
            Historik, archivár a publicista Jozef Kočiš 

sa narodil 23. januára 1928 v Hurbanove. 

Vyštudoval odbor archívnictvo, história 

a filozofia na Filozofickej fakulte Slovenskej 

univerzity v  Bratislave (1948-1953).  

             Ako vedecký pracovník pôsobil v r. 

1953-1955 v Slovenskom ústrednom archíve 

v Bratislave, v r. 1955-1990 bol 

riaditeľom  Štátneho oblastného archívu 

v Bytči. V r. 1971-1992 bol členom Vedeckej 

archívnej rady v Bratislave a od r. 1978 členom 

redakčnej rady časopisu Slovenská archivistika. 

Akademický titul doktora filozofie získal v 

októbri 1970 po rigoróznej skúške a za tlačou 

publikované práce. V máji 1977 po obhájení 

kandidátskej práce na tému : „Stoličná správa 

na Orave v období feudalizmu“ mu udelilo 

Vedecké kolégium Slovenskej akadémie vied 

pre vedy o spoločnosti hodnosť kandidáta 

historických vied. Pôsobil v poradných 

orgánoch a komisiách Historického ústavu 

Slovenskej akadémie vied v Bratislave.  

             Aktívnu činnosť vyvíjal aj v rámci 

Slovenskej historickej spoločnosti. Bol členom 

jej ústredného výboru v Bratislave a krajského 

výboru v Banskej Bystrici. V rámci Slovenskej 

historickej spoločnosti založil pri Štátnom 

oblastnom archíve v Bytči Krúžok považských 

historikov, ktorého sa stal predsedom. Pôsobil 

ako člen redakčnej rady Vlastivedného 

zborníka Považia, pracoval aj v redakčnej rade 

zborníka Stredné Slovensko.  

           Venoval sa historickej a publicistickej 

práci. Je autorom viacerých  archívnych 

pomôcok - sprievodcov, katalógov a 

archívnych inventárov a priekopníkom pri 

príprave edícií prameňov k dejinám 

slovenského národného hnutia v 19. storočí. 

Robil systematické výskumy  archívnych 

dokumentov v archívoch v Maďarsku, Poľsku, 

Juhoslávii, Rakúsku, Francúzsku a Taliansku.  

         Jozef Kočiš bol za svoju celoživotnú prácu 

viackrát ocenený.  Bol držiteľom rezortného 

vyznamenania Vzorný pracovník štátnych 

orgánov, čestného uznania ministra vnútra za 

rozvoj archívnictva na Slovensku, pamätnej 

medaily mesta Bytče,  medaily za zásluhy o 

rozvoj okresu Žilina, pamätnej Križkovej 

medaily za zásluhy a rozvoj archívnictva na 

Slovensku. V r. 2004 mu prezident Slovenskej 

republiky Rudolf Schuster udelil za celoživotné 

dielo v oblasti archívnictva, slovenských dejín 

a regionálnej histórie Pribinov kríž III. triedy. 

Jozef Kočiš zomrel 4. januára 2013 v Beluši. 
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