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Správa o činnosti
Štátneho archívu v Košiciach v roku 2015
Štátne archívy v Slovenskej republike prešli k 1. novembru 2015 organizačnou
zmenou v súvislosti s prijatím zákona č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Dovtedy jestvujúca pobočka Košice sa
stala integrálnou súčasťou Štátneho archívu v Košiciach. Činnosti tejto pobočky sú teda
zahrnuté do tejto správy.
Štátny archív v Košiciach k 31. decembru 2015 evidoval 1679 archívnych súborov
v rozsahu 9457,86 bežných metrov (ďalej bm). Archív má spolu 14 systemizovaných
štátnozamestnaneckých pracovných miest a dve miesta vo verejnom záujme. Všetky pracovné
miesta sú obsadené. Na odborných prácach vyplývajúcich zo zákona o archívoch
a registratúrach sa podieľalo 16 pracovníkov.
Tabuľka 1 – Vzdelanostná úroveň zamestnancov
SŠ s maturitou

VŠ I. stupeň

VŠ II. stupeň

5

2

6

VŠ III. stupeň
3

V roku 2015 odpracovalo 16 pracovníkov archívu spolu 3386 pracovných dní.
Graf 1 - Rozsah dní čerpaných na jednotlivé činnosti:

1. PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ.
Činnostiam na úseku predarchívnej starostlivosti v oblasti správy registratúry sa
venovalo 536 dní. Odborní pracovníci archívu riešili úlohy v oblasti evidencie pôvodcov
registratúr (počet 1446), vyraďovacích konaní (počet 216), výkonu štátneho odborného
dozoru (35 kontrol), schvaľovania registratúrnych poriadkov a plánov (počet 27), metodickoinštuktážnej činnosti (376 konzultácií a inštruktáží) a preberaniu archívnych dokumentov po
vyraďovacom konaní (41,2 bm).
2. EVIDENCIA ARCHÍVNEHO DEDIČSTVA.
Na úseku evidencie archívneho dedičstva SR sa odborní pracovníci archívu (199
dní) venovali evidencii archívnych súborov uložených v štátnom archíve a evidencii
archívnych súborov uložených u pôvodcov so zriadeným archívom. Zároveň bola vykonaná
generálna revízia archívnych fondov. Evidencia sa vykonáva v elektronickej podobe vo forme
evidenčných listov archívnych fondov. Operatívne boli plnené úlohy v súvislosti so
zavádzaním IS Elektronický archív Slovenska. V Štátnom archíve v Košiciach sa nachádza
1679 archívnych súborov v celkovom rozsahu 9457,86 bm.
3. OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV
Štátny archív v Košiciach využíva pre svoje účely štyri budovy. Bačíkova 1 bola
postavená v roku 1900, v rokoch 1973 – 1988 bola adaptovaná pre potreby archívu. MV SR
vlastní 19/24 priestorov, 5/24 vlastnia reštituenti. Ročný nájom je vo výške 33 886,84,- €.
Budova potrebuje opravu strechy, prípadne ďalšie opravy (kúrenie, okná, sociálne zariadenia).
Úložné kapacity sú vyčerpané. Južná trieda 82 sa nachádza na periférii mesta, ide o dve
poschodia v administratívnej budove. Vybavenie budovy ako aj jej stav sú vyhovujúce, avšak
úložné kapacity sú taktiež vyčerpané. Vodárenská 10 je účelová budova archívu postavená
v roku 2003, rozsah voľných kapacít je 900 bm, okrem bežnej údržby, ktorá je naplánovaná,
nevyžaduje žiaden zásah. Budovu na Svätoplukovej 10 mal archív v správe do 20. 12. 2015.
Z dôvodu jej statického narušenia a celkového havarijného stavu sme presťahovali archívne
dokumenty v nej uložené do novopridelenej budovy bývalej polikliniky v areáli Leteckej
fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Neodkladným problémom je havarijný stav strechy na Bačíkovej 1. Na streche
popraskal eternit, nefunkčné sú dažďové zvody. Tento stav spôsobuje na mnohých miestach
zatekanie dažďovej vody na fasádu budovy a na povalu archívu. Rekonštrukciu strechy
značne predražuje jednak vysoké lešenie, ktoré by bolo potrebné, ale hlavne likvidácia
nebezpečného odpadu – eternitu zo strechy a aj to, že budova je národná kultúrna pamiatka,
teda výber novej krytiny a vzhľad strechy podlieha schváleniu Krajského pamiatkového úradu
Košice.
Od 1. novembra 2015 Štátny archív v Košiciach využíva aj budovy pracovísk
v štyroch okresných mestách Košického kraja. Tieto pracoviská sídlia celkom v šiestich
budovách.
3.5. Konzervovanie a reštaurovanie archívnych dokumentov
Veľké množstvo archívnych dokumentov zo 17. a 18. storočia by potrebovalo zásah
reštaurátora. Archív vedie ich evidenciu. Žiaľ, kapacity reštaurátorskej dielne v Štátnom
archíve v Prešove, špecializovanom pracovisku Spišský archív v Levoči, nie sú dostatočné.

4. FILMOTÉKA
Archív vedie v evidencii 291 kusov mikrofilmov konzervačných kópií; z toho 278
mikrofilmov sú kópie cirkevných matrík a 13 mikrofilmov sú kópie materiálov sčítania ľudu
z roku 1869 z fondov Abovskej a Turnianskej župy. Archív má v evidencii tiež 278 kusov
mikrofilmov študijných kópií Zbierky cirkevných matrík.
5. SPRACÚVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV.
Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov je najdôležitejšou odbornou
činnosťou archívu. Odborní pracovníci jej venovali 824 dní. Z celkového množstva 9457,86
bm archívnych dokumentov má archív k 31. 12. 2015 verejnosti sprístupnených 4912,97 bm
archívnych dokumentov formou archívnych pomôcok (8 registrov, 284 inventárov, 28
katalógov), čo predstavuje 51,95 % z celkového množstva archívnych dokumentov v archíve
uložených. V roku 2015 odborní pracovníci archívu spracúvali a sprístupňovali 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. Sprístupnené boli tiež
fondy miestnych národných výborov, obvodných notárskych úradov a mestského národného
výboru. Celkovo bolo v roku 2015 inventarizovaných 46,1 bm, usporiadaných vrátane
vnútorného vyraďovania 27,46 bm archívnych dokumentov.
Tabuľka 2 – Zoznam archívnych fondov spracovaných v roku 2015

Názov fondu
Východoslovenský krajský národný
výbor v Košiciach II., 1. podpredseda
Východoslovenský krajský národný
výbor v Košiciach II., odbor
oblastného plánovania
Východoslovenský krajský národný
výbor v Košiciach II., odbor
vnútorných vecí
Východoslovenský krajský národný
výbor v Košiciach II., odbor
sociálnych vecí
Hlavné gymnázium premonštrátov v
Košiciach

Školská správa v Košiciach II.,
protokoly o záverečných učňovských
skúškach

Čas. rozpätie
1971 - 1990

Usporiadané Inventarizované
(bm)
(bm)
1,2

1972 - 1990

0
8,76

1971 - 1990

8,5

0

1971 - 1990

12

0

1783 - 1919

0,5

0

1967

0

0

Obvodný úrad v Bidovciach

1991-1996

1,63

Obvodný úrad v Moldave nad Bodvou
Mestský národný výbor v Medzeve
Obvodný notársky úrad v Slanci
Notársky úrad v Slanci
Obvodný notársky úrad v Bidovciach
Obvodný notársky úrad v Drienovci
Obvodný notársky úrad v
Bohdanovciach
MNV Žírovce
MNV Rankovce
MNV Vtáčkovce
MNV Slančík
MNV Kechnec
MNV Šemša
MNV Kostoľany nad Hornádom
MNV Kalša
MNV Bočiar
MNV Malá Vieska
Obvodný úrad MNV v Košickej Novej
Vsi
Drobné prevádzkarne v okrese Košiceokolie
Obecný úrad Ďurďošík
Obecný úrad Žarnov
Zariadenie pre seniorov - Domov sv.
Alžbety Moldava nad Bodvou
Obecný úrad Malá Lodina
Obecný úrad Buzica
Mestský úrad Medzev
Obecný úrad Košická Belá
Obecný úrad Malá Ida

1991-1996
1960-1990
1885-1938(1951)
1939-1945 (1946)
(1895) 1905-1938
1895-1925 (1936)

3,5
6
1,8
1,25
0,6
0,75

1893-1938
1951-1964
1945-1971
(1943) 1948-1987
1955-1988 (1989)
1948-1963
1950-1990
1951-1960
1953-1990
1951-1960
1954-1960

2,8
0,63
1,25
2,13
2
0,5
2,5
0,25
2
0,125
0,125

1945-1950

0,87

1945-1990
1994-2009
2003-2009

6,63
0,5
0,10

1992-2004
1991-2006
1992-2004
1990-2009
1993-2009
1998-2009

0,5
0,36
0,625
2,125
0,3
0,75

Tabuľka 3 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. 12. 2015:
roztriedené

usporiadané

inventarizované

katalogizované

nespracované

bm

%

bm

%

bm

%

bm

%

bm

%

2730,62

28,87

1805,67

19,09

4789,62

50,65

123,35

1,30

8,6

0,09

Celkové
množstvo AD
v bm

9457,86

Graf 2 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. 12. 2015:

Tabuľka 4 - Analytické archívne pomôcky a sprístupnenie archívnych súborov
analytickými archívnymi pomôckami – počty:

inventáre
284

archívne pomôcky
katalógy
registre
pôv. arch.
pomôcky
28

8

0

spolu
zväzkov
320

AF sprístupnené AP
kompletne
čiastočne
453

27

6. PRÍSTUP K ARCHÍVNYM DOKUMENTOM
(BÁDATEĽSKÁ A SPRÁVNA AGENDA)
Prístupu k archívnym dokumentom zamestnanci archívu venovali 807 dní.
Bádateľňa archívu je navštevovaná veľmi často, v roku 2015 celkom 167 bádateľov
uskutočnilo 637 návštev. 21 bádateľov bolo zo zahraničia. Pozornosť bola venovaná oblasti
historického štúdia (regionálne dejiny, dejiny vedy a techniky, dejiny štátu a práva,
národnostná politika a národnostné menšiny). Nevyhovujúci je stav dvoch čítacích prístrojov
v bádateľni, využívaných genealógmi na štúdium mikrofilmov cirkevných matrík. Archív ich
dostal v polovici 90. rokov minulého storočia a ich životnosť už uplynula.
V oblasti správnej agendy (vyhotovovanie výpisov, odpisov, potvrdení a kópií
archívnych dokumentov) sme v roku 2015 vybavili 1046 dožiadaní, vydali 1134 výpisov,
odpisov a potvrdení z archívnych dokumentov.
7. PRÍRUČNÁ ODBORNÁ KNIŽNICA.
Správe príručnej odbornej archívnej knižnice venoval archív 37 dní. Predchodcami
knižnice v jej dnešnej podobe boli knižnice župného archívu Abovsko-turnianskej župy,
Krajského súdu v Košiciach a v 50. 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 21 715 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. V roku 2015 pribudlo
do knižnice 121 nových kníh.
8. VÝSKUMNÁ, PUBLIKAČNÁ A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ.
Kultúrnej a osvetovej činnosti sa v roku 2015 venovali dve zamestnankyne, konkrétne
sprevádzali exkurzie do archívu, spolupracovali s Rádiom Košice na relácii o archíve,
spolupracovali na prednáškach Košického dejepisného spolku. Pedagógom a študentom
Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach archív umožňuje konanie praktických
cvičení v oblasti využívania a interpretácie archívnych dokumentov.
Z oblasti publikačnej činnosti je popri niekoľkých posudkoch a správach
najvýznamnejším prínosom vydanie monografie vedúceho oddelenia spracúvania archívnych
dokumentov Dr. Duloviča s názvom V službách Československa: Juraj Slávik – Politická
biografia 1890 – 1935. Vydal Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2015.
V oblasti rezortných výskumných úloh bolo najviac dní venovaných generálnej revízii
archívnych fondov. Jej prínosom bol zreálnenie rozsahu archívnych fondov ako aj vyčlenenie
nových fondov z už existujúcich. M. Ostrolucká bola podpredsedníčkou Košického
dejepisného spolku a aktívne sa podieľala na jeho činnosti. R. Pavlovič je členom Československej komisie historikov a odborníkom z praxe v štátnicových komisiách na Katedre
histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
9. ORGANIZAČNÁ, RIADIACA A HOSPODÁRSKO-ADMINISTRATÍVNA
PRÁCA.
Organizačná a riadiaca práca sa týkala M. Ostroluckej, E. Duloviča, R. Pavloviča a M.
Mikovej. Zúčastňovali sa na poradách riaditeľov štátnych archívov, na regionálnych poradách
štátnych archívov, organizovali porady a konzultácie s vedúcimi pracovísk a vedúcimi
oddelení a interné pracovné porady. Odborné a metodické otázky boli konzultované
s pracovníkmi a vedením odboru archívov a registratúr SVS MV SR. Riaditeľ archívu
v ekonomickej oblasti a problematike správy budov spolupracuje s vedúcimi pracovníkmi
MV SR, Centra podpory Košice. Riaditeľ archívu plní úlohy vyplývajúce z obsadzovania
štátnozamestnaneckých miest, odmeňovania zamestnancov, ich osobného rozvoja
a vzdelávania. Rieši množstvo ďalších riadiacich a organizačných úloh, plánuje a vykazuje
činnosť štátneho archívu, metodicky usmerňuje a koordinuje jednotlivé odborné činnosti
archívu, zodpovedá za plnenie naplánovaných úloh archívu jeho zamestnancami, usmerňuje
ich a kontroluje.
Rozpočet Štátneho archívu v Košiciach na rok 2015 bez miezd bol 69 791,- €, z toho
35 000,- € bolo nájomné za Bačíkovu a Archív Spišská Nová Ves a 15 700,- € bolo stravné.
Údržba budov v tomto rozpočte zahrnutá nie je, teda na bežné prevádzkové potreby –
kancelárske potreby, archívne škatule, ochranné pomôcky, hygienické potreby, cestovné a iné
komodity – zostáva cca 19 000,- €.
V roku 2015 sa odborní pracovníci archívu zúčastňovali na odborných poradách
a odborných seminároch organizovaných odborom archívov a registratúr 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, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenské technické múzeum
v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach). Aktívne sa podieľali na práci
Košického dejepisného spolku.
Štátny archív v Košiciach v roku 2015 plnil úlohy na úseku najmä predarchívnej
starostlivosti, evidencie archívneho dedičstva, sprístupňovania archívnych dokumentov
a prístupu k nim v maximálnej možnej miere. Štátny archív v Košiciach dostal od
Maďarského spolku pre výskum rodín v Budapešti cenu za rok 2015 za ústretový prístup
k bádateľom. Aj z toho je zrejmé, že archív sa snaží v maximálnej miere umožniť prístup
k archívnym dokumentom úradom, vedeckým a kultúrnym inštitúciám a širokej verejnosti.
Tabuľka 5 – Vybrané ukazovatele činností Štátneho archívu v Košiciach za rok 2015
2015
Vyraďovacie konanie
Počet návrhov na vyradenie

216

Preberanie archívnych dokumentov
Prírastok arch. dokumentov v bežných metroch

41,2

Evidencia archívneho dedičstva SR
Počet súborov archívnych dokumentov
Celkové množstvo arch. dokumentov v bm
Prístup k archívnym dokumentom
Počet vydaných odpisov, výpisov a kópií z arch. dokumentov

1679
9457,86
1134

PhDr. Richard Pavlovič, PhD.
riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach

