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Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno okrem iných funkcií, kontinuálne plní 

jednu zo svojich základných úloh, ktorá spočíva v preberaní archívnych dokumentov 

vzniknutých z činnosti pôvodcov pôsobiacich na území nášho okresu. Archív spravuje záznamy 

s trvalou dokumentárnou hodnotou, ktoré pochádzajú z činnosti štátnych orgánov, obcí a iných 

právnických osôb, ale i z činnosti významných fyzických osôb. Najstarším dokumentom 

uloženým v komárňanskom archíve je privilegiálna listina z roku 1277, ktorú vydal 

bratislavský, nitriansky a komárňanský župan bán Tomáš. Listina je uložená vo fonde Magistrát 

mesta Komárno. K 31. 12. 2019 mal archív v úschove 543 archívnych fondov v rozsahu 4 

729,360 bm archívnych dokumentov, ktoré dokumentujú históriu nášho regiónu a sú súčasťou 

archívneho a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Archívne dokumenty sú rôznorodé. 

Súčasťou fondov sú listiny, listy, úradné knihy, spisy, evidenčné pomôcky, mapy, plány, 

technické výkresy, účtovná dokumentácia, štatistické výkazy, letáky, fotografie, kroniky, 

regionálne noviny a rôzne iné dokumenty. 

 

Dejiny archívu 

 

Predchodca súčasného pracoviska, Okresný archív (OA) v Komárne sa konštituoval začiatkom 

50. rokov 20. storočia, ako súčasť Okresného národného výboru (ONV) v Komárne. Odborne 

a metodicky boli okresní archivári usmerňovaní Krajským archívom v Nitre. O prvých 

preberacích a usporiadacích prácach a o obsadení miesta okresného archivára, podliehajúceho 

vnútornému odboru Okresného národného výboru v Komárne existujú poznatky od roku 1952, 

keď sa stal nakrátko prvým okresným archivárom Rudolf Prášek. O rok neskôr ho vo funkcii 

vystriedal Jozef Eliáš, ktorý vykonával prácu archivára v ťažkých počiatkoch viac ako desať 

rokov. 

 

 Významný medzník v procese budovania organizačnej štruktúry archívnictva na 

Slovensku, bol stanovený v prvej legislatívnej norme s funkciou zákona, vo vládnom nariadení 

č. 29/1954 Zb. z. o archívnictve zo 7. mája 1954. Toto nariadenie riešilo základné otázky 

archívnictva, prispelo k jeho rozvoju a zlepšeniu materiálno-technických podmienok v 

archívoch. Na základe tohto vládneho nariadenia, pôsobili v našom regióne dva okresné 

archívy, OA v Komárne a OA v Hurbanove, zriadené ONV v Komárne a v Hurbanove. Popri 

nich fungoval aj mestský archív v Komárne pri mestskom národnom výbore. Tieto archívy 

možno pokladať za právnych predchodcov OA v Komárne, ktorý vznikol v dôsledku územnej 

reorganizácie v júli 1960. V tom čase došlo k zlúčeniu všetkých troch vymenovaných pracovísk 

a novoustanovený OA v Komárne prevzal materiál zaniknutých archívov, čím získal do svojej 

opatery vzácne historické fondy. Prvým riaditeľom archívu sa stal Jozef Kováč, bývalý okresný 

archivár v Hurbanove. V polovici 60. rokov sa medzi pracovníkov komárňanského archívu 

dostávajú aj prví absolventi s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore archívnictvo a 

pomocné vedy historické na Univerzite Komenského v Bratislave. Tento fakt sa tiež prejavil na 

vzniku viacerých analytických archívnych pomôcok štátnych úradov z 20. storočia, doposiaľ 

často využívaných bádateľmi. Spomedzi promovaných archivárov sa na miesto riaditeľky 

archívu dostala v roku 1972 Veronika Lakatošová, ktorá nahradiac odchádzajúceho Jozefa 

Kováča túto funkciu zastávala viac ako tridsať rokov. Na svojej pozícii odborne pôsobila až do 

roku 2008, keď ju po odchode do dôchodku nahradila Oľga Kasalová. 

 



 Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve z 19. decembra 1975 zavŕšil snahy o 

vybudovanie organizovaného slovenského archívnictva a komplexne upravoval základné 

otázky s ohľadom na jeho ďalší rozvoj. Zákon definoval a rozvinul pojmy archívny dokument, 

Jednotný archívny fond, predarchívna starostlivosť a využívanie archívnych dokumentov, 

pôsobnosť ministerstva vnútra a vedeckej archívnej rady a podnecoval dotvorenie sústavy 

archívov na Slovensku. Na základe jeho dikcie boli Štátne okresné archívy odbornými 

zariadeniami ONV s cieľom spracovávať a sprístupňovať archívne dokumenty z činnosti 

pôvodcov, ktorých pôsobnosť sa vzťahovala na územie daného okresu. Mali kontrolovať a 

metodicky usmerňovať predarchívnu starostlivosť a správne vykonávanie spisovej služby. 

Zákonom z roku 1975 sa zmenil názov archívu na Štátny okresný archív v Komárne. Jeho 

zriaďovateľom bol do roku 1990 ONV v Komárne, neskôr Okresný úrad v Komárne. 

 

 Prijatím zákona č. 395/2002 Z. z. nastala zmena v dovtedajšej sústave archívov v 

Slovenskej republike. Štátne okresné archívy boli od 1. 1. 2003 vyňaté spod právomoci 

okresných úradov a následne transformované na pobočky archívov s územnou regionálnou 

pôsobnosťou, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

 

 Súčasné postavenie archívu v Komárne upravuje novela č. 266/2015 Z. z., uvedeného 

zákona o archívoch a registratúrach. V zmysle uvedenej právnej normy je archív zaradený do 

siete štátnych archívov ako Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno. 

 

Komárňanský mestský archív do polovice 20. storočia 

 

Úradné činnosti, správa registratúry a postupné archívne uchovávanie písomností, sa v 

Komárne kreovali primárne na pôde úradných ustanovizní. Svedčia o tom dodnes zachované, 

historicky cenné archívne fondy. Medzi najrozsiahlejšie a obsahovo najrozmanitejšie archívne 

súbory patrí bezpochyby fond Magistrát mesta Komárno 1277 – 1922. Z aspektu typológie 

dokumentov podľa diplomatických kritérií sa v ňom nachádzajú všetky druhy písomností. 

Medzi obsahovo najvýznamnejšie sa radia listiny privilegiálneho charakteru, ktoré od 13. 

storočia dokumentujú výsadnosť komárňanskej meštianskej society, jej kontinuitu, a s 

odstupom času aj vzostup jej významu v celokrajinskom meradle. Medzi významné archiválie 

ďalej patria zápisnice mestskej rady od konca 16. storočia. V neskoršom období od konca 18. 

storočia pribúdajú záznamy z rokovaní volenej obce a dokumenty z činnosti jednotlivých 

mestských úradov, alebo významných funkcionárov v rozličných rezortoch meštianskeho 

aparátu. Vo fonde sú zastúpené ako písomnosti zo súdnej agendy, tak z hospodárskej, sociálnej 

a ďalších oblastí života komárňanskej meštianskej society s presahom do jej širšieho okolia, ale 

aj vzdialenejších regiónov. 

 

 Rozvinutá úradná činnosť pri správe záležitostí mesta si v rámci byrokratického aparátu 

vyžadovala existenciu fungujúceho a dostatočne personálne obsadeného registratúrneho 

strediska, mestskej kancelárie. V rámci nej bolo potrebné angažovať z hľadiska kvantity, ale i 

kvality zodpovedajúci úradnícky personál na čele s mestským notárom. Popri týchto 

okolnostiach spätých s úradnou činnosťou možno zároveň predpokladať paralelnú existenciu 

mestského archívu, miesta kde sa uchovávali dôležité dokumenty. Naisto sa tak dialo s 

významnými listinami, obzvlášť privilégiami meštianskej komunity a s odstupom času sa 

pridávali aj ďalšie písomnosti a spisy z produkcie mestskej kancelárie či korešpondencia s 

inými úradmi, ktoré už neboli nevyhnutné pre aktuálne potreby mestského magistrátu. Inštitúty 

vo vedení písomnej agendy komárňanskej mestskej kancelárie možno predpokladať v takej 

podobe a chronologickom štádiu vývoja, ako pri ďalších rozvinutých urbánnych lokalitách v 

Uhorskom kráľovstve. S prvými podrobnejšími zmienkami o korelácii mestských notárov s 



archívom sa stretávame na stránkach meštianskych zápisníc v prvej tretine 18. storočia. V tomto 

období sa periodicky vyskytovala opakovaná snaha magistrátu o usporiadanie a sprehľadnenie 

spisov a písomností uchovávaných v archíve, podmienená tiež nariadeniami Uhorskej 

kráľovskej miestodržiteľskej rady. K výraznejšiemu pokroku v sprehľadnení obsahu archívu 

došlo až koncom 80. rokov 18. storočia, keď boli vykonané prvé registrátorské práce, za 

ktorými stál externista Jozef Borbély. Do dnešných čias sa zachovalo niekoľko zväzkov 

indexov a repertórií k mestským písomnostiam, ktoré boli rozdelené vecne do 20 skupín a 

chronologicky spadali do 17. a 18. storočia. V neskoršom období, v roku 1829, boli v elenchu 

senátora Gabriela Lakyho z Dolného Štálu (Gábor Laky de Alistál) spísané privilegiálne listiny, 

uchovávané v mestskom archíve. Vzácny opis pertinencie mestského archívu od jeho 

najstarších dôb, sa zachoval z rokov 1861 – 1862, keď bol spísaný v stručných bodoch pri 

príležitosti odovzdávania agendy mestského archivára. Štruktúra manipulácie skupín 

písomností v mestskom archíve, vytvorená v 60. rokoch 19. storočia pretrváva a možno sa ňou 

riadiť v archívnom fonde do dnešných dní. 

 

 Osoby, ktoré do tretieho decénia 19. storočia prichádzali do styku s mestským archívom, 

zastávali dôležité funkcie v rámci meštianskej samosprávy a prevažne išlo o mestských notárov, 

do pôsobnosti ktorých archív priamo podliehal. Prvýkrát sa s existenciou archivára v rámci 

úradného aparátu mesta možno stretnúť až v roku 1829. Napriek takémuto špeciálnemu 

označeniu úradníka, však stále platilo, že nešlo o odborného pracovníka v dnešnom modernom 

ponímaní. Nominovaný mestský archivár býval radený a svojimi znalosťami patril medzi 

vtedajší úradnícky personál mestskej kancelárie. Prvým riadne menovaným mestským 

archivárom sa stal Jozef Rauch, syn viacnásobného komárňanského richtára a dlhoročného 

senátora Jána Raucha, ktorý strávil v službách magistrátu komárňanskom mestskom archíve 33 

rokov. 

 

 Ku konštituovaniu funkcie mestského archivára v aparáte mesta došlo 20. mája 1829, 

keď richtár Jozef Amtmann a senátor František Tolnay zostavili znenie prísahy a inštrukcie 

tohto špecifického úradníka. Ich znenie bolo vpísané v latinskom jazyku do všeobecnej knihy 

Prísah a Inštrukcií mestských hodnostárov. Každý mestský archivár sa zaväzoval, že neprezradí 

obsah jemu zverených písomností. Najdôležitejšia povinnosť archivára bola, učiniť a udržiavať 

poriadok medzi všetkými spismi postúpenými do archívu. Spisy archivár preberal od notára, 

pričom bol povinný zabezpečiť registráciu dokumentov, aktov a všetkých spisov, z ktorých 

vyhotovoval extrakt objektov do Repertórií, ku ktorým mali byť vyhotovené indexy. Všetky 

spisy tak mali byť podľa potreby ľahko vyhľadávané. Pri manipulácii s písomnosťami mal byť 

dodržiavaný aktuálny registratúrny poriadok. Obdobne sa malo postupovať pri ešte 

nezaevidovaných novoobjavených starších spisoch. Archivár mal zakázané vydávať odpisy a 

oboznamovať ďalšie osoby s obsahom dokumentov, bez povolenia notárskeho úradu. V prípade 

porušenia mlčanlivosti, mal byť archivár potrestaný, pričom by sa malo prihliadnuť na spôsob 

a povahu okolnosti. Archivár expedoval písomnosti právoplatným stránkam prostredníctvom 

mestskej kancelárie. Pri vydávaní dokumentov, mali byť uprednostnené záležitosti vo verejnom 

záujme pred súkromným. 

 

 Prvý mestský archivár Jozef Rauch, zastával túto funkciu skoro 30 rokov až do svojej 

smrti v r. 1858. Počas svojho pôsobenia vyhotovil časť záznamov registra k úradnej agende 

mesta a elench k meštianskym výsadným listinám. Po ňom na miesto archivára nastúpili v 

krátkom slede traja úradníci. V rokoch 1858 – 1862 to boli František Hardy, Žigmund Nagy a 

Anton Sárkány. Napriek tomu, že v danej funkcii pôsobili krátke obdobie, počas výmeny 

prvých dvoch menovaných sa zachoval cenný súpis obsahu mestského archívu. Ďalším 

mestským archivárom pôsobiacim dlhšie časové obdobie, až do svojej smrti v r. 1878, sa stal 



Anton Csépy. Počas jeho služby sa pokročilo v evidencii archívnych písomností. Na jeseň roku 

1878 bol uvedený do úradu mestského archivára, Gabriel Gregorics. Pôvodne pedagóg na 

mestskej elementárnej a učňovskej škole, sa systematicky venoval registratúre a popritom 

publikoval články o komárňanských cechoch, významných budovách, procesoch s bosorkami 

či prírodných kataklizmách. V septembri 1893 ho vystriedal Albín Rováts, známy právnik a 

vydavateľ periodík Komáromi Lapok a Komáromvármegyei értésítő. Počas svojho pôsobenia 

v mestskom archíve, od r. 1895 až do odchodu na dôchodok v r. 1921 spravoval aj matričnú 

agendu mesta. A. Rováts bol autorom viac ako 70 štúdií a článkov, v ktorých sa venoval dejinám 

Komárna od stredoveku po 19. storočie. 

 

 Situácia v archíve bola na začiatku 20. rokov 20. storočia mimoriadne náročná. V 

dôsledku vojnových a povojnových hektických udalostí v meste, bolo nutné archív mesta 

viackrát presťahovať. Z mestskej radnice putoval do priestorov mestského majera a dievčenskej 

školy na dnešnej Pohraničnej ulici v Komárne a následne bol uložení v podkroví Kultúrneho 

paláca, dnes Podunajského múzea v Komárne. Transport archívu sa pochopiteľne negatívne 

prejavil na jeho usporiadaní a podľa hlásení zodpovedných úradníkov sa nachádzal v 

dezolátnom stave. V tejto situácii sa vedenie mesta obrátilo na bývalého župného archivára 

Júliusa Alapiho, aby prevzal kuratelu nad materiálne a personálne poddimenzovaným 

mestským archívom a odborne prispel k opätovnému usporiadaniu jeho obsahu. Známy 

právnik, archivár, politik a publicista túto neľahkú úlohu prijal a do svojej smrti v r. 1936 sa 

popri iných činnostiach venoval aj správe archívu. Po jeho odchode situácia v archíve až do 50 

rokov 20. storočia ostala nezmenená. Na jeho správe sa v krátkych časových úsekoch podieľali 

externisti, zväčša z radov miestnych penzionovaných úradníkov. Boli to Gejza Ivánffy, Ervín 

Doma a napokon Peter Farkas. 

 

Archívne fondy 

 

Archív Komárno uchováva a sprístupňuje dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov štátnej 

správy, súdnictva, finančnej správy, škôl, cechov, spolkov a iných spoločenských, 

hospodárskych, kultúrnych, politických a záujmových organizácií. Medzi najvýznamnejšie 

fondy s vysokou kultúrno-historickou hodnotou patrí bezpochyby Magistrát mesta Komárno z 

rokov 1277 – 1922. Jeho cennou súčasťou je súbor 71 privilegiálnych listín vydaných pre 

meštiansku komunitu uhorskými panovníkmi, najvyššími krajinskými hodnostármi, ale aj 

pápežom. Stredoveké a novoveké listiny tvoria dovedna fondové oddelenie z časového obdobia 

rokov 1277 až 1838. Celkový rozsah fondu je 850 bm. Okrem zmienených listín sú v ňom 

zastúpené úradné knihy, registratúrne pomôcky, spisy a plány s technickými nákresmi. Od roku 

1587 sa zachovali meštianske protokoly, ktorých obsahom sú zápisnice zo zasadnutí magistrátu, 

kúpnopredajné zmluvy, pamätné zápisy, odpisy mandátov a privilégií a do 18. storočia aj súdne 

záležitosti. Významným pramenným zdrojom sú aj knihy štatútov, knihy normálií, intabulácie, 

pozemkové knihy, hospodárske a daňové súpisy, účtovné knihy, cechové artikuly a vandrovné 

knižky tovarišov. V archíve sa nachádza aj fond Mestečko Gúta (dnešné Kolárovo), ktorý sa 

torzovito zachoval od stredoveku do 20. storočia. 

 

 Skladba archívnych fondov spravovaných archívom odzrkadľuje jeho územnú 

pôsobnosť. V archíve sa nachádzajú písomnosti úradov okresnej, ako aj miestnej štátnej správy 

a samosprávy, písomnosti okresných súdov, prokuratúr a verejných notárov pôsobiacich v 

Komárne a v Hurbanove. K najvýznamnejším prameňom, ktoré sa zachovali k dejinám štátnej 

správy v okrese, sú fondy Okresných úradov (OÚ) v Komárne a Hurbanove z rokov 1923 – 

1938. Fond OÚ v Hurbanove sa síce zachoval torzovito, ale fond OÚ v Komárne obsahuje 

dokumenty o riešení finančných a právnych záležitostí, o schvaľovaní štatútov obcí. Zachovali 



sa rozpočty a záverečné účty obcí. Významnými zdrojmi informácií sú situačné správy za okres, 

ktoré boli vypracované na základe hlásení notárskych úradov a četníckych staníc o politickej a 

hospodárskej situácii v obciach okresu. Fond Hlavnoslúžnovský úrad v Komárne z rokov 1939 

– 1945 dokumentuje situáciu v okrese Komárno v období II. svetovej vojny, počas maďarskej 

správy tohto územia. Z novších mestských fondov je v archívnej úschove niekoľko súborov. 

Fond Obecný notariát mesta Komárno pochádza z rokov 1923 – 1938. Jeho rozsah je 49,30 bm. 

Vo fonde sa zachovali úradné knihy, registratúrne pomôcky a najmä spisy. Fond Municipálne 

mesto Komárno z rokov 1939 – 1945 s rozsahom 34 bm obsahuje úradné knihy, registratúrne 

pomôcky a spisy. 

 

 Cennými prameňmi pre štúdium regionálnych dejín sú dokumenty notárskych úradov 

jednotlivých obcí, respektíve obvodných notárskych úradov, pôsobiacich vo viacerých 

lokalitách na území dnešného Komárňanského okresu, zachovaných spravidla od polovice 19. 

storočia až do roku 1945. 

 

 Dôležitými prameňmi povojnovej histórie okresu sú fondy Okresný národný výbor 

(ONV) v Hurbanove z rokov 1945 – 1960 a ONV v Komárne z rokov 1945 – 1990, fondy 

Mestských národných výborov (MsNV) v Komárne, v Hurbanove a Kolárove a miestnych 

národných výborov (MNV) v okrese Komárno. Bohatým zdrojom informácií sú najmä 

zápisnice zo zasadnutí pléna a rady okresného národného výboru ako aj zápisnice zo zasadnutí 

orgánov konkrétnych MsNV a MNV. Na spomenutých zasadnutiach boli riešené otázky 

týkajúce sa správy okresu ako aj otázky jeho rozvoja. Písomnosti MsNV a MNV obsahujú 

pramene k dejinám poľnohospodárstva, priemyslu, školstva, kultúry, športu, zdravotníctva, t. j. 

k všetkým oblastiam verejného života v obciach a mestách okresu. Od roku 1990 dochádzalo v 

dôsledku spoločenských zmien k reorganizácii štátnej a miestnej správy. Vznikli okresné úrady, 

obecné úrady, neskôr obvodné úrady a rôzne úrady špecializovanej štátnej správy. Archív už 

postupne preberá aj archívne dokumenty uvedených úradov. ktoré využívajú bádatelia na 

štúdium najnovších dejín nášho regiónu. 

 

 Nezanedbateľným zdrojom informácií sú písomnosti finančných inštitúcii pôsobiacich 

v regióne, písomnosti priemyselných a družstevných podnikov, ako aj fondy okresných orgánov 

politických strán a spoločenských organizácií. Rozsiahlu skupinu tvoria písomnosti škôl, 

školských zariadení a inštitúcií školskej správy. Pozoruhodný je najmä fond Rímskokatolícke 

gymnázium benediktínov v Komárne 1778 – 1945. Zastúpené sú aj písomnosti z oblasti 

zdravotníctva sociálnej starostlivosti. Archív má v úschove aj osobné fondy, písomnosti cechov 

spolkov a záujmových organizácií pôsobiacich na území okresu, zaujímavú zbierku listín a máp 

a plánov, plagátov a letákov a typárií a pečatidiel. 

 

Zaujímavosti z archívu 

Archív v Komárne uchováva mnohé vzácne a pozoruhodné historické dokumenty. Z plejády 

mnohých písomností možno poukázať na tie, ktoré sa viažu na dejiny komárňanskej 

meštianskej komunity. Ako prvú treba uviesť najstaršiu zachovanú privilegiálnu listinu pre 

komárňanských mešťanov z roku 1277. Hoc im už v roku 1265 boli udelené uhorským 

panovníkom Belom IV. výsady po vzore budínskych práv, o necelé desaťročie neskôr sa ocitli 

v závislom postavení od vysokopostaveného hodnostára bána Tomáša, bratislavského, 

nitrianskeho a komárňanského župana. Ten vo svojom privilégiu, vydanom 15. apríla 1277 v 

Komárne, vyňal komárňanských hostí spod súdnej právomoci kastelánov a podžupanov 

Komárňanskej stolice a podriadil ich priamo županom. Ďalej dostali právo voliť si spomedzi 

seba richtára so súdnou právomocou, právo ľubovoľne nakladať so svojím majetkom v 

testamentoch, právo kosby na pozemkoch nad riekou Váh a právo slobodnej plavby po rieke. 



V privilégiu boli stanovené povinnosti hostí z Komárna platiť pozemkovú daň 1/2 fertóna za 

dom v meste alebo usadlosť ročne v dvoch termínoch (oktáva sv. Juraja a oktáva sv. Michala), 

povinnosť zabezpečiť doručenie posolstva sa vzťahovala už len voči ich zemepánovi a kráľovi 

(už nie na príkaz kastelána alebo podžupana) a z úrody boli povinní odvádzať cirkevné desiatky. 

 

 Meštianske privilégiá potvrdil na žiadosť richtára, prísažných a mešťanov v listine 

vydanej priamo v Komárne 14. 8. 1307 aj známy magnát Matúš Čák Trenčiansky. Významný 

uhorský magnát potvrdzoval slobody zahrnuté v staršom privilégiu zosnulého palatína Matúša, 

jeho strýka, ktoré sa však do dnešných čias nezachovalo. Táto listina je unikátna, keďže ďalšie 

obdobné originály listín pre meštiansku komunitu od Matúša Čáka v súčasnosti nie sú známe. 

 

 Výsadné mesto Komárno sa 29. augusta 1320 dostalo od ostrihomského arcibiskupa do 

rúk kráľa Karola Róberta výmenou za majetky v Tekovskej a Hontianskej stolici. Približne o 

desať rokov neskôr, 6. októbra 1331 vo Vyšehrade, boli jeho obyvateľom potvrdené meštianske 

privilégiá v listine, ktorej originál sa však nezachoval. V archíve magistrátu je uložený 

transumpt Pannonhalmského opátstva sv. Martina, v ktorom je odpísané zmienené kráľovské 

privilégium Karola Róberta spolu s konfirmáciou od jeho vnučky, kráľovnej Márie zo 7. 

decembra 1382. Výsady udelené uhorským panovníkom sa významne ponášajú na privilégium 

udelené vyššie zmieneným bánom Tomášom. Kráľ vyňal obyvateľov Komárna spod právomocí 

komárňanského župana a kastelána. Zároveň nariadil týmto hodnostárom, aby práva zahrnuté 

v jeho listine dodržiavali a nezaťažovali komárňanských mešťanov ďalšími povinnosťami. 

Súdna právomoc mala odvtedy náležať richtárovi a v závažnejších kauzách sa mohli mešťania 

odvolať pred kráľovský, alebo tavernícky súd. Dôležitým bodom pre rozvoj obchodu a 

prosperitu bolo právo slobodnej prepravy tovaru po celom kráľovstve, ako na cestách tak aj na 

riečnych tokoch.  

 

 Dikcia meštianskych práv bola od Karola Róberta prenášaná a potvrdzovaná aj jeho 

nasledovníkmi počas ďalších štyroch storočí, v ktorých sa Komárno nachádzalo v pozícii 

privilegovaného kráľovského mesta. Situácia sa výrazne zmenila 16. 3. 1745, keď sa proces 

snahy mešťanov o povýšenie na slobodné kráľovské mesto zavŕšil v obsahu privilégia Márie 

Terézie. Uhorská panovníčka s prihliadnutím na zásluhy, služby a mimoriadne odvody 

komárňanských mešťanov upravila mestské práva a povinnosti a zároveň potvrdila s 

čiastočnými zmenami mestský znak, ktorý nechala odkresliť v miniatúre v podobe erbovej 

pečate s latinským kruhopisom. Zmena statusu mesta a jeho jurisdikcie s konkrétnymi 

právomocami sú obsiahnuté v dvadsiatich prehľadne spísaných bodoch privilégia. 

 

 K významným archívnym jednotlivinám patrí zmluva o predaji domu na námestí 

Veľkého trhu za 2500 rýnskych florénov z 9. 7. 1763, uzatvorená medzi komárňanskými 

mäsiarmi, predávajúcim Matejom Postlom (Posztl) a kupujúcim Jozefom Sodricom (Sodricz). 

Je zaujímavá najmä pre pútavé znázornenie, variáciu komárňanského mestského erbu v ktorom 

bola miesto hradieb s ochrannými vežami na listine kresbou zvečnená strecha s kostolmi. 

Nemenej zaujímavý je aj fakt, že podľa datovania vznikla v období krátko po ničivom 

zemetrasení, ktoré zasiahlo mesto Komárno a všetky významné budovy, ako aj kostolné veže 

boli v ruinách. 

 

Vybrané významné archívne dokumenty komárňanského archívu 

Medzi archívnymi dokumentmi z fondu Magistrát mesta Komárno sa nachádzajú rozmanité 

druhy dokumentov. Okrem už zmieňovaných písomností úradnej povahy, výsadných listín či 

meštianskych zápisníc sa vyskytujú tiež jednotliviny, dokumentujúce rušný život v meste, z 



hľadiska hospodárskeho, kultúrneho, náboženského, dotýkajúce sa pôsobenia rodov či 

jednotlivcov. 

 

 V tejto súvislosti by bolo vhodné spomenúť písomnosti týkajúce sa miestnych cechov. 

Medzi všeobecne známe archiválie patria najmä cechové artikuly, ktorými sa upravovala ich 

činnosť a v mnohom ovplyvňoval život vo vnútri spoločenstva majstrov toho-ktorého cechu. 

Dôležité dokumenty si združení remeselníci starostlivo uchovávali v okovaných cechových 

truhliciach a medzi písomnosti úradných inštitúcií sa dostávali sporadicky, pri rôznych 

príležitostiach. Dochádzalo k ich odovzdaniu pri rôznych kontrolách zo strany mestských 

funkcionárov, alebo boli zaistené po ukončení činnosti, najmä v druhej polovici 19. storočia. 

Do dnešných čias sa zachovala iba fragmentárna skupina týchto významných písomností, 

viažucich sa na aktivity remeselníckych združení či cechov, ktoré pôsobili na území mesta 

Komárno. Pri spomínanej problematike zároveň tiež možno zmieniť listiny týkajúce sa 

jednotlivých členov cechu, obsahujúce najmä informácie o ich odbornej spôsobilosti. V 

ojedinelých prípadoch sa tiež v týchto špecifických dokumentoch objavujú aj informácie 

osobnejšieho rázu, poukazujúce na rodinný život remeselníkov. Ako unikátny prípad spomedzi 

písomností komárňanského archívu tak možno uviesť výučný list majstra krajčíra z Taty. 

 

 V komárňanskom mestskom archíve sa ojedinele vyskytujú aj výsadné listiny fyzických 

osôb, ktoré boli povýšené do šľachtického stavu a bol im udelený erb, najmä za vojenské 

zásluhy v 16. až 18. storočí. Do pertinencie archívu sa dostali s najväčšou pravdepodobnosťou 

po vymretí šľachtických rodov, komárňanských zemanov účinkujúcich a sídliacich na pôde 

mesta. Pokiaľ sa nenašiel žiaden pokračovateľ, boli odúmrte a rodové písomnosti úradne 

zadržané a deponované v archíve. Doposiaľ sa eviduje desať exemplárov honosných 

vyhotovení armálesov, povýšení do šľachtického stavu z rokov 1568 – 1717. Drvivá väčšina z 

nich bola vydaná uhorskými panovníkmi až na jeden z roku 1689, ktorým sedmohradské knieža 

Michal Apafi povýšil do šľachtického stavu príslušníkov rodu Pap. 

 

 V rámci tohto bloku možno poukázať aj na historické dokumenty nachádzajúce sa v 

archívnom fonde Magistrát mestečka Gúta (Kolárovo), ktoré podávajú informácie o vývoji 

ďalšej významnej lokality v spádovej oblasti komárňanského archívu. Uvedená sídlisková 

lokalita bola dôležitou súčasťou rozsiahlych arcibiskupských majetkov na Žitnom Ostrove a v 

časoch protitureckých vojen aj oporným bodom s pevnosťou pri ústí Váhu do Malého Dunaja. 

Jej obyvatelia nadobúdali od uhorských panovníkov rôzne privilégiá. Prvé v origináli 

zachované je z 5. 3. 1525, keď uhorský panovník Ľudovít II., na príhovor arcibiskupa Ladislava 

Szalkayho, oslobodil poddaných a jobagiónov Ostrihomského arcibiskupstva z mestečka Gúta 

od poplatkov, mýta a cla za prepravovaný dobytok, kone, ryby a víno. Exempčné privilégium 

na prepravu tovaru bolo následne potvrdzované viacerými ďalšími uhorskými panovníkmi. V 

r. 1557 bola potvrdená mešťanom Gúty už zmienená exempcia spolu s nižšou súdnou 

právomocou, na základe ktorej richtár a prísažní mohli súdiť a trestať menej závažné 

previnenia. V 18. storočí sa významné hospodárske postavenie mestečka v širšom okolí 

prejavilo aj vydaním privilégia Karola III., ktorý mešťanom udelil právo konať výročné a 

dobytčie trhy v štyroch termínoch. Jarmoky sa mali konať v týždni po novom roku (1. január), 

v týždni pred nedeľou Judica (2. nedeľa pred Veľkou nocou), na sviatok sv. Jeremiáša (26. jún) 

a sv. Matúša (21. september). 

 

 Súčasť najrozsiahlejšieho a najcennejšieho historického archívneho fondu Magistrát 

mesta Komárno 1277 – 1922, deponovaného na pracovisku Štátneho archívu v Nitre, Archíve 

Komárno je aj jeho oddelenie plány a technické nákresy. Jednotliviny zhromaždené v tomto 

oddelení z veľkej časti úzko súvisia najmä s príznačnými činnosťami a požiadavkami pri správe 



mesta komárňanským magistrátom a úradníckym aparátom. V korelácii na príslušné úradné 

konania zachytené v spisovom materiáli sa mapy a technické nákresy nachádzajú v pozícii 

špecifických archívnych dokumentov so širšou dimenzionálnou výpovednou hodnotou. Značná 

časť z nich úplne, alebo čiastočne znázorňuje novoveký intravilán a extravilán mesta Komárno. 

Plošné situačné zobrazenia súčastí mestskej chotárnej domény sú mimoriadne príhodným, 

suplementárnym prameňom pri štúdiu vývoja komárňanskej urbánnej lokality, situovanej na 

sútoku riek Dunaja a Váhu. 

 

 Najstaršie  komárňanské plány spojené so znázornením pevnosti boli vyhotovené 

vojenskými inžiniermi. Starší z dvojice kartografických dokumentov z roku 1744 zakreslil 

inžinier Ján Weingartner, na príkaz poľného maršala grófa Jána Pálffyho. Vyhotovil dôkladný 

plán, v ktorom sú spolu s rozsiahlym pevnostným komplexom zaznačené všetky vtedajšie 

významné budovy a lokality v komárňanskom intraviláne a extraviláne. Na pláne je vyznačená 

aj hraničná línia mestského chotára s polohou jednotlivých medzných kameňov, vtedajšie 

kotvište vodných mlynov, vážsky a dunajský prievoz a všetky pozemné komunikácie smerujúce 

do susedných, ale aj vzdialenejších sídliskových lokalít. Významné budovy a lokality mesta s 

pevnosťou sú zaznamenané arabskými číslicami a ich popis môžeme nájsť v legende, ktorá sa 

nachádza na ľavom okraji mapy, pod dvojnásobnou hviezdicou naznačujúcou svetové strany. 

Severovýchodná časť intravilánu mesta bola ohraničená zakresleným oblúkom šiancov. So 

znázornením komárňanského širšieho chráneného centra s pevnosťou a juhovýchodným 

sútokom riek, sa môžeme stretnúť na pláne z 2. januára 1777, ktorý signoval kapitán Khüneu 

Neyhaus. Jeho dodnes zachovanú kópiu zhotovil poručík inžinier Truzettel, ktorý je zároveň 

autorom reprodukcie čiastkového znázornenia juhozápadného polygónu teritória pred novou 

pevnosťou. Ďalší komplexný plán vytvoril až v roku 1801 asesor Komárňanskej stolice a 

zároveň zememerač na správe majetkov panstva Ostrihomského arcibiskupstva Ján Nepomuk 

Vizer. Oproti dnešnému tradičnému situovaniu mapových výrezov, svoje grafické znázornenie 

transponoval približne o 160o. Vo svojom zakreslení si v súvislosti s mestom Komárno všíma 

všetky jeho významné budovy ležiace v intraviláne, pôdorys mestskej zástavby s uličnou 

sieťou, vážsky prievoz a most smerujúci na Mestský ostrov. Pozícia tzv. lietajúceho mosta 

spájajúceho ostrov s pravým brehom Dunaja je vyjadrená miniatúrou ukotvenej lode s 

pripojenými, lanom pospájanými člnmi. Sériu najstarších plošných komárňanských mestských 

plánov dopĺňajú dve práce prisudzované senátorovi Gabrielovi Lakymu z Dolného Štálu (Laky 

de Alistál) z konca druhého decénia 19. storočia. V pozícii pomocných vyšetrovacích náčrtov 

mali byť použité pri prerokovaní sporu Slobodného kráľovského mesta Komárna proti skupine 

šľachticov, vlastniacich exempčné pozemky v jeho intraviláne. Autor znázornil nielen sporné 

pozemky, ale aj dôležité lokality či budovy v širšom centre mesta Komárno. Grafické 

prevedenie a metodika spracovania jeho plánov, najmä toho z roku 1821 vykazuje mnohé 

zhodné prvky s plánom z pera Fridricha Mathaisa, ktorého rovnako možno zaradiť medzi 

prvopočiatočných tvorcov komplexných mapových znázornení Komárna. Príčinou vzniku 

uvedených mapových plošných zobrazení mesta bola existencia väčšieho množstva 

eximovaných nehnuteľností náležiacich inkorporovaným členom Komárňanskej stolice 

nazývaným všeobecne kurialisti. Išlo o šľachtických vlastníkov pozemkov, vyňatých spod 

platenia štátnych daní a povinností mešťanov voči ťarchám vyplývajúcim z vydržiavania 

vojska. Výhody sa neviazali na konkrétnych vlastníkov, ale na predmetné pozemky, ktorých 

poloha bola dôkladne zakreslená v situačných nákresoch. 

 

Materiály s obrazovou prílohou sú dostupné na: 

 

https://sites.google.com/view/archiv-v-komarne/sprievodca-po-archíve-levéltári-kalauz 

https://sites.google.com/view/archiv-v-komarne/sprievodca-po-archíve-levéltári-kalauz

