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Jozef Kočiš patril k zakladateľom
moderného slovenského archívnictva.
Ľudovú školu navštevoval v r. 1934-40.
Už tu sa nadchol pre historické knihy, za
šesť rokov prečítal v školskej knižnici viac
ako 500 kníh. Strednú školu začal
navštevovať v Nových Zámkoch, po
bombardovaní maturoval v roku 1948 na
gymnáziu v Komárne. V roku 1948 začal
študovať na lekárskej fakulte, ale po
ukončení prvého semestra prestúpil na
odbor, ktorý sa stal jeho láskou na celý
život,
históriu a
archívnictvo
na
Filozofickej
fakulte
Univerzity
Komenského v Bratislave, kde promoval
v roku
1953.
Po
ukončení
vysokoškolského štúdia pracoval ako
vedecký pracovník v Slovenskom
ústrednom archíve v Bratislave. O rok
neskôr
bolo
publikované
vládne
nariadenie o vzniku štátnych archívov v
jednotlivých krajoch. Slovenská archívna
správa, ako nový celoslovenský riadiaci
orgán pre archívy v rámci Povereníctva

vnútra, získala pre účely Štátneho
archívu v Žilinskom kraji zámok v Bytči s
veľkými priestormi. Tu sa v roku 1955
Jozef Kočiš stal riaditeľom novo
založeného štátneho archívu, ktorý bol
jeho celoživotným pôsobiskom až do
odchodu do dôchodku v roku 1990. Ako
archivár, historik a popularizátor
národných
dejín
sa
zaslúžil
o
sprístupnenie archívneho materiálu
spracovaním inventárov, sprievodcov a
príručiek o archíve v Bytči. Výsledky
historického a vlastivedného výskumu
prezentoval v monografiách Bytčiansky
zámok, Stoličná správa na Orave v
rokoch 1684-1849, Bytča 1378-1978 (so
S.Churým, 1978) a Beluša 1330-1995.
Najväčšiu pozornosť vzbudil populárno náučnými dielami Alžbeta Bátoryová a
palatín Thurzo, Neznámy Jánošík, Žofia
Bošňáková, v ktorých na základe
autentických
materiálov
korigoval,
spresnil a verne rekonštruoval historické
portréty týchto osobností. Slovenskú
literatúru faktu obohatil aj o ďalšiu
úspešnú publikáciu o hradoch stredného
Považia: Od Čachtíc po Strečno. Jozef
Kočiš pracoval v poradných orgánoch a
komisiách Historického ústavu SAV v
Bratislave, bol členom Slovenskej

historickej spoločnosti (SHS). Pôsobil ako
člen Vlastivedného zborníka Považia, v
redakčnej rade zborníka Stredné
Slovensko a v hodnotiacej komisii
odboru archívnictva.
Za svoju prácu bol niekoľkokrát
odmenený rôznymi cenami, pamätnými
medailami, medailami za zásluhy. V roku
1979 získal Krížkovu medailu za zásluhy
a rozvoj archívnictva na Slovensku.
V roku 2004 získal Pribinov kríž III.
stupňa za kultúrny rozvoj Slovenskej
republiky. V roku 2010 mu bolo pri
príležitosti 680. výročia prvej písomnej
zmienky o Beluši udelená cena obce
Beluša za celoživotnú prácu v oblasti
histórie.
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