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I. Základné údaje o organizácii 

1. Kontaktné údaje 
   Názov: Ústredný archív SAV 

   Riaditeľ:   PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. 

   Zástupca riaditeľa:   PhDr. Jozef Klačka 

   Vedecký tajomník:   - 

   Predseda vedeckej rady:   - 

   Adresa sídla:   Dúbravská cesta 9,  841 05  Bratislava 
 

Názvy a adresy detašovaných pracovísk:   - 

 

Vedúci detašovaných pracovísk:   - 

 

Typ organizácie (rozpočtová/príspevková od r.):   rozpočtová 

 

2. Počet a štruktúra zamestnancov 

K  
do 35 
rokov 

K 
ved. 
prac. 

ŠTRUKTÚRA 
ZAMESTNANCOV 

K 

M Ž M Ž 

     F            P 

Celkový počet zamestnancov 6 - -  1 6 6,2 

Vedeckí pracovníci 1 - -  1 1 1 

Odborní pracovníci VŠ 4 - - 1 3 4 4 

Odborní pracovníci ÚS 1 - -  1 1 1,2 

Ostatní pracovníci - - -     

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia 

- - -     

Vysvetlivky: 

K –  kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31 .12 .2005 (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. 2005 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v 
zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)  
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
M, Ž – muži, ženy 
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Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2005:     54 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2005:     54 
Pozn.: V Prílohe č. 1 uviesť menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2005 s vyznačením úväzku 
a riešiteľskej kapacity. 

3.  Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2005)  

Pracovníci s hodnosťou Vedeckí pracovníci 

v stupňoch 

 

 DrSc.        CSc.,  

PhD.          

  prof.   doc.       I.      IIa.     IIb.  

 1    1  

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

II.  Vedecká činnosť 

1. Domáce projekty 

Počet projektov Pridelené financie na 

rok 2005 

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV 

A 

organizácia je 
nositeľom 
projektu * 

B 

organizácia sa 
zmluvne 

podieľa na 
riešení 

projektu 

A B 

1. Vedecké projekty, ktoré boli v 
r. 2005 financované VEGA 

    

2. Vedecké projekty, ktoré boli 
 roku 2005 financované APVT 
(APVV) 

    

3. Projekty riešené v rámci ŠPVV 
a ŠO  

    

4. Projekty centier excelentnosti 
SAV 

    

5. Vedecko-technické projekty,  
ktoré boli v roku 2005 
financované  

    

6. Projekty podporované 
Európskym sociálnym fondom 

    

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

 1  3.932 
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*Pracovisko vedúceho projektu, zodpovedného riešiteľa, zhotoviteľa, vedúceho centra alebo manažéra 
projektu.   

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

Bližšie vysvetlenie je v Prílohe č. 2 

 

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

 

PUBLIKA ČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDI ČNÁ ČINNOSŤ Počet v r. 2005 a 
doplnky z r. 2004 

1. Vedecké monografie * vydané doma  

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí  

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

5. Kapitoly v publikáciách ad 1/  

6.. Kapitoly v publikáciách ad 2/  

7. Kapitoly v publikáciách ad 3/  

8. Kapitoly v publikáciách ad 4/   

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných 

           a/ v Current Contents 

           b/ v iných medzinárodných databázach 

 

10. Vedecké práce v ostatných časopisoch 2 

11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 
vydaných tlačou alebo na CD) 

           a/ recenzovaných 

           b/ nerecenzovaných  

 

12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov   

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch 2 

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

1 

15. Ostatné prednášky a vývesky   

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents   

17. Ostatné vydávané periodiká  

18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí   

19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty  

20. Vedecké práce uverejnené na internete 

           a/ v cudzom jazyku 
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           b/ v slovenčine 

21. Preklady vedeckých a odborných textov  

* Publikácia prináša nové vedecké poznatky, alebo sa opiera o  vedecké práce. 

 

 

 

4. Vedecké recenzie, oponentúry 

 

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

Počet v r. 2005 a 
doplnok z r. 2004 

1 

 

 

 

 

 

5. Ohlasy  

 

CITÁCIE Počet v r. 2004 
a doplnok za r. 2003 

Citácie vo WOS  

Citácie podľa iných indexov a báz s uvedením prameňa  

Citácie v monografiách, učebniciach a iných 
publikáciách 

 

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. 

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách:     - 

• Autor/autori 

• Názov príspevku 

• Konferencia 

• V prípade publikovania uviesť kde 
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7.Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám 
pracoviska   
 

II.A Vedecká činnosť 
 
 V r. 2005 skončila spoločná výskumná úloha s Archívom Akadémie vied Českej 
republiky: Kontakty a spolupráca medzi českými a slovenskými vedeckými osobnosťami 
vo svetle archívnych dokumentov. Išlo o obdobie po prvej svetovej vojne. Študované 
osobnosti predstavujú najmä učitelia na Univerzite Komenského v Bratislave: Rauscher 
R., Laštovka K., Ondrouch V., Eisner J., Křivý M., Polák B., Hromádka J., Chaloupecký 
V., Sommer O., Krofta K., Vážný V., Klecanda V., Pražák A., Baudiš J., Herman-Otavský 
K., Šternberk B., Král J., Svoboda E., ale patria sem aj českí vedci, s ktorými 
korešpondovali významné osobnosti slovenskej vedy, ktorých písomné pozostalosti sú 
uložené v našom archíve. Preštudované sú pozostalosti: geológ Cambel B., etnológ 
Pranda. A., geológ Andrusov D., anorganický chemik Gregor M., historik Cambel S., 
virológ Blaškovič D., farmakológ Švec F., orientalista Bakoš J. Výsledkom tejto 
spolupráce je štúdia, ktorú vydá Archiv AV ČR. 
 Pod koordináciou Odboru archívov a registratúr  Ministerstva vnútra SR sa pracovisko 
zúčastňovalo na úlohe, ktorej výsledkom bude Archívy terminologický slovník. 
Pracovisko spracovalo heslá z kapitoly I/2 týkajúce sa typov archívnych dokumentov. 
Spracované heslá prešli oponentúrou a sú zaradené do čistopisu slovníka. 
 V druhom polroku sa uskutočnili rokovania s Archívom AV ČR o možnej vedeckej 
spolupráci na obdobie r. 2006-2008. Podpísala sa dohoda na tému: Akadémie-nositelia 
kultúrnej identity. ÚA SAV hodlá do tejto spolupráce zapojiť aj Astronomický 
a Virologický ústav SAV a Katedru histórie FF UK. 
 Okrem rešeršnej činnosti, ktorá je uvedená v časti II.B pracovníci archívu spracovali 
a publikovali dve odborné štúdie, a štyri anotácie pre odborné periodikum Slovenská 
archivistika. 
 
II.B  Odborná činnosť 
 
 Všetky oblasti pôsobenia ÚA SAV smerujú k riešeniu dlhodobej výskumnej úlohy č. 
0870606 Inštitucionalizácia slovenskej vedy, jej výsledky a ohlas doma i v zahraničí. 
 
Predarchívna starostlivosť: 
 Vykonávacia vyhláška 628/2002 k zákonu o archívoch a registratúrach 395/2002 
stanovila pre pracovisko viaceré terminované úlohy, ktoré prakticky vyvrcholili v r. 2005. 
SAV ako rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1.1.2006 má novým spôsobom 
zabezpečiť správu svojich registratúrnych záznamov. ÚA SAV po absolvovaní školenia 
spracoval registratúrny poriadok a registratúrny plán pre organizácie akadémie a vedecké 
spoločnosti pri SAV. Predložil ho Odboru archívov a registratúr Sekcie verejnej správy 
MV SR na pripomienky. Po schválení požiadal P SAV o jeho realizáciu v bežnom živote 
akadémie. Predsedníctvo dňa 3.2.2005 prijalo uznesenie č. 1182, v ktorom stanovilo 
účinnosť tejto normy pre Sekretariát predsedu SAV a Úrad SAV od 1.6.2005 a pre 
organizácie a vedecké spoločnosti pri SAV od 1.1.2006. ÚA SAV vykonal v niekoľkých 
etapách školenie osôb, ktoré budú vykonávať alebo zabezpečovať praktické uplatnenie 
tejto normy. Zúčastnilo sa ho 65 osôb a osobitné školenie sa uskutočnilo v Ústave 
polymérov, Prognostickom ústave, Geografickom ústave a na SÚZ SAV. 
 Vyraďovacie konania registratúrnych záznamov sa uskutočnili na THS ÚSV SAV, 
SÚZ SAV, Geofyzikálnom ústave SAV, v Ústrednej knižnici SAV a na Úrade SAV. 
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Z činnosti riadiacich a výkonných orgánov SAV za obdobie 1990-2001 sa prevzalo bez 
vyraďovacieho konania: vedecké spoločnosti (3 bm), výročné správy pracovísk (3 bm), 
personálna agenda (1,5 bm), autoreferát (2 bm), akreditácie (2 bm), sekr. II. odd. vied (1 
bm), Rada vedcov (0,5 bm), učtáreň (45 bm), závodná kuchyňa (3 bm), prevádzkový 
odbor (2 bm), sekr. I. odd. vied (7 bm), sekr. Vedec. sekretára (2 bm), ETO (18,5 bm), 
sekr. III. odd. vied (5,5 bm), odbor kontroly (3,5 bm), tlačový ref. (1 bm), sekr. riaditeľa 
Úradu SAV (1,5 bm), právny odbor (2 bm), sekr. predsedu SAV (1,5 bm). 
 Na trvalú úschovu po vyraďovacom konaní sa prevzala druhá časť (prevažne účtovné 
písomnosti s neuplynulou úložnou lehotou ) zaniknutého Ústavu experimentálnej 
fytopatológie a entomológie, zbierka originálnych nekorigovaných máp Geografického 
atlasu Slovenska z Geografického ústavu SAV a fragmenty písomností Slovenskej 
historickej spoločnosti (Sekcia archívnictva) a Ústrednej knižnice SAV (MISON). 
 Z fondov neúradnej proveniencie sa získali: osobný fond etnografky Kovačevičovej 
S., historika Ondroucha V., dodatok osobného fondu historika Nováka J. a etnografky 
Plickovej E. a z dvoch zdrojov sa skompletizoval osobný fond orientalistu Kopčana V. 
 
 
Spracovanie a sprístupňovanie 
 
 Ťažisko sprístupňovacích prác vo fondoch úradnej proveniencie je v spracovávaní 
písomností z produkcie riadiacich orgánov SAV z obdobia 1990-2001 vrátane. Spočíva 
v triedení (vrátane vnútornej skartácie), zaraďovaní do vecných skupín a vnútornom 
usporiadaní a inventarizovaní. Z takto tvoreného fondu RO SAV II. sa spracovalo cca 93 
bm dokumentov. Zinventarizovala sa druhá časť fondu o patentoch a vynálezoch 
prihlasovaných organizáciami a pracovníkmi SAV. Zachytáva obdobie 1953-1994 (104 
škatúľ). 
 Z fondov neúradnej proveniencie sa spracovali a formou inventára sprístupnili osobné 
fondy: historik Ľ. Lipták (59 šk.), etnografka E. Plicková (7 šk.), ekonóm Š. Heretík (1 
šk.), biológ A. Jurko (1 šk.), botanik J. Futák (5 šk.) dodatok osobného fondu historika J. 
Tibenského (10 šk.), dodatok ku geológovi B. Cambelovi (8 šk.), fond etnografky S. 
Kovačevičovej (24 šk.). Z písomností odovzdaných do archívu botanikom I. Hrabovcom, 
ktorý bol dlhoročným pracovníkom Oddelenia dejín vied a techniky Historického ústavu 
SAV, sa vyčlenili písomnosti patriace do fondu Bratislavský lekársky a prírodovedný 
spolok (druhá pol. 19 stor. 1 šk.) a fragment korešpondencie prírodovedca J. 
Zahlbrucknera. Tento rozsahom neveľký fragment sa stal najstarším fondom nášho 
archívu. Posunul dokumentáciu o vede na Slovensku v našom archíve hlbšie o jednu 
generáciu vedcov. 
 Vyhotovili sa čistopisy inventárov Centrá vied, Vedecké kolégia (5-8 manipulačné 
obdobie) a časti inventára Riadiace orgány I. Sú to skupiny: Národné komitéty, Edičná 
činnosť, Expertízy, Komisie, Komunistická strana, Konferencie a zjazdy, Kontroly (cca 
1300 inv. jednotiek). 
 Tvorba informačného aparátu pracoviska obsiahla aj evidenciu zaraďovania 
vedeckých pracovníkov do kvalifikačných stupňov. Zo zasadnutia komisie v decembri 
2004 a v máji 2005 sa doplnila kartotéka priznaných vedeckých stupňov o cca 90 osôb. 
Doplnila sa zbierka medailí a jej evidencia o 13 prírastkov. Prírastok do konzervačnej 
knižnice zo skladu Vydavateľstva VEDA SAV predstavuje niekoľko sto zväzkov (t. č. sú 
knižnične nespracované). Podobne nie sú spracované organizáciami SAV sporadicky 
posielané ich periodiká.  
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Využívanie archívnych fondov. 
 
 Vo väzbe na pasportizáciu objektov v areáli SAV pracovisko poskytlo množstvo 
základných, orientačných údajov. Pokračovalo aj v odovzdávaní projektovej 
dokumentácie užívateľom stavieb. Projektovú dokumentáciu prevzali Archeologický, 
Elektrotechnický, Geografický ústav, Ústav molekulárnej biológie, Botanický ústav, 
Ústav experimentálnej farmakológie, USTARCH a Úrad SAV. 
 Za účelom štúdia archívneho materiálu bolo 89 návštev. Písomne sa vybavilo 23 
vyžiadaní. V posledných mesiacoch sa v Ústave hudobnej vedy SAV začalo s prípravou 
našej zbierky filmov na digitalizáciu. Zapožičalo sa im 52 kotúčov filmov. 
 Pracovníci ÚA SAV vypracovali viacero rešerší z archívnych fondov (normatívy 
z oblasti edičnej činnosti; budovy SAV projektované Ing. Marcinkom; logo SAV). 
K problematike „Transformácia SAV v r. 1989-2002“ spracovali pracovníci ÚA tieto 
podklady: „Pred polstoročím“ J. Klačka; „SAV na konci 80 rokov“ L. Kamencová; „Rada 
vedcov a prvé revolučné zmeny „ A. Marčeková; „Od novembra 89 do zvolenia P SAV“ 
J. Klačka; „Prvé Predsedníctvo SAV“ Ľ. Nemeskürthyová. 
 

 

III.  Vedecká výchova a pedagogická činnosť 

Údaje o doktorandskom štúdiu 
 

Forma Počet k 31.12.2005 Počet ukončených doktorantúr v r. 2005 

 Doktoranti  Ukončenie z dôvodov 

celkový 
počet 

z toho 
novoprijatí 

úspešnou 
obhajobou 

 

M Ž M Ž M Ž 

uplynutím 
času 
určeného 
na 
štúdium 

neobhájením 
dizertačnej 
práce alebo 
neudelením 
vedeckej 
hodnosti 

rodinných, 
zdravotných 
a iných, 
resp. bez 
udania 
dôvodu 

nevykonania 
odbornej 
skúšky 

Denná           

Externá           

 
 

Zmena formy doktorandského štúdia 
 
 

Počet 

Preradenie z dennej formy na externú  
Preradenie z externej formy na dennú  
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Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou 
obhajobou 

Meno 
doktoranda 

Forma DŠ Deň,mesiac, 
rok nástupu 
na DŠ 

Deň,mesiac, 
rok obhajoby 

Číslo a 
názov 
vedného 
odboru 

Meno a 
organizácia 
školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť 

       

       

       

       

       

 

Údaje o pedagogickej činnosti 

PEDAGOGICKÁ Prednášky Cvičenia * 

ČINNOSŤ doma v zahraničí doma v zahraničí 

Počet prednášateľov 
alebo vedúcich 
cvičení**  

    

Celkový počet hodín 
v r. 2005 

    

 *   – 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. 

• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác: 
• Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: 
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) : 
• Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: 
• Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce: 
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorandských 

dizertačných prác: 
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác:  
• Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom 

alebo habilitačnom konaní na vysokých školách. 
• Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre 

doktorandské štúdium. 
• Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt a univerzít. 
• Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo 

vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa). * 
* Spolu s počtami uviesť v zátvorke aj príslušné  univerzity   
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Zoznam spoločných pracovísk SAV s vysokými školami a inými inštitúciami s uvedením 
stručných výsledkov spolupráce 

 

Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
 
V druhom polroku 2005 sa uskutočnili rokovania vedenia pracoviska s Katedrou 
archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK o možnostiach 
využitia pramennej základne nášho archívu v pedagogickom procese. Výsledkom 
rokovaní je prísľub, že od r. 2006 bude riaditeľka ÚA SAV školiteľom v odbore 
archívnictvo. 

 

IV.  Medzinárodná vedecká spolupráca 

Medzinárodné projekty  
 

Počet projektov Pridelené financie na 

rok 2005 

(prepočítané na Sk) 

DRUH PROJEKTU 

A 

organizácia je 
nositeľom 
projektu * 

B 

organizácia sa 
podieľa na 

riešení 
projektu 

A B 

1. Projekty 5. rámcového 
programu EÚ (iba projekty riešené 
v roku 2005, neuvádzať projekty, 
ktoré sú už ukončené) 

    

2. Projekty 6. rámcového 
programu EÚ (neuvádzať 
projekty, ktoré sú už vyradené) 

    

3. Multilaterálne projekty 
v rámci vedeckých programov 
COST, INTAS, EUREKA, 
ESPIRIT, PHARE, NATO, 
UNESCO, CERN, IAEA, ESF 
a iné.  

    

4. Projekty v rámci 
medzivládnych dohôd o vedecko-
technickej spolupráci (Grécko, 
ČR, Nemecko a iné). 

    

5. Iné projekty financované zo 
zahraničných zdrojov 

    

6. Bilaterálne projekty 1  3.932  
* Koordinátor alebo analogicky ako pri tabuľke II. 1. 
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Údaje k projektom spracovať v Prílohe č. 2.   
 
Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia 

medzinárodných projektov.     - 
 
Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR. 
 
Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.     - 
 
Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii 

podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia. Do tejto 
kategórii patria podujatia s aspoň 30 % zahraničných účastníkov. 

 
Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2006 (anglický a slovenský názov 

podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného 
pracovníka). 

 
Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií. - 
 
Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.     - 
 
Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci     - 
 
 
Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5 

 
 V apríli 2002 bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi ÚA SAV 
a Archívom Akadémie vied ČR o dlhodobom projekte „Kontakty a spolupráca medzi českými 
a slovenskými osobnosťami a inštitúciami vo svetla archívnych dokumentov“. V riešení 
projektu sa predpokladalo využitie pramennej základne v oboch archívoch i v sieti ostatných 
archívov oboch štátov. O riešení je už čiastočne povedané v kapitole IIA. Tu dodávame, že 
výstupy z tohto projektu boli čiastočne zverejnené pri výročiach oboch akadémií na 
účelových seminároch v Prahe a v Bratislave, na výstave v Prahe a v odborných štúdiách 
uverejnených počas riešenia projektu. Zo strany ÚA SAV je pripravený súpis prameňov 
k predmetnému projektu. Záverečnú správu opublikuje vo svojom periodiku Archív AV ČR. 
 V rámci MAD sa uskutočnili tri vyslania a jedno prijatie s AV ČR. Pri vyslaniach sa 
sledoval vplyv Archívu AV ČR na chod registratúry Prezídia AV ČR, študovali sa archívne 
fondy v Archíve Karlovej univerzity a Archíve AV ČR a dohodla sa spolupráca na r. 2006-
2008. Prijatie sledovalo väzby medzi virológmi I. Málkom z ČSAV a D. Blaškovičom zo 
SAV. Uskutočnilo sa i týždenné štúdium v Chorvátskom národnom archíve a v Archíve 
Záhrebskej kapituly. Študovali sa pramene týkajúce sa Stubičško-susjedgradského panstva, 
ktoré v polovici 16. stor. čiastočne vlastnili zemepáni na Devíne, rodina Bátoriovcov. 
 Zo zahraničia bol vyžiadaný posudok monografie T. Jelič, Ž. Holjevac: Gradiščanski 
Hrvati u Madarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Zagreb, Budapešť, Bratislava 2005, s. 277. 
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V. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými 
inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh  

 

Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce.     - 

Členstvo vo vedeckých radách VŠ a fakúlt.     - 

Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi.     - 

Úplný prehľad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie, s uvedením 
finančného efektu.     - 

Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou, s uvedením výsledkov spolupráce.     - 

 

 

VI.  Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej 
správy SR a iné organizácie 

 

 

 Pracovník ÚA SAV je členom Rady vlády pre národnosti a 3.11.2005 pri príležitosti 
návštevy chorvátskeho prezidenta S. Mesiča u prezidenta I. Gašparoviča otvoril rokovanie 
prednáškou o príchode Chorvátov na Slovensko v 16. storočí a o vzájomných väzbách oboch 
národov. Je tiež členom finančnej komisie Sekcie menšinových kultúr na Ministerstve kultúry 
SR. Pracovisko má zastúpenie vo Vedeckej rade ministra vnútra SR. 

 

 

 

VII.  Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 
 
Vedecko-popularizačná činnosť (počet knižných publikácií, prednášok, príspevkov v tlači, 

rozhlase, televízii a pod.) * 
 Vedecko-popularizačná činnosť 
 - KLAČKA J. Registratúrny poriadok, Registratúrny plán SAV. Bratislava 2005, 38 s.. 
 - Prednášky  1 
 - Príspevky v tlači  4 
 - Televízia 4 (TV Budapešť – apríl, TV Zagreb – jún, Regionálna TV – jún, december) 
Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu 

podujatia, dátumu, miesta konania a počtu účastníkov    - 
Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu 

podujatia, dátumu a miesta konania    - 
Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k vedecko-

organizačným a popularizačným aktivitám (uviesť konkrétne)     - 
Členstvo v redakčných radách domácich časopisov   
 - Zborník SNM, História 
Činnosť v domácich, resp. v česko-slovenských vedeckých spoločnostiach 

- Slovenská historická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky,  
      Spoločnosť slovenských archivárov 
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 V priebehu r. 2005 pracovníci uverejnili 4 popularizačné články, vystúpili v dvoch 
zahraničných reláciách /TV Budapešť, TV Záhreb), vo vysielaní regionálnej TV a v relácii 
„Kreslo pre hosťa“. 
 
 
 
 
 

VIII.  Činnosť knižnično-informačného pracoviska 
Uviesť, či ide o knižnicu alebo základné informačné stredisko (počet pracovníkov, 

prepočítaný na plný úväzok)     - 
Prehľad poskytnutých knižnično-informačných služieb (rešerše, výpožičky, reprografie a 

pod.)     - 
Stav knižničných fondov (počet titulov dochádzajúcich periodík, počet dizertácií, 

fotodokumentov a pod.)     - 
 
 
 
 
 
 

IX.  Aktivity v orgánoch SAV 
 
Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV     - 
Členstvo vo výbore Snemu SAV     1 
Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV   2  – Bytová komisia, Komisia pre duševné  
                                                                             vlastníctvo, Dislokačná komisia, Etická  
                                                                             komisia 
Členstvo v orgánoch VEGA     - 
     
Pracovisko sa zúčastnilo na úprave vstupných priestorov v budove Predsedníctva SAV. 
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X. Hospodárenie organizácie 
 
Rozpočtové a príspevkové organizácie SAV 
 
Rozpočtové organizácie SAV 
Výdavky RO SAV 

v tis. Sk 
z toho: Kategória Posledný 

upravený 
rozpočet r. 2005 

Čerpanie 
k 31.12.2005 

celkom z rozpočtu z mimoroz. 
zdrojov 

Výdavky celkom 3972 3971 3971  
z toho:     
- kapitálové výdavky 1300 1300 1300  
- bežné výdavky 2672 2671 2671  
   z toho:     
   - mzdové výdavky 1798 1798 1798  

odvody do poisťovní a 
NÚP     

555 554 554  

   - tovary a ďalšie služby 319 319 319  
   z toho:     

výdavky na projekty                           
(VEGA, APVT, ŠO, 
ŠPVV, MVTP, ESF ) 

    

výdavky na periodickú   
tlač 

    

transfery na vedeckú 
výchovu 

    

 
 
 
 
 
Príjmy RO SAV 
 

v tis. Sk 
Kategória Posledný upravený 

rozpočet r. 2005 
Plnenie 

k 31.12.2005 
Príjmy celkom: 0 0 
z toho:   
rozpočtované príjmy (účet 19) 0 0 
z toho:   
- príjmy za nájomné   
mimorozpočtové príjmy (účet 
780) 

0 0 
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Príspevkové organizácie SAV 
 
Náklady PO SAV 

v tis. Sk 
z toho: Kategória Plán na 

rok 2005  
(posl.uprav.) 

Skutočnosť  
k 31.12.2005 

celkom z príspevku z vlastných 
zdrojov 

Kapitálové výdavky     
     
Náklady celkom:     
z toho:     
- mzdové náklady (účet 
521) 

    

- odvody do poisťovní a  
NÚP (účet 524-525) 

    

- vedecká výchova     
- náklady na projekty 
(VEGA, APVT, ŠO, 
ŠPVV, MVTS, ESF a i.) 

    

- náklady na vydávanie    
periodickej tlače 

    

 
Tržby PO SAV 

v tis. Sk 
Kategória Plán 

na rok 2005 
Plnenie 

k 31.12.2005 
Výnosy celkom:   
z toho:   
-.príspevok na prevádzku (účet 
691) 

  

- vlastné tržby spolu:   
  z toho:   
  - tržby za nájomné   
  - tržby na riešenie projektov 
(tuzemských + zahraničných, 
z účtu 64) 
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XI.  Nadácie a fondy pri pracovisku    
(s uvedením názvu, zamerania) 

XII.  Iné významné činnosti pracoviska 
 

Pridelením finančných prostriedkov sa v r. 2005 umožnilo vybaviť skladové priestory 
vo všetkých lokalitách klimatizačnou technikou a v dvoch skladoch aj zabezpečovacou 
a protipožiarnou signalizáciou v termíne a tak, ako to ukladá vyhláška 628/2002. 

XIII.  Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 
v roku 2005 (mimo SAV) 

 
XIV.  Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií  
 

ÚA SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom o slobode informácií a umožňuje 
prístup k archívnym dokumentom a k informačnému aparátu archívu v zhode s § 12 
zákona 395/02 rozpracovanom v Bádateľskom poriadku Ústredného archívu SAV. 

XV.  Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnos ť SAV 
 

Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i): uviesť meno a telefón 

 

PhDr. Jozef Klačka - 54775665 

PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. - 54775665 

 
 
 
 

Bratislava 12.1.2005   PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. 

        riaditeľka
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Prílohy 

Príloha č. 1 

Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2005 
 
Vedecký pracovník:   PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. 100%   2000 hod.   
Odborný pracovník VŠ:   Mgr. Lýdia Kamencová   100%  2000 hod. 
          PhDr. Jozef Klačka   100%  2000 hod. 
          Mgr. Alexandra Marčeková  100%  2000 hod. 
          Mgr. Kristína Stančíaková  100%  2000 hod. 
Odborný pracovník ÚSV:         Lídia Rusňáková   100%  2000 hod. 
Ostatní:                   Lídia Rusňáková     20%    400 hod. 

 

 

 

Príloha č. 2 

Projekty riešené na pracovisku 
 
Názov:   Kontakty a spolupráca medzi českými a slovenskými vedeckými osobnosťami vo 

  svetle archívnych dokumentov (Contacts and cooperation between the Czech and  
  Slovak scientists in the light of the archival documents.) 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lýdia Kamencová 
Začiatok/ukončenie riešenia projektu: 2003 – 2005 
Spoluriešiteľ: Archiv Akademie věd ČR 
Finančné náklady: v rámci MAD 
Výsledky: Súpis prameňov k predmetnému projektu. Záverečnú správu opublikuje vo svojom 
periodiku Archiv AV ČR  

 
 
 

 

Príloha č. 3 
 
 
Vedecké práce v časopisoch: 
 
STANČIAKOVÁ, K.   Genealogický výskum bratislavských klarisiek. In Slovenská 
archivistika, roč. 51 č. 2/2006, s. 30 – zadané do tlače. 
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Príspevky v zborníkoch: 
 

KAMENCOVÁ, L.  Otečestvennye archivy 2004/4-5. In Slovenská archivistika,. roč. 50, č. 2/2005, s. 
152-155 – anotácia. 

KAMENCOVÁ, L. Otečestvennye archivy 2005. In Slovenská archivistika, roč. 51, č. 1/2006 – 
anotácia – zadané do tlače. 

KLAČKA , J.  Studia historica Tyrnaviensia IV. In Slovenská archivistika, roč. 50, č. 2/2005, s. 107-
109 – anotácia. 

KLAČKA, J. Studia historica Tyrnaviensia V. In Slovenská archivistika, roč. 51, č. 1/2006 – anotácia 
– zadané do tlače. 

KLAČKA, J.  Chorvátksy štátny archív. In Slovenská archivistika, roč. 51, č. 1/2006 – anotácia – 
zadané do tlače. 

 

 

Popularizačné články: 

 

KLAČKA, J.  Nové poznatky z archívov. In Hrvatska rosa, č. 2/2005  

KLAČKA, J.   Dvojjazyčnosť bez hraníc. In Hrvatska rosa, č. 4/2005 

 

 

 

 

Príloha č. 5 

Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci 

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd: 

Krajina Druh dohody 
 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet 
dní 

Meno pracovníka Počet 
dní 

Meno 
pracovníka 

Počet 
dní 

 Klačka Jozef 
Kamencová 
Lýdia 
Mar čeková 
Alexandra 

7 
3 
 
3 
 

    

Počet vyslaní 
spolu 

3 13     
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(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd: 

Krajina Druh dohody 
 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet 
dní 

Meno pracovníka Počet 
dní 

Meno 
pracovníka 

Počet 
dní 

ČR Franc 
Martin 

12     

Počet prijatí 
spolu 

1      

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

 
    
    
Vysvetlivky: 

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


