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0. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústredný archív SAV
Riaditeľ: PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Zástupca riaditeľa:

PhDr. Jozef Klačka

Vedecký tajomník:
Predseda vedeckej rady:
Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava
http://www.archiv.sav.sk
Tel.: 54775665
Fax:
54775665
E-mail: archsekr@savba.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:
Vedúci detašovaných pracovísk:
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1963
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov

K
do 35
K
rokov

K
ved.
prac.

M Ž

M Ž

F

P

T

Celkový počet zamestnancov

8

0

3

1

3

7

7

7

Vedeckí pracovníci

1

0

0

0

1

1

1

1

Odborní pracovníci VŠ

6

0

3

1

2

5

5

5

Odborní pracovníci ÚS

1

0

0

0

0

1

1

1

0 0 0
0 0 0
0
0
Ostatní pracovníci
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2009 (zamestnanci
v pracovnom pomere vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v
zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v
zastupiteľských zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2009 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
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Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. 12. 2009)
Rodová
skladba
Muži
Ženy

Pracovníci s hodnosťou
DrSc.
0
0

Vedeckí pracovníci v
stupňoch

CSc./PhD. prof. doc.
0
0
0
1
0
0

I.
0
0

IIa.
0
0

IIb.
0
1

Tabuľka 1c Štruktúra zamestnancov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Muži
Ženy

< 30 31-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
1

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31. 12. 2009
Muži
Ženy
Spolu

Kmeňoví zamestnanci
71,0
47,7
50,6

Vedeckí pracovníci
71,0
63,0
63,0

Riešitelia projektov
71,0
49,2
52,8

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné
obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
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0. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2009
Počet projektov

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Čerpané financie za
rok 2009 (v €)

A

A

B
spolu

B

pre
organizáciu

1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2009 financované VEGA

-

-

-

-

-

2. Projekty, ktoré boli r. 2009
financované APVV

-

-

-

-

-

3. Projekty OP ŠF

-

-

-

-

-

4. Projekty FM EHP

-

-

-

-

-

5. Projekty riešené v rámci
ŠPVV

-

-

-

-

-

6. Projekty centier excelentnosti
SAV

-

-

-

-

-

7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2009
financované

-

-

-

-

-

8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom

-

-

-

-

-

9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)

-

-

-

-

-

10. Iné projekty (ústavné, na
objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

-

-

-

Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2009
Miesto Organizácia je
Štruktúra projektov
podania nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach
APVV r. 2009

-
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Organizácia sa zmluvne
podieľa na riešení
projektu

2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2009

Bratislava
Regióny

3. Projekty výziev FM EHP
podané r. 2009

-

2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2009
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2009
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie za rok 2009 (v €)
A

B

A

B

spolu

pre
organizáciu

1. Projekty 6. rámcového
programu EÚ (neuvádzať
projekty ukončené pred r.
2009)

-

-

-

-

-

2. Projekty 7. RP 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 vedecko-technickej
spolupráci (Grécko, ČR,
Nemecko a iné).

-

-

-

-

5. Bilaterálne projekty
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-

-

-

-

-

-

-

-

6. Iné projekty financované
alebo spolufinancované zo
zahraničných zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa podieľa na riešení projektu
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2.2.2. Medzinárodné projekty v 7.RP EÚ podané v roku 2009
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2009
A

B

Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa podieľa na riešení projektu
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
Výsledky vedeckej práce
V prvom polroku dozneli vedecké aktivity súvisiace so spoločným výskumným projektom
s Archívom AV ČR s názvom „ Akadémie – nositelia kultúrnej identity.“ Ich výsledkom je
odovzdanie do tlače dvoch štúdií: L. Kamencová: Proces začleňovania Virologického ústavu
do štruktúry ČSAV a SAV a štúdie A. Marčekovej : Prechod ČSAV na novú organizačnú
formu v r. 1990. Obe štúdie uverejní odborné periodikum Slovenská archivistika. Výsledkom
tohto spoločného projektu z veľkej časti bola aj aktívna účasť na vedeckej konferencii „ Ivan
Málek a ČSAV“ organizovanej v Prahe 15.10.2009. L. Kamencová predniesla referát „ Ivan
Málek , Dionýz Blaškovič a inštitucionalizovaná virológia v ČSAV a SAV.“
V rámci vedeckej spolupráce s Archívom Poľskej akadémie vied uskutočnila sa výskumná
cesta do jeho varšavského pracoviska so sondážou prameňov k poľsko – slovenským
vedeckým kontaktom v 19. a 20. stor.
V medzinárodnej vedeckej spolupráci sa ÚA SAV zúčastňuje na tvorbe Lexikónu
chorvátskeho vysťahovalectva, ktorú koordinuje Inštitút spoločenských vied I. Pilara
v Záhrebe.
Ústredný archív SAV v rámci deľby sledovania vývoja archivistiky vo svete informuje
odbornú verejnosť o dianí v Rusku a Chorvátsku. V tomto roku to bolo anotáciami odborných
periodík „Otečestvennyje archivy roč. 2008 č. 4-6 a roč. 2009 č. 1-4“, periodika Studia
historica Tyrnaviensia VII. 2008 a anotáciou periodika Arhivski vjesnik roč. 2009.
Z oblasti regionálnych dejín bola zadaná do tlače monografia J. Klačka: Prvá písomná
zmienka o Devínskej Novej Vsi. V Príručke ku genealogickému výskumu 2. vyšla štúdia J.
Klačka: Genealogický výskum chorvátskych rodín Ten istý je autorom brožúry „Boj
československých légií o Devínsku Novú Ves a Bratislavu“.
Pri dvadsiatom výročí „nežnej revolúcie“ zorganizovala Rada vedeckých spoločností pri
SAV slávnostné zhromaždenie na ktorom J. Klačka predniesol hlavný referát na tému
„Vedecké spoločnosti – história a súčasnosť“.
Kolektív ÚA SAV podal Grantovej agentúre VEGA žiadosť o grant na úlohu, ktorú má
podľa rozhodnutia P SAV splniť spolu s Historickým ústavom SAV do konca r. 2012, napísať
Dejiny SAV.

2.3.1. Základný výskum
2.3.2. Aplikačný typ
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2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
2.4 Publikačná činnosť ( zoznam je uvedený v prílohe C)

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
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, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané
v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich
vydavateľstvách (ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach
a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach
a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB,
CDD,CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA,
CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
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. Vydané periodiká evidované v Current Contents
13. Ostatné vydané periodiká
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

Tabuľka 2f Ohlasy
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Počet v r. 2009 /
doplnky z r.
2008

1

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 na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

Počet v r. 2008 Doplnky za r. 2007

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Medzinárodná vedecká konferencia: Ivan Málek a ČSAV, Praha, 15.10.2009 – L. Kamencová
Slávnostné zhromaždenie Rady vedeckých spoločností pri SAV: Vedecké spoločnosti –
história a súčasnosť, Bratislava, 23.11.2009 – J. Klačka
Tabuľka 2g Konferencie (počet v r. 2009 a doplnky z r. 2008)
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach

1
1

1.5. Vyžiadané prednášky
1.5.0. Vyžiadané prednášky na medzinárodných konferenciách

1

1.5.0. Vyžiadané prednášky na domácich konferenciách

1

1.5.0. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF,
AFG, AFH
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2009
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2009 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak
je zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.

1.7. Iné informácie k vedeckej činnosti

Spracovávanie a sprístupňovanie fondov.
Kvantitu spracovaných fondov ovplyvnili okolnosti uvedené v predchádzajúcej časti
správy. V priebehu roka sa dokončili práce na fonde Riaditeľstvo výstavby pracovísk SAV,
organizácie, ktorá vykonávala dozor nad výstavbou budov SAV po celom Slovensku. Z jej
činnosti sa zachovala vlastná agenda pracoviska a bohatá projektová dokumentácia. Časť
projektovej dokumentácie ÚA SAV odovzdal súčasným užívateľom budov, no zostala na
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troch miestach dokumentácia ( 130 bm), ktorú bolo potrebné pospájať, resp. duplikáty
vyradiť. Práce sa po dvoch rokoch podarilo dokončiť a doplniť túto zbierku. Je
zinventarizovaná , týka sa vyše dvoch stovák stavieb a celý fond má rozsah vyše 40 bm.
Pokračovalo sa v spracovávaní fondu Riadiace orgány II. obsahujúcom úplnú
dokumentáciu o riadení všetkých oblastí (vyše sedemdesiatok vecných hesiel) života SAV
v rokoch 1990-2001. V súčasnosti je z nich základne spracovaná väčšina, 1029 archívnych
škatúľ, teda približne 150 bm. Chýbajú dve významné skupiny hesiel, ekonomika
a vedeckovýskumná činnosť, spomenuté v časti Predarchívna starostlivosť.
Bez prerušenia pokračovali práce na spracovaní a sprístupnení fondov neúradnej
proveniencie a zbierok. Pri osobných fondoch ide o roztriedenie dokumentov podľa
obsahových vecných hľadísk, usporiadanie v rámci nich, inventarizáciu, zaškatuľovanie
a spracovanie úvodnej časti inventára o pôvodcovi, obsahu fondu a orientácii vo fonde. Takto
boli sprístupnené fondy F. Nábělek (1 šk), M. Barnovský (29 šk), M. J. Lisický (106 šk), O.
Markovič (15 šk.), V. Filkorn (9 šk.), a dodatky k fondom J. Novák (81 zv.- vyše 10000
hesiel), L. Zathurecký (2 šk).
Zbierka medailí sa rozšírila o 18 ks. Doplnila sa evidencia o udelenej vedeckej hodnosti
DrSc. o 48 evidenčných kariet a evidencia udelených kvalifikačných stupňov o 83
evidenčných kariet.
Dokompletizovali sa inventáre k fondom V. Kopčan a J. Černáček orientačným aparátom,
mennými, miestnymi a vecnými registrami..

Využívanie archívnych fondov.
Na prezenčné štúdium archívneho materiálu bolo 71 návštev. Z nich ťažisko tvoril záujem
o osobné fondy ( Ľ. Lipták, J. Červeňanský, D. Ilkovič, T. Lamoš).. Z úradných fondov boli
najvyužívanejšie fondy jubilujúcich ústavov SAV (Ústav exper. farmakológie a toxikológie,
Orientalistický ústav)) a vedeckých spoločností ( Slovenská chemická spoločnosť). Fondy ÚA
SAV slúžili ako bakalárska práca ( osobný fond B. Frankoviča), ako diplomová práca (osobný
fond V. Ondroucha a RNDR I. Pišúta, DrSc.).. Pre potreby riadiacich orgánov SAV,
Tlačového odboru Ú SAV a pre médiá sa spracovali 4 rešerše..
Vybavilo sa 27 žiadostí bývalých pracovníkov SAV o zápočte rokov pre Sociálnu poisťovňu.

0. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2009
Počet
Forma
Počet ukončených doktorandúr v r. 2009
k 31.12.2009
Doktorandi
Ukončenie z dôvodov
celkový
počet

úspešnou uplynutím
obhajobou času
z toho
určeného
novoprijatí
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neobhájením rodinných,
nevykonania
dizertačnej
zdravotných odbornej
práce alebo
a iných, resp. skúšky

M Ž

M

Ž

M

na štúdium

neudelením
vedeckej
hodnosti

bez udania
dôvodu

Ž

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externá 0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Denná

Spolu

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Preradenie z dennej formy na externú a z externej formy na dennú
Počet
Preradenie z dennej formy na
externú
Preradenie z externej formy na
dennú

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2009
Meno
Forma DŠ
doktoranda

Mesiac, rok Mesiac, rok Číslo a
nástupu na obhajoby
názov
DŠ
vedného
odboru

Meno a
Fakulta
organizáci udeľujúca
a školiteľa vedeckú
hodnosť

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.

3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy
a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

Názov študijného odboru (ŠO)
Pomocné vedy historické

Číslo ŠO
2.1.11

Doktorandský študijný program
uskutočňovaný na: (univerzita/vysoká
škola a fakulta)
Filozofická fakulta Univerzity
Komenského Bratislava
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Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad
Menný prehľad
pracovníkov, ktorí
pracovníkov, ktorí boli
pôsobili ako členovia
vymenovaní do
vedeckých rád univerzít,
spoločných odborových
správnych rád univerzít a
komisií pre doktorandské
fakúlt
štúdium

Menný prehľad
pracovníkov, ktorí získali
vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný
stupeň

PhDr. Ľudmila
Nemeskürthyová, CSc.
FiFUK – odbor PVH archívnictvo

3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2009
Prednášky
doma

Cvičenia

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov
alebo vedúcich
cvičení
Celkový počet hodín
v r. 2009
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku,
katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
1.

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

2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a
bakalárskych prác
3

3.

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

4.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
0
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5.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a
habilitačné práce
0

6.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií
pre obhajoby DrSc. prác
0

7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií
pre obhajoby PhD. prác
0

8.

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

0

3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

0. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku
2009 alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského
prínosu podujatia
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2010
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a
e-mail zodpovedného pracovníka)
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
0
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a
národných komitétoch SR
4.2.2. Členstvo v redakčných radách medzinárodných časopisov
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4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Počet pracovníkov hodnotiacich projekty
Meno
Typ programu/projektu

Počet

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole II a prílohe B .

0. Vedná politika
0. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty : Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Filozofická fakulta – Katedra PV
a archívnictva
Začiatok spolupráce: 2006
Zameranie: externé doktorandské štúdium
Zhodnotenie: Mgr. Kristína Majerová absolvovala III. roč. externého doktorandského
štúdia, vykonala dizertačnú skúšku.
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie
problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Názov pracoviska (zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner)
Názov aplikácie/objekt výskumu
Stručný opis aplikácie/výsledku
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV)
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe

0. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít
uvedených v kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
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7.2. Kontraktový – zmluvný národný a medzinárodný výskum
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej
správy SR a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR
Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

Jozef Klačka

Rada vlády SR pre menšiny a etnické
skupiny
Vedecká archívna rada ministra vnútra

člen

člen

SR
Odborná komisia pre kultúrnu politiku

člen

MK SR
Odborná
komisia
pre
národnostných menšín MK SR

kultúru

PhDr. Ľudmila

Komisia na tvorbu zbierok SNM –

Nemeskürthyová,
CSc.

Múzea židovskej kultúry Bratislava
Komisia na tvorbu zbierok SNM –

člen
člen

člen

Múzea kultúry karpatských Nemcov
Archívna rada SNM

predsedníčka

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci
s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich
potrebu
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1. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1. Vedecko-popularizačná činnosť
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť
Meno
Spoluautori
Názov
prednáška –
Proces
začleňovania
Mgr. Lýdia
Virologického
Kamencová
ústavu
do
štruktúry ČSAV
a SAV
v kontexte
spolupráce akad.
D.Blaškoviča
a akad. I. Málka
20.
výročie
vzniku
PhDr. Jozef
spoločnosti
Slovenských
Klačka
archivárov
prednáška – Boj
čsl.
légií
o Devínsku
PhDr. Jozef
Novú Ves
Klačka
a Bratislavu
prednáška
PhDr. Jozef
Chorváti na
Klačka
Slovensku
prednáška na
konferencii
PhDr. Jozef
Vedecké
Klačka
spoločnosti
–
história
a súčasnosť
spolupráca na
Leksikon
PhDr. Jozef
hrvatskog
Klačka
iseljeništva
i hrvatskih
manina
Spomienky na
PhDr. Jozef
začiatky
Klačka
slovenského
archívnictva
kurátor výstavy
Moravskí
PhDr. Jozef
Chorváti
Klačka
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Miesto zverejnenia

Dátum

Konferencia Ivan
Málek a ČSAV –
Praha

15.10.2009

SRo

10.6.2009

Devínska Nová Ves

2009

Kultúrne leto
Bratislava 2009

13.8.2009

Kongresová sála
SAV Bratislava

Inštitút
spoločenských vied
I. Pilara
Záhreb

23.11.2009

2009

Fórum archivárov

24.6.2009

Múzeum kultúry
Chorvátov
na Slovensku

2009

Mgr. Júlia
Pavlová

Mgr. Júlia
Pavlová

Mgr. Júlia
Pavlová

Mgr. Júlia
Pavlová

Mgr. Júlia
Pavlová

dramatizácia
poviedky Pavla
Rankova: Doba,
SRo
v ktorej žijeme
literárne pásmo
Knižnica
SRo – rádio Devín
Nobelových
cien Alexander
Solženicyn
literárne pásmo
Knižnica
Nobelových
SRo – rádio Devín
cien –
Ernest
Hemingway
literárne pásmo
Knižnica
Nobelových
cien –
Jaroslav Seifert
Literárne pásmo
Knižnica
Nobelových
cien –
Winston
Churchill

2009

2009

2009

SRo – rádio Devín

2009

SRo – rádio Devín

2009

9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9b Vedecko-organizačná činnosť
Názov
Domáca
Miesto
podujatia
/medzinárodná

Dátum konania

Počet
účastníkov

9.3. Účasť na výstavách - PhDr. Jozef Klačka
Názov výstavy - Moravskí Chorváti
Miesto konania - Múzeum chorvátskej kultúry SNM, Devínska Nová Ves
Dátum - jún 2009

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9c Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
Počet členstiev 0
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9.5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
PhDr. Jozef Klačka
Chorvátska rosa (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Mgr. Lýdia Kamencová
Slovenská historická spoločnosť (funkcia: člen)
Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: člen)
PhDr. Jozef Klačka
Slovenská historická spoločnosť (funkcia: člen)
Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: člen)
Spoločnosť slovenských archivárov (funkcia: člen)
Mgr. Kristína Majerová
Spoločnosť slovenských archivárov (funkcia: člen)
Mgr. Alexandra Marčeková
Slovenská historická spoločnosť (funkcia: člen)
Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (funkcia: člen)
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Slovenská historická spoločnosť (funkcia: člen)

1. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
knihy a zviazané periodiká
audiovizuálne dokumenty
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
z toho
mikroformy
iné špeciálne dokumenty – dizertácie,
výskumné správy
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Počet titulov dochádzajúcich periodík
z toho zahraničné periodiká
Ročný prírastok knižničných jednotiek
kúpou
darom
v tom
výmenou
bezodplatným prevodom
Úbytky knižničných jednotiek
Knižničné jednotky spracované automatizovane
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
odborná literatúra pre dospelých
z toho
výpožičky periodík
prezenčné výpožičky
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS iným knižniciam
MMVS z iných knižníc
Počet vypracovaných bibliografií
Počet vypracovaných rešerší
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete (1 = áno, 0 = nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti

1. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV

1

PhDr. Jozef Klačka - člen
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11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
11.4. Členstvo v komisiách SAV
PhDr. Jozef Klačka
- Dislokačná komisia SAV (člen)
- Etická komisia SAV (člen)
- Komisia pre duševné vlastníctvo (patenty a autorské práva) (člen)
Mgr. Alexandra Marčeková
- Bytová komisia SAV (tajomníčka)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA

1. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Kategória
Posledný
upravený
rozpočet r. 2009
Výdavky spolu
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 )
výdavky na periodickú
tlač
transfery na vedeckú
výchovu
640 – transfery

Čerpanie
k 31.12.2009
celkom

z toho:

118 087

118 066

118 066

z mimorozp.
zdrojov
0

674
117 413

674
117 392

674
117 392

0
0

79 863
25 048

79 863
25 048

79 863
25 048

12 208

12 191

12 191

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
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z rozpočtu

12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Plnenie
Kategória
Posledný upravený
rozpočet r. 2009
k 31.12.2009
Príjmy spolu:
0
20
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
0
20
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet
0
0
780)

12.3. Náklady PO SAV
Tabuľka 12c Náklady PO SAV (v €)
Kategória
Plán na
rok 2009
(posl.uprav.)

Skutočnosť
k 31.12.2009
celkom

z toho:
z príspevku

Kapitálové výdavky
Náklady spolu:
z toho:
- mzdové náklady (účet
521)
- odvody do poisťovní a
NÚP (účet 524-525)
- vedecká výchova
- náklady na projekty
(VEGA, APVT, APVV,
ŠPVV, MVTS, ESF a i.)
- náklady na vydávanie
periodickej tlače
12.4. Tržby PO SAV
Tabuľka 12d Tržby PO SAV (v €)
Kategória

Plán
na rok 2009

Výnosy spolu:
z toho:
-.príspevok na prevádzku (účet
691)
- vlastné tržby spolu:

21

Plnenie
k 31.12.2009

z vlastných
zdrojov

z toho:
- tržby za nájomné
- tržby na riešenie projektov
(tuzemských + zahraničných,
z účtu 64)

1. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
1. Iné významné činnosti organizácie SAV
Predarchívna starostlivosť.
Táto oblasť pôsobenia ÚA SAV ako dozorujúceho orgánu nad vznikom a zachovaním
písomnej dokumentácie v organizáciách SAV bola v roku 2009 ťažiskovou oblasťou tak
z hľadiska spotrebovaného pracovného času ako aj mimoriadne veľkej fyzickej náročnosti.
Voľby nového predsedníctva SAV a s tým spojené personálne výmeny si vyžiadali pružné
posúdenie dokumentárnej hodnoty multiplicitných materiálov z rokovaní riadiacich orgánov
SAV predchádzajúcich funkcionárov ( poznámky a doplnky k prerokovaným materiálom).
Druhou príčinou bola snaha o ukončenie zberu dokumentácie k dvom významným oblastiam
pôsobenia SAV, k sústredeniu dokumentárne hodnotnej agendy finančného zabezpečenia
SAV v r. 1990-2001 a k sústredeniu dokumentácie o vedeckovýskumnej činnosti SAV a jej
organizácií, teda písomností z Odboru vedy a výskumu Ú SAV, materiály grantových agentúr
GAV, GAT a VEGA za r. 1990-2001. V oboch týchto akciách sa vyradili desiatky bežných
metrov duplicitných materiálov z rokovaní P SAV, Grémia predsedu SAV a materiálov
z rokovaní Vedeckej rady SAV, ktoré v správe nevykazujeme. Z materiálov ETO sa na trvalú
úschovu prevzalo 16 bm za r. 1990-2001. Dokumentujú finančné zabezpečenie SAV
v plánovacej polohe (tak zo strany organizácií SAV, ako aj celej SAV, väzieb na Ministerstvo
financií a Štátnu pokladňu), v polohe realizácie (rozbory hospodárenia, účtovné uzávierky
a správy o hospodárení SAV), vrátane investičnej politiky SAV (použitie kapitálových
výdavkov na stavebné investície a prístrojové vybavenie) . Dokumentácia
o vedeckovýskumnej činnosti SAV za r. 1990-2001 predstavuje 39 bm. a jej ťažiskom sú
financované projekty. Menšia časť obsahuje organizačnú dokumentáciu. Sústredenie
dokumentácie týchto dvoch oblastí pôsobenia SAV skompletizovalo druhý centrálny fond
archívu „Riadiace orgány SAV II. 1990-2001“. Na tento fond bude nadväzovať tretí centrálny
fond počínajúci rokom vydania Zákona o SAV č. 133/2002. Pre tento fond sa v r. 2009
prevzali dokumenty zo Sekretariátu P SAV z r. 2002-2005 . Týkajú sa cien a vyznamenaní,
dislokácie, personálnej agendy, niektorých pomocných orgánov, edičnej činnosti, materiály
z rokovania Vedeckej rady SAV, P SAV, Grémia predsedu (6 bm) a materiály z niektorých
odborov Úradu SAV, najmä Odboru medzinárodnej spolupráce, Referátu vedeckej výchovy
(doktorandi, Schwarzov fond, súťaž mladých vedeckých pracovníkov, Komisia pre
posudzovanie vedeckej kvalifikácie, udelenie hodnosti DrSc.), časť agendy vedeckého
sekretára, niektoré materiály z oddelení vied ( akreditácie organizácií III. OV, výročné správy
organizácií SAV) (19 bm).
Do oblasti predarchívnej starostlivosti patria aj dve mimoriadne akcie. Riaditeľ Úradu
SAV požiadal archív o pomoc pri vytriedení písomností po odchode pracovníka investičného
referátu ETO. Išlo vcelku o roztriedenie približne 13 bm materiálov dokumentujúcich
investičnú politiku SAV (projektová a účtovná dokumentácia stavieb, nákup drahých
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prístrojov, rozpis prostriedkov na teplo a teplú úžitkovú vodu z r. 1994-2009). Materiál sa
roztriedil, z projektovej dokumentácie sa doplnil fond Riaditeľstvo výstavby SAV, účtovná
dokumentácia prevádzkovej hodnoty sa odložila kým jej uplynú úložné lehoty a vyradila sa
normatívna agenda (interné pokyny, smernice rezortov), pretože vedúca ETO ju vyhlásila za
multiplicitnú. Druhou akciou bolo požiadanie riaditeľa Vydavateľstva VEDA o roztriedenie
písomnej dokumentácie z r. 1987-2008, ktorá bola uložená na Bradáčovej ulici. Písomnosti
previezli do budovy na Patrónke v rozsahu cca 50 bm. Písomnosti sa rozdelili na tie, ktoré
prevzal ÚA SAV ( námetové listy kníh a osobné spisy zamestnancov), na zničenie vyradené
písomnosti prevádzkového charakteru (dochádzka, nemocenské a materské dávky,
pokladničné a bankové doklady) a písomnosti, ktorým neuplynula úložná lehota a po jej
uplynutí ich možno zničiť (prevažne faktúry). Ostali vo Vydavateľstve.
Priebežná predarchívna starostlivosť najmä v oblasti vyraďovania dokumentárne
bezcenných písomností sa uskutočnila v Elektrotechnickom ústave (1976-2003),
Kongresovom centre Smolenice (1966,67, 76-97), THS Košice (1998-2002), Ústave
anorganickej chémie (1994-2000). Uskutočnila sa prehliadka a rokovanie o vyradení
účtovných písomností z r. 1974-1998 v Ústave krajinnej ekológie v súvislosti s uvoľnením
priestorov v budove na Sienkiewiczovej ul. Organizácia však návrh na vyradenie
nepredložila. Prevzali sa aj písomnosti z Kabinetu divadla a filmu (1990-2001) a fragment z
Ústrednej knižnice SAV z r. 1976-2003 (O,7 bm).
Z osobných fondov sa v r. 2009 získali fondy O. Markoviča, V. Filkorna, I. Pišúta, V.
Gašpasríkovej a dodatky k osobným fondom M. Lisického, J. Nováka, L. Zathureckého a R.
Marsinu .

1. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie
v roku 2009
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV

15.1.2. Iné domáce ocenenia
Klačka Jozef
Osobnosť Devínskej Novej Vsi r. 2009
Oceňovateľ: Starosta Devínskej Novej Vsi
Klačka Jozef
Za zásluhy o rozvoj Spoločnosti slovenských archivárov
Oceňovateľ: Spoločnosť slovenských archivárov

15.2. Medzinárodné ocenenia
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1. 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.

1. Problémy a podnety na činnosť SAV

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval

PhDr. Jozef Klačka, tel. 54775665
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc., tel. 54775665
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Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31. 12. 2009
Menný zoznam zamestnancov k 31. 12. 2008
Vedecký pracovník CSc.:
Odborný pracovník VŠ:

PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová ,CSc.
Mgr. Lýdia Kamencová
PhDr. Jozef Klačka
Mgr. Kristína Majerová
Mgr. Alexandra Marčeková
Mgr. Júlia Pavlová
Mgr. Jana Baherníková

Odborný pracovník ÚSV:

Lídia Rusňáková

100 %
100 %
100 %
MD
100 %
100 %
100 %

2000 hod.
2000 hod.
2000 hod.

100 %

2000 hod.

2000 hod.
2000 hod.
2000 hod.

Zoznam doktorandov
- interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
- interní doktorandi hradení z iných zdrojov
- externí - Mgr. Kristína Majerová, FiFUK, odbor PVH - archívnictvo

Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty

2

2

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)
1.) Poľsko-slovenské vedecké vzťahy (SCIENTIFIC CONTACTS BETWEEN
POLAND AND SLOVAK REPUBLIC)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidečné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcia
Čerpané financie:

Ľudmila Nemeskürthyová
1.1.2008 – 31.12.2010

áno
Ústredný archív SAV
1 – Poľsko: 1
0€
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2.) Dejiny akadémií vied
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:

Ľudmila Nemeskürthyová
1.1.2009 – 31.12.2011

áno
Ústredný archív SAV
1 – Česko: 1
0€

Príloha C
Publikačná činnosť organizácie
GII

KLAČKA, Jozef Genealógia výskumu chorvátskych rodín, Príručka ku
genealogickému výskumu, 2009, s. 124-130.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01

KAMENCOVÁ, Lýdia Otečestvennyje archivy, Moskva 2008, No. 1-6,
Slovenská archivistika, Roč. 44, č. l, 2009, s. 200-206.

EDI02

KLAČKA, Jozef. Stúdia Historica Tyrnaviensia VII, Slovenská archivistika,
Roč. 44, č. l, 2009, s. 160-163.

Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
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Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
Tabuľka E1 Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
Počet Meno
pracovníka dní
pracovníka
10
Chorvátsko Jozef
Klačka
Poľska
Ľudmila
Nemeskürth
yová
5
Počet vyslaní
2
15
spolu
MAD – medziakademické dohody

Počet
dní

Ostatné
Meno
pracovníka

Počet
dní

KD – kultúrne dohody
VTS – vedecko-technická spolupráca v rámci vládnych dohôd
Tabuľka E2 Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Meno
Počet Meno
pracovníka dní
pracovníka

Počet
dní

Ostatné
Meno
pracovníka

Počet prijatí
spolu
Tabuľka E3 Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Česko

Ivan Malek a ČSAV Kamencová
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1

Počet
dní

