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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 1 4,2 6 6,2 

Vedeckí pracovníci 1    1 1 1 

Odborní pracovníci VŠ 4  1 1 2 4 4 

Odborní pracovníci ÚS 1    1 1 1 

Ostatní pracovníci     0,2  0,2 

Doktorandi v dennej forme 
doktorandského štúdia 

       

Vysvetlivky: 

K –  kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31 .12 .2006 (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. 2006 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 
pôsobiacich v zahraničí,  v štátnych funkciách, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a 
na základnej vojenskej službe)  
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
M, Ž – muži, ženy 
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3.  Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2006)  

Rodová 

skladba 

Pracovníci s hodnosťou Vedeckí pracovníci 

v stupňoch 

 

  DrSc.       CSc., 

PhD. 

  prof.   doc.       I.      IIa.     IIb.  

Muži        

Ženy  1    1  

 

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

 
 
Veková štruktúra 
(roky) 

< 30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 >65 

Muži         1 
Ženy 1     1  2  
 

Pozn.> Nová tabuľka vyžadovaná do vlády SR. Pracovníkov zaradiť podľa veku, ktorí 
dosiahli v priebehu roka 2006. 

 
Priemerný vek riešiteľov projektov podľa vyššie uvedenej tabuľky: 
 
muži - 68 
ženy - 52 

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2006:   55 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2006:   55 
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II.  Vedecká činnosť 

1. Domáce projekty 

Počet projektov Pridelené financie na 

rok 2006 

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV 

A 

organizácia je 
nositeľom 
projektu * 

B 

organizácia sa 
zmluvne 

podieľa na 
riešení 

projektu 

A B 

1. Vedecké projekty, ktoré boli v 
r. 2006 financované VEGA 

    

2. Vedecké projekty, ktoré boli 
 roku 2006 financované APVT 
(APVV) 

    

3. Účasť na nových výzvach 
APVV r. 2006 

  - - 

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV 
a ŠO  

    

5. Projekty centier excelentnosti 
SAV 

    

6. Vedecko-technické projekty,  
ktoré boli v roku 2006 
financované  

    

7. Projekty podporované 
Európskym sociálnym fondom 

    

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

 1  2799 

 

 
 
 
Vedecká a odborná činnosť 
 
 2. A. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce. 
 
     Vedecká a odborná činnosť pracoviska je riešením dlhodobej výskumnej úlohy č. 0870606 
Inštitucionalizácia  vedy na Slovensku, jej výsledky a ohlas doma i v zahraničí. Cieľom je 
systematické budovanie  komplexnej pramennej základne pre poznanie dejín vedy a techniky 
na Slovensku a využívanie tejto pramennej základne publikovaním parciálnych vedeckých 
štúdií i rozpracovaním archívnej teórie skúsenosťami zo sprístupňovania opatrovaných 
prameňov.  
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2.a)  Na požiadanie redakcie odborného periodika Slovenská archivistika spracovali pracovníci 
ÚA SAV odbornú štúdiu o teoretických problémoch spracovávania fondov neúradnej 
proveniencie. Ide najmä o riešenie používania provenienčného a pertinenčného princípu, 
definovanie pojmu fond a fragment fondu, systematiky radenia prameňov, metodiky získavania 
a spracovávania fondov a vnútroarchívneho i celoštátneho systému informačného aparátu 
k fondom neúradnej proveniencie. 
2.c)  Začiatkom r. 2006 riešitelia spoločnej výskumnej úlohy s Archívom Akadémie vied 
Českej republiky vypracovali záverečnú správu k téme: Kontakty a spolupráca medzi českými 
a slovenskými vedeckými osobnosťami a inštitúciami vo svetle archívnych dokumentov. 
Výskumná téma sa riešila v r. 2003-2005. Správa obsahuje organizáciu výskumu, dosiahnuté 
výsledky a zhodnotenie po metodickej a vecnej stránke. Sú v nej uvedené aj každoročné 
výstupy. Správa bude publikovaná v partnerskom periodiku „Práce Archívu AV ČR“. Na 
vedomie bola predložená podpredsedovi III. oddelenia vied a vedeckému sekretárovi SAV. 
 
 2. B. Výsledky odbornej práce 
 
      Predarchívna starostlivosť. 
 
      Vyraďovacie konania registratúrnych záznamov sa uskutočnili vo Fyzikálnom ústave, 
Technickohospodárskej správe ústavov spoločenských vied , v Arboréte Mlyňany a na Úrade 
SAV. Z činnosti riadiacich a výkonných orgánov SAV z obdobia 1990-2001 sa bez 
vyraďovacieho konania prevzalo z Odboru vedeckej výchovy 1 bm, z I. oddelenia vied 5 bm,  
z II. oddelenia vied 2 bm, z III. oddelenia vied 1 bm, zo Sekretariátu predsedu  SAV 6 bm., 
z Odboru medzinárodnej spolupráce 13,5 bm a od vedúceho Úradu SAV 3 bm. Spolu 31,5 bm. 
Po uplynutí úložnej lehoty sa vyradilo 10 bm účtovných dokladov z produkcie Ekonomicko-
technického odboru, ktoré boli už v správe ÚA SAV. Na trvalú úschovu sa prevzali písomnosti 
Spoločenskovedného ústavu z Košíc z r. 1975-2000 v rozsahu 15 bm., z Geografického ústavu 
administratívna agenda z r. 1998-2001 a osobné spisy vychovávaných v rozsahu 4 bm. 
Z Ústavu krajinnej ekológie sa prevzali mzdové listy biologických pracovísk SAV za obdobie 
1966-1984. Z Arboréta v Mlyňanoch sa prevzali kópie majetkových dokladov od založenia 
Arboréta do r. 1980 a urobil sa výber dokumentov, ktoré prídu na trvalú úschovu z obdobia 
1955-1996. Z fondov neúradnej proveniencie sa získali dodatky k fondom J. Černáček a E. 
Plicková. Prevzali sa aj neudelené medaily zahraničným laureátom. 
        Spracovala sa schéma registratúrneho poriadku pre Ústredné daňové riaditeľstvo 
v B.Bystrici a jeho podriadené daňové riaditeľstvá. 
 
     Spracovávanie a sprístupňovanie. 
 
     Z fondu Riadiace orgány SAV II sa formou inventárnych záznamov spracovali vecné 
skupiny: Rada vedcov, Grémium predsedu SAV, zasadania P SAV, odborné podujatia, 
akreditácie, kontrola, zamestnanci, vedecká výchova, komisie, odborové hnutie, expertízy, 
delimitácie, pracoviská, zahraničné styky, Učená spoločnosť. Materiály sú z rokov 1990-2001 
v rozsahu 268 škatúľ. Dokončilo sa spracovanie dvoch najstarších archívnych fondov: C.k. 
poľnohospodárska spoločnosť vo Viedni (1823-1850) a Dolnorakúsky remeselný spolok 
(1828-1849). Rozpracovaný je fond Spoločenskovedný ústav SAV z r. 1975-2000. Z fondov 
neúradnej proveniencie sa roztriedil dodatok k fondu prof. J. Novák, prepracoval inventár 
a napísal úvod (38 škatúľ), roztriedil a zinventarizoval sa fond PhDr. V. Kopčana, CSc. (33 
škatúľ), doplnil osobný fond  PhDr. Ľ. Liptáka, CSc., usporiadal a zinventarizoval fond PhDr. 
A. Šimkoviča, CSc. (58 škatúľ) a premanipulováva sa  fond akademika J. Černáčka pre získané 
dodatky (zatiaľ 40 škatúľ). Doplnila sa kartotéka priznaných vedeckých kvalifikačných 
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stupňov za r. 2006 (97 osôb). Napísal sa čistopis časti inventára fondu Riadiace orgány SAV I 
(vecné skupiny: Matica slovenská, Národný geologický komitét, Normy, Personálna agenda, 
Pracoviská, Príležitostné podujatia, Rady, ROH, Rozpočet, Slovenský literárny fond, 
Slovenský výbor obrancov mieru, Socialistická akadémia, Spoločenské organizácie, Súťažné 
hnutie, Úrad P SAV, Uznesenia vlády ČSSR) spolu cca. 1250 inventárnych jednotiek. 
Vyhotovili sa čistopisy úvodov k inventárom fondov Pranda, Bakoš, Cambel B., Cambel S., 
Gregor, vyhotovil sa čistopis inventára k fondu Krippela a spracovali sa registre k inventárom 
Húščavu a Krippela. 
 
   Využívanie archívnych fondov. 
 
    Písomne sa vybavilo 31 dožiadaní o potvrdenie odpracovanej doby, priznania kvalifikačného 
stupňa a udelenia vedeckej hodnosti. Za účelom štúdia archívneho materiálu bol 68 návštev. 
Medzi najštudovanejšie témy patrili: „Osobnosti roka“, „Učení muži“, dejiny Výpočtového 
strediska SAV, výstavba areálu na Patrónke. Ústavu hudobnej vedy SAV sa na digitalizáciu 
zapožičalo 64 kotúčov filmov (digitalizovaných je 5 titulov). Spracovali sa rešerše o budove na 
Konventnej 13 a o logu SAV.  
 
 

 

 

 

3. Vedecký výstup (bibliografické údaje výstupov uviesť v Prílohe č. 3) 

 

PUBLIKA ČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDI ČNÁ ČINNOSŤ Počet v r. 2006 a 
doplnky z r. 2005 

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 

1 

10. Vedecké práce v ostatných časopisoch 6 

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

           a/ recenzovaných 

           b/ nerecenzovaných  

1 



 8 

12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov   

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch 4 

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

1 

15. Ostatné prednášky a vývesky  2 

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents   

17. Ostatné vydávané periodiká  

18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí   

19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty  

20. Vedecké práce uverejnené na internete 

           a/ v cudzom jazyku 

           b/ v slovenčine 

 

21. Preklady vedeckých a odborných textov  

 

 

4. Vedecké recenzie, oponentúry 

 

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

Počet v r. 2006 a 
doplnok z r. 2005 

 

 

 

 

 

 

5. Ohlasy  

 

CITÁCIE Počet v r. 2006 
 

Doplnok za r. 2005 

Citácie vo WOS   

Citácie podľa iných indexov a báz, napr. 
SCOPUS,  

 s uvedením prameňa 

  

Citácie v monografiách, učebniciach a iných 
publikáciách 

1  
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III.  Vedecká výchova a pedagogická činnosť 

Údaje o doktorandskom štúdiu 
 

Forma Počet k 31.12.2006 Počet ukončených doktorantúr v r. 2006 

 Doktorandi  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  1  1       

 
 

Zmena formy doktorandského štúdia 
 
 

Počet 

Preradenie z dennej formy na externú  
Preradenie z externej formy na dennú  

 

 

 

Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou 
obhajobou 

 

Meno 
doktoranda 

Forma DŠ Mesiac, rok 
nástupu na 
DŠ 

Mesiac, rok 
obhajoby 

Číslo a 
názov 
vedného 
odboru 

Meno a 
organizácia 
školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca 
vedeckú 
hodnosť 
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Údaje o pedagogickej činnosti 

 

PEDAGOGICKÁ Prednášky Cvičenia * 

ČINNOSŤ doma v zahraničí doma v zahraničí 

Počet prednášateľov 
alebo vedúcich 
cvičení**  

    

Celkový počet hodín 
v r. 2006 

    

  

 

 

 

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

  

2. Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: 

  

3. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia 
doktorandov (PhD.) : 

1 

4. Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: 

  

5. 
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a 
habilitačné práce: 

  

6. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií 
pre obhajoby doktorandských dizertačných prác: 

  

7. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií 
pre obhajoby doktorských dizertačných prác:  

  

8. 
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, 
resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní 
na vysokých školách.   
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Menný prehľad 
pracovníkov, ktorí boli 
menovaní do spoločných 
odborových komisií pre 
doktorandské štúdium 

Menný prehľad 
pracovníkov, ktorí pôsobili 
ako členovia vedeckých 
rád fakúlt a vysokých škôl* 

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

  

 PhDr. Ľudmila 
Nemeskürthyová, CSc. 
FiFUK – odbor pomoc. vedy 
historické     
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IV.  Medzinárodná vedecká spolupráca 

Medzinárodné projekty  
 

Počet projektov Pridelené financie na 

rok 2006 

(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 2006, neuvádzať projekty, 
ktoré sú už ukončené) 

    

2. Projekty 6. rámcového 
programu EÚ (neuvádzať projekty 
ukončené pred r. 2006) 

    

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. Iné projekty financované zo 
zahraničných zdrojov 

    

6. Bilaterálne projekty  1  2799 
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V. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými 
inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh  

 

 

 

 

 

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

 
 
Členstvo v poradných zboroch:   1 - Rada vlády pre národnosti, člen grantovej komisie 
Ministerstva kultúry 
 
Expertízna činnosť pre štátnu správu:   1 - Vypracovanie schémy registratúrneho poriadku pre 
Ústredné daňové riaditeľstvo v B.Bystrici 
 
 
 
 
 
 

VII.  Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity 
 
 
 Vedecko-popularizačná činnosť: prednášky 3 
                                                      príspevky v tlači. 12 
                                                                       v rozhlase 5 
                                                                       v televízii 5 
Iné popularizačné aktivity: 2 - výstavy (vstupná hala P SAV, 4000 rokov osídlenia DNV) 
                                            1 - Školenie sprievodcov turistickej inform. kancelárie 
Členstvo v redakčných radách:   2 -  Chorvátska rosa, Zborník SNM – História 
Členstvo vo vedeckých radách:   2 - Vedecká archívna rada ministra vnútra SR 
              - SNM – Historické múzeum 

         - Archívna rada SNM 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:    4 - Slov. historická spoločnosť 
             3 - Spoločnosť pre dejiny vedy a techniky 
             2 - Spoločnosť slovenských  archivárov 

 

 

 

 

 
 



 14 

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 výbore Snemu SAV:   1 
Členstvo v komisiách P SAV :        2 – Bytová komisia, Komisia pre duševné vlastníctvo, 
         Dislokačná komisia, Etická komisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

X. Hospodárenie organizácie 
 
Rozpočtové a príspevkové organizácie SAV 
 
Rozpočtové organizácie SAV 
Výdavky RO SAV 

v tis. Sk 
z toho: Kategória Posledný 

upravený 
rozpočet r. 2006 

Čerpanie 
k 31.12.2006 

celkom z rozpočtu z mimoroz. 
Zdrojov 

Výdavky celkom 2799 2798 2798 0 
z toho:     
- kapitálové výdavky 0 0 0  
- bežné výdavky 2799 2798 2798 0 
   z toho:     
   - mzdové výdavky 1889 1889 1889  

odvody do poisťovní a 
NÚP     

580 580 580  

   - tovary a ďalšie služby 325 325 325  
   z toho:     

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

    

výdavky na periodickú   
tlač 

    

transfery na vedeckú 
výchovu 

0 0 0  

 
Príjmy RO SAV 
 

v tis. Sk 
Kategória Posledný upravený 

rozpočet r. 2006 
Plnenie 

k 31.12.2006 
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 2006  
(posl.uprav.) 

Skutočnosť  
k 31.12.2006 

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 2006 
Plnenie 

k 31.12.2006 
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) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

XI.  Nadácie a fondy pri pracovisku    

XII.  Iné významné činnosti pracoviska 

XIII.  Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 
v roku 2006 (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 činnosť SAV 
 

 

 

 

Správu o činnosti Ústredného archívu SAV spracovali: 
 
 
 
PhDr. Jozef Klačka – 54775665 
 
PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. – 54775665 
 
 
 
 
 
 
Bratislava  12.1.2007     PhDr. Ľudmila Nemeskürthyová, CSc. 
         riaditeľka 
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Prílohy 

Príloha č. 1 

Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2006 
 
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  Stančiaková  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: Akadémie – nositelia kultúrnej identity (Academies – the Bearers of the Cultural  
                                                                              Identity). 
Vedúci projektu: PhDr. Ľ. Nemeskürthyová, CSc. 
Začiatok/ukončenie riešenia projektu: marec 2006 – december 2008 
Spoluriešiteľ:   Archiv Akademie věd ČR 
Finančné náklady: v rámci MAD 
Uskutočnili sa dve vyslania na štúdium v Archíve AV ČR a v Archíve Karlovej univerzity 
v Prahe. 
 
 
 
 

Príloha č. 3 

 
Bibliografické údaje výstupov 
 
10. Vedecké a popularizačné práce v časopisoch 
 
KLAČKA, J.: Spomienky jezuitu pátra Ferdiša Takáča. In Chorvátska rosa č. 3-4/2006. 
KLAČKA, J.: Štyritisíc rokov osídlenia chotára Devínskej Novej Vsi. In Chorvátska rosa č. 
3-4/2006. 
STANČIAKOVÁ, K.: Genealogický výskum bratislavských klarisiek. In Slovenská 
archivistika, Roč. 41, 2006, č. 2, s. 52-76. 
STANČIAKOVÁ, K.: Jedinečné pramene k stredoeurópskej botanike v Ústrednom archíve 
SAV. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Roč. 28, 2006, s. 265-271. 
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STANČIAKOVÁ, K.: Možnosti genealogického výskumu mníšok na príklade bratislavského 
kláštora klarisiek. In Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 16, 2006, č. 2, s. 33-43. 
STANČIAKOVÁ, K.: Jedinečné pramene k stredoeurópskej botanike v Ústrednom archíve 
SAV. In Správy SAV 2006, č. 2, s. 6. 
STANČKIAKOVÁ K.: Putovný kongres Spoločnosti maďarských archivárov vo Vespréme. 
In Fórum archivárov, Roč. 17, 2006, č. 1, s. 15-17. 
 
 
Odovzdané do tlače 
 
KAMENCOVÁ, L.: Medailón D. Blaškoviča a L. Zathureckého. In Práce Archivu AV ČR. 
KAMENCOVÁ, L. – KLAČKA, J. : Kontakty a spolupráca medzi českými a slovenskými 
vedeckými osobnosťami a inštitúciami vo svetle archívnych dokumentov. In Práce Archivu 
AV ČR. 
KAMENCOVÁ, L. – KLAČKA, J.: Niektoré skúsenosti s osobnými fondami v ÚA SAV. In 
Slovenská archivistika 1/2007. 
 
 
11 Vedecké práce v zborníkoch recenzovaných 
 
KLAČKA, J.: Vznik a počiatky Slovenskej historickej spoločnosti. In Zborník XIII. zjazdu 
SHS 2006. 
 
 
13 Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch 
 
KAMENCOVÁ, L.: Otečestvennyje archivy 2005, 2006. In Slovenská archivistika č. 2/2006, 
s. 178-184. 
KLAČKA, J.: Studia historica Tyrnaviensia. In Slovenská archivistika č. 1/2006, s. 115-117. 
KLAČKA, J.: Arhivski vjesnik 2004. In Slovenská archivistika č. l/2006, s. 131-134. 
KLAČKA, J.: Chorvátsky štátny archív. In Slovenská archivistika č. 2/2006, s. 223-225. 
 
 
Správy 
KLAČKA, J.: Jubilantka v Ústrednom archíve SAV. In Slovenská archivistika č. 2/2006, s. 
226. 
NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľ.: Životné jubileum Mgr. A. Marčekovej. In Slovenská archivistika 
č. 1/2006., s. 185-186. 
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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 

Česká 
republika 
 
 
Chorvátsko  
 

Kamencová 
Lýdia 
Mar čeková 
Alexandra 
Klačka Jozef 
 

3 
 
3 
 
7 
 

    

Počet vyslaní 
spolu 

3 13     

 

(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 

Česká 
republika 

Franc 
Martin 
Šumová 
Martina 

12 
 

12 

    

Počet prijatí 
spolu 

2 24     

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

 
Maďarsko Kongres maďarských 

archivárov 
Stančiaková Kristína 4 

    
Vysvetlivky: 

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


