Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Košiciach, pobočka Michalovce
Správa o činnosti za rok 2014.
A. Personálny stav
1. Systemizované zamestnanecké miesta.
MV SR, Štátny archív v Košiciach, pobočka v Michalovciach má systematizované ku
31.12.2014 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
Predarchívna starostlivosť a evidencia archívneho dedičstva
Predarchívnej starostlivosti na úseku správy registratúry sme z celkového počtu 880
odpracovaných dní venovali 160 dní. Viedli sme evidenciu 682 pôvodcov registratúr.
Organizácie v našej predarchívnej starostlivosti predložili v roku 2014 62 návrhov na
vyradenie registratúrnych záznamov.

Štátny odborný dozor sme vykonali v 26 registratúrnych strediskách, najmä v orgánoch
verejnej správy a samosprávy. Schválili sme 61 návrhov na vyradenie registratúrnych
záznamov a 0 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 625 archívnych
súborov, čo predstavuje 2911 bm archívnych dokumentov (v rámci toho evidujeme 1 arch.
súbor 322 bm archívnych dokumentov uložených v archíve pôvodcov.) V roku 2014 sme
prebrali archívne dokumenty v rozsahu 34,59 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. Odvtedy archív platí nájomné
pre mesto Michalovce. Budova vyhovuje potrebám archívu.
Otázka platby nájomného a majetko-právne záležitosti s tým spojené nie sú doriešené.
Celkový stav budovy archívu: Stav budovy je dobrý, účelová budova bola postavená pre
potreby archívu. Statika, stav stien je dobrý, stav strechy nad depozitárom sa v roku 2014
nezlepšil. Po väčšom daždi hrozí zatekanie. V roku 2012 to riešila provizórne firma ISS,
ktorej pracovník viditeľne poškodené miesta zatmelil. Pretrváva problém so zlou výstavbou
odpadovej kanalizácie, ktorý riešime ako každý rok len provizórne. Približne raz v roku

musíme riešiť havarijný stav.V roku 2014 bolo 30. výročie uvedenia budovy do prevádzky.
Každoročne predkladáme na Centrum podpory Košice plán opráv a údržby, v roku 2014 sa
z neho nerealizovali žiadne požiadavky. Jednotka podpory Michalovce nemá žiadne náhradné
diely, nemá žiaden materiál na prácu, riešenie havárií. Potrebujeme výmenu ďalších 6 okien,
neuskutočnila sa pre nedoriešenie majetkových pomerov. Najväčším problémom je
vlastníctvo budovy archívu. O aktuálnom stave majetkoprávneho riešenia nemáme naďalej
žiadne relevantné informácie. Žiadosť o riešenie problému zostala i v roku 2014 bez odozvy.
Vybavenie budovy regálovou technikou a kapacita depotov (metráž voľných kapacít a pod.).
Regály sú pevné, montované, tiahnu sa z prízemia na poschodie. V roku 2006 sme dokúpili
kovové regály, ktoré sme umiestnili na prízemí v depozitári, čím sa kapacita rozšírila.
V súčasnosti je v archíve voľná kapacita cca 30 b. m. Ďalšia kapacita je v pridelených
priestoroch v Strážskom. Pre možnosť ich využiť potrebujeme archívne škatule a regály.
V roku 2014 sme nedostali ani potrebný počet archívnych škatúľ, ani regály. Do Strážskeho
sme v roku 2014 presunuli 6 kusov našich regálov a jeden archívny fond.
Práca v archíve je ovplyvňovaná stavom tlačiarní, kopírovacej techniky. Jediná multifunkčná
kopírka má už 13 rokov, staráme sa o jej pravidelnú údržbu, bolo by potrebné zabezpečiť
novú, rovnako i 1 tlačiareň.
5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov:

Z celkového množstva archívnych dokumentov k 31. decembru 2014 bolo usporiadaných
70,74 % a zinventarizovaných 28,8 % . V roku 2014 bolo usporiadaných vrátane vnútorného
vyraďovania a inventarizované 20,32 bm.
Na inventároch fondov MsNV Michalovce, MsNV Sobrance a MsNV Strážske pracovali a aj
v roku 2014 budú v práci pokračovať Gabriela Širochmanová, Milica Ondo – Eštoková
a Alica Sotáková. Inventár Okresný národný výbor v Sobranciach 1945 – 1960 pracovala
Mgr. Valéria Molnárová.
6. Prístup k archívnym dokumentom:

V roku 2014 náš archív navštívilo 101 bádateľov. Celkový počet bádateľských návštev bol
130 návštev. 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 matričným úradom 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 619. Vydali sme 410
odpisov a výpisov, potvrdení. Správne poplatky a poplatky vybrané za služby archívu činili
spolu 888 €, niektoré druhy žiadostí sú oslobodené od správnych poplatkov.
7. Príručná odborná archívna knižnica

V roku 2014 sme rozšírili našu knižnicu len o 55 zväzkov. Časť sme získali darom, pretože na
nákup kníh sme nedostali žiadne finančné prostriedky. Pri odbornej činnosti knižnice využíval
archív program Bach knižnica. Noviny sa ukladajú a sú určené pre potreby bádateľov
a občanov. K dispozícii pre bádateľov sú zbierky zákonov, úradné vestníky 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 prednášky spojené s výstavami o archíve.
Venovali sme sa i riešeniu rezortnej úlohy : Veduty v štátnych archívoch SR.
9. Organizačná a riadiaca práca, vzdelávanie, ekonomické administratívne práce:
Venovali sme sa riadiacej práci, účasti na riaditeľských poradách. 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 XVIII. Archívnych dňoch v Bratislave. Na
vzdelávaní zamestnancov organizovanom zamestnávateľom sa zúčastnili pracovníci archívu
Ekonomickú prácu zabezpečovala Milica Ondo - Eštoková.
V programe WinASU (registratúrny denník) pracovali Mgr. Valéria Molnárová a Milica
Ondo – Eštoková, prácu s ním ovládajú všetky pracovníčky.

10. Správa informačných technológií

Venovali sme sa technickému a programovému vybaveniu VT.

Mgr. Valéria Molnárová
riaditeľka

