
Správa o činnosti Štátneho archívu v Prešove pracovisko Archív Humenné 

za rok 2015 

 
 

1. Personálny stav 

  Na činnosti archívu sa podieľajú štyri pracovníčky, čo je nedostačujúce. 

 

2. Čerpanie pracovných dní v jednotlivých kapitolách odborných činností 
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3. Predarchívna starostlivosť  

Vyraďovacie konania: 50.V roku 2015 archív prebral 17,28 bm archívnych dokumentov z 

činnosti rôznych inštitúcií.. 

Štátny odborný dozor: 6 subjektov. 

Schválenie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov: 8. 

Metodicko-inštruktážna činnosť: 91. 

Školenia: 2. 

 

4. Ochrana archívnych dokumentov 



 Archív sídli v dvoch starých budovách, ktoré nie sú účelové a tým narastajú nároky na 

ochranu archívnych dokumentov. Potrebné je často riešiť technické problémy.  

V rámci tejto kapitoly sme v roku 2015 venovali veľkú pozornosť mechanickej očiste 

a uloženiu archívnych dokumentov v depotoch. Táto činnosť vyplývala z rezortnej úlohy na 

rok 2015, ktorou bola generálna revízia archívnych dokumentov. 

 

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov 

 Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31. decembru 

vykazovaného roka 

 
roztriedené usporiadané inventarizované katalogizované registre ako  

AP 

nespracované Celkové 

množstvo AD 

v bm 
bm % bm % bm % bm % bm % bm % 

118,9 6,8 1056,5 60,48 565,09 32,35 6,48 0,37 0 0 0 0 1746,89 
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6. Prístup k archívnym dokumentom 

6.1. Prístup k archívnym dokumentom štúdiom na základe bádateľského listu  

 

 

 

Bádatelia, bádateľské návštevy, účel štúdia   

 
 bádatelia  - počet bádateľské návštevy - počet účel štúdia 

celkom tuzemskí zahraniční celkom tuzemské zahraničné hist. iný 

 62 61 1 118 110 8 62 56 
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6.2. Prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo  

 kópie na základe písomnej žiadosti   

  

 
 písomné žiadosti v správnej agende vydané výpisy, odpisy, potvrdenia, kópie AD 

počet tuzemské zahraničné počet tuzemské zahraničné 

 497 494 3 838 835 3 

 

6.3. Poplatky   - celkom                                    757,49 € 

-  správne poplatky vybrané podľa zákona o správnych poplatkoch            598,50 € 

-  poplatky vybrané za služby archívu     158,99 € 

 

7. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 

V rámci kultúrno-osvetovej činnosti archív pripravil a uskutočnil: 

- 1 exkurzia pre žiakov ZŠ v rámci hodiny dejepisu 

- Mgr. Mária Novosádová, PhD. sa zúčastnila konferencie organizovanej Slovenským 

národným archívom v Bratislave „Škola základ života“ s príspevkom Vzdelávanie Rómov 

v medzivojnovom a povojnovom období v archívnych dokumentoch Štátneho archívu 

v Prešove pobočka Humenné. 

- Bola ukončená rezortná úloha Dejiny formovania štátnych archívov na Slovensku. 

 

10. Správa informačných technológií 

Technické vybavenie archívu bolo v roku 2014 vynovené. V archíve boli nainštalované 

výkonnejšie počítače. Horšie je to s tlačiarňami, ktoré sú zastaralé. 

 

 

                                                                                            Mgr. Mária Novosádová, PhD. 

                                                                                                       vedúca archívu 

                                                                 

 


