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SPRÁVA O ČINNOSTI
Štátneho archívu v Košiciach, pracoviska Archív Michalovce
za rok 2016
Personálny stav
MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce mal systematizované ku
31. 12. 2016 štyri štátnozamestnanecké miesta:
Mgr. Valéria Molnárová, hlavný radca, vedúca pracoviska
Alica Sotáková, radca
Milica Ondo – Eštoková, hlavný referent
Gabriela Gorejová, hlavný referent
Jednu pozíciu verejnom záujme: Gustáv Soták
Všetky pracovné miesta boli k 31.12.2016 obsadené.
Predarchívna starostlivosť
Na úseku predarchívnej starostlivosti v oblasti správy registratúry sme z celkového
počtu 854 odpracovaných dní venovali 240 dní predarchívnej starostlivosti. 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 2016 662 archívnych súborov, čo predstavuje 2650,37 bm archívnych dokumentov.
Organizácie v našej predarchívnej starostlivosti predložili v roku 2016 61 návrhov na
vyradenie registratúrnych záznamov, z ktorých sme schválili 60 návrhov.
Na úseku metodicko-inštruktážnej činnosti sme vykonali 10 školení pre obce, školy
a organizácie, ktoré nadobudnutím účinnosti vyhlášky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach
výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu mali ako orgán verejnej
moci povinnosť upraviť registratúrny poriadok v súlade s §25 vyhlášky a predložiť ho na
posúdenie a schválenie štátnemu archívu.
Výsledkom bolo predloženie na schválenie 275 registratúrnych poriadkov, ktoré
pracovníci posúdili a schválili.
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Pre jednotlivé podnikateľské subjekty, organizácie a firmy robili školenia, konzultácie a
metodickú inštruktáž.
Štátny odborný dozor vykonali archivári u siedmych pôvodcov, najmä v orgánoch verejnej
správy a samosprávy.
Pracovníci archívu plnili úlohy vyplývajúce zo spustenia Elektronického archívu Slovenska
do produktívnej prevádzky. Aktualizovali evidenciu pôvodcov registratúr. Vyčlenili
pôvodcov I. a II. kategórie z okresu Michalovce a z okresu Sobrance, je ich spolu 320.

Evidencia archívneho dedičstva
V roku 2016 bola vykonaná delimitácia archívnych fondov medzi archívmi. Odovzdali sme
do Archívu Trebišov sedem archívnych fondov v množstve 5,08 bm a prevzali sme od nich
13 fondov v rozsahu 3,20 bm. Od Štátneho archívu v Prešove sme prevzali dva fondy
v rozsahu 0,60 bm. V roku 2016 sme prebrali do trvalej úschovy nášho archívu celkom
archívne dokumenty v rozsahu 19,27 bm.
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Ochrana archívnych dokumentov
Ochrane sme venovali 19 dní. Ochrana archívnych dokumentov je zabezpečená na dobrej
úrovni. Archív sídli v Michalovciach na ulici Štefana Tučeka č. 4. Budova bola postavená
v roku 1984 ako účelová budova pre potreby archívu. Vlastníctvo budovy bolo najväčším
problémom archívu. V roku 2016 bol dlhoročný problém archívu vyriešený. Budova je vo
vlastníctve štátu.
Stav budovy je dobrý, vrátane statiky a stavu stien. Problémy sú so strechou, po väčšom daždi
zateká do budovy, problém sa doteraz riešil provizórne, viditeľne poškodené miesta boli
zatmelené. Pretrváva problém s kanalizáciou.
V súčasnosti nie je v archíve v Michalovciach voľná kapacita pre uloženie nových archívnych
fondov. Archív má pridelené úložné priestory v budove Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Strážskom (cca 120 m2). Miestnosti je potrebné vybaviť kovovými regálmi.

Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov:
Spracúvaniu a sprístupňovaniu archívnych dokumentov sme v roku 2016 venovali 130 dní,
vykonávali sa vo forme usporiadania a vnútorného vyraďovania fondov. Usporiadali sme
vrátane vnútorného vyraďovania 20 bm archívnych dokumentov. Na usporiadaní, vnútornom
vyraďovaní fondov MsNV Michalovce, MsNV Sobrance a MsNV Strážske, ONV
v Michalovciach pracovali Gabriela Gorejová, Milica Ondo – Eštoková, Alica Sotáková
a Mgr. Valéria Molnárová.

Z celkového množstva archívnych dokumentov k 31. decembru 2016 bolo usporiadaných
71 % a inventarizovaných 28,3 %.
Prístup k archívnym dokumentom:
Prístupu k archívnym dokumentom sme venovali 210 dní. Navštívilo nás 108 bádateľov,
traja z nich boli zo zahraničia. Celkový počet bádateľských návštev bol 153. Bádatelia sa
venovali regionálnym dejinám a genealógii. V archíve sú uložené matriky z rokov 1895 –
1906 (1914) z okresov Michalovce a Sobrance. Pri vyhotovovaní rodných, sobášnych,
úmrtných 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, sobášny alebo úmrtný list.
Archív by privítal zakúpenie nového čítacieho prístroja alebo digitalizáciu štátnych matrík,
ktoré by skvalitnilo služby pre bádateľov.
Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti sa týkal prevažne
vyhľadávania dokumentov k reštitučným nárokom, dôchodkových záležitostí, vysvedčení,
matričných záležitostí.
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Počet prijatých žiadostí bol 447. Vydali sme 677 odpisov a výpisov, potvrdení
archívnych dokumentov. Správne poplatky a poplatky vybrané za služby archívu činili spolu
784 €, niektoré druhy žiadostí sú oslobodené od správnych poplatkov. Neprejavia sa tu ani
príjmy za výpisy zo štátnych matrík, tieto vyberá od občanov matričný úrad, archív
vyhotovuje výpis a venuje hľadaniu čas.
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Príručná odborná archívna knižnica
Príručnej odbornej archívnej knižnici sme venovali 5 dní. V roku 2016 sme rozšírili našu
knižnicu na 5843 zväzkov. Všetky sme získali darom, neboli zakúpené knihy do odbornej
knižnice. Archívu bolo k 31. 12. 2016 ukončené abonovanie dennej tlače - denníka Korzár,
čím bola prerušená kontinuita od roku 1977. Archív dostával výtlačky novín Michalovčan,
Sobrančan, Naše mesto Strážske. Z odborných časopisov odoberal Slovenskú archivistiku,
dostával časopis Pamiatky a múzeá. Noviny boli ukladané pre potreby bádateľov a občanov.

Pri odbornej činnosti knižnice využíval archív program BACH – knižnica, v ktorom je
zaevidovaná väčšina kníh. Okrem kníh boli pre bádateľov k dispozícii štatistiky, zákonníky
a vestníky, najmä Zbierka zákonov, Úradný vestník od roku 1918 po rok 2015. Zbierky
zákonov od roku 2016 už nedostávame.
Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť
Kultúrno-osvetovej činnosti archívu bolo venovaných 10 dní. V súvislosti s exkurziami
mládeže zo základných a stredných škôl sme uskutočnili prednášky spojené s výstavami o
archíve.
Organizačná a riadiaca práca, vzdelávanie, ekonomické administratívne práce:
V tejto kapitole sme 100 dní venovali organizačnej a riadiacej práci, účasti na poradách.
Pracovníci sa zúčastnili na vzdelávaní zamestnancov organizovanom zamestnávateľom
k zavádzaniu Elektronického archívu Slovenska. Zúčastnili sa na XX. Archívnych dňoch
v Tatranskej Lomnici.
V informačnom systéme FABASOFT pracovali všetky pracovníčky. Vykonávali sa
ekonomické práce a administratívne práce, inventarizácia majetku. Pripravovali sa podklady
na úseku hospodárskom, podľa požiadaviek Centra podpory Košice, MV SR a Štátneho
archívu v Košiciach. Vypracovala sa dochádzka v programe SAP, poplatky za xerokópie,
potreba kancelárskych a čistiacich prostriedkov, hárok spotreby pre Slovenskú poštu.

V Michalovciach 20. januára 2017

Mgr. Valéria Molnárová
vedúca pracoviska

