
SPRÁVA O ČINNOSTI ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V PREŠOVE  

ZA ROK 2019 
 

 

 Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Prešove (ŠAPO) pokrýva všetky okresy 

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

a pracoviskami v Levoči, Bardejove, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku 

a Vranove nad Topľou. 

 

 
 

V septembri 2019 schválila Heraldická komisia nový erb Štátneho archívu v Prešove. 

Autormi erbu sú Mgr. Ľubica Kováčová, Mgr. Anton Dopirák, Mgr. Jozef Petrovič a PhDr. 

Ferdinand Uličný.  

 
 

Blazón erbu:  

V červeno-modrom delenom štíte zlatá, striebrom okovaná 
otvorená truhlica s dvoma striebornými listinami. Na hornom 

okraji spočíva zlatá, rubínmi a perlami zdobená koruna. Po bokoch 

štítu privrátený vpravo zlatý lev, vľavo strieborný zlatokorunovaný 
orol. Pod štítom sa vinie zlatá, purpurom podšitá stuha s textom 

ARCHIVUM REGIONALE PRESOVIENSE, nad štítom stuha 
rovnakých tinktúr s heraldickým zvolaním PER HISTORIAM AD 

SCIENTIAM.  



A. PERSONÁLNY STAV  

 

1. Systemizované zamestnanecké miesta  
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Prešove mal k 31.12. 2019 v 

štátnej službe 52 štátnozamestnaneckých miest, z toho sú 3 miesta v dočasnej štátnej službe 

a 5 miest vo verejnom záujme. Počet všetkých zamestnancov je 57. 

 

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 

39 18 0 57 

 

 

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

 

V roku 2019 odpracovalo 57 pracovníkov archívu celkom 11670,5 pracovných dní. 

 

Tabuľka 2 – Rozpis čerpania pracovných dní v jednotlivých kapitolách odborných činností 

 

Kapitoly Dní 

2.1. Predarchívna starostlivosť  1642 

2.2. Evidencia archívneho dedičstva SR 341 

2.3. Ochrana archívnych dokumentov 2158 

2.4. Filmotéka 0 

2.5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov  2044,5 

2.6. Prístup k archívnym dokumentom (bádateľská agenda, správna agenda) 2595 

2.7. Príručná odborná archívna knižnica 96 

2.8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť 817 

2.9. Organizačná, riadiaca a hospodársko-administratívna práca 1977 

Spolu: 11670,5 

 

 

1. Predarchívna starostlivosť 

 

Štátny archív v Prešove eviduje v predarchívnej starostlivosti 1893 pôvodcov registratúry. 

V priebehu roka bolo pôvodcom poskytnutých 922 konzultácií a inštruktáží. Archívu bolo 

predložených a aj schválených 1205 registratúrnych poriadkov pôvodcov. Z nich bolo pre 

pôvodcov I. kategórie 1130 a pre pôvodcov II. kategórie 75. Subjekty predložili 697 návrhov 

na vyradenie registratúrnych záznamov,  ktoré boli aj schválené. Prostredníctvom ISEA bolo 

podaných 138 elektronických návrhov na vyradenie. Štátny archív v Prešove prebral celkovo 

224,55 bm archívnych dokumentov. Štátny odborný dozor bol vykonaný v 84 subjektoch. 

Zásadné porušenia zákonov a vyhlášky neboli zistené.  

Správkyňa registratúry Štátneho archívu v Prešove metodicky usmerňovala aj jednotlivé  

pracoviská archívu, ktoré uskutočnili vyraďovacie konanie a zaslali ho na schválenie Odboru 

archívov a registratúr MV SR. 
 

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 Informačný systém elektronického archívu (ISEA). 

V Štátnom archíve v Prešove je uložených 5397 archívnych fondov v množstve 

21 122,139bm. 

Pripravuje sa delimitácia archívnych fondov zo špecializovaného pracoviska Spišský 

archív v Levoči do pracoviska Archív Poprad podľa delimitačného protokolu č. SAPO3-

2016/006338-003 - 98 archívnych fondov v počte 188 bm a delimitácia archívnych fondov zo 

špecializovaného pracoviska Spišský archív v Levoči do Štátneho archívu v Košiciach, 

pracoviska Archívu v Spišskej Novej Vsi podľa delimitačného protokolu č. SAPO3-

2016/006338-003 - 58 archívnych fondov v počte 63,18 bm. 

 

 

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

 

 
 

 

3. Ochrana archívnych dokumentov  

 

Štátny archív v Prešove sídli v dvoch budovách, na ulici Slánskej 31 a Slovenskej 40 

v Prešove.V depotoch sú stacionárne a kompaktné mobilné regály s celkovou úložnou 

kapacitou  5235,9 bm, s predpokladanou rezervou 1346,695 bm. Uložené archívne 

dokumenty nemajú primeraný klimatický režim. Tento je pracovníkmi pravidelne 

kontrolovaný a upravovaný za pomoci odvlhčovačov a vetrania. 

V roku 2019 naďalej prebiehalo sceľovanie archívnych fondov, uloženie archívnych 

dokumentov do nových archívnych škatúľ a ich štítkovanie. Popri uvedených činnostiach 

vykonali súčasne pracovníci OSAD revíziu zloženia archívneho fondu. Niekoľko dní venovali 

zamestnanci archívu dislokácii archívnych dokumentov a zariadenia v rámci budov archívu. 

Pripravovali podklady pre vyhotovenie nového lokačného prehľadu. 

 

 

        
 

 

Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči sídli v troch budovách na námestí, 

ktoré patria k chráneným objektom v pamiatkovej rezervácii Levoče, ktorá je zaradená vo 

svetovom dedičstve UNESCO. Vo všetkých troch objektoch je nainštalovaná protipožiarna 

signalizácia (EPS), budovy č. 60-61 sú vybavené tiež bezpečnostnou signalizáciou proti 
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vlámaniu (EZS). Budovy však postupne chátrajú, dlhé roky sa do nich takmer neinvestovalo. 

Najpálčivejším problémom sú opadávajúce omietky vstupných chodieb, schodíšť, dvorov, 

študovne i fotolaboratória.  Ukazuje sa aj potreba rekonštrukcie fasád všetkých troch budov. 

Stále aktuálnou zostáva výmena zastaralých akumulačných pecí. V depotoch sú stacionárne 

a kompaktné mobilné regály s celkovou úložnou kapacitou 6500 bm, s predpokladanou 

rezervou 500 bm. Uložené archívne súbory nemajú primeraný klimatický režim. Tento je 

poverenou pracovníčkou pravidelne kontrolovaný a upravovaný. Mnoho teplomerov 

s vlhkomermi chýba, je potrebné zakúpiť nové. 

V roku 2019 naďalej prebiehalo sceľovanie archívnych fondov, výmena poškodených 

škatúľ a ich štítkovanie. Taktiež sa 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 úložnou kapacitou 4 870 bm, čo za daného stavu predstavuje  rezervu 2769 

bm pre prísun ďalšieho archívneho materiálu. Uložené archívne súbory majú primeraný 

klimatický režim, ktorý pracovníci pravidelne kontrolujú. V dvoch depotoch boli umiestnené 

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

elektronická požiarna signalizácia typu SCHRACK. Chýba však priame napojenie na 

signalizačný pult hasičského útvaru. Proti vlámaniu je budova zabezpečená elektronickým 

signalizačným zariadením s priamym napojením na OR PZ  Bardejove, ktoré však pomaly 

dosluhuje (je v prevádzke od r. 1995). Okná na prízemí sú opatrené mrežami. Kontrola  

protipožiarnych 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 údržby by už bolo nutné na niektorých častiach hlavnej 

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

životnosť plynových kotlov. 

 

  



Pracovisko Archív Humenné sídli v prenajatých priestoroch mesta. Stav budov je 

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

elektrické pece nestačia vykúriť niektoré priestory archívu a tiež dochádza k ich výpadkom. 

V rámci zabezpečenia ochrany objektu pred narušením dochádza dosť často k falošným 

poplachom. Revízia zabezpečovacieho systému nebola vykonaná už 7 rokov. Stále nie je 

vyriešená situácia pri oznámení narušenia objektu. Úložná kapacita v archíve je 1860 bm, 

voľná 55 bm. 

     Aj v roku 2019 prebiehal proces sceľovania archívnych fondov, ich dislokácia; 

škatuľovanie a štítkovanie archívnych fondov; tvorba lokačných prehľadov. 

 

 
 

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

v mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota, ktoré sú vyhlásené za kultúrne pamiatky. 

Sú vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS) a elektrickou zabezpečovacou 

signalizáciou (EZS). Na obidvoch budovách je poškodená fasáda a vstupné dvere – 2 

dvojkrídlové a 1 jednokrídlové. Veľmi ťažko sa otvárajú. 

V budove archívu v Poprade – Spišskej Sobote sa nachádza 12 depozitárov, ktoré už 

nepostačujú. V roku 2016 bol získaný depozitár v budove Okresného úradu v Poprade, kde je 

uložených 400 bm archívneho materiálu. Úložná kapacita v archíve je 3 200 bm, voľná 550 

bm. 

Z budovy archívu v Spišskej Sobote pracovníčky previezli a uložili archíve fondy do 

depozitára na Okresnom úrade v Poprade, aby sa vytvoril v Spišskej Sobote priestor pre 

vzácne archívne fondy, ktoré sa budú preberať delimitáciou zo Spišského archívu v Levoči. 

Pokračovalo sa v sceľovaní archívnych fondov a v prebaľovaní  archívneho materiálu do 

nových archívnych škatúľ, ktoré boli označené novými štítkami (400 archívnych škatúľ). 

Priestory bývalej jedálne a kuchyne v budove Okresného úradu boli vybavené 80 ks 

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

preberanie a uloženie ďalšieho archívneho materiálu. 

 

            



Pracovisko Archív Stará Ľubovňa sídli v nových priestoroch, v obnovenej budove na 

Prešovskej 3 v Starej Ľubovni, ktorá je majetkom štátu.  

Aj v roku 2019 prebiehali  práce – štítkovanie - 950 škatúľ, sceľovanie – prenášanie 

fondov, ktoré súviseli so sťahovaním archívu a delimitáciou archívnych fondov. V archíve 

s celkovou úložnou kapacitou 2140 bm má 369 bm voľných regálov. 

 

                 
 

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

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

štátu v správe Ministerstva vnútra SR. Stojí na samostatnom oplotenom pozemku.V roku 

2019 bola vykonaná výmena nábytku v kancelárii a bádateľni, montáž vertikálnych žalúzii 

a zabezpečenie výstavných skríň. 

Archív má 4 depoty, ktoré sú vybavené kovovými regálmi. Zamestnanci pravidelne 

vykonávajú sledovanie teploty a vlhkosti v depotoch. Celková kapacita depotov je 2500 bm z 

čoho 735,865 bm je voľných. 

Aj v tomto vykazovanom roku prebiehali pomocné archívne práce ako štítkovanie, 

škatuľovanie a najmä sceľovanie archívnych fondov aj z dôvodu preberania Štátnych 

notárstiev vo Svidníku a v Stropkove.  

V roku 2019 boli reštaurované 2 ks archívnych dokumentov z fondu Zbierka máp a plánov. 

 

    
 

Pracovisko Archív Vranov nad Topľou sídli v účelovej budove. Pracovisko je 

vybavené v depozitároch č. 1 a č. 2 mobilným regálovým systémom. Depozitár č. 3 je 

vybavený stacionárnymi regálmi. Vlhkosť v depozitároch naďalej pretrváva. K znižovaniu 

slúžia odvlhčovače. Pretrvávajúcu vlhkosť by bolo treba riešiť napr. odizolovaním 

základového muriva. Pripomíname, že budova pracoviska je účelová a od rekonštrukcie 

(1996) uplynulo už 24 rokov. Začínajú sa výraznejšie prejavovať účinky degradačných 

faktorov a postupne sa objavujú okrem vlhkosti aj ďalšie problémy. V tejto súvislosti sme pri 

tvorbe návrhu plánu rutinnej a štandardnej údržby na rok 2020 zaradili výmenu okien (okná 

z 50-tých rokov 20. storočia) a vstupných dverí v dvornom trakte budovy, rekonštrukciu 



odpadovej kanalizácie, výmenu pretekajúcich odkvapových žľabov po obvode celej budovy 

a opravu opadaného sokľa na budove archívu. Úložná kapacita v archíve je 2 500 bm, voľná 

937,350 bm. 

V roku 2019 pracovníci naďalej sceľovali archívne fondy, vymieňali poškodené škatule 

spolu so štítkovaním. Zároveň pokračovali pri príprave podkladov pre vyhotovenie nového 

lokačného prehľadu v súlade s prebiehajúcou dislokáciou archívnych dokumentov.  

 

Mikrosnímkovanie, fotografovanie  a digitalizácia archívnych dokumentov 

 

Vo fotolaboratóriu špecializovaného pracoviska Spišský archív v Levoči sa fotograf  

nemohol venovať mikrosnímkovaniu kvôli nefunkčnosti vyvolávacieho zariadenia. 

V dôsledku neriešenia jeho opravy, resp. výmeny za nový, nám expirovali už nasnímané 

zábery. Pokračovalo sa v systematickom digitalizovaní písomností z fondu Hodnoverné 

miesto Spišská Kapitula (13. – 16. storočie): 289 skenov listín (125 j.) a 77 snímok pečatí  zo 

77 predlôh  (Štefan Péchy);  kroniky Viktora Greschika (1510-1932)  - 100 skenov zo 100 

predlôh - (Ing. Vladimír Chovanec) a pre bádateľov a ostatné pracoviská bolo nasnímaných 

1942 digitálnych kópií archívnych dokumentov z 1174 predlôh a 69 snímok pečatí zo 69 

predlôh (Štefan Péchy). 

Kvôli digitalizácii fondov Andrášiovcov a príprave AD z nich (paginovanie) boli do tohto 

projektu zapojené pracovníčky Monika Fekiačová, Michaela Kurinovská a Ľubica Motyková, 

ktorá má na starosti aj prípravu archívnych dokumentov na systematickú digitalizáciu. 

 

 

 
 

Konzervovanie a reštaurovanie archívnych dokumentov 

 

Reštaurátori Martin Petrinec a Peter Petrisko vykonávali práce na tomto úseku pre celý 

ŠAPO a jeho pracoviská, tiež pre ŠA v Trnave a ŠA v Košiciach. Z plánovaných úloh 

nesplnili iba tri, pričom na jednej z nich už pracujú.  Navyše však zreštaurovali jednu mapu 

pre ŠAPO a jednu pre špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči kvôli naliehavosti 

ich zachovania.  

 

 
 

Kníhviazačské práce zabezpečoval pre ŠAPO Jakub Sninčák podľa aktuálne 

predkladaných požiadaviek, ktoré boli vopred schválené  riaditeľkou archívu. 



4. Filmotéka  

 

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

v evidencii 2302 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 župy. 

 

 

5. Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov  

 

Odborné činnosti vykonávané zamestnancami archívu a jeho pracovísk boli v priebehu 

roka 2019 upravované podľa aktuálnych potrieb archívu a jeho pracovísk.  

Roztriedených bolo 5 archívnych fondov v celkovom počte 101,823 bm, usporiadaných 

vrátane vnútorného vyraďovania bolo 37 archívnych fondov v celkovom počte 167,695 bm, 

usporiadaných vrátane vnútorného vyraďovania a zároveň inventarizovaných bolo 41 

archívnych fondov v celkovom počte 134,17bm, inventarizovaných bolo 12 archívnych 

fondov v celkovom počte 83,66bm a katalogizované boli 2 archívne fondy v celkovom počte 

0,48bm. 

Rok 2019 bol, rovnako ako predchádzajúci rok, poznačený technickými problémami v 

súvislosti so zavedením aplikácie ISEA do užívania. V priebehu roka neboli tieto problémy 

vyriešené, preto boli archívne pomôcky vyhotovené v textovom editore Word  a zaslané OAR 

na schválenie. Na schválenie OAR bolo odovzdaných aj 42 opisov archívnych fondov a 

v programe EPAP bolo vyhotovených 100 opisov pečatí. 

 

Tabuľka 3 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31.12.2019 v bm 

 

Nespracované 1130,905 

Roztriedené 2716,517 

Usporiadané 6843,772 

Inventarizované 9802,165 

Katalogizované 628,78 

Celkom 21122,139 

 

 

Graf 7 – Stav spracovania a sprístupnenia archívnych dokumentov k 31.12.2019 v bm 

 

 
 

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

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

množstva archívnych dokumentov uložených v archíve. 
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6. Prístup k archívnym dokumentom  

 

Práce v rámci tejto kapitoly boli venované prístupu verejnosti k archívnym 

dokumentom na základe bádateľského listu, alebo na základe písomnej žiadosti formou 

odpisu, výpisu, potvrdenia. Bádatelia sa venovali prevažne štúdiu regionálnych dejín, 

genealogickému výskumu, dejín holokaustu, štúdiu urbárskych písomností, máp 

a dokumentov z rodových archívov. V roku 2019 navštívilo archív a jeho pracoviská 962 

bádateľov, z nich bolo 73 zahraničných. Zaznamenali sme 2504 bádateľských návštev. 

 

Graf 8 – Počet bádateľov v roku 2019 

 

 
 

Tabuľka 4 – Počet bádateľských návštev v roku 2019 

 

 

celkom tuzemské zahraničné 

Štátny archív v Prešove 763 726 37 

Spišský archív v  Levoči 881 831 50 

Archív Bardejov 169 158 11 

Archív Humenné 122 109 13 

Archív Poprad 224 212 12 

Archív Stará Ľubovňa 183 173 10 

Archív Svidník 50 47 3 

Archív Vranov nad Topľou 122 109 13 

Celkom 2504 2366 138 

 

Graf 9 – Počet  vydaných výpisov, odpisov, potvrdení, kópií AD v roku 2019 
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Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti sa týkal prevažne 

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

vyhľadávania dokumentov k reštitučným nárokom, dedičským konaniam, vysvedčení, 

genealógií a pod. 

Pracovníci archívu v správnej agende vybavili 3315 písomných žiadostí a vyhotovili 

5872 výpisov, odpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov. Ich počet každý rok stúpa. 

Na základe písomnej žiadosti formou rešerše pracovníci vypracovali 49 rešerší z 

archívnych dokumentov, predovšetkým genealogických. Okrem nich vydali 78 výpisov, 

odpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov. 

Pracovníci archívu vybrali celkové poplatky vo výške 13893,95€. Z toho správne 

poplatky predstavovali 7453,50€ a poplatky vybrané za služby archívu 6440,45€.  

 

 

7. Príručná archívna knižnica  

 

Odborná archívna knižnica zhromažďuje, 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. 

V roku 2019 nebola zrealizovaná revízia knižničných fondov archívu. Tá sa presúva na 

rok 2020. Vo viacerých knižniciach sa pokračovalo v katalogizácii kníh i evidencii nových 

prírastkov. Očakávaná je inštalácia novej programovej aplikácie Knižnica. Vo viacerých 

knižniciach sa pokračovalo v katalogizácii kníh a nových prírastkov. Prírastky v knižničnom 

fonde boli realizované kúpou z prostriedkov Ministerstva vnútra SR a darom. 

Stav knižnice k 31.12.2019 je 70144 zväzkov. 

 

Tabuľka 5 – Počet kníh k 31.12.2019 

 

Štátny archív v Prešove 8110  

Spišský archív v  Levoči 32685  

Archív Bardejov 4684  

Archív Humenné 4320  

Archív Poprad 10116  

Archív Stará Ľubovňa 1878  

Archív Svidník 4072  

Archív Vranov nad Topľou 4279  

Celkom 70144  

 

 

8. Výskumná, publikačná, kultúrno-osvetová činnosť  

 

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

roku 2019 boli realizované aj rezortné úlohy. Jednou z nich bola príprava podkladov pre 

výstavu „Svedectvo o revolúcii“ k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá mala mimoriadny 

ohlas v odbornej aj laickej verejnosti a prezentovala množstvo archívnych dokumentov k 

predmetnému výročiu. Uvedená úloha spočívala vo vyhľadaní archívnych dokumentov k 

výročiu, ich výbere a skenovaní pre potreby OAR. Pracovníci oddelení sa rovnako venovali 

podkladom k tvorbe „Malého informačného propagačného sprievodcu“ a niektorí pracovníci 

sa podieľali na tvorbe celoslovenskej „Stratégie ochrany archívnych dokumentov“.   

     Archív spolupracoval s rôznymi inštitúciami. Je potrebné vyzdvihnúť aktívnu účasť 

archívu v spolupráci s mestom Prešov na oslavách 720. výročia udelenia mestských výsad 

mestu Prešov. Výrazná bola aj spolupráca Spišského archívu v Levoči s mestom Levoča 

a Slovenským národným múzeom - Spišským múzeom v Levoči, súvisiaca so 770. výročím 

prvej písomnej správy o meste Levoča, ktorá prebiehala formou publikačnej činnosti, príprave 

výstavy a dňa otvorených dverí. Z ďalších významných nadregionálnych výstav napr. 



„Leucha 1249-Leutscha 1400“, „Grófka bez kaštieľa. pozostalosť Elizabeth 

OlgyayAndrássy“ (pokračovanie výstavy z roku 2018), "Lőcse 1918 – Levoča 1919. Mesto v 

novom štáte." (pokračovanie výstavy z roku 2018). Pracovníci archívu realizovali množstvo 

ďalších výstav samostatne alebo v spolupráci („720. výročia udelenia mestských výsad 

Veľkému Šarišu, Prešovu a Sabinovu v roku 1299“, „Tajomstvá uchované v kronikách“, 

„Muž železnej vôle“, „Sľúbili sme si lásku“, „Humenné a okolie“, „Kľúčmi a srdcom ku 

slobode“, „November ˈ89“, „Kežmarok - moje milované mesto“, „Die Urbanisierung Europas 

im Mittelalter und das Magdeburger Recht, Magdeburg“).  

  

 

     
 

    

     
 

        
 



Zamestnanci archívu napísali viaceré vedecké štúdie, články, správy, recenzie a 

príspevky do odbornej a regionálnej tlače. Pripravili rôzne prednášky s historickou tematikou 

a spolupracovali aj s médiami (tlač, TV). 

 

  
 

Archív a jeho pracoviská sprístupnili svoje priestory aj v rámci „Dňa otvorených dverí“, 

spojeného s výstavou a tematickými prednáškami. Tieto podujatia sa stretli s veľkým 

záujmom verejnosti. V rámci exkurzií navštívili archív a jeho pracoviská žiaci a študenti 

základných, stredných a vysokých škôl, ale aj iní návštevníci. Oboznámili sa s históriou 

príslušného archívu, zaujímavými dokumentmi, prácou v archíve i históriou jednotlivých 

miest. 

 

      
  

 



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.  

 

        
 

 

 

Viacero  pracovníkov   pracovalo  na príprave  a  realizácií 

monografii obcí (Dejiny Baškoviec, Dejiny Zbudze, Dejiny obce  

Liptovská   Teplička,  Dejiny  obce Štrba,  Dejiny  obce  Smilno,  

Kežmarok - história a tradície) a iné. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

    

    
 

Pre zamestnancov archívu boli vytvorené podmienky s poznávaním výstav 

zorganizovaných inými kultúrnymi subjektmi (Východoslovenské múzeum v Košiciach,  

 



Slovenské národné múzeum, múzeum Betliar) a s možnosťou prehliadky ich expozícií. 

 

   
 

 

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

 

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

spočívalo v troch oblastiach. 

 Prvou bola účasť na pravidelných celoslovenských poradách, ako aj 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, telefonické i elektronické) so zamestnancami 

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

prevádzku archívu po hospodárskej stránke. 

Časť riadiacej práce tvorilo aj vedenie personálnej agendy, odborné konzultácie 

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

opisov, vyhotovenie plánu a výkazu práce. 

Všetci pracovníci sa zúčastňovali porád archívu a porád oddelenia, vzdelávacích aktivít 

organizovaných zamestnávateľom a školení. V rámci kompetenčného vzdelávania 

zamestnancov  bolo školenie Zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej 

komunikácii. V spolupráci s odborom archívov a registratúr prebehli metodické dni venované 

tvorbe a aplikácii archívnych pomôcok, opisom archívnych fondov a iným aktuálnym 

otázkam. Viacerí pracovníci absolvovali školenie Aplikačno-programové vybavenie 

Evidencia pečatí a pečatidiel. Niektorí sa zúčastnili aj na vedeckých a odborných 

konferenciách a seminároch, aj na XXIII. Archívnych dňoch v Slovenskej republike, ktoré sa 

konali  29. – 31. 05. 2019 v Nitre. 

 

 

      Technické vybavenie na digitalizáciu pečatí a pečatidiel 



 

V rámci ekonomickej a administratívnej agendy boli okrem evidencie v IS Fabasoft 

realizované aj nasledovné aktivity: inventarizácia majetku, objednávania MTZ, návrhy na 

vyradenie majetku, spracovania požiadaviek na opravy a údržbu a spolupráca pri ich 

odstraňovaní, vyhotovovanie delimitačných protokolov, reverzov, vedenie personálnej 

agendy, aktualizácia agendy PO a BOZP, evidencie jázd a i.    

 
Tabuľka 6 – Počet spisov a záznamov podľa útvarov za rok 2019 

 
Organizačný útvar Počet 

spisov 

Počet 

záznamov 

SAPO (Štátny archív v Prešove)  762 1571 

SAPO1 (Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov) 51 91 

SAPO2 (Oddelenie služieb verejnosti) 1433 2342 

SAPO3 (Spišský archív v Levoči) 951 1380 

SAPO4 (Archív Bardejov) 737 1306 

SAPO5 (Archív Humenné) 828 1615 

SAPO6 (Archív Poprad) 865 1618 

SAPO7 (Archív Stará Ľubovňa) 612 1225 

SAPO8 (Archív Svidník) 424 835 

SAPO9 (Archív Vranov nad Topľou) 691 1377 

Spolu za: SAPO (ŠTÁTNY ARCHÍV V PREŠOVE) 7354 13360 

 

 

 Tieto výsledky by sme nedosiahli bez pomoci odboru archívov a registratúr, bez 

pomoci zamestnancov Ministerstva vnútra, ktorí s nami spolupracovali, bez kolegov 

z iných archívov pri poskytnutí vzácnych rád a odbornej pomoci, či kolegov z Centra 

podpory v Prešove, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať. Na záver by som sa 

chcela poďakovať aj všetkým svojím vedúcim pracovísk, oddelení a ich zamestnancom za 

vykonanú prácu v roku 2019. 

 

 V Prešove 30.3.2020         Mgr. Ľubica Kováčová                                                                                                                                      

                                                                                                   riaditeľka 

 

 

 


