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1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústredný archív SAV
Riaditeľ: PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Zástupca riaditeľa: PhDr. Jozef Klačka
Vedecký tajomník: neuvedený
Predseda vedeckej rady: neuvedený
Člen snemu SAV: PhDr. Jozef Klačka
Adresa: Dubravska cesta 9, 841 05 Bratislava
http://www.archiv.sav.sk
Tel.: 02/ 5477 5665
Fax:
E-mail: archsekr@savba.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:
•
Ústredný archív - Úrad SAV
Štefánikova 49
Vedúci detašovaných pracovísk:
•
Ústredný archív - Úrad SAV
Mgr. Jana Gubášová-Baherníková
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1963
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov

M

Ž

K
do 35
rokov
M
Ž

K

K

F

P

T

Celkový počet zamestnancov

9

1

8

0

4

8

7

4

Vedeckí pracovníci

1

0

1

0

0

1

1

1

Odborní pracovníci VŠ

7

1

6

0

4

6

5

3

Odborní pracovníci ÚS

1

0

1

0

0

1

1

0

Ostatní pracovníci

0

0

0

0

0

0

0

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov 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 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
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pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2013)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

Muži

0

0

0

0

0

0

0

Ženy

0

2

0

0

0

0

1

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)

< 31

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

> 65

Muži

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ženy

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2013
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži

75,0

0,0

75,0

Ženy

47,9

67,0

58,5

Spolu

50,9

67,0

61,8

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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2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)

Počet projektov

A

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
spolu

pre
organizáciu

B

0

-

-

-

0

0

-

-

-

3. Projekty OP ŠF

0

0

-

-

-

4. Projekty centier excelentnosti SAV

0

0

-

-

-

0

-

-

-

A

B

1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA

0

2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV

5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
0
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
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2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013
Tabuľka 2b Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)

Počet projektov

A

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty

spolu

pre
organizáciu

B

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

A

B

0

5. Podpora medzinárodnej
0
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
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2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
2.3.2. Aplikačný typ
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
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2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

A
B
C
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012

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, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
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0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
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12. Vydané periodiká evidované v Current
0
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
0
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
0/0
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
1/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných *
0/0
0/0
0/0
(BDA, BDB)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok
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Tabuľka 2d Ohlasy
OHLASY

A
B
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
0/0
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
0/0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
0/0
0/0
indexoch (3, 4)
0/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla
na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2e Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
2.6.3. 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 2013
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 2013 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2f Experti hodnotiaci národné projekty
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Meno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti.

9

Počet
hodnotených
projektov
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3. 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 2013
Forma

Počet k 31.12.2013
Doktorandi
celkový počet

Počet ukončených doktorantúr v
r. 2013
Ukončenie z dôvodov

z toho
novoprijatí

ukončenie
úspešnou
obhajobou

predčasné
ukončenie

neúspešné
ukončenie

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Interná zo zdrojov SAV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interná z iných zdrojov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externá

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Súhrn

1

0

0

0

0

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia

Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
0
0
0
0
0
0
Počet

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
hodnosť
na DŠ

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
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3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty
Názov študijného
programu (ŠP)

Názov študijného odboru
(ŠO)

Číslo ŠO

Univerzita/vysoká škola a
fakulta

Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia

Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt

11

Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
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3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013
Prednášky

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Cvičenia a semináre

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

0

0

0

0

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení

0
0
0
0
Celkový počet hodín v r. 2013
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
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác

0

2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

0

3.

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

0

4.

Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)

0

5.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

0

6.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

0

7.
8.
9.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013
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 2014
(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
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

Počet
hodnotených
projektov

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
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 2 a Prílohe B.
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5. Vedná politika
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6. 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 PVH a
archívnictva, Katedra slovenský dejín
Začiatok spolupráce: 2006
Zameranie: doktorandské štúdiu,
Zhodnotenie:
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
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7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
PhDr. Jozef Klačka
Odborná komisia pre kultúru
člen
národnostných menšín MK SR
Grantová komisia pre chorvátsku
predseda
národnostnú menšinu na MK SR
Rada vlády SR pre menšiny a etnické
člen
skupiny
Vedecká archívna rada ministra vnútra člen
SR
Konkurzná komisia na riaditeľ Múzea
člen
kultúry Chorvátov
Odborná komisia pre kultúrnu politiku člen
MK SR
PhDr. Ľudmila
Komisia na tvorbu zbierok SNM člen
Nemeskürthyová, CSc.
Múzea židovskej kultúry Bratislava
Komisia na tvorbu zbierok SNM člen
Múzea kultúry karpatských Nemcov
Archívna rada SNM
predsedníčka
Redakčná rada Zborníka SNM člen
Históruia
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

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
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1

PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film

9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
3
tlač
0
TV
rozhlas
0
internet
0
exkurzie
publikácie
0
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
3

Počet
2
0
0

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

Miesto

Dátum konania

Počet
účastníkov

9.3. Účasť na výstavách

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
0
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
PhDr. Jozef Klačka
Chorvátska rosa (funkcia: člen)
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
Zborník SNM História (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)
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Spoločnosť slovenských archivárov (funkcia: člen)
Mgr Kristína Majerová, PhD
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)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
knihy a zviazané periodiká
audiovizuálne dokumenty
z toho

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
mikroformy
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy

Počet titulov dochádzajúcich periodík
z toho zahraničné periodiká
Ročný prírastok knižničných jednotiek
kúpou
v tom

darom
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)
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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
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11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
PhDr. Jozef Klačka
- člen

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 SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (člen)
- Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV (člen)
Mgr. Alexandra Marčeková
- Bytová komisia SAV (tajomníčka)

11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
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12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
zo ŠR
spolu
Výdavky

Výdavky spolu

114162,57

114162,57

Bežné výdavky

114162,57

114162,57

mzdy (610)

78087,00

78087,00

poistné a príspevok do
poisťovní (620)

25685,84

25685,84

tovary a služby (630)

10307,86

10307,86

z toho: časopisy

0

0

VEGA projekty

0

0

MVTS projekty

0

0

CE

0

0

vedecká výchova

0

0

bežné transfery (640)

81,87

81,87

z toho: štipendiá

0

0

transfery partnerom
projektov

0

0

Kapitálové výdavky

0

0

v tom:

0

0

obstarávanie kapitálových
aktív
0

0

kapitálové transfery

0

0

z toho: transfery
partnerom projektov

0

0

z mimorozp. z toho:
zdrojov
ŠF EÚ
ŠF EÚ vr.
vr.
spolufinan.z
spolufina
o ŠR
n.zo ŠR

z toho:

v tom:

12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
rozpočtové
spolu
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mimoroz
p. zdrojov
Príjmy spolu
Nedaňové príjmy
v tom:
príjmy z prenájmu
príjmy z predaja
výrobkov a služieb
iné
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
v tom:
tuzemské
z toho: APVV
iné
zahraničné
z toho: projekty
rámcového programu EÚ
iné
12.1. Výdavky PO SAV
Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €)
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
z vlastných
zo ŠR od
Výdavky
spolu
zriaďovateľ zdrojov
a
Výdavky spolu
Bežné výdavky
v tom:
mzdy (610)
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
tovary a služby (630)
z toho: časopisy
VEGA projekty
MVTS projekty
CE
vedecká výchova
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bežné transfery (640)
z toho: štipendiá
transfery partnerom
projektov
Kapitálové výdavky
v tom:
obstarávanie kapitálových
aktív
kapitálové transfery
z toho: transfery
partnerom projektov
12.2. Príjmy PO SAV
Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
rozpočtové
spolu
Príjmy spolu
Nedaňové príjmy
v tom:
príjmy z prenájmu
príjmy z predaja
výrobkov a služieb
iné
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
v tom:
tuzemské
z toho: APVV
iné
zahraničné
z toho: projekty
rámcového programu EÚ
iné
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13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
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14. Iné významné činnosti organizácie SAV

V tomto roku sa stretli dve výročia, ktoré sa bezprostredne dotýkajú náplne činnosti nášho
pracoviska. SAV oslávila 60. výročie svojho vzniku a archív sa zapojil do osláv. Jeho pracovníci
ukončili stránkové korektúry a edovanie dokumentov v dvojzväzkových Dejinách SAV. Viaceré
organizácie SAV si pripomínali svoje jubileum a archív spracoval obšírne rešerše z ich dejín. Boli
to Ústav stavebníctva a architektúry, Ekonomický ústav, Ústav štátu a práva. Jozef Klačka mal
hlavnú prednášku na slávnostnom zasadnutí predsedov vedeckých spoločností pôsobiacich pri
SAV. Druhé výročie sa týkalo polstoročnice od zriadenia Archívu SAV. Informovali sme o tom v
internom periodiku Správy SAV i na výstave vo vestibule centrálnej budovy areálu SAV na
Patrónke. Významný bol tento rok aj v kvalifikačnom raste pracovníkov: udelená vedecká hodnosť
a obhájenie diplomovej práce s udelením titulu Mgr.
Predarchívna starostlivosť
Vyraďovanie dokumentárne bezcenných a preberanie dokumentárne hodnotných
písomností po uplynutí úložných lehôt sa uskutočnilo v Elektrotechnickom ústave (1.2.).
Technicko-hospodárskej správe ÚSV SAV (18.3., 11.6., 11.7.), Technicko-hospodárskej správe
Košice (19.2.), v Ústave informatiky (11.3.), v Arboréte Mlyňany (12.3.), v Historickom ústave
(2.4.), Geofyzikálnom ústave (16.4.), Správe účelových zariadení (3.6.), Ústave stavebníctva a
architektúry (17.6), Chemickom ústave (5.11.). Rozsahom veľké vyraďovacie konanie sa
uskutočnilo v Úrade SAV, kde sa prevzali na trvalú úschovu Návrhy na udelenie Medzinárodnej
ceny SAV z r. 2004-2010, originály projektov stavieb: Pavilón lekárskych vied v Bratislave.
Pavilón materiálových vied v Košiciach, zateplenie budov Ústavu polymérov v Bratislave.
Selekcia sa vykonala v dokumentácii po predsedníčke pre ekonomiku V. Rosovej (10 bm na
trvalú úschovu), po podpredsedovi 3. OV Ľ. Falťanovi (5 bm na trvalú úschovu), po
podpredsedovi 2. OV A. Breierovi (12 bm na trvalú úschovu). Dokumentárne bezcenné
materiály (772,8 kg) prevzali zberné suroviny.
Z fondov neúradnej proveniencie sa prevzali na trvalé uloženie osobné fondy: F. Hanic
(anorganický chemik – 4,5 bm), Š. Schwarz (matematik a predseda SAV – 2 bm). R Mrlian
(umenovedec 1 bm). V štádiu preberania sú osobné fondy Š Lubyho (fyzik a predseda SAV) a R.
Marsinu (historik).
Zbierka medailí sa rozrástla o konzervačné výtlačky medaily SAV k 60. výročiu vzniku
SAV.
Spracovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov.
Dokončili sa inventarizačné a technické práce na fonde Riadiace orgány SAV II, ktorý
obsahuje dokumentáciu o riadení SAV v r. 1990-2001. Fond tvorí 2728 inventárnych jednotiek
uložených v 1282 škatuliach (183 bm).
Usporiadal a z prevažnej časti sa zinventarizoval fond Ústavu technickej kybernetiky z r.
1954-1991. Zinventarizované sú skupiny: Vedecký výskum (24 bm), vedecká výchova (6 bm),
redakcia časopisu (4 bm). Vytriedená a nezinventarizovaná je administratívne agenda v rozsahu
8 bm.
Osobné spisy vystúpených zamestnancov ústavov spoločenských vied z r. (1950) 19532005 boli prevzaté v 5 etapách. Všetky akvizície sa zoradili do jedného abecedného sledu (37
bm) a vyhotovuje sa zoznam zamestnancov s údajmi o narodení, mieste a dobe zamestnania (9
bm).
Dokončili sa práce na uzavretom fonde Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie
(5 bm).

27

Správa o činnosti organizácie SAV

Rozpracované sú otvorené fondy Ústav experimentálnej biológie z r. 1961-1995, Botanický ústav
II. z r. (1961) 1990-2010, Výpočtové stredisko SAV z r. 1976-1990, Ústav svetovej literatúry z r.
1964-2005.
Z fondov neúradnej proveniencie sa zinventarizovala asi polovica osobného fondu J. Holčíka
(ichtyológ) (9 bm).
Priebežne sa pokračuje v inventarizácii knižných prírastkov z produkcie Vydavateľstva VEDA
SAV.
Okrem klasického sprístupňovania archívnych fondov formou inventárov a iných zložiek
informačného
aparátu
archívu
bolo
na
webovej
stránke
archívu
(http://www.archiv.sav.sk/inventáre) sprístupnených 45 inventárov k archívnym fondom, čo je 31 %
z celkového počtu archívnych pomôcok. Prednostne boli spracované najmä fondy Riadiace orgány
SAV z r. (1950) 1953-2001 a časť bádateľsky atraktívnych fondov (osobné fondy, fondy pracovísk
a vedeckých spoločností). Rozsah takto sprístupneného materiálu je 559 bm.
Digitalizácia archívnych fondov v tomto roku stagnovala pre problémy s financovaním digitalizácie
a so zmenou podmienok v Centre vedecko-technických informácií. Uchádzali sme sa o
pokračovanie v bezplatnej digitalizácii. Do konca roka rozhodnutie nepadlo.
Využívanie archívnych fondov
Počet bádateľských návštev 68, počet vydaných potvrdení 13. Okrem hore spomenutých troch
rešerší vyhotovili sa ešte dve rešerše (osobnosť vedúceho ekonóma SAV a riaditeľa ÚP SAV Ing.
M. Ružeka a osobnosť orientalistu PhDr. Jána Múčku).
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2013
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Kamencová Lýdia
Osobnosť roka
Oceňovateľ: SAV
Klačka Jozef
Medaila k 60.výročiu SAV
Oceňovateľ: SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
15.2. Medzinárodné ocenenia
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16. 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 súlade s § 12 zákona
č.395/2002 Zb.z. rozpracovaný v Bádateľskom poriadku schválenom Odborom archívov a
registratúr MV SR.
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17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
PhDr. Jozef Klačka, 02/ 5477 5665
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc., 02/ 5477 5665

Riaditeľ organizácie SAV:

....................................................................
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.
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Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
úväzok
(v %)
Vedeckí pracovníci
1.

PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc.

100

1.00

0

0.00

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.

Mgr. Jana Gubášová-Baherníková

2.

Mgr. Zuzana Hasáková

100

1.00

3.

Mgr. Lýdia Kamencová

50

0.50

4.

Mgr. Iveta Kiripolská

100

1.00

5.

PhDr. Jozef Klačka

100

1.00

6.

Mgr Kristína Majerová, PhD

100

1.00

7.

Mgr. Alexandra Marčeková

50

0.50

100

1.00

Dátum odchodu

Ročný prepočítaný
úväzok

Odborní pracovníci ÚSV
1.

Lídia Rusňáková

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi

Škola/fakulta

Študijný odbor

Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
organizácia nemá interných doktorandov hradených z prostriedkov SAV
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.

Univerzita Komenského v

Mgr. Jana Gubášová Baherníková Bratislave
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Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Projekty národných agentúr
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Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01

KLAČKA, Jozef. Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013. Bratislava, 2013.

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GAI01

GAI02

MAJEROVÁ, Kristína. Polstoročie Ústredného archívu SAV priblížili verejnosti. :
Pamäť jubilujúcej Akadémie. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2013, roč. 49,
č.5, s.14.
MAJEROVÁ, Kristína. 50 rokov činnosti Ústredného archívu SAV priblížených
verejnosti.

GHG Práce zverejnené na internete
GHG01

MAJEROVÁ, Kristína. Život na slovensko-rakúskom pohraničí. In Spoločnosť
slovenských archivárov, roč. XXII, č. 1, s. 35-38.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
GII03

KLAČKA, Jozef. Konferencija nacionalnih manjina. In Hrvatska rosa, 2013, roč.
XII., č. 4, s. 19.
KLAČKA, Jozef. Sveti u povijesti i spomenica Devinskoga Novoga Sela. In
Hrvatska rosa, 2013, roč. XII., č. 4, s. 8-10.
KLAČKA, Jozef. Dúbravský farár zachránil 62 Novovešťanov. In Dúbravský
spravodajca, 2013, roč. VII, č. 12, s. 18.

Ohlasy (citácie):
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Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:

Semestrálne cvičenia:

Semináre:

Terénne cvičenia:

Individuálne prednášky:
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Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Počet
vyslaní spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Počet prijatí
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Spolu
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
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