
 
 

Správa o činnosti  

MV SR, Štátneho archívu v Prešove, pracoviska Archív Svidník 

v roku 2015 
 

 

 

Personálny stav 

 
V MV SR, Štátnom archíve v Prešove, pracovisku Archív Svidník, sú z pôvodnych 4 

systemizovaných miest v súčasnosti obsadené 3, všetci pracovníci sú v stálej štátnej službe. 

Počas roka došlo v archíve k značným personálnym zmenám. Na uvoľnené miesto po Mgr. 

Martine Snakovej, PhD. nastúpil v marci 2015 Mgr. Jakub Milon. V súvislosti s prijatím 

novely zákona č. 266/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. Z. o archívoch 

a registratúrach PhDr. Richard Pavlovič, PhD. požiadal o uvoľnenie z funkcie riaditeľa a o 

preloženie do Štátneho archívu v Košiciach. Dňa 1. 12. 2015 bol za vedúceho pracoviska 

menovaný Mgr. Jakub Milon.     

 

 
Graf 1 – Rozpis čerpania pracovných dní v roku 2015 

PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ EVIDENCIA ARCH. DOKUMENTOV

OCHRANA ARCH. DOKUMENTOV SPRŚTUPŇOVANIE ARCH. DOKUMENTOV

PRÍSTUP K ARCH. DOKUMENTOM KNIŽNICA

KULTÚRNA A OSV. ČINNOSŤ RIADIACA PRÁCA

IT

 
 



 2 

 

Predarchívna starostlivosť a evidencia archívneho dedičstva SR 

 
Predarchívnej starostlivosti bolo v roku 2015 venovaných 104 pracovných dní.  

Štátny odborný dozor bol vykonaný v 7 organizáciách. Sedem kontrol bolo 

komplexných, jedna následná. Kontroly boli vykonané v Základnej škole v Cernine, 

v Základnej umeleckej škole vo Svidníku, v Súkromnej základnej škole v Giraltovciach, v 

Detskom domove vo Svidníku, vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, pobočke Svidník 

a v Slovenskom červenom kríži, územnom spolku vo Svidníku. Pôvodcovia dodržiavajú 

registratúrny poriadok, pravidelne predkladajú archívu návrhy na vyradenie, spolupráca 

s nimi je bezproblémová. Následná kontrola bola vykonaná v ZŠ v Cernine.  

 

V evidencii archívu je 241 pôvodcov registratúr. Archív schválil v roku 2015 päť  

registratúrnych poriadkov a plánov, vykonal 8 kontrol u pôvodcov a prebral celkovo 10,125  

bm archívnych dokumentov na základe 17 návrhov na vyradenie. Zamestnanci archívu 

vykonali v roku 2015 celkovo 20 konzultácií a inštruktáží. 

   

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník spravuje celkom 1734,345 bm 

archívnych dokumentov, ktoré sú rozdelené do 552 archívnych fondov. 

 

 
Tabuľka 1 –  Zoznam prírastkov archívnych dokumentov v roku 2015 po vyraďovacom konaní 

 

 
Názov pôvodcu a časový rozsah 

1. 

Podduklianské kultúrne centrum vo Svidníku   1993 - 1999 

2. 

Obecný úrad v Miňovciach   (1986) 1990 - 2005 

3. 

Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník   2003 - 2004 

4. 

Tesla Stropkov, akciová spoločnosť   2004 - 2007 

5. 

Stredná odborná škola v Stropkove   1976 - 2004 

6. 

Okresná prokuratúra vo Svidníku   1981-2003 

7. 

Okresný úrad vo Svidníku II. - odbor požiarnej ochrany   1996 - 2001 

8. 

Okresný úrad v Stropkove - odbor požiarnej ochrany  1996 - 2001 

9. 

Nemocnica armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku  1971 - 2009 

10. 

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána vo Svidníku 1991 - 2004 

11. 

Základná škola v Cernine   (1924) 1943 - 2004 

12. 

Detský domov vo Svidníku   1962 
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Ochrana archívnych dokumentov 
 

Celkový stav budovy archívu 

     Účelová budova archívu bola daná do užívania v roku 1981, rekonštruovaná bola v rokoch 

2006 – 2007. Stojí na samostatnom oplotenom pozemku, budova vrátane pozemku je 

vlastníctvom Ministerstva vnútra SR. V súčasnosti je materiálne vybavenie archívu 

vyhovujúce, ako aj množstvo voľných regálov. V roku 2014 bol opravený plot, dažďové 

zvody a strop na schodisku. Budova má plastové okná, vlastnú plynovú kotolňu, nové 

teplovodné rozvody a radiátory, postačujúce interiérové vybavenie.  

 

Vybavenie budovy regálovou technikou a kapacita depotov 

     Archív využíva 4 depoty: 

I. hlavný depot   

II. matričný depot  

III. depot suterén   

IV. depot Vihorlat  

     Vo všetkých depotoch sú statické kovové regále, celková metráž voľných kapacít je cca 

500 bm. 

 

 

Sprístupňovanie archívnych dokumentov 

 
Z naplánovaných činností bolo usporiadané vrátane vnútorného vyraďovania 

a zároveň inventarizované fondové oddelenie Okresný národný výbor vo Svidníku II. (1968 – 

1990), odbor vnútorných vecí v rozsahu 16 bm. V roku 2015 bol vypracovaný úvod a registre 

k inventáru a tento bol zaslaný do centrálnej evidencie. Inventár bol vypracovaný na základe 

projektu schváleného OAR, č. SVS-OAR1-2014/004696-002, dňa 10. 02. 2014 a jeho 

autorkou bola Martina Snaková. 

 

Ľubica Kurilcová pokračovala v inventarizácii fondového oddelenia Okresný národný 

výbor vo Svidníku  II. (1968 – 1990), odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného 

hospodárstva (1960 – 1968) 1968 – 1990. Celkovo v roku 2015 zinventarizovala 15,375 bm. 

Po ukončení tohto čiastkového inventára, vypracovala dodatok k inventáru ONV vo Svidníku 

I. (1944) 1945 – 1960 v celkovom rozsahu 0,75 bm a dodatok k inventáru ONV v Stropkove 

(1929) 1945 – 1960 v rozsahu 0,625 bm. Inventarizácia prebiehala  na základe projektu 

schváleného OAR, č. SVS-OAR1-2013/004053-002, dňa 17. 05. 2013. 

 

Anna Soľaničová v roku 2015 vypracovala úvod a registre k fondu Miestny národný 

výbor v Stročíne (1948 – 1990). Súčasne vykonávala usporiadanie a vnútorné vyraďovanie 

fondov, ktoré boli do archívu v danom roku prevzaté po vyraďovacom konaní.     

 

Pracovnou náplňou Jakuba Milona bolo vypracovanie projektu na spracovanie 

a sprístupnenie fondu MsNV vo Svidníku (1945-1990). Súčasne pre účely ISEA spracoval  

fond Ivan Mindoš – fotografie. Počas jeho spracovania bolo zdigitalizovaných 580 

jednotlivín, ktoré boli tématicky rozdelené do 13 skupín. Ku každej fotografii boli vyhotovené 

popisky. Výstupom z tejto činnosti je čiastkový inventár zaslaný do centrálnej evidencie 

v elektronickej podobe pre potreby ISEA. 
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     Celkovo bolo v roku 2015 usporiadaných vrátane vnútorného vyradenia 10,125 bm 

a inventarizovaných 16,875 bm archívneho materiálu. Úbytok archívnych dokumentov 

vnútorným vyradením bol 17,125 bm. 

 

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník z celkového rozsahu archívnych 

dokumentov 1734,345 bm má 1,15 % roztriedeného materiálu, 77,22 % usporiadaného po 

vnútornom vyradení a 21,63 % archívnych dokumentov je inventarizovaných (38 zväzkov 

archívnych pomôcok). 

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

 

 

 bm % 

roztriedené 19,945 1,15% 

usporiadané 1339,261 77,22% 

inventarizované 375,139 21,63% 

celkové množstvo 1734,345 100% 

 

 

 

 

Prístup k archívnym dokumentom 

 
     V roku 2015 archív navštívilo spolu 18 bádateľov, z toho 2 zahraniční, počas 45 

bádateľských návštev. Najväčší záujem bol o štúdium matričných kníh.  

 

      V správnej agende bolo archívu doručených 152 písomných žiadostí, na základe čoho 

bolo vydaných 128 výpisov, odpisov alebo potvrdení z archívnych dokumentov. 

Z  nesprístupnených archívnych fondov bolo vydaných 108 výpisov a 20 zo sprístupnených. 

Archív vybral na správnych poplatkoch celkom 401,50 € a za služby poskytnuté archívom 

celkom 3,76 €. 
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Odborná archívna knižnica 

 
     V roku 2015 pribudlo do archívnej knižnice spolu 22 zväzkov kníh, ktoré boli 

nadobudnuté v prevažnej väčšine darom. V súčasnosti archívna knižnica disponuje 4014. 

Niekoľko stoviek starších kníh ešte nie je skatalogizovaných, bude sa tak robiť postupne aj 

naďalej.  

 

     Archív odoberá tieto tlačoviny: Historický časopis, Slovenská archivistika, Soudobé dějiny, 

Pamäť národa a Český časopis historický. Archív bezplatne dostáva odborné časopisy 

Monument revue a Mesto a dejiny. 

 

     Archív dostáva v zmysle zákona o povinných výtlačkoch bezplatne regionálnu tlač: 

Podduklianske novinky, Dukla, Spektrum, Národné noviny, Rusín a Korzár. Archív využíva 

pri správe svojej odbornej archívnej knižnice program Bach knižnica. 

 

 

Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 

 
     V roku 2015 sa pracovníci archívu podieľali na plnení dvoch rezortných úloh. 

V mesiacoch apríl až jún 2015 bola vykonaná generálna revízia archívnych fondov. Na jej 

záver bolo vypracovaná správa o vykonaní generálnej revízie. V novembri 2015 bola 

ukončená rezortná výskumná úloha k publikácii o dejinách štátnych archívov, ktorú 

realizovali PhDr. Richard Pavlovič, PhD. a Mgr. Jakub Milon. 

 

     Kultúrno-osvetovú činnosť vykonával prevažne bývalý riaditeľ PhDr. Richard Pavlovič, 

PhD.. V rámci tejto činnosti realizoval prednášky a referáty v spolupráci, napr.  s Ústavom 

pamäti národa, Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach a i., spolupracoval s Rozhlasom 

a televíziou Slovenska. Zorganizoval exkurziu pre pracovníkov Masarykovho ústavu 

a Archivu akademie věd ČR. Mgr. Jakub Milon poskytol rozhovor týždenníku DUKLA, 

v ktorom spropagoval prácu archivárov. 

 

     V archíve sa uskutočnili dve exkurzie žiakov základných škôl, spojené s prednáškou 

o archíve a s ukážkou archívnych dokumentov. 

 

 

Organizačná a riadiaca práca, vzdelávanie, ekonomické a administratívne 

práce 

 
     V rámci tejto kapitoly sa zamestnanci archívu zúčastňovali prezentácií, školení, 

konferencií, zasadnutí odborných komisií, riaditeľských porád, odborných archívnych porád, 

seminárov a pod..  

 

     Poverení pracovníci viedli evidencie, výkazníctvo, vykonali inventarizáciu majetku 

a ďalšie činnosti súvisiace s chodom archívu (spolupráca s Jednotkou podpory Svidník, 

kuriérna služba, požiarna ochrana, bezpečnosť práce atď.). 
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Správa informačných technológií 

 
     Prevažnú časť činností, ktoré sa týkajú prevádzky a správy informačných technológií 

zabezpečoval zamestnanec Centra podpory Prešov, ktorý pracuje vo Svidníku. Poruchy 

odstraňoval v krátkych lehotách, rovnako pravidelne zálohoval dáta. 

 

 

 

Tabuľka 3 – Porovnanie niektorých ukazovateľov činností archívu za posledných 5 rokov 

 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet návrhov na vyradenie  

 

62 63 39 20 17 

Počet vydaných odpisov, výpisov a kópií  

z archívnych dokumentov 

 

65 108 98 143 128 

Počet bádateľských návštev 

 

48 25 35 44 45 

 

 

 

 

Vypracoval:                              Mgr. Jakub Milon 

                  vedúci 


