SPRÁVA O ČINNOSTI
Štátneho archívu v Košiciach, pracoviska Archív Michalovce
za rok 2015
Štátne archívy v Slovenskej republike prešli k 1. novembru 2015 organizačnou
zmenou v súvislosti s prijatím zákona č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Dovtedy jestvujúca pobočka Michalovce
sa stala pracoviskom Štátneho archívu v Košiciach.
Personálny stav
Systemizované zamestnanecké miesta.
MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce mal systematizované ku
31. 12. 2015 štyri štátnozamestnanecké miesta :
Mgr. Valéria Molnárová, hlavný radca, vedúca pracoviska
Alica Sotáková, radca
Milica Ondo – Eštoková, hlavný referent
Gabriela Širochmanová, hlavný referent
Jedno miesto vo verejnom záujme :
Gustáv Soták
Všetky pracovné miesta boli 31. 12. 2015 obsadené.
Tabuľka 1 – Rozpis pracovných dní v roku 2015
B. ROZPIS PRACOVNÝCH DNÍ NA PLNENIE ÚLOH VO VYKAZOVANOM ROKU
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2.10. Správa informačných technológií

2.9. Organizačná, riadiaca a hospodárskoadministratívna práca

2.8. Výskumná, publikačná, kultúrnoosvetová činnosť

2.7. Príručná odborná archívna knižnica

2.6. Prístup k archívnym dokumentom
(bádateľská agenda, správna agenda)

2.5. Spracúvanie a sprístupňovanie
archívnych dokumentov

2.4. Filmotéka

2.3. Ochrana archívnych dokumentov
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2.2. Evidencia archívneho dedičstva SR

4

2. Rozpis čerpania pracovných dní v jednotlivých kapitolách odborných činností

2.1. Predarchívna starostlivosť

1.2. Počet pracovných dní vyčerpaných
zamestnancami uvedenými v B.1.1. na
odborné činnosti vo vykazovanom roku

archív

1.1. Počet zamestnancov, ktorí sa vo
vykazovanom roku podieľali na
odborných činnostiach

CELKOM DNI (za celú kapitolu)
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a počty dní

20

Predarchívna starostlivosť a evidencia archívneho dedičstva
Na úseku predarchívnej starostlivosti v oblasti správy registratúry sme z celkového
počtu 880 odpracovaných dní venovali 200 dní. Na tejto činnosti sa podieľali všetky odborné
pracovníčky archívu. Boli to úlohy v oblasti evidencie, vyraďovacích konaní, schvaľovania

registratúrnych poriadkov a plánov, metodickej činnosti, ale hlavne evidencie archívneho
dedičstva a jeho preberania.
Naše pracovisko eviduje k 31. decembru 2015 641 archívnych súborov, čo predstavuje 2958
b. m. archívnych dokumentov (v rámci toho evidujeme 1 arch. súbor – 322 b.m. archívnych
dokumentov uložených v archíve pôvodcov.)
Organizácie v našej predarchívnej starostlivosti predložili v roku 2015 67 návrhov na
vyradenie registratúrnych záznamov, z ktorých sme schválili 65 návrhov na vyradenie
registratúrnych záznamov a 13 registratúrnych poriadkov a plánov.
Na úseku metodicko-inštruktážnej činnosti sme vykonali viacero školení pre obce, školy a
podnikateľské subjekty. Organizáciám a firmám, sme poskytovali konzultácie a metodickú
inštruktáž.
Štátny odborný dozor sme vykonali v 31 registratúrnych strediskách, najmä v
orgánoch verejnej správy a samosprávy.

Na úseku evidencie archívneho dedičstva SR sme aktualizovali evidenciu 639
pôvodcov registratúr na základe podkladov zo Slovenského štatistického úradu. Vyčlenili sme
494 pôvodcov z okresu Michalovce a 145 z okresu Sobrance.
Najdôležitejšou úlohou bola generálna revízia archívnych fondov. Išlo o fyzickú
kontrolu jednotlivých fondov priamo v depotoch a o porovnanie a spresnenie stavu so stavom
na evidenčných listoch. Pri generálnej revízii archívnych fondov a zbierok sme zistili a riešili
menšie posuny v počte škatúľ. Zistené zmeny v počte bežných metrov sme opravili na
evidenčných listoch archívnych fondov.
V roku 2015 sme prebrali do trvalej úschovy nášho archívu archívne dokumenty v rozsahu
29,39 b. m.

Ochrana archívnych dokumentov
Ochrana archívnych dokumentov je zabezpečená na dobrej úrovni. Archív sídli v
prenajatých priestoroch patriacich mestu Michalovce na ulici Štefana Tučeka č. 4 v
Michalovciach. Budova bola v roku 1984 postavená ako účelová budova pre potreby archívu.
V zmysle zákona prešla v roku 1993 z majetku štátu do majetku mesta. Odvtedy archív platil
nájomné pre mesto Michalovce. Vlastníctvo budovy sa stalo najväčším problémom archívu.
Po rokoch stagnácie nastal obrat. Koncom roka 2015 mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schválilo vrátenie budovy archívu z majetku mesta do majetku štátu. V roku 2016 by mal byť
dlhoročný problém archívu vyriešený. Jeho vyriešenie prinesie pokrok v otázke materiálnotechnického vybavenia budovy.
Celkový stav budovy archívu: Stav budovy je dobrý, účelová budova bola postavená
pre potreby archívu. Statika, stav stien je dobrý. Problémy sú so strechou, ktorej stav nad
depozitárom sa v roku 2015 nevyriešil. Po väčšom daždi zateká do budovy, kvôli
nevyjasneným vlastníckym vzťahom sa problém riešil provizórne, viditeľne poškodené miesta
boli zatmelené. Pretrvával problém so zlou výstavbou odpadovej kanalizácie. Požiadavky na
opravy má riešiť Centrum podpory Košice, ktorému archív každý rok predkladá plán opráv
a údržby.
V súčasnosti je v archíve v Michalovciach voľná len veľmi malá kapacita pre uloženie
nových archívnych fondov. Archív má pridelené priestory v Strážskom. Pre možnosť ich
využiť je potrebné zakúpenie kovových regálov a archívnych škatúľ. Do depozitára v
Strážskom boli v roku 2015 presunuté dva archívne fondy.

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov:
V rámci spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov v roku 2015 sme sa
venovali usporiadaniu, vnútornému vyraďovaniu a inventarizovaniu fondov v programe
BACH Inventáre, pokračovali sme v inventarizovaní fondov miest Sobrance a Strážske,
Michalovce. Kompletizovali sme inventáre, ktoré sme preniesli z programov vytvorených v T
602, alebo Word do programu BACH Inventáre a zaslali na odbor archívov a registratúr SVS
MV SR v Bratislave. Pred skompletizovaním je ďalších cca. 60 inventárov v programe BACH
inventáre.
Z celkového množstva archívnych dokumentov k 31. decembru 2015 bolo
usporiadaných 71 % a zinventarizovaných 28,4 %. Usporiadali sme vrátane vnútorného
vyraďovania 29,39 b. m. archívnych dokumentov a zinventarizovaných bolo 6,6 b. m.
archívnych dokumentov.
Na inventároch fondov MsNV Michalovce, MsNV Sobrance a MsNV Strážske
pracovali a aj v roku 2016 budú v práci pokračovať Gabriela Širochmanová, Milica Ondo –
Eštoková a Alica Sotáková.
Prístup k archívnym dokumentom:
Prístupu k archívnym dokumentom sme venovali 200 dní. Navštívilo nás 103
bádateľov, štyria z nich boli zo zahraničia. Celkový počet bádateľských návštev oproti roku
2014 vzrástol na 146. Bádatelia sa venovali prevažne regionálnym dejinám a genealógii.
V archíve sú uložené matriky z rokov 1895 – 1906 (1914) za okres Michalovce a Sobrance.
Pri vyhotovovaní rodných, sobášnych, úmrtných listov archív spolupracuje s matričným
úradom v Michalovciach. Archív vyhotoví výpis z príslušnej matriky, zašle ho na matriku
v Michalovciach a tam si občan po zaplatení správneho poplatku vyzdvihne rodný, sobášny,
úmrtný list. Privítali by sme zakúpenie nového čítacieho prístroja a stolových lámp do
bádateľne a vyhotovenie mikrofilmov štátnych matrík, ktoré by skvalitnilo služby pre
bádateľov.
Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti sa týkal prevažne
vyhľadávania k reštitučným nárokom, dôchodkových záležitostí, vysvedčení, matričných
záležitostí.

Počet písomných žiadosti v správnej agende bol 781. Vydali sme 528 odpisov a výpisov,
potvrdení archívnych dokumentov. Správne poplatky a poplatky vybrané za služby archívu
činili spolu 895 €, niektoré druhy žiadostí sú oslobodené od správnych poplatkov.

Príručná odborná archívna knižnica
V roku 2015 sme rozšírili našu knižnicu o 60 zväzkov. Väčšinu sme získali darom,
podstatnú časť od Ústavu pamäti národa. Niektoré knihy nám nakúpilo na základe nášho
výberu MV SR. Väčšinu kníh sme zaevidovali v programe BACH- knižnica. Archív odoberal
dennú tlač – Korzár, dostával výtlačky novín vydávaných v okrese. Z odborných časopisov
odoberal Slovenskú archivistiku, Pamiatky a múzeá. Noviny boli ukladané a sú určené pre
potreby bádateľov a občanov. K dispozícii pre bádateľov boli zákonníky a vestníky, najmä
Zbierka zákonov, Úradný vestník od roku 1918 po súčasnosť.
Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť
V rámci kultúrno-osvetová činnosti sme usporiadali Deň otvorených dverí, počas
ktorého sme oboznámili verejnosť s našou prácou. V súvislosti s exkurziami mládeže zo
základných a stredných škôl sme uskutočnili prednášky spojené s výstavami o archíve.
Venovali sme sa i riešeniu rezortnej úlohy – príprave publikácie o archívoch na Slovensku.
Organizačná a riadiaca práca, vzdelávanie, ekonomické administratívne práce:
V tejto kapitole sme sa venovali organizačnej a riadiacej práci, účasti na riaditeľských
poradách. Vypracoval sa plán a výkaz práce, plán a výkaz kontrolnej činnosti, pravidelne sa
vykonávali štvrťročné porady. Pracovníci sa zúčastnili na vzdelávaní zamestnancov
organizovanom zamestnávateľom. Zúčastnili sme sa na XIX. Archívnych dňoch
v Liptovskom Mikuláši.

Ekonomické práce a administratívne práce vykonávala Milica Ondo-Eštoková.
Koncom roka sa venovala inventarizácii, fyzicky skontrolovala celý majetok archívu.
Pripravovala podklady na úseku hospodárskom – podľa požiadaviek Centra podpory Košice,
MV SR a Štátneho archívu v Košiciach, hlavne rôzne tabuľky, prehľady pre MV SR
v Bratislave. Mesačne vypracovala dochádzku v SAPe, podklady na stravné lístky, poplatky
za xerokópie, potrebu kancelárskych a čistiacich potrieb, hárok spotreby pre Slovenskú poštu.
V programe FABASOFT (registratúrny denník) pracovali všetky pracovníčky.

V Michalovciach 12. 02. 2016

Mgr. Valéria Molnárová
vedúca archívu

