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DOKUMENTYDOKUMENTY bol písaný v latinskom, nemeckom (gotickým 
písmom), ako aj v maďarskom jazyku.

Činnosť archívu je v súčasnosti rozdele-
ná do dvoch sektorov (pre všeobecnú a zák-
ladnú činnosť), v  rámci ktorých existuje päť 
osobitných oddelení: Oddelenie pre doku-
mentáciu, informácie a  informačný systém; 
Oddelenie digitalizácie a  mikrofilmovania; 
Oddelenie služieb archívneho depa; Odde-
lenie zriaďovania a  spracovania staršieho 
archívneho materiálu (do roku 1918) a  Od-
delenie zriaďovania a  spracovania novšieho 
archívneho materiálu (od roku 1918). Okrem 
uvedeného je súčasťou archívu aj Laborató-
rium na konzerváciu a  obnovu archívnych 
materiálov a  archív disponuje aj bohatou 
knižnicou s tisíckami kníh, kníhviazačstvom, 
galerijným priestorom a sálou pre bádateľov.

Archív Vojvodiny získal za svoju odbor-
nú, vedeckú a kultúrnu prácu niekoľko spo-
ločenských uznaní a  ocenení: Rad za záslu-
hy o národ – cena Predsedníctva SFRJ (1986); 
Zlatý archív (1999); Iskru kultúry (2006). 
Dekrétom prezidenta Republiky bol v  roku 
2016 Archív Vojvodiny vyznamenaný Sre-
teňským radom druhého stupňa za mimoriad-
ne zásluhy o zachovanie kultúrneho a histo-
rického dedičstva od vtedajšieho prezidenta 
Srbskej republiky pri príležitosti 90 rokov 
existencie a úspešnej práce.

Najstarším dokumentom v  Archíve Voj-
vodiny je pergamenový fragment rukopisu, 
ktorý podľa výsledkov odbornej paleogra-
ficko-archeografickej analýzy, ako aj výsled-
kov rádiokarbónovej analýzy metódou C 14 
pochádza z  konca 12., respektíve začiatku  
13. storočia. Tento rukopis bol napísaný na 
pergamene a väčšina textu je napísaná čier-
nym atramentom. Jedinou výzdobou v ruko-
pise sú jednoduché cinabarové iniciály. Ide 
o dvojlist z Breviára napísaný po latinsky ka-
rolínskou minuskulou. Text predstavuje časti 
bohoslužby.

Archív Vojvodiny dnes uchováva a  od-
borne udržiava asi 9 000 metrov archívneho 
materiálu rozvrhnutého do 566 archívnych 
fondov a zbierok. Archívny materiál vznikol 
v  období od 12. storočia do roku 2010. Ar-
chívny materiál je vyhotovený v  latinskom, 
nemeckom (gotickým písmom), maďarskom, 
srbskom ľudovom a spisovnom jazyku z rôz-
nych epoch, ako aj v jazykoch etnických spo-
ločenstiev, ktoré žili alebo žijú na území Voj-
vodiny (slovenský, rumunský, rusínsky atď.). 
Okrem vyššie uvedeného existujú dokumen-
ty v iných jazykoch (francúzština, taliančina, 
gréčtina atď.). V  Archíve sa uchováva aj ar-
chívny materiál, ktorý vznikol prácou správ-
nych orgánov a verejných služieb z obdobia 
Habsburskej monarchie a  rakúsko-uhorskej 
ríše, Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, 
Juhoslovanského kráľovstva, Federatívnej 
národnej republiky Juhoslávie, Socialistickej 
federatívnej republiky Juhoslávie, Juhoslo-
vanskej zväzovej republiky a  Srbskej repub-
liky. V  tomto zmysle archívne fondy pozo-
stávajú aj z  orgánov AP Vojvodiny, súdnych 
orgánov, vojenských, kultúrnych, osveto-

O histórii, fondoch 
a činnosti Archívu 
Vojvodiny

Archív Vojvodiny je inštitúcia na ochra-
nu archívneho materiálu a  registratúrne-
ho materiál, vytvorená prácou právnických 
a  významných fyzických osôb, ako aj rodín 
na území AP Vojvodiny. Archív zaznamená-
va, preberá, chráni, zriaďuje, spracúva, zve-
rejňuje a  umožňuje verejné sprístupnenie 
archívnych materiálov tvorcov, ktorí prestali 
pracovať, ako aj materiály staršie ako tridsať 
rokov tých tvorcov, ktorí ešte stále pracujú. 
V archívnych fondoch sa nachádzajú archív-
ne materiály pokrajinských (t.j. oblastných) 
a štátnych orgánov predchádzajúcich štátov, 
ktoré zahŕňali územie dnešnej AP Vojvodiny, 
ako napríklad Habsburskej monarchie, Ra-
kúsko-Uhorska, Kráľovstva Srbov, Chorvá-
tov a  Slovincov, Juhoslovanského kráľov-
stva a socialistickej Juhoslávie (1945 – 1991). 
Archívne fondy pozostávajú i  z  archívnych 
materiálov inštitúcií, verejných spoločnos-
tí a  iných tvorcov, ktorí pôsobili na území 
dnešnej AP Vojvodiny. V archíve sa tiež ucho-
váva materiál, ktorý vznikol mimo tohto 
územia v  určitých historických obdobiach 
a ktorý je dôležitý pre históriu tejto oblasti. 
Archívny materiál, vedený a odborne udržia-
vaný Archívom Vojvodiny autenticky svedčí 
o činnosti, živote a diele, ako aj o politických, 
sociálno-ekonomických a kultúrno-historic-
kých okolnostiach, v  ktorých jeho tvorcovia 
žili a pôsobili.

Archív v  rámci svojej základnej činnos-
ti sleduje a  študuje vývoj archívnej teórie 
a  praxe a  navrhuje opatrenia na jej zlepše-
nie. Archív Vojvodiny zároveň vedie zákonom 
predpísané záznamy o archívoch, archívnych 
oddeleniach, archívnych materiáloch, ar-
chívnych fondoch a  zbierkach v  AP Vojvo-
dine, dohliada a  poskytuje odbornú pomoc 
archívom a  archívnym oddeleniam AP Voj-
vodiny a  na základe zhromaždených údajov 
analyzuje situáciu v archívoch AP Vojvodiny. 
Archív Vojvodiny tiež sleduje prúdy moder-
nej informačnej spoločnosti a rozvíja vlastný 
informačný systém s  uplatňovaním medzi-
národných archívnych štandardov – Všeobec-
ný medzinárodný štandard pre archívny popis 
ISAD (G) a Medzinárodný štandard pre archív-
ne záznamy právnických osôb, fyzických osôb 
a  rodín (rodov) ISAAR (CPF)  – ktoré prijala 
Medzinárodná archívna rada. Archívny ma-
teriál v Archíve je uložený v mobilných elek-
trických „vlakoch“, zatiaľ čo archívne depá sú 
vybavené vlhkomermi a  teplomermi, ktoré 
riadia klimatické podmienky vo vnútri depa.

Archív do dnešného dňa pripravil viac 
ako 150 analytických inventárov s  viac ako 
500 000 analytických popisov, ktoré tvoria 
jadro informačného systému Archívu Vojvo-
diny (ISAV). Analytické inventáre a katalógy 
vybraného obsahu dokumentov sa vyhoto-
vujú predovšetkým pre archívne fondy vy-
tvorené pred rokom 1918, ktorých materiál 
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Archív Vojvodiny je ústredným archívom a domovskou inštitúciou na území 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Srbská republika). Bol založený v roku 1926 
pod názvom Štátny archív v Novom Sade. Archív od svojho založenia až dodnes 
niekoľkokrát zmenil názov, ako aj priestor. Dnešný názov nesie od roku 1970, 
pričom sa v súčasnej budove, ktorá je upravená pre jeho potreby, nachádza  

od roku 1989. Budova, v ktorej dnes pracuje archív, bola postavená v roku 1901 
a v roku 2007 bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Archívne depo má kapacitu 

pre 12 kilometrov archívneho materiálu. Dnes je v Archíve uložených viac ako  
9 km archívneho materiálu, respektíve asi štyridsať miliónov dokumentov.

Archív Vojvodiny
Činnosť inštitúcie a projekt výskumu vojnových zločinov  

proti Slovákom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodina  
počas druhej svetovej vojny

NEBOJŠA KUZMANOVIĆ – KRISTIJAN OBŠUST
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DOKUMENTYDOKUMENTY Dokumenty zhromaždené touto Anketovou 
komisiou možno nájsť v rôznych sériách fon-
du. Séria AK INV obsahuje celý rad zápisníc 
o  výsluchoch Slovákov, ktorí sa stali obeťa-
mi zločinov. Zápisnice sú vyhotovené v krat-
šej forme, na pol strany až na dvoch stranách. 
Okrem informácií o obeti, obsahujú aj popis 
samotného zločinu. Boli napísané v  sloven-
skom jazyku a  je ich spolu 1 728. Evidované 
sú v poslednej knihe série.

V sériách, ktoré obsahujú zoznamy obe-
tí a  poškodených vojnovými zločinmi, sa 
nachádzajú zoznamy slovenských obetí zo-
stavených podľa kategórií zločinov. Úhrnne 
sú tri: 1. Nútený odvod do maďarskej armá-
dy, objem 85 strán; 2. Nútená práca, objem  
123 strán, a 3. Nútené začlenenie do organi-
zácie Levente, objem 89 strán. Medzi sprá-
vami miestnych povereníctiev Komisie sú 
aj dokumenty s údajmi o zločinoch spácha-
ných na Slovákoch. Celkový počet prihlášok, 
v ktorých sú Slováci označení ako obete zlo-
činov, nie je možné v tejto chvíli presne určiť 
vzhľadom na to, že prebiehajú výskumy v tej-
to časti fondu a  berúc do úvahy, že niekto-
ré z nich sa fyzicky nenachádzajú v Archíve 
Vojvodiny. V tejto súvislosti existujú názna-
ky, že medzi prihláškami miestnych povere-
níctiev z tých osád, kde Slováci žili v značnej-
šom počte v oblasti Vojvodiny, je väčší počet 
archívnych dokumentov.

Aj keď sa predtým usudzovalo, že o zloči-
noch proti Slovákom neexistuje žiadny oso-
bitný elaborát, vo februári 2020 sa predsa 
našiel v depách Archívu Vojvodiny. Ide o ela-
borát, ktorý nesie názov Anketová komisia pre 
zisťovanie vojnových zločinov okupantov a  ich 
pomocníkov proti slovenskému ľudu vo Vojvodi-
ne. Opis vojnových zločinov spáchaných maďar-
sko-fašistickým okupantom proti slovenskému 
ľudu v Báčke (celkový objem: 22 strán textu) 
a bol vyhotovený v dvoch exemplároch, v srb-
skom, ako aj archaickom slovenskom jazyku. 
Tento dokument má prvotriedny a  zásadný 
význam pre výskum tejto témy, respektíve 
poskytuje ucelený a stručný prehľad o skúma-
nej téme. Keďže v čase písania tohto článku 
stále pracujeme na podrobnej analýze archív-
nych dokumentov týkajúcich sa vojnových 
zločinov spáchaných na slovenskom obyva-
teľstve počas druhej svetovej vojny, tentoraz 
nebudeme prezentovať konečné výsledky, ale 
predstavíme iba niektoré z  najdôležitejších 
obsahových segmentov uvedeného elaborátu 
prostredníctvom príloh vo forme skenov pô-
vodného textu tohto archívneho dokumentu.

povereníctiev patril určitý počet krajských 
štatistických rád, ktoré boli zložené z väčšie-
ho alebo menšieho počtu miestnych povere-
níctiev.

Údaje o  zločinoch boli zhromažďované 
priamo miestnymi povereníctvami prostred-
níctvom jednotných tlačených prihlášok. 
V  každom tlačive prihlášky bolo potrebné 
uviesť údaje o zločincovi a obeti, ako aj o sa-
motnom zločine: miesto, popis, škodu, dô-
kazy atď. Prihlášky spolu s  ich zoznamami, 
predkladali miestne povereníctva na území 
určitého kraja štatistickým radám. V  radách 
boli prihlášky ďalej spracované, aby na ich zá-
klade boli vyhotovené rôzne evidencie. Pro-
stredníctvom krajských povereníctiev bola 
konečnou stanicou celého zhromaždeného 
a usporiadaného materiálu Komisia v Novom 
Sade. Na základe prijatého materiálu boli 
vynesené rozhodnutia o zistení zločinu, pá-
chateľa, obete a škody. Komisia bola povinná 
uschovať originály materiálov vo svojom ar-
chíve, pričom prepisy a vynesené rozhodnu-
tia predkladala Štátnej komisii v  Belehrade 
a samotné rozhodnutia príslušným verejným 
prokuratúram.

Okrem spomenutých organizačných zlo-
žiek Komisia zahŕňala aj špeciálne anketo-
vé komisie. Všeobecne povedané, úlohou 
anketových komisií bolo „uskutočniť anke-
ty o všetkých masových zločinoch okupanta 
a  jeho pomocníkov spáchaných počas oku-
pácie a spracovať ich v elaborátoch“. Komisia 
konkrétne, s prihliadnutím na už spomenu-
té špecifiká okupácie Vojvodiny, klasifikova-
la všetky trestné činy podľa území a v území 
podľa skupín. Anketové komisie zhromaž-
ďovali dostupné dôkazy pre každé územie 
a  skupinu zločinov a  konečným výsledkom 
ich práce boli,elaboráty”, respektíve podrob-
né správy o spáchaných zločinoch po skupi-
nách. Pôsobili nasledovné regionálne anke-
tové komisie: 1. Anketová komisia pre Bačku 
a  Baraňu; 2. Anketová komisia pre Banát;  
3. Anketová komisia pre Sriem.

Každá z komisií mala niekoľko krajských 
pobočiek. Okrem vyššie uvedených existova-
li komisie príslušné za územie celej Vojvodi-
ny: 1. Anketová komisia pre tábor „Sajmište“ 
(nachádzal sa v Zemune); 2. Anketová komi-
sia pre Nemcov (Volksdeutscherov); 3. Anke-
tová komisia pre zisťovanie zločinov spácha-
ných na Slovákoch; 4.Anketová komisia pre 
zisťovanie zločinov spáchaných na Židoch.

Opis časti fondu 183, ktorý 
sa týka zločinov proti 
slovenskému obyvateľstvu 
vo Vojvodine počas druhej 
svetovej vojny

Séria dokumentov, ktoré tvoria fond 
F.183, sleduje hlavne organizačnú štruktú-
ru a spôsob práce Komisie. Medzi nimi však 
nie je samostatne vyčlenená séria ani evi-
dencia dokumentov Anketovej komisie pre 
zisťovanie zločinov páchaných na Slovákoch. 

sa konalo v Jajci (dnes Bosna a Hercegovina) 
v dňoch 29. až 30. novembra 1943. Zasadnu-
tie AVNOJ-a bolo mimoriadne dôležité v sú-
vislosti s  formovaním, t. j. konštituovaním 
Federatívnej Národnej republiky Juhoslávie 
(FNRJ). Na zasadaní bola prijatá základná 
Deklarácia, na základe ktorej boli vynesené 
rozhodnutia, pričom niektoré mali ústavný 
charakter. Bolo, okrem iného, prijaté rozhod-
nutie, podľa ktorého bol AVNOJ konštituova-
ný ako „najvyšší, zákonodarný a výkonný za-
stupiteľský orgánu ľudu”, čím bol ustanovený 
aj Národný komitét oslobodenia Juhoslávie 
(NKOJ) ako výkonný orgán AVNOJ-a, ktorý 
mal „všetky charakteristiky národnej vlády“. 
Okrem uvedeného bolo prijaté rozhodnutie 
Predsedníctva AVNOJ-a pod poradovým čís-
lom 10, podľa ktorého bola v rámci Predsed-
níctva NKOJ vytvorená Štátna komisia pre zis-
ťovanie zločinov okupantov a  ich pomocníkov. 
Táto Komisia bola vytvorená s cieľom „určiť 
zodpovednosť, nájsť a potrestať všetky osoby 
zodpovedné za zločiny, ktoré v Juhoslávii po-
čas vojny spáchali a páchajú okupanti a  ich 
pomocníci“. Berúc do ohľadu skutočnosť, že 
rozhodnutiami AVNOJ-a  bola nová Juhoslá-
via založená ako federálny štát, postupne, 
od februára do novembra 1944 po vytvore-
ní Štátnej boli vytvorené aj národné komisie 
pre územie každej z  federálnych jednotiek. 
Národné komisie fungovali pod vedením 
Štátnej komisie. Zároveň bola okrem národ-
ných komisií zriadená aj pokrajinská Komi-
sia, ktorá neskôr pôsobila so sídlom v Novom 
Sade. Presný dátum vzniku tejto Komisie ne-
bol doposiaľ spoľahlivo stanovený, ale Hlav-
ný národnooslobodzovací výbor Vojvodiny 
začal svoju činnosť 21. novembra 1944, keď 
bol prijatý akt č. 30, ktorý zároveň vymenoval 
aj desať členov pokrajinskej Komisie.

Pokiaľ ide o samotnú organizačnú štruk-
túru pokrajinskej Komisie, Komisia koreš-
pondovala s  národnými, ako aj so Štátnou 
komisiou. Berúc do ohľadu etnické zloženie 
obyvateľstva na území AP Vojvodiny, pokra-
jinská komisia sa predsa vyznačovala radom 
špecifík, ktoré ju do istej miery odlišovali od 
národných a Štátnej komisie. Tieto špecifiká 
pramenili aj zo skutočnosti, že počas druhej 
svetovej vojny bolo územie Vojvodiny rozde-
lené na tri okupačné zóny – keď územie Báč-
ke bolo zahrnuté do horthyovského Maďar-
ska, Sriem bol pod kontrolou Nezávislého 
chorvátskeho štátu, zatiaľ čo územie Banátu 
bolo pod priamou nemeckou kontrolou. Vnú-
torná organizačná štruktúra Komisie bola 
koncipovaná tak, že pozostávala z  niekoľ-
kých úsekov, z  ktorých každý bol zameraný 
na vykonávanie konkrétnych úloh v  stano-
venom rozsahu. Práca Pokrajinskej komisie 
bola čiastočne v súlade s rozdelením okupač-
ných zón počas druhej svetovej vojny a bola 
založená na územnom princípe. Respektíve, 
celé územie spadajúce pod jurisdikciu Komi-
sie bolo rozdelené na krajské povereníctva 
so sídlami v Novom Sade, Sombore, Suboti-
ci, Zreňanine, Pančeve, Sriemskej Mitrovici 
a  Zemune. Zároveň do každého z  krajských 

vých, vedeckých, zdravotníckych, sociálnych, 
ekonomických, športových, spoločensko-po-
litických a  náboženských inštitúcií, respek-
tíve z  inštitúcií, organizácií, spoločností 
a  združení, ktoré pôsobili alebo pôsobia na 
území dnešnej AP Vojvodiny. Okrem uvede-
ného, Archív uchováva osobné a rodinné fon-
dy významných občanov, ktorých aktivity sú 
dôležité pre dejiny AP Vojvodiny.

Archív Vojvodiny v posledných dvoch ro-
koch významne rozšíril svoju činnosť predo-
všetkým v  súvislosti s  otvorením inštitúcie 
voči verejnosti. V  tejto súvislosti bol zorga-
nizovaný celý rad prednášok, dielní, výstav 
a konferencií. Archív zároveň významne obo-
hatil svoju vydavateľskú činnosť uvedením 
niekoľkých nových edícií, v  ktorých vychá-
dzajú publikácie, ktoré sú prístupné širokej 
verejnosti, nielen archivárom a akademickej 
obci. V  tomto zmysle Archív spustil niekoľ-
ko online platforiem registrovaných v  ná-
rodnom a európskom direktóriu, na ktorých 
sa uverejňujú texty z  oblasti archívnictva, 
konzervovania a  reštaurovania, historiogra-
fie, ochrany kultúrneho dedičstva, ale aj celý 
rad diel zo širšieho spektra spoločensko-hu-
manitných vied a interdisciplinárnych štúdií. 
Od polovice roku 2018, s príchodom nového 
vedenia do čela Archívu začala táto inštitúcia 
iniciovať celý rad národných a medzinárod-
ných projektov, financovaných z  mestských, 
pokrajinských, republikových a  európskych 
fondov. Na medzinárodnej úrovni bol od po-
lovice roku 2008 podpísaný celý rad proto-
kolov o spolupráci s početnými inštitúciami 
z  rôznych krajín. Jedna z  uvedených dohôd 
o spolupráci bola podpísaná s Múzeom Slo-
venského národného povstania v  októbri 
2019.

Význam archívnych 
dokumentov z fondu ako 
historických prameňov pre 
štúdium obdobia druhej 
svetovej vojny

Okrem veľkého množstva významných 
fondov existuje v Archíve Vojvodiny aj Fond 
F.183, ktorý nesie názov Komisia pre zisťova-
nie zločinov okupantov a ich pomocníkov vo Voj-
vodine – Nový Sad (1944 – 1948), 1941 – 1950. 
Tento fond pozostáva z 81 kníh a 593 škatúľ 
s archívnym materiálom, ktorých celková dĺž-
ka je 73,7 metrov. Archívne dokumenty z toh-
to fondu patria k najdôležitejším archiváliám 
v  Archíve Vojvodiny, respektíve k  historic-
kým dokumentom prvotriedneho významu 
pre štúdium obdobia druhej svetovej vojny na 
území AP Vojvodiny. S prihliadnutím na oso-
bitný význam archívnych dokumentov, ktoré 
ho tvoria, je fond zaradený do kategórie kul-
túrnych statkov mimoriadneho významu.

Komisia pre zisťovanie zločinov oku-
pantov a  ich pomocníkov vo Vojvodine (ďa-
lej v texte len:,Komisia”) bola ustanovená na 
Druhom zasadnutí Antifašistickej rady národ-
ného oslobodenia Juhoslávie (AVNOJ), ktoré 
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Základné informácie o priebehu 
realizácie projektu

Projekt súvisiaci s vyšetrovaním 
vojnových zločinov proti Slová-
kom, ktorého inštitucionálnym 
nositeľom je Archív Vojvodiny, 
nesie názov „Digitalizácia a pre-
zentácia archívneho materiálu 
z fondu F.183. Archív Vojvodiny 
vytvorením tematickej interne-
tovej platformy“ a je podporený 
Ministerstvom kultúry a informá-
cií Srbskej republiky. V súvislosti 
s aktivitami na realizácii pro-
jektu do konca roku 2020 bude 
vytvorená a postavená osobitná 
tematická webová platforma 
s osobitnou doménou, na ktorej 
budú publikované všetky origi-
nálne správy (skeny originálnych 
archívnych dokumentov),   ktoré 
sa nachádzajú v Archíve Vojvo-
diny. Okrem vyššie uvedeného 
zároveň bude zverejnená aj 
časť prekladu týchto archiválií 
v srbskom jazyku a v rámci 
internej databázy bude povolené 
vyhľadávanie podľa kľúčových 
slov. Týmto spôsobom sa tento 
archívny materiál sprístupní 
na ďalší výskum prostredníc-
tvom prístupu online, ale aj na 
vyhľadávanie všetkým ostatným 
občanom, predovšetkým potom-
kom obetí.

Pokiaľ ide o ďalší výskum tejto 
témy, Archív Vojvodiny a Múze-
um Slovenského národného 
povstania plánujú v priebehu 
roku 2021 spoločne vydať 
osobitné tematické vydanie vo 
forme zborníka prác venovaného 
výskumu tejto témy.

 Prvých šesť naskenovaných strán elaborátu, ktoré sa nachádzajú v pokračovaní tohto 
príspevku, sumarizuje charakter a rozsah zločinov spáchaných na príslušníkoch slovenskej 
národnostnej menšiny počas druhej svetovej vojny vo Vojvodine.

 Osobitným významom Elaborátu je skutočnosť, že nesporne dokazuje, že medzi obeťami 
tzv. Novosadskej razie (Razie v južnej Bačke) boli tiež príslušníci slovenskej národnostnej 
menšiny. Strana č. 24 uvedeného elaborátu predstavuje štatistický prehľad „Súčtu 
spáchaných zločinov maďarských okupantov proti slovenskému ľudu v Báčke“.

 Záver elaborátu (príloha 22) je zhrnutím tohto archívneho dokumentu vypracovaného 
Anketovou komisiou pre zisťovanie vojnových zločinov okupantov a ich pomocníkov 
proti slovenskému ľudu vo Vojvodine. Na konci Elaborátu je zoznam „potvrdených 
zločincov, ktorí spáchali zločiny proti slovenskému ľudu v Báčke“, s celkovým objemom 
ďalších 6 strán textu.
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