Príloha k č. SAKE-2017/000701-005
SPRÁVA O ČINNOSTI
Štátneho archívu v Košiciach za rok 2016
Personálny stav
V Štátnom archíve v Košiciach v dvoch oddeleniach a štyroch pracoviskách pracuje
spolu 35 zamestnancov, z toho traja vo výkone práce vo verejnom záujme, ostatní v štátnej
službe. Štátny archív v Košiciach má obsadené všetky pracovné miesta.
Tak ako vo všetkých štátnych archívoch, z hľadiska personálnej politiky by sa žiadalo
zvýšenie tried 04 o jednu triedu, prípadne iné posuny smerom nahor. Pomohlo by to oceniť
prácu štátnych zamestnancov, z ktorých mnohí už v triede 04 majú viac ako dvadsaťročnú
prax.
Tabuľka 1 – Vzdelanostná úroveň zamestnancov
SŠ s maturitou

VŠ I. stupeň

VŠ II. stupeň

15

2

14

VŠ III. stupeň
4

V roku 2016 odpracovalo 35 pracovníkov archívu spolu 7242,5 pracovných dní.
Graf 1 - Rozsah dní čerpaných na jednotlivé činnosti:
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Predarchívna starostlivosť
V rámci predarchívnej starostlivosti pracujú v sídelnom archíve Mgr. Miroslava
Miková, Ing. Jana Pigová, PhDr. Lucia Tokárová, PhD. a Mgr. Mária Drábiková, na
pracovisku Archív Michalovce Mgr. Valéria Molnárová, Gabriela Gorejová, Alica Sotáková
a Milica Ondo-Eštoková, na pracovisku Archív Rožňava Ing. Eva Jergová, Eva Kerekešová
a Mgr. Ján Lipták, na pracovisku Archív Trebišov Mgr. Margita Bandoľová, Mgr. Jana
Kováčová, na pracovisku Archív Spišská Nová Ves Mgr. Nina Palková, Gabriela Vencelová
a Mgr. Matúš Smoroň.
Rok 2016 bol z hľadiska tejto agendy výnimočný. Po prijatí vyhlášky č. 410/2015 Z. z.
boli všetkým orgánom verejnej moci schválené nové registratúrne poriadky. Okrem toho
prebiehali všetky ostatné procesy v rámci PAS. OSV aj všetky pracoviská navýšenie agendy
zvládli, schválili spolu 1181 registratúrnych poriadkov. Archív vypracoval podrobnú tabuľku
všetkých pôvodcov I. a II. kategórie vo svojej pôsobnosti a niekoľko mesiacov dôsledne
upravoval zložky pôvodcov v ISEA, boli doplnené adresy, kontaktné osoby, schválené
registratúrne poriadky v pdf v zložkách pôvodcov. Počet pôvodcov registratúry uvedený
v tabuľkovej časti je súčtom pôvodcov I. a II. kategórie. Vyradené bolo väčšie množstvo
pôvodcov, ktorí sa do ISEA dostali zo zaniknutej pobočky Košice.
Štátny odborný dozor bol vykonaný v 52 subjektoch, zásadné porušenia zákonov
a vyhlášky neboli zistené, ohľadom Východoslovenskej galérie v Košiciach momentálne
prebieha lehota na odstránenie nedostatkov.

Evidencia archívneho dedičstva
Z hľadiska evidencie archívneho dedičstva bol rok 2016 prechodným rokom, kedy sa
postupne rozbiehala kooperácia programu WinAfondy a ISEA. Sídelný archív opatruje na
základe depozitných zmlúv päť fondov cirkevnej proveniencie. Archív Spišská Nová Ves má
v depozite 23 fondov v Spišskom archíve v Levoči. V roku 2016 prebiehali tiež delimitácie,
ktoré však vzhľadom na priestorové problémy Archívu Spišská Nová Ves neboli realizované.
Pristúpi sa k nim okamžite po zmontovaní regálov. Niekoľko fondov bolo delimitovaných
z Archívu Rožňava do Archívu Rimavská Sobota, zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici do
Archívu Rožňava, zo Spišského archívu v Levoči do Štátneho archívu v Košiciach, zo
Štátneho archívu v Prešove do Archívu Michalovce a Archívu Trebišov. Delimitácie prebehli
aj medzi pracoviskami Trebišov a Michalovce.
Archív spravuje spolu 18566 bm archívnych dokumentov rozdelených do 4245
fondov.
Ochrana archívnych dokumentov
Štátny archív v Košiciach spolu so svojimi štyrmi pracoviskami sídli v desiatich
budovách. Voľné kapacity v malej miere majú všetky Archívy okrem Michaloviec
a Trebišova.
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, ktorý sa im platí, je vo výške
33 800,- Eur. Budova potrebuje opravu strechy (180 000,- Eur), 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
720 bm, nevyžaduje žiaden zásah. V budove bývalej polikliniky sú uložené archívne fondy,
ktoré budú vyradené z evidencie archívneho dedičstva.
Archív Michalovce sídli vo vlastnej účelovej budove z roku 1984, v budúcnosti sa
plánuje jej generálna rekonštrukcia s ohľadom na ochranu životného prostredia a v najbližšej
dobe oprava kanalizácie. Ukladacie kapacity sú vyčerpané, menej frekventované fondy sú
uložené na Obvodnom oddelení PZ v Strážskom, avšak nie v regáloch.
Archív Trebišov sídli vo vlastnej účelovej budove z roku 1982. Aj tu sa plánuje
generálna oprava a aj na tomto pracovisku sú ukladacie priestory už vyčerpané, navyše aj
administratívna časť je nedostatočne veľká.
Archív Rožňava sídli vo vlastnej prispôsobenej budove školy postavenej v roku 1991,
kapacity je možné rozšíriť inštalovaním mobilných regálov. Budova vyžaduje ešte investície
z hľadiska požiarnej ochrany, elektrickú prípojku a drobné stavebné úpravy. Aj tento objekt je
zaradený do plánu opráv z hľadiska ochrany životného prostredia.
Archív Spišská Nová Ves sídli v dvoch budovách. V historickej prenajatej budove na
Letnej 66, kde je nedostatok kancelárskych a skladových priestorov (ročný nájom je 2600,Eur) a na Markušovskej ceste, kde je archívu pridelené prízemie a prvé poschodie. Plánuje sa
doplnenie regálov, presťahovanie archívu do tejto budovy a jej generálna oprava.
V budove Vodárenská 10 v Košiciach sa každý štvrtok počas roku 2016 venovali J.
Botková, J. Duleba a G. Soltészová ukladaniu materiálu do škatúľ, štítkovaniu a vytváraniu
lokačných prehľadov.
Konzervovanie a reštaurovanie AD
Archívne dokumenty, ktoré sa v roku 2016 digitalizovali na špecializovanom
pracovisku Spišský archív v Levoči, boli z fondu Magistrát mesta Rožňava 1323-1922:
1. František I. potvrdzuje výsady rožňavských a rimavskosobotských sviečkoolejárov,
rok 1826, sign. 22,
2. František I. potvrdzuje artikuly cechu čižmárov v Rožňave, rok 1822, sign. 23,
3. František I. udeľuje výsady cechu klobučníkov v Rožňave, rok 1825, sign. 24,
4. František I. udeľuje výsady cechu nemeckých krajčírov v Rožňave, rok 1829, sign. 25.
V roku 2016 bola reštaurovaná na špecializovanom pracovisku Spišský archív
v Levoči Mestská kniha (II .časť) 1520 – 1749 z fondu Magistrát mesta Rožňava 1323 –
1922, matrika Lastoviec, gr. kat., inv. č. 439 a erbová listina M. Kovacha, 1635, Abovská
župa I., inv. č. 1305.
Sprístupňovanie archívnych dokumentov
Sprístupňovanie AD v roku 2016 bolo ovplyvnené odporúčaním OAR nepoužívať
aplikáciu Bach inventáre a zároveň ISEA nebol ešte dostupný. Čo sa týka oddelenia
spracúvania archívnych dokumentov, sprístupňoval sa fond Východoslovenský krajský
národný výbor. Práce na tomto rozsiahlom fonde pokračujú aj v roku 2017. Od 1. augusta
2016 A. Piskoriková triedila archívne dokumenty uložené v depote č. 3 na Bačíkovej do
fondov. Ide o maďarsky písaný materiál v rozsype, ktorého pôvod nebol známy. Bolo
uložených do škatúľ 94 bm archívnych dokumentov. Uvedené práce boli vykonané nad plán
práce na rok 2016.

Archív Michalovce taktiež sprístupňuje rozsiahlejšie fondy, práce budú pokračovať
v roku 2017. Archív Rožňava usporiadal fondové oddelenie odbor školstva ONV v Rožňave
a inventarizoval dva fondy MNV (Slavošovce a Brdárka), registre k MNV v Slavošovciach
budú do ISEA zapísané v roku 2017. Archív Spišská Nová Ves (N. Palková) pokračoval
v inventarizácii náročného fondu Magistrát mesta Spišská Nová Ves 1700 – 1786. Okrem
toho boli vykonané práce na niekoľkých fondoch, bude sa v nich pokračovať v roku 2017.
Archív Trebišov pristúpil v roku 2016 k rozsiahlemu usporadúvaniu a vnútornému
vyraďovaniu fondov družstiev. Usporiadaných bolo 171,1 bm archívnych dokumentov.
Taktiež bol ukončený katalóg k fondu Okresný úrad Trebišov 1923 – 1945.
Tabuľka 2 – Zoznam archívnych fondov spracovaných v roku 2016

1982 - 1990
1970 - 1990
1988 - 1990

Usporiadané
(bm)
5
5
5

Inventarizované
(bm)
0
0
0

1961 - 1965

5

0

1944

0

0

1949-1994

15

0

1960-1996

8

0

1962-1997

2,5

0

1945-1960

0,44

0

1953-1988

8

0

1968-1997

0,9

0

1991-2000

0,1

0

1967-1991

4,15

0

1951-2001

3,5

0

1965-2006

1,8

0

1960-1981

0,3

0

1968-1990

2,5

0

1967-1990

1,3

0

1965-2002

3

0

(1947) 1959-1997
1996-2003

0,3
37,45

0
0

1957-1996

11

0

1991-1996

0,3

0

1952-1990

5,8

0

1951-1963

0,35

0

Názov fondu

Čas. rozpätie

MsNV v Sobranciach
MsNV v Michalovciach
MsNV v Strážskom
ONV v Michalovciach, odbor
vnútorných vecí
Okresný úrad v Trebišove
Okresný stavebný podnik v
Trebišove
Pozemné stavby v Trebišove
Okresný podnik bytového
hospodárstva v Trebišove
Okresný národný výbor vo Veľkých
Kapušanoch
Okresná poľnohospodárska správa v
Trebišove
Okresné osvetové stredisko v
Trebišove
Odborné učilište v Lelese
Okresný výbor Zväzu
československo-sovietskeho
priateľstva v Trebišove
Okresná správa ciest v Trebišove
Stredné odborné učilište železničné
v Čiernej nad Tisou
Stredné odborné učilište v Lelese
Poľnohospodársky nákupný a
zásobovací závod v Trebišove
Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu
s armádou (Zväzarm) v Trebišove
Ústav sociálnej starostlivosti v
Trebišove
Charitný domov v Brehove
Okresný úrad v Trebišove
Jednota, spotrebné družstvo v
Trebišove
Poľnohopárske družstvo v
Plechoticiach
Jednotné roľnícke družstvo v Boli
Jednotné roľnícke družstvo v
Boťanoch

Jednotné roľnícke družstvo v
Božčiciach
Jednotné roľnícke družstvo v
Brehove
Jednotné roľnícke družstvo v
Cejkove
Jednotné roľnícke družstvo v
Černochove
Jednotné roľnícke družstvo v
Čičarovciach
Jednotné roľnícke družstvo v Čiernej
Jednotné roľníce družstvo v Dargove
Jednotné roľnícke družstvo v
Dvoriankach
Jednotné roľnícke družstvo v Hrani
Jednotné roľnícke družstvo v
Kazimíri
Jednotné roľnícke družstvo v
Kravanoch
Jednotné roľnícke družstvo v
Kuzmiciach
Jednotné roľnícke družstvo v Kyste
Jednotné roľnícke družstvo v Lelese
Jednotné roľnícke družstvo v Malých
Trakanoch
Jednotné roľnícke družstvo v Malej
Tŕni
Jednotné roľnícke družstvo v
Michaľanoch
Jednotné roľnícke družstvo v
Parchovanoch
Jednotné roľnícke družstvo v
Plechoticiach
Jednotné roľnícke družstvo v
Poľanoch
Jednotné roľnícke družstvo v
Sečovciach
Jednotné roľnícke družstvo v Sirníku
Jednotné roľnícke družstvo v
Slovenskom Novom Meste
Jednotné roľnícke družstvo v Stanči
Jednotné roľnícke družstvo v
Stankovciach
Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkej
Bare
Jednotné roľnícke družstvo vo
Veľkom Horeši
Jednotné roľnícke družstvo vo
Veľkých Kapušanoch
Jednotné roľnícke družstvo vo
Višňove
Jednotné roľnícke družstvo vo
Vojanoch
Jednotné roľnícke družstvo vo
Vojčiciach
Jednotné roľnícke družstvo v Zatíne
Jednotné roľnícke družstvo v
Zemplínskom Hradišti
Jednotné roľnícke družstvo v

1959-1971

0,24

0

1975

0,1

0

1967-1991

4,5

0

1952-1962

0,6

0

1957-1991

2

0

1952-1964
1970-1990

0,25
2,5

0
0

1958-1972

0,3

0

(1959) 1963-1977

0,1

0

1958-1978

0,2

0

1951-1974

0,35

0

1974-1989

1,5

0

1966-1990
1948-1990

6,1
6,5

0
0

1951-1974

4,2

0

1958-1963

0,3

0

1950-1963

0,9

0

1960-1990

5

0

1952-1997

5,8

0

1964-1989

1,5

0

1965-1991

4,1

0

1958-1975

0,09

0

1951-1958

0,2

0

1957-1963

0,3

0

1960-1975

0,1

0

1952-1962

0,32

0

1961-1989

3,8

0

1953-1989

3,4

0

1957-1972

0,98

0

(1958) 1973-1990

3,1

0

1959-1991

2

0

1959-1962

0,1

0

1960-1991

2,8

0

1960-1963

0,12

0

Zemplínskom Jastrabí
Hydinár, a.s. v Trebišove
ONV Rožňava , odbor školstva
Miestny národný výbor v Brdárke
Miestny národný výbor v
Slavošovciach
Okresný súd v Rožňave
Miestne národné výbory v okrese
Spišská Nová Ves
Školský inšpektorát v Spišskej Novej
Vsi
Magistrát mesta Spišská Nová Ves
Obvodný úrad MNV v Haniske
Obvodný úrad MNV
v Rozhanovciach
Obvodný úrad MNV v Malej Ide
Miestny národný výbor v Šaci
Obvodný notársky úrad
v Rozhanovciach
Notársky úrad v Rozhanovciach
Miestny národný výbor v Janíku
Miestny národný výbor v Košickej
Novej Vsi
Východoslovenský krajský národný
výbor v Košiciach II., odbor
sociálnych vecí a pracovných síl
Východoslovenský krajský národný
výbor v Košiciach II., 1. podpredseda
Východoslovenský krajský národný
výbor v Košiciach II., 2.
podpredseda;
Roztriedenie materiálu, pripraveného
v 80. rokoch na delimitáciu s
Maďarskom, na úroveň fondov

1990-1997
1960 - 1990
1950 - 1985

0,06
19,63
0,8

0
0
0

1950 - 1990

3,7

0

1852 - 2002

0

0

1960 - 1990

0

2

1919 - 1952

0

14

1700 - 1786
1945 – 1950

0,6
1,2

0
0

1945 – 1950
1945 – 1950
1958 – 1968

2,5

0

1
4,5

0
0

1895 – 1938 (1940)
(1937) 1939 – 1945
1945 - 1982

1,4

0

2,3
3

0
0

0,88

0

10

0

1,3

0

5,3

0

0

0

1951 - 1969
1971 – 1990
1971 – 1990
1971 – 1990

Tabuľka 3 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. 12. 2016:
roztriedené

usporiadané

inventarizované

katalogizované registre

nespracované Celkové

bm

%

bm

%

bm

%

bm

%

bm

%

bm

%

3434

18,5

7312

39,4

7354

39,6

183,8

0,99

237,2

1,28

44,74

0,24

množstvo AD
v bm

18566

Graf 2 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. 12. 2016:
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Prístup k archívnym dokumentom
Počty bádateľských návštev mierne narástli, rovnako vysoký je aj počet vydaných
výpisov a odpisov z archívnych dokumentov s výnimkou pracoviska Archív Spišská Nová
Ves:
SAKE
MI
RV
SN
TV
bádateľské návštevy v roku 2016
830
153 167 52
129
vydané výpisy, odpisy z AD v r. 2016
943
677 220 57
1217
Štátny archív v Košiciach dostal v máji 2016 cenu Maďarskej spoločnosti pre
výskum rodín za ústretový prístup k bádateľom. Čo sa týka prístupu k AD verejným
vystavovaním, sídelný archív pripravil výstavu k 65. výročiu založenia Štátneho archívu
v Košiciach, pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie vyhotovil
v bádateľni výstavný panel Hnutie uhorských jakobínov, poskytol dokumenty na výstavu
Oprášené dejiny – pohľad do histórie košických priemyselných firiem v Štátnej vedeckej
knižnici v Košiciach, na výstavu Ľudovít Feld vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.
Archív Rožňava poskytol dokumenty na výstavu Žofia – pani Krásnej Hôrky v kaštieli
Betliar pre SNM – Múzeum Betliar. Archív Trebišov pripravil výstavy Kultúrne pamiatky
mesta Trebišov, Cechy a spolky v okrese Trebišov, Tokajská vínna cesta, História kaštieľa
v Lastovciach, Gróf Július Andrássy.

Knižnica
Predchodcami odbornej archívnej knižnice boli knižnice župného archívu Abovskoturnianskej župy, Krajského súdu v Košiciach a knižnica Pôdohospodárskeho archívu
v Košiciach. Vďaka týmto skutočnostiam knižnica obsahuje dva tituly zo 16. storočia, tri
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 16 170 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. Celá knižnica je katalogizovaná elektronicky
v aplikácii Bach Knižnica. Po zlúčení s bývalou pobočkou Košice sme zistili, že odborná
archívna knižnica tohto archívu je katalogizovaná len písomne. Po dodaní novej aplikácie na
správu knižnice bude táto časť knižnice elektronicky katalogizovaná, zlúčená s tunajšou
knižnicou. Prípadné duplikáty budú ponúknuté iným knižniciam. V roku 2016 sa knižnica
sídelného archívu oproti minulému roku rozrástla o 41 zväzkov. Archív abonuje odborné
časopisy Slovenská archivistika, Historický časopis, Soudobé dějiny, Historická revue, Dějiny
a současnost, Monument revue, taktiež regionálny denník Korzár. Odborné archívne knižnice
pracovísk zhromažďujú hodnotné publikácie k dejinám obcí a miest. Okrem pracoviska
Archív Spišská Nová Ves sú všetky publikácie katalogizované v programe Bach Knižnica.
Sídelný archív spolu s pracoviskami uchováva spolu viac ako 35 tisíc zväzkov publikácií.
Kultúrna, osvetová a publikačná činnosť
Kultúrnej a osvetovej činnosti sa venovali všetky pracoviská aj sídelný archív.
Organizovali exkurzie do archívu, konali prednášky o dejinách miest a archívoch pre žiakov
základných i stredných škôl, ako aj pre študentov odboru história. Poskytli dokumenty pre
prípravu propagačných materiálov miest. Sídelný archív bol spoluorganizátorom
medzinárodnej konferencie v Prešove o Podkarpatskej Rusi, R. Pavlovič mal prednášku
o archíve na Katedre archívnictva FF Masarykovej univerzity v Brne a o Politických elitách
normalizačného Slovenska na Katedre histórie UPJŠ v Košiciach. Archív poskytol niekoľko
rozhovorov médiám, napr. televízii Markíza, TV Naša Košice, TASR. V regionálnom
denníku Korzár, ktorý je súčasťou denníka SME, bolo v roku 2016 päť článkov o Štátnom
archíve v Košiciach.
V rámci publikačnej činnosti M. Bandoľová vydala knihu Výtvarné umenie ako súčasť
sídelnej architektúry mesta Trebišov. R. Pavlovičovi vyšla jedna štúdia v recenzovanej
kolektívnej monografii a tri správy. Vypracoval posudky na bakalársku a magisterskú prácu
a posudky na kolektívne monografie vydávané v Košiciach, Bratislave, Levoči a Prahe.
R. Pavlovič je odborníkom z praxe v štátnicových komisiách na Katedre histórie FF
UPJŠ v Košiciach, členom Česko-slovenskej komisie historikov, zúčastnil sa dvoch jej
zasadnutí v roku 2016 v Prešove a Liberci.
Organizačná a riadiaca práca
Štátny archív v Košiciach 5. januára 2016 zriadil jednu bádateľnu pre sídelný archív
v Košiciach. Bola zabezpečená kuriérna služba pre doručovanie záznamov z budov archívu
v Košiciach, a ich následné podpisovanie na Bačíkovej ulici. Pracovníci boli k 1. februáru
2016 presunutí medzi oddeleniami tak, aby ich reálna pracovná náplň korešpondovala s ich
zaradením do oddelenia. Sídelný archív organizuje pravidelné porady vedúcich oddelení
a vedúcich archívov, porady pracovníkov sídelného archívu a tematické porady (napr. PAS,
bádateľská agenda, evidencia AD, ISEA a úprava pôvodcov).
Organizačnej práci sa venuje v sídelnom archíve riaditeľ archívu, M. Miková, Ing.
Horváthová. Komunikácia a riešenie prevádzkových problémov s Centrom podpory Košice je
efektívne a na dennej báze.
Porád riaditeľov v Bratislave, Trnave, Prešove a Nitre sa zúčastnil riaditeľ archívu.
Zamestnanci archívu sa zúčastnili viacerých školení ISEA v Bratislave, tiež školenia Úradné
dokumenty v praxi. Riaditeľ archívu je členom akvizičnej komisie OAR, zúčastnil sa dvoch

jej zasadnutí, rovnako výberových konaní na MV SR, zasadnutia delimitačnej komisie OAR.
M. Miková sa zúčastnila Letnej školy maďarského jazyka v Budapešti, J. Pigová a M.
Horváthová adaptačného vzdelávania. Niektorí zamestnanci z dôvodu zlepšenia svojich
zručností sa opakovane zúčastnili školenia k IS Fabasoft. Zamestnanci sídelného archívu
i pracovísk sa zúčastňovali seminárov a konferencií z histórie, otvorení výstav v regiónoch.
Tabuľka 4 – Vybrané ukazovatele činností Štátneho archívu v Košiciach za rok 2016
2016
Vyraďovacie konanie
Počet návrhov na vyradenie

464

Preberanie archívnych dokumentov
Prírastok arch. dokumentov v bežných metroch

304,07

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

V Košiciach 01. 03. 2017

4251
19344
3114

PhDr. Richard Pavlovič, PhD.
riaditeľ

