
SPRÁVA O ČINNOSTI ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V PREŠOVE  

ZA ROK 2018 
 

 

 Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Prešove pokrýva všetky okresy prešovského 

kraja a činnosť v nich je zabezpečovaná jednotlivými oddeleniami v Prešove a pracoviskamiv 

Levoči, Bardejove, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku a Vranove nad Topľou. 

 

 
 

 

 

A. PERSONÁLNY STAV  

 

1. Systemizované zamestnanecké miesta  
 

V Štátnom archíve v Prešove bolo v roku 2018 systemizovaných 57 zamestnaneckých 

miest, z nich bolo 49 štátnozamestnaneckých miest v stálej štátnej sluţbe, 3 miesta v dočasnej 

štátnej sluţbe a 5 miest vo verejnom záujme. 

Počas roka 2018 došlo k personálnym zmenám v týchto pracoviskách: 

Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči – Do starobného dôchodku odišla k 28. 

02. 2018 Cecília Felberová. Po výberových konaniach boli postupne obsadené tri uvoľnené 

štátnozamestnanecké miesta – od 01. 03. 2018 nastúpila Mgr. Andrea Ondriová (samostatný 

radca), od 01. 07. 2018 Mgr. Michaela Kurinovská, PhD. (odborný radca) a od 01. 09. 2018 

Ľubica Motyková (hlavný referent). 

Pracovisko Archív Poprad – V archíve pribudlo 1  štátnozamestnanecké miesto, výberovým 

konaním bolo obsadené od 01. 09. 2018 Mgr. Ingrid Janigovou (odborný radca). 

Pracovisko Archív Svidník – 15. 09. 2018 došlo k zmene vedúceho pracovníka.  Mgr. 

Veroniku Havadejovú, ktorá je na materskej dovolenke, v dočasnej štátnej sluţbe zastupuje 

Mgr. Anna Zamišková. 

Pracovisko Archív Stará Ľubovňa – Od 15. 09. 2018 ukončila dočasnú štátnu sluţbu Mgr. 

Anna Zamišková.  



Graf 1 – Počet pracovníkov v Štátnom archíve v Prešove 

 

 
 

Jednotlivé pracovné miesta boli obsadené zamestnancami s nasledujúcou  kvalifikáciou: 

 

 

Tabuľka 1 – Počet pracovníkov archívu podľa vzdelania 

 
Vysokoškolské Stredoškolské Základné Spolu 

38 18 1 57 

 

 

 

 

Graf 2 – Vzdelanostná úroveň zamestnancov 
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B. ROZPIS PRACOVNÝCH DNÍ NA PLNENIE ÚLOH VO VYKAZOVANOM ROKU 

 

V roku 2018 odpracovalo 57 pracovníkov archívu celkom 11081 pracovných dní. 

 

Tabuľka 2 – Rozpis čerpania pracovných dní v jednotlivýchkapitolách odborných činností 

 

Kapitoly Dní 

2.1. Predarchívna starostlivosť  939 

2.2. Evidencia archívneho dedičstva SR 277 

2.3. Ochrana archívnych dokumentov 2142,5 

2.4. Filmotéka 0 

2.5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov  1837 

2.6. Prístup k archívnym dokumentom (bádateľská agenda, správna agenda) 2493 

2.7. Príručná odborná archívna kniţnica 105 

2.8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 803 

2.9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 2484,5 

Spolu: 11081 

 

1. Predarchívna starostlivosť 

 

Štátny archív v Prešove eviduje v predarchívnej starostlivosti 1879 pôvodcov 

registratúry. V priebehu roka boli pôvodcom poskytnuté rôzne konzultácie a inštruktáţe. 

Archívu bolo predloţených 39 registratúrnych poriadkov pôvodcov, z toho počet schválených 

reg. poriadkov a reg. plánov pôvodcov, ktorí majú povinnosť ich predkladať (I. kategória) 

bolo 28 a počet schválených reg. plánov pôvodcov, ktorí majú povinnosť ich predkladať  (II. 

kategória) bolo 11. Subjekty predloţili 512 návrhov na vyradenie registratúrnych záznamov, 

z toho bolo schválených 488. Prostredníctvom informačného systému elektronického archívu 

(ISEA) bolo podaných 140 elektronických návrhov na vyradenie. Štátny archív v Prešove 

prebral celkovo 56,255 bm archívnych dokumentov. Schválil jeden bádateľský poriadok. 

Štátny odborný dozor bol vykonaný v 79 subjektoch, zásadné porušenia zákonov a vyhlášky 

neboli zistené. 

Pracovníci archívu dokončili úpravu zloţiek pôvodcov I. a II. kategórie v ISEA, boli 

doplnené vyraďovacie konania evidované v pôvodnom systéme a záznamy zo štátneho 

odborného dozoru. Štátny archív v Prešove realizoval vyraďovanie registratúrnych záznamov 

pochádzajúcich z jeho činnosti a z činnosti jeho právnych predchodcov. Správkyňa 

registratúry Štátneho archívu v Prešove zároveň realizovala kontrolu registratúrnych stredísk 

jednotlivých pracovísk, v ktorých je naplánované vyraďovanie v budúcom roku. 
 

Graf 3 – Počet odpracovaných dní 
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Graf 4 – Počet pôvodcov registratúry 

 

 
 

 

2. Evidencia archívneho dedičstva Slovenskej republiky 

 

V priebehu celého roka bola vykonávaná revízia a opravy evidenčných listov 

archívnych fondov (ELAF). Poverení zamestnanci aktualizovali údaje v ELAF tak, aby 

korešpondovali s údajmi v aplikácii ISEA. V Štátnom archíve v Prešove je uloţených 5355 

archívnych fondov v mnoţstve 20983,52 bm.  

Od roku 2016 sa pripravovala delimitácia archívnych fondov medzi špecializovaným 

pracoviskom Spišským archívom v Levoči a pracoviskami Archívom v Poprade a Archívom 

v Starej Ľubovni, a medzi špecializovaným pracoviskom Spišským archívom 

v Levočia Štátnym archívom v Košiciach. Delimitácia archívnych fondov nebola dokončená 

ani v roku 2018 z dôvodu nedostatku archívnych regálov. 

 

 

Graf 5 – Počet archívnych fondov  
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Graf 6 – Archívne fondy v bm 

 

 
 

 

 

 

3. Ochrana archívnych dokumentov  

 

V celom archíve naďalej prebiehalo sceľovanie archívnych fondov, výmena 

poškodených škatúľ a ich štítkovanie.  

Štátny archív v Prešovesídli v dvoch budovách– na Slovenskej ulici v prenajatých 

priestoroch v bývalom ţupnom dome a na Slanskej ulici v Prešove – Niţná Šebastová, 

v budove bývalého františkánskeho kláštora. V depotoch sú stacionárne a kompaktné mobilné 

regály s celkovou úloţnou kapacitou cca 5236 bm, s predpokladanou rezervou cca 1300 bm. 

Uloţené archívne dokumenty nemajú primeraný klimatický reţim. Zvýšená vlhkosť 

priestorov spôsobuje tvorbu plesní, ktoré zhoršujú fyzický stav archívnych dokumentov. 

Zamestnanci archívu pravidelne kontrolovali a upravovalivlhkosť vzduchu za pomoci vetrania 

a  odvlhčovačov vzduchu. Budova na Slanskej ulicibola rekonštruovaná pred rokom 1993 a sú 

na nej nutné ďalšie rekonštrukčné úpravy, napr. výmena okien, izolácia stien, nové elektrické 

rozvody. Niekoľko dní venovali zamestnanci archívu dislokácii archívnych dokumentov a 

zariadenia v rámci budov archívu. Pripravovali podklady pre vyhotovenie nového lokačného 

prehľadu reagujúceho na prebiehajúce dislokácie archívneho materiálu.  
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Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči sídli v troch budovách na 

námestí, ktoré patria k chráneným objektom v pamiatkovej rezervácii mesta Levoča, ktorá je 

zaradená vo svetovom dedičstve UNESCO. Vo všetkých troch objektoch je nainštalovaná 

protipoţiarna signalizácia (EPS). Budovy však postupne chátrajú, dlhé roky sa do nich takmer 

neinvestovalo. Najpálčivejším problémom sú opadávajúce omietky vstupných chodieb, 

schodíšť, dvorov, študovne i fotolaboratória.  Stále aktuálnou zostáva výmena zastaraných 

akumulačných pecí. V depotoch sú stacionárne a kompaktné mobilné regály s celkovou 

úloţnou kapacitou cca 6500 bm, s predpokladanou rezervou cca 500 bm. Uloţené archívne 

súbory nemajú primeraný klimatický reţim. Tento pravidelne kontrolovali a upravovali 

zamestnanci archívu.  Časť teplomerov s vlhkomermi chýba, alebo je poškodených. Niekoľko 

dní bolo venovaných svojpomocnej úprave dvorov – likvidácia buriny, čistenie priestorov 

a vysádzanie kvetín na vlastné náklady. Poverení zamestnanci pripravovali archívne fondy na 

delimitáciu podľa delimitačných protokolov.  

 

 
 

 

Pracovisko Archív Bardejov sídli v samostatnej účelovej budove, ktorá pozostáva 

z dvoch častí: administratívnej a depotnej. V depotoch sú stacionárne a kompaktné mobilné 

regály s celkovou úloţnou kapacitou 4 870 bm, čo za daného stavu predstavuje  rezervu pre 

prísun ďalšieho archívneho materiálu. Uloţené archívne súbory majú primeraný klimatický 

reţim, ktorý zamestnanci pravidelne kontrolujú. V dvoch depotoch boli umiestnené 

odvlhčovače vzduchu, ktoré udrţiavajú klímu v príslušnej norme. V budove je nainštalovaná 

elektronická poţiarna signalizácia. Chýba však priame napojenie na signalizačný pult 

hasičského útvaru. Okná na prízemí sú opatrené mreţami. Kontrola  protipoţiarnych 

zariadení, hasiacich prístrojov a elektronického signalizačného zariadenia bola v priebehu 

roka vykonaná. V zimných mesiacoch sú priestory v budove vykurované vlastnou plynovou 

kotolňou. V rámci údrţby by uţ bolo nutné na niektorých častiach hlavnej budovy 

premaľovať fasádu, vymeniť škridlu a vykonať ďalšie drobné opravy. Končí sa uţ aj  

ţivotnosť plynových kotlov. 

 

Pracovisko Archív Humenné sídli v prenajatých priestoroch mesta Humenné. Stav 

budov je nezmenený. Naďalej pretrvávajú rôzne materiálno-technické problémy. V zime staré 

elektrické akumulačné pece nestačia vykúriť niektoré priestory archívu. Z tohto dôvodu nie 

jezabezpečený poţadovaný klimatický reţim. 

 

Pracovisko Archív Poprad sídli v dvoch meštianskych domoch zo 17. a 18. storočia 

v mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota a obidve budovy sú kultúrne pamiatky. Sú 

vybavené elektrickou poţiarnou signalizáciou (EPS). Na budovách je poškodená fasáda 

a vstupné dvere. V budove sa nachádza 12 depotov, ktoré uţ nepostačujú. V roku 2016 bol 

získaný depot v budove Okresného úradu v Poprade, kde je uloţených 370 bm archívneho 

materiálu.Priestory bývalej jedálne a kuchyne je potrebné rekonštruovať a vybaviť 

archívnymi regálmi. Po rekonštrukcii kuchyne bude mať archív dostatočné priestory na 

preberanie a uloţenie archívneho materiálu. 

 

Pracovisko Archív Svidník sídli v účelovej budove danej do uţívania archívu v roku 

1981. Rekonštruovaná bola v rokoch 2006 – 2007. Budova vrátane pozemku je vlastníctvom 

Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra SR. Stojí na samostatnom oplotenom 



pozemku. V druhej polovici roka 2018 bolo vymenené a doplnené materiálne vybavenie 

archívu, taktieţ bola opravená elektrická brána. Archív má 4 depoty, ktoré sú vybavené 

kovovými regálmi. Celková kapacita depotov je 2500 bm z čoho 720,6 bm je voľných. 

 

Pracovisko Archív Stará Ľubovňa sídli v nových priestoroch, v rekonštruovanej  

budove na Prešovskej 3 v Starej Ľubovni, ktorá je majetkom štátu v správe Ministerstva 

vnútra SR. V archíve s celkovou úloţnou kapacitou cca 2140 bm sa nachádza cca 350 bm 

voľných regálov. 

 

 
 

Pracovisko Archív Vranov nad Topľou sídli v účelovej budove. Od jej rekonštrukcie 

v roku 1996 uplynulo uţ 22 rokov. Výrazne sa prejavuje degradačný časový faktor a postupne 

sa objavujú okrem vlhkosti aj ďalšie problémy, ktoré si budú v najbliţšom období vyţadovať 

opravy. V tejto súvislosti sme pri tvorbe návrhu plánu rutinnej a štandardnej údrţby na rok 

2019 zaradili nutnú výmenu okien (okná z 50-tých rokov 20. storočia) a vstupných dverí 

v dvornom trakte budovy, výmenu pretekajúcich odkvapových ţľabov po obvode celej 

budovy a opravu opadaného sokľa na budove archívu. Vlhkosť v depozitároch naďalej 

pretrváva azniţuje ju pouţívaním odvlhčovacích zariadení. To však skutočný problém nerieši, 

zniţuje sa akurát momentálna vlhkosť vzduchu. Spodnú vlhkosť by bolo treba riešiť napr. 

izoláciou. Upozorňujeme, ţe práve v navlhnutých miestach je zavedená elektroinštalácia, čo 

predstavuje zvýšené riziko jednak pre ochranu archívnych dokumentov, ale hlavne pre 

zamestnancov archívu. Pracovisko je vybavené v depozitároch č. 1 a č. 2 mobilným 

regálovým systémom, depozitár č. 3 je vybavený stacionárnymi regálmi. Kapacita v 

depozitároch je nateraz postačujúca. 

 

Mikrosnímkovanie, fotografovanie  a digitalizácia archívnych dokumentov 

Vo fotolaboratóriu archívu  sa Štefan Péchy nemohol venovať mikrofilmovaniu kvôli 

nefunkčnosti vyvolávacieho zariadenia. V dôsledku neriešenia jeho opravy, resp. výmeny za 

nový, expirovali uţ nasnímané zábery. Pokračovalo sa v systematickom digitalizovaní 

písomností Magistrátu mesta Levoče (1526-1600) – 234 skenov listín zo 117 predlôh a 74 

snímok pečatí zo 74 predlôh (Štefan Péchy);  kroniky Viktora Greschika (1510-1932) – 320 

skenov (Ing. Vladimír Chovanec) a pre bádateľov a iné archívy bolo nasnímaných 845 

digitálnych kópií archívnych dokumentov a 28 snímok pečatí (z 28 predlôh, Štefan Péchy). 

 



 
 

Konzervovanie a reštaurovanie archívnych dokumentov 

Reštaurátori Martin Petrinec a Peter Petrisko vykonávali v reštaurátorskej dielni práce 

pre celý Štátny archív a jeho pracoviská, tieţ pre Štátne archívy v Trnave a Košiciach. 

Z plánovaných úloh nesplnili iba dve, na týchto pracujú uţ v tomto roku. Kníhviazačské práce 

zabezpečoval Jakub Sninčák, ktorý bol dlhodobo práceneschopný, a tak zviazanie inventárov 

a iných materiálov pre archív a pracoviská vykonával Peter Petrisko. 

 

 
 

4. Filmotéka  

 

Štátny archív v Prešove a špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči vedú 

v evidencii2302 kusov mikrofilmov konzervačných kópií a 860 kusov mikrofilmov študijných 

kópií. Ide o Zbierku cirkevných matrík a materiály sčítania ľudu z roku 1869 z fondov 

Šarišskej a Spišskej ţupy. 

 

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov  

 

Odborné činnosti vykonávané zamestnancami archívu a jeho pracovísk boli v priebehu 

roka 2018 upravované podľa aktuálnych potrieb archívu a jeho pracovísk.  

Počas celého roku bolo roztriedených 8 archívnych fondov v celkovom mnoţstve 105,36 

bm, usporiadaných vrátane vnútorného vyraďovania bolo 31 archívnych fondov v celkovom 

mnoţstve 276,45 bm, usporiadané vrátane vnútorného vyraďovania a zároveň inventarizované 

boli 4 archívne fondy v celkovom mnoţstve 67,83 bm, inventarizovaných bolo 12 archívnych 

fondov v celkovom mnoţstve 42,20 bm a katalogizované boli 3 archívne fondy 

v celkovommnoţstve0,60bm. 

 

Tabuľka 3 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31.12.2018 v bm 

 

  Mnoţstvo   

Nespracované 1127,000 bm 

Roztriedené 2695,845 bm 

Usporiadané 6905,810 bm 

Inventarizované 9619,695 bm 

Katalogizované 536,410 bm 

Registre ako AP 96,760 bm 

Celkom 20983,000 bm 



Graf 7 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31.12.2018 v bm 

 

 
 

Z celkového mnoţstva 20983 bm archívnych dokumentov má archív k 31. 12. 2018 

nespracovaných 1127bm archívnych dokumentov, čo predstavuje cca 5 % z celkového 

mnoţstva archívnych dokumentov uloţených v archíve. 

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s vyhotovením archívnych pomôcok v ISEA boli 

archívne pomôcky vypracované v systéme Bach a textovom editore Word a zasielané Odboru 

archívov a registratúr (OAR) na schválenie. Na schválenie OAR bolo odovzdaných aj 68 

opisov archívnych fondov. 

 
 

6. Prístup k archívnym dokumentom  

 

Práce v rámci tejto kapitolyboli venované prístupu verejnosti k archívnym dokumentom 

na základe bádateľského listu a formou odpisu, výpisu, potvrdenia. Bádatelia sa venovali 

prevaţne štúdiu regionálnych dejín, genealogickému výskumu, štúdiu urbárskych písomností, 

máp a dokumentov z rodových archívov. Prístup k archívnym dokumentom na základe 

písomnej ţiadosti sa týkal prevaţne vyhľadávania dokumentov k reštitučným nárokom, 

dedičským konaniam, vysvedčení, genealógií a i.  

V roku 2018navštívilo archív a jeho pracoviská 960 bádateľov, z nich bolo 73 

zahraničných. Zaznamenali sme 2503bádateľských návštev. Bádatelia sa venovali najmä 

výskumu regionálnych dejín, dejín holokaustu, genealogickému výskumu a iných. 

 

Graf 8 – Počet bádateľov v roku 2018 
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Tabuľka 4 – Počet bádateľských návštev v roku 2018 

 

 

celkom tuzemské zahraničné 

Štátny archív v Prešove 879 829 50 

Spišský archív v  Levoči 706 675 31 

Archív Bardejov 238 213 25 

Archív Humenné 82 81 1 

Archív Poprad 219 211 8 

Archív Stará Ľubovňa 234 232 2 

Archív Svidník 52 49 3 

Archív Vranov nad Topľou 93 89 4 

Celkom 2503 2379 124 

 

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej ţiadosti sa týkal prevaţne 

vyhotovovania matričných výpisov, kópií dokladov o vzdelaní, genealogických rešerší, 

vyhľadávania dokumentov k reštitučným nárokom, dedičským konaniam a pod. 

Pracovníci archívu vybavili 3269 písomných ţiadostí v správnej agende 

a vyhotovili4474 výpisov, odpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov. Ich počet 

kaţdý rok stúpa. 

Na základe písomnej ţiadosti pracovníci vypracovali 165 rešerší z archívnych 

dokumentov, predovšetkým genealogických.Okrem nich vydali 141 výpisov, odpisov, 

potvrdení a kópií archívnych dokumentov. 

Pracovníci archívu vybralicelkové poplatky vo výške 12027,51€. Z toho správne 

poplatky predstavovali 6431,50€ a poplatky vybrané za sluţby archívu 5596,01€.  

 

 

Graf 9 – Počet vydaných výpisov, odpisov, potvrdení, kópií archívnych dokumentov 

 

 
 

 

7. Príručná archívna knižnica  

 

Odborná archívna kniţnica zhromaţďuje, ochraňuje a spracúva domácu a svetovú 

literatúru z odboru archívnictva, histórie, pomocných vied historických a ďalších príbuzných 

odborov. Poskytuje vlastným pracovníkom a bádateľom publikácie, ktoré dopĺňajú a rozvíjajú 

poznatky získané štúdiom archívnych dokumentov.  

K 31. decembru 2018 eviduje archív 69744 zväzkov kníh. 
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Tabuľka 5 – Počet kníh k 31.12.2018 

 

Štátny archív v Prešove 8062 

Spišský archív v  Levoči 32620 

Archív Bardejov 4667 

Archív Humenné 4311 

Archív Poprad 9890 

Archív Stará Ľubovňa 1870 

Archív Svidník 4056 

Archív Vranov nad Topľou 4268 

Celkom 69744 

 

 V roku 2018 bola v archíve a jeho pracoviskách vykonaná revízia kniţničných fondov, 

ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Očakávaná je inštalácia novej programovej 

aplikácie Kniţnica. Vo viacerých kniţniciach sa pokračovalo v katalogizácii kníh a nových 

prírastkov. Prírastky v kniţničnom fonde boli realizované kúpou z prostriedkovMinisterstva 

vnútra SR a darom. 

 

8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť  

 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť štátneho archívu bola bohatá. 

Archív sa podieľal na viacerých rezortných úlohách. Jednou z nich bola príprava a skenovanie 

podkladov pre celoštátnu záţitkovú výstavu „Na ceste k slovenskej štátnosti“, ktorá sa konala 

18.-19. 09. 2018v Košiciach. Výstava prezentovala mnoţstvo archívnych dokumentov k 100. 

výročiu vzniku 1. ČSR, k 50. výročiu obrodného procesu v roku 1968 a k 25. výročiu vzniku 

SRa malamimoriadny ohlas v odbornej aj laickej verejnosti.  

 

 
 

 
 

 



 
 

Archív spolupracoval s rôznymi inštitúciami a pripravil viaceré podujatia pri príleţitosti 

spomínaných výročí, ale aj iných dejinných udalostí ako napr. „770. výročie prvej písomnej 

zmienky o meste Sabinove“, „História pošty v Bardejove“, „Sudán 1911: Andrássyovci vo 

svete – svet v betliarskom kaštieli“, Grófka bez kaštieľa. Pozostalosť 

ElizabethOlgyayAndrássy, "Lőcse 1918 – Levoča 1919. Mesto v novom štáte.", "Výrobné 

druţstvo Obzor (1965-2000) a iné. 

 

 
 

Archív a jeho pracoviská sprístupnili svoje priestory v rámci kaţdoročných podujatí 

„Dňa otvorených dverí“, často spájané s rôznymi výstavami. 

 

 
 

Uskutočnili sa viaceré  prednášky napr. k významným štátnym výročiam. Vedecká 

činnosť pracovníkov sa odzrkadlila pri organizovaní a účasti na viacerých konferenciách. Aj 

tieto podujatia sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. 



 
 

 
 

V rámci exkurzií navštívili archív a jeho pracoviská nielen ţiaci a študenti základných, 

stredných a vysokých škôl, ale aj iní návštevníci. Boli oboznámení s históriou príslušného 

archívu, zaujímavými dokumentmi, prácou v archíve a tieţ históriou miest regiónu.  

 

 
 

Jednotliví zamestnanci sa venovali podkladom k tvorbe „Biografického slovníka 

slovenských archivárov“. Tvorili a spolupracovali pri vydaní rôznych monografií v súčinnosti  

s mestami a obcami regiónu. Napísali viaceré štúdie,  články,  recenzie a príspevky do 

odbornej a regionálnej tlače. 

 



V jednotlivých archívoch sa uskutočnili rôzne prednášky s historickou tematikou. 

Spolupráca s médiami – RTVS, TV Bardejov, TV Poprad, Rádio Slovensko, Rádio Regina 

Košicebola o významných štátnych výročiach, o histórii Ţupného domu v Prešove, o školstve, 

kronikách, vysvedčeniach a iných aktualitách a zaujímavostiach.  

 

Niektorí pracovníci archívu  sa zúčastnili XXII. Archívnych dňoch v Spišskej Novej 

Vsi, ktoré boli organizované v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov. 

 

 
 

9. Organizačná a riadiaca práca, vzdelávanie, ekonomické a administratívne práce 

 

Ťaţisko činnosti riaditeľky archívu, vedúcich pracovísk a oddelení na tomto úseku 

spočívalo v troch oblastiach. Prvou bola účasť a konzultácie na pravidelných celoslovenských 

poradách, na pravidelných mesačných poradách riaditeľky s vedúcimi oddelenia a pracovísk 

jednotlivých archívov. Druhou boli štvrťročné i operatívne porady vedúcich archívu so 

zamestnancami, kontrola plnenia a vykazovania zadaných úloh v súlade s plánom práce. 

Treťou oblasťou boli konzultácie (osobné, telefónom i elektronické) so zamestnancami Centra 

podpory v Prešove a Jednotkami podpory, ktoré mali za cieľ organizačne zabezpečiť 

prevádzku archívu po hospodárskej stránke. Spolupráca s CP v Prešove a Jednotkami 

podpory, ako aj ostatnými zamestnancami je veľmi dobrá. Všetci sú ústretoví  a nápomocní 

riešiť akýkoľvek problém, čo v najkratšom moţnom termíne.  

Časť riadiacej práce tvorilo aj vedenie personálnej agendy, odborné konzultácie 

bádateľom, kontrola opisov archívnych fondov, kontrola a posúdenie archívnych pomôcok, 

vyhotovenie plánu a výkazu práce. 

Pracovníci archívu sa zúčastnili na viacerých školeniach organizovaných 

zamestnávateľom (k bezpečnosti a ochrane zdravia; k poţiarnej ochrane). V spolupráci 

s odborom archívov a registratúr boli zorganizované metodické dni venované predarchívnej 

starostlivosti (PAS), tvorbe a aplikácii archívnych pomôcok, opisom archívnych fondov 

a ďalším aktuálnym otázkam. Všetci zamestnanci sa zúčastnili individuálneho plánu 

kompetenčného vzdelávania zamestnancov, ktorého poskytovateľmi boli CUZ IVS a IVES 

Košice. Realizované boli školenia – Aplikácia zákona o archívoch a registratúrach a interných 

predpisov pre archívy, e-Government, Tvorba a aplikácia archívnych pomôcok, IS Fabasoft, 

IS Elektronický archív MV SR, Vedenie ľudí a motivácia a Rozhovory so zamestnancami. 

Nerealizovali sa školenia – Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a Rozbor 

a preklad cudzojazyčných archívnych textov – latinský jazyk. 

Jednotliví zamestnanci sa zúčastnili na viacerých vedeckých a odborných konferenciách 

a seminároch.  Niektorí pracovníci viedli prax študentov archívnictva, histórie 

a reštaurovania.  



          V ekonomickej agende sme sa venovali evidencii a odosielaniu faktúr, výkazov 

k dochádzke, stravných lístkov, objednávok kancelárskych a čistiacich potrieb, poštových 

výkazov, inventarizácie majetku v Štátnom archíve v Prešove a jeho pracovísk, 

vyhotovovaniu delimitačných protokolov k presunom archívnych dokumentov, vyberaniu 

poplatkov za sluţby archívu a správne poplatky. 

V administratívnej agende je vykázaný počet dní venovaný zadávaniu spisov 

a záznamov do IS Fabasoftu, testovaniu ISEA, písaniu zápisníc z porád, aj starostlivosti 

o sluţobné motorové vozidlá. 

 

Tabuľka 6 – Počet spisov a záznamov podľa útvarov za rok 2018 

 

Organizačný útvar Počet 

spisov 

Počet 

záznamov 

Štátny archív v Prešove 402 818 

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov 61 111 

Oddelenie sluţieb verejnosti 1384 2086 

Spišský archív v Levoči 717 1061 

Archív Bardejov 656 983 

Archív Humenné 733 1247 

Archív Poprad 670 1275 

Archív Stará Ľubovňa 632 1078 

Archív Svidník 257 572 

Archív Vranov nad Topľou 432 866 

Spolu za ŠTÁTNY ARCHÍV V PREŠOVE: 5944 10097 

 

To všetko by sme nedosiahli bez pomoci odboru archívov a registratúr, zamestnancov 

ministerstva vnútra, ktorí s nami spolupracovali. Kolegom z iných archívovpri poskytnutí 

vzácnych rád a odbornej pomoci týmto vyslovujeme naše úprimné poďakovanie. Na záver 

patrí vďaka aj všetkým vedúcim pracovísk,oddelení a zamestnancom za aktívnu prácu 

a celkový prínos k splneniu úloh počas celého roku 2018. 

 

 

V Prešove 27.3.2019                                                      Mgr. Ľubica Kováčová 

riaditeľka archívu 


