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Historické súvislosti I.  

fáza heuristiky – pramene  

Archívne pramene, sondážny charakter, priebežné 

štúdium 

 
MVSR – Slovenský národný archív v Bratislave 
- f. Minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918 – 

1927 

- f. Expozitúra Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej 

výchovy v Bratislave, 1919 – 1929  

- f. Krajinský úrad v Bratislave, (1920) 1928 – 1938 (1940) 

 



Archívne pramene 
MVSR – Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany  
- f. Obecný notársky úrad Topoľčany, 1873 – 1945 (1957)  

- f. Obecný notársky úrad Topoľčany – ostatný materiál, 1936 – 1941 

- f. Obecný notársky úrad Topoľčany – ostatný materiál, 1943 – 1947  

- f. Okresný úrad v Topoľčanoch, 1923 – 1945 (1951)  

- f. Okresný národný výbor v Topoľčanoch, (1944) 1945 – 1989 (časť 

1944 – 1948)  

- f. Mestský národný výbor v Topoľčanoch, 1945 – 1990 (časť 1945 – 

1948)  

- f. Okresný ústav národného zdravia v Topoľčanoch, 1952 – 1983  

(v súčasnosti archívny fond premenovaný na Svet zdravia 

Nemocnica Topoľčany, a.s.) 

- Zbierka kroník topoľčianskeho archívu – pol. 19. stor. – 50. roky 20. 

stor. 
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Historické súvislosti I.  

fáza heuristiky – pramene  

Archívne pramene, predpokladaný sondážny 

charakter 

 
MVSR – Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre 

- f. Nitrianska župa I., 1464 – 1922  (agenda župného 

lekára) – 737 bm.  

- f. Slúžnovský úrad v Topoľčanoch, 1851 – 1922 (agenda 

okresného lekára) 

 

• Naplánované na tento rok (jún?) 



Historické súvislosti II.  

fáza heuristiky – dobová tlač  

Dobová tlač, SNK v Martine, Univerzitná knižnica v 

Bratislave, zachované zbierky periodík v archívoch 

 
Trenčianske noviny (1929 – 1941)  

Socialistický dnešok (1960 – 1989)  

Dnešok (od r. 1990) 

Topoľčianske noviny (od r. 1929) 



Archív Geodézie a 

kartografie SR v Bratislave 
- Katastrálna mapa 1895, 

topografické sekcie, 

katastrálny operát 

 

Katastrálny odbor 

Okresného úradu v 

Topoľčanoch 
- územný rozvoj mesta 

Topoľčany, objekty starej 

nemocnice v Topoľčanoch, 

mapy, pôdorysy, plánovanie: 

1913 – 1982 

Historické súvislosti III.  

fáza heuristiky – topografické sekcie 



Historické súvislosti IV.  

fáza heuristiky – historické fotografie 

Tribečské múzeum v Topoľčanoch 
- Zbierka historických pohľadníc 

- Zbierka historických fotografií 

 



Budovy nemocnice postavené pred rokom 1918 

 



Územné plány: stav pred r. 1918 



• Kaplnka 
• Stav z r. 1931 a návrh 

adaptácie z r. 1935  



Medzivojnové obdobie 

• 30. roky – 
regulačný plán 
mesta Topoľčany 

• Štátny archív v 
Nitre – pobočka 
Topoľčany – areál 
nemocnice v r. 
1931 
 





 
• Návrh infekčného 
pavilónu arch. firmy 

R. Medek a Št. Bilik z 
Topoľčian,  
30. roky 

  



• Návrh 
územného 
plánu mesta 
Topoľčany 
od Artúra 
Szalatnaia-
Slatinského 
z  
r. 1940  

• výrez oblasti 
nemocnice 



Rozšírenie areálu nemocnice, 1939/1941 

infekčný pavilón 



Rozšírenie areálu 

nemocnice, 

1938/1939/1941 

infekčný pavilón 

Autor projektu: Josef 

Nowotný, Bratislava, 1938 



Položenie 

základného kameňa 

I. etapy novej 

nemocnice z r. 1969 

Výstavba bola 

dokončená v r. 1977. 

(Tribečské múzeum)  



• Mozaika: (asi) Dezider 
Castiglione (1924 – 
2005), 1975 



Územné plány 

Geodézia 
1982 



Etnologické aspekty I.  

výskumná otázka 

Aká je sociálna reprezentácia areálu bývalej 

nemocnice 
• kognitívny obraz (mentálna predstava) o mieste  
 

naše postoje, vzťah a konanie neurčuje „objektívny“ stav  javu, ale 

predstavy (reprezentácie), ktoré o tomto jave máme  

 

A.  v minulosti – spomienky na miesto  

 

B.  v súčasnosti – názory na miesto  
 



Etnologické aspekty II.  

metóda a informátori 

hlavná metóda: etnografické interview (rozhovor) 

 

A.   zamerané na minulosť   - spomienky, prístup orálnej 

           histórie 

       1. bývalí pracovníci  a) lekári, sestry 

                                        b) ostatný personál  

       2. obyvatelia:  „pamätníci“, bývalí pacienti 

 

B. zamerané na súčasnosť  - názory, vnímanie lokality 

       1.  obyvatelia  - a) angažovaní obyvatelia, záujem o  

        lokál. históriu 

                                b) ostatní – napr. pacienti a pod.        

 



Etnologické aspekty III.  

doterajšie poznatky 

• niekoľko rozhovorov  (najmä v skupine A2 a B1a) 

 

1.  malá miera poznania predmetnej lokality u 

 „bežných“ obyvateľov 

2. neutrálny (nevyhranený) vzťah k stavu objektov a 

areálu 

3. záujem a pozitívny vzťah angažovaných 

obyvateľov 
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