SPRÁVA O ČINNOSTI
Štátneho archívu v Košiciach v roku 2012
Štátny archív v Košiciach k 31. decembru 2012 evidoval 590 archívnych súborov
v rozsahu 5842,30 bežných metrov (ďalej bm).
Archív mal v tomto roku 9 systemizovaných štátnozamestnaneckých pracovných
miest a 2 pracovné miesta pre výkon práce vo verejnom záujme. Všetky pracovné miesta boli
k tomuto termínu obsadené.
Na odborných prácach vyplývajúcich zo zákona o archívoch a registratúrach sa
podieľalo 9 pracovníkov, 2 pracovníčky vykonávali hospodársku a účtovnícku agendu.
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V roku 2012 jedenásti pracovníci archívu odpracovali spolu 2313 pracovných dní,
z toho 2076 dní na archívne činnosti a 237 dní na úseku správy registratúry.
Členenie odborných prác:
1. Predarchívna starostlivosť na úseku správy registratúr.
2. Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov.
3. Evidencia archívneho dedičstva.
4. Ochrana archívnych dokumentov.
5. Filmotéka.
6. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov.
7. Prístup k archívnym dokumentom (bádateľská a správna agenda).
8. Príručná odborná knižnica.
9. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť.
10. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca.
11. Správa informačných technológií

Rozsah dní čerpaných na jednotlivé činnosti
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Správa informačných technológií

614

1. PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ NA ÚSEKU SPRÁVY REGISTRATÚRY.
Činnostiam na úseku predarchívnej starostlivosti v oblasti správy registratúry sa
venovalo 237 dní. Dvaja odborní pracovníci archívu riešili úlohy v oblasti evidencie
pôvodcov registratúr (počet 313), vyraďovacích konaní (počet 46), výkonu štátneho
odborného dozoru (10 kontrol), schvaľovania registratúrnych poriadkov a plánov (počet 10)
a metodicko-inštuktážnej činnosti (78 konzultácií, 5 školení).
2. PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ NA ÚSEKU ARCHÍVOV A ARCHÍVNYCH
DOKUMENTOV.
Činnostiam na tomto venovali 2 odborní pracovníci 56 pracovných dní. Venovali sa
evidencii pôvodcov so zriadeným archívom, výkonu štátneho odborného dozoru uloženia
archívnych dokumentov u ich pôvodcov a preberaniu archívnych dokumentov po
vyraďovacom konaní (56,10 bm). Množstvo archívnych dokumentov získaných do archívu
iným spôsobom bolo 0,10 bm.

3. EVIDENCIA ARCHÍVNEHO DEDIČSTVA.
Na úseku evidencie archívneho dedičstva SR sa 2 odborní pracovníci archívu (24
dní) venovali evidencii archívnych súborov uložených v štátnom archíve a evidencii
archívnych súborov uložených u pôvodcov so zriadeným archívom. Evidencia sa vykonáva
v elektronickej podobe vo forme evidenčných listov jednotlivých archívnych súborov.
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V štátnom archíve sa nachádza 590 archívnych súborov v množstve 5842,30 bm, u pôvodcov
so zriadeným archívom je v súčasnosti 33 archívnych súborov v množstve 880,75 bm.

4. OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV.
Ochrane archívnych dokumentov venovali pracovníci archívu 79 dní. Archív má
archívne dokumenty uložené v dvoch budovách – na Bačíkovej ul. č.1 a na Vodárenskej ul. č.
10. Kapacita budovy na Bačíkovej ul. č. 1 je vyčerpaná. Kapacita úložných priestorov na
Vodárenskej ul. č. 10 je postačujúca, archív v súčasnosti časť svojich depotov poskytuje
Štátnemu archívu v Košiciach, pobočke Košice. Pracovníci sa v rámci ochrany archívnych
dokumentov venovali starostlivosti o ich fyzický stav (sledovanie teploty a vlhkosti
v depotoch, čistenie depotov a archívnych dokumentov, presuny archívnych súborov,
dezinfekcia a dezinsekcia archívnych dokumentov, výber archívnych dokumentov na
konzervovanie a reštaurovanie).
Súčasťou odborných činností na úseku ochrany archívnych dokumentov je príprava
archívnych súborov na digitalizáciu. V r. 2012 odborní pracovníci archívu venovali svoj
pracovný čas mapovaniu archívnych dokumentov vhodných podľa určených kritérií na
digitalizáciu v rámci projektu Slovenský digitálny archív. Na digitalizáciu bolo predbežne
vybraných 27 092 objektov.

5. FILMOTÉKA.
Na úseku správy filmotéky archívu bolo odpracovaných 11 dní (kontrola
mikrofilmov archívnych dokumentov vyhotovených pre študijné a konzervačné účely,
vedenie evidencie mikrofilmov).

6. SPRACÚVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV.
Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov je najdôležitejšou činnosťou
archívu. Odborní pracovníci jej venovali 502 dní. Z celkového množstva 5842,30 bm
archívnych dokumentov má archív k 31.12.2012 verejnosti sprístupnených 3135,09 bm
archívnych dokumentov formou archívnych pomôcok (8 registrov, 184 inventárov, 28
katalógov). V roku 2012 väčšina odborných pracovníkov archívu spracúvala a sprístupňovala
archívne fondy z oblasti štátnej správy – konkrétne jednotlivé odbory Východoslovenského
krajského národného výboru v Košiciach z rokov 1971-1990. Pokračovalo sa aj
v reinventarizácii fondov stredných škôl z obdobia od konca 19. storočia do roku 1953.
Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov v roku 2012
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7. PRÍSTUP K ARCHÍVNYM DOKUMENTOM
(BÁDATEĽSKÁ A SPRÁVNA AGENDA).
Umožňovanie prístupu k archívnym dokumentom je druhou najvýznamnejšou
úlohou archívu. Archív jej venoval 614 dní. Vysoká spracovanosť našich archívnych súborov
sa odzrkadľuje vo vysokej návštevnosti bádateľne a vo využívaní archívnych dokumentov
predovšetkým v oblasti historického štúdia (regionálne dejiny, dejiny vedy a techniky, dejiny
štátu a práva, národnostná politika a národnostné menšiny).V roku 2012 zaevidovala
bádateľňa archívu 730 návštev 179 bádateľov, z toho 17 zo zahraničia.
Vzostupnú tendenciu má počet dožiadaní o vyhotovenie výpisov, odpisov, potvrdení
a kópií archívnych dokumentov na úseku správnej agendy. Vysoký počet žiadostí sa týka
vyhľadávania v ešte nespracovaných archívnych fondoch (Školská správa v Košiciach,
Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach), takže odborní pracovníci archívu
musia na ich vybavenie vynaložiť neúmerné množstvo pracovného času. V roku 2012
vybavili 474 dožiadaní, vydali 526 výpisov, odpisov a potvrdení z archívnych dokumentov.
Nevyhovujúci je stav troch čítacích prístrojov v bádateľni, využívaných genealógmi na
štúdium mikrofilmov cirkevných matrík. Archív ich dostal v polovici 90-tych rokov minulého

4

storočia a ich životnosť už uplynula. Veľmi často sa kazia a náhradné diely sú zväčša
nedostupné.
Prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie na
základe písomnej žiadosti:
písomné žiadosti v správnej agende
počet
tuzemské
zahraničné
474
450
24

vydané výpisy, odpisy, potvrdenia, kópie AD
počet
tuzemské
zahraničné
526
487
39

8. PRÍRUČNÁ ODBORNÁ KNIŽNICA.
Správe príručnej odbornej archívnej knižnice venoval archív 60 dní. Predchodcami
knižnice v jej dnešnej podobe boli knižnice župného archívu Abovsko-turnianskej župy,
Krajského súdu v Košiciach a v 50-tych rokoch 20. storočia aj bohatá knižnica
Pôdohospodárskeho archívu v Košiciach. Vďaka týmto skutočnostiam knižnica obsahuje 2
tituly zo 16. storočia, 3 tituly zo 17. storočia a 108 titulov z 18. storočia. V ďalšom období
bola knižnica budovaná ako typická príručná knižnica štátneho archívu. V súčasnosti
obsahuje 15 821 zväzkov kníh a odborných periodík z oblasti všeobecných a národných dejín,
regionálnych dejín, dejín správy a práva, archívnictva a pomocných vied historických.
Štúdium kníh sa umožňuje len prezenčnou formou - v bádateľni archívu. Knihy sa priebežne
katalogizujú aj elektronicky – v aplikácii Bach-ProArchiv-Knižnica. V roku 2012 bolo do
knižnice kvôli nedostatku finančných prostriedkov zakúpených len 12 nových kníh.

9. VÝSKUMNÁ, PUBLIKAČNÁ A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ.
Výskumná činnosť pracovníkov archívu je v súčasnosti veľmi obmedzená. Tejto
činnosti sa v archíve venujú sústavne len 2 pracovníci a to v oblasti moderných národných
dejín, regionálnych dejín a dejín archívu. Priestor na propagáciu archívu, publikovanie
odborných článkov, publikovanie archívnych dokumentov a vedecko-výskumnú činnosť
nachádzajú títo pracovníci v dôsledku vysokej pracovnej vyťaženosti väčšinou len
v mimopracovnom čase a počas víkendov. V rámci kultúrno-osvetovej činnosti organizuje
archív exkurzie žiakov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a študentov
Prešovskej univerzity, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach. Pedagógom a študentom katedry histórie Filozofickej
fakulty UPJŠ v Košiciach archív umožňuje aj konanie praktických cvičení v oblasti
využívania a interpretácie archívnych dokumentov. Študentky strednej združenej obchodnej
školy majú veľký záujem o praktické poznatky a skúsenosti z úseku správy registratúry. Naši
pracovníci podľa želania študentov a ich pedagógov často obohacujú exkurzie aj prednáškami
o histórii archívu a o jeho archívnych súboroch. S veľkým ohlasom sa stretla takto
organizovaná exkurzia našich maďarských kolegov.
Každoročne organizujeme odborné prednášky aj v spolupráci s niektorými kultúrnymi
inštitúciami v meste, najmä s Dejepisným spolkom mesta Košice.
V októbri 2012 predniesla riaditeľka archívu referát o dejinách a súčasnosti Štátneho
archívu v Košiciach na vedeckej konferencii „Košice-inštitucionálna základňa kultúry,
školstva a vedy“, organizovanej Východoslovenským múzeom a Katedrou histórie
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
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10. ORGANIZAČNÁ, RIADIACA A HOSPODÁRSKO-ADMINISTRATÍVNA
PRÁCA.
Činnosti na úseku organizačnej a riadiacej práce vykonávala predovšetkým
riaditeľka archívu a jej zástupca. Okrem toho sa riaditeľka archívu venovala odborným
konzultáciám s bádateľmi, metodickým konzultáciám a poradám s riaditeľmi pobočiek
archívu, zabezpečovaniu kvality odborných prác pracovníkov archívu, personálnej
a hospodárskej agende, vypracúvaniu hodnotení činnosti archívu a mnohým ďalším úlohám.
Ekonomickú agendu Štátneho archívu v Košiciach spolu s jeho pobočkami
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave a Trebišove majú na starosti dve zamestnankyne
s výkonom prác vo verejnom záujme. Išlo o vykonávanie komplexnej účtovnej agendy
archívu a jeho pobočiek ako vnútornej organizačnej jednotky Sekcie verejnej správy MV SR,
účtovanie miezd a odvodov zamestnancov archívu a jeho pobočiek a plnenie úloh súvisiacich
s hospodárením a komplexnou starostlivosťou o údržbu budov archívu a jeho pobočiek.
Všetky administratívne práce a správu registratúry archívu vykonáva 1 odborná
pracovníčka. Zodpovedala za všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry
v archíve, vrátane starostlivosti o zlepšenie technického stavu registratúrneho strediska
archívu. Zaevidovala 1861 evidenčných záznamov (1039 registratúrnych spisov v systéme
WinASU).
V roku 2012 sa odborní pracovníci archívu zúčastňovali na odborných poradách,
zasadnutiach odborných komisií a odborných seminároch organizovaných Odborom archívov
SVS MV SR, inými štátnymi archívmi, Spoločnosťou slovenských archivárov a vedeckými
a kultúrnymi inštitúciami v rámci regiónu (Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Verejná
knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Východoslovenské múzeum
v Košiciach). Aktívne sa podieľali na práci Dejepisného spolku v Košiciach.
Štátny archív v Košiciach v roku 2012 aj napriek úsporným opatreniam v personálnej
a finančnej oblasti plnil svoje úlohy v požadovanom objeme a na zodpovedajúcej odbornej
úrovni. Pracovníci archívu sa snažili vyrovnať so vzrastajúcou pracovnou záťažou
i s nedostatkami v materiálno-technickom vybavení archívu. Je potrebné vyzdvihnúť ich
vysokú profesionalitu, maximálnu ochotu, ústretovosť a snahu umožňovať vedeckým
inštitúciám a verejnosti prístup k informáciám obsiahnutým v archívnych dokumentoch.
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