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SPRÁVA O ČIOSTI ŠTÁTEHO ARCHÍVU V KOŠICIACH,
pracovisko Archív Michalovce
za rok 2017
Personálny stav
MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce mal k 31.
decembru 2017 systematizované štyri štátnozamestnanecké miesta a jedno vo verejnom
záujme:
Mgr. Valéria Molnárová, hlavný radca, vedúca pracoviska
Alica Sotáková, radca
Milica Ondo-Eštoková, hlavný referent
Gabriela Gorejová, hlavný referent
PhDr. Václav Ihnát, výkon práce vo verejnom záujme
Všetky pracovné miesta boli k 31. decembru 2017 obsadené. Prijatie nového
pracovníka prinieslo skonsolidovanie personálneho stavu a predpoklad na zlepšenie činnosti
v oblasti spracovania a využívania archívnych dokumentov.
Predarchívna starostlivosť
Na úseku predarchívnej starostlivosti v oblasti správy registratúry sme z celkového
počtu 816 odpracovaných dní venovali 211 dní predarchívnej starostlivosti. Na tejto činnosti
sa podieľali všetci odborní pracovníci archívu. Boli to úlohy v oblasti evidencie,
vyraďovacích konaní, schvaľovania registratúrnych poriadkov a plánov, metodickej činnosti,
preberania archívnych dokumentov. Archív eviduje vo svojej pôsobnosti spolu pôvodcov I.
a II. kategórie z okresov Michalovce a Sobrance.
Organizácie v našej predarchívnej starostlivosti predložili v roku 2017 58 návrhov na
vyradenie registratúrnych záznamov, ktoré sme schválili.
Predložené a posúdené návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov:

počet

2014
62

2015
65

2016
61

2017
58

Na úseku metodicko-inštruktážnej činnosti sme vykonali individuálne konzultácie 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.

Graf 1 - Schvaľovanie registratúrnych poriadkov:
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Pracovníci archívu sa zamerali na výkon štátneho odborného dozoru v orgánoch
verejnej správy a samosprávy. Na základe plánu kontrolnej činnosti vykonali 10 kontrol v
registratúrnych strediskách, na podnet vykonali jednu kontrolu. Pracovníci archívu plnili i
úlohy vyplývajúce z prevádzky Elektronického archívu Slovenska. Aktualizovali sme
evidenciu pôvodcov registratúr.
Evidencia archívneho dedičstva
Na úseku evidencie archívneho dedičstva sme evidencii venovali 140 dní. Vykonávali
sa základné činnosti pri evidencii archívneho dedičstva Slovenskej republiky. Pracovali sme v
programe Elektronický archív Slovenska (ISEA), v ktorom sú vedené všetky evidencie –
pôvodcovia. Dopĺňali sme základné údaje, evidovali nových pôvodcov.
V roku 2017 sme prebrali po vyraďovacom konaní do trvalej úschovy archívu 20
prírastkov, pričom pribudlo 8 nových fondov v rozsahu 31,16 bm archívnych dokumentov.
V evidencii a trvalej úschove mal archív k 31. decembru 2017 660 archívnych
súborov, čo predstavuje 2682 bm archívnych dokumentov.
Graf 2 – Preberanie archívnych dokumentov (v bm):
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Ochrana archívnych dokumentov
Ochrane archívnych dokumentov 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.
Budova je od roku 2016 znovu vo vlastníctve štátu – Ministerstva vnútra SR.
Celkový stav budovy archívu je dobrý. Problémy so strechou boli, i keď len
provizórne, vyriešené. Dlhotrvajúci problém s kanalizáciou bol v roku 2017 vyriešený,
poškodená časť bola nahradená novou, rovnako boli opravené WC na prízemí a vymenené
umývadlá v budove.
V roku 2017 bola získaná voľná kapacita pre uloženie nových archívnych fondov,
v pôvodných priestoroch boli doplnené nové police. Vzniklo cca 163 bm na prízemí
v depozitári, v triediarni a v trezorovej miestnosti.
Archív má pridelené priestory pre depozitáre v budove Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Strážskom (cca 120 bm), ktorú je možné zaregálovať.
Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov
Spracúvaniu a sprístupňovaniu archívnych dokumentov sme v roku 2017 venovali 130
dní. Zaoberali sme sa inventarizovaním fondov ONV v Michalovciach, odbor vnútorných
vecí, MsNV v Sobranciach, MsNV v Strážskom a MsNV v Michalovciach. Zinventarizovali
sme 28,88 bm. Pracovníci archívu vypracovali 12 opisov fondov v zmysle štandardu
ISAD(g).
Z celkového množstva archívnych dokumentov bolo k 31. decembru 2017
usporiadaných 70,4 % a zinventarizovaných 29 %.
Prístup k archívnym dokumentom
Prístupu k archívnym dokumentom sme venovali celkom 210 dní, z toho 90 dní pre
prístup na základe bádateľského listu. Navštívilo nás 101 bádateľov, šiesti z nich boli zo
zahraničia. Celkový počet bádateľských návštev bol 181 návštev.
Graf 3 – Počet bádateľov:
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Zamerali sme sa na evidovanie prístupu k archívnym dokumentom na základe
bádateľského listu. Bádatelia - študenti stredných a vysokých škôl študujú archívne
dokumenty pri písaní bakalárskych a diplomových prác, rovnako i matriky. Bádatelia sa
venovali regionálnym dejinám a genealógii. V archíve sú uložené matriky za roky 1895 –
1906 (1914) z okresov Michalovce a Sobrance. Pri vyhotovovaní rodných, sobášnych,
úmrtných listov archív spolupracuje s matrikou Michalovce.
Graf 4 – Počet bádateľských návštev:
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Prístupu k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie
sme venovali 120 dní. Žiadosti o prístup sa týkali prevažne vyhľadávania dokumentov k
reštitučným nárokom, dôchodkových záležitostí, vysvedčení, matričných záležitostí.
Graf 5 – Správne poplatky spolu (v eurách):
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Správne poplatky a poplatky vybrané za služby archívu činili spolu 932 €, pričom
niektoré druhy žiadostí sú oslobodené od správnych poplatkov. Neprejavia sa tu ani príjmy za
výpisy zo štátnych matrík.

Odborná archívna knižnica
Príručnej odbornej archívnej knižnici sme venovali 5 dní. V roku 2017 sme rozšírili
našu knižnicu o 66 kníh na 5909 zväzkov. Knihy sme získali hlavne darom a uložili do
odbornej knižnice.

počet

2014
56

2015
61

2016
32

2017
66

Väčšina kníh je zaevidovaná v programe BACH – knižnica. Archív dostával výtlačky
novín, napr. Michalovčan, Sobrančan, Naše mesto Strážske. Z odborných časopisov odoberal
Slovenskú archivistiku, Pamiatky a múzeá. Okrem kníh boli pre bádateľov k dispozícii
štatistiky, zákony a vestníky, najmä Zbierka zákonov, Úradný vestník od roku 1918 po rok
2015.
Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť
Kultúrno-osvetovej činnosti sme sa venovali 20 dní. V súvislosti s exkurziami mládeže
zo základných a stredných škôl sme uskutočnili prednášky spojené s výstavami o archíve.
Dňa 9. júna 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí archívu spojený s výstavkou archívnych
dokumentov. Pracovník archívu PhDr. Václav Ihnát sa venoval regionálnej histórii, je
spoluautorom monografií o obciach: Petrikovce, Nacina Ves, Iňačovce, pracoval na
vyhľadávaní archívnych dokumentov pre výberový katalóg k rokom 1918, 1968 a 1993.
Spolupracovali sme s TV Mistrál, ktorá uverejnila príspevok so sprievodom PhDr. Václava
Ihnáta o práci archívu, možnostiach, ktoré poskytuje pre bádateľov a verejnosť. Naďalej boli
preferované exkurzie a prednášky na aktuálne témy.
Organizačná a riadiaca práca, vzdelávanie, ekonomické administratívne práce:
Organizačnej a riadiacej práci, účasti na poradách sme venovali 100 dní. Vypracoval
sa plán a výkaz práce, plán a výkaz kontrolnej činnosti. Pracovníci sa zúčastnili na vzdelávaní
zamestnancov organizovanom zamestnávateľom k zavádzaniu Elektronického archívu
Slovenska. Zúčastnili sa na XXI. archívnych dňoch v Martine.
V programe FABASOFT (registratúrny denník) pracovali všetci pracovníci. 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, sumárny zúčtovací výkaz pre Slovenskú
poštu.

V Michalovciach, 16. marca 2018

Mgr. Valéria Molnárová
vedúca archívu

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0001989/2018
Vec: Správa o činnosti za rok 2017.

eboli aplikované žiadne relevantné podpisy

