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I.
1.

Základné údaje o organizácii
Kontaktné údaje
Názov: Ústredný archív SAV
Riaditeľ:

PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.

Zástupca riaditeľa: PhDr. Jozef Klačka
Vedecký tajomník: Predseda vedeckej rady: Adresa sídla: Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava
Tel.: 54775665
E-mail: archsekr@savba.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: Vedúci detašovaných pracovísk: Typ organizácie (rozpočtová/príspevková od r.): rozpočtová
2.

Počet a štruktúra zamestnancov

ŠTRUKTÚRA
ZAMESTNANCOV

K

F

P

4

7

6,7

1

1

1

2

4

4

1

2

1,5

K
do 35
rokov

K
ved.
prac.

M Ž

M Ž

Celkový počet zamestnancov

8

3

Vedeckí pracovníci

1

Odborní pracovníci VŠ

5

2

Odborní pracovníci ÚS

2

1

1

1

0,2

Ostatní pracovníci
Doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia

3

0,2

3. Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2007)
Rodová

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci

skladba

v stupňoch

DrSc.

CSc.,

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

PhD.
Muži
Ženy

1

1

4. Štruktúra pracovníkov zo stĺpca F v bode 2 zaradených do riešenia projektov
(domácich alebo medzinárodných)

Veková štruktúra < 30 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65
(roky)
Muži
1
Ženy
3
1
3
Pozn.: Pracovníkov zaradiť podľa veku, ktorí dosiahli v priebehu roka 2007.

Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky:
muži
ženy

69
45

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2007: 48
Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2007: 51

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

Vedecká činnosť

1. Domáce projekty
ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Pridelené financie na
rok 2007

A

B

organizácia je
nositeľom
projektu *

organizácia sa
zmluvne
podieľa na
riešení
projektu

A

B

-

-

1. Vedecké projekty, ktoré boli v
r. 2007 financované VEGA
2. Vedecké projekty, ktoré boli
roku 2007 financované APVT,
APVV
3. Účasť na nových výzvach
APVV r. 2007**
4. Projekty riešené v rámci ŠPVV
5. Projekty centier excelentnosti
SAV
6. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2007
financované
7. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
1

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

2888

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
a) V odbornom periodiku „Slovenská archivistika 1/2007 vyšla štúdia pracovníkov
archívu o zovšeobecneniach skúseností so získavaním a sprístupňovaním osobných fondov
vedcov a o aktuálnych otázkach platnosti či modifikovania teoretických a metodologických
postulátov archivistiky v oblasti fondov neúradnej proveniencie. Očakáva sa reakcia odbornej
verejnosti.
Slovenská archivistika systematicky sleduje a informuje o aktuálnych otázkach
archivistiky vo svete. Jednou z foriem je pravidelné informovanie o odbornej publicistike. ÚA
SAV sa na tom zúčastňuje anotovaním ruského odborného periodika „Otečestvennyje archivy“
a chorvátskeho odborného periodika „Arhivski vjesnik“.
c) V rámci spolupráce s Archívom AV ČR sa rieši projekt „Akadémie – nositelia
kultúrnej identity“ plánovaný na obdobie 2006-2008. V tomto roku sa uskutočnili dva
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výskumné pobyty zamerané na štúdium transformácie ČSAV začiatkom 90. rokov minulého
storočia a na spoznávanie podmienok zaradenia slovenskej virológie do ČSAV pri jej
konštituovaní začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia. Partnerská strana absolvovala
u nás jeden dvanásťdenný výskum. Týkal sa konštituovania kodikológie na Slovensku.
Podpísala sa dohoda o spolupráci s Archívom Poľskej akadémie vied na tému „Poľskoslovenské vedecké vzťahy v XIX. a XX. storočí“ na obdobie 2007-2009.

Odborná činnosť
Predarchívna starostlivosť
Odborný dozor nad registratúrou v organizáciách sa vykonal v Ústave merania SAV,
detašovanom pracovisku Geofyzikálneho ústavu v Hurbanove a v Ústave informatiky SAV.
Vykonala sa inštruktáž zodpovedných pracovníkov o registratúrnom poriadku a registratúrnom
pláne. Z registratúry technicko-hospodárskej správy v Košiciach sa vyradili účtovné doklady
z r. 1995 (105 zv.) a 1996 (131 zv.). Z registratúry v Chemickom ústave SAV sa vyradili
účtovné doklady z r. 1990-1996 (135 zv).
Na trvalú úschovu sa prevzala časť administratívnej agendy z Chemického ústavu SAV
z r. 1984-2000 (2 bm), z Úradu SAV osobné spisy riaditeľov (0,5 bm). Prevzali sa osobné
fondy J. a Ň. Červeňanských (ortopéd a historička medicíny), J. Mésároša (historik), R. Roška
(sociológ) a A. Cígera (filozof). Z majetkovoprávneho hľadiska je cenný prírastok technickej
dokumentácie z Odboru výstavby Magistrátu hl. mesta Bratislavy (31 akcií).

Spracovávanie a sprístupňovanie
Z fondu Riadiace orgány SAV II sa spracovali vecné skupiny: oddelenia vied, Úrad
SAV (56 šk.). Spracovali sa dodatky k vecným skupinám: akreditácie, edičná činnosť,
grémium, kontrola, odborové hnutie, pracoviská, Rada vedcov, vyznamenania, zápisnice P
SAV, čo si vyžiadalo premanipulovanie už spracovaných skupín. Zo spracovaných dodatkov sa
vyradilo 5 bm duplikátov. Vyhotovil sa čistopis 51 inventárnych jednotiek inventára Riadiace
orgány SAV I (350 str.). Medzi spracované osobné fondy pribudlo 113 škatúľ. Tvorí ich
dokončený osobný fond J. Černáčka (neurológ 21 šk.), zinventarizovaný fond J. Mésároša
(historik 66 šk.) a zinventarizovaný fond R. Roška (sociológ 26 šk.). Vyhotovili sa čistopisy
z rukopisných inventárov osobných fondov F. Smolen (meteorológ), J. Hanzlík (geograf), S.
Cambel (historik) a ŠMAGO (spolu 86 str.) Do zbierky medailí pribudlo 43 ks . Doplnila sa
kartotéka priznaných vedeckých kvalifikačných stupňov v r. 2006 (37 osôb) a kartotéka
udelených vedeckých hodností CSc. do r. 1998 a DrSc. do r. 2005 (300 kariet). Rozpracované
sú fond Riadiace orgány SAV II, Spoločenskovedný ústav Košice a fond Červeňanských.
Vykonala sa inventarizácia archívnych fondov, spracoval sa nový lokačný prehľad. Z neho
vyplýva, že celková kapacita skladov ÚA SAV je 2.702 bm. Obsadených je 2.228 bm.
Spracovaný materiál zaberá 1635 bm. v ostatnom (593 bm) orientáciu umožňuje preberacie
zoznamy.

Využívanie archívnych fondov
Písomne sa vybavilo 31 výpisov, potvrdení a rešerší. Ťažisko bolo v potvrdeniach doby
zamestnania a výšky príjmu pre sociálnu poisťovňu. Prezenčné štúdium archívneho materiálu
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sa poskytlo 92 návštevám. Zo zaujímavejších tém uvádzame: „Československo-maďarská
historická komisia“ (Marsina), „Zahraniční Slováci a ich výskum“ (Bendža), „Vývoj areálu
SAV“ (Andrášiová), „Drotári“ (Chorvátová), „Literárny vedec R. Brtáň“ (I. Brtáň). V rámci
Týždňa vedy a techniky v SAV pripravil sa „Deň otvorených dverí“, ktorý obsahoval powerpointovú prednášku o pracovisku, ukážky najstarších a na pohľad zaujímavých dokumentov
a prehliadku jedného zo skladov. Dňu predchádzala dvadsať minútová relácia v Slovenskom
rozhlase o ÚA SAV na stanici Devín 12.11.2007 o 11.15 hod. 65. výročie vzniku SAVU
spropagoval archív prípravou materiálov pre tlačovú besedu zorganizovanú Tlačovým
odborom Úradu SAV a článkami v internom periodiku Správy SAV č. 7-8,9/2007. V tomto
roku sa z archívneho materiálu doložilo vlastníctvo viacerých nehnuteľností, čím SAV si
uhájila veľké finančné hodnoty (Michalovce, Kramáre, Botanický ústav, areál na Patrónke pri
diaľnici, Bradáčova, Klemensova...).

3. Vedecký výstup

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet v r. 2007
a doplnky z r. 2006

1. Vedecké monografie * vydané doma
2. Vedecké monografie vydané v zahraničí
3. Knižné odborné publikácie vydané doma
4. Knižné odborné publikácie vydané v zahraničí
5. Kapitoly v publikáciách ad 1/
6. Kapitoly v publikáciách ad 2/
7. Kapitoly v publikáciách ad 3/
8. Kapitoly v publikáciách ad 4/
9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných
a/ v Current Contents
2

b/ v iných medzinárodných databázach
10. Vedecké práce v ostatných časopisoch

4

11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných
b/ nerecenzovaných
12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov
13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

4

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

2

15. Ostatné prednášky a vývesky

5

7

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents
17. Ostatné vydávané periodiká
18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty
20. Vedecké práce uverejnené na internete
a/ v cudzom jazyku
b/ v slovenčine
21. Preklady vedeckých a odborných textov

4. 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. 2007 a
doplnok z r. 2006
1

5. Ohlasy
Počet v r. 2007

CITÁCIE

Doplnok za r. 2006

Citácie vo WOS
Citácie podľa iných indexov a báz, napr.
SCOPUS,
s uvedením prameňa
Citácie v monografiách, učebniciach a iných
publikáciách

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách:
Klačka, J.: Aus der Geschichte von Devínska Nová Ves, Hainburg, 18.5.2007.

Klačka, J.: Chorvati na Slovensku a ich aktivity do roku 1989 s väzbou na moravských
Chorvátov, Mikulov, 20.10.2007.
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6. Patentová a licenčná činnosť

7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám
pracoviska

8. Účasť na rozvoji vednej politiky SR (štúdie, legislatívne iniciatívy a p.)

III.

Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie
ľudských zdrojov pre vedu a techniku

Údaje o doktorandskom štúdiu
Forma

Počet k 31.12.2007

Počet ukončených doktorantúr v r. 2007

Doktorandi
celkový
počet

z toho
novoprijatí

M

M

Ž

Ž

úspešnou
obhajobou

M

Ž

Uplynutím
času
určeného
na
štúdium

Denná
Externá

1

Zmena formy doktorandského štúdia

Počet
Preradenie z dennej formy na externú
Preradenie z externej formy na dennú
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neobhájením
dizertačnej
práce alebo
neudelením
vedeckej
hodnosti

Ukončenie z dôvodov
Rodinných, nevykonania
zdravotných odbornej
a iných,
skúšky
resp. bez
udania
dôvodu

Údaje o pedagogickej činnosti
PEDAGOGICKÁ
ČINNOSŤ

Prednášky
doma

Cvičenia *

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov
alebo vedúcich
cvičení**
Celkový počet hodín
v r. 2007

1.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo
konzultanti diplomových prác:

2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác:

3.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia
doktorandov (PhD.) :

4.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác:

5.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a
habilitačné práce:

6.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií
pre obhajoby DrSc. prác:

7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií
pre obhajoby PhD. prác:

8.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií,
resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní
na vysokých školách.
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1

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*
a správnych rád univerzít

Menný prehľad
pracovníkov, ktorí získali
vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný
stupeň (s uvedením
hodnosti/stupňa) *

PhDr. Ľudmila
Nemeskürthyová, CSc.
FiF UK – odbor Pomocné
vedy historické

IV.

Medzinárodná vedecká spolupráca

Medzinárodné projekty
DRUH PROJEKTU

Počet projektov

Pridelené financie na
rok 2007
(prepočítané na Sk)

A

B

organizácia je
nositeľom
projektu *

organizácia sa
podieľa na
riešení
projektu

1. Projekty 6. rámcového
programu EÚ (neuvádzať projekty
ukončené pred r. 2007)
2. Projekty 7. rámcového
programu EÚ
3. Multilaterálne projekty
v rámci vedeckých programov
COST, INTAS, EUREKA,
ESPIRIT, PHARE, NATO,
UNESCO, CERN, IAEA, ESF
(European Science Foundation)
a iné.
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A

B

4. Projekty v rámci
medzivládnych dohôd o vedeckotechnickej spolupráci (Grécko,
ČR, Nemecko a iné).
1

5. Bilaterálne projekty

2888

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo ahraničných
zdrojov

Bilaterálne projekty
V r. 2007 má ÚA SAV podpísané dohody o dvojstrannej výskumnej spolupráci s Archívom AV
ČR a s Archívom Poľskej akadémie vied. O plnení dohôd sú informácie v časti II. Pre spresnenie
študovaných materiálov uvádzame fondy študované v Archíve AV ČR: Komisia pre transformáciu
ČSAV, Vládna komisia pre vybudovanie ČSAV, Prezídium ČSAV, ÍV. biologická sekcia ČSAV,
osobný fond Ivana Málka.
Počas štúdia v chorvátskych archívoch (Chorvátsky štátny archív v Záhrebe, Archív Záhrebskej
kapituly) sa podarilo na základe nájdených prameňov stanoviť čas a miesto odchodu chorvátskych
kolonistov, ktorí sa usadili na Devínskom panstve v 16. storočí. Tento výsledok bol zverejnený na
dvoch prednáškach s medzinárodnou účasťou (Rakúsko, Chorvátsko, Maďarsko – 35 – 52 účastníkov)
a v časopise „Chorvátska rosa“ a „Dúbravský spravodajca“.

V.

Vedná politika

VI.

Spolupráca s univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
v SR

VII. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
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VIII. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej
správy SR a iné organizácie
Posudok projektu CEI (Central Europe Iniciative) „Profesionálne vzdelávanie v archívnej
vede „ (High Professional Education Course on Archival Sciences – XVII. International
Archival Day) pre Ministerstvo školstva SR .

Členstvo v poradných orgánoch:
Členstvo v Rade vlády SR pre menšiny a etnické skupiny.
Členstvo v odbornej komisii pre kultúrnu politiku MK SR.
Členstvo v odbornej komisii pre kultúru národnostných menšín MK SR.
Členstvo vo Vedeckej archívnej rade Ministra vnútra SR.

IX.

Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania
Vedecko-popularizačná činnosť: - prednášky - 7
- príspevky v tlači - 10
- vystúpenie v SRo - 2
- vystúpenia v regionálnej TV- 2
Členstvo v redakčných radách: - 2 – Chorvátska rosa, Zborník SNM – história
Členstvo vo vedeckých radách: - 2 – Vedecká archívna rada ministra vnútra SR
- SNM – Historické múzeum
- Archívna rada SNM

Činnosť vo vedeckých spoločnostiach: 4 Slovenská historická spoločnosť
3 Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky
2 Spoločnosť slovenských archivárov

X.

Činnosť knižnično-informačného pracoviska

XI.

Aktivity v orgánoch SAV

Členstvo vo výbore Snemu SAV - 1
Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV – 2 - Bytová komisia, Komisia pre duševné
vlastníctvo, Dislokačná komisia, Etická
komisia
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XII. Hospodárenie organizácie
Rozpočtové a príspevkové organizácie SAV
Rozpočtové organizácie SAV
Výdavky RO SAV
v tis. Sk
Kategória

Posledný
upravený
rozpočet r. 2007

Čerpanie
k 31.12.2007
celkom

2889

2888

2888

2889

2888

2888

1951
576

1951
575

1951
575

357

357

357

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,
APVV, ŠPVV,
MVTP, ESF )

z toho:
z rozpočtu

výdavky na periodickú
tlač
transfery na vedeckú
výchovu
Príjmy RO SAV
Kategória

Posledný upravený
rozpočet r. 2007

Príjmy celkom:
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet
780)
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v tis. Sk
Plnenie
k 31.12.2007

z mimoroz.
zdrojov
0

0

XIII. Nadácie a fondy pri pracovisku

XIV. Iné významné činnosti pracoviska
Angažovanie v zriadení digitalizačného pracoviska v SAV, logo SAV, Týždeň vedy
a techniky v SAV.

XV. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie
v roku 2007 (mimo SAV)
Klačka J.: Verejné uznanie za zásluhy za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, histórie
a dokumentárnej práce v získavaní údajov o mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves.
Starosta mestskej časti Devínska Nová Ves, 11.12.2007.

XVI. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(Zákon o slobode informácií)
Prístup k archívnym dokumentom a k informačnému aparátu archívu je v zhode s § 12
zákona 395/02 rozpracovaný v bádateľskom poriadku schválenom Odborom archívov
a registratúr MV SR.

XVII. Problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV
Podmienkou skvalitnenia preberania archívnych dokumentov i celých registratúr je
dobudovanie preberacích priestorov s vybavením umožňujúcim mechanickú očistu.
Z tohto dôvodu úsek predarchívnej starostlivosti bude potrebné dobudovať aj
personálne, nakoľko v porovnaní s počtami pôvodcov a rozsahom ich produkcie
registratúrnych záznamov je nedostatočné.
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Správu o činnosti organizácie SAV spracovali:
PhDr. Jozef Klačka – 54775665
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. – 54775665

Bratislava 11.1.2008

PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
riaditeľka
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Prílohy
Príloha č. 1
Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2007
Vedecký pracovníik: PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
100 %
Odborný pracovník VŠ: Mgr. Lýdia Kamencová
100 %
100 %
PhDr. Jozef Klačka
Mgr. Kristína Majerová (od 27.8.2007 MD) 100%
Mgr. Alexandra Marčeková
100 %
Mgr. Júlia Pavlová (od 15.10.2007) 100 %
Odborný pracovník ÚSV: Jana Baherníková (od 15.10.2007)
50 %
Lídia Rusňáková
100 %
Ostatní:
Lídia Rusňáková
20 %

2000 hod.
2000 hod.
2000 hod.
1336 hod.
2000 hod.
417 hod
209 hod.
2000 hod.
400 hod.

Príloha č. 2
Projekty riešené na pracovisku
Názov: Akadémie – nositelia kultúrnej identity (Academies – the Bearers of the Cultural
Identity)
Vedúci projektu: PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Začiatok/ukončenie riešenia projektu: marec 2006 – december 2008
Spoluriešiteľ: Archiv Akademie věd ČR
Finančné náklady: v rámci MAD
Uskutočnili sa dve vyslania na štúdium v Archíve AV ČR; riešitelia pokračovali
v heuristických prácach.
Príloha č. 3
Bibliografické údaje výstupov
Vedecké a popularizačné články
KAMENCOVÁ, L. – KLAČKA, J. Niektoré skúsenosti s osobnými fondami v ÚA SAV.
In Slovenská archivistika. Roč. 42, č. 1 (2007), s. 92-99.
MAJEROVÁ, K. Genealógia a heraldika na pôde Slovenskej historickej spoločnosti.
In K dejinám genealogického výskumu na Slovensku (zost. Šišmiš, M.),
Martin 2007, s.53-63.
KLAČKA, J. Dionýz Ilkovič a akadémia. In Správy SAV. Roč. 43, č.2 (2007), s.10-11.
KLAČKA, J. Výsledok snáh o inštitucionalizáciu vedy. In Správy SAV. Roč. 43, č. 7-8
(2007), s. 1-2.
KLAČKA, J. Koordinátor vedeckého výskumu. Pred 65 rokmi vznikla Slovenská akadémia
vied a umení. In Správy SAV. Roč. 43, č. 9 (2007), s. 7-8.
KLAČKA, J. Grobljani sú financeirali sveučilište u Trnavi. In Hrvatska rosa č. 1-2 (21007)
s. 22.
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Odovzdané do tlače
MAJEROVÁ, K. Vývoj inštitucionalizácie vedy na Slovensku. In Zborník Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského Historica, 2007.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch
KAMENCOVÁ, L. Otečestvennyje archivy, No. 1-6 (2007). In Slovenská archivistika. Roč.
42, č. 2 (2007) – zaslané do tlače.
KLAČKA, J. Archivski vjesnik, Roč. 48 (2005), Zagreb, 326 s. In Slovenská archivistika.
Roč. 42, č. 1(2007), s. 133-137.
KLAČKA, J. Napoleón et son administration. In Slovenská archivistika. Roč. 42, č.1 (2007)
s. 125-127.
KLAČKA, J. Archivski vjesnik. Roč. 49 (2006), Zagreb; 296 s. In Slovenská archivistika.
Roč.42, č. 2 (2007), s. 149-151.

Správy
NEMESKŰRTHYOVÁ, Ľ. Za PhDr. Júliusom Mésárošom, DrSc. In Múzeum. Roč. 53, č. 1
(2007), s.59.

Príloha č. 5
Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody

Česko

Chorvátsko
Poľsko
Počet vyslaní
spolu

MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
Počet Meno pracovníka Počet
pracovníka
dní
dní
Kamencová
5
Lýdia
Marčeková
5
Alexandra
Klačka
7
Jozef
Klačka
5
Jozef
4
22
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Ostatné
Meno
pracovníka

Počet
dní

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

Česká
republika
Počet prijatí
spolu

MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
Počet Meno pracovníka Počet
pracovníka
dní
dní
Šumová
12
Martina
1
12

Ostatné
Meno
pracovníka

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

