Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Košiciach, pobočka Michalovce
Správa o činnosti za rok 2012.
A. Personálny stav
1. Systemizované zamestnanecké miesta.
MV SR, Štátny archív v Košiciach, pobočka v Michalovciach má systematizované ku
31.12.2012 štyri štátnozamestnanecké miesta :
Mgr. Valéria Molnárová, hlavný radca, riaditeľka pobočky
Alica Sotáková, radca
Milica Ondo – Eštoková, hlavný referent
Gabriela Širochmanová, hlavný referent
Jedno miesto vo verejnom záujme :
Gustáv Soták
K 1. 1. 2008 nám MV SR znížilo stav pracovníkov o jedno štátnozamestnanecké miesto.
Miesto bolo pre absolventa VŠ v systematizácii chýba.
Predarchívna starostlivosť a evidencia archívneho dedičstva
Predarchívnej starostlivosti na úseku správy registratúry sme z celkového počtu 820
odpracovaných dní venovali 100 dní, na úseku archívov a archívnych dokumentov 40 dní.
Viedli sme evidenciu 657 pôvodcov registratúr. Organizácie v našej predarchívnej
starostlivosti predložili v roku 2012 68 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov.

Štátny odborný dozor sme vykonali v 31 registratúrnych strediskách, najmä v orgánoch
verejnej správy a samosprávy. Schválili sme 67 návrhov na vyradenie registratúrnych
záznamov a 12 registratúrnych poriadkov a plánov.
V súvislosti s predarchívnej starostlivosti na úseku správy registratúry sme vykonali viacero
školení pre školy a podnikateľské subjekty. Organizáciám a firmám, sme poskytovali
konzultácie a metodickú inštruktáž. Naša pobočka má vo svojej pôsobnosti 591 archívnych
súborov, čo predstavuje 2863,42 bm archívnych dokumentov (v rámci toho evidujeme 1 arch.
súbor 322 bm archívnych dokumentov uložených v archíve pôvodcov.) V roku 2012 sme
prebrali archívne dokumenty v rozsahu 91,66 bm.
Ako väčšina archívov zápasíme s nedostatkom priestorov.
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. Otázka platby nájomného
a majetko-právne záležitosti s tým spojené nie sú doriešené.

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov:

Z celkového množstva archívnych dokumentov k 31. decembru 2012 bolo usporiadaných
64,06 % a zinventarizovaných 27,73 % . V roku 2012 bolo usporiadaných vrátane vnútorného
vyraďovania 28,06 bm archívnych dokumentov, usporiadaných vrátane vnútorného
vyraďovania a inventarizované 24,36 bm. a zinventarizovaných bolo 11,77 bm.
Na inventároch fondov MsNV Michalovce, MsNV Sobrance a MsNV Strážske pracovali a aj
v roku 2013 budú v práci pokračovať Gabriela Širochmanová, Milica Ondo – Eštoková
a Alica Sotáková. Inventár Okresný národný výbor v Sobranciach 1945 – 1960 vyhotovuje
Mgr. Valéria Molnárová.
6. Prístup k archívnym dokumentom:

V roku 2012 náš archív navštívilo 79 bádateľov. Celkový počet bádateľských návštev oproti
roku 2011 vzrástol na 163. Bádatelia sa venovali prevažne regionálnym dejinám. Prístup k
archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti sa týkal prevažne vyhľadávania k
reštitučným nárokom, dôchodkových záležitostí, vysvedčení, matričných záležitostí.
V archíve sú uložené matriky za roky 1895 – 1906 za okres Michalovce a Sobrance. Pri
vyhotovovaní rodných listov archív spolupracuje s matrikou Michalovce. Archív vyhotoví
výpis z matriky, zašle ho na matriku v Michalovciach a tam si občan po zaplatení správneho
poplatku vyzdvihne rodný list. Počet písomných žiadosti v správnej agende bol 401. Vydali
sme 384 odpisov a výpisov, potvrdení. Správne poplatky a poplatky vybrané za služby
archívu činili spolu 716,56 €, niektoré druhy žiadostí sú oslobodené od správnych poplatkov.
7. Príručná odborná archívna knižnica
V roku 2012 sme rozšírili našu knižnicu len o 43 zväzkov. Všetky sme získali darom, pretože na
nákup kníh sme nemali finančné prostriedky. Archív odoberal: Korzár, Pravdu, Sme, Literárny
týždenník. Dostávame i noviny Michalovčan, Sobrančan, Naše mesto Strážske. Z odborných
časopisov je to hlavne Slovenská archivistika. Pri odbornej činnosti knižnice využíva archív
program Bach knižnica. Noviny ukladáme a sú určené pre potreby bádateľov a občanov.
K dispozícii pre bádateľov je i komplet Zbierok zákonov, Úradných vestníkov od roku 1918 po
súčasnosť.
8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno-osvetová činnosť archívu bola tiež bohatá. V súvislosti s exkurziami mládeže zo
základných a stredných škôl sme odprednášali 5 prednášok spojené s výstavami o archíve.
Venovali sme sa i riešeniu 2 rezortných úloh : Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch
a Veduty v štátnych archívoch SR.
9. Organizačná a riadiaca práca, vzdelávanie, ekonomické administratívne práce:
Venovali sme sa riadiacej práci, účasti na riaditeľských poradách v Bratislave a Košiciach, na
konferencii v Poprade - Spišskej Sobote. Porady sme vykonávali raz týždenne, v prípade potreby
konzultujeme vzniknuté problémy častejšie. Vypracoval sa plán a výkaz práce a pravidelne sa
vykonávali štvrťročné porady. Ekonomické práce vykonávala Milica Ondo-Eštoková.
Zúčastnili sme sa na XVI. Archívnych dňoch v Trnave. Na vzdelávaní zamestnancov
organizovanom zamestnávateľom sa zúčastnili Alica Sotáková a Milica Ondo-Eštoková

v Košiciach na odbornom seminári k výkonu štátneho odborného dozoru, k elektronizácii
informačného systému Mgr. Molnárová a Alica Sotáková, k predarchívnej starostlivosti Alica
Sotáková a Milica Ondo-Eštoková.
Riaditeľka Mgr. Valéria Molnárová a Alica Sotáková vykonávali školiacu činnosť v rámci
predarchívnej starostlivosti, lektorskú činnosť na tému správy registratúry.
Ekonomickú prácu zabezpečovala Milica Ondo - Eštoková.
V programe WinASU (registratúrny denník) pracujú Mgr. Valéria Molnárová a Milica Ondo Eštoková.
10. Správa informačných technológií
Venovali sme sa technickému a programovému vybaveniu VT.

