jeho vlastníka 
alebo 

      

  
predmet 
nachádza a 
totožnosť jeho 

    
držiteľa, 
najneskôr však 
do 75 rokov 

      

  
vlastníka alebo 
držiteľa. 

    
od jeho 
vývozu, ak 
medzinárodná 

      

        
zmluva, ktorú 
Slovenská 
republika 

      

        
uzavrela, 
neustanovuje 
dlhšiu lehotu. 

      

Č: 7 

Takéto 
konanie sa 
však nikdy 
nesmie 

O     0   
Vzhľadom na 
ďalší text 
smernice, ktorá 

O: 2 uskutočniť po           umožňuje 



uplynutí viac 
ako 30 rokov 

neustanoviť 
lehotu alebo 

V: 1 

od 
nezákonného 
vývozu 
predmetu z 
územia 

          
ustanoviť v 
medzinárodnej 
zmluve 

P: 1 
žiadajúceho 
členského 
štátu. 

          
dlhšiu lehotu 
(čo návrh 
zákona 

              
uprednostňuje), 
toto 
ustanovenie sa 

              
nebude 
transponovať. 

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. 
marca 1993 v znení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
96/100/EC a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/38/EC 

Návrh zákona o 
archívoch a 
registratúrach 

    

      

      

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

Č: 7 

Ak ide o 
predmety, 
ktoré sú v 
členských 

N Č: 27 
Ministerstvo 
môže začať 
návratné 

Y MV SR   

O: 2 

štátoch 
súčasťou 
verejných 
zbierok podľa 

  O: 2 
konanie 
najneskôr do 
jedného roka 

      

V: 2 

čl. 1 ods. 1 a 
predmety 
slúžiace na 
cirkevné 

  V: 2 
odo dňa keď 
sa dozvedelo 
miesto 

      

P: 1 
účely, na ktoré 
sa vzťahuje 
podľa 

    
uloženia 
archívneho 
dokumentu 

      

  
vnútroštátneho 
práva osobitná 
ochrana, 

    
a totožnosť 
jeho vlastníka 
alebo 

      

  
návratné 
konanie sa musí 
uskutočniť 

    

držiteľa, 
najneskôr 
však do 75 
rokov 

      

  
v lehote 75 
rokov, s 

    
od jeho 
vývozu, ak 

      



výnimkou 
prípadov, ak 

medzinárodná 

  
členské štáty 
neustanovia 
lehotu pre 

    
zmluva, ktorú 
Slovenská 
republika 

      

  
návratné 
konanie alebo v 
dvojstranných 

    
uzavrela, 
neustanovuje 
dlhšiu lehotu. 

      

  

zmluvách 
ustanovia 
lehotu dlhšiu 
ako 75 

            

  rokov.             

Č: 7 

Návratné 
konanie sa 
nesmie 
uskutočniť, ak 

N Č: 27 
Návratné 
konanie 
nemožno 

Y MV SR   

O: 3 
v čase jeho 
začatia vývoz zo 
štátneho 

  O: 3 
uskutočniť, ak 
y čase jeho 
začatia 

      

V: 1 

územia 
žiadajúceho 
členského štátu 
už nie 

    

vývoz 
archívneho 
dokumentu 
alebo 

      

P: 2 
je nezákonným 
vývozom. 

    
cudzieho 
archívneho 
dokumentu už 

      

        
nie je 
vývozom bez 
povolenia. 

      

Č: 8 

Ak v čl. 7 a 13 
nie je 
ustanovené 
inak, 

D     O     

O: 1 
príslušný súd 
nariadi vrátenie 
kultúrneho 

            

  
predmetu po 
zistení, že ide o 
kultúrny 

            

  
predmet v 
zmysle čl. 1 
ods. 1 a že bol 

            

  

nezákonne 
vyvezený zo 
štátneho 
územia 

            



  
členského 
štátu. 

            

Č: 9 

Po rozhodnutí o 
vrátení 
predmetu 
príslušný 

N Č: 27 
Vlastníkovi zo 
štátu, z 
ktorého bol 

Y MV SR 
Vzhľadom na 
to, že súd 
rozhoduje len 

O: 1 

súd v 
dožiadanom 
štáte rozhodne 
o takej 

  O: 7 

archívny 
dokument 
vrátený na 
územie 

    
v prípade 
sporu, ak 
vlastník vráti 

  

náhrade 
vlastníkovi, 
ktorú považuje 
za 

    

Slovenskej 
republiky, 
patrí 
primeraná 

    
archívny 
dokument 
dobrovoľne, 

  
primeranú 
okolnostiam 
prípadu, ak je 

    
náhrada za 
predpokladu, 
že sa 

    
o náhrade bude 
rozhodovať 
MVSR. 

  
splnená 
podmienka, že 
sa vlastník 

    
o archívny 
dokument 
riadne staral. 

    

Uvedené 
ustanovenie 
smernice sa 
týka 

  
o predmet po 
jeho získaní 
riadne staral. 

          

súdneho 
konania, 
ktorého úprava 
nie je 

              
predmetom 
tohto zákona a 
osobitná 

              

úprava 
súdneho 
konania o 
vrátení 

              
kultúrneho 
predmetu sa 
ani 

              
nepredpokladá, 
ako je uvedené 
vyššie. 

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 
1993 v znení smernice Európskeho 
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Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

Č: 9 Na dôkazné n. a.           



bremeno sa 
vzťahuje právny 

O: 2 
poriadok 
dožiadaného 
štátu. 

            

Č: 9 
V prípade daru 
alebo právneho 
nástupníctva 

n. a.           

O: 3 
vlastník nemá 
výhodnejšie 
postavenie ako 

            

  
osoba, od ktorej 
predmet získal. 

            

Č: 9 
Žiadajúci členský 
štát vyplatí 
náhradu po 

N Č: 27 
Vlastníkovi zo 
štátu, z ktorého 
bol 

Y MV SR   

O: 4 vrátení predmetu.   O: 7 

archívny 
dokument 
vrátený na 
územie 

      

        

Slovenskej 
republiky, patrí 
primeraná 
náhrada za 
predpokladu, že 
sa o archívny 
dokument 
riadne staral. 

      

Č: 10 
Výdavky spojené s 
výkonom 
rozhodnutia 

N Č: 27 
Výdavky spojené 
s návratným 

Y MV SR   

O: 1 

V: 1 

o vrátení 
kultúrneho 
predmetu uhrádza 
žiadajúci členský 
štát. 

  
O: 8 V: 
1 

konaním 
uhrádza 
ministerstvo; ak 
ide o vrátenie 
cudzieho 
archívneho 

      

        

dokumentu z 
iného štátu, 
výdavky uhrádza 
žiadajúci štát. 

      

C: 10 
To isté sa vzťahuje 
na úhradu 
nákladov 

N Č: 27 
To sa vzťahuje aj 
na výdavky 

Y MV SR, MS   

O: 1 
súvisiacich s 
opatreniami podľa 
čl. 4 odsek 

  O: 8 
vynaložené na 
opatrenia podľa 
odseku 

  SR   



V: 2 4.   V: 2 6 písm. d).       

C: 11 
Úhrada 
skutočných náhrad 
a výdavkov 

N Č: 27 
Tým nie je 
dotknuté právo 
na ich 

Y MS SR   

O: 1 
podľa čl. 9 a 10 sa 
nedotýka práva 

  O: 8 
náhradu od 
osoby alebo od 
osôb, ktoré 

      

  
žiadajúceho 
členského štátu 
vymáhať tieto 

  V: 3 
vyviezli archívny 
dokument alebo 
sa 

      

  

sumy od osôb 
zodpovedných za 
nezákonný vývoz 
kultúrneho 
predmetu z jeho 
územia. 

    

podieľali na jeho 
vývoze z územia 
Slovenskej 
republiky bez 
povolenia 
ministerstva. 

      

C: 12 
Vlastníctvo 
kultúrneho 
predmetu sa riadi 

D     O     

O:1 

právnym 
poriadkom 
žiadajúceho 
členského 

            

  štátu.             

C: 13 
Táto smernica sa 
vzťahuje iba na 
kultúrne 

N Č: 36 
Tento zákon 
nadobúda 
účinnosť 1. 

Y MV SR   

O: 1 
predmety 
nezákonne 
vyvezené z územia 

    
januára 2003, 
okrem § 25 ods. 
6, ktorý 

      

  

členského štátu 1. 
januára 1993 
alebo po 1. Januári 
1993. 

    

nadobúda 
účinnosť dňom 
platnosti zmluvy 
o vstupe 
Slovenskej 
republiky 

      

        
do Európskej 
únie 

      

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. 
marca 1993 v znení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
96/100/EC a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/38/EC 

Návrh zákona o archívoch a registratúrach 

  

  

Článok Text Spôsob 
Článo
k 

Text 
Zhod
a 

Administratívn
a 

poznámk
y 

    transpozíci       štruktúra f 



e 

C: 14 
Každý členský 
štát môže 
rozšíriť svoj 

D     0     

O: 1 
záväzok vrátiť 
kultúrne 
predmety aj na 

            

P: 1 
ďalšie kategórie 
predmetov, 
okrem tých, 

            

  
ktoré sú 
uvedené v 
prílohe. 

            

Č: 14 

Každý členský 
štát môže 
postupovať 
podľa 

D Č: 34 
Ministerstvo 
postupuje podľa 
tohto 

Y MV SR   

O: 2 
ustanovení tejto 
smernice pri 
žiadostiach 

  O: 9 
zákona aj v prípade 
žiadosti iného 

      

P: 2 

o vrátenie 
kultúrnych 
predmetov 
nezákonne 

    
štátu o vrátenie 
cudzieho 
archívneho 

      

  
vyvezených z 
územia iných 
členských 

    
dokumentu 
vyvezeného z jeho 
územia 

      

  
štátov pred 1. 
januárom 1993. 

    
bez povolenia jeho 
príslušného orgánu 

      

        
pred 1. januárom 
2003. 

      

C: 15 
Touto smernicou 
nie je dotknutá 
možnosť 

D Č: 27 
Ak archívny 
dokument, o 
ktorom 

Y MV SR   

O: 1 
žiadajúceho 
členského štátu 
a/alebo 

  O: 5 
ministerstvo vedie 
návratné konanie, 

      

  

vlastníka 
kultúrneho 
predmetu, ktorý 
bol 

    
nebol z cudzieho 
štátu vrátený, 

      

  

odcudzený, 
začať 
občianskoprávn
e alebo 

    
ministerstvo môže 
podať súdu tohto 

      

  trestno-právne     štátu návrh na       



konanie podľa 
právnych 

začatie 

  
poriadkov 
členských 
štátov. 

    
občianskoprávneh
o konania alebo 

      

        
trestnoprávneho 
konania. 

      

Č: 16 
Členský štát 
zasiela Komisii 
každé tri roky, 

n. a.           

O: 1 
prvýkrát vo 
februári 1996, 
správu 

            

P: 1 
o vykonávaní 
tejto smernice. 

            

Č: 16 
Komisia zasiela 
Európskemu 
parlamentu, 

n. a.           

O: 2 
Rade a 
Hospodárskemu 
a sociálnemu 

            

P: 2 
výboru každé tri 
roky správu o 
vykonávaní 

            

  tejto smernice.             

C: 16 
Rada preskúma 
účinnosť tejto 
smernice po 

n. a.           

O: 3 

uplynutí troch 
rokov od 
nadobudnutia 
jej 

            

P: 3 
účinnosti a na 
základe návrhu 
Komisie 

            

  
urobí potrebné 
úpravy. 

            

C: 16 
Rada na základe 
návrhu Komisie 
každé tri 

n. a.           

O: 4 
roky preskúma a 
ak to bude 
potrebné upraví 

            

P: 4 
sumy uvedené v 
prílohe na 
základe 

            



  
hospodárskych a 
finančných 
ukazovateľov 

            

  spoločenstva.             

Smernica Rady č. 93/7/EEC z 15. marca 1993 v znení 
smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 
96/100/EC a smernice Európskeho parlamentu a 
Rady č, 2001/38/EC 

Návrh zákona o archívoch a registratúrach 

  

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

C: 17 
S Komisiou bude spolupracovať 
Výbor 

n. a.           

O: 1 
zriadený podľa článku 8 
nariadenia EEC č. 

            

  3911/92.             

C: 17 
Výbor sa bude zaoberať každou 
otázkou, 

n. a.           

O. 2 
ktorá vznikne pri vykonávaní 
prílohy tejto 

            

  

smernice, otázku predloží 
predseda alebo z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť 
zástupcu členského štátu. 

            

C: 18 
Členské štáty vydajú zákony, 
nariadenia 

O     Y MV SR   

O: 1 

V: 1 

a vykonávacie predpisy 
potrebné na zosúladenie s 
touto smernicou do deviatich 

            

  

mesiacov od jej prijatia, okrem 
Belgického kráľovstva, 
Spolkovej republiky Nemecko a 
Holandského kráľovstva, ktoré 
musia uviesť svoje právo do 
súladu s touto smernicou 
najneskôr do 12 mesiacov od 
dátumu jej prijatia. 

            

C: 18 
Súčasne o tom informujú 
Komisiu. 

n. a.           

O: 1 V: 
2 

              

C: 18 
Opatrenia prijaté Členskými 
štátmi musia 

n. a.           

O: 2 

V: 1 

obsahovať odkaz na túto 
smernicu alebo musia byť 
sprevádzané takýmto odkazom 

            



pri ich úradnom zverejnení 

C: 18 
Spôsob vykonania tohto odkazu 
ustanovia 

n. a.           

O: 2 členské štáty.             

V: 2               

Č: 19 
Táto smernica je adresovaná 
členským 

n. a.           

O: 1 štátom.             

Príloha       

Kategórie podľa druhej odrážky článku 1 (1), do ktorého musia patriť predmety klasifikované ako 
"národné dedičstvo" v zmysle paragrafu 36 Zmluvy, aby sa na ne vzťahovalo vrátenie podľa tejto 
smernice. 

      

A.       

1. archeologické predmety staršie ako 100 rokov pochádzajúce z       

vykopávok a nálezov uskutočnených na súši alebo pod vodou,       

archeologických nálezísk,       

archeologických zbierok.       

2. Prvky tvoriace neoddeliteľnú súčasť umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, 
ktoré boli rozobraté a ktoré sú staršie ako 100 rokov. 

      

3. Obrazy a maľby, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v kategórii 3A alebo 4, vytvorené výlučne ručne 
na akomkoľvek nosiči a z akéhokoľvek materiálu (1). 

      

3. A. Akvarely, kvaše a pastely vytvorené výlučne ručne na akomkoľvek nosiči.       

4. Mozaiky na akomkoľvek nosiči vytvorené výlučne ručne, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do 
kategórií 1 alebo 2 a kresby vyhotovené výlučne ručne na akomkoľvek nosiči. 

      

5. Originálne rytiny, tlače, serigrafie a litografie spolu s ich príslušnými doskami ä originálnymi 
plagátmi. 

      

6. Originálne sochy alebo plastiky alebo kópie vyhotovené rovnakým postupom ako originál (1) 
okrem tých, ktoré sú zahrnuté v kategórii 1. 

      

7. Fotografie, filmy a ich negatívy (1).       

8. Prvotlače a rukopisy, vrátane máp a notových zápisov, ako jednotliviny alebo v zbierkach (1).       

9. Knihy staršie ako 100 
rokov, ako jednotliviny 
alebo v zbierkach (1). 

      

10. Mapy vydané tlačou 
staršie ako 200 rokov. 

      

11. Archívne dokumenty a 
akékoľvek k nim patriace 
prvky, akéhokoľvek druhu, 
na akomkoľvek nosiči, 
obsahujúce prvky staršie 
ako 50 rokov. 

§ 2 
ods. 
5 

Archívne dedičstvo Slovenskej 
republiky (ďalej len "archívne 
dedičstvo") je súbor archívnych 
dokumentov, archívnych fondov 
a archívnych zbierok (ďalej len 
"archívny dokument"), okrem 
cudzích archívnych dokumentov, 

  

      



    zapísaných v Evidencii 
archívneho dedičstva Slovenskej 
republiky (ďalej len "evidencia 
archívneho dedičstva"). 

Archívne dedičstvo je súčasťou 
kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky. Štát je povinný 
zabezpečiť zachovanie 
archívneho dedičstva a každý je 
povinný mu pri tom poskytnúť 
súčinnosť. 

  

      

      

    Návrh zákona zaraďuje do 
kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky všetky archívne 
dokumenty ako archívne 
dedičstvo Slovenskej republiky 
bez ohľadu na ich vek. V prípade 
návratného konania týkajúceho 
sa členského štátu EÚ sa však 
požiadavka o vrátenie nezákonne 
vyvezeného archívneho 
dokumentu Slovenskej republiky 
bude uplatňovať iba pri 
archívnom dokumente staršom 
ako 50 rokov. 

    

    

    

    

    

  
§ 3 
ods. 
1 

    

      

      

      

      

12. (a) Zbierky (2) a 
jednotlivé kusy zo 
zoologických, botanických, 

      

mineralogických alebo 
anatomických zbierok; 

      

(b) Zbierky (2), ktoré sú 
predmetom historického, 

      

paleontologického, 
etnografického alebo 
numizmatického záujmu. 

      

13. Dopravné prostriedky 
staršie ako 75 rokov. 

      

14. Akýkoľvek iný 
starožitný predmet, ktorý 
nie je zaradený do 

      

kategórií A1 až A 13, starší 
ako 50 rokov. 

      

Táto Smernica sa vzťahuje 
na predmety uvedené v 
kategóriách Al 

      

až A 14 iba vtedy, ak ich 
hodnota sa zhoduje alebo 
prevyšuje 

      

finančné čiastky uvedené       



pod písmenom B. 

B. Finančné čiastky uplatňované na niektoré kategórie podľa písmena A (v ECU)       

Hodnota:       

Akákoľvek hodnota       

1 (Archeologické predmety)       

2 (Rozobraté pamiatky)       

8 (Prvotlače a rukopisy)       

11 (Archívne dokumenty)       

15 000       

4 (Mozaiky a kresby)       

5 (Rytiny)       

7 (Fotografie)       

19 (Mapy vydané tlačou)       

30 000       

3A (Akvarely, kvase a pastely)       

50 000       

6 (Plastiky)       

- 9 (Knihy)       

12 (Zbierky),       

13 (Dopravné prostriedky)       

14 (Akékoľvek iné predmety)       

150 000       

- 3 (Obrazy)       

Pri žiadosti o vrátenie sa musí vypracovať posudok, či 
sú alebo 

    
Vzhľadom na to, že podľa bodu B prílohy 
sa na 

nie sú splnené podmienky týkajúce sa finančnej 
hodnoty. Za 

    
archívne dokumenty smernica vzťahuje 
bez ohľadu na 

finančnú hodnotu sa považuje hodnota predmetu v 
dožiadanom 

    
ich hodnotu, je povinnosť vypracovať 
posudok 

členskom štáte.     o finančnej hodnote vo vzťahu k archívnym 

      dokumentom bezpredmetná. 

"V členských štátoch, ktoré nepoužívajú euro ako 
svoju menu, sa 

      

hodnoty vyjadrené v prílohe v euro, sa budú 
prepočítavať a uvádzať 

      

v národných menách vo výmennom kurze platnom 
31. decembra 

      

2001 uverejnenom v Official Journal Európskych 
Spoločenstiev. 

      

Výpočet tejto protihodnoty, uvedený v euro, bude       



vychádzať 

z priemernej dennej hodnoty týchto mien počas 24 
mesiacov 

      

ukončených posledným dňom augusta 
predchádzajúcim úpravu, 

      

ktorá sa uskutoční 31. decembra; Poradná Komisia 
pre predmety 

      

kultúrnej hodnoty preskúma túto metódu prepočtu, 
na návrh 

      

Komisie, v zásade dva roky po jeho prvom použití. Po 
každej 

      

revízii sa hodnoty uvedené v euro a ich protihodnoty 
v národnej 

      

mene budú pravidelne uverejňovať v Official Journal 
Európskych 

      

spoločenstiev v prvých dňoch mesiaca novembra 
predchádzajúceho 

      

dátum, kedy má revízia nadobudnúť platnosť.       

TABUĽKA ZHODY 

Nariadenie Rady č. 3911/92 EEC z 9. 
decembra 1992 v znení nariadenia 
Rady č. 2469/96 a nariadenia Rady č. 
974/2001 

Návrh zákona o archívoch a registratúrach 

    

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Admistratívna poznámky 

    transpozície       štruktúra   

Č.: 1 
Bez toho, aby 
sme sa dotkli 
práv členských 

N Č. 3 
Archívne 
dedičstvo je 
súčasť 

Y   
Ide o bod 11 
prílohy 
(archívne 

  
štátov podľa 
článku 36 zmluvy, 
sa na účely 

  

O: 1 

kultúrneho 
dedičstva 
Slovenskej 

    

dokumenty) 
nariadenia 
3911/92, 
ktorý 

  
tohto nariadenia 
pojem "kultúrne 
predmety" 

  republiky     

ako kultúrne 
predmety 
uznáva 
archívne 

  

vzťahuje na 
predmety 
uvedené v 
prílohe. 

  V: 1       dokumenty 

Č: 2 
Pri vývoze 
kultúrnych 
predmetov z 

N Č: 25 
Dočasný vývoz 
archívneho 

Y MV SR   



colného 

O: 1 

priestoru 
Spoločenstva je 
potrebné 

  

O: 2 

dokumentu a 
trvalý vývoz 
cudzieho 

      

predložiť vývozné 
povolenie. 

  
archívneho 
dokumentu je 
možný len 

      

      V: 1 
s písomným 
povolením 
ministerstva 

      

        
na vývoz 
archívneho 
dokumentu 

      

        
(ďalej len 
"povolenie"). 

      

Č. 2 
Vývozné 
povolenie vydáva 
na žiadosť 

N Č: 8 
Vlastník 
archívneho 
dokumentu je 

Y     

O: 2 V: 
1 

vyvážajúceho:   

O: 2 P: 
h), i) 

povinný 
požiadať 
ministerstvo 

      

Príslušný orgán 
členského štátu, 
na území ktorého 
sa daný kultúrny 
predmet zákonne 
a trvalo 
nachádzal k 

  

o povolenie na 
trvalý vývoz 
cudzieho 
archívneho 
dokumentu a 
dočasný vývoz 
archívneho 
dokumentu. 

      

  1. januáru 1993,             

  
alebo, po tomto 
dátume, príslušný 

  

Č: 24 

Ministerstvo 
vydáva 
povolenie na 

  

MV SR 

  

  
orgán členského 
štátu, na území 

  
trvalý vývoz 
cudzích 
archívnych 

    

  
ktorého sa 
nachádza po jeho 
zákonnom 

  O: 1 
dokumentov a 
na dočasný 
vývoz 

      

  
a definitívnom 
vývoze z iného 

  

P: g) 

archívnych 
dokumentov. 

      

  
členského štátu, 
alebo po 
opätovnom 

          

  
dovoze z tretej 
krajiny, do ktorej 

            



bol 

  
zákonne 
vyvezený z 
členského štátu. 

            

Nariadenie Rady č. 3911/92 EEC z 9. decembra 1992 v 
znení nariadenia Rady č. 2469/96 a nariadenia Rady č. 
974/2001 

Návrh zákona o archívoch a 
registratúrach 

  

    

Č. 2 Vydanie vývozného povolenia možno N 
Č: 
25 

Archívny dokument 
nemožno trvalo 

Y 
MV 
SR 

  

O: 2 
odmietnuť, ak sa na dané kultúrne predmety   O: 

1 

vyviezť; to sa nevzťahuje 
na cudzie 

      

vzťahuje právna úprava daného členského   archívne dokumenty.     1 

V: 3 štátu o ochrane národného dedičstva             

  umeleckej, historickej a archeologickej             

  hodnoty.             

Č: 2 Tam, kde je to potrebné, orgán uvedený N 
Č: 
27 

Ministerstvo spolupracuje 
s orgánmi 

Y 
MV 
SR 

t 

O: 2 

v druhom bode prvej odrážky spolupracuje   
O: 
6 

iných štátov, ktoré 
uskutočňujú 

      

s príslušnými orgánmi členského štátu,   
vyhľadávanie archívneho 
dokumentu 

    j 

V: 4 z ktorého pochádza daný kultúrny predmet,   
V: 
1 

alebo žiadajú o vrátenie 
archívneho 

    J 

  osobitne s príslušnými orgánmi podľa     
dokumentu vyvezeného 
bez ich 

      

  smernice Rady 93/7/EEC o vrátení     
povolenia alebo 
nedovezeného 

      

  kultúrnych predmetov nezákonne     
v lehote určenej na jeho 
dočasný 

      

  vyvezených z územia členského štátu.     
vývoz, alebo ak došlo k 
porušeniu inej 

      

        
podmienky dočasného 
vývozu (ďalej 

      

        len "žiadajúci štát")-       

Č: 4 Vývozné povolenie sa predkladá pri N 
Č: 
25 

Vyvážajúci je povinný 
povolenie na 

Y 
MF 
SR 

1 

  vybavovaní colných náležitostí súvisiacich   
O: 
8 

dočasný vývoz archívneho 
dokumentu 

    
I 
i 

  s vývozom spolu s colným vyhlásením   
predložiť colným orgánom 
spolu so 

      

  colnému orgánu, ktorý je oprávnený prijať   
V: 
1 

zoznamom vyvážaných 
archívnych 

      

  takéto vyhlásenie.     dokumentov.       



      
Č: 
25 

Na trvalý vývoz cudzieho 
archívneho 

    i 

      
dokumentu sa vzťahujú 
odseky 2, 3, 

    t 

      
O: 
13 

odsek 4 písm. a) až c), e) a 
f) a odseky 5 až 8. 

      

Nariadenie Rady č. 3911/92 EEC z 9. decembra 1992 v znení 
nariadenia Rady č. 2469/96 a nariadenia Rady č. 974/2001 

Návrh zákona o archívoch a 
registratúrach 

  

Č: 9 Každý členský štát ustanoví sankcie za N 
Č: 
31 

Ministerstvo uloží 
pokutu do 

Y 
MV 
SR 

  

  porušenie ustanovení tohto nariadenia.   O: 1 
1 000 000 Sk tomu, kto 
trvalo vyvezie 

      

  Sankcie sa ustanovujú tak, aby podporovali   P: a) 
archívny dokument 
bez povolenia. 

      

  dodržiavanie týchto ustanovení.   
bod 
3 

        

      
Č: 
31 

Ministerstvo uloží 
pokutu do 100 000 

      

      O: 1 
Sk tomu, kto dočasne 
vyvezie 

      

      P: c) 
archívny dokument 
bez povolenia. 

      

      
bod 
1 

        

        
Ministerstvo uloží 
pokutu do 100 000 

      

      
Č: 
31 

Sk tomu, kto dovezie 
na územie 

      

      O: 1 
Slovenskej republiky 
cudzí archívny 

      

      P: c) 
dokument bez 
povolenia štátu 

      

      
bod 
2 

vývozu alebo dovezie 
cudzí archívny 

      

        
dokument odcudzený 
v inom štáte. 

      

TABUĽKA ZHODY 

Nariadenie Komisie č. 752/1993 v znení 
nariadenia Komisie č. 1526/1998 

Návrh zákona o archívoch 
a registratúrach 

  

    

Článok Text Spôsob Článok Text Zhoda Administratív poznámky 



    transpozície       na štruktúra   

Č: l 
Používanie 
vývozných povolení 
sa 

N Č. 25 
Predloženie 
povolenia 
nenahrádza 

Y     

O: 2 

nedotýka 
povinností 
spojených 

  

O: 12 

povinnosti podľa 
osobitného 
predpisu. 

      

s vývoznými 
formalitami alebo 

          

  
príslušnými 
dokumentmi. 

            

Č: 6 
Všetky náklady 
vzniknuté v 
súvislosti 

N Č: 25 
Náklady spojené s 
vývozom uhrádza 

Y     

O: 4 

s odsekmi 2 a 3 
uhrádza žiadateľ 

  

O: 5 

vyvážajúci.       

o vývozné 
povolenie. 

          

      V: 2         

Č. 9 
Platnosť vývozného 
povolenia je 

N Č: 25 
Povolenie je 
platné 12 
mesiacov od 

Y     

O: 1 

najviac dvanásť 
mesiacov od 
dátumu 

  
O: 3 

dátumu vydania.       

jeho vydania.           

      V: 3         

Č: 9 
V prípade žiadosti o 
dočasný vývoz 

D Č: 25 
Povolenie 
obsahuje okrem 

Y MV SR   

O: 2 

môže príslušný 
orgán určiť lehotu, 

  

O: 3 

všeobecných 
náležitostí 
rozhodnutia 

      

v ktorej musia byť 
kultúrne predmety 

  
identifikačné 
údaje archívneho 

      

  
dovezené späť do 
členského štátu, 
ktorý 

  V: 2 
dokumentu: 
názov archívu, 
meno 

      

  
vydal vývozné 
povolenie. 

    
a priezvisko alebo 
názov vlastníka 

      

        
alebo pôvodcu 
archívneho 
dokumentu, 

      

        
názov súboru 
archívnych 
dokumentov, 

      



        
časový rozsah 
vzniku súboru 

      

        
archívnych 
dokumentov, 
miesto 

      

        
uloženia, 
množstvo, dátum, 
dokedy 

      

        
musí byť archívny 
dokument 

      

        
dovezený a 
prípadné ďalšie 

      

        podmienky.       

Nariadenie Komisie č. 752/1993 v znení 
nariadenia Komisie č. 1526/1998 

Návrh zákona o archívoch a registratúrach 

  

Č: 
9 

Ak platnosť vývozného povolenia N 
Č: 
25 

Ak sa dočasný vývoz neuskutoční, je Y     

O: 
3 

uplynula bez toho, aby bolo použité, jeho 
držiteľ je povinný vrátiť 

  
O: 
11 

ten, komu bolo udelené povolenie, 
povinný bezodkladne ho vrátiť 

      

  
bezodkladne hárky, ktoré má v držbe, 
orgánu, ktorý ich vydal. 

    ministerstvu       

  

Osobitná časť 

K § 1 

Účelom ustanovenia je vymedziť obsah a rozsah pôsobnosti zákona vo vzťahu k dotknutým 
subjektom a činnostiam, ktoré upravuje. 

K § 2: 

Pre porozumenie obsahu zákona je nevyhnutné poznať obsah pojmov, ktoré sa v jeho texte 
používajú. Uvedené definície vymedzujú základné pojmy návrhu zákona - archív a registratúru, ako aj 
základné odborné činnosti, ktoré upravuje. Súčasne obsahuje aj definície vykonávaných základných 
odborných činností, ktoré sú predmetom povinností upravených v jeho texte. Tieto základné odborné 
činnosti pozostávajú z na seba nadväzujúcich postupov; ide najmä o hodnotenie dokumentárnej 
hodnoty pri vyraďovaní registratúrnych záznamov, jednotlivé úkony pri sprístupňovaní archívnych 
dokumentov (triedenie, usporiadanie archívnych dokumentov, štrukturovanie archívneho fondu, 
vypracovanie archívnej pomôcky a pod. ); ďalej ide o jednotlivé úkony pri evidovaní archívnych 
dokumentov, ako aj o úkony a postupy pri ich konzervovaní a reštaurovaní. Podrobnosti o niektorých 
z nich budú upravené vo vykonávacích vyhláškach k zákonu. 

K odseku 1 až 11 



Na účely návrhu zákona sa archív definuje ako odborné pracovisko vrátane jeho základných úloh, 
ktorých cieľom je zachovať archívne dedičstvo Slovenskej republiky. 

Základným predmetom odbornej činnosti archívu je archívny dokument. Základom definície uvedenej 
v odseku 2 je zdôraznenie významu trvalej dokumentárnej hodnoty záznamu pre poznanie dejín 
Slovenska a Slovákov, a tým jeho kvalifikovanie ako archívneho dokumentu. Tým, že návrh bližšie 
nekonkretizuje požiadavky na záznam, s výnimkou základnej požiadavky trvalej dokumentárnej 
hodnoty, rozumieme záznamom každú jeho formu a nosič; sú to písomné, obrazové, zvukové 
záznamy, audiovizuálne záznamy a iné záznamy vznikajúce pri použití informačných technológií. Pri 
určovaní trvalej dokumentárnej hodnoty záznamu medzi rozhodujúce kritériá patrí aj doba vzniku 
záznamu. Vzhľadom na pomerne vzácny výskyt filmových a zvukových záznamov, ktoré vznikli do 
roku 1950, navrhuje sa za archívny dokument považovať každý takýto filmový alebo zvukový záznam. 
Za archívne dokumenty sa nepovažujú knižničné dokumenty a zbierkové predmety, ktoré sú uložené 
v organizáciách a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Tieto sú doposiaľ 
vedené v evidencii Jednotného archívneho fondu Slovenskej republiky a po nadobudnutí účinnosti 
tohto zákona z nej budú vyradené a budú predmetom ochrany podľa iných právnych predpisov. 

Za archívny fond sa považuje súbor archívnych dokumentov, ktorý vznikol výberom z registratúrnych 
záznamov pochádzajúcich z organickej činnosti určitej právnickej osoby alebo fyzickej osoby po 
uplynutí ich praktickej potreby pre svojho pôvodcu. Formovanie archívneho fondu je odbornou 
činnosťou vykonávanou v archíve. Priama väzba na organickú činnosť pôvodcu zvýrazňuje jeho 
principiálne odlišný spôsob vzniku, formovania a výpovednej hodnoty jeho obsahu od predmetov 
činnosti múzeí, galérií a knižníc. 

Predmetom odbornej správy archívu sú aj archívne zbierky, ktorých definícia je v odseku 4. Archívnu 
zbierku tvoria archívne dokumenty vzniknuté zberateľskou činnosťou, t. j. jej charakteristickým 
znakom je jej zameranie. 

Zákon ustanovuje nový pojem "archívne dedičstvo Slovenskej republiky". Nahradzuje sa ním pojem 
"Jednotný archívny fond Slovenskej republiky", ktorý uvádza doteraz platný zákon Slovenskej 
národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve. 

Odlíšenie pojmu cudzí archívny dokument od pojmu archívny dokument si vyžaduje úprava výnimky 
zo zákazu trvalého vývozu archívnych dokumentov, ako aj transponovanie smernice ES ukladajúcej 
povinnosť spolupracovať s cudzím štátom pri konaní o vrátenie archívneho dokumentu nezákonne 
vyvezeného z jeho územia. 

Doplňovanie archívneho dedičstva je základnou úlohou archívov, ktorú vykonávajú systematickým 
preberaním archívnych dokumentov od ich pôvodcov. 

Cieľom a praktickým naplnením poslania zachovať archívne dedičstvo je umožniť prístup k 
informáciám obsiahnutým v archívnych dokumentoch prevzatých do archívu; základným 
predpokladom uplatenia tohto práva verejnosťou je ďalšia odborná archívna činnosť - 
sprístupňovanie. 

Pre prípad zničenia archívnych dokumentov pri mimoriadnej udalosti (napr. požiar) sa konzervačná 
kópia ukladá osobitne od originálu archívneho dokumentu za účelom zachovania informácie, ktorú 
archívny dokument obsahuje. Jej vyhotovenie spravidla na mikrofilme je odôvodnené overenou 
vlastnosťou mikrofilmu zachovať informáciu v nezmenenej podobe minimálne 100 rokov. 



Štátne ústredné archívy, štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou a ministerstvo vedú a 
spravujú archívny informačný systém, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje prístup verejnosti k 
základným informáciám o mieste uloženia, obsahu a prístupe k archívnemu dedičstvu. 

K odseku 12 až 18 

Zabezpečenie kvalitnej správy registratúry je potrebné nielen v záujme zachovania archívnych 
dokumentov, ale aj v záujme zachovania a prístupu k informáciám v praktickej činnosti pôvodcu. 
Predarchívna starostlivosť je základnou odbornou činnosťou všetkých archívov bez ohľadu na ich 
postavenie v sústave archívov. Archív si jej vykonávaním zabezpečuje optimálne podmienky pre 
preberanie archívnych dokumentov metodickým riadením a kontrolovaním činnosti pôvodcov 
registratúry evidovaných v jeho pôsobnosti už od vzniku registratúry; štátne ústredné archívy a 
štátne archívy s územnou regionálnou pôsobnosťou ju vykonávajú súčasne so štátnym odborným 
dozorom. 

Dôvodom zaradenia základných pojmov uvedených v odsekoch 13 a 15 je, okrem potreby ich 
vysvetlenia, aj zosúladenie teórie a praxe v oblasti odbornej terminológie používanej pri správe 
registratúry. V návrhu uvedené základné pojmy akceptuje teória a archívna prax takmer desať rokov. 
Pojem spisová služba sa nahradzuje pojmom správa registratúry (odsek 13), pojem písomnosť sa 
nahrádza pojmom registratúrny, záznam (odsek 15). 

Dokladom o činnosti právnickej osoby v oblasti jej pôsobenia sú záznamy, ktoré prijíma a vyhotovuje. 
Záznam sa stáva registratúrnym záznamom a tým aj súčasťou registratúry, zapísaním do 
registratúrneho denníka a jej súčasťou prestáva byť po ukončenom vyraďovacom konaní. 

Na definíciu registratúrneho záznamu nadväzuje definícia pôvodcu registratúry uvedená v odseku 16. 
Definícia v odseku 17 vysvetľuje obsah jednej z najdôležitejších základných činností, pri ktorej 
spolupracujú archív a pôvodca registratúry - vyhodnotenie dokumentárnej hodnoty registratúrnych 
záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia a ich vyradenie z registratúry pôvodcu, po ktorom 
nasleduje ich uloženie v archíve alebo ich zničenie. Definíciu lehoty uloženia, ktorej uplynutie je 
základnou podmienkou vyraďovania registratúrnych záznamov, obsahuje odsek 18. 

K § 3: 

K odseku 1: 

Definovanie archívneho dedičstva Slovenskej republiky ako súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky je v súlade s Deklaráciou Slovenskej národnej rady o ochrane kultúrneho dedičstva. 
Zakotvuje sa nielen postavenie archívneho dedičstva ako súčasti kultúrneho dedičstva, ale aj 
základná úloha štátu vo vzťahu k nemu v súlade s úpravou v medzinárodných právnych 
dokumentoch. Tým sa do vnútroštátneho práva premietajú záväzky, ktoré na seba Slovenská 
republika prevzala v rámci medzinárodného spoločenstva. Ustanovenie povinnosti každej osobe 
poskytnúť súčinnosť štátu pri plnení jeho základnej povinnosti zachovať archívne dedičstvo pre 
budúce generácie vyplýva z jeho významu pre celú spoločnosť i jednotlivých občanov, pre ktorých je 
zdrojom historického a kultúrneho povedomia, národnej hrdosti a zhmotnením pamäte národa. 

K odseku 2: 

Vzhľadom na význam a nezastupiteľnú úlohu archívneho dedičstva pre dnešok aj budúcnosť je 
potrebné vymedziť postavenie činností, prostredníctvom ktorých si štát plní svoju základnú úlohu s 



cieľom napĺňať zmysel existencie archívneho dedičstva, a to umožniť každému oboznámiť sa s jeho 
obsahom. Význam archívneho dedičstva odôvodňuje vymedziť tieto činnosti ako verejný záujem. 

K odseku 3: 

Ustanovenie nadväzuje na úlohu štátu zabezpečiť zachovanie archívneho dedičstva. Povinnosť 
každého nadobúdateľa záznamu predložiť ho na posúdenie jeho dokumentárnej hodnoty archívu je 
nevyhnutným predpokladom pre plnenie tejto základnej úlohy štátu. Archívmi príslušnými 
posudzovať dokumentárnu hodnotu záznamov sú štátne ústredné archívy a štátne archívy s 
regionálnou územnou pôsobnosťou. 

K odseku 4 a 5: 

Nescudziteľnosť archívnych dokumentov uložených vo verejnom archíve je nevyhnutná preto, že 
orgány verejnej správy, ktorými môžu byť aj fyzické osoby a právnické osoby súkromného práva, 
vykonávajú svoju činnosť vo verejnom záujme; z tohto dôvodu sa nesmie narušiť integrita archívnych 
fondov dokumentujúcich túto činnosť. Vzhľadom na potrebu zachovať všetky archívne fondy a 
archívne zbierky v ich celosti je nevyhnutné zabezpečiť nescudziteľnosť ich jednotlivých častí. Vo 
vzťahu k archívnym dokumentom, ktoré pochádzajú z činnosti štátnych subjektov, a nie sú uložené v 
štátnom ústrednom archíve alebo štátnom archíve s regionálnou územnou pôsobnosťou ako majetok 
štátu, ale v archívoch ich právnych nástupcov v dôsledku zmien v štruktúre verejnej správy a v 
ekonomike (prechod pôsobností zo štátnych orgánov na iné subjekty, privatizácia) je potrebné 
zakotviť, že prevod vlastníctva k týmto archívnym dokumentom je možný len na štát. Ide o naplnenie 
zásady vyjadrenej aj v metodickom materiáli Medzinárodnej rady archívov "Princípy tvorby archívnej 
legislatívy a legislatívy o správe súčasných záznamov": "Takéto archívne dokumenty ponechané v 
správe súkromnej inštitúcie nestrácajú charakter verejných archívnych dokumentov a štát má právo 
prevziať ich späť. " 

K odseku 6: 

Ustanovením predkupného práva štátu sa nadväzuje na jeho základnú povinnosť zabezpečiť 
zachovanie archívneho dedičstva. 

K odseku 7: 

Ustanovenia vynímajúce archívny dokument zo záložného práva, výkonu rozhodnutia, exekúcie alebo 
iného zaťaženia sledujú ako hlavný cieľ obmedziť manipuláciu s archívnym dokumentom, pretože 
každá manipulácia ho ohrozuje a je tak v rozpore so základným princípom zachovania archívneho, 
dokumentu. Absencia takéhoto zákazu by mala negatívne dôsledky nielen na ochranu archívnych 
dokumentov, ale aj na realizáciu prístupu k archívnym dokumentom. Zákaz takéhoto nakladania je 
odôvodnený predovšetkým významom archívneho dokumentu ako súčasti kultúrneho dedičstva a 
osobitnými podmienkami jeho úschovy. 

K odseku 8: 

Ustanovenie o vyvlastnení archívneho dokumentu napĺňa čl. 20 ods. 4 ústavy, ktorý vyžaduje jeho 
zákonnú úpravu. V ďalšom texte návrhu zákona sa rieši vyvlastnenie archívneho dokumentu ako 
krajný prostriedok v záujme jeho zachovania. Na rozdiel od zrušenia archívu, ktorý sa v návrhu 
umožňuje v dôsledku neplnenia povinností týkajúcich sa zabezpečenia podmienok na plnenie 
všetkých úloh archívu, vyvlastnenie je zamerané len na zachovanie archívneho dokumentu, t. j. najmä 
takého, ktorý nie je uložený v archíve. Zachovanie archívneho dokumentuje cieľom jeho ochrany, 



ktorá je definovaná v základných ustanoveniach zákona (§ 3 ods. 2) ako verejný záujem. Tým je 
naplnená ústavná podmienka vyvlastnenia "vo verejnom záujme". 

K § 4: 

V novej sústave archívov v Slovenskej republike sa archívy členia podľa ich zriaďovateľov, ktorí sú 
osobami verejného alebo súkromného práva. Novým typom verejného archívu je archív 
samosprávneho kraja. Zverením práva samosprávnemu kraju zriadiť si archív (§ 5) návrh zákona 
reaguje na reformu verejnej správy a význam samosprávnych krajov ako nového pôvodcu archívnych 
dokumentov. V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa umožňuje aj fyzickej osobe zriadiť archív. 

V nadväznosti na ich zriaďovateľov sa vymedzujú jednotlivé druhy verejných a súkromných archívov. 
Uvedené členenie tvorí základ pre úpravu činnosti archívov v nasledujúcich ustanoveniach návrhu 
zákona. 

V písmene a) sú zahrnuté doterajšie štátne ústredné archívy, štátne oblastné archívy a štátne okresné 
archívy. Nový spoločný názov "štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou" pre doterajšie 
štátne oblastné archívy a štátne okresné archívy vyplýva zo začlenenia doterajších štátnych 
okresných archívov do dnešných štátnych oblastných archívov ako ich pobočiek. Zjednotenie dvoch 
doterajších typov štátnych archívov do jedného je, popri nevyhnutnosti jedného zriaďovateľa, v 
záujme zabezpečenia ďalšieho rozvoja štátnych archívov ako najvýznamnejšieho článku sústavy 
archívov, dôsledkom požiadavky zjednodušiť sústavu štátnych archívov, ktorá je v porovnaní so 
sústavami archívov v iných krajinách hodnotená ako zložitá vzhľadom na veľkosť štátu. 

K § 5: 

Účelom zriadenia archívu len so súhlasom ministerstva sa sleduje zabezpečenie riadneho plnenia 
úloh archívu, ako aj podmienok ochrany archívnych dokumentov, ktorá musí byť založená na 
odbornej starostlivosti o ne. Inštitút súhlasu je tak úkonom štátneho dozoru nad archívmi a 
archívnymi dokumentmi uloženými u iných subjektov. 

Vzhľadom na právomoc ministerstva vnútra pri zriaďovaní archívov je odôvodnené, aby sa mu zverila 
rozhodovacia právomoc aj pri zrušovaní archívov. Úprava zrušovania sa obmedzuje na nevyhnutné 
prípady, v ktorých archív dlhodobo neplní svoje základné úlohy. V prvom prípade, pri zániku 
zriaďovateľa bez právneho nástupcu, je zrušenie archívu len logickým dôsledkom vzniknutého stavu. 
V druhom prípade ide predovšetkým o zabezpečenie ustanovených podmienok riadneho spravovania 
a uloženia archívnych dokumentov v prípadoch, keď ich zriaďovateľ nezabezpečil napriek opakovane 
uloženej pokute, teda v dlhšom časovom úseku. V týchto prípadoch je zrušenie archívu 
odôvodneným riešením v záujme ochrany archívnych dokumentov, ako aj prístupu k nim. 

K § 6: 

Návrh zákona oprávňuje zriaďovateľa archívu požiadať štát o finančný príspevok z dôvodov ochrany 
archívnych dokumentov, ako aj o informačno-poradenské služby štátnych archívov. Toto jeho právo 
je odôvodnené jeho povinnosťami vo vzťahu k verejnosti v súvislosti s prístupom k archívnym 
dokumentom. Samozrejme, žiadosti o poskytnutie tohto príspevku sa budú vybavovať v súlade s 
možnosťami štátneho rozpočtu. Povinnosti zriaďovateľa archívu sa ustanovujú tak, aby súhlas so 
zriadením mohol byť vydaný odôvodnene, na základe dokladov preukazujúcich, že zriaďovateľ splnil 
všetky podmienky, aby archív mohol náležite plniť úlohy ochrany archívnych dokumentov, ako aj 
všetky jeho ďalšie funkcie. Ustanovujú sa náležitosti žiadosti o súhlas so zrušením archívu. 



K § 7: 

Ustanovené povinnosti archívu sa vzťahujú na všetky archívy v Slovenskej republike, t. j. na všetky 
verejné archívy i súkromné archívy. Sleduje sa nimi požiadavka, aby každý archív fungoval 
plnohodnotne, teda aby plnil všetky základné funkcie archívu: vykonával predarchívnu starostlivosť o 
registratúry pôvodcov, od ktorých preberá registratúrne záznamy vyhodnotené ako archívne 
dokumenty, aby preberal archívne dokumenty, viedol ich evidenciu, ochraňoval ich, vykonával 
odborné archívne činnosti, čiže sprístupňoval archívne dokumenty, umožňoval verejnosti prístup k 
archívnym dokumentom a aby sa aj vyhotovovaním kópií archívnych dokumentov podieľal na 
sprostredkúvaní prístupu čo najširšiemu okruhu záujemcov a na zachovaní archívneho dedičstva pre 
budúcnosť. 

K § 8: 

Práva a povinnosti vlastníka archívneho dokumentu sa upravujú vo vzťahu k vlastníkovi, ktorý má 
archívny dokument uložený u seba. 

Práva vlastníka sa viažu predovšetkým k jeho dispozičnému oprávneniu nakladať s predmetom svojho 
vlastníckeho práva; okrem toho sú viazané aj na jeho povinnosť zabezpečiť ochranu archívneho 
dokumentu. 

Navrhované povinnosti vlastníka, popri základnej povinnosti zabezpečenia ochrany archívnych 
dokumentov, sú späté najmä s nevyhnutnosťou mať v evidencii archívneho dedičstva aktuálne 
informácie o archívnych dokumentoch. 

K § 9: 

Evidovanie archívnych dokumentov je činnosťou vykonávanou v rámci povinností archívov 
sprístupňovať archívne dokumenty, ktorá predstavuje súhrn odborných činností vykonávaných s 
cieľom umožniť každému prístup k informáciám obsiahnutým v archívnych dokumentoch. Keďže 
umožniť prístup je povinnosťou každého archívu, každý archív musí viesť evidenciu všetkých 
archívnych dokumentov, ktoré spravuje. V jednotlivých odsekoch sa určuje, čo je predmetom 
evidencie každého archívu, čo evidujú štátne ústredné archívy a štátne archívy s regionálnou 
územnou pôsobnosťou zriadené ministerstvom a akú evidenciu vedie ministerstvo. Tým čitateľ 
zákona získava základný prehľad o tom, aké informácie môže v tom - ktorom archíve získať, čo je prvý 
krok pri uplatňovaní práva na prístup k archívnym dokumentom. 

K § 10: 

Ustanovenie upravuje obsah, povinnosti a postup archívu pri vedení evidencie archívnych 
dokumentov. Povinnosť priebežne zasielať evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, ktorú 
majú všetky archívy, je základom pre tvorbu ústrednej evidencie, ktorú vedie ministerstvo. Evidencia 
vedená štátnymi ústrednými archívmi a štátnymi archívmi s regionálnou územnou pôsobnosťou a 
ministerstvom vedená ústredná evidencia tvoria celoštátny oficiálny zoznam - Evidenciu archívneho 
dedičstva Slovenskej republiky. Táto je podľa nasledujúceho ustanovenia (§11) súčasťou archívneho 
informačného systému. 

K § 11: 

Archívny informačný systém predstavuje najvyšší a najúplnejší systém informácií o archívnom 
dedičstve Slovenskej republiky, jeho zložení, obsahu, o úrovni jeho spracovania a rozsahu prístupu k 



nemu. Z uvedeného dôvodu ho vedie ministerstvo a jeho časti ním zriadené štátne ústredné archívy a 
štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou. Archívny informačný systém je časťou štátneho 
informačného systému, a preto povinnosti s ním spojené musí upraviť zákon. Archívny informačný 
systém so zreteľom na jeho informačnú hodnotu je zaradený do práva na prístup k archívnym 
dokumentom. Archívne pomôcky, ktoré sa definujú ako jeho ďalšia zložka popri evidencii archívneho 
dedičstva, sú výsledkom odborného vedeckého spracovania súborov archívnych dokumentov. Ich 
základnou úlohou je, v závislosti od druhu archívnej pomôcky, poskytovať informácie o všetkých 
archívnych fondoch v správe archívu, o tom, v ktorom archívnom fonde alebo archívnej zbierke sa 
nachádza hľadaný archívny dokument; archívne pomôcky obsahujú aj detailné opisy skupiny 
archívnych dokumentov alebo až jednotlivých archívnych dokumentov. Archívne fondy a archívne 
zbierky sú bez archívnych pomôcok len pasívnymi nositeľmi retrospektívnych informácií. Archívna 
pomôcka je nezastupiteľná pri identifikovaní miesta (archívu), zdroja (archívny fond alebo archívna 
zbierka), ktoré sú potrebné pre vyhľadanie požadovanej informácie. To odôvodňuje miesto 
archívnych pomôcok ako súčasti archívneho informačného systému, ako aj nevyhnutnosť ich 
zaradenia do práva na prístup k archívnym dokumentom. 

K § 12: 

Rada Európy vo svojom Odporúčaní R (2000)13 o európskej politike prístupu k dokumentom 
konštatuje, "že krajina sa nestane úplne demokratickou dovtedy, kým každý z jej obyvateľov nemá 
možnosť spoznať objektívnym spôsobom časti jej histórie" a "že lepšie pochopenie najnovších dejín 
Európy by mohlo prispieť k predchádzaniu konfliktov". Tým deklaruje opodstatnenosť práva na čo 
najširší prístup k dokumentom, ako aj jeho mimoriadnu aktuálnosť pre dnešok. Ako základný 
všeobecný princíp Rada Európy zdôrazňuje nevyhnutnosť upraviť prístup k archívnym dokumentom 
zákonom. Väzba poskytovania informácií z archívnych dokumentov na dodržiavanie osobitných 
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a prístup k informáciám, ktorými disponujú orgány 
verejnej správy, je jedným zo základných princípov, na ktoré kladie dôraz aj Rada Európy. 

Navrhované ustanovenia napĺňajú toto odporúčanie Rady Európy. Právo na prístup k archívnym 
dokumentom umožňujú každému a povinnosť umožniť prístup k archívnym dokumentom ukladajú 
každému archívu, aj súkromným archívom. Je to v súlade s odporúčaním Rady Európy; v odôvodnení 
jeho čl. 12 sa uvádza, že "opatrenia zabezpečujúce prístup k súkromným archívnym dokumentom by 
sa nemali opomenúť, pretože prístup je konečným účelom ich ochrany. ". 

Citované odporúčame Rady Európy uznáva potrebu výnimiek zo všeobecného práva na prístup, ktoré 
musia byť tiež definované zákonom. Právne úpravy týkajúce sa prístupu k archívnym dokumentom 
ustanovujú buď všeobecnú lehotu neprístupnosti (všeobecná lehota neprístupnosti sa v právnych 
úpravách európskych štátoch určuje v rozmedzí od 20 do 50 rokov) alebo neustanovujú žiadnu lehotu 
- druhé riešenie nadväzuje v súlade s odporúčaním Rady Európy na zákon o slobode informácií; 
záznam prístupný u pôvodcu registratúry by mal ostať prístupným aj po jeho uložení do archívu. 

V návrhu uvedené formy prístupu (vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení a kópií, štúdium 
archívnych dokumentov, vystavovanie archívnych dokumentov) sú obvyklé v celosvetovom meradle. 
Vzhľadom na to, že prostredníctvom nich sa realizuje právo na prístup archívnych dokumentov, treba 
ich ustanoviť zákonom. 

Archív musí zabezpečiť prístup k archívnym dokumentom aj pre budúcnosť, a preto sa ako základná 
zásada pre archív pri úprave prístupu k archívnym dokumentom ustanovuje povinnosť predkladať 
zásadne kópiu archívneho dokumentu a originál len výnimočne. Nikdy však nemožno urobiť výnimku 
v prípadoch ustanovených zákonom: Rok 1526 je považovaný za koniec stredoveku. Pre archívy jeho 
význam spočíva vtom, že pred týmto rokom vzniknuté a zachované archívne dokumenty sú 



vyhotovené nie na papieri, ktorého výroba sa masovo začala až na začiatku 16. storočia, ale na 
pergamene alebo ručnom papieri. Vzhľadom na náročnosť výroby pergamenu a ručného papiera, 
spísomňovali sa iba zásadné veci, a preto archívnych dokumentov spred r. 1526 je oveľa menej, čím 
sú aj oveľa vzácnejšie. 

V súvislosti s uplatňovaním práva na prístup treba upraviť základné povinnosti a postupy 
zúčastnených strán, archívu a žiadateľa o prístup k archívnym dokumentom. Základnou povinnosťou 
je podanie žiadosti, ktorej funkciu v prípade prístupu formou štúdia plní bádateľský list. 

K § 13: 

K odseku 1: 

Dôvodom vylúčenia niektorých základných druhov evidencií archívu a osobných údajov v archívnych 
pomôckach z práva na prístup je jednak ochrana osobných údajov 

vlastníka archívnych dokumentov alebo jeho pôvodcu, ďalších osôb, ktorých sa osobné údaje v 
archívnych dokumentoch týkajú, ako aj ochrana samotných archívnych dokumentov pred prípadným 
odcudzením. 

K odseku 2: 

Dôvody obmedzenia prístupu k archívnym dokumentom upravené týmto ustanovením sú jednak 
dôvodmi všeobecne medzinárodne uznávanými (písm. a) a b)), ako aj dôvodmi, ktoré majú svoj 
pôvod v potrebe ochrany archívnych dokumentov (písm. c) a e)) a v právach vlastníka (písm. d)). 

K odseku 3: 

Výnimku zo všeobecnej prístupnosti archívnych dokumentov opodstatňuje prax odovzdávania 
archívnych dokumentov do archívu. Pôvodca nie vždy odovzdá archívu archívne dokumenty v takom 
štádiu sprístupnenia, že ich možno okamžite poskytnúť žiadateľovi. Preto je potrebné upraviť 
oprávnenie archívu v tomto prípade obmedziť prístup k takýmto archívnym dokumentom. 

K odseku 4: 

Vzhľadom na to, že právo na prístup k informáciám je základným ľudským právom, ktorého súčasťou 
je aj právo na prístup k archívnym dokumentom, je potrebné upraviť zákonom najmä oprávnenie 
rozhodovať o jeho obmedzení. Toto oprávnenie má každý archív vo vzťahu k archívnym 
dokumentom, ktoré spravuje. Pri tomto rozhodovaní je vždy viazaný oprávnením pôvodcu archívnych 
dokumentov alebo ich vlastníka prijať základné rozhodnutie o rozsahu a podmienkach prístupu. 

K odseku 5: 

Cieľom ustanovenia je zabezpečiť ochranu súkromia žijúcich osôb, nadväzuje teda na platné právne 
predpisy, ktoré ju zakotvujú. 

K odseku 6: 

Pri úprave obmedzení práva na prístup je nevyhnutné uviesť osoby, ktorým nemožno v žiadnom 
prípade prístup obmedziť. 



K odseku 7: 

V súvislosti s právom odvolať sa proti rozhodnutiu archívu je potrebné ustanoviť orgán oprávnený 
rozhodovať o odvolaní. Vzhľadom na to, že štátne ústredné archívy a štátne archívy s regionálnou 
územnou pôsobnosťou sú súčasťou ministerstva vnútra, o odvolaní proti ich rozhodnutiu bude v 
súlade so správnym poriadkom rozhodovať minister vnútra. 

O odvolaní voči rozhodnutiu právnickej osoby zriadenej alebo založenej štátnym orgánom, ktorý je 
orgánom štátnej správy, bude rozhodovať tento štátny orgán. Odlišná je úprava rozhodovania o 
odvolaní proti rozhodnutiu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta 
Slovenskej republiky, Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu a univerzít; v týchto právnických 
osobách by sa dosť ťažko ustanovoval odvolací orgán v správnom konaní, a preto sa ustanovuje ako 
príslušný odvolací orgán proti ich rozhodnutiu ministerstvo vnútra. 

Taktiež nie je vhodné, aby v prípadoch, keď prístup k svojim archívnym dokumentom zamietne iná 
právnická osoba, pre ktorú je rozhodovanie v správnom konaní netypickou činnosťou (súkromný 
podnikateľský subjekt, ktorý si zriadil archív, prípadne tento archív, ak je právnickou osobou), sa v 
rámci jej organizačnej štruktúry vytváral odvolací orgán pre správne konanie. Preto o týchto 
odvolaniach bude tiež rozhodovať ministerstvo vnútra, rovnako ako aj o odvolaniach proti 
rozhodnutiu fyzickej osoby, ktorá si zriadila archív. 

Vzhľadom na ústavné postavenie územnej samosprávy, o odvolaniach proti jej rozhodnutiam nemôže 
rozhodnúť orgán štátnej správy. Z tohto dôvodu sa ustanovuje ako príslušný odvolací orgán súd. Toto 
riešenie je v súlade s postupom upraveným v poslednej novele zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

K § 14: 

Udeľovanie osobitného povolenia na prístup k archívnym dokumentom pôvodcom alebo vlastníkom 
archívnych dokumentov, ku ktorým inak prístup nie je možný, vyplýva z ich neobmedzeného 
dispozičného oprávnenia, ktoré je založené na ich vzťahu k ich archívnym dokumentom. Zavedenie 
dvoch typov osobitného povolenia - pre archívne dokumenty a fyzickej osobe - je akceptáciou 
odporúčania Rady Európy R (2000) 13. Upravujú sa aj základné náležitosti udelenia osobitného 
povolenia. Udelením osobitného povolenia na prístup k určitým archívnym dokumentom sa 
definitívne ukončí ustanovené obmedzenie prístupu; opačným princípom sa riadi druhý typ 
osobitného povolenia konkrétnej fyzickej osobe, pretože ona samotná je dôvodom udelenia 
osobitného povolenia. Súčasne sa ustanovuje, z princípu rovnosti práv, že každá ďalšia fyzická osoba, 
ktorá osobitné povolenie dostane, má právo na rovnaké podmienky prístupu. Z dôvodu ochrany 
súkromia fyzickej osoby sa ten, kto osobitné povolenie udeľuje, oprávňuje podmieniť jeho udelenie 
podpísaním vyhlásenia, ktoré smeruje k jeho ochrane pred prípadným uplatňovaním zodpovednosti v 
dôsledku zverejnenia získaných informácií. 

K § 15: 

Každý žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom musí byť podrobne informovaný najmä o 
organizácii štúdia archívnych dokumentov a o tom, čo musí dodržiavať v záujme ochrany archívnych 
dokumentov, ku ktorým mu bol umožnený prístup. Z uvedeného dôvodu sa upravuje povinnosť na 
verejne prístupnom mieste v priestoroch archívu umiestniť bádateľský poriadok, ktorý tieto 
informácie obsahuje. Súčasne je nevyhnutné zabezpečiť aj jeho dodržiavanie. 



Návrh zákona definuje hrubé porušenie bádateľského poriadku, ktoré sankcionuje aj obmedzením 
prístupu k archívnym dokumentom až na desať rokov a v časti o zodpovednosti pokutou. Tým, 
samozrejme, nie sú dotknuté iné práva, napríklad právo na náhradu škody. Ak v dôsledku hrubého 
porušenia bádateľského poriadku došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, 
zodpovednosť bádateľa sa bude riešiť podľa Trestného zákona. 

K § 16: 

Zabezpečenie optimálneho procesu preberania archívnych dokumentov od ich pôvodcov si vyžaduje 
aj dôslednú zákonnú úpravu povinností pôvodcu registratúry, rozsahu aktívnej spolupráce archívov s 
pôvodcom registratúry - od momentu vzniku registratúrneho záznamu, ich spolupráce počas 
aktívneho využívania registratúrnych záznamov a ochrany pôvodcom až po ich vyraďovanie a 
odovzdanie registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou, t. j. archívnych 
dokumentov na uloženie do archívu. Nevyhnutnosť ustanoviť súbor povinností a základných pravidiel 
postupu pôvodcov pri správe vlastnej registratúry vyplýva z verejného záujmu minimalizovať na 
najnižšiu mieru nenahraditeľné straty archívnych dokumentov už u pôvodcu, a tým zvyšovať hodnotu 
archívneho dedičstva Slovenskej republiky. 

Z uvedeného dôvodu sa v odseku 2 písm. a) pôvodcovi ukladá povinnosť vypracovať základné 
smernice pre správu registratúry - registratúrny poriadok a registratúrny plán a predložiť ich na 
posúdenie a schválenie príslušnému orgánu. Aby štát mohol plniť svoju základnú povinnosť zachovať 
archívne dedičstvo, pôvodcovi registratúry sa ukladá povinnosť umožniť štátu vykonávať štátny 
odborný dozor. Porušenie týchto povinností štát sankcionuje v ustanoveniach § 39. Z dôvodov 
ochrany informácií, ku ktorým je obmedzený prístup, je pôvodca povinný označiť registratúrne 
záznamy obsahujúce takéto informácie. Druhým dôvodom zaradenia tejto povinnosti je skutočnosť, 
že ak ide o registratúrne záznamy, o ktorých štátny archív rozhodne, že majú trvalú dokumentárnu 
hodnotu a prejdú do správy archívu, archívu sa umožní výkon jeho oprávnenia obmedziť prístup k 
nim podľa § 13 ods. 4. Povinnosť ustanovená v odseku 2 písm. j) vychádza z potreby viesť od dátumu 
prevzatia archívnych dokumentov do archívu ich čo najpresnejšiu evidenciu; tieto zoznamy slúžia 
pôvodcovi a archívu ako doklad o odovzdaní a prevzatí archívnych dokumentov a významne urýchľujú 
proces sprístupňovania a uplatnenia práva na prístup minimálne k základným informáciám. Dôvodom 
zaradenia ustanovenia písm. k) bod 1 je zamedziť v určených prípadoch nezákonné vyraďovanie a 
ničenie registratúr, a tým často aj archívnych dokumentov. Zaradením bodu 2 sa rieši potreba 
umožniť tak pôvodcom, ako aj občanom získať z týchto registratúrnych záznamov odpisy, výpisy a 
potvrdenia, najčastejšie pre účely dôchodkového zabezpečenia. Požiadavku kvalitnej správy 
registratúry obsahujú aj medzinárodné normy ISO 9000 až 9004, obsahujúce požiadavky na systém 
riadenia a zabezpečovania kvality výrobkov a služieb. Uvedené normy a smernice ukladajú 
poskytovateľovi výrobkov a služieb povinnosť jednak viesť záznamy o kvalite, ako aj uchovávať ich 
takým spôsobom, aby mohli byť k dispozícii v priestoroch, v ktorých sú vhodné podmienky 
zabezpečujúce ich minimálne znehodnotenie alebo poškodenie a zamedzenie ich straty. 

K § 17: 

Správa registratúry je systém povinností, úkonov a postupov, ako aj vzťahov, do ktorého vstupujú a 
jeho kvalitu svojou každodennou administratívnou činnosťou ovplyvňujú všetci zamestnanci 
pôvodcu. Kvalitná správa registratúry musí bezpodmienečne obsahovať niekoľko základných zásad, 
ktoré treba aj rešpektovať, a preto ich pôvodca alebo jemu nadriadený subjekt musí upraviť. 
Registratúrny poriadok a registratúrny plán pôvodcu plnia dvojakú funkciu; potrebuje ho pôvodca a 
súčasne je nevyhnutným predpokladom kvalitného výkonu predarchívnej starostlivosti príslušného 
archívu, pretože mu poskytuje všetky potrebné informácie o organizovaní a fungovaní správy 
registratúry pôvodcu, ako aj o jeho budúcom archívnom fonde. 



K odseku 1: 

K riešeniu zaradiť do návrhu zákona, v porovnaní s doteraz platným právnym poriadkom, základné 
ustanovenie o registratúrnom poriadku, viedla potreba upraviť zákonom základné okruhy činností pri 
správe registratúry, ktoré musí jej pôvodca povinne upraviť v registratúrnom poriadku špecifikované 
na vlastné podmienky. Ustanovenia písm. a) až c) definujú kľúčové oblasti správy registratúry, ktorým 
treba venovať mimoriadnu pozornosť nielen v texte registratúrneho poriadku, ale najmä pri 
praktickom výkone uvedených činností. Pri evidovaní registratúrnych záznamov (písm. a) pôvodca 
registratúry vyhotovuje evidenčné pomôcky k registratúre, ktoré sú dôležité nielen pre jej správu 
pôvodcom, ale majú veľký význam aj pre archív, ktorý ich preberá spolu s archívnymi dokumentmi. 
Vzhľadom na prierezový charakter činností upravených registratúrnym poriadkom, pôvodca musí v 
jeho texte rešpektovať aj viaceré všeobecne záväzné predpisy. 

K odseku 2: 

Registratúrny plán určuje nielen štruktúru registratúry, ale následne aj štruktúru budúceho 
archívneho fondu pôvodcu. Kvalita registratúrneho plánu má teda rozhodujúci význam pre kvalitu 
preberania archívnych dokumentov, a teda aj budúcu kvalitu archívneho dedičstva. Z uvedeného 
dôvodu sa schvaľovanie registratúrnych plánov zveruje do pôsobnosti štátnych ústredných archívov, 
štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou a ministerstva. 

K § 18: 

Rozhodovanie o dokumentárnej hodnote registratúrnych záznamov je najdôležitejšia odborná 
činnosť pri vyraďovaní registratúrnych záznamov vo vyraďovacom konaní, kde sa rozhoduje o tom, či 
má registratúrny záznam trvalú dokumentárnu hodnotu a stane sa archívnym dokumentom, a tým aj 
súčasťou archívneho dedičstva, alebo či ide o registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej 
hodnoty určený na zničenie. Pretože vyraďovanie registratúrnych záznamov a vyraďovanie záznamov 
je výkonom štátnej správy, musí byť upravené zákonom. 

K odseku 1: 

Základnou úlohou štátu je zachovať archívne dedičstvo, ktoré sa postupne a systematicky doplňuje 
najmä v procese pravidelného preberania archívnych dokumentov z registratúr pôvodcov. Z 
uvedeného dôvodu návrh zákona zveruje právo prijať konečné rozhodnutie o dokumentárnej 
hodnote registratúrnych záznamov štátnym archívom; hodnotenie sa uskutočňuje v procese 
vyraďovania registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia. Ustanovujú sa dve etapy 
vyraďovania registratúrnych záznamov; prípravu vyraďovacieho konania zabezpečuje pôvodca, 
vyraďovacie konanie uskutočňujú príslušné štátne archívy. 

K odseku 2: 

V súvislosti s tým, že príprava vyraďovacieho konania je v dispozícii pôvodcu registratúry, je potrebné 
pri jej úprave ustanoviť mu základnú povinnosť v tomto konaní. Dôvodom zaradenia ustanovenia je 
eliminovať nekontrolované ničenie registratúrnych záznamov, a tým aj často budúcich archívnych 
dokumentov. 

K odseku 3: 

Podmienkou pravidelného doplňovania archívnych fondov, a tým aj archívneho dedičstva, je 
pravidelné vyraďovanie; navrhovaná periodicita piatich rokov vychádza z dlhoročnej praxe archívov a 



analýzy registratúrnych plánov najdôležitejších skupín pôvodcov; súčasne ide aj o preventívne 
opatrenie, ktorého účelom je eliminovať archívom nepredvídané zmeny v kvalite správy registratúry 
pôvodcom. Odôvodneným prípadom skrátenia ustanovenej periodicity môže byť napríklad zánik 
pôvodcu bez právneho nástupcu. 

K § 19: 

K odseku 1: 

V rámci prípravy vyraďovacieho konania je nevyhnutné ustanoviť základnú zásadu vyraďovanie len 
tých registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia. Lehotu uloženia nemožno skrátiť 
inak ako úpravou registratúrneho plánu so súhlasom štátneho archívu. Na druhej strane, ak pôvodca 
registratúry štátnemu archívu odôvodní, že určité registratúrne záznamy potrebuje aj po uplynutí 
lehoty uloženia, štátny archív mu dá súhlas na jej predĺženie. 

K odseku 2: 

Ustanovenie nadväzuje na povinnosť pôvodcu registratúry vyraďovať registratúrne záznamy. Preto je 
potrebné v rámci vyraďovacieho konania ustanoviť povinné náležitosti návrhu na vyradenie. 

K § 20:  

K odseku 1: 

Vymedzuje sa začiatok vyraďovacieho konania a ustanovuje sa povinnosť štátneho archívu posúdiť 
dokumentárnu hodnotu tých registratúrnych záznamov, ktoré boli navrhnuté na vyradenie a 
definitívne o nej rozhodnúť vo vydávanom rozhodnutí. Keďže štátny archív musí vydať rozhodnutie, 
ustanovujú sa jeho náležitosti. 

K odseku 2: 

Vzhľadom na to, že predmetom vyraďovania sú registratúrne záznamy zo všetkých organizačných 
útvarov pôvodcu, treba spomenúť aj vyraďovanie registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované 
skutočnosti. Vzhľadom na to, že bol vydaný osobitný právny predpis upravujúci niektoré zvláštnosti 
vyraďovania registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované skutočnosti, návrh naň odkazuje. 

K § 21: 

V praxi štátny archív posudzuje aj dokumentárnu hodnotu záznamov, ktoré nie sú, či neboli súčasťou 
registratúry, t. j. registratúrnymi záznamami. Preto je potrebné ustanoviť v zákone povinnosť 
štátneho archívu rozhodovať o dokumentárnej hodnote aj mimo vyraďovacieho konania a prípady, v 
ktorých tak robí. 

Odlíšenie rozhodovania vo vyraďovacom konaní od rozhodovania mimo vyraďovacieho konania je 
dané rozdielnym postavením registratúrneho záznamu ako súčasti registratúry pochádzajúcej z 
organickej činností pôvodcu v porovnaní so záznamami, ktoré nie sú alebo neboli súčasťou 
registratúry. 

K § 22:  

K odseku 1: 



Pôvodca registratúry, ktorý je zároveň pôvodcom z registratúry pochádzajúcich archívnych 
dokumentov, odovzdáva archívne dokumenty archívu po vyraďovacom konaní. Pod evidenčnou 
pomôckou sa rozumie najmä registratúrny denník (v staršej terminológii protokol, podací denník) 
prípadne registre, či iné evidencie registratúrnych záznamov. Tieto pomôcky sa uvádzajú v 
registratúrnych poriadkoch a každý pôvodca registratúry si volí také evidenčné pomôcky, ktoré si sám 
vyberie, t. j. také, ktoré zodpovedajú ním zvolenému systému správy registratúry. Základnou 
evidenčnou pomôckou je registratúrny denník. Štandardnými evidenčnými pomôckami sú ďalej ročný 
zoznam spisov, denný zoznam zaevidovaných prijatých a odoslaných záznamov, menný register k 
denníku spisov, odovzdávací a preberací zoznam spisov, zoznam spisov navrhnutých na vyradenie. 

K odseku 2: 

Keďže preberací protokol je dokladom preukazujúcim splnenie zákonnej povinnosti pôvodcu 
registratúry, je potrebné ustanoviť jeho obsahové a formálne náležitosti. Nevyhnutnou súčasťou 
preberacieho protokolu je zoznam archívnych dokumentov, odovzdávaných na trvalú úschovu do 
archívu. 

K odseku 3: 

Úprava nákladov na odovzdanie archívnych dokumentov do archívu je súčasťou komplexnej úpravy 
preberania archívnych dokumentov do archívu. 

K odseku 4: 

Archív spravidla preberá z registratúry pochádzajúce archívne dokumenty po ukončenom 
vyraďovacom konaní. Nemožno však vylúčiť situácie, že archív z priestorových dôvodov nemôže túto 
svoju povinnosť bezodkladne splniť. Zákon preto umožňuje výnimku z upraveného postupu 
preberania archívnych dokumentov. 

K odseku 5: 

Účelom ustanovenia je zabezpečiť, aby si pôvodca registratúry riadne plnil povinnosť odovzdať 
archívne dokumenty v súlade s ustanoveným registratúrnym poriadkom. Z tohto dôvodu sa 
ustanovuje právo archívu odmietnuť prevzatie archívnych dokumentov, ktoré nie sú usporiadané 
podľa registratúrneho plánu pôvodcu. 

K § 23: 

Ustanovenie je recepciou praxe bežnej aj v krajinách Európskej únie, keď správu registratúry jedného 
pôvodcu vykonáva na zmluvnom základe iná osoba, pričom povinnosti pôvodcu registratúry voči 
vlastnej registratúre zostávajú zachované. Vzhľadom na skutočnosť, že sa pôvodcovi registratúry 
ukladá zabezpečiť, aby jej správu vykonávali osoby s ustanoveným vzdelaním, návrh zákona ukladá aj 
zmluvným správcom registratúry povinnosť spĺňať podmienku vzdelania a praxe. 

K § 24: 

Ministerstvo vnútra vykonáva štátnu správu na úseku archívov a registratúr jednak samo a jednak 
prostredníctvom svojich zariadení - štátnych ústredných archívov a štátnych archívov s regionálnou 
územnou pôsobnosťou. Pôsobnosť ministerstva vnútra vychádza z jeho postavenia ústredného 
orgánu štátnej správy a pôsobnosti upravenej jednak zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 



Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ako aj jednotlivými ustanoveniami predloženého návrhu. 

K § 25: 

Vzhľadom na to, že trvalým vývozom archívneho dokumentu by sa znemožnilo plnenie základnej 
povinnosti štátu zachovať ho pre jeho budúce generácie, trvalý vývoz sa zakazuje. Je však 
odôvodnené zakotviť výnimku z tohto zákazu, pre cudzie archívne dokumenty, pretože tieto nie sú 
nijako spojené so Slovenskom a z tohto dôvodu nie sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej 
republiky. 

V súvislosti s medzinárodnými stykmi štátov, ktoré sú na úseku kultúry osobitne bohaté, ako aj s 
ohľadom na možnosť, že štát alebo súkromný vlastník archívneho dokumentu sa rozhodne pre jeho 
konzervovanie, reštaurovanie alebo vystavovanie v zahraničí, je potrebné upraviť podmienky 
dočasného vývozu. Taktiež treba upraviť podmienky trvalého vývozu cudzieho archívneho 
dokumentu. Ustanovuje sa preto ako základná povinnosť získať povolenie ministerstva vnútra, ktoré 
ho bude udeľovať, ak žiadateľ splní podmienky ustanovené zákonom. Poverenie štátneho orgánu 
vydávať povolenie na dočasný vývoz archívneho dokumentu je v súlade s nariadením Európskych 
spoločenstiev o vývoze kultúrnych predmetov č. 3911/1992 z 9. decembra 1992. Povinnosť mať 
vývozné povolenie sa vzťahuje na každý archívny dokument zapísaný v Evidencii archívneho dedičstva 
Slovenskej republiky. 

Inštitút povolenia ministerstva na vývoz archívneho dokumentu do zahraničia je vykonaním 
medzinárodne uznávanej požiadavky na vývoz kultúrnych predmetov len s povolením a s tým 
súvisiacej potreby ustanoviť príslušný orgán. Túto požiadavku obsahujú tak dokumenty OSN, ako aj 
dokumenty Európskej únie. Taktiež náležitosti povolenia na vývoz vychádzajú z nariadenia 
Európskych spoločenstiev o vývoze kultúrnych predmetov č. 3911/1992 z 9. decembra 1992. 

V rámci úpravy dočasného vývozu je nevyhnutné podrobne upraviť aj náležitosti žiadosti oň, ktorými 
sa sleduje najmä ochrana vyvážaného archívneho dokumentu. 

Povinnosť vyhotovenia kópie sa ustanovuje v záujme zachovania obsahu archívneho dokumentu, 
osobitne za účelom jeho konzervovania alebo reštaurovania, ak by počas dočasného vývozu došlo k 
zmene jeho fyzického stavu. 

Povinnosť predložiť povolenie ministerstva colnému orgánu je transponovaním európskej právnej 
úpravy. 

Aby štát mohol plniť svoju základnú funkciu zachovať archívny dokument, ustanovuje sa 
vyvážajúcemu povinnosť po dovezení archívneho dokumentu späť na územie Slovenskej republiky 
predložiť ho na kontrolu fyzického stavu; to umožní v najkratšom možnom čase prijať potrebné 
opatrenia na nápravu. Finančné náklady s ňou spojené bude uhrádzať vyvážajúci, pretože ku škode 
došlo v čase, v ktorom bol archívny dokument v jeho správe. 

S výnimkou niektorých náležitostí žiadosti o povolenie na vývoz sa ustanovenia o dočasnom vývoze 
vzťahujú aj na trvalý vývoz. 

K § 26: 

Pri dovoze cudzích archívnych dokumentov sa povolenie bude vyžadovať len na archívne dokumenty 
staršie ako 50 rokov. Týmto ustanovením sa transponujú príslušné normy európskeho práva, ktoré 



ustanovujú vek 50 rokov u archívneho dokumentu ako hranicu, pri ktorej je na jeho vývoz potrebné 
už povolenie príslušného ústredného štátneho orgánu. Výslovným zákazom dovozu nezákonne 
vyvezených cudzích archívnych dokumentov z územia štátu ich pôvodu alebo z tretieho štátu sa 
vykonáva záväzok Slovenskej republiky, ktorý jej vyplýva zo sukcesie do záväzkov ČSFR ako zmluvnej 
strany Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu 
vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. ). 

K § 27: 

Pôsobnosť viesť návratné konanie sa zveruje ministerstvu vzhľadom na jeho postavenie ústredného 
orgánu štátnej správy na úseku archívov a registratúr. Okrem toho sa ministerstvu ukladá povinnosť 
spolupracovať s orgánmi iných štátov. Povinnosť aktívne konať v prípadoch archívnych dokumentov 
iných štátov v rámci spolupráce s inými štátmi uskutočňujúcimi návratné konanie vyplýva Slovenskej 
republike z jej medzinárodných záväzkov. V súvislosti s povinnosťou transponovať obsah platných 
smerníc z európskeho práva ustanovujú sa podrobne povinnosti ministerstva pri tejto spolupráci. 

K § 28: 

Archívne dokumenty zapísané v Evidencii archívneho dedičstva Slovenskej republiky je štát povinný 
chrániť; z dôvodov ich ochrany ukladá v návrhu zákona povinnosti právnickým osobám a fyzickým 
osobám, ktorých cieľom je zachovanie archívnych dokumentov. Súčasťou riadiacich právomocí na 
úseku archívov a registratúr je aj oprávnenie kontrolovať plnenie povinností uložených týmto 
zákonom. 

Aby štát mohol prijímať rozhodnutia koncepčného charakteru vo veci správy archívnych dokumentov 
pochádzajúcich od rozhodujúcich pôvodcov archívnych dokumentov 

- štátnych orgánov 

- ustanovuje sa periodicita výkonu štátneho odborného dozoru. Lehota piatich rokov je obvyklá v 
doterajšej praxi a pri jej dodržaní sa vylučuje možnosť výskytu závažných nedostatkov. 

Pri výkone štátneho odborného dozoru treba upraviť nielen povinnosti kontrolovaného, ale 
rešpektovať aj jeho práva. Okrem toho ide o úpravu práv a povinností, pre ktorú je povinná zákonná 
forma. Významným oprávnením orgánu štátneho odborného dozoru je oprávnenie žiadať 
preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich odborné činnosti v archíve. Toto oprávnenie je 
nevyhnutné z dôvodu, že tieto osoby sú zapísané v zozname, ktoré vedie ministerstvo, ako osoby 
spĺňajúce potrebné kvalifikačné predpoklady. Porovnanie totožnosti osôb prítomných v archíve so 
zoznamom je možné len na základe preukazu totožnosti. Tým si orgán štátneho odborného dozoru 
overí, ako zriaďovateľ archívu plní svoju povinnosť zabezpečiť, aby úlohy archívu plnili len osoby s 
potrebnou kvalifikáciou. 

Pre výkon štátneho odborného dozoru a prípadné následné uplatňovanie zodpovednosti za 
porušenie zákona je nevyhnutné mať doklad o uložených opatreniach. Preto sa ustanovuje obsah a 
náležitosti záznamu o kontrole. 

K § 29: 

Účelom tohto ustanovenia je splniť základnú povinnosť štátu zachovať archívne dokumenty. Pretože 
ide o obmedzenie vlastníckych práv, ustanovuje sa maximálna dĺžka nútenej úschovy, ako aj 
povinnosť zrušenia rozhodnutia o nútenej úschove v prípadoch, keď došlo k ukončeniu konzervovania 



alebo reštaurovania archívneho dokumentu pred uplynutím určenej lehoty, alebo pominuli jej iné 
dôvody. 

Ustanovenie odseku 4 je naplnením čl. 20 ods. 4 ústavy, podľa ktorého za každé obmedzenie 
vlastníckeho práva patrí primeraná náhrada. 

K § 30: 

Vyvlastnenie archívneho dokumentu je krajným prostriedkom, ktorý je štát oprávnený použiť v 
záujme jeho zachovania. Zachovanie archívneho dokumentu je cieľom jeho ochrany, ktorá je 
verejným záujmom (§ 3 ods. 2). Ak už raz bol archívny dokument vlastníkovi alebo zriaďovateľovi 
archívu odobraný do nútenej úschovy a po jej skončení s ním naďalej zaobchádza tak, že mu musí byť 
uložené opatrenie na jeho ochranu, je nesplnenie aj tohto opatrenia v takomto prípade už 
dostatočným dôvodom na vyvlastnenie archívneho dokumentu. 

Pôjde teda vždy o prípady, keď archívny dokument bol v nútenej úschove z iných dôvodov ako je 
konzervovanie a reštaurovanie v dôsledku prirodzených zmien. 

K § 31: 

V porovnaní s platnou právnou úpravou, ktorá pozná pri uplatňovaní zodpovednosti pokutu len do 50 
000 Sk, prípadne do 100 000 Sk pri opätovnom porušení zákona, navrhuje sa ukladanie pokút v 
diferencovanej výške prispôsobenej aj výške pokút ukladaných podľa iných obdobných zákonov, 
najmä v oblasti kultúry. Členenie sankcií odráža potrebu prísnejšej ochrany archívnych dokumentov v 
porovnaní s registratúrnymi záznamami. Navrhované sumy pokút vyjadrujú jednak význam 
archívnych dokumentov, ako aj potrebu poskytnúť orgánu štátneho odborného dozoru priestor pri 
uplatňovaní zodpovednosti za porušenie zákona v nadväznosti na jeho konkrétne okolnosti. 
Porušenie povinnosti podľa tohto zákona sa bude prejednávať ako správny delikt vtedy, ak nebude 
zakladať skutkovú podstatu trestného činu. 

K § 32:  

K odseku 1: 

Keďže rozhodovanie o právach a povinnostiach podľa navrhovaného zákona si nevyžaduje výrazné 
odchýlky od všeobecnej úpravy správneho konania, zakotvuje sa jej príslušnosť na rozhodovanie 
podľa tohto zákona. Z pôsobnosti správneho poriadku sa vyníma len rozhodovanie súvisiace s 
právami vlastníka archívneho dokumentu v oblasti prístupu k archívnym dokumentom a s 
obmedzením prístupu, vyraďovacie konanie, v ktorom sa vydáva rozhodnutie o dokumentárnej 
hodnote záznamu výlučne podľa odborných kritérií, schvaľovanie registratúrnych poriadkov a 
registratúrnych plánov, pri ktorom sa skúma, či zahŕňajú všetky činnosti pri správe registratúry, ako aj 
schvaľovanie bádateľských poriadkov a návratné konanie. V uvedených prípadoch buď nejde o 
klasické rozhodovanie o právach a povinnostiach, alebo nie je vhodné zakotviť povinnosť vydávať 
prísne formalizované rozhodnutie. 

K odseku 2: 

Ustanovenie nadväzuje na ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., ktorým sa zakotvila prednosť niektorých 
právnych aktov pred zákonom. Zabezpečuje sa ním budúci súlad platnej právnej úpravy so zmenami, 
ktoré prinesie prípadná novelizácia priamo aplikovateľných európskych predpisov na úseku archívov. 



K odseku 3: 

Archívny informačný systém je súčasťou štátneho informačného systému; má však svoje špecifiká, 
ktoré sú dané jeho predmetom - evidenciou archívneho dedičstva a archívnymi pomôckami k 
súborom archívnych dokumentov. Z uvedeného dôvodu nie je možné recipovať niektoré ustanovenia 
osobitného predpisu o štátnom informačnom systéme. 

K § 33: 

V súvislosti s potrebou podrobnejšej úpravy niektorých činností a s nimi súvisiacich postupov sa 
ministerstvo vnútra splnomocňuje na vydanie vykonávacích predpisov k zákonu. 

K § 34: 

K odseku 1 a 2: 

V prechodných ustanoveniach sa reaguje na potrebu riešiť postavenie existujúcich evidovaných 
archívnych dokumentov a zriadených archívov. Predložený návrh nezakladá zmeny postavenia v 
súčasnosti evidovaných archívnych dokumentov s výnimkou archívnych dokumentov uložených v 
organizáciách a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. V rámci sústavy 
archívov sa mení postavenie dnešných štátnych okresných archívov, ktoré sa stávajú pobočkami 
dnešných štátnych oblastných archívov, t. j. prestávajú byť súčasťou organizačnou štruktúrou 
okresných úradov a stávajú sa súčasťou organizačnej štruktúry ministerstva vnútra. 

K odseku 3: 

V súvislosti s novou úpravou sústavy archívov, ktorá nezakladá možnosť zriaďovať spoločne 
spravované archívy, treba riešiť úlohy, ktoré z toho vyplývajú vo vzťahu k Archívu mesta Košíc - 
jedinému spoločne spravovanému archívu. Archív mesta Košíc bude musieť odovzdať príslušnému 
štátnemu archívu tie archívne dokumenty, ktorých pôvodcovia patria podľa navrhovaného zákona do 
pôsobnosti príslušného štátneho archívu so sídlom v Košiciach. 

K odseku 4: 

Zamestnanci dnešných štátnych ústredných archívov, štátnych oblastných archívov a štátnych 
okresných archívov sa po nadobudnutí účinnosti zákona č. 312/2001 Z. z. a zákona č. 313/2001 Z. z., 
ktoré upravujú štátnu službu a verejnú službu, stanú buď štátnymi zamestnancami alebo 
zamestnancami vo verejnej službe. V súvislosti so zánikom zriaďovateľskej funkcie okresných úradov 
k štátnym okresným archívom je potrebné ustanoviť prechod práv a povinností z majetkovoprávnych 
vzťahov z okresných úradov na ministerstvo vnútra. 

K odseku 5: 

Pre naplnenie základnej úlohy štátu - zachovať archívne dokumenty - sú conditio sine qua non 
budovy štátnych archívov a ich vybavenie. Preto sa musia zachovať vo vlastníctve štátu. Zachovanie 
archívnych dokumentov a zariadení v budovách archívov vo vlastníctve štátu taktiež vyplýva z tej istej 
základnej úlohy a zakotvujú ho vo svojich dokumentoch aj medzinárodné inštitúcie na úseku 
archívov. 

K odseku 6 a 7: 



Dôvodom pre zachovanie majetku slúžiaceho pre výkon štátnej správy na úseku archívov - v prípade 
prevodu tohto majetku - len v správe štátneho orgánu s pôsobnosťou na tomto úseku, je úzke 
prepojenie medzi archívnymi dokumentmi a budovami, v ktorých sú uložené. Tieto budovy spĺňajú 
špeciálne podmienky zaručujúce zachovanie archívnych dokumentov, musia byť aj postavené na 
mieste spĺňajúcom požadované podmienky a predovšetkým sú takmer všetky budovy, v ktorých dnes 
štátne archívy sídlia, špeciálne vystavané alebo upravené pre archívne účely. Naviac musia mať 
nevyhnutne aj špeciálne vnútorné vybavenie a vyžadujú si aj osobitný vonkajší a vnútorný systém 
ochrany. Zabezpečenie týchto podmienok pre archívne dokumenty je v pôsobnosti štátneho orgánu s 
pôsobnosťou na úseku archívov ako jediného subjektu, príslušného kvalifikovane ich zabezpečovať, a 
preto je odôvodnené vzhľadom na ich špecifickosť, aby v jeho správe vždy bol aj majetok potrebný 
pre výkon štátnej správy na tomto úseku. 

K odseku 8: 

V súvislosti s novou právnou úpravou treba riešiť aj pôsobnosť zákona pri konaniach o uložení pokuty 
začatých pred jej účinnosťou, ako aj pri skutkoch, v prípade ktorých ešte nedošlo k začatiu konania o 
uložení pokuty. 

K § 35: 

Návrh zákona nahrádza obsah doteraz platného zákona, ako aj obsah niektorých vykonávacích 
predpisov k nemu. Preto je nevyhnutné ich zrušenie. 

K § 36: 

Účinnosť zákona sa navrhuje tak, aby poskytovala dostatočnú legisvakančnú lehotu pre oboznámenie 
sa s jeho obsahom po jeho schválení Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré sa predpokladá v 
prvej polovici roku 2002. 

  

V Bratislave 20. februára 2002 

  

Mikuláš Dzurinda 

predseda vlády 

Ivan Šimko 

minister vnútra  

 


