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Archívne materiály prispievajú nemalou mierou k roz voju nášho  
hospodárstva. V podnikových a štátnych archívoch sú  chránené 
aj archívne fondy hospodárskych orgánov a organizác ií pred- 
chádzajúcich storo čí. Tieto materiály využívame pri získa- 
vaní údajov pre rôzne oblasti. Najširšie uplatnenie  má zachova- 
ná stavebná dokumentácia, lebo urých ľuje a aj zlac ňuje rekon- 
štrukciu inžinierskych sietí, cestných a železni čných komuni- 
kácií, historických jadier miest, budov a podobne. Podobný vý- 
znam má aj staršia technická a geologická, banská, hutnícka a  
vodohospodárska, lesohospodárska a po ľnohospodárska dokumen- 
tácia. Významná je aj kontrolná a metodická úloha a rchívov v  
organizáciách, čo je dôležitou podmienkou kvalitnej riadiacej,  
administratívnej i výrobnej činnosti. Dnes sa už žiadna orga- 
nizácia nezaobíde bez regulovaného toku informácií,  jeho do- 
datkov, triedenia, bezpe čného uloženia a preh ľadného vyradenia.  
Zákon o archívnictve vytvoril podmienky na plné upl atnenie  
riadiacej a organizátorskej činnosti archívnej správy, upevnil  
ich vz ťahy k iným organizáciám a orgánom a v súlade s potr ebami celej 
našej spolo čnosti stanovil pre archívnictvo základné 
smery jeho činnosti. Svojím širokým ponímaním umožnil aj ú čel- 
nú právnu úpravu jednotlivých úsekov odbornej a ved eckovýskum- 
nej činnosti našich archívov. Uvádzanie jednotlivých ust anovení 
tejto rozsiahlej právnej úpravy archívnictva do pra ktickej čin- 
nosti archívnych inštitúcií predovšetkým ustanovení , ktoré si 
vyžadujú aj postupné vytváranie predpokladov nielen  z odborného  
hľadiska, ale najmä z h ľadiska personálneho a materiálneho za- 
istenia, predstavuje však dlhodobý proces. Najnovší m článkom v  
archívnej sieti sú podnikové archívy, ktoré sa budu jú pri vä č- 
ších závodoch alebo pre nieko ľko menších závodov spolo čne. Len  
tie najvä čšie podnikové archívy budú ma ť archiválie v trvalej 
úschove, ostatné ich postupne odovzdajú do štátnych  archívov. 
Archívy pod ľa príslušnosti dozerajú aj na vyra ďovanie písomnos- 
tí pochádzajúcich z činnosti orgánov, organizácií a zariadení. 
Archívne materiály prispievajú nemalou mierou k roz voju nášho  
hospodárstva. V podnikových a štátnych archívoch sú  chránené 
aj archívne fondy hospodárskych orgánov a organizác ií pred- 
chádzajúcich storo čí. Tieto materiály využívame pri získa- 
vaní údajov pre rôzne oblasti. Najširšie uplatnenie  má zachova- 
ná stavebná dokumentácia, lebo urých ľuje a aj zlac ňuje rekon- 
štrukciu inžinierskych sietí, cestných a železni čných komuni- 
kácií, historických jadier miest, budov a podobne. Podobný vý- 


