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I.

Základné údaje o organizácii

1.

Kontaktné údaje
Názov: Ústredný archív SAV
Riaditeľ: PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Zástupca riaditeľa:

PhDr. Jozef Klačka

Vedecký tajomník: Predseda vedeckej rady: Adresa sídla: Dúbravská 9, 841 05 Bratislava
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: Vedúci detašovaných pracovísk: Typ organizácie (rozpočtová/príspevková od r.): rozpočtová

a)

Počet a štruktúra zamestnancov
K
K
ŠTRUKTÚRA
do 35
ZAMESTNANCOV
rokov
M Ž

K
ved.
Prac.

F

P

6

5,4

M Ž

Celkový počet zamestnancov

6

-

-

1

Vedeckí pracovníci

1

-

-

1

1

Odborní pracovníci VŠ

4

-

-

3,4

3,4

Odborní pracovníci ÚS

1

-

-

1

1

Ostatní pracovníci

-

-

-

-

-

Doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia

-

-

-

-

-

Vysvetlivky:
K - kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2004 (uvádzať zamestnancov
v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch
a na základnej vojenskej službe)
F - fyzický stav zamestnancov k 31.12.2004 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v
zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)
P - celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
M. Ž – muži, ženy
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Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31.12. 2004: 58
Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.12.2004: 58
Pozn.: V Prílohe č. 1 uviesť menný zoznam pracovníkov k 31.12.2004 s vyznačením úväzku a
riešiteľskej kapacity.
3.

Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l.l2.2004)

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci v
stupňoch

DrSc.

CSc.,

prof.

doc.

I.

IIa.

-

1

IIb.

PhD.
-

1

-

-

-

Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné
obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

II.

Vedecká činnosť

1. Domáce projekty ;
ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet

Pridelené financie na r.
2004

1. Vedecké projekty VEGA,
na ktoré bol v r. 2004 udelený
grant

-

-

2. Projekty APVT, na ktoré
bol v roku 2004 udelený grant

-

-

3. Vedecko-technické projekty,
na ktoré bol v r. 2004 udelený
grant

-

-

4. Projekty riešené v rámci
ŠPVV a ŠO

-

-

5. Projekty riešené v centrách
excelentnosti SAV

-

-

6. Iné projekty (ústavné, na
objednávku rezortov a pod.)

l

-

Do bodu 3 zaradiť projekty financované z prostriedkov privatizácie Slovenských telekomunikácií a
projekty SAV na spoluprácu s priemyslom. Medzinárodné projekty uviesť v kapitole IV.
Medzinárodná vedecká spolupráca (bod 2, 3)
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Bližšie vysvetlenie je v Prílohe č. 2

II. 2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce.
V rámci vedeckej činnosti Ústredný archív SAV rieši od r. 2002 dlhodobú výskumnú
úlohu Inštitucionalizácia slovenskej vedy, jej výsledky a ohlas doma i v zahraničí (č.
0870606). Na riešení projektu sa podieľa 5 pracovníkov ÚA. Tento projekt sa skladá
z viacerých činností, ktoré zahŕňajú celú oblasť pôsobenia ÚA SAV. V jednotlivých
oblastiach sa vykonalo nasledovné:
a) Činnosť v oblasti správy registratúr.
V súlade s Vyhláškou Ministerstva vnúta SR č. 628/2002 (§43 ods. 1) spracoval Ústredný
archív SAV Registratúrny poriadok a registratúrny plán riadiacich orgánov, organizácií
a vedeckých spoločností pri SAV, vykonal pripomienkové konanie na Odbore archívov
a registratúr MV SR, na Sekretariáte predsedu SAV a u riaditeľa Úradu SAV. Takto
zoponovanú vnútroakademickú normu predložil na odsúhlasenie Predsedníctvu SAV,
ktoré sa ňou bude zaoberať na zasadnutí v januári 2005.
Vyraďovanie registratúrnych záznamov sa uskutočnilo v Botanickom ústave,
Ústrednej knižnici, Ústave anorganickej chémie, THS Košiciach, Ústave informatiky. Vo
všetkých šlo o účtovnú agendu s prešlou úložnou lehotou. Rozpracované je konanie
v Arboréte v Mlyňanoch, kde ide o písomnosti od vzniku Arboréta.
Narastajúci počet záujemcov o projektovú dokumentáciu budov v súvislosti s ich
opravami a majetkovoprávnym vysporiadaním uspokojil Ústredný archív odovzdaním
projektov budov ich užívateľom z neorganicky vzniklej zbierky multiplikátov projektov.
Takto sa k užívateľom dostali projekty budov Virologického ústavu, Astronomického
ústavu, košických pracovísk, Chemického ústavu, Ústavu merania, Ústavu materiálového
výskumu, Ústavu polymerov, Ústavu pre výskum srdca, Ústavu normálnej a patologickej
fyziológie, Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu krajinnej ekológie a THS ÚSV
SAV.
b) Preberanie archívnych dokumentov.
Z riadiacich orgánov SAV prevzal na spracovanie neusporiadený materiál
z administratívnej agendy II. oddelenia vied z r. 1990-1995 v rozsahu 5 b.m., utajovanú
agendu Úradu SAV spred r. 1989 v rozsahu 8 b. m. a agendu akreditácií pracovísk SAV
do r. 1994 v rozsahu 3 b. m.
Z osobný fondov sa získal dodatok k fondu historika Ľ. Liptáka, kunsthistoričky E.
Plickovej, botanika I. Hrabovca, archeológa V. Ondroucha, časť fondu dlhoročného
predsedu SAV akad. Hajka. Rokovalo sa aj s etnografkou B. Filovou.
c) Budovanie archívneho informačného systému.
Sprístupňovanie písomností riadiacich orgánov SAV za druhé manipulačné obdobie;teda
za r. 1990-2002 zahrnulo vecné skupiny: Materiály z rokovania P SAV a Grémia
predsedu; Rady vedcov; ČSAV – delenie majetku; delimiticie; edičná agenda; expertízy;
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komisie; kontrola; odborová organizácia; vedecké podujatia; personálna agenda;
pracoviská. Inventárne jednotky z nich sú uložené v 385 škatuliach.
Začali sa práce na sprístupnení dodatku k fondu Ústredie pre vynálezy a objavy.
Písomnosti v rozsahu 18 b. m. sú roztriedené a zinventarizované sú 2 b. m.
Osobný fond historika Ľ. Liptáka v rozsahu l4,5 b. m. je roztriedený do vecných
skupín. Podobne aj osobný fond E. Plickovej v rozsahu 1 b. m.
Informačné požiadavky o zaradení vedeckých pracovníkov na Slovensku do
kvalifikačných stupňov si vyžiadali vyhotovenie kartotéky o udelení kvalifikačného
stupňa. Pretože do r. 1969 sa rozhodovanie o zaradení do kvalifikačného stupňa dialo
centrálne v Prahe v spolupráci s Archcívom AV ČR sa vyhotovila kartotéka priznaných
kvalifikačných stupňov od r. 1953 do r. 2003 vrátane. Kartotéka obsahuje cca 6.500
lístkov a je od r. 1969 skonfrontovaná so zápisnicami zo zasadaní celoslovenskej Komisie
pre zaraďovanie vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov.
Vyhotovili sa čistopis inventára k osobnému fondu akad. Šišku, register k inventáru L.
Záthureckého a čistopis časti inventára (1254 inv. jedn.) k fondu Riadiace orgány SAV
(Celý inventár k tomuto fondu je v rukopise, obsahuje 5261 inv. jednotiek).
S cieľom zjednotenia metodických postupov prác pri budovaní informačných
systémov v archívoch SR aj ÚA SAV má k dispozícii softvér pre elektronické
sprístupňovanie svojich fondov a Odbor archívov a registratúr MV SR vykonal k jeho
užívaniu inštruktáž.
Súčasťou komplexného pohľadu na vývoj Akadémie je aj kompletná dokumentácia
publikačných výstupov. V priebehu r. 2004 niektoré pracoviská odovzdali nimi vydané
periodiká. Ťažisko činnosti archívu v tomto smere bolo v skompletizovaní monografií
vydaných v SAVU a v SAV za celé produkčné obdobie. Zo skladu Vydavateľstva VEDA
sme prevzali všetku zachovanú produkciu Vydavateľstva SAVU (1943-1952) a postupne
preberáme produkciu z obdobia SAV od r. 1953, čo predstavuje stovky zväzkov.
d) Využívanie archívnych fondov.
Bádateľskú agendu v r. 2004 možno z jednej strany vyjadriť číslom 138 bádateľských
návštev a vybavených žiadostí, na druhej strane treba poukázať na rôznu náročnosť
jednotlivých návštev. Kým vyhotovenie odpisov, výpisov a potvrdení je časovo menej
náročné, návštevy za študijnými cieľmi si vyžadujú značný čas, pretože sú vždy spojené
so širokou konzultáciou (napr. akcia “Slovenskí vzdelanci”, “Významné osobnosti roka”,
diplomové práce, dejiny slovenskej astronómie a pod.). Takéto návštevy boli ťažiskom
v r. 2004.
Sem patrí aj účasť pracoviska na dvojstrannom medzinárodnom vedeckom projekte
riešenom v spolupráci s Archívom Akadémie vied Českej republiky. (Pozri časť IV)
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3.

Vedecký výstup (Knižné publikácie uviesť v Prílohe č. 3)

PUBLIKAČNÁ*, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet v r. 2004 a
doplnky z r. 2003

1. Vedecké monografie vydané doma

1

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí

-

3. Knižné odborné publikácie vydané doma
4. Knižné odborné publikácie vydané v zahraničí

-

5. Knižné popularizačné publikácie vydané doma

-

6. Knižné popularizačné publikácie vydané v zahraničí

-

7. Kapitoly v publikáciách ad 1/

-

8. Kapitoly v publikáciách ad 2/

-

9. Kapitoly v publikáciách ad 3/

-

10. Kapitoly v publikáciách ad 4/

-

11. Kapitoly v publikáciách ad 5/

-

12. Kapitoly v publikáciách ad 6/

-

13. Vedecké práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
14. Vedecké práce v ostatných časopisoch

2

15. Vedecké práce v zborníkoch

-

15a/ recenzovaných
15b/ nerecenzovaných
16. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

2

17. Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30%
zahraničnou účasťou

2

18. Ostatné prednášky a vývesky

3

19. Vydávané periodiká evidované v Current Contents

-

20. Ostatné vydávané periodiká

-

21. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí

1

22. Vysokoškolské učebné texty

-

23. Vedecké práce uverejnené na internete

-

24. Preklady vedeckých a odborných textov

-

* Uviesť, ak je publikácia aj na elektronickom nosiči alebo iba na elektronickom nosiči
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3.

Vedecké recenzie, oponentúry

Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v
zahraničných časopisoch, príspevkov na konferencie
s medzinárodnou účasťou, oponovanie grantových projektov

Počet v r. 2004 a
doplnok z r. 2003
3

4. Citácie
Počet v r. 2003
a doplnok za r. 2002

CITÁCIE
Citácie vo WOS

-

Citácie podľa iných indexov a báz s uvedením
prameňa

-

Citácie v monografiách, učebniciach a iných
knižných publikáciách

-

Pozn.: Pri všetkých položkách je potrebné uviesť len tie práce, ktorých aspoň jeden autor
(zamestnanec organizácie) je spolu s adresou pracoviska uvedený v autorskom kolektíve (týka sa aj
autorov uvedených pod čiarou – on leave,, etc). Neuvádzať autocitácie. Citácie spracovať za ústav
ako celok, nie iba sumarizovať podľa jednotlivých pracovníkov. Zoznam citácií stačí dodať len
v jednom vyhotovení, prípadne iba v elektronickej forme.

III.

Vedecká výchova a pedagogická činnosť

1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Forma

Počet k 31.12.2004

Počet ukončených doktorantúr v r. 2004

Doktoranti
celkový
počet

M



-

-

Externá -

-

Denná

Predčasné ukončenie
z dôvodov

úspešnou
z toho
obhajobou
novoprijat
í

M



M

uplynutím
času
určeného
na
štúdium
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neobhájení
m
dizertačnej
práce alebo
neudelením
vedeckej
hodnosti

rodinných, nevykonania
zdravotných odbornej
a iných,
skúšky
resp. bez
udania
dôvodu

1. Zmena formy doktorandského štúdia

Počet
Preradenie z dennej formy na externú
Preradenie z externej formy na dennú

-

1. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou
obhajobou

Meno
doktoranda

Forma DŠ

-

Deň,mesiac,
rok nástupu
na DŠ

-

Deň,mesiac, Číslo a
rok obhajoby názov
vedného
odboru

-

-

Meno a
Fakulta
organizácia udeľujúca
školiteľa
vedeckú
hodnosť

-

-

-

1. Údaje o pedagogickej činnosti

PEDAGOGICKÁ
ČINNOSŤ

Prednášky
doma

Cvičenia *

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov
alebo vedúcich
cvičení**

-

-

-

-

Celkový počet hodín
v r. 2004

-

-

-

-

*

– vrátane seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe

** – neuvádzať pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry a
vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4

III/4

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako konzultanti diplomových prác:
Počet konzultovaných diplových prác:

2

2

Diplomové práce zadala FF Univerzity P. J. Šafarika v Prešove.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) :
• Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: • Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce:
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-

-

• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorandských
dizertačných prác: • Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorských
dizertačných prác: • Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom
alebo habilitačnom konaní na vysokých školách. • Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre
doktorandské štúdium. • Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt a univerzít • Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo
vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa). -

1. Zoznam spoločných pracovísk SAV s vysokými školami s uvedením stručných
výsledkov spolupráce
2. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
(najmä skúsenosti s doktorandským štúdiom)

-

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca
1. Aktívne medzinárodné dohody organizácie s uvedením partnerského pracoviska
v zahraničí, doby platnosti, náplne a dosiahnutých výsledkov, vrátane publikácií, ktoré zo
spolupráce vyplynuli: Pozri IV./2.
2. Aktívne bilaterálne medzinárodné projekty nadväzujúce na medziakademické dohody
(MAD) – uviesť počet. 1
Bilaterálna medzinárodná vedecká spolupráca
Ústredný archív SAV má uzatvorenú dohodu o dvojstrannej medzinárodnej vedeckej
spolupráci s Archívom Akadémie vied Českej republiky, v rámci ktorej sa rieši projekt:
“Kontakty a spolupráca medzi českými a slovenskými vedeckými osobnosťami vo svetle
archívnych dokumentov”. Ide o výskum v celej sieti archívov oboch štátov. Jeho prvá
etapa zahŕňa roky 2003-2005 a týka sa výskumu obdobia do r. 1939. V r. 2004 sa k tomuto
projektu uskutočnili výmenné študijné pobyty. 2 pracovníci ÚA SAV boli na týždennom
výskume v Archíve AV ČR a 3 pracovníci z ich archívu boli na výskume v ÚA SAV,
v Slovenskom národnom archíve a v Archíve Univerzity Komenského. V rámci MAD sa
uskutočnil aj týždenný pobyt v Chorvátsku, kde sa v Štátnom archíve a v Archíve
Záhrebskej kapituly študovali pramene z prvej polovice 16. storočia. Ústredný archív SAV
má zastúpenie vo Vedeckej rade Archívu AV ČR a pokúsil sa o nadviazanie vedeckej
spolupráce s Archívom PAN.
3. Účasť pracoviska na riešení multilaterálnych projektov medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce (MVTS). 10

Projekty s uvedenými údajmi uviesť v tomto členení:
a/ Projekty 5. rámcového programu EÚ (iba projekty riešené v roku 2004,
neuvádzať projekty, ktoré sú už ukončené). b/ Projekty 6. rámcového programu EÚ – stav riešenia, resp. evaluácie
a kontraktovania (neuvádzať projekty, ktoré sú už vyradené).
c/ Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS,
EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné. d/ Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráce
(Grécko, ČR, Nemecko a iné.). K bodom 2. a 3. je bližšie vysvetlenie v Prílohe č. 2.

4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia
medzinárodných projektov. 5. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR. 6. Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.

-

7. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii
podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia. Do tejto
kategórii patria podujatia s aspoň 30 % zahraničných účastníkov. 8. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2005 (anglický a slovenský
názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného
pracovníka). 9. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií. 10. Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.

–

11. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

Medzinárodné projekty
DRUH
MULTILATERÁLNEHO
PROJEKTU MVTS

Pridelené financie na r. 2004
(prepočítané na Sk)

-

-
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-

V.

Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými
inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh

1a. Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce.
1b. Členstvo vo vedeckých radách VŠ a fakúlt.

-

-

2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi.

-

3. Úplný prehľad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie, s uvedením
finančného efektu. 4. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou, s uvedením výsledkov spolupráce.

-

V. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej
správy SR a iné organizácie
1. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci
s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
Výstava pre Ministerstvo zahraničia SR.
2. Aktivity v poradných zboroch vlády.
Pracovníci ÚA SAV sú v Komisii Ministerstva kultúry SR pre financovanie
národnostných menšín., vo Vedeckej archívnej rade Ministerstva vnútra SR.
3. Expertízna činnosť
ÚA SAV posudzoval 3 výskumné projekty pre Ministerstvo kultúry SR, a jeho pracovníci
sú v Archívnej rade SNM a Komisii pre tvorbu zbierok Mestského múzea v Bratislave,
Múzea obchodu, Múzea kultúry Karpatských Nemcov SNM, Múzea židovskej kultúry
SNM.
4. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO.

VII. Aktivity v orgánoch SAV
1. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

-

2. Členstvo vo výbore Snemu SAV 1
Pracovník ÚA SAV je členom výboru Snemu SAV.
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-

3. Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV 2
Pracovníci ÚA SAV pôsobia v Bytovej komisii P SAV a V Komisii pre správu
duševného vlastníctva.
4. Členstvo v orgánoch VEGA

-

VIII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania
1. Vedecko-popularizačná činnosť (počet monografií, prednášok, príspevkov v tlači,
rozhlase, televízii a pod.) 5

Vystúpenie v televízii: STV. Národnostný magazín, február 2004,
TV Zágreb, Migrácia Chorvátov v 16. stor., 24.9.04,
Urbár červenokamenského panstva z r. 1543 ,
21.12.04
MTV Péces, Kolonizácia západného Slovenska v pol. 16. stor.,
6.7.04
Regionálna tel. DTV: Veľkonočné zvyky, 7.4.04
2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu
podujatia, dátumu a miesta konania a počtu účastníkov 3. Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu
podujatia, dátumu a miesta konania 4. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k
vedecko-organizačným a popularizačným aktivitám (uviesť konkrétne) 5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
Ročenka Bratislava, Zborník SNM, História

1

6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Slovenská historická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky.
7. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie 1
Spracovanie ideového zámeru, scenára a popisných textov pre výstavu “Slovensko pred
novými výzvami” pre reprezentačné účely MZ SR v súvislosti s oslavami 15. výročia
nežnej revolúcie. Výber ikonografických materiálov (fotografie, diapozitívy, scany) pre 7
panelov, spolupráca s grafikom pri tvorbe posterov. Výskum uskutočnený v SNM –
Historické múzeum, Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Tlačový odbor MZ SR, Ta
SR, Archív denníka SME.
Spolupráca na scenári výstavy Mestkého múzea: “200 rokov Bratislavského mieru”.
Výskum vo fondoch Mestkého múzea a Archívu mesta Bratislavy.
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VIII. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
1. Uviesť, či ide o knižnicu alebo základné informačné stredisko (počet pracovníkov,
prepočítaný na plný úväzok) 2. Prehľad poskytnutých knižnično-informačných služieb (rešerše, výpožičky, reprografie a
pod.)
3. Stav knižničných fondov (počet titulov dochádzajúcich periodík, počet dizertácií,
fotodokumentov a pod.)
-

X.

Hospodárenie organizácie

Rozpočtové a príspevkové organizácie SAV
1. Rozpočtové organizácie SAV

Ústredný archív SAV

a) Výdavky RO SAV
v tis. Sk
Kategória

Posledný
upravený
rozpočet r. 2004

Čerpanie
k 31.12.2004
celkom

z toho:

z rozpočtu
Výdavky celkom
z toho:
- kapitálové výdavky
- bežné výdavky
z toho:
- mzdové výdavky
- odvody do poisťovní
a NÚP
- tovary a ďalšie služby
z toho:
- výdavky na projekty
(VEGA, APVT, ŠO,
ŠPVV , MVTP )
-

2482

2482

2482

0
2482

0
2482

0
2482

1615
505

1615
505

1615
505

362

362

362

výdavky na
periodickú tlač
transfery na vedeckú
výchovu
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z mimoroz.
zdrojov

a) Príjmy RO SAV

Kategória
Príjmy celkom:
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet
780)

Posledný upravený
rozpočet r. 2004
0

v tis. Sk
Plnenie
k 31.12.2004
10

0

10

0

0

Rozpočtové organizácie

1) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje
prepočítaný počet pracovníkov organizácie
2482=413,0
6

2) Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje
prepočítaný počet vedeckých pracovníkov organizácie
2482=2482
1

XI. Nadácie a fondy pri pracovisku
(s uvedením názvu, zamerania)

-

XII. Iné významné činnosti pracoviska
V r. 2004 získalo pracovisko novú zriaďovaciu listinu. Absolvovalo tri kontroly: audit
(marec), vnútroakademická finančná kontrola (apríl-máj) a kontrola odvodov do
sociálnej poisťovne (august). Vymaľovala sa polovica pracovní a manipulačná
miestnosť, vybudovali sa nové rozvody počítačovej siete, v jednom sklade sa
nainštalovali požiarne hlásiče, pracovisko sa vybavilo tromi počítačmi, chladničkou
a čiastočne novými kobercami. V sklade vo Výpočtovom stredisku sa vybudovalo
hygienicke zariadenie.
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XIII. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie
v roku 2004 (mimo SAV)
-

XIV. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií
ÚA SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom o slobode informácié a umožňuje
prístup k archívnym dokumentom a k informačnému aparátu archívu v zhode s § 12 zákona
395/02 rozpracovanom v Bádateľskom poriadku Ústredného archívu SAV, ktorý schválil
Odbor archívov a registratúr MV SR a je účinný od 1.7.2003.

XV. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/202 Z. z. vo svojej druhej časti sprísňuje
podmienky ochrany archívnych dokumentov. Ochrana sa týka priestorov a dokumentov.
V časti o priestoroch sa hovorí o ochrane pred neoprávneným vniknutím, o klimatizácii,
prašnosti, protipožiarnych opatreniach. V časti o dokumentoch ide o manipuláciu s nimi,
ochranu pred degradáciou, konzervovanie, vyhotovovanie konzervačných a študijných kópií.
V §43 ods. 2 vyhláška ukladá, že podmienky ochrany archívnych dokumentov musí archív
splniť najneskôr do 31. decembra 2005. Niektoré podmienky už archív plní, no na tieto účely
budú v r. 2005 potrebné finančné prostriedky.

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval:

PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
riaditeľka

Bratislava 12.1.2005
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Prílohy

Príloha č. 1
Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2004
Vedecký pracovník: PhDr. Ľudmila Nemesküthyová, CSc.

100%

2000 hod.

Odborný pracovník VŠ: Mgr. Lýdia Kamencová

100%

2000 hod.

PhDr. Jozef Klačka

100%

2000 hod.

PhDr. Elena Kurincová

100%

2000 hod.

Mgr. Alexandra Marčeková

100%

2000 hod.

100%

2000 hod.

20%

400 hod.

Odborný pracovník ÚSV: Lídia Rusňáková
Ostatní:

Lídia Rusňáková

Príloha č. 2
Projekty riešené na pracovisku
Názov: Kontakty a spolupráca medzi českými a slovenskými vedeckými
osobnosťami vo svetle archívnych dokumentov.
Zodpovedný riešiteľ: Lýdia Kamencová
Časový rozsah: 2003-2005
Spoluriešiteľ: Archív Akadémie vied Českej republiky
Finančné náklady: V rámci MAD
Príloha č. 3
Monografie:
KOVÁČ, D. – HOLEC, R. – MANNOVÁ, E. Slovensko v 20. storočí. Na začiatku storočia
1901-1914. Odborná spolupráca pri výbere obrazového materiálu KURINCOVÁ E.
Bratislava: Veda, 2004, 291 s., ISBN 80-224-0776-3
Bibliografické údaje výstupov
KLAČKA J. Arhivski vjesnik 2001. In Slovenská archivistika č. 1/2004, anotácia
KLAČKA J. Studia historica tyrnaviensia III. In Slovenská archivistika č. 2/2004 anotácia
KLAČKA J. Z archívnych prameňov. In Hrvatska rosa č. 1/2004 štúdia
KLAČKA J. Týždeň chorvátskych menšín. In Hrvatska rosa č. 2/2004 správa
KLAČKA J. Ústredný archív SAV. In Slovenská akadémia vied, Informačný bulletin, VEDA
2004
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II/4 Vedecké recenzie a oponentúry
V r. 2004 pracovisko posudzovalo pre mimoakademické pracoviská: Výročnú správu
Archívu SAV ČR, Výskumný zámer pracoviska SV ČR, 3 výskumné projekty pre
Ministerstvo kultúry SR, Koncepciu rozvoja štátnych archívov pre OAaR MV SR a štúdiu pre
Zborník SNM, História 2004.

II/3 21 Vydané alebo editované zborníky
Zostavenie Zborníka SNM. História 44, 2004, 150 strán, príprava textov do
vydavateľstva, zadanie resumé na preklad, príprava posudkov, príprava zasadnutia redakčnej
rady.

II/3 17 Prednášky
ÚA SAV predniesol dve vyžiadané prednášky na konferenciách s medzinárodnou
účasťou v Záhrebe (24.9.04) a v Budapešti (25.9.04) na tému Slovenskí Chorváti.

Príloha č. 5

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina

Chorvátsko
Česká
republika
Česká
republika
Počet vyslaní
spolu

Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
Počet Meno pracovníka Počet
pracovníka
dní
dní
Klačka J.
7
MAD
Kamencová 3
L.
MAD
Nemeskürthy 3
ová Ľ.
MAD
3
13

18

Ostatné
Meno
pracovníka

Počet
dní

(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Počet prijatí
spolu

Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
Počet Meno pracovníka Počet
pracovníka
dní
dní
Sulitková L. 7
MAD
Barvíková H. 7
MAD
Hálek I.
12
MAD
3
26

Ostatné
Meno
pracovníka

Počet
dní

(C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Chorvátsko

“10. Týždeň Chorvátov Klačka J.
vo svete”

2 KD

Vysvetlivky:

MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
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