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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.: 02/54775665
E-mail: archsekr@savba.sk
http: www.archiv.savba.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:
Vedúci detašovaných pracovísk:
Typ organizácie (rozpočtová/príspevková od r.): rozpočtová

2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka I.1: 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

0,2

Doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia
Vysvetlivky:
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2008 (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. 2008 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich
v zahraničí, v štátnych funkciách, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej
vojenskej službe)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
M, Ž – muži, ženy

3

Tabuľka I.2: Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2008)
Rodová

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci

skladba

v stupňoch

DrSc.

CSc.,

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

PhD.
Muži
Ženy

1

1

Tabuľka I.3: Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu zo stĺpca F v tabuľke I.1.
zaradených do riešenia projektov (domácich alebo medzinárodných)
Veková štruktúra < 30 31-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65
(roky)
Muži
1
Ženy
2
1
Pozn.: Pracovníkov zaradiť podľa veku, ktorý dosiahli v priebehu roka 2008.
Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky:
muži: 70
ženy: 63
Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2008: 49
Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2008: 52
3. 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.
1.

Vedecká činnosť
Domáce projekty

Tabuľka II.1: Zoznam domácich projektov riešených v roku 2008
ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Pridelené financie na
rok 2008

A

B

organizácia je
nositeľom
projektu *

organizácia sa
zmluvne
podieľa na
riešení
projektu

B

A
celkom

pre
organizáciu

1. Vedecké projekty, ktoré boli r.
2008 financované VEGA
2. Projekty, ktoré boli r. 2008
financované APVV**
-

3. Účasť na nových výzvach
APVV r. 2008***

-

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV
5. Projekty centier excelentnosti
SAV
6. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2008
financované
7. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
2

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

3288

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
V máji 2008 uskutočnila Akreditačná komisia SAV periodické hodnotenie
pracoviska. V protokole z tohto hodnotenia z 19. júna 2008 sa pozitívne hodnotí
produktivita odbornej a vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov ÚA SAV. Oceňuje
postavenie tohto pracoviska medzi špecializovanými archívmi v SR. Ani v roku
2008 nedošlo k jej útlmu. Naopak, rozšírila sa medzinárodná vedecká spolupráca
o zmluvu s Archívom PAN a došlo aj k jej napĺňaniu.
a) V tomto roku končí spoločný výskumný projekt s Archívom Akadémie vied
Českej republiky s názvom „Akadémie - nositelia kultúrnej identity.“ Zo strany ÚA
SAV obsahoval dve výskumné úlohy, ktoré po viacnásobných študijných pobytoch
v archívoch (Archív AV ČR, Archív Karlovej univerzity, Slovenský národný archív,
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aj v spisovni Prezídia AV ČR) možno považovať za splnené. Výstupom je štúdia
„Proces začleňovania Virologického ústavu do štruktúry ČSAV a SAV“, ktorá bude
publikovaná v časopise Acta virologica a druhá štúdia, venovaná „Prechodu ČSAV
na novú organizačnú formu v r. 1990.“ Táto rieši najmä otázku osamostatnenia SAV.
b) Podpísala sa dohoda s Archívom PAN o vedeckej spolupráci na tému
„Poľsko-slovenské vedecké kontakty v 19. a 20. storočí“ na obdobie 2008-2010.
V rámci tohto projektu poľská strana zorganizovala v septembri 2008 širokú
medzinárodnú konferenciu za účasti zástupcov Poľska, Ruska, Česka, Slovenska,
Maďarska a Ukrajiny na tému „Spoločná minulosť, spoločná budúcnosť“. Na tejto
konferencii ÚA prezentoval parciálne poznatky z výskumu poľsko-slovenských
vedeckých stykov od 18. do konca 20. storočia.
c) Pracovníci ÚA SAV systematicky sledujú a informujú slovenskú odbornú
verejnosť o odbornej problematike ruského a chorvátskeho archívnictva. Výsledkom
sú anotácie odborných periodík v Slovenskej archivistike i publikované správy zo
štúdia v chorvátskych archívoch.
d) ÚA SAV sa zúčastňuje aj na prácach v regionálnych dejinách. V tomto
roku bola zadaná do tlače monografia „Kanonická vizitácia farnosti Devínska Nová
Ves z r. 1782“, ktorá je súčasťou zámeru vydania základných prameňov k dejinám
obce. Vyšiel i Sprievodca po výstave „Chorvátsko-slovenská vzájomnosť v zbierke
Branka Stapara“.

Odborná činnosť
Predarchívna starostlivosť
Vyraďovanie písomností a odborný dozor nad registratúrou sa vykonali
v týchto organizáciách: Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied,
Matematický ústav, Geofyzikálny ústav, Archeologický ústav, Technickohospodárska správa Košice, Spoločenskovedný ústav, Elektrotechnický ústav, Ústav
ekológie lesa, Prognostický ústav a Inštitút jazykov. Veľká pozornosť sa venovala
získavaniu dokumentácie z pôsobenia riadiacich orgánov SAV za obdobie 19902002, čím sa kompletizuje fond Riadiace orgány SAV II. Archívnym výberom prešlo
86,5 bm materiálov, z čoho sa vyradilo ako multiplicitné, alebo len prevádzkového
charakteru bez dokumentárnej hodnoty 46 bm materiálov. Výber sa uskutočnil na
Sekretariáte predsedu SAV, sekretariátoch podpredsedov I. a III. odd. vied, Odbore
medzinárodnej spolupráce, Odd. vedeckej výchovy, Ekonomicko-technickom
odbore. Významnú skupinu materiálov, ktoré prevzal archív tvorí agenda grantovej
agentúry VEGA. Chronologicky nadväzuje na zaniknuté Grantovú agentúru pre
vedu a Grantovú agentúru pre techniku a predstavuje 31 bm dokumentov
o realizovanom vedeckom výskume v SAV financovanom zo štátneho rozpočtu SR.
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Z fondov neúradnej proveniencie sa v r. 2008 prevzali do trvalej úschovy
písomné pozostalosti po historikovi Michalovi Barnovskom, informatikovi
Baltazárovi Frankovičovi, zoológovi Mikulášovi Lisickom a zvyšok pozostalosti po
filozofovi A. Cígerovi.

Spracovávanie a sprístupňovanie
Formou inventárov sa sprístupnili fondy Spoločenkovedný ústav SAV za r.
1974-2000 o rozsahu 5,7 bm, Matematický ústav SAV za r. 1977-1999 o rozsahu 1,5
bm a vyčlenili sa z neho písomnosti Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
Začalo sa so spracovávaním fondu Riaditeľstvo výstavby pracovísk SAV.
Spracovaná je administratívna agenda a spracováva sa agenda stavieb. V rámci nej je
čiastočne usporiadaná prípravná agenda a spracováva sa projektová dokumentácia
stavieb. V tomto roku sú skompletizované dokumenty stavieb: Archeologický ústav,
Astronomický ústav, Botanický ústav, Centrum biologicko-ekologických vied,
Centrum fyziologických vied, Experimentálno-realizačná základňa, Elektrotechnický
ústav – skvapalňovač hélia, Fyzikálny ústav, Garáže na Púpavovej ul. v Bratislave,
Generel SAV, Požiarny generel, Spoločenskovedné ústavy Hviezdoslavovo nám.
Bratislava, Chemický ústav – technikum, Kotolňa na Patrónke, Internát stážistov na
Patróne, Neutralizačná stanica, Petrochemický ústav, Spoločné pracovisko SAV
a Tesla Piešťany. Dokončilo sa vyhotovenie čistopisu inventára fondu Riadiace
orgány SAV I, vyhotovil sa úvod k inventáru. Inventár je najkomplexnejšou
informačnou pomôckou archívu k dokumentácii existencie a pôsobenia SAV v r.
1953-1989. Na 2092 stranách obsahuje prehľad o 2561 inventárnych jednotkách
uložených v 2838 škatuliach (405,5 bm). Z fondov neúradnej proveniencie sa v r.
2008 formou inventárov sprístupnili osobné fondy J. a Ň. Červeňanských (69+32
šk.), A. Sommera (5 šk.), I. Hrabovca (18 šk.), Ľ. Pastýrika (7 šk.), A. Hlaváčka (2
šk.), K. Ptačovského (2 šk.), J. Brižického (2 šk.). teda spolu 19,5 bm. Spracovali sa
registre k inventárom J. Mésároš a R. Roško. V zbierke medailí pribudlo a do
kartotéky sa zaradilo 15 medailí. Kartotéka o priznaní kvalifikačných stupňov sa
doplnila o údaje zo zápisníc z rozhodnutí Komisie pre zaraďovanie do
kvalifikačných stupňov z dvoch zasadnutí v r. 2007 a z jarného zasadnutia v r. 2008.
Vo väzbe na akreditačné pokračovanie sa vyhotovil nový lokačný prehľad skladov
ÚA SAV a vykonala sa inventarizácia spracovaných i nespracovaných archívnych
fondov.
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Využívanie archívnych fondov
Ťažisko výpisov, potvrdení a rešerší bolo v potvrdeniach doby zamestnania
pre účely dôchodkového zabezpečenia, no nemálo bolo aj potvrdení o zaradení do
kvalifikačných stupňov a udelených vedeckých hodnostiach (27). Archívny materiál
sa poskytol na prezenčné štúdium 111 bádateľským návštevám. Najviac študované
témy boli: Organizačný vývoj vedy, Dejiny národopisnej vedy, Učení muži, Edícia
prác historika Ľ. Liptáka. Tak ako vlani aj teraz sa pripravil deň otvorených dverí
v rámci Európskeho týždňa vedy. 55. výročie vzniku SAV na podujatí
v Smoleniciach pripomenul archív prednáškou, ktorá bola potom v dvoch
pokračovaniach publikovaná v Správach SAV a na internete. V rámci tohoročných
Archívnych dní organizovaných Spoločnosťou slovenských archivárov sa archív
aktívne zúčastnil prednáškou o prínose osobných fondov vedcov pre výskum rozvoja
vedy. Opätovne, ako po iné roky, spracoval archív návrh osobností vedy pre
spomienkovú slávnosť osobností vedy „Viri doctissimi 2008“ a pripravil podklady
pre ich dokumentáciu z fondov archívu. Aj tohto roku archív prispel
k majetkoprávnemu dokazovaniu vlastníckych práv na nehnutaeľnosti (Klemensova,
Košice, Kramáre).

3. Vedecký výstup

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(BAB)
4. Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(BAA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach vydané
v domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach vydané
v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
(BBB)
8. Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách (BBA)
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Počet v r. 2008
a doplnky z r.
2007

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných
a/ v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB,
CDD,CDDA, CDDB)
b/ v iných medzinárodných databázach
10. Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA,
CDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vedecké a odborné práce v zborníkoch rozšírených abstraktov
(AFE, AFF, BFA, BFB)
13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch
(EDI)
14. Vydané periodiká evidované v Current Contents
15. Ostatné vydané periodiká
16. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)
17. Vysokoškolské učebnice a učebné texty
(ACA, ACB)
18. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)
19. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)
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3

1

Tabuľka II.4: Vedecké recenzie, oponentúry a prednášky
Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných Počet v r. 2008 a
časopisoch, príspevkov na konferencie s medzinárodnou účasťou,
doplnky z r.
oponovanie grantových projektov
2007
Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou
účasťou
1
Ostatné prednášky a vývesky
Tabuľka II.5: Ohlasy
OHLASY
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2.)
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4)
Recenzie a umelecké kritiky (5,6,7,8)

Počet v r. 2007 Doplnky za r. 2006

Pozn.: Pri všetkých položkách je potrebné uviesť len tie práce, ktorých aspoň jeden autor 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.
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Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách:

Klačka, J: Slovensko-poľské vedecké vzťahy, Medzinárodná konferencia v Bochni, Poľsko,
september 2008.

6. Patentová a licenčná činnosť

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

III.

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

1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka III.1: Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity a fakulty
alebo vysokej školy kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO) Číslo ŠO Doktorandský študijný program uskutočňovaný
na: (uviesť univerzitu a fakultu alebo vysokú
školu)
Pomocné vedy historické
2.1.11
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Blava
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Tabuľka III.2: Počet doktorandov celkovo a počet ukončených v r. 2008
Forma

Počet k 31.12.2008

Počet ukončených doktorantúr v r. 2008

Doktorandi
celkový
počet

z toho
novoprijatí

M

M

Ž

Ž

úspešnou
obhajobou

M

Uplynutím
času
určeného
na
štúdium

Ž

neobhájením
dizertačnej
práce alebo
neudelením
vedeckej
hodnosti

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

Denná
Externá

1

2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka III.3: Preradenie z dennej formy na externú
Počet
Preradenie z dennej formy na externú
Preradenie z externej formy na dennú

3. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou
obhajobou
Tabuľka III.4: Menný zoznam ukončených doktorandov v r. 2008
Meno
doktoranda

Forma DŠ

Mesiac, rok
nástupu na
DŠ

Mesiac, rok
obhajoby
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Číslo a
názov
vedného
odboru

Meno a
Fakulta
organizácia udeľujúca
školiteľa
vedeckú hodnosť

4. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka III.5: Prednášky a cvičenia vedené v r. 2008
PEDAGOGICKÁ
ČINNOSŤ

Prednášky
doma

Cvičenia *

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov
alebo vedúcich
cvičení**
Celkový počet hodín
v r. 2008
* 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.

Tabuľka III.6: Aktivity pracovníkov na VŠ
1.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo
konzultanti diplomových prác
1

2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác
2

3.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia
doktorandov (PhD.)
1

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
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8.

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

Tabuľka III.7: Členstvá v odborových komisiách pre doktorandské štúdium
Menný prehľad
Menný prehľad
pracovníkov, ktorí získali
Menný prehľad
pracovníkov, ktorí pôsobili
pracovníkov, ktorí boli
vyššiu vedeckú,
ako členovia vedeckých
pedagogickú hodnosť
menovaní do odborových
*
rád fakúlt, VŠ a univerzít
alebo vyšší kvalifikačný
komisií pre doktorandské
a správnych rád VŠ a
stupeň (s uvedením
štúdium
univerzít
hodnosti/stupňa) *
PhDr. Ľudmila
Nemeskürthyová, CSc.
FiFUK – odbor Pomocné
vedy historické

* V zátvorke uviesť aj príslušné VŠ a univerzity.
5. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
(najmä skúsenosti s doktorandským štúdiom)

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca
1. Medzinárodné projekty
Tabuľka IV.1: Informácie o medzinárodných projektoch
DRUH PROJEKTU

Počet projektov

A

B

organizácia je
nositeľom
projektu *

organizácia sa
podieľa na
riešení
projektu
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Pridelené
Pridelené financie
financie na rok
na rok 2008
2008 zo
z domácich
zahraničných
zdrojov (Sk)
zdrojov
(prepočítané na
Sk)
A

B

A

B

1. Projekty 6. rámcového
programu EÚ (neuvádzať projekty
ukončené pred r. 2008)
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.
4. Projekty v rámci
medzivládnych dohôd o vedeckotechnickej spolupráci (Grécko,
ČR, Nemecko a iné).
2

5. Bilaterálne projekty

3288

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo
zahraničných zdrojov

Bilaterálne projekty
Ústredný archív SAV má podpísané dohody o dvojstrannej výskumnej
spolupráci s Archívom poľskej akadémie vied na tému: Poľsko-slovenské vedecké
vzťahy v 19. a 20. storočí a koncom roka 2008 sa podpísala nová dohoda
s Archívom AV ČR na tému: Dejiny akadémií vied.
Úzka spolupráca je aj s archívmi v Chorvátsku. Ťažisko výskumu tvorilo
štúdium na Slovensku nedostupnej odbornej literatúry, najmä periodík
zachytávajúcich poznatky k problematike emigrácie Chorvátov do severných častí
Uhorska v 16. storočí. Výsledky štúdia boli uverejnené v časopise Hrvatska rosa.

V.

Vedná politika

VI.

Spolupráca s VŠ, univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy
a techniky v SR
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VII. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

VIII. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy
SR a iné organizácie
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
Vedecko-popularizačná činnosť: - prednášky - 5
- príspevky v tlači - 17
- vystúpenie v SRo - 7
- vystúpenie v regionálnej TV – 5
Členstvo v redakčných radách: - 1 – Chorvátska rosa
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
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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

XII. Hospodárenie organizácie
1. Rozpočtová/príspevková organizácia SAV
Pozn..: Organizácia si vyberie typ tabuliek podľa toho či je RO alebo PO
Tabuľka XI.1: Výdavky RO SAV (v tis. Sk)
Kategória
Posledný
upravený
rozpočet r. 2008
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, APVV,
ŠPVV, MVTP, ESF )

Čerpanie
k 31.12.2008
celkom

z toho:
z rozpočtu

3290

3288

3288

0
3290

0
3288

0
3288

2123
666

2123
665

2123
665

490

490

490

0

0

0

výdavky na periodickú
tlač
transfery na vedeckú
výchovu
suma odvedená pre
spoluriešiteľské
organizácie na hradenie
nákladov spoločných
projektov
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z mimoroz.
zdrojov
0
0
0

Tabuľka XI.2: Príjmy RO SAV (v tis. Sk)
Kategória
Posledný upravený
rozpočet r. 2008
Príjmy celkom:
1
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
1
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet
0
780)

Plnenie
k 31.12.2008
1
1

0

XIII. Nadácie a fondy pri organizácii

XIV. Iné významné činnosti organizácie
V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku ÚA SAV 26.11.2008 pripravil
prezentáciu archívu a prednášku o dejinách SAV.

XV. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie
v roku 2008 (mimo SAV)
Klačka J. – osobnosť roka 2008
- Pamätná medaila F. Sasinka – za zásluhy o rozvoj archívnictva.
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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 Z.z. rozpracovaný v bádateľskom poriadku
schválenom Odborom archívov a registratúr MV SR.

XVII. Problémy a podnety pre činnosť SAV

Správu o činnosti organizácie SAV spracovali:

PhDr. Jozef Klačka – 54775665
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. – 54775665

Bratislava - 26.1.2009

PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
riaditeľka
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Prílohy
Príloha č. 1
Menný zoznam zamestnancov k 31. 12. 2008
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová ,CSc.
Mgr. Lýdia Kamencová
PhDr. Jozef Klačka
Mgr. Kristína Majerová
Mgr. Alexandra Marčeková
Mgr. Júlia Pavlová
Odborný pracovník ÚSV:
Jana Baherníková
do 30.9. –
od 1.10. –
Lídia Rusňáková
Ostatní :
Lídia Rusňáková

Vedecký pracovník CSc.:
Odborný pracovník VŠ:

100 %
100 %
100 %
MD
100 %
100 %
50 %
100 %
100 %
20 %

2000 hod.
2000 hod.
2000 hod.
2000 hod.
2000 hod.
747 hod.
498 hod.
2000 hod.
400 hod.

Príloha č. 2
Domáce a medzinárodné projekty riešené na pracovisku
Projekt č.1
Názov: Akadémie – nositelia kultúrnej identity (Academies – the Beares of the Cultural Identity).
Vedúci projektu: PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Začiatok/ukončenie projektu: marec 2006 – december 2008
Spoluriešiteľ: Archív AV ČR
Finančné náklady: v rámci MAD
Projekt ukončený výstupmi: - odb. článok – Míľniky akadémie. Snahy o inštitucionalizáciu vedy
na Slovensku. I., II. Správy SAV, 2008, roč. 44, č. 6-7, 8.
- štúdia: Proces začleňovania Virologického ústavu do štruktúry
ČSAV a SAV.
- štúdia: Prechod ČSAV na novú organizačnú formu v r. 1990.
Projekt č. 2
Názov: Poľsko – slovenské vedecké kontakty v 19. a 20. storočí.
Vedúci projektu: PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Začiatok /ukončenie projektu: január 2008 – december 2010.
Spoluriešiteľ: Archív PAN
Parciálne poznatky z výskumu prezentované na medzinárodnej konferencii
„Spoločná minulosť, spoločná budúcnosť“, v Bochni, september 2008.
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Príloha č. 3

Bibliografické údaje výstupov
Vedecké a popularizačné články v časopisoch
KLAČKA, J. Chorvátsko-slovenská vzájomnosť v zbierke Branka Stapara.
In Sprievodca po výstave. Bratislava, 2008.
KLAČKA, J. Pred 100 rokmi umrel Andrej Kmeť. In Správy SAV. 2008, roč. 44,
č. 2, s. 13.
KLAČKA, J. Z dejín Dúbravky: Má pôvodný názov korene v Chorvátsku? In
Dúbravský spravodajca. 2008, roč. II., č.1, s. 3.
KLAČKA, J. Rok v piesňach Jaroviec. In Hrvatska rosa. 2008, roč. VII., č. 1.
KLAČKA, J. Svätí v dejinách a pamiatkach Devínskej Novej Vsi. In Hrvatska
rosa. 2008, roč. VII., č. l.
KLAČKA, J. Poddaní na Stubicko-susedgradskom panstve. In Hrvatska rosa.
2008, roč. VII., č. 2.
KLAČKA, J. B. Stapar a jeho zbierka. In Hrvatska rosa. 2008, roč. VII., č. 2.
KLAČKA, J. Z dejín Dúbravky: V archíve Bratislavskej kapituly. In Dúbravský
spravodajca. 2008, roč. II., č. 2, s. 4.
KLAČKA, J. Odhalenie pamätníka na židovských obyvateľov v Devínskej Novej
Vsi. In Hrvatska rosa. 2008, roč. VII., č. 3.
KLAČKA, J. Seminár národnostných menšín. In Hrvatska rosa. 2008, roč. VII.,
č. 3.
KLAČKA, J. Z dejín Dúbravky: Starostlivý zemepán. In Dúbravský spravodajca.
2008, roč. II., č. 3, s. 6.
KLAČKA, J. Najnovšie poznatky z chorvátskych archívov. In Hrvatska rosa.
2008, roč. VII., č. 4, s. 7.
KLAČKA, J. Z dejín Dúbravky: Archívy v Dúbravke – Urbár. Aké boli tresty
poddaných. In Dúbravský spravodajca. 2008, roč. II., č. 5, s. 4.
KLAČKA, J. Mílniky akadémie: Snahy o inštitucionalizovanie vedy na Slovensku
I. In Správy SAV. 2008, roč. 44, č. 6-7, s. 9-11.
KLAČKA, J. Mílniky akadémie. Snahy o inštitucionalizovanie vedy na Slovensku
II. In Správy SAV. 2008, roč. 44, č. 8, s. 13.
KLAČKA, J. Z dejín mestskej časti: Archívy o Dúbravke. Aký osoh mali Pálfiovci
z Dúbravky? In Dúbravský spravodajca. 2008, roč. II, č. 7-8, s. 4.
KLAČKA, J. Andrej Kmeť a SAV. In Slovenskí vzdelanci. Doctissimi Slovacae
VI. Bratislava 2008, s. 17-19.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch
KAMENCOVÁ, L. Otečestvennyje archivy. Moskva 2007, No 1-6. In Slovenská
archivistika. 2008, roč. 43, č. 1, s. 183-189.
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KLAČKA, J. Studia historica Tyrnaviensia VI. Trnava. In Slovenská archivistika.
2008, roč. 43, č. 1, s. 139-142.
KLAČKA, J. Pregled arhivskih fondova i zbirki republike Hrvatske. CD – izdanje,
Zagreb 2007. In Slovenská archivistika. 2008, roč. 43, č. 2, s. 132.
KLAČKA, J. Arhivski vjesnik 50/2007, Zagreb 2007, 314 s. In Slovenská
archivistika.. 2008, roč. 43, č. 2, s. 139-143.

Správy
NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľ. K sedemdesiatinám PhDr. Jozef Klačku. In Slovenská
archivistika. 2008, roč. 43, č. 2, s. 202-203.

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

Česko

Chorvátsko

Počet vyslaní
spolu

MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
Počet Meno pracovníka Počet
pracovníka
dní
dní
Kamencová
5
Lýdia
Marčeková
5
Alexandra
Klačka
5
Jozef
3

Ostatné
Meno
pracovníka

Počet
dní

Ostatné
Meno
pracovníka

Počet
dní
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(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
Franc
10
Martin
1
10

(C ) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
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Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Poľsko

Spoločná
minulosť Jozef Klačka
spoločná budúcnosť.

Počet dní
5

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