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Úvod – Vedecké centrá  

Koncom 70. rokov sa v SAV pristúpilo k hľadaniu nových prvkov v organizácii a 
riadení výskumu, ktoré by zodpovedali tendenciám rozvoja vedy vo svete. Do 
popredia vystupovalo riešenie celosvetových problémov, ktoré nemohla riešiť iba 
jedna vedná disciplína. Vznikla potreba skoncentrovania existujúceho vedeckého 
potenciálu a vytvorenia multidisciplinárnych pracovísk. Novým prvkom v riadení 
výskumu bol vznik vedeckých centier. Mali vytvoriť materiálno-organizačnú bázu 
na riešenie komplexných výskumných projektov, umožniť racionálnejšie využívanie 
prístrojového vybavenia a zabezpečovať budovanie širšej experimentálnej základne. 
Cieľom bolo vytvorenie flexibilnej štruktúry, ktorá by rýchlo a účinne reagovala na 
nové podnety z vývoja svetovej vedy a náhle potreby rozvoja vedy u nás. 

Vedecké centrá zriaďovalo Predsedníctvo SAV ako svoje pomocné orgány od roku 
1979. Centrá združovali vedecké pracoviská s príbuzným výskumným zameraním. 
Predstavovali nadústavnú starostlivosť o vybrané vedné oblasti. Vytvárali 
podmienky pre plánovanie a realizáciu náročných vedeckých programov 
významných z hľadiska spoločenskej praxe. 

Ku zmene v postavení centier došlo v r. 1982, kedy novelizované Stanovy SAV 
prijaté Valným zhromaždením SAV 7.VI.1982 umožnili koncipovať vedecké centrá 
s charakterom vedeckých pracovísk. 

Centrá plnili dve základné úlohy: metodicky usmerňovali tvorbu vedeckého 
programu a koncentrovali vedecké kapacity pracovísk určených na jeho realizáciu. 

Na úseku tvorby vedeckého programu spolupracovalo centrum pri výbere 
základných úloh, posudzovalo spôsobilosť vedeckých pracovísk riešiť úlohy vo 
zverenej oblasti, vyjadrovalo sa k návrhom dlhodobých plánov vedeckovýskumnej 
činnosti. Vo vzťahu k ústavom centrum koordinovalo pracoviská pri realizácii 
výskumu, vytváralo podmienky pre skvalitňovanie vedeckej činnosti, kontrolovalo 
plnenie úloh a zavádzanie výsledkov do praxe. 

V oblasti zahraničných stykov sa centrum zúčastňovalo na tvorbe dohôd 
o medzinárodnej vedeckej spolupráci a dohliadalo na realizáciu spolupráce ústavov 
s pracoviskami v zahraničí. 

Centrum organizovalo vedecké konferencie a sympóziá, riadilo publikačnú činnosť 
a vyjadrovalo sa k edičným plánom vedeckej literatúry, ktoré sa predkladali 
vydavateľstvu SAV. 

Do kompetencie vedeckých centier spadalo aj usmerňovanie výchovy vedeckých 
pracovníkov podľa potrieb jednotlivých vedných oblastí. 

Na úseku koncentrácie vedeckých kapacít predkladali centrá návrhy na združené 
investície ústavov, zriaďovali spoločné zariadenia centra vybavené unikátnymi 
prístrojmi, sledovali využívanie prístrojovej techniky v ústavoch. 
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So súhlasom Predsedníctva SAV a v spolupráci s vysokými školami a inými 
vedeckými inštitúciami zriaďovali centrá spoločné vedecké pracoviská a 
zúčastňovali sa na ich riadení a materiálno-technickom zabezpečení. 

Prostredníctvom Oddelení vied SAV predkladali centrá Predsedníctvu SAV návrhy 
na zriadenie, zlúčenie alebo zrušenie pracovísk centra a ich pobočiek. Zároveň sa 
vyjadrovali k zmenám v ich pracovnom zameraní. 

V organizačnej štruktúre stál na čele centra riaditeľ, ktorého menovalo i odvolávalo 
Predsedníctvo SAV. Riaditeľovi pomáhal pri výkone jeho funkcie zástupca a po 
organizačnej stránke zabezpečoval chod centra tajomník. Poradným orgánom 
riaditeľa bola Vedecká rada centra. Zasadala najmenej 4-krát do roka a rokovala 
o dôležitých otázkach, ktoré vyžadovali kolektívne posúdenie. Členmi Vedeckej 
rady boli okrem zástupcov centra aj poprední pracovníci vysokých škôl a iných 
vedeckých pracovísk vo zverenej oblasti. Medzi zasadnutiami Vedeckej rady 
prerokúvalo naliehavé otázky Kolégium riaditeľa centra. Na plnenie 
administratívnych úloh si centrum zriaďovalo spoločné zariadenia: sekretariát 
riaditeľa, spoločnú technicko-hospodársku správu pre združené pracoviská, útvar pre 
kádrovú a personálnu prácu, pracovné komisie pre jednotlivé úseky činnosti, útvar 
vedeckotechnických informácií. Na plnenie vedeckovýskumných úloh to boli 
spoločné laboratóriá, spoločné pracoviská centra a vysokých škôl či iných 
výskumných inštitúcií a medziústavné témy pre riešenie komplexných úloh. 

Novým prvkom v organizácii výskumu bolo zavedenie funkcie vedúcich vedných 
oblastí v centre. V jednotlivých ťažiskových smeroch zverených centru pôsobili 
vedecké sektory. Boli to ideové a vedecké útvary centra, ktoré sledovali a 
organizovali výskumnú činnosť. Venovali pozornosť vývoju vedy a techniky 
príslušnej oblasti, nové poznatky syntetizovali a informovali o nich vedeckých 
pracovníkov. 

V SAV vzniklo 6 vedeckých centier. 

Ako prvé bolo vytvorené 1.I.1979 Centrum fyziologických vied (CFV SAV). 
Združovalo päť pracovísk: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Ústav 
experimentálnej endokrinológie SAV a Neurobiologický ústav SAV. CFV SAV 
koordinovalo a zabezpečovalo výskum v ťažiskových smeroch: všeobecná 
fyziológia, neurofyziológia, srdcovocievna fyziológia, endokrinológia a 
farmakológia. 

Centrum biologicko-ekologických vied (CBEV SAV) vzniklo uznesením 
Predsedníctva SAV č. 558 1.I.1980 a svojimi realizačnými výstupmi sa orientovalo 
na oblasť životného prostredia a teoretické princípy rastlinnej výroby. Združovalo 
nasledovné pracoviská: Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Ústav 
experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV a Arborétum Mlyňany – Ústav 
dendrobiológie SAV. 

Ku dňu 1.I.1981 začalo pracovať Centrum elektro-fyzikálneho výskumu (CEFV 
SAV) a Centrum chemického výskumu (CCHV SAV). CEFV SAV zoskupovalo 
vedecké kapacity Elektrotechnického ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV a 
Ústavu merania a meracej techniky SAV. Koordinovalo výskum v troch prioritných 
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smeroch: materiály pre mikroelektroniku a optoelektroniku, amorfné kovové zliatiny 
a supravodivé materiály a napokon automatizácia vedeckých experimentov. 

CCHV SAV koncentrovalo vedecký potenciál Chemického ústavu SAV, Ústavu 
anorganickej chémie SAV a Ústavu polymérov SAV. Usmerňovalo riešenie 
problematiky vo vedných oblastiach: anorganická chémia, organická chémia a 
biochémia, makromolekulová chémia, fyzikálna chémia a chemická fyzika. 

S účinnosťou od 1.I.1986 bolo uznesením Predsedníctva SAV č. 445 z 19.XII.1985 
zriadené centrum geovedného výskumu (CGV SAV). Poslaním CGV SAV bolo 
zabezpečovanie výskumu v oblasti stavby zemskej kôry, dynamiky atmosféry a 
hydrosféry, formovania geosféry, vyhľadávania a racionálneho využívania 
surovinových a vodných zdrojov a v oblasti životného prostredia. Pod CGV SAV 
patril Geografický ústav SAV, Geofyzikálny ústav SAV, Geologický ústav SAV a 
Ústav hydrológie a hydrauliky SAV. 

Ako posledné vzniklo uznesením Predsedníctva SAV č. 148 zo 16.I.1989 Centrum 
bilogicko-veterinárnych vied (CBVV SAV) s účinnosťou od 1.II.1989. Združovalo 
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV a Helmintologický ústav SAV. 
Zameriavalo sa na komplexné riešenie otázok produkcie a zdravia hospodárskych 
zvierat a helmintóz u človeka a rastlín. 

Po spoločenských zmenách v r. 1989, ktoré sa odrazili aj v živote SAV, sa 
prehodnotila funkcia a prínos centier k riadeniu vedeckovýskumnej činnosti. 
Združené pracoviská označili centrá ako brzdiaci prvok rozvoja a operatívneho 
riadenia. Ústavy žiadali o úplné organizačné osamostatnenie. Vedecké centrá zanikli 
v rokoch 1989–1990 (k 31.XII.1989 zaniklo CFV SAV (uznesením Predsedníctva 
SAV č. 285) a CEFV SAV (uznesením Predsedníctva SAV č. 287 zo 14.XII.1989); 
k 1.IV.1990 zaniklo CGV SAV (uznesením Predsedníctva SAV č. 15), CCHV SAV 
(uznesením Predsedníctva SAV č. 16) a CBVV SAV (uznesením Predsedníctva 
SAV č. 17 z 22.II.1990); k 1.VII.1990 zaniklo CBEV SAV (uznesením 
Predsedníctva SAV č. 36 z 23.III.1990)). 

V Ústrednom archíve SAV sa nachádzajú písomnosti 5 vedeckých centier z rokov 
1979-1990. Štruktúra spracovania písomnej produkcie po skartácii je jednotná pre 
všetky vedecké centrá. Usporiadaný materiál každého centra je rozdelený do 
4 vecných skupín: 

I. Normatívne dokumenty, 
II. Vedecko-organizačné veci, 
III. Vedeckovýskumná činnosť (a. Plány; b. Správy), 
IV. Technicko-ekonomické veci. 

Obsahom prvej vecnej Normatívne dokumenty skupiny sú zriaďovacie listiny, 
organizačné a pracovné poriadky, informácie o organizačnej štruktúre centra, 
menovacie dekréty riadiacich pracovníkov, členov Vedeckej rady a Kolégia riaditeľa 
centra, smernice a pokyny vydané riaditeľom centra a dokumenty o zrušení centra. 

Skupina II – Vedecko-organizačné veci – zahŕňa zápisnice zo zasadnutí Vedeckej 
rady a Kolégia riaditeľa, záznamy zo zasadnutí Rady riaditeľov združených ústavov, 
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zápisnice z rokovaní Ústavných rád pracovísk centra. Obsahuje návrhy na zriadenie 
spoločných pracovísk centra a vysokých škôl, či iných výskumných pracovísk; 
dohody o spolupráci; pripomienky, posudky a stanoviská riaditeľa centra 
vypracované k materiálom riadiacich orgánov SAV a spolupracujúcich inštitúcií. 
V skupine sa nachádzajú návrhy na udelenie cien a vyznamenaní, informácie 
o vedeckých podujatiach na pracoviskách, prehľady ocenených prác v súťaži 
mladých vedeckých pracovníkov centra, návrhy a vyhodnotenia účasti centra na 
medzinárodných veľtrhoch a výstavách, prehľady o komisiách zriadených pri centre, 
informácie o vedeckej výchove a materiály zo zasadnutí ZO KSS a ZO ROH 
v centre. 

Informačne bohatou skupinou je aj Vedeckovýskumná činnosť. Je rozdelená na 
plány a správy. V časti Plány sú námety výskumných úloh centra, spresnenia úloh 
ŠPZV združených pracovísk, akčné plány, pracovné programy vedeckej spolupráce 
medzi ústavmi centra a výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí, prognostické 
štúdie, návrhy na zapojenie pracovísk centra do riešenia cieľových projektov 
výskumu a záznamy z rokovaní o zabezpečení výskumu vo zverenej oblasti. Časť 
správy obsahuje informácie o realizácii výskumu v centre. Sú tu hodnotenia a 
výročné správy o činnosti centra, správy koordinátorov o plnení úloh ŠPZV, ŠPTR a 
CPZV na ústavoch centra, zhrňujúce správy o stave rozvoja príslušných vedných 
oblastí, informácie o realizácii výsledkov výskumu v spoločenskej praxi a 
hodnotenia efektívnosti realizačnej základne v centre, správy a hodnotenia 
vedeckých stykov pracovísk centra so zahraničím a napokon záznamy zo zasadnutí 
Rád kľúčových smerov ŠPZV. 

V poslednej vecnej skupine sú zaradené technicko-ekonomické materiály centra, 
rozpisy investícií, návrhy na vybavenie ústavov prístrojovou technikou, investičné 
zámery na stavby pracovísk centra, záznamy z kontrolných dní stavieb, limity 
devízových prostriedkov pre zahraničné styky, úpravy o zvýšenie mzdového fondu 
centra a informácie o budovaní realizačných stredísk. 

Materiál CFV SAV je uložený v 28 archívnych krabiciach, CBEV SAV v 9, CEFV 
SAV v 18, CCHV SAV v 10 a CGV SAV v 1 archívnej krabici. 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 1 - 

CFV SAV (CENTRUM FYZIOLOGICKÝCH VIED ) 

Podacie protokoly 

1  1984–1985 1 
  Podací protokol prijatej pošty sekretariátu riaditeľa.   

2  1987 1 
  Podací protokol prijatej pošty sekretariátu riaditeľa.   

3  1988 1 
  Podací protokol prijatej pošty sekretariátu riaditeľa.   

4  1984–1985 1 
  Podací protokol prijatej pošty sekretariátu riaditeľa   

5  1986–1990 1 
  Podací protokol prijatej pošty sekretariátu riaditeľa   

6  1981–1984 1 
  Podací protokol prijatej pošty sekretariátu riaditeľa   

7  1987–1990 1 
  Podací protokol prijatej pošty sekretariátu akademika.   

8  1989–1990 2 
  Podací protokol odoslanej pošty sekretariátu akademika.   

9  1988–1989 2 
  Podací protokol prijatej pošty – Priamo riadené pracoviská CFV 

SAV 
  

10  1987–1989 2 
  Podací protokol odoslanej pošty – Priamo riadené pracoviská CFV 

SAV 
  

I. Normatívne dokumenty 

11 I 1980 2 
  Normatívne dokumenty   

  Organizačný poriadok CFV SAV.   

12 I 1981 2 
  Normatívne dokumenty   

  Organizačný poriadok Ústavu experimentálnej farmakológie; dekrét 
o zriadení Oddelenia molekulárnej biofyziky pri Neurobiologickom 
ústave; menovanie členov Vedeckej rady CFV SAV; návrh na 
menovanie zástupcov riaditeľa a vedeckého tajomníka centra. 
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13 I 1982 2 
  Normatívne dokumenty   

  Prevádzkový poriadok Sekretariátu riaditeľa Centra; organizačný 
poriadok integračných tímov vedných oblastí CFV SAV; organizačný 
poriadok Technicko-hospodárskej správy CFV SAV; organizačná 
štruktúra CFV SAV; pokyny riaditeľa Centra o priestorovom 
umiestnení THS a ostatných spoločných zariadení CFV SAV; smernica 
riaditeľa o organizovaní celocentrových seminárov; smernica o obsahu 
účtovných dokladov v CFV SAV; smernica o plnení úloh na úseku 
kádrovej a personálnej práce; menovanie vedúceho Prístrojového 
laboratória paramagnetickej rezonančnej spektroskopie; menovanie 
nového zástupcu riaditeľa Centra; zloženie Vedeckej rady Centra; 
menovanie vedúcich a členov integračných tímov vedných oblastí CFV 
SAV. 

  

14 I 1983 2 
  Normatívne dokumenty   

  Organizačný poriadok Centra; smernica riaditeľa o zabezpečovaní 
vedeckej výchovy v CFV SAV. 

  

15 I 1984 2 
  Normatívne dokumenty   

  Právna úprava vnútorných pomerov priamo riadených pracovísk CFV 
SAV; návrh na menovanie zástupcu vedúceho THS CFV SAV. 

  

16 I 1985 3 
  Normatívne dokumenty   

  Menovanie zástupcu vedeckého tajomníka Centra pre priamo riadené 
pracoviská CFV SAV; menovanie členov Rady priamo riadených 
pracovísk CFV SAV; menovanie vedúceho Oddelenia experimentálnej 
výroby CFV SAV; návrh na menovanie zástupcu riaditeľa Centra; 
smernica riaditeľa na ochranu majetku v socialistickom vlastníctve. 

  

17 I 1986 3 
  Normatívne dokumenty   

  Organizačná štruktúra priamo riadených pracovísk CFV SAV; 
smernice riaditeľa o nariaďovaní a schvaľovaní hospodárskych a 
účtovných operácií v CFV SAV; smernica pre organizovanie útvaru 
vedeckých a technických informácií v CFV SAV; menovanie členov 
Vedeckej rady CFV SAV; menovanie členov integračných tímov 
vedných oblastí CFV SAV. 

  

18 I 1987 3 
  Normatívne dokumenty   

  Doplnok k organizačnému poriadku Centra; novela právnej úpravy 
vnútorných pomerov priamo riadených pracovísk; prevádzkový 
poriadok Centrálneho laboratória syntézy oligonukleotidov CFV SAV. 
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19 I 1988 3 
  Normatívne dokumenty   

  Doplnok k organizačnému poriadku Centra; novela právnej úpravy 
vnútorných pomerov priamo riadených pracovísk; doplnok k smernici 
o organizovaní celocentrových seminárov; zloženie Vedeckej rady 
CFV SAV. 

  

20 I 1989 3 
  Normatívne dokumenty   

  Zoznam platných interných predpisov CFV SAV k 1.XI.; pokyny 
riaditeľa o nariaďovaní a schvaľovaní hospodárskych a účtovných 
operácií CFV SAV; pravidlá pre prácu s jedmi a inými látkami 
škodlivými zdraviu; obežník riaditeľa o Viedenskej následnej schôdzke 
KBSE; menovanie členov Vedeckej rady CFV SAV. 

  

II. Vedecko-organizačné veci 

21 II 1979 3–4
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 10.I., 22.II., 
2.V., 14.VI., 25.X. a 20.XII.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia predsedu 
Vedeckej rady Centra 18.I., 16.II., 12.IV., 30.V., 4.IX. a 5.XII.; správa 
o vedeckých Centrách ako novej formy riadenia vedy; návrh na 
udelenie čestnej plakety J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách 
D. Zacharovej; správa o stave vedeckej výchovy v CFV SAV; súpisy 
knižných prírastkov na pracoviskách Centra za r. 1979; informácie 
o CFV SAV pre masovokomunikačné prostriedky; menovanie tímu 
pracovníkov pre prípravu televízneho šotu za jednotlivé vedné oblasti; 
plán zahraničných stykov ústavov Centra na r. 1980. 

 

22 II 1980 4–6
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 28.II., 23.IV., 
26.VI., 10.X. a 18.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia 
predsedu Vedeckej rady Centra 8.I., 30.I., 3.IV., 12.VI., 7.VII., 
20.VIII., 11.IX., 14.XI., 27.XI. a 17.XII.; Záznam zo schôdze 
Sekretariátu CFV SAV; plán akčných opatrení Vedeckej rady CFV 
SAV na r. 1980–1981; návrh na zriadenie Oddelenia molekulárnej 
biofyziky pri Neurobiologickom ústave CFV SAV v Košiciach; príloha 
k dohode o spolupráci medzi Ústavom experimentálnej farmakológie 
SAV a Výskumným ústavom liečiv v Modre; ustanovenie členov 
Redakčného kruhu Bulletinu CFV SAV za vednú oblasť 
neurofyziológia a farmakológia; súpisy knižných prírastkov na 
pracoviskách Centra za r. 1980; plán zahraničných stykov ústavov 
Centra na r. 1981; informácie o vedeckých podujatiach v CFV SAV. 

 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 4 - 

 

23 II 1981 6–7
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady 19.II., 23.IV., 19.VI., 
22.X. a 1.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia riaditeľa 
Centra 5.II., 26.III., 16.IV., 21.V., 10.VI., 27.VIII., 1.X., 2.XI. a 9.XII.; 
záznamy zo schôdzí Sekretariátu CFV SAV; návrh koncepcie Útvaru 
vedecko-technických informácií CFV SAV; návrhy riaditeľov ústavov 
CFV SAV na organizačné zmeny; poverenie V. Žúbora prípravnými 
prácami na vytvorenie spoločného Biochemického laboratória CFV 
SAV; záznam z informatívnej porady zástupcov CFV SAV a 
Výskumného ústavu liečiv; návrh na zriadenie integračných tímov 
CFV SAV; záznam zo schôdze sekretariátu integračných tímov; 
dohoda o spolupráci Ústavu experimentálnej farmakológie SAV 
s Výpočtovým strediskom SAV; dohoda o spolupráci medzi CFV SAV 
a Lekárskou fakultou UK; zdôvodnenia potreby zriadenia chovu 
experimentálnych zvierat; menovanie členov Komisie Predsedníctva 
SAV pre experimentálne zvieratá a biomodely za CFV SAV; zriadenie 
pracovnej skupiny na prešetrenie sťažností T. Badoniča 
z Neurobiologického ústavu SAV; informácia o prešetrení sťažnosti na 
riaditeľa Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV; súpisy 
knižných prírastkov na pracoviskách Centra za r. 1981; záznamy zo 
zasadnutí Redakčnej rady Bulletinu CFV SAV; oznámenie CFV SAV 
o vydávaní nového medzinárodného časopisu „General Physiology and 
Biophysics“; informácie o CFV SAV do časopisu Správy SAV; správa 
o účasti pracovníkov CFV SAV v pedagogickom procese; matriály 
z 1. centrového seminára; plán vedeckých podujatí CFV SAV na 
r. 1981–1982; plán zahraničných stykov CFV SAV na r. 1982. 

 

24 II 1982 8–10
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 10.II., 13.IV., 
23.VI., 20.X. a 16.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia 
riaditeľa Centra 20.I., 13.III., 7.V., 5.VII. a 3.XII.; záznamy z porád 
vedenia CFV SAV; záznamy z gremiálnych porád vedenia spoločných 
zariadení; zápisnica z ustanovujúcej schôdze ZO ROH pri Spoločných 
zariadeniach CFV SAV; záznamy z porád integračných tímov CFV 
SAV; návrh na zriadenie pracovného útvaru pre výskum 
terapeutických systémov pri Biochemickom laboratóriu CFV SAV; 
dohoda o zriadení spoločného Laboratória elektrónovej 
paramagnetickej rezonančnej spektroskopie CFV SAV a 
Farmaceutickej fakulty UK; návrh na vybudovanie chemickej 
poloprevádzky pre prípravu potenciálnych liečiv; menovanie členov 
Komisie pre prípravu návrhu na vytvorenie Centrálneho laboratória 
membránovej biofyziky; menovanie predsedu Komisie pre 
zaobstarávanie chemikálií pre združené ústavy CFV SAV; určenie 
členov pracovnej skupiny pre prípravu výskumného plánu Ministerstva 
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zdravotníctva za CFV SAV; stanovisko riaditeľa CFV SAV k návrhu 
racionalizácie právnej výchovy a propagandy na pracoviskách Centra; 
vypísanie vnútroústavnej súťaže na návrh znaku CFV SAV; súhlas 
riaditeľa CFV SAV s návrhom na zaradenie P. Langera do zoznamu 
československých expertov pre prácu v Medzinárodnej agentúre pre 
atómovú energiu vo Viedni; návrh na prepožičanie Štátnej ceny 
K. Gottwalda kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej 
farmakológie SAV; správa o činnosti Redakčnej rady a úrovni časopisu 
„General Physiology and Biophysics“ za r. 1982; materiály 
z 2. celocentrového seminára; informácie o vedeckých podujatiach 
v CFV SAV; plán zahraničných stykov CFV SAV na r. 1983; pamätná 
kniha zahraničných návštev v CFV SAV. 

25 II 1983 10–11
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 23.II., 31.V., 2.XII. a 
21.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 
19.I., 16.II., 31.III., 18.V., 30.XI. a 21.XII.; zápisnica zo zasadnutia 
integračného tímu pre vednú oblasť endokrinológia; dohoda o zriadení 
spoločných Výskumno-vývojových dielní medzi CFV SAV a 
Krajským ústavom národného zdravia – Psychiatrickou liečebňou 
v Pezinku; návrh dohody medzi Ústavom normálnej a patologickej 
fyziológie SAV a Výskumným ústavom liečiv v Modre; odôvodnenie 
zriadenia laboratória genetickej neurofyziológie v Ústave normálnej a 
patologickej fyziológie SAV; správa o doterajšom budovaní Oddelenia 
molekulovej biofyziky Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach; 
návrh na voľbu B. Lichardusa za člena korešpondenta SAV; návrh na 
udelenie Zlatej medaily SAV D. Zacharovej; návrh na udelenie Ceny 
SAV pre pracovníkov Ústavu experimentálnej farmakológie SAV; 
návrh na udelenie Ceny SAV B. Lichardusovi; oznámenie zmeny 
vydavateľa Bratislavských lekárskych listov; návrh osnovy pre 
informatívnu publikáciu o CFV SAV; materiály z 3. celocentrového 
seminára; informácie o vedeckej výchove v Centre; materiály 
z vedeckých podujatí v CFV SAV; informácia o zabezpečení a 
perspektívach školenia pracovníkov vedeckých ústavov CFV SAV 
v zahraničí; plán zahraničných stykov CFV SAV na r. 1984. 

 

26 II 1984 12
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 25.I., 29.II., 3.V., 15.VI. 
a 30.X.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 
25.I., 3.V., 15.VI. a 30.X.; záznam z operatívnej schôdze riaditeľa CFV 
SAV; stručná informácia o Útvare vedecko-technických informácií 
v CFV SAV; správa o budovaní Oddelenia experimentálnej výroby 
v CFV SAV; podklady za CFV SAV k rokovaniu o spolupráci medzi 
SAV a Národným ústredím vedeckého výskumu Francúzska; 
kolektívna zmluva priamo riadených pracovísk CFV SAV; návrh na 
udelenie čestného titulu „Zaslúžilý pracovník“ V. Nemčekovi; návrh 
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Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV na krátky odborný 
film; prehľad a hodnotenia prác v súťaži mladých vedeckých 
pracovníkov; materiály zo 4. celocentrového seminára; informácie 
o vedeckej výchove v CFV SAV; plán zahraničných stykov CFV SAV 
na r. 1985. 

27 II 1985 13
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 6.I., 27.II., 15.V., 26.VI., 
25.IX. a 5.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia riaditeľa 
Centra 16.I., 27.II., 15.V., 26.VI., 25.IX. a 5.XII.; zápisnice z porád 
Oddelenia experimentálnej výroby CFV SAV; informácia riaditeľa 
CFV SAV k porade na Oddelení školstva a vedy MV KSS; stanovisko 
riaditeľa CFV SAV ku „Koncepcii rozvoja výpočtovej techniky v SAV 
na r. 1986–1990“; žiadosť riaditeľa Ústavu experimentálnej 
farmakológie SAV o súhlas s organizačnými zmenami v ústave; 
kolektívna zmluva priamo riadených pracovísk CFV SAV; správa 
o vybavovaní sťažností a podnetov pracujúcich v CFV SAV za r. 1984; 
údaje o CFV SAV do časopisu Správy SAV; návrh na ocenenie 
D. Zacharovej ako najlepšieho školiteľa vedeckých ašpirantov z CFV 
SAV; návrhy na udelenie čestných titulov „Vzorný pracovník SAV“ a 
„Zaslúžilý pracovník SAV“ v CFV SAV; správa o účasti CFV SAV na 
veľtrhu Incheba 85; program filozoficko-metodologických seminárov 
priamo riadených pracovísk CFV SAV; materiály z vedeckých podujatí 
v CFV SAV; informácie o vedeckej výchove v CFV SAV; plán 
zahraničných stykov na r. 1986. 

 

28 II 1986 14–15
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 26.II., 18.V., 
30.IX., 18.X. a 9.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia 
riaditeľa Centra 26.II., 24.IV., 28.V., 5.VII., 30.IX., 18.X. a 9.XII.; 
záznamy zo zasadnutí Rady priamo riadených pracovísk CFV SAV; 
záznamy z porád Oddelenia experimentálnej výroby CFV SAV; 
záznam z porady riaditeľov vedeckých centier a pracovísk Oddelenia 
vied o živej prírode a chemických vied; návrh na zriadenie Laboratória 
biotechnológie CFV SAV; informácie o budovaní Laboratória syntézy 
oligonukleotidov; prehľad o centrálnych laboratóriách CFV SAV; 
poverenie M. Ruščáka prípravou textu dohody o vytvorení spoločného 
vedecko-výskumného združenia medzi CFV SAV a Lekárskou 
fakultou UK; menovanie zástupcu CFV SAV do Rady združenia 
„Vedecké prístroje pre biologicko-lekársky výskum a prax“; súhlas 
s vymenovaním J. Maršalu za člena Atestačnej komisie pri Rektoráte 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach; súhlas s menovaním J. Polednu 
za člena Vedeckej rady Informačného centra SAV; návrh na udelenie 
Zlatej čestnej plakety SAV J. Jesseniusa M. Toldymu; návrh na 
udelenie odmeny Slovenského literárneho fondu P. Dudovi; zloženie 
atestačnej komisie CFV SAV; zápisnica zo zasadnutia Atestačnej 
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komisie; informácie o priebehu FMS v priamo riadených pracoviskách 
CFV SAV za r. 1986; návrh kandidátov do ZV ROH priamo riadených 
pracovísk CFV SAV; námet CFV SAV na krátky odborný film; správy 
o účasti CFV SAV na medzinárodných výstavách a veľtrhoch 
INVEX 86, Incheba 86 a Dni vedy a techniky 86; materiály 
z 5. celocentrového seminára; materiály z vedeckých podujatí v CFV 
SAV; návrh na rozšírenie pôsobnosti školiaceho pracoviska CFV SAV 
o vedný odbor 39-03-9 Bionika so zameraním na lekárske a biologické 
vedy; informácie o vedeckej výchove v CFV SAV; plán zahraničných 
stykov na r. 1987. 

29 II 1987 15–16
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 17.I., 21.IV., 
16.VI., 16.X. a 12.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia 
riaditeľa Centra 17.I., 21.IV., 16.VI., 7.VII., 16.X. a 12.XII.; záznamy 
zo zasadnutí Rady priamo riadených pracovísk CFV SAV; správa 
o skúsenostiach z činnosti CFV SAV; správa o spolupráci medzi CFV 
SAV a Lekárskou fakultou UK; návrh na udelenie Čestnej zlatej 
plakety SAV za rozvoj biologických vied N. S. Dhallovi; návrh na 
zvolenie S. Tučeka za člena korešpondenta ČSAV; zápisnica zo 
zasadnutia Atestačnej komisie CFV SAV; Bulletin CFV SAV; 
materiály zo 6. celocentrového seminára; materiály z vedeckých 
podujatí CFV SAV; podklady za CFV SAV do správy o vedeckej 
výchove v SAV. 

 

30 II 1988 17–18
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 18.II., 2.VI., 
24.VI., 29.IX. a 8.XII.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia 
riaditeľa Centra 18.II., 20.V., 11.X. a 8.XII.; zápisnica z operatívnej 
porady riaditeľa CFV SAV; záznamy z porád vedenia CFV SAV; 
zápisnice z porád Rady priamo riadených pracovísk CFV SAV; 
opatrenia na zlepšenie spolupráce jednotlivých útvarov CFV SAV; 
dohody o spolupráci medzi Ústavom experimentálnej endokrinológie 
SAV a Katedrou biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej fakulty 
UK, Lekárskou fakultou UK; harmonogram spolupráce Ústavu 
experimentálnej farmakológie SAV s vysokými školami v SSR; zásady 
pre zriadenie liečebno-výskumného združenia pre výskum mozgu; 
pripomienky pracovníkov priamo riadených pracovísk CFV SAV 
k materiálu „Návrh na zdokonalenie činnosti SAV v rámci celkovej 
prestavby spoločnosti“; zápisnica z Atestačnej komisie CFV SAV; 
návrh na rozpracovanie zásad využívania kádrov medzi vysokými 
školami a pracoviskami SAV v podmienkach CFV SAV; návrh na 
zapojenie priamo riadených pracovísk CFV SAV do pedagogického 
procesu na vysokých školách; návrhy na udelenie Vyznamenania SAV 
V. Holecovi a J. Slezákovi; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-
popularizačnú činnosť M. Erbanovi; návrhy na udelenie čestných 
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odmien SLF J. Maršalovi; V. Holecovi a M. Ruščákovi; prehľad 
pracovníkov ocenených pamätnou medailou k 200. výročiu narodenia 
J. E. Purkyně; správa o vybavovaní sťažností a podnetov pracujúcich 
CFV SAV za r. 1988; správa o účasti CFV SAV na výstave prístrojov a 
zariadení v Prahe; materiály zo 7. celocentrového seminára; materiály 
z vedeckých podujatí CFV SAV; informácie o vedeckej výchove 
v CFV SAV; plán zahraničných stykov CFV SAV na r. 1989; pamätné 
zápisy zahraničných návštev v CFV SAV. 

31 II 1989 18–20
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutia Vedeckej rady Centra 16.III., 4.V., 
22.VI. a 28.IX.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 16.III., 
4.V. a 22.IX.; záznamy z porád vedenia CFV SAV; zápisnice z porád 
Rady priamo riadených pracovísk CFV SAV; menovanie členov 
Komisie pre posúdenie prác súťaže mladých vedeckých pracovníkov 
CFV SAV; Bulletin CFV SAV; menovanie členov redakčnej rady 
Bulletinu CFV SAV; návrhy príspevkov na publikovanie 
v Bratislavských lekárskych listoch; materiály z 8. celocentrového 
seminára; materiály z vedeckých podujatí v CFV SAV; správa 
o skvalitňovaní vedeckej výchovy v Centre; rozpis plánu vedeckej 
výchovy v CFV SAV na r. 1990; plán zahraničných stykov na r. 1990. 

 

III. Vedeckovýskumná činnosť 

a. Plány 

32 IIIa 1979 20
  Plány  

  Štruktúra kľúčových a hlavných úloh ŠPZV v CFV SAV na r. 1981–
1985; koncepcia rozvoja vednej oblasti srdcovocievna fyziológia 
v CFV SAV; koncepcia rozvoja vednej oblasti farmakológia; 
koncepcia rozvoja vednej oblasti endokrinológia; koncepcia 
technického rozvoja koncernu Chirana do r. 1990. 

 

33 IIIa 1980 20–21
  Plány  

  Plán vedeckovýskumných úloh pracovísk CFV SAV; pracovný plán 
vedeckej spolupráce medzi CFV SAV a Ústavom vývojovej fyziológie 
a biochémie AV ZSSR; plán vedeckej spolupráce medzi Ústavom 
experimentálnej endokrynológie SAV a Centrom experimentálnej a 
klinickej medicíny SAV na r. 1981–1985; návrh CPZV „Inovácia 
diagnostických a liečebných prostriedkov a metód u civilizačných 
chorôb“ na r. 1981–1985; návrhy štátnych cieľových programov 
v CFV SAV. 
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34 IIIa 1981 21
  Plány  

  Plán vedeckovýskumných úloh CFV SAV; plány úloh CFV SAV 
v programe Interkozmos; dohoda o spolupráci medzi vedením CPZV 
„Inovácia diagnostických a liečebných prostriedkov...“ a koncernom 
Chirana; zoznam námetov spresňujúcich CPZV „Inovácia 
diagnostických a liečebných prostriedkov...“ na r. 1982; témy 
prognostickej činnosti CFV SAV; zmluva medzi Ústavom normálnej a 
patologickej fyziológie SAV a Výskumným ústavom živočíšnej výroby 
v Nitre o riešení úlohy technického rozvoja „Enzymatické vlastnosti a 
bielkovinové zloženie svalov hovädzieho dobytka...“. 

 

35 IIIa 1982 21
  Plány  

  Spresnený plán výskumných prác ústavov CFV SAV na r. 1983, 
koncepcia rozvoja kardiovaskulárnej farmakológie v 8. päťročnici 
v CFV SAV; témy vedeckej spolupráce pracovísk CFV SAV 
v programe Interkozmos, námety čiastkových prognóz pre pracoviská 
CFV SAV; návrh na zapojenie Katedry galenickej farmácie 
Farmaceutickej fakulty UK do riešenia úloh Laboratória terapeutických 
systémov CFV SAV; návrh Ústavu experimentálnej endokrynológie 
SAV na zaradenie námetu do CPZV „Výroba antilátok proti CAMP...“. 

 

36 IIIa 1983 21
  Plány  

  Koncepcia činnosti Neurobiologického ústavu CFV SAV v Košiciach; 
upresnenie úloh ústavov CFV SAV v programe Interkozmos, prehľad 
tém vedeckej spolupráce ústavov CFV SAV v Komplexnom programe 
krajín RVHP do r. 1985; možnosti aktívnej účasti pracovísk CFV SAV 
na rozvoji biologických technológií; námety vedeckej spolupráce 
medzi Biomatematickým laboratóriom CFV SAV a Výskumným 
ústavom lekárskej bioniky. 

 

37 IIIa 1984 21
  Plány  

  Návrh účasti CFV SAV na riešenie úloh v rámci Programu 
mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín v oblasti 
vedeckých prístrojov na r. 1984–1990; témy výskumných úloh CFV 
SAV do komplexného programu „Výskum v oblasti biofyziky“ pre 
r. 1986–1990; plány vedeckej spolupráce členských krajín RVHP a 
SFRJ v komplexnom programe „Výskum v oblasti biofyziky“ na 
r. 1984–1985; plán experimentálnej výroby CFV SAV na r. 1984–
1985; posudok k návrhu výskumnej úlohy Výskumného ústavu 
lekárskej bioniky „Elektronizácia zdravotníckych informačných 
systémov a moduly rozhodovania v medicíne“; súhlas s odbornou 
spoluprácou CFV SAV a Psychologicko-sociologickým strediskom 
Slovenských energetických podnikov na úlohe „Stanovenie limitu 
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vykonávania operátorských profesií jadrovej elektrárne“; menovanie 
tajomníka Rady CPZV „Inovácia diagnostických a liečebných 
prostriedkov...“. 

38 IIIa 1985 22
  Plány  

  Plán výskumných úloh CFV SAV na r. 1986–1990; návrh koncepcie 
základného výskumu v oblasti genetiky človeka v CFV SAV; 
pripomienky k materiálu „Koncepcia rozvoja lekárskych a 
farmaceutických vied do r. 2000“; návrh tém spolupráce s Rakúskou 
akadémiou vied na r. 1985–1988; plán vedeckej spolupráce medzi CFV 
SAV a Ústavom fyziológie AV ZSSR na r. 1986–1990; návrh tém 
vedeckej spolupráce CFV SAV s pracoviskami v Belgicku; pracovný 
plán vedeckej spolupráce medzi CFV SAV a Ústavom porovnávacej 
fyziológie a biochémie AV ZSSR na r. 1986–1990; prehľad tém 
programu Interkozmos na r. 1986–1990; návrh CPZV „Inovácia 
diagnostických a liečebných prostriedkov...“; plán experimentálnej 
výroby v priamo riadených pracoviskách CFV SAV; určenie CFV 
SAV za gestorské pracovisko v oblasti základného výskumu genetiky 
človeka; podklady za CFV SAV pre vypracovanie koncepcie rozvoja 
genetiky človeka; návrh Ústavu experimentálnej farmakológie SAV na 
tematickú úlohu SAV. 

 

39 IIIa 1986 22
  Plány  

  Hlavné smery rozvoja CFV SAV v r. 1986–1990; návrh na účasť CFV 
SAV v Komplexnom programe VTP krajín RVHP do r. 2000; anotácie 
úloh RVHP v oblasti biofyzika na r. 1986–1990; návrh vedeckej 
spolupráce medzi Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV a 
Univerzitou v Minnesote v USA; informácia o zabezpečovaní 
základného výskumu v oblasti genetiky človeka; menovanie 
koordinátorov hlavných úloh ŠPZV a garantov CPZV. 

 

40 IIIa 1987 22
  Plány  

  Príprava úloh 2. prioritného smeru Komplexného programu VTP krajín 
RVHP do r. 2000 v CFV SAV; spresnenie úloh v programe 
Interkozmos koordinovaných Ústavom experimentálnej 
endokrynológie FV SAV; námety čiastkových úloh hlavnej úlohy VTR 
„Vybrané biotechnológie pre medicínu“. 

 

41 IIIa 1988 23
  Plány  

  Plán výskumných úloh CFV SAV na r. 1989; plán výskumných úloh 
CFV SAV na r. 1989–1990; návrh participácie CFV SAV na dohode 
o socialistickej spolupráci medzi Národným výborom mesta Bratislavy 
a SAV; pracovné plány 2. a 3. prioritného smeru Komplexného 
programu VTP krajín RVHP do r. 2000 na r. 1988–1989; návrhy 
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výskumných úloh na 9. päťročnicu. 

42 IIIa 1989 23
  Plány  

  Plán úloh ŠPZV CFV SAV na r. 1989–1990; návrh tém vedeckej 
spolupráce priamo riadených pracovísk CFV SAV s Fyziologickým 
ústavom A. A. Bogomoľca AV ZSSR na 9. päťročnicu; návrh na 
zapojenie CFV SAV do riešenia problematík štátnych 
vedeckovýskumných programov ZSSR; témy spolupráce Ústavu 
normálnej a patologickej fyziológie SAV s Maďarskou akadémiou vied 
na 9. päťročnicu; inovácia koncepcie vednej oblasti srdcovocievna 
fyziológia v CFV SAV; komentár CFV SAV k materiálu „Návrhy 
problémovo-tematických plánov na r. 1991–1995“; príprava ŠPZV na 
9. päťročnicu. 

 

b. Správy 

43 IIIb 1979 23 
  Správy   

  Správa o výskumnej problematike riešenej v CFV SAV v r. 1979; 
správy o výstupoch do praxe z vedných oblastí endokrinológia, 
neurofyziológia, farmakológia a srdcovo-cievna fyziológia; súpis 
citácií vedeckých prác ústavov CFV SAV z oblasti elektrónovej 
mikroskopie; záznam zo zasadania Rady ŠPZV č. 5: Štruktúra a 
funkcia živej hmoty. 

  

44 IIIb 1980 23 
  Správy   

  Správa o plnení úloh v CFV SAV za r. 1980; kontrolné správy 
o realizácii koncepcií vedných oblastí farmakológia, neurofyziológia, 
srdcovocievna fyziológia a endokrinológia; prehľad programov a úloh 
medzinárodnej vedeckej spolupráce CFV SAV za r. 1979. 

  

45 IIIb 1981 23 
  Správy   

  Správa o výsledkoch vedeckej činnosti v CFV SAV za rok 1981; 
správa o realizácii koncepcie vednej oblasti srdcovocievna fyziológia 
v CFV SAV; správa o riešení úloh 3. smeru Komplexného programu 
VTP krajín RVHP do r. 2000, správy o plnení úloh programu 
Interkozmos na pracoviskách CFV SAV v r. 1981; správy o plnení 
CPZV „Inovácia diagnostických a liečebných prostriedkov...“ za 
r. 1981. 

  

46 IIIb 1982 24 
  Správy   

  Správa o činnosti CFV SAV za r. 1981; správa o výskumnej 
problematike riešenej v Centre; správy o realizácii koncepcií vedných 
oblastí farmakológia a neurofyziológia; správa o súčasnom stave 
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rozvoja biofyziky, správa CFV SAV o riešení úloh ŠPZV 
s problematikou životného prostredia; pripomienky riaditeľa CFV SAV 
k výročným správam pracovísk Centra; správy o plnení úloh ŠPZV; 
správa Ústavu experimentálnej farmakológie SAV o stave realizačných 
výstupov; zápisnice zo zasadnutí Rady CPZV „Inovácia 
diagnostických a liečebných prostriedkov...“. 

47 IIIb 1983 24 
  Správy   

  Správa o plnení vedeckovýskumných úloh v CFV SAV v r. 1983; 
správy o plnení úloh ŠPZV; správy o plnení úloh v programe 
Interkozmos a Intermozg; zápisnica zo zasadnutia Rady CPZV 
„Inovácia diagnostických a liečebných prostriedkov...“; informácia 
o účasti pracovníkov CFV SAV na porade špecialistov témy č. 15 
v rámci mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín. 

  

48 IIIb 1984 24 
  Správy   

  Správa o plnení vedeckovýskumných úloh v CFV SAV v r. 1984; 
oponentský posudok na výročnú správu o činnosti CFV SAV; správy 
pracovísk CFV SAV o plnení úloh v rámci Programu spolupráce krajín 
RVHP a SFRJ „Výskumy v oblasti biologickej fyziky“; správy o plnení 
úloh pracovísk CFV SAV v rámci pracovnej skupiny pre kozmickú 
biológiu a medicínu programu Interkozmos; správy o plnení úloh 
ŠPZV; súhrnná správa o plnení CPZV „Inovácia diagnostických a 
liečebných prostriedkov...“ za r. 1984. 

  

49 IIIb 1985 24 
  Správy   

  Správa o plnení vedeckovýskumných úloh CFV SAV v r. 1985; správa 
o činnosti vednej oblasti endokrinológia v CFV SAV; správa 
o súčasnom stave a perspektívach činnosti Oddelenia výskumu a chovu 
laboratórnych zvierat Dobrá Voda v rámci Ústavu experimentálnej 
farmakológie SAV; správa o činnosti realizačných útvarov CFV SAV, 
správy pracovísk CFV SAV o plnení úloh v rámci Programu 
spolupráce krajín RVHP a SFRJ „Výskumy v oblasti biologickej 
fyziky“; prehľad o účasti ústavov CFV SAV na programe Interkozmos 
v 7. päťročnici; podklady za CFV SAV ku správe o výsledkoch 
zmluvnej spolupráce medzi SAV a Ministerstvom poľnohospodárstva a 
výživy; správa o plnení CPZV „Izolácia a purifikácia kalmodulínu“; 
zápisnica zo zasadnutia Rady kľúčového smeru ŠPZV č. V-5 
„Regulačné mechanizmy na úrovni organizmu“. 

  

50 IIIb 1986 25 
  Správy   

  Správa o plnení vedeckovýskumných úloh CFV SAV v r. 1986; správy 
o rozvoji vedných oblastí všeobecná fyziológia a farmakológia v CFV 
SAV; správy o plnení úloh v rámci Programu spolupráce krajín RVHP 
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a SFRJ „Výskumy v oblasti biologickej fyziky“; správy o plnení úloh 
v programe Intermozg; správa o výskume a vývoji mikroskopu 
TSRLM; prehľady realizačnej činnosti CFV SAV; záznamy zo 
zasadnutí Rady kľúčového smeru ŠPZV č. V-5 „Regulačné 
mechanizmy na úrovni organizmu“. 

51 IIIb 1987 25 
  Správy   

  Správa o plnení vedeckovýskumných úloh CFV SAV v r. 1987; 
výsledky výskumnej činnosti vo vednej oblasti všeobecná fyziológia; 
správy o plnení úloh v rámci Programu spolupráce krajín RVHP a 
SFRJ „Výskumy v oblasti biologickej fyziky“; správy o plnení úloh 
v programe Intermozg; informácia o plnení CPZV „Nestresový monitor 
vitality ľudského plodu“. 

  

52 IIIb 1988 26 
  Správy   

  Správa o činnosti CFV SAV za r. 1988; zhodnotenie výsledkov 
výskumu priamo riadených pracovísk CFV SAV za r. 1988; výsledky 
analýzy riešiteľskej úrovne a výslednosti práce pracovísk CFV SAV; 
informácia o skúsenostiach z činnosti CFV SAV pri prestavbe 
fyziologických vied; správa o kardiovaskulárnej problematike v ŠPZV; 
správa o činnosti Výskumno-vývojových a realizačných dielní CFV 
SAV za r. 1988; hodnotenie vedeckej spolupráce CFV SAV 
s pracoviskami AV ZSSR za r. 1986–1988; správa o plnení úloh 
vedeckej spolupráce ústavov CFV SAV s Národným výborom mesta 
Bratislavy za r. 1986–1987; anotácia najvýznamnejšieho výsledku 
vedeckovýskumnej činnosti priamo riadených pracovísk CFV SAV 
v r. 1987; správy o plnení úloh v rámci Programu spolupráce krajín 
RVHP a SFRJ „Výskumy v oblasti biologickej fyziky; správa o plnení 
úloh v programe Intermozg; správa o plnení úlohy TR „Vybrané 
biotechnológie pre medicínu“; správy o plnení úloh ŠPZV; záznam zo 
zasadania Rady kľúčového smeru ŠPZV č. V-2. 

  

53 IIIb 1989 27 
  Správy   

  Správa o úlohe liekovej formy a farmakokinetiky pri zabezpečení 
účinnej a bezpečnej farmakoterapie; správa o riešení úloh spolupráce 
medzi Ústavom normálnej a patologickej fyziológie a národným 
výborom mesta Bratislavy; zhodnotenie dvojstrannej vedeckej 
spolupráce CFV SAV a Fyziologického ústavu A. A. Bogomoľca AV 
ZSSR za r. 1986–1989; správa o vykonaní analýz chromatografických 
vlastností Perlóz v podmienkach gélovej chromatografie; posudok na 
„Výpočtový systém pre zber a spracovanie EKG záznamov“; správy 
o plnení ŠPZV; záznam zo zasadnutia Rady kľúčového smeru ŠPZV 
č. V-5 „Regulačné mechanizmy na úrovni organizmu“. 
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IV. Technicko-ekonomické veci 

54 IV 1979 27
  Technicko-ekonomické veci  

  Návrh zariadenia na röntgenovú analytickú elektrónkovú mikroskopiu 
pre CFV SAV; prehľad o priestorovom vybavení pracovísk CFV SAV; 
opatrenia Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV na získanie 
priestorov v budove na Sienkiewiczovej ulici v Bratislave; návrhy na 
dovoz prístrojovej techniky. 

 

55 IV 1980 27
  Technicko-ekonomické veci  

  Žiadosť o prehodnotenie vypustenia rádioizotopového pracoviska 
z projektovej úlohy výstavby CFV SAV; žiadosť o pomoc pri 
zabezpečovaní stavebných úprav na Oddelení výskumu a chovu 
laboratórnych zvierat Ústavu experimentálnej farmakológie na Dobrej 
Vode; návrh výšky neinvestičných výdavkov na CPZV v 7. päťročnici; 
návrh na zakúpenie prístrojov na brnenskom veľtrhu pre CFV SAV; 
návrhy na dovoz prístrojovej techniky; uvoľnenie mzdových 
prostriedkov pre CFV SAV v r. 1980; prehľad vekovej štruktúry 
vedeckých pracovníkov na ústavoch CFV SAV. 

 

56 IV 1981 27
  Technicko-ekonomické veci  

  Záznamy z porád THS CFV SAV; správa o zabezpečení výstavby CFV 
SAV k 15.IV.; informácia o zabezpečení experimentálnych zvierat pre 
vedeckovýskumnú činnosť ústavov CFV SAV; návrh na vybudovanie 
klimatizačnej jednotky na Oddelení výskumu a chovu laboratórnych 
zvierat ÚEF na Dobrej Vode; návrh na organizovanie dovozu 
chemikálií; návrhy za dovoz prístrojovej techniky; správa o periodickej 
revízii hospodárenia v CFV SAV; návrhy platov pre pracovníkov THS. 

 

57 IV 1982 27
  Technicko-ekonomické veci  

  Zápisnice z porád vedúcich pracovníkov THS CFV SAV; správa 
o činnosti THS za r. 1981; správa o výsledkoch hospodárenia CFV 
SAV za 1. polrok 1982; koncepcia vybavenia Centrálneho laboratória 
elektrónovej mikroskopie; návrh na vybavenie Laboratória 
terapeutických systémov; návrh rozpočtu spoločných pracovísk CFV 
SAV na r. 1983; zoznamy základných prostriedkov prechádzajúcich 
z ústavov do majetku CFV SAV; príkaz na vykonanie inventarizácie 
v CFV SAV; rozpis prírastku pracovníkov pre CFV SAV v r. 1982. 

 

58 IV 1983 27
  Technicko-ekonomické veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Rady vedúceho THS CFV SAV; správa 
o výstavbe CFV SAV na Vlárskej ulici v Bratislave za r. 1983; správa 
o periodickej revízii hospodárenia v r. 1983; informácia o dodávke a 

 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 15 - 

inštalácii počítačových systémov v CFV SAV; zdôvodnenie zakúpenia 
prístroja EPC-7 pre CFV SAV; zdôvodnenie zvýšenia počtu 
pracovníkov CFV SAV na r. 1984–1985; platové úpravy pracovníkov 
THS CFV SAV. 

59 IV 1984 27
  Technicko-ekonomické veci  

  Zápisnica zo zasadnutia Rady vedúceho THS CFV SAV; správa 
o odstránení nedostatkov zistených revíziou hospodárenia v r. 1983; 
žiadosť o pridelenie dielenských priestorov pre CFV SAV; správa 
o pripravenosti výstavby Centra; návrhy na prístrojové zabezpečenie 
CFV SAV; plán práce CFV SAV na r. 1985. 

 

60 IV 1985 27
  Technicko-ekonomické veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Rady vedúceho THS CFV SAV; správa 
o odstránení nedostatkov zistených revíziou hospodárenia v r. 1983; 
záznam z previerky o dodržiavaní pracovnoprávnych a mzdových 
predpisov na pracoviskách CFV SAV; informácia o situácii 
v priestoroch na Kvačalovej ulici v Bratislave; zápisnica 
z povoľovacieho konanie stavby „Centrum fyziologických vied SAV –
Kramáre“; informácie o priestoroch CFV SAV; návrhy na prístrojové 
zabezpečenie Centra; informácie o osobných platoch pracovníkov CFV 
SAV. 

 

61 IV 1986 28
  Technicko-ekonomické veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Rady vedúceho THS CFV SAV; rozbor 
hospodárenia za r. 1986; návrh na zariadenie priestorov 
Biotechnologického laboratória CFV SAV; návrhy na prístrojové 
zabezpečenie CFV SAV; komentár k plánu personálneho a sociálneho 
rozvoja v priamo riadených pracoviskách CFV SAV; komplexné 
hodnotenia pracovníkov THS a priamo riadených pracovísk CFV SAV. 

 

62 IV 1987 28
  Technicko-ekonomické veci  

  Správa o periodickej revízii hospodárenia v CFV SAV v r. 1987; 
záznamy z inventarizácie v Ústave normálnej a patologickej fyziológie 
SAV; návrhy na prístrojové zabezpečenie CFV SAV. 

 

63 IV 1988 28
  Technicko-ekonomické veci  

  Správa o kontrole dohôd o hmotnej zodpovednosti v CFV SAV; rozbor 
nákladov chovnej stanice Dobrá Voda; záznam z porady 
o rekonštrukcii zverinca v Ústave experimentálnej endokrynológie 
SAV; informácie o finančnom zabezpečení úlohy TR „Vybrané 
biotechnológie pre medicínu“; zavedenie používania protokolov 
o škode v CFV SAV; zoznam pracovníkov priamo riadených pracovísk 
CFV SAV k 1.X. 
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64 IV 1989 28
  Technicko-ekonomické veci  

  Žiadosť o povolenie dovozu kobylky Locusta migratoria M. zo ZSSR; 
príkaz na vykonanie inventarizácie v CFV SAV. 
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CBEV SAV (CENTRUM BIOLOGICKO -EKOLOGICKÝCH VIED ) 

Podacie protokoly 

1  1980–1986 1
  Podací protokol  

2  1987 1
  Podací protokol  

3  1988–1990 1
  Podací protokol  

I. Normatívne dokumenty 

4 I 1980 1 
  Normatívne dokumenty   

  Dočasný štatút CBEV SAV, návrh na zloženie Vedeckej rady Centra.   

5 I 1981 1 
  Normatívne dokumenty   

  Organizačný poriadok CBEV SAV; menovanie členov Vedeckej rady 
Centra; organizačný poriadok Ústavu experimentálnej fytopatológie a 
entomológie SAV. 

  

6 I 1982 1 
  Normatívne dokumenty   

  Návrh na menovanie zástupcu riaditeľa a vedeckého tajomníka CBEV 
SAV. 

  

7 I 1983 1 
  Normatívne dokumenty   

  Menovanie zástupcov riaditeľa, vedeckého tajomníka a členov 
Vedeckej rady CBEV SAV. 

  

8 I 1985 I 
  Normatívne dokumenty   

  Organizačný poriadok CBEV SAV.   

9 I 1986 I 
  Normatívne dokumenty   

  Úprava postavenia a úloh THS CBEV SAV; informácia o zložení 
Vedeckej rady Centra. 

  

10 I 1987 1 
  Normatívne dokumenty   

  Doplnok č. 1 k organizačnému poriadku CBEV SAV; prehľad 
organizačnej štruktúry CBEV SAV; návrh na zmenu štruktúry Centra; 

  



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 18 - 

návrh na zriadenie a zriaďovacia listina Ústavu ekológie lesa SAV; 
menovanie riaditeľa Ústavu ekológie lesa SAV; vymedzenie úloh 
Pobočky CBEV SAV pre ekológiu poľnohospodárskej krajiny 
v Košiciach; organizačná schéma a rokovací poriadok Rady vedecko-
výrobného združenia Ústav experimentálnej genetiky SAV; zriadenie 
Oddelenia genofondu v Arboréte Mlyňany SAV. 

11 I 1988 1 
  Normatívne dokumenty   

  Menovanie členov Vedeckej rady Centra; menovanie vedeckého 
tajomníka v Arboréte Mlyňany SAV. 

  

12 I 1989 1 
  Normatívne dokumenty   

  Presun Oddelenia krajinnej ekológie z Ústavu experimentálnej biológie 
a ekológie SAV do CBEV SAV ako priamo riadené pracovisko; návrh 
na zrušenie CBEV SAV. 

  

13 I 1990 1 
  Normatívne dokumenty   

  Rozhodnutie o presunutí Oddelenia ekosozoológie a monitoringu 
CBEV SAV do Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV. 

  

II. Vedecko-organizačné veci 

14 II 1980 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 4.II., 25.III., 24.VI., 
14.XI. a 1.XII.; plán zahraničných stykov Arboréta Mlyňany SAV na 
r. 1981; harmonogram odovzdávania rukopisov základných 
botanických diel. 

  

15 II 1981 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 17.II., 3.III., 28.IV., 
23.VI., 6.X. a 15.XII.; pripomienky k dohode o zriadení spoločného 
vedecko-výrobného združenia medzi CBEV SAV a Vysokou školou 
lesníckou a drevárskou vo Zvolene; plán vedeckých podujatí Arboréta 
Mlyňany SAV. 

  

16 II 1982 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 20.I., 7.VII. a 21.X.; 
žiadosť o nadviazanie spolupráce CBEV SAV s novovytvoreným 
Ústavom biologickej racionalizácie poľnohospodárskej výroby a 
Ústavom meracej a vyhodnocovacej techniky; žiadosť riaditeľov 
CBEV SAV o pomoc pri riešení problémov vo vedeckej výchove 
v Arboréte Mlyňany SAV. 
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17 II 1983 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 28.II., 3.VI., 18.X. a 
21.XII.; návrh na udelenie Národnej ceny SSR F. Benčaťovi za dielo 
„Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku...“; plán 
filozoficko-metodologických seminárov CBEV SAV na r. 1983; 
pripomienky k rozpracovaniu uznesení 8. pléna ÚV KSČ na 
podmienky CBEV SAV; ohlas prof. Mamajeva na dielo “Atlas 
rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku...“; informácie 
o vedeckej výchove o CBEV SAV. 

  

18 II 1984 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 5.III., 12.VI., 5.VII., 9.X. 
a 18.XII.; návrh na zriadenie Útvaru pre ekologické syntézy CBEV 
SAV; návrh na zriadenie Komisie pre FMS pri CBEV SAV; návrh 
edičného plánu neperiodických publikácií Arboréta Mlyňany SAV na 
8. päťročnicu; informácia o ocenených prácach v súťaži mladých 
vedeckých pracovníkov CBEV SAV; návrh na udelenie Ceny SAV 
F. Hindákovi; informácie o vedeckých podujatiach v CBEV SAV. 

  

19 II 1985 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 7.III., 4.VII., 8.X. a 
18.XII.; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov 
v CBEV SAV za r. 1984; návrh na udelenie spoločnej plakety SAV a 
SÚV SZM J. Pokornému za prácu „Synergický účinok chemických 
látok v životnom prostredí“; schválenie CBEV SAV za školiace 
pracovisko v genetike, fyziológii rastlín, mykológii a ekológii; výkaz 
o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za CBEV SAV; 
koncepcia personálneho rozvoja Pobočky CBEV SAV pre ekológiu 
poľnohospodárskej krajiny v Košiciach. 

  

20 II 1986 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 3.IV., 20.V., 30.IX. a 
16.XII.; dôvodová správa a zmluva o zriadení vedecko-výrobného 
združenia pre ochranu a využitie genofondu voľne žijúcich živočíchov 
medzi Zoologickým ústavom UK a CBEV SAV; návrh na zriadenie 
Oddelenia genofondu a šľachtenia drevín; správa o priebehu FMS 
v CBEV SAV za r. 1986; prehľad ocenených prác v súťaži mladých 
vedeckých pracovníkov CBEV SAV; výkaz o štruktúre vedeckých 
pracovníkov a ich výchove v CBEV SAV; požiadavky CBEV SAV na 
absolventov vysokých škôl; plán kontrolnej činnosti CBEV SAV na 
r. 1986; úprava plánu devízových zahraničných ciest pracovníkov 
CBEV SAV v r. 1987; návrh na uskutočnenie zbernej expedície do 
ČĽR a KĽDR. 
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21 II 1987 3 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 19.II., 29.IV., 29.VI., 
30.IX. a 10.XII.; zápisnice zo zasadnutí Pobočky pre ekológiu 
poľnohospodárskej krajiny CBEV SAV 8.I. a 14.IX.; záznamy 
z rokovaní Rady Pobočky pre výskum lesných ekosystémov 5.I. a 4.V.; 
záznam z porady riaditeľov vedeckých centier a pracovísk Oddelenia 
vied o živej prírode a chemických vied SAV 4.XII.; dohoda 
o spolupráci medzi ÚEBE a Inštitútom výchovy a vzdelávania 
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR; zmluva o spolupráci 
medzi Pobočkou CBEV SAV pre ekológiu poľnohospodárskej krajiny 
a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach; správa o priebehu FMS 
v CBEV SAV za r. 1987; informácie o vedeckej výchove v CBEV 
SAV; návrh na ocenenie výsledku T. Baraneca „Biosystematická 
koncepcia rodu Crataegus L. na Slovensku“ na úrovni CBEV SAV; 
stanovisko riaditeľa CBEV SAV k „Návrhu koncepcie výpočtovej 
techniky v SAV“; menovanie zástupcu CBEV SAV do Komisie pre 
vypracovanie návrhu pre systémový prenos VTP do praxe; 
pripomienky riaditeľa CBEV SAV k návrhu na vytvorenie VVZ pre 
výskum pesticídov; materiály z vedeckých podujatí organizovaných 
v CBEV SAV. 

  

22 II 1988 3–4 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 22.II., 19.IV., 4.VII., 
27.IX. a 19.XII.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 22.II. 
a 25.X.; záznam z porady riaditeľov vedeckých centier a pracovísk 
Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied SAV 6.IV.; záznam 
zo zasadnutia vedúceho tajomníka OV KSS a zástupcov CBEV SAV, 
hodnotenie spolupráce medzi CBEV SAV, Helmintologickým ústavom 
SAV a vysokými školami; návrh na vytvorenie úseku krajinnej 
ekológie pri CBEV SAV; harmonogram spolupráce ústavov CBEV 
SAV s vysokými školami; ročný výkaz o vynálezoch, zlepšovacích 
návrhoch a priemyslových vzoroch za CBEV SAV; odporúčanie 
CBEV SAV k „Návrhu na prestavbu celkového života v SAV“; návrh 
na udelenie spoločnej plakety SAV a SÚV SZM D. Žitňanovi, návrh na 
udelenie ceny SLF A. Blahutiakovi; návrh na udelenie ceny BALZAN 
M. Rychnovskej; prehľad ocenených prác v súťaži mladých vedeckých 
pracovníkov v CBEV SAV; posudok k zlepšovaciemu návrhu 
„Ochrana proti skladištným škodcom v osive kukurice“; stanovisko 
CBEV SAV k článku maďarskej spoločnosti pre ochranu životného 
prostredia o sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros; vyjadrenie 
CBEV SAV k materiálu o prognózovaní vývoja kvality životného 
prostredia v ČSSR; pripomienky CBEV SAV k materiálu „Skúsenosti 
z doterajšej činnosti vedeckých centier SAV“; informácie o vedeckej 
výchove v CBEV SAV; návrhy na účasť pracovísk CBEV SAV na 
medzinárodných výstavách a veľtrhoch v r. 1988 a 1989; materiály 
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z vedeckých podujatí pracovísk CBEV SAV. 

23 II 1989 4 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 7.III., 5.IV., 27.VI., 16.X. 
a 19.XII.; záznam z porady riaditeľa, vedúcich pracovníkov CBEV 
SAV a vedúcich oddelení ÚEBE; koncepcia rozvoja Ústavu ekológie 
lesa; vyjadrenie CBEV SAV k článku J. Koleka „Aby nám veda 
slúžila“; pripomienky k Návrhu zásad zákona o rastlinnolekárskej 
starostlivosti; námety Ústavu ekológie lesa na novelizáciu zákona SNR 
o Tatranskom národnom parku; vyjadrenie CBEV SAV k návrhom na 
prestavbu námestia 4. apríla v Bratislave; vyjadrenie CBEV SAV 
k článku S. Priehradného v periodiku Novosti vedy, techniky a 
ekológie; vyjadrenie CBEV SAV k expedícii Zväzarmu 
Farmaceutickej Fakulty UK do Austrálie; návrh na vytvorenie Fóra 
vedeckých pracovníkov ÚEBE; návrh na udelenie zlatého odznaku 
ocenenia „Za ochranu a tvorbu životného prostredia“ F. Benčaťovi; 
návrh na udelenie Národnej ceny SSR V. Bojňanskému; prehľad 
ocenených prác v súťaži mladých vedeckých pracovníkov v CBEV 
SAV; informácie o vedeckej výchove v CBEV SAV; návrhy na účasť 
pracovísk CBEV SAV na veľtrhoch a výstavách v r. 1989 a 1990; 
materiály o vedeckých podujatiach v CBEV SAV. 

  

24 II 1990 4 
  Vedecko-organizačné veci   

  Návrh na zriadenie spoločného pracoviska pre teoretickú pedológiu 
v Nitre; stanovisko k otvorenému listu pracovníkov Ústavu krajinnej 
ekológie SAV pracovníkom Ústavu ekológie lesa SAV; návrh kritérií 
na preradenie pracovníkov do kvalifikačných stupňov za CBEV SAV; 
stanovisko CBEV SAV k návrhu na udelenie spoločnej ceny ČSAV a 
AV NDR pracovníkom Ústavu krajinnej ekológie ČSAV a Ústavu pre 
geografiu a geoekológiu AV NDR. 

  

III. Vedeckovýskumná činnosť 

a. Plány 

25 IIIa 1980 5
  Plány  

  Plán vedeckovýskumných úloh pracovísk CBEV SAV na r. 1980; témy 
pre cieľový projekt „Racionálna organizácia urbanizovaného 
prostredia“. 

 

26 IIIa 1981 5
  Plány  

  Plán vedeckovýskumných úloh pracovísk CBEV SAV na r. 1981; plán 
vedeckej spolupráce v rámci vedecko-výrobného združenia medzi 
CBEV SAV a Vysokou školou lesníckou a drevárskou vo Zvolene. 
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27 IIIa 1982 5
  Plány  

  Plán akčných opatrení Arboréta Mlyňany SAV na r. 1982; prehľad tém 
vedeckej spolupráce medzi CBEV SAV a podnikom Semex. 

 

28 IIIa 1983 5
  Plány  

  Plán akčných opatrení Arboréta Mlyňany SAV na r. 1983; plán účasti 
CBEV SAV na riešení rozvoja biologických technológií; poverenie 
CBEV SAV prognostickým pracoviskom pre výskumné témy 
„Optimalizácia štruktúry a funkcie rastlinného organizmu“ a 
„Ekológia, fyziológia a genetika drevín“. 

 

29 IIIa 1984 5
  Plány  

  Plán akčných opatrení CBEV SAV na r. 1984; zapojenie Arboréta 
Mlyňany SAV do riešenia problematiky životného prostredia v oblasti 
Jelšava – Ľubeník; prehľad úloh ŠPZV Arboréta Mlyňany SAV na 
roky 1986–1990; návrh na vedeckú spoluprácu medzi Arborétom 
Mlyňany SAV a AV PĽR na roky 1986–1990. 

 

30 IIIa 1985 5
  Plány  

  Plán akčných opatrení Arboréta Mlyňany SAV za r. 1985; návrh na 
zloženie rady hlavnej úlohy „Taxonómia, ekológia a fyziológia 
drevín“; návrh na zmenu výskumného zamerania Oddelenia genetiky 
lesných drevín. 

 

31 IIIa 1986 5
  Plány  

  Námety rezortných organizácií zaradené do plánu vedeckovýskumných
úloh CBEV SAV na r. 1986–1990; návrh na zapojenie CBEV SAV do 
riešenia medzinárodného projektu „Veľké medzinárodné rieky“; 
pracovný plán vedeckej spolupráce medzi Ústavom experimentálnej 
genetiky a AV NDR na r. 1986–1990. 

 

32 IIIa 1987 5
  Plány  

  Plán akčných opatrení Arboréta Mlyňany SAV na r. 1987; spresnenie 
plánu vedeckovýskumných úloh CBEV SAV na r. 1988; stanovisko 
k pracovnému plánu medzi ÚEBE a Ústavom systematickej a 
ekologickej biológie ČSAV; zapojenie Arboréta Mlyňany SAV do 
riešenia úloh KP VTP krajín RVHP; poverenie CBEV SAV funkciou 
technicko-organizačného pracoviska pre cieľové projekty „Ekologická 
optimalizácia využívania nížin SSR“ a „Teoretické základy ochrany 
lesných drevín pred ich hromadným odumieraním“. 
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33 IIIa 1988 5
  Plány  

  Spresnenie plánu ŠPZV Ústavu ekológie lesa na r. 1988–1990; návrh 
na zaradenia tém do medzinárodného Programu spojených národov pre 
životné prostredie (UNEP); návrh koncepcie ochrany a racionálneho 
využívania genofondu SSR; zapojenie Ústavu ekológie lesa do 
medzinárodného projektu GEOMON; zapojenie ÚEBE do riešenia úloh 
zameraných na ochranu prírody TANAP-u v 9. päťročnici; návrh 
systému koordinácie rozvojového programu pesticídov v celoštátnom 
meradle; záznam z rokovania zástupcov CBEV SAV a VŠÚ Bučany 
o spolupráci v oblasti finálnej úpravy osiva cukrovej repy; záznam 
z ustanovujúcej schôdze Pracovnej skupiny pre výskum a ochranu 
bobra v SSR; pracovný plán vedeckej spolupráce medzi Arborétom 
Mlyňany a Ústavom botaniky AV KĽDR; pracovný plán vedeckej 
spolupráce medzi Arborétom Mlyňany SAV a Centrálnou botanickou 
záhradou AV ZSSR v Kyjeve; návrh projektu sovietskeho mapovania 
prirodzenej vegetácie; návrh na zapojenie ÚEBE do riešenia 
prioritného smeru „Urýchlený rozvoj biotechnológií“ KP VTP krajín 
RVHP. 

 

34 IIIa 1989 6
  Plány  

  Návrh na doplnenie rozvoja ekologických vied v CBEV SAV; návrh 
zapojenia ústavov CBEV SAV do výskumnej úlohy „Komplexný 
rozvoj tvorby a ochrany životného prostredia hlavného mesta SSR 
Bratislavy do r. 2000–2010“; dohoda o riešení spoločných 
vedeckovýskumných úloh medzi CBEV SAV a Správou TANAP-u; 
zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii poznatkov v šľachtení 
zemiakov medzi CBEV SAV a š.p. Slovosivo; zmluva 
o vedeckotechnickej spolupráci medzi CBEV SAV a JZD Velké 
Bílovice; pripomienky CBEV SAV k programu starostlivosti o pôdny 
fond; plán ŠPZV Ústavu ekológie lesa na 9. päťročnicu; návrh úloh na 
zabezpečenie výskumu dendrofyziológie v 9. päťročnici; upresnenie 
ŠPZV na r. 1990 v programe VI „Biologicko-ekologické vedy“; 
pripomienky a návrhy k štátnemu programu č. 11 „Starostlivosť 
o životné prostredie“; program mnohostrannej spolupráce AV 
socialistických krajín v oblasti ekológie. 

 

b. Správy 

35 IIIb 1980 6 
  Správy   

  Zhodnotenie výsledkov vedecko-technickej spolupráce ústavov CBEV 
SAV so socialistickými krajinami na roky 1978–1980; doplnky 
k správe o stave dosiahnutých výsledkov v botanickom výskume 
v SAV; informácia o výskume regulačného mechanizmu rastlín. 
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36 IIIb 1981 6 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1980.   

37 IIIb 1982 6 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1981; informácia o výsledkoch 
integrácie vedeckovýskumných smerov a kapacít v CBEV SAV; správa 
o plnení hlavnej úlohy VI-4-8 „Škodliví činitelia kultúrnych rastlín...“ 
za r. 1981; správa o plnení výskumu v kľúčovom smere VI-2 za 
r. 1981; správa o plnení Plánu akčných opatrení v ÚEBE; stručná 
správa o riešení úloh „Integrovaná ochrana lucerny“ a „Integrovaná 
ochrana pšenice“; stanovisko Ministerstva školstva a Ministerstva 
poľnohospodárstva a výživy SSR k výsledkom dosiahnutým na 
pracoviskách CBEV SAV. 

  

38 IIIb 1983 6 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1982; správa o priebehu oponentúr 
úloh ŠPZV v Arboréte Mlyňany SAV. 

  

39 IIIb 1984 7 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1983.   

40 IIIb 1985 7 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1984; správa o plnení úloh 
vyplývajúcich pre CBEV SAV z uznesenia vlády SSR o tvorbe a 
ochrane životného prostredia; správa o plnení cieľového projektu 
„Ekologické vzťahy a tvorba zelene v sídelnej a výrobnej krajine“ za 
r. 1984; správa o plnení hlavnej úlohy VI-4-5 za r. 1984. 

  

41 IIIb 1986 7 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1985; správa o činnosti pobočiek 
CBEV SAV za r. 1985; správa o splnení úloh cieľového projektu 
„Ekologické vzťahy a tvorba zelene v sídelnej a výrobnej krajine“ za 
roky 1981–1985; záverečná správa o plnení hlavnej úlohy VI-4-5 za 
roky 1981–1985. 

  

42 IIIb 1987 7 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1986; správa o činnosti pobočiek 
CBEV SAV za r. 1986; vyhodnotenie výsledkov výskumu CBEV 
SAV; správy o plnení úloh ŠPZV na ústavoch CBEV SAV za r. 1986; 
vyhodnotenie riešenia úloh technického rozvoja v oblasti morenia a 
fortifikácie semien; správa o plnení cieľového projektu „Teoretické 
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základy ochrany lesných drevín pred ich hromadným odumieraním“; 
záznam z porady u generálneho riaditeľa GRT Slovosivo o realizácii 
spoločenskej objednávky v oblasti moriacich látok; záznamy 
z koordinačných porád o základnom výskume pesticídov. 

43 IIIb 1988 8 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1987; informácie o účasti pracovísk 
CBEV SAV na riešení ekologických otázok pri výstavbe sústavy 
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros; správy o plnení úloh ŠPZV na 
r. 1987 na pracoviskách CBEV SAV; správa o plnení úloh VTR 
v oblasti morenia a fortifikácie semien; správa o podieli VHJ Slovosivo 
na výskume v oblasti biologických technológií. 

  

44 IIIb 1989 8–9 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1988; správa o činnosti Pobočky 
CBEV SAV pre ekológiu poľnohospodárskej krajiny za r. 1988; 
vyhodnotenie vedeckej spolupráce medzi ÚEBE a výskumnými 
pracoviskami na Kube; analýza dvojstrannej vedeckej spolupráce 
medzi CBEV SAV a AV ZSSR; výpis meteorologických údajov 
z databanky SHMÚ pre potreby CBEV SAV; zhodnotenie účasti 
pracovísk CBEV SAV na riešení KP VTP RVHP; pripomienky CBEV 
SAV k správe o ochrane prírody a ekologického systému v oblasti 
Žitného ostrova; správa o plnení cieľového projektu „Ochrana ozimnej 
pšenice pred mazľavkou trpasličou“ za r. 1988; správy o plnení úloh 
ŠPZV za r. 1988 na pracoviskách CBEV SAV; informácie o zapojení 
CBEV SAV do riešenia otázok výstavby vodného diela Gabčíkovo –
Nagymaros; zhodnotenie vedeckej spolupráce medzi CBEV SAV a 
vysokými školami. 

  

45 IIIb 1990 9 
  Správy   

  Správa o činnosti CBEV SAV za r. 1989; správa o riešení úlohy VTR 
v oblasti morenia a fortifikácie semien za r. 1989; správa o kontrole 
plnenia ŠPZV v programe VI „Biologicko-ekologické vedy“ za 
r. 1989; informácie o podieli CBEV SAV na riešení otázok výstavby 
vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros; správy o plnení úloh ŠPZV za 
r. 1989. 

  

IV. Technicko-ekonomické veci 

46 IV 1981 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Informácia o stave prípravy výstavby CBEV SAV v Ivánke pri Dunaji.  
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47 IV 1982 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Harmonogram dislokácie Ústavu experimentálnej fytopatológie a 
entomológie CBEV SAV z Ivánky pri Dunaji do Nitry. 

 

48 IV 1985 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Žiadosť o prenájom laboratórnych priestorov pre potreby CBEV SAV.  

49 IV 1986 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Návrh investičného zámeru výstavby experimentálnych skleníkov 
Ústavu experimentálnej genetiky v Nitre; záznam z kontrolného dňa 
stavby „CBEV SAV v Nitre“; limit devízových prostriedkov pre 
zahraničné styky CBEV SAV na r. 1987. 

 

50 IV 1987 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Program hospodárnosti ústavov CBEV SAV na 8. päťročnicu; 
informácia o rekonštrukcii novopridelenej budovy na Šoltésovej ul. pre 
Pobočku CBEV SAV v Košiciach; návrh prístrojovej vybavenosti 
CBEV SAV; ustanovenie inventarizačných komisií v CBEV SAV. 

 

51 IV 1988 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Záznam z kontrolného dňa stavby „CBEV SAV v Nitre“; koncepcia 
prístrojovej vybavenosti CBEV SAV; zápisnice z kontroly 
hospodárskych prostriedkov v CBEV SAV. 

 

52 IV 1989 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Záznam z rokovania riaditeľa CBEV SAV s pracovníkmi 
zainteresovanými na výstavbe budov CBEV SAV v Nitre; návrh 
opatrení na zabezpečenie ukončenia prvej stavby CBEV SAV 
v plánovaných termínoch; žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov 
na rekonštrukciu budovy na Šoltésovej ul. v Košiciach; žiadosť 
o pridelenie priestorov na Miletičovej ul. v Bratislave pre CBEV SAV; 
správa z kontroly hospodárskych prostriedkov v CBEV SAV v r. 1989; 
žiadosť o finančné zabezpečenie opravy atómového absorpčného 
spektrofotometra. 

 

53 IV 1990 9
  Technicko-ekonomické veci  

  Záznam z porady zástupcov pracovísk SAV nárokujúcich si priestory 
v novostavbe biologicko-ekologických pracovísk v Nitre; informácia 
o problémoch pre dokončené novostavby bývalého CBEV SAV 
v Nitre; pozastavenie hospodárskych zmlúv o dodávkach prístrojov a 
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zariadení pre laboratóriá. 
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CEFV SAV (CENTRUM ELEKTRO -FYZIKÁLNEHO VÝSKUMU ) 

Podacie protokoly 

1  1981–1982 1
  Podací protokol  

2  1983 1
  Podací protokol  

3  1984–1985 1
  Podací protokol  

4  1986–1987 1
  Podací protokol  

5  1988 1
  Podací protokol  

6  1989 1
  Podací protokol  

I. Normatívne dokumenty 

7 I 1980 2
  Normatívne dokumenty  

  Návrh na zriadenie Centra; zápis z porady na ÚP SAV o budovaní 
Centra; návrh na zloženie Vedeckej rady Centra; organizačný poriadok 
Elektrotechnického ústavu SAV a Ústavu merania a meracej techniky 
SAV. 

 

8 I 1981 2
  Normatívne dokumenty  

  Organizačný poriadok Centra; spisový poriadok Centra; menovacie 
dekréty vedeckého tajomníka, zástupcu riaditeľa a členov Vedeckej 
rady Centra; prehľad organizačnej štruktúry Centra; organizačný 
poriadok Elektrotechnického ústavu SAV. 

 

9 I 1983 2
  Normatívne dokumenty  

  Organizačný poriadok Centrálneho mikropočítačového laboratória 
SAV. 

 

10 I 1986 2
  Normatívne dokumenty  

  Návrh na menovanie K. Viktorína za člena kolégia riaditeľa Centra; 
doplnok organizačného poriadku Ústavu merania a meracej techniky 
SAV. 
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11 I 1987 2
  Normatívne dokumenty  

  Zriaďovacia listina Centra; návrh na udelenie štatútu vedecko-výrobnej 
jednotky Centra; príkazný list riaditeľa Centra na zabezpečenie 
organizačnej zmeny Centra v zmysle zriaďovacej listiny; štatút 
detašovaného pracoviska Centra v Piešťanoch. 

 

12 I 1988 2
  Normatívne dokumenty  

  Organizačný poriadok Centra; uvoľnenie Š. Lubyho z funkcie zástupcu 
riaditeľa Centra; menovanie členov Vedeckej rady Centra; pokyn 
podpredsedu SAV na zabezpečenie výkonu hospodársko-správnych, 
kádrových a personálnych činností CEFV SAV; organizačný poriadok 
Spoločného vedecko-pedagogického laboratória laserovej fyziky a 
techniky sAV; organizačný poriadok Fyzikálneho ústavu SAV. 

 

13 I 1989 2
  Normatívne dokumenty  

  Doplnok k organizačnému poriadku Centra; pracovný poriadok Centra; 
menovanie členov Vedeckej rady Centra; menovanie zástupcu riaditeľa 
Centra; zriadenie Rady priamo riadených pracovísk Centra; zriadenie 
Oddelenia špeciálnej techniky ako priamo riadené pracovisko Centra; 
organizačný poriadok Elektrotechnického ústavu SAV a Fyzikálneho 
ústavu SAV; smernica Centra na vykonanie zahraničných stykov; 
smernica Centra na vykonávanie hospodárskych operácií, pokyny 
Centra na dodržiavanie programu hospodárnosti; uvoľnenie riadiacich 
pracovníkov Centra v súvislosti s jeho zrušením. 

 

II. Vedecko-organizačné veci 

14 II 1981 3 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 21.I., 8.IV. a 21.XII.; 
zápisnice z rokovaní Ústavnej rady Ústavu merania a meracej techniky 
SAV, Fyzikálneho ústavu SAV a Elektrotechnického ústavu SAV; 
návrh na zriadenie vedecko-výrobného združenia pre zabezpečenie 
prístrojového vybavenia pre potreby vodného hospodárstva; dohody 
o spolupráci medzi CEFV SAV a Ústavom technickej kybernetiky
SAV, Ústavom rádiotechniky a elektroniky ČSAV, k.p. Tesla Vráble, 
n.p. Bratislavské elektrotechnické závody; pozdravný list riaditeľa 
Centra k.p. Tesla Piešťany pri príležitosti osláv 20. výročia založenia 
mikroelektronickej výroby; plán vedeckých podujatí Centra v r. 1982; 
materiály z panelovej diskusie medzi ČSAV a FMTIR v oblasti 
elektroniky a elektrotechniky; plán vedeckej výchovy na r. 1982 pre 
CEFV SAV. 
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15 II 1982 3 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 18.II. a 15.XI.; zápisnice 
z rokovaní Ústavnej rady Ústavu merania a meracej techniky, 
Fyzikálneho ústavu a Elektrotechnického ústavu; dohoda o zriadení 
vedecko-výrobného združenia medzi Hydrometeorologickým ústavom 
Bratislava a CEFV SAV; dohoda o spolupráci medzi CEFV SAV a 
Štátnym výskumným ústavom textilným Liberec; dohoda o spolupráci 
medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a Výskumným ústavom 
mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom; prehľad 
zmlúv o spolupráci uzavretých na úrovni riaditeľa Centra; prehľad 
zmlúv o spolupráci Elektrotechnického ústavu SAV; návrh dohody 
o spolupráci medzi CEFV SAV a Československým metrologickým 
ústavom v Bratislave; komentár k návrhu dohody s Ústavom jadrových 
výskumov a jadrovej energetiky BAV; záznam zo zasadnutia Rady 
riaditeľov Elektrotechnického ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV a 
k.p. Tesla Piešťany dňa 15.XI.; návrh členov Komisie Predsedníctva 
SAV pre energetiku; stanovisko riaditeľa Centra k zriadeniu 
medziodborového zamerania „Fyzikálne inžinierstvo“ na 
Elektrotechnickej fakulte SVŠT; menovanie členov riadiacej skupiny 
na zabezpečenie plnenia dohody o spolupráci medzi CEFV SAV a k.p. 
Tesla Vráble; plán vedeckých podujatí ústavov CEFV SAV na r. 1982–
1985; správa o priebehu sympózia „Polovodičové integrované 
obvody“; materiály z konferencie „GaAs a príbuzné polovodičové 
zlúčeniny“; plán vedeckej výchovy na r. 1983 pre CEFV SAV; stručná 
správa o výchove vedeckých pracovníkov v CEFV SAV. 

  

16 II 1983 4 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 15.III., 21.VI. a 19.XII.; 
zápisnice z rokovaní Ústavnej rady Ústavu merania a meracej techniky 
SAV a Elektrotechnického ústavu SAV; návrh na zriadenie Bázového 
laboratória technického využitia supravodivosti v Elektrotechnickom 
ústave SAV; zápis z porady o príprave projektu Vedecko-výrobného 
združenia medzi Tesla VÚST, Tesla Piešťany a CEFV SAV; dohoda 
o spolupráci medzi CEFV SAV a Fyzikálnym ústavom ČSAV; n.p. 
Kovohutě G. Klimenta Rokycany; zápis z rokovania predstaviteľov 
CEFV SAV a k.p. Tesla Piešťany vo Výskumnom ústave mechanizácie 
a automatizácie v Novom Meste nad Váhom o možnostiach spolupráce; 
plán vedeckých podujatí ústavov CEFV SAV na r. 1984–1985; 
materiály z 3. československej konferencie o integrovanej optike; 
správa zo seminára „Energetika“ poriadaného pri príležitosti výstavy 
Energetika dnes a zajtra; zoznam exponátov ústavov CEFV SAV na 
výstave Elektronika a automatizácia 83; plán vedeckej výchovy na 
r. 1984 pre CEFV SAV. 
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17 II 1984 4 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 24.V. a 22.X.; zápisnice 
z rokovaní Ústavnej rady Ústavu merania a meracej techniky SAV, 
Fyzikálneho ústavu SAV a Elektrotechnického ústavu SAV; dohoda 
o zriadení Dobrovoľného vedecko-výrobného združenia „Supravodivé 
materiály a zariadenia“; dohoda o spolupráci medzi Fyzikálnym 
ústavom SAV a Elektrotechnickou fakultou SVŠT; podklady pre 
vyhodnotenie spolupráce ústavov CEFV SAV s inými inštitúciami; 
zápis z 1. zasadnutia Rady dobrovoľného vedecko-výrobného 
združenia „Supravodivé materiály a zariadenia“; informácia o začiatku 
činnosti Centrálneho mikropočítačového laboratória; pripomienky 
k projektu združenia „Rozvoj technológie mikroelektronických 
obvodov na GaAs“; návrh exponátov ústavov CEFV SAV na výstavu 
„Elektronika a automatizácia 84“; materiály zo 7. medzinárodnej 
konferencie o mikrovlnných feritoch; prehľad o citovaní prác 
vedeckých pracovníkov Fyzikálneho ústavu SAV za r. 1983; plán 
vedeckej výchovy na r. 1985 pre CEFV SAV; stav obsadenia 
realizačných funkcií CEFV SAV k 31.XII. 

  

18 II 1985 5 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Centra 15.X.; Zápisnice 
z rokovaní Vedeckej rady Ústavu merania a meracej techniky a 
Elektrotechnického ústavu; dohoda o zriadení vedecko-výrobného 
združenia „Súčiastky a obvody rýchlej elektroniky na báze GaAs“; 
dohoda o spolupráci medzi CEFV SAV a Ústavom technickej 
kybernetiky SAV; návrh dohody a zriadení vedecko-výrobného 
združenia „Vedecké prístroje pre biologicko-lekársky výskum a prax“; 
zápisnica zo zasadnutia Rady riaditeľov Oddelenia fyzikálnej 
elektroniky Elektrotechnického ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV 
a Tesly Piešťany dňa 4.X.; vyjadrenie k návrhu na vybudovanie 
Československého laboratória pre synchrotrónové žiarenie; stanovisko 
k zmluve o zriadení Učebno-výskumného a výrobného združenia pre 
komplexný výskum krajiny; stručná charakteristika CEFV SAV; 
informácia o účasti na výstave Incheba 85; informácia o účasti zástupcu 
CEFV SAV na štúdiovej besede o založení dobrovoľného vedecko-
výrobného združenia pre štúdium a využitie vlastností GaAs; návrh na 
udelenie Čestnej striebornej plakety SAV za zásluhy o spojenie vedy 
s praxou riaditeľovi k.p. Tesla Piešťany P. Pfleglovi; plán vedeckej 
výchovy na r. 1986 pre CEFV SAV. 

  

19 II 1986 5 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 18.III. a 18.XI.; zápisnice 
zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 30.I., 17.II., 3.III., 24.III., 14.IV., 
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19.V., 2.VI., 16.VI., 18.VIII., 22.IX., 20.X., 3.XI. a 17.XI.; zápisnice 
z rokovaní Ústavnej rady Ústavu merania a meracej techniky; dohoda 
o spolupráci medzi Fyzikálnym ústavom SAV a Pedagogickou fakultou 
v Nitre, Ústavom anorganickej chémie ČSAV; zápis zo zasadnutia 
Rady DVVZd „Supravodivé materiály a zariadenia“ dňa 21.I.; 
zápisnice zo zasadnutí Rady Bázového laboratória technického využitia 
supravodivosti 23.V. a 18.VII.; vyjadrenie podniku Škoda Plzeň 
k pristúpeniu k dohode o vedecko-výrobnom združení „Supravodivé 
materiály a zariadenia“; koncepcia ďalšieho budovania Centrálneho 
mikropočítačového laboratória; návrh exponátov ústavov CEFV SAV 
na veľtrh Incheba 87; informácia o účasti pracovísk CEFV SAV na 
výstave Dni novej techniky 1986; materiály z 8. medzinárodnej školy 
o koherentnej optike; informácia o ocenených exponátoch ústavov 
CEFV SAV na výstave Dni novej techniky elektrotechnického 
výskumu 86; pripomienky k scenáru k relácii o vede a technike „Vstup 
voľný“ z Elektrotechnického ústavu SAV. 

20 II 1987 6 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Centra 14.V.; zápisnice zo 
zasadnutí Kolégia riaditeľa centra 26.I., 16.II., 23.II., 9.III., 23.III., 
6.IV., 4.V., 18.V., 15.VI. a 24.VIII.; zápisnice zo rokovaní Ústavnej 
rady Ústavu merania a meracej techniky SAV; zmluva o zriadení 
detašovaného pracoviska CEFV SAV pri k.p. Tesla Piešťany; zmluva 
o zriadení Vedecko-pedagogického laboratória pre lasery a 
optoelektroniku; zápisnica zo zasadnutia Rady riaditeľov Oddelenia 
fyzikálnej elektroniky Elektrotechnického ústavu SAV, Fyzikálneho 
ústavu SAV a k.p. Tesla Piešťany 8.IV.; žiadosť k.p. Chirana Piešťany 
o prijatie do vedecko-výrobného združenia „Vedecké prístroje pre 
biologicko-lekársky výskum a prax“; záznamy publicistických 
rozhovorov s riaditeľom CEFV SAV akademikom O. Bendom 
o činnosti Centra; návrh na udelenie Zlatej čestnej plakety SAV 
Dionýza Ilkoviča členovi korešpondentovi ČSAV L. Štouračovi; správa 
ZO KSS CEFV SAV o výsledkoch práce základnej organizácie pri 
plnení záverov 17. zjazdu KSČ. 

  

21 II 1988 6 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 5.IV., 3.VI. a 15.XI.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 7.III., 21.III., 11.IV., 
25.IV., 16.V., 30.V., 13.VI., 17.VI., 15.VIII., 14.IX., 10.X., 24.X., 
16.XI., 5.XII. a 19.XII.; zápisnice z rokovaní Ústavnej rady 
Elektrotechnického ústavu; dohoda o spolupráci medzi CEFV SAV a 
k.p. Tesla Piešťany; zmluva o zriadení Spoločného vedecko-
pedagogického laboratória laserovej fyziky a techniky a záznamy z jej 
zasadnutí 9.VI., 30.IX. a 18.XI.; správa o priebehu 5. medzinárodného 
sympózia o jadrových reakciách indukovaných nukleónmi; návrh na 
zabezpečenie úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností v CEFV 
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SAV; návrh na ocenenie CEFV SAV Červenou zástavou predsedu 
Štátnej komisie VTR a ÚRO za úspešné plnenie úloh pri zavádzaní 
robotiky a automatizácie do spoločenskej praxe; oznámenie rektora 
SVŠT o udelení Pamätnej medaile SVŠT CEFV SAV za prínos 
k výchove elektrotechnických inžinierov; menovanie členov 
Prípravného výboru pre zriadenie ZO ROH v CEFV SAV pri 
spoločných útvaroch CEFV SAV; záznam z rokovania o otázkach 
postavenia ZO ROH v CEFV SAV; uznesenie výročnej členskej 
schôdze ZO KSS CEFV SAV z 15.II.; materiál o problematike 
zriaďovania komisií pre CEFV SAV; zoznamy členov Dovoznej 
komisie, Komisie pre zahraničné styky, Komisie pre vedecko-technické 
informácie a Komisie pre výpočtovú techniku CEFV SAV; prehľad 
publikačnej činnosti pracovníkov Fyzikálneho ústavu. 

22 II 1989 7 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Centra 30.VIII.; zápisnice zo 
zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 9.I., 6.II., 6.III., 10.IV., 6.V., 22.V., 
19.VI., 3.VII., 28.VIII., 4.X., 30.X. a 20.XI.; zápisnice z rokovaní 
Ústavnej rady Fyzikálneho ústavu a Elektrotechnického ústavu; 
záznam z 1. zasadnutia Rady priamo riadených pracovísk CEFV SAV; 
záznam z prevádzkovej porady priamo riadených pracovísk CEFV 
SAV; zápisnice zo schôdzí ZV ROH priamo riadených pracovísk 
CEFV SAV; záznamy zo zasadnutí Rady Spoločného vedecko-
pedagogického laboratória laserovej fyziky a techniky 15.III. a 20.X., 
záznam z operatívnej schôdze riaditeľa CEFV SAV 23.I.; dohoda 
o spolupráci medzi Ústavom merania a meracej techniky SAV a 
Výskumným ústavom lekárskej bioniky; dohoda o spolupráci medzi 
Elektrotechnickým ústavom SAV a Ústavom elektrodynamiky AV 
ZSSR; dohoda o spolupráci medzi Ústavom rádiotechniky a 
elektroniky AV ZSSR a CEFV SAV; projekt na zriadenie Laboratória 
termickej analýzy; stanovisko k návrhu na zriadenie Centra vedeckých 
prístrojov SAV; protokol o rozdelení ZO ROH pracovísk Centra a 
vzniku novej ZO ROH priamo riadených pracovísk CEFV SAV; 
kolektívna zmluva priamo riadených pracovísk CEFV SAV na r. 1989; 
delegovanie zástupcov CEFV SAV do Komisie pre udeľovanie 
vedecko-technických kvalifikačných stupňov pri a.s. Tesla – Spotrebná 
elektronika Bratislava; súhlas riaditeľa CEFV SAV s menovaním 
M. Ožvolda za člena komisie Medzinárodnej únie pre čistú a 
aplikovanú fyziku; stanovisko pracovníkov Oddelenia fyzikálne 
elektroniky k súčasnej vnútropolitickej situácii; menovanie členov 
Škodovej komisie, likvidačnej komisie priamo riadených pracovísk 
CEFV SAV; Komisie pre nákup prístrojov a Požiarno-technickej 
komisie CEFV SAV; správa o stave požiarnej ochrany v priamo 
riadených pracoviskách CEFV SAV za r. 1988; správa o stave 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločných útvaroch CEFV 
SAV za r. 1988. 

  



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 34 - 

III. Vedeckovýskumná činnosť 

a. Plány 

23 IIIa 1981 8
  Plány  

  Plán výskumných úloh CEFV SAV na r. 1982; plán výskumnej 
medzinárodnej spolupráce CEFV SAV na r. 1982; plán vedeckej 
spolupráce medzi Fyzikálno-technickým ústavom AV ZSSR a 
Elektrotechnickým ústavom CEFV SAV na r. 1981–1985; pracovný 
plán vedeckej spolupráce medzi Elektrotechnickým ústavom CEFV 
SAV a Ústavom polovodičov AV ZSSR na r. 1981–1985; pracovný 
plán vedeckej spolupráce medzi Fyzikálnym ústavom CEFV SAV a 
Ústredným ústavom fyzikálneho výskumu MAV na r. 1981–1985; plán 
CEFV SAV v oblasti elektroniky, mikroelektroniky a optoelektroniky; 
podklady pre vypracovanie dokumentu Hlavné úlohy SAV po 
XVI. zjazde KSČ za CEFV SAV; námety na spoluprácu medzi 
Výskumným a vývojovým ústavom sklárskym v Trenčíne a 
Fyzikálnym ústavom v rámci riešenia problematiky optimalizácie 
parametrov sklenených vložiek do termosiek; záznam z rokovania 
zástupcov CEFV SAV a k.p. Tesla – spotrebná elektronika o témach 
vedeckej spolupráce; návrh spolupráce v oblasti automatizácie 
vedeckých experimentov medzi Ústavom rádioekológie a využitia 
jadrovej techniky v Košiciach; návrh zamerania výskumu slabej 
supravodivosti v CEFV SAV; správa o zabezpečení výskumu 
vybraných materiálov a chemikálií pre mikroelektroniku; koncepcia 
výskumu supravodivých materiálov a ich aplikácií v 7. päťročnici 
v CEFV SAV; návrhy cieľových projektov výskumu 
v mikroelektronike; koncepcia výskumu CEFV SAV v oblasti 
optoelektroniky, vláknovej a integrovanej optiky v 7. päťročnici. 

 

24 III 1982 8
  Plány  

  Plán výskumných úloh CEFV SAV na r. 1983; námety do Plánu 
akčných opatrení SAV za CEFV SAV; návrh spolupráce medzi 
Elektrotechnickým ústavom SAV a Ústavom jadrovej fyziky AV ZSSR 
v oblasti supravodivých magnetických systémov; návrh spolupráce 
medzi Ústavom merania a meracej techniky SAV a Fyzikálnym 
ústavom ČSAV pri riešení úloh v oblasti merania slabých 
magnetických polí; návrh spolupráce medzi Ústavom merania a 
meracej techniky SAV a Štátnym výskumným ústavom textilným 
v Bratislave na vývoji a realizácii prístrojov vyvinutých v rámci 
plnenia ŠPZV; pracovný plán vedeckej spolupráce medzi 
Elektrotechnickým ústavom SAV a Fyzikálnym ústavom nízkych 
teplôt AV ZSSR; pracovný plán vedeckej spolupráce medzi Ústavom 
merania a meracej techniky SAV a Ústavom prenosu informácií AV 
ZSSR; pracovný plán vedeckej spolupráce medzi Elektrotechnickým 
ústavom SAV a Ústavom polovodičov AV ZSSR na r. 1983–1985; 
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pracovný plán vedeckej spolupráce medzi Elektrotechnickým ústavom 
SAV a Výskumným ústavom technickej fyziky MAV; pracovný plán 
vedeckej spolupráce medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a 
Centrálnym ústavom fyziky v Bukurešti; požiadavky na spoluprácu 
s MAV v oblasti GaAs; plán činnosti vedecko-výrobného združenia 
medzi CEFV SAV a Slovenským hydrometeorologickým ústavom na 
r. 1982; návrh zrušenia úlohy Integrovaná optika v r. 1982; koncepcia 
zabezpečovania výroby vedeckých prístrojov v SAV; návrh spolupráce 
medzi Oddelením fyzikálnej elektroniky pri EÚ a Ústavom technickej 
kybernetiky SAV na vývoji technológie So C-MOS. 

25 III 1983 9
  Plány  

  Plán výskumných úloh CEFV SAV na r. 1984; koncepcia činnosti 
vedecko-výrobného združenia medzi CEFV SAV a Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom na r. 1984–1985; akčný plán CEFV 
SAV na r. 1983; dohoda o spolupráci medzi Elektrotechnickým 
ústavom SAV a Ústavom geológie a geotechniky ČSAV pri riešení 
úlohy Aplikácia magnetických metód pri úprave hnedého uhlia; návrh 
tém vedeckej spolupráce ústavov CEFV SAV so Švajčiarskom; záznam 
z rokovania o vedecko-technickej spolupráci medzi Ústavom merania a 
meracej techniky SAV a ZŤS Martin; návrh vedeckej spolupráce medzi 
Elektrotechnickým ústavom SAV a Ústavom polovodičov AV ZSSR; 
návrh zapojenia ústavov CEFV SAV do riešenia kľúčového smeru 
Nukleárna a subnukleárna fyzika. 

 

26 IIIa 1984 9
  Plány  

  Akčný plán CEFV SAV na r. 1984; zámer úlohy ŠPTR Supravodivé 
magnetické systémy pre technologické procesy; návrh k. p. Tesla na 
rozšírenie spolupráce s CEFV SAV v oblasti vývoja a výroby 
vedeckých prístrojov; návrhy účasti pracovísk CEFV SAV na vývoji 
NMR tomografu; materiály o príprave štátnej úlohy Technológia GaAs 
pre veľmi rýchle integrované obvody; návrh cieľového projektu ŠPZV 
materiály pripravené rýchlym ochladením; znenie komplexného 
programu dvojstrannej spolupráce AV ČSSR a ZSSR „Vyhľadávanie a 
výskum nových elektrických materiálov perspektívnych pre modernú 
techniku; dohoda o vedeckom výskume v oblasti polovodičov medzi 
Elektrotechnickým ústavom SAV, Fyzikálnym ústavom ČSAV a 
Ústavom MASPEC v Taliansku. 

 

27 IIIa 1985 9
  Plány  

  Akčný plán CEFV SAV na r. 1985; návrh účasti pracovísk CEFV SAV 
na riešení problémov prioritného smeru Elektronizácie; návrhy úloh 
ŠPZV ústavov CEFV SAV na 8. päťročnicu; návrh zabezpečenia 
technologickej bázy pre rozvoj tuhých elektrolytov vo Fyzikálnom 
ústave SAV; návrh realizačnej činností Elektrotechnického ústavu SAV 
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v r. 1985; podklady k vstupnej oponentúre novozriaďovanej úlohy 
ŠPZV Reakcie vyvolané rýchlymi neutrónmi; návrh tém vedeckej 
spolupráce medzi ČSAV a AV ZSSR na r. 1986–1990 za ústavy CEFV 
SAV; návrhy na zapojenie ústavov CEFV SAV do riešenie programu 
hydrometeorologických meraní; príprava vedeckej spolupráce medzi 
Fyzikálnym ústavom SAV a Naftovým a plynárenským priemyslom; 
plán vedeckovýskumnej činnosti Bázového laboratória technického 
využitia supravodiovosti na r. 1985; informácie o zabezpečovaní 
výskumného programu GaAs súčiastok a obvodov; návrh zabezpečenia 
výskumu, vývoja a výroby NMR tomografu. 

28 IIIa 1986 10
  Plány  

  Návrhy do Plánu akčných opatrení SAV na r. 1987 za CEFV SAV; 
pracovný plán spolupráce medzi Elektrotechnickým ústavom SAV, k.p. 
Kablo a DonFTI Doneck na úlohe Príprava mnohovláknitých vodičov 
na báze tvárniteľných zliatin; návrh na zapojenie ústavov CEFV SAV 
do vedeckej spolupráce s AV NDR; námety na vedeckú spoluprácu 
ústavov CEFV SAV s Holandskom; prehľad tém spolupráce CEFV 
SAV a Slovenského hydrometeorologického ústavu v 8. päťročnici; 
prognostická štúdia „Materiály pre mikroelektroniku a magnetické 
materiály“; prognostická štúdia „Nové technológie a štruktúry pre 
mikroelektroniku“; návrh Fyzikálneho ústavu SAV na uzavretie 
výskumného kontraktu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú 
energiu vo Viedni; pracovný plán vedeckej spolupráce medzi Ústavom 
merania a meracej techniky SAV a Ústavom prenosu informácií AV 
ZSSR na roky 1986–1990; materiály o príprave projektu celotelového 
tomografu; plán vedeckovýskumnej činnosti Československého 
metrologického ústavu na r. 1987; informácie o príprave úlohy 
Vybrané súpravodivé magnetické systémy; zabezpečovanie úlohy 
Výskum technológie GaAs pre rýchle integrované obvody; nadviazanie 
spolupráce medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a Ústavom 
rádiotechniky a elektroniky AV ZSSR na cieľovom programe 
Optoelektronika. 

 

29 IIIa 1987 11
  Plány  

  Návrh na zapojenie ústavov CEFV SAV do medzinárodnej spolupráce 
pri výskume planéty Mars; spresnenie tém vedeckej spolupráce medzi 
CEFV SAV a Centrom vysokých tlakov PAV; dohoda o spolupráci 
v oblasti metód číslicového spracovania obrazov medzi Ústavom 
merania a meracej techniky a Elektrotechnickou fakultou ČVUT 
v Prahe; návrh na zabezpečenie zdroja synchrotrónového žiarenia pre 
základný fyzikálny výskum; návrhy na zapojenie CEFV SAV do 
cieľového projektu ŠPZV zameraného na vysokoteplotnú 
súpravodivosť; plán programu spolupráce č. 6 Optoelektronika medzi 
SAV a AV ZSSR; plány na riešenie úloh KP VTP krajín RVHP za 
ústavy CEFV SAV; materiály o príprave a zabezpečovaní projektu 
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celotelového tomografu. 

30 IIIa 1988 12
  Plány  

  Akčný plán CEFV SAV na r. 1988; koncepcia rozvoja výskumu optiky 
v ČSSR; podklady za CEFV SAV k vypracovaniu prognózy Vývoj a 
zavedenie laserovej techniky a technológie do r. 2010; poznámky 
CEFV SAV k Návrhu na aktualizáciu KP VTP do r. 2000; dohoda 
medzi Ústavom merania a meracej techniky SAV a Ústavom 
aplikovanej fyziky AV ZSSR o spoločnom riešení úlohy 
Rozpracovanie systémov automatizácie vedeckých výskumov a 
experimentov; návrh cieľového projektu Vysokoteplotná 
supravodivosť; charakteristika navrhovaného kľúčového smeru III-7 
Elektronika; koncepcia hospodárskeho rozvoja koncernu Chirana 
v 9. päťročnici. 

 

31 IIIa 1989 12
  Plány  

  Plán výskumných úloh CEFV SAV na 9. päťročnicu; akčný program 
CEFV SAV na r. 1989; ciele ťažiskového vedecko-Výskumného smeru 
CEFV SAV „Supravodivosť vrátane vysokoteplotnej supravodivosti“ 
v 9. päťročnici; návrh smeru výskumu CEFV SAV „Problémy jadrovej 
a subjadrovej fyziky“; pracovný plán vedeckej spolupráce medzi 
Elektrotechnického ústavu SAV a Fyzikálno-technickým ústavom 
nízkych teplôt AV ZSSR; príprava čiastkovej úlohy „Medicínska 
obrazová informácia“; návrhy na zaradenie vedeckotechnických 
projektov „Vybrané vedecké prístroje pre biomedicínske použitie“ a 
„Automatizované systémy merania tvarových odchýlok“ do ŠPTR 
v 9. päťročnici; návrh na riešenie zdroja magnetického poľa pre MR-
tomografie. 

 

b. Správy 

32 IIIb 1981 12 
  Správy   

  Informácie o realizácii výsledkov výskumu ústavov CEFV SAV; 
podklady pre kontrolnú správu o plnení opatrení Predsedníctva SAV 
k otázkam rozvoja československého strojárstva, hutníctva a 
stavebníctva za ústavy CEFV SAV; vyhodnotenie plnenia dohody 
o vedeckej spolupráci medzi CEFV SAV a k.p. Tesla Vráble; podklady 
za CEFV SAV ku správe o podieli výskumných ústavov v SSR na 
rozvoji elektroniky a mikroelektroniky v národnom hospodárstve; 
správa o stave rozvoja mikroelektroniky v SSR; informácie o výskume 
slabej supravodivosti na ústavoch CEFV SAV; správy o plnení úloh vo 
výskume amorfných kovových materiálov CEFV SAV; zhodnotenie 
podielu pracovísk SAV na cieľovom projekte Optické oznamovanie a 
jeho perspektíva; vyhodnotenie vedeckej spolupráce medzi CEFV SAV 
a k.p. Škoda Plzeň. 
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33 IIIb 1982 13 
  Správy   

  Správa o činnosti CEFV SAV za r. 1981; správa o výsledkoch 
mnohostrannej spolupráce Elektrotechnického ústavu SAV na 
problémoch výskum polovodičov a DP MO RVHP; informácia 
o realizácii výsledkov výskumu ústavov CEFV SAV; stručná 
informácia o úlohách riešených v CEFV SAV; hodnotenie plnenia úloh 
v rámci programu Interkozmos; správa o účasti CEFV SAV na 
spolupráci ČSAV a EFEP v elektronike a elektrotechnike v r. 1981; 
zhodnotenie príspevku elektrofyzikálneho výskumu v SAV k rozvoju 
poznania; správa o využití metód jadrovej fyziky vo Fyzikálnom ústave 
SAV pri riešení vybraných problémov národného hospodárstva; 
hlásenie o plnení úloh vedeckej spolupráce medzi CEFV SAV a 
Bratislavskými elektrotechnickými závodmi; správa o plnení úlohy 
ŠPZV „Transport hmoty, energie a náboja vo vybraných štruktúrach“; 
správa o plnení úlohy ŠPZV „Návrh experimentálneho modelu pre 
NMR-tomografiu za r. 1981–1982; záznam z kontrolného dňa plnenia 
úloh vedecko-výrobného združenia medzi CEFV SAV a SHMÚ; 
správy o plnení úloh v oblasti supravodivosti v ústavoch CEFV SAV; 
správy o plnení úloh vyplývajúcich z dohody o spolupráci medzi CEFV 
SAV a Tesla Vráble; kontrola plnenia vedeckého programu spolupráce 
medzi Elektrotechnického ústavu SAV a Tesla Piešťany; správa zo 
zasadnutia riešiteľov úlohy „Sklenené vlnovody“; správa o stave prác 
pri zabezpečovaní výroby amorfných kovových materiálov; správy 
o riešení úloh automatizácie na pracoviskách CEFV SAV; informácie 
o riešení úloh v oblasti optoelektronických súčiastok; kontrola plnenia 
úlohy ŠPZV „Mikroelektronické štruktúry“ za r. 1981; správa 
o činnosti Ústavu rádiotechniky a elektroniky ČSAV za r. 1981; správa 
o činnosti elektromikroskopického laboratória pri Elektrotechnickom 
ústave SAV; protokoly zo zasadaní medzinárodnej problémovej 
komisie Výskum polovodičov. 

  

34 IIIb 1983 14 
  Správy   

  Správa o činnosti CEFV SAV za r. 1982; informácie o realizačnej 
činnosti na ústavoch CEFV SAV; stručná správa o plnení Akčného 
plánu CEFV SAV; zhodnotenie vedecko-technických stykov 
Elektrotechnického ústavu SAV so zahraničím za r. 1980–1983; 
informácia o stave prác na vývoji zariadenia pre riadkovanie 
laserového lúča; správa o výskumnej náplni kolektívu Elektrónkovej 
taviacej pece pri Elektrotechnickom ústave SAV; správa o účasti CEFV 
SAV na spolupráci ČSAV a FMEP v elektrotechnike a elektronike 
v r. 1982; informácia o prínose rádiometrickej metódy v energetických 
prevádzkach; závery zo zasadnutí zástupcov ústavov CEFV SAV a k.p. 
BEZ Bratislava k plneniu vedeckovýskumných úloh za r. 1982; 
protokol z oponentúry úlohy ŠPZV „Viacprocesorový systém pre 
experimentálnu jadrovú fyziku“; protokol zo schvaľovania prototypu 
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interferenčného mikroskopu IM-01; správa o činnosti vedecko-
výrobného združenia medzi CEFV SAV, SHMÚ a k.ú.o. Datasystém; 
informácie o plnení spoločných vedeckovýskumných úloh medzi 
ústavmi CEFV SAV a k.p. Tesla Vráble; správa o stave prác na 
supravodivých magnetických systémoch gyrotrónových blokov pre 
TOKAMAK T-15; správa o plnení úlohy ŠPZV „Mikroelektronické 
štruktúry“ za r. 1982; materiály o plnení úloh pri vývoji celotelového 
tomografu; správy o riešení úloh v oblasti automatizácie vedeckých 
experimentov; informácie o riešení problematiky supravodivosti 
v CEFV SAV; správa o činnosti Ústavu rádiotechniky a elektroniky 
ČSAV za r. 1982. 

35 IIIb 1984 15 
  Správy   

  Správa o činnosti CEFV SAV za r. 1983; študijná správa „Možnosti 
prípravy senzorov fyzikálnych veličín na báze viackomponentných 
polovodičov pripravovaných rýchlym ochladením“; informácia 
o rýchlej kremíkovej PIN-fotodióde pre optické komunikácie; záznam 
z oponentúry úlohy ŠPZV „Príprava a štúdium optických vlnovodov“; 
oponentský posudok úlohy ŠPTR „Elektrónová litografia“; správa 
o rozvoji metód jadrovej fyziky a stave využitia v energetike; záznam 
z porady o výrobe supravodivých magnetov s príslušenstvom pre NMR 
spektrometre; správa o plnení cieľového projektu „Progresívne 
materiály technológie a štruktúry pre mikroelektroniku“; informácie 
o výskume technológie prípravy a vlastností amorfných kovových 
zliatin; materiály o riešení úloh z oblasti supravodivosti; správy 
o výskume optoelektronických súčiastok; informácie o riešení úloh 
automatizácie; protokoly zo zasadnutí medzinárodnej problémovej 
komisie Výskum polovodičov; informácie o realizácii spolupráce 
medzi ústavmi CEFV SAV a výrobnými podnikmi. 

  

36 IIIb 1985 15 
  Správy   

  Správa o činnosti CEFV SAV za r. 1984; informácie o realizačnej 
činnosti na ústavoch CEFV SAV; podklady za CEFV SAV k správe 
o výsledkoch spolupráce medzi SAV a Ministerstvom lesného a 
vodného hospodárstva za r. 1984–85; správy o výskume amorfných 
kovových zliatin; vyhodnotenie vedeckej spolupráce medzi 
Elektrotechnickým ústavom SAV a Spojeným ústavom jadrového 
výskumu v Dubne; vyhodnotenie vedecko-technickej spolupráce pri 
riešení problému „Využitie supravodivosti v atómovej vede a 
technike“; informácie o plnení gyrotrónového programu; správa 
o súčasnom stave elektroniky na báze GaAs; správa o plnení cieľového 
projektu „Progresívne materiály, technológie a štruktúry pre 
mikroelektroniku“ za r. 1984; informácie o plnení úloh v oblasti 
tomografie; správy o riešení úloh supravodivosti; správy o plnení úloh 
automatizácie; správa o činnosti Ústavu rádiotechniky a elektroniky 
ČSAV za r. 1984; informácie o realizácii spolupráce medzi ústavmi 
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CEFV SAV a výrobnými podnikmi. 

37 IIIb 1986 16 
  Správy   

  Správa o činnosti CEFV SAV za r. 1985; zhodnotenie vedeckej 
spolupráce FÚ so zahraničím za 7. päťročnicu; správa o činnosti 
vedecko-výrobného združenia medzi CEFV SAV a SHMÚ za r. 1985; 
správa o činnosti Oddelenia fyzikálnej elektroniky v Piešťanoch; 
správa o postavení jadrovej a subjadrovej fyziky pri plnení vedeckých 
zámerov CEFV SAV; štúdia „Súčasný stav a perspektívy štruktúr 
arzenidu gália na kremíku“; prehľad výsledkov pri riešení úlohy ŠPZV 
„Vlastnosti a dynamika subjadrových častíc“; správa o plnení úlohy 
ŠPTR „Výskum a vývoj meracích metód vlastností súčiastok a 
obvodov“; informácie o podieli ústavov CEFV SAV na riešení KP 
VTP členských krajín RVHP do r. 2000; zápis zo zasadnutia Rady 
kľúčového smeru III-7; správy o výskume technológie GaAs pre veľmi 
rýchle integrované obvody; správy o výskume a využití amorfných 
kovových zliatin; hodnotiaca správa o rozvoji optoelektroniky v SSR; 
informácie o plnení úloh automatizácie; informácie o realizácii 
spolupráce medzi ústavmi CEFV SAV a výrobnými podnikmi. 

  

38 IIIb 1987 16 
  Správy   

  Správa o činnosti CEFV SAV za r. 1986; kontrola plnenia výskumných 
úloh v odbore mikroelektroniky a optoelektroniky v Elektrotechnickom 
ústave SAV; zhodnotenie uplatňovania výsledkov výskumu ústavov 
CEFV SAV v spoločenskej praxi; informácie o plnení úloh 
supravodivosti; správy o výskume a využití amorfných kovových 
zliatin; informácie o riešení gyrotrónového programu; správy o plnení 
úloh automatizácie; správy o výskume technológie GaAs. 

  

39 IIIb 1988 17 
  Správy   

  Správa o činnosti CEFV SAV za r. 1987; správa o plnení úloh Akčného 
programu CEFV SAV; informácia o zapojení CEFV SAV do plnenia 
úloh vedecko-výrobného združenia medzi CEFV SAV, SHMÚ a k.ú.o. 
Datasystém; správa o plnení úloh ŠPZV v kľúčovom smere III-7 za 
r. 1987; informácie o plnení úloh supravodivosti; správa o priebehu 
riešenia cieľového projektu „Optoelektronika“ na pracoviskách CEFV 
SAV; charakteristika úloh riešených v rámci KP VTP RVHP v CEFV 
SAV; správy o realizácii programu GaAs v SSR; materiály o riešení 
problematiky NMR tomografie. 

  

40 IIIb 1989 17 
  Správy   

  Stanovisko CEFV SAV k hodnotiacej správe o rozvoji optoelektroniky 
v SSR; hodnotenie plnenia úlohy ŠPTR „Výskum technológie GaAs 
pre rýchle integrované obvody“; správa o plnení úlohy ŠPZV 
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“Automatizované meracie komplexy pre výskum biozických štruktúr“ 
v r. 1988. 

IV. Technicko-ekonomické veci 

41 IV 1981 17 
  Technicko-ekonomické veci   

  Rozpis rozpočtu výdavkov a príjmov na r. 1982 pre ústavy CEFV 
SAV; zápis z porady o problematike uvedenia rastrovacieho 
elektrónového mikroskopu do trvalej prevádzky; špecifikácia zariadení 
Hmotnostný regulovateľný prietokomer; Kapacitný merač vákua a 
Paládiová čistička vodíka schválených pre pracoviská CEFV SAV; 
správa o využívaní drahých prístrojov na pracoviskách CEFV SAV; 
správa o využívaní drahých prístrojov na pracoviskách CEFV SAV za 
r. 1980. 

  

42 IV 1982 17 
  Technicko-ekonomické veci   

  Prehľad nákupu investícií v r. 1981 za CEFV SAV; návrh 
vykonávacieho plánu a rozpočtu pre ústavy CEFV SAV na r. 1983; 
požiadavky a zabezpečovanie ústavov CEFV SAV náročnou 
experimentálnou technikou. 

  

43 IV 1983 18 
  Technicko-ekonomické veci   

  Prehľad plnenia hospodárskych zmlúv a záväzkov hmotnej povahy 
v r. 1983 v CEFV SAV; návrhy Fyzikálneho ústavu SAV na dovoz 
prístrojov z nesocialistických štátov; záznam z kontrolného dňa stavby 
„Spoločné pracovisko M3 Piešťany“. 

  

44 IV 1984 18 
  Technicko-ekonomické veci   

  Rozpis smerných limitov pre spracovanie plánu rozpočtu na 
8. päťročnicu pre CEFV SAV; investičný zámer pre stavbu Realizačné 
stredisko Elektrotechnického ústavu SAV; materiály o budovaní 
vývojových dielní SAV na Patrónke; požiadavky ústavov CEFV SAV 
na prístrojové vybavenie v 8. päťročnici; informácia o priestorovej 
situácii realizačných stredísk CEFV SAV; dohoda medzi Fyzikálnym 
ústavom SAv a Matematicko-fyzikálnou fakultou UK o spoločnom 
budovaní a využívaní združenej investície Gama spektrometrický 
systém Le Croy 3500; pripomienky k revíznej prehliadke mikroskopu 
BS 350 na Elektrotechnickom ústave SAV. 

  

45 IV 1985 18 
  Technicko-ekonomické veci   

  Materiály o budovaní realizačného strediska pre Elektrotechnický ústav 
a Fyzikálny ústav CEFV SAV; informácia o budovaní vývojových 
dielní SAV; uvoľnenie devízových prostriedkov na nákup iónového 
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implantátora k riešeniu výskumu GaAs; pomoc riaditeľa CEFV SAV 
pri zabezpečení plynného hélia zo ZSSR; prehľad hospodárskych 
zmlúv Fyzikálneho ústavu SAV uzatvorených v r. 1984–1985. 

46 IV 1986 18 
  Technicko-ekonomické veci   

  Materiály o budovaní realizačného strediska pre Elektrotechnický ústav 
a Fyzikálny ústav CEFV SAV; informácie o budovaní vývojových 
dielní Ústavu merania a meracej techniky SAV v objekte MC-4 
v Bratislave-Petržalke; návrhy ústavov CEFV SAV na dovoz 
prístrojovej techniky; záznam o odovzdaní do užívania zariadenia pre 
zváranie elektrónovým zväzkom FL 7 vo Fyzikálnom ústave SAV; 
záznam z prešetrenia využívania prístroja Visicorder Fy Honeywell 
v Elektrotechnickom ústave SAV. 

  

47 IV 1987 18 
  Technicko-ekonomické veci   

  Informácie o budovaní realizačného strediska pre Elektrotechnický 
ústav a Fyzikálny ústav CEFV SAV; materiály o budovaní vývojových 
dielní Ústavu merania a meracej techniky SAV v objekte MC-4 
v Bratislave-Petržalke; zabezpečovanie priestorov pre spoločné 
pracovisko SAV a k.p. Tesla Piešťany; rozpis rozpočtu pre CEFV SAV 
na r. 1988; požiadavky na prístrojové vybavenie ústavov CEFV SAV. 

  

48 IV 1988 18 
  Technicko-ekonomické veci   

  Rozpis rozpočtu na r. 1989 pre CEFV SAV; návrh koncepcie MTZ a 
investícií v podmienkach CEFV SAV; návrhy ústavov CEFV SAV na 
dovoz prístrojovej techniky; informácie o užívaní stavby Spoločné 
pracovisko M-3 Piešťany; zmluva o spoločnom využívaní Iónového 
implantátora SCI 218 medzi CEFV SAV a n.p. Tesla Piešťany; 
informácia o využívaní priestorov objektu MC-4 v Bratislave-
Petržalke; projektová štúdia „Laboratórium MR-tomografia“; 
informácia o vyčlenení pracovníkov do priamo riadených pracovísk 
CEFV SAV; inventarizácia hospodárskych prostriedkov v CEFV SAV 
za r. 1988. 

  

49 IV 1989 18 
  Technicko-ekonomické veci   

  Správa o hospodárení CEFV SAV za 1. polrok 1989; informácia 
o realizácii stavieb CEFV SAV k 25.IX.; čerpanie rozpočtu na 
pracoviskách CEFV SAV v r. 1989; systém zabezpečovania investícií a 
MTZ v CEFV SAV; záznamy o budovaní pracoviska OFE CEFV SAV 
v areáli k.p. Tesla Piešťany; inventarizácia hospodárskych prostriedkov 
v CEFV SAV za r. 1989. 
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CCHV  SAV (CENTRUM CHEMICKÉHO VÝSKUMU ) 

I. Normatívne dokumenty 

1 I 1981 1
  Normatívne dokumenty  

  Organizačný poriadok CCHV SAV; menovanie zástupcu riaditeľa a 
vedeckého tajomníka CCHV SAV; informácia o štruktúre CCHV 
SAV. 

 

2 I 1983 1
  Normatívne dokumenty  

  Zriaďovacia listina CCHV SAV; organizačný poriadok CCHV SAV; 
organizačný poriadok THS CCHV SAV; menovanie riaditeľa 
Spoločného laboratória pre základný výskum skla. 

 

3 I 1984 1
  Normatívne dokumenty  

  Zriaďovacia listina a dodatok č. 1 k organizačnému poriadku CCHV 
SAV; menovanie riaditeľa Ústavu anorganickej chémie CCHV SAV; 
menovanie vedúceho a členov Koordinačnej rady Spoločného 
pracoviska pre výskum biotechnológie potravín. 

 

4 I 1985 1
  Normatívne dokumenty  

  Menovanie členov Rady spoločných pracovísk CCHV SAV.  

5 I 1986 1
  Normatívne dokumenty  

  Menovanie členov Vedeckej rady CCHV SAV; organizačný poriadok 
Laboratória chémie vzácnych prvkov CCHV SAV a VŠT v Košiciach; 
menovanie členov Rady laboratória chémie vzácnych prvkov; 
prevádzkový poriadok Laboratória chémie vzácnych prvkov. 

 

6 I 1987 1
  Normatívne dokumenty  

  Návrh na členov Vedeckej rady CCHV SAV za Ústav polymérov.  

7 I 1988 1
  Normatívne dokumenty  

  Menovanie vedeckého tajomníka ústavu polymérov; vzorový štatút 
združených pracovísk z oblasti spektroskopie; organizačný poriadok 
Ústavu anorganickej chémie SAV a Chemického ústavu SAV. 

 

8 I 1989 1
  Normatívne dokumenty  

  Menovanie členov Kolégia riaditeľa CCHV SAV a Rady spoločných 
pracovísk CCHV SAV; menovanie zástupcu riaditeľa Ústavu 
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polymérov SAV. 

II. Vedecko-organizačné veci 

9 II 1981 1 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 26.I., 27.II., 29.V., 28.X. 
a 17.XII.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 19.II. a 
28.IV.; zápisnice z rokovaní Ústavnej rady Chemického ústavu SAV, 
Ústavu anorganickej chémie SAV a Ústavu polymérov SAV; 
pripomienky k návrhu na zriadenie spoločného laboratória chémie a 
technológie prírodných látok na Farmaceutickej fakulte UK; dohoda 
o spolupráci medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Ústavom 
teórie hutníckych procesov ČSAV; podklady o spolupráci Ústavu 
anorganickej chémie SAV s vysokými školami SSR; návrh členov 
Komisie pre energetiku pri Predsedníctva SAV za CCHV SAV; návrh 
na udelenie Čestnej zlatej plakety SAV Dionýza Štúra J. Tomkovi; 
prehľady členov pracovných skupín pri CCHV SAV; stanovisko 
riaditeľa CCHV SAV k listu ministra poľnohospodárstva a výživy vo 
veci vyriešenia likvidácie zásob arzeničnanu vápenatého; plán vedeckej 
výchovy na r. 1982 pre CCHV SAV. 

  

10 II 1982 1 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 25.II., 18.VI. a 29.X.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 8.I., 26.II., 12.III., 
15.XI. a 10.XII.; zápisnice z rokovaní Ústavnej rady Ústavu 
anorganickej chémie SAV a Ústavu polymérov SAV; návrh na 
zriadenie spoločného laboratória pre základný chemický výskum skla 
medzi CCHV SAV a Výskumným a vývojovým ústavom sklárskym 
Trenčíne; dohody o spolupráci medzi Ústavom anorganickej chémie 
SAV a Chemickotechnologickou fakultou SVŠT, Ústavom 
anorganickej chémie ČSAV, Farmaceutickou fakultou UK, Ústavom 
teórie hutníckych procesov ČSAV, Výskumným ústavom Přerovských 
strojární, Ústavom fyzikálnej chémie v Bukurešti; informácie 
o vedeckých podujatiach na pracoviskách Centra; plán vedeckej 
výchovy na r. 1983 pre CCHV SAV. 

  

11 II 1983 2 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 14.II., 7.VII. a 7.XI.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 14.I., 1.III., 30.III., 
26.IV., 31.V., 5.IX., 22.XI. a 22.XII.; zápisnice z rokovaní Ústavnej 
rady Chemického ústavu SAV, Ústavu anorganickej chémie SAV a 
Ústavu polymérov SAV; záznam z porady riaditeľov vedeckých centier 
a pracovísk Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied SAV 
12.XII.; dohoda o zriadení Spoločného laboratória pre základný 
výskum skla; dohoda o zriadení Spoločného pracoviska pre výskum 
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biotechnológie potravín medzi CCHV SAV a SVŠT v Bratislave; 
stanovisko riaditeľa CCHV SAV k návrhu na zriadenie Pedagogicko-
vedecko-výrobného združenia medzi SAV, Ministerstvom školstva 
SSR a MPVž SSR; menovanie zástupcov CCHV SAV poverených 
prípravou dohody s Výskumným ústavom Liko; dohoda o spolupráci 
medzi CCHV SAV a Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; dohody 
o spolupráci medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Výskumným 
ústavom stavebných hmôt v Brne, výskumným ústavom hutníckej 
keramiky, n.p. Ľahké stavebné hmoty, Chemickými závodmi 
J. Dimitrova, Geologickým ústavom SAV; pripomienky riaditeľa 
CCHV SAV k dohode o spolupráci medzi SAV a GR Slovchémia; 
dohoda o spolupráci medzi SAV a GR Slovakotex v Trenčíne; správa 
o 9. konferencii o koordinačnej chémii; stanovisko riaditeľa CCHV 
SAV k návrhu koncepcie budovania siete počítačov; materiály zo 
slávnostného zasadnutia pracovníkov CCHV SAV pri príležitosti 
30. výročia vzniku SAV; informácia o založení ZO ROH pri CCHV 
SAV; návrh na prémiu Slovenského literárneho fondu za vedeckú 
prácu pre riaditeľa CCHV SAV; plán vedeckej výchovy na r. 1984 pre 
CCHV SAV; návrh na zriadenie Komisie pre obhajoby kandidátskych 
dizertácií v odbore 14-06-9 „Chemická fyzika“ pri CCHV SAV. 

12 II 1984 2–3 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 20.II., 28.V. a 19.X.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 16.I., 6.II., 26.III., 3.V., 
18.VI., 17.IX., 28.XI. a 21.XII.; záznamy z porád riaditeľov ústavov 
CCHV SAV 20.I. a 23.VII.; zápisnice z rokovaní Ústavnej rady 
Chemického ústavu SAV, Ústavu anorganickej chémie SAV a Ústavu 
polymérov SAV; záznamy z porád riaditeľov vedeckých centier a 
pracovísk Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied SAV 20.II. 
a 6.VII.; zmluva o vytvorení štúdijno-vedecko-výskumno-výrobného 
združenia medzi Ústavom anorganickej chémie SAV, 
Chemickotechnologickou fakultou SVŠT, k.p. Cementárne a vápenky 
Trenčín a GR Prefabrikácia Bratislava; dohoda o spolupráci medzi 
CCHV SAV a Ústavom teórie hutníckych procesov ČSAV; dohody 
o spolupráci medzi Úsavom anorganickej chémie SAV a Výskumným 
ústavom pre ropu a uhľovodíkové plyny, Výskumným ústavom pre 
petrochémiu; návrh na udelenie spoločnej ceny ČSAV a AV NDR za 
vynikajúce výsledky vedeckej spolupráce Ústavu anorganickej chémie 
CCHV SAV s Centrálnym ústavom anorganickej chémie AV NDR; 
návrh na udelenie Štátnej ceny K. Gottwalda kolektívu pracovníkov 
Výskumného ústavu kožedělného v Gottwaldove a Ústavu polymérov 
CCHV SAV; menovanie členov Komisie pre JSBVO pri CCHV SAV; 
záznam zo schôdze Komisie pre prístrojovú techniku pri CCHV SAV; 
plán filozoficko-metodologických seminárov pri CCHV SAV na 
r. 1984; vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického 
súťaženia v Priamo riadených útvaroch CCHV SAV za r. 1984; plán 
zahraničných stykov pracovísk CCHV SAV na r. 1985; podklady 
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ústavov CCHV SAV k listu akademika V. Filkorna vo veci výchovy 
nových vedeckých pracovníkov. 

13 II 1985 3 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 25.I., 19.II. a 17.VI.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 12.III., 30.IV., 18.VI., 
6.IX. a 4.XI.; záznamy zo schôdzí rady spoločných pracovísk CCHV 
SAV 15.III., 30.IV. a 25.V.; zápisnice z rokovaní Ústavnej rady 
Chemického ústavu SAV, Ústavu anorganickej chémie SAV a Ústavu 
polymérov SAV; záznam z porady riaditeľov vedeckých centier a 
pracovísk Oddelenia vied o živej prírode a chemických vied SAV 
11.IV.; zmluva o zriadení vedecko-výrobného združenia medzi 
Chemickým ústavom CCHV SAV a GR trustu Cukor–cukrovinky; 
návrh dohody o zriadení vedecko-výrobného združenia Laboratórium 
chémie vzácnych prvkov medzi CCHV SAV a VŠT v Košiciach; návrh 
na vybudovanie Spoločného pracoviska chemických a biochemických 
procesov medzi SAV, MP SSR a Ministerstvom školstva SSR 
v Prievidzi; návrh na udelenie ceny Ministerstva priemyslu SSR 
B. Číčelovi a I. Novákovi; informácia o spoluúčasti CCHV SAV na 
organizácii laboratórneho kurzu Metódy prípravy rekombinantných 
DNA; plán úloh JSBVO v CCHV SAV na r. 1986; správa o vykonaní 
verejnej previerky bezpečnosti práce v CCHV SAV; pripomienky 
riaditeľa CCHV SAV ku Koncepcii rozvoja SAV v rokoch 1986–1995; 
informácie o vedeckej výchove v CCHV SAV. 

  

14 II 1986 3–4 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 21.II., 3.VI. a 3.XI.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 3.I., 20.I., 21.III., 
29.V., 1.VII., 1.IX., 26.IX., 6.X., 24.XI. a 15.XII.; záznamy zo schôdzí 
Rady spoločných pracovísk CCHV SAV 11.IV., 29.V. a 7.XI.; 
zápisnica z rokovaní Ústavnej rady Chemického ústavu SAV, Ústavu 
anorganickej chémie SAV a Ústavu polymérov SAV; záznamy z porád 
riaditeľov vedeckých centier a pracovísk Oddelenia vied o živej prírode 
a chemických vied SAV 13.III. a 4.XII.; záznam zo zasadnutia 
Koordinačnej rady Spoločného laboratória pre základný výskum skla; 
zmluva o zriadení vedecko-výrobného združenia Laboratórium chémie 
vzácnych prvkov; dohoda o spolupráci medzi CCHV SAV a 
Farmaceutickou fakultou UK; dohoda o spolupráci medzi Chemickým 
ústavom a Arborétom Mlyňany; prehľad dohôd o spolupráci medzi 
Ústavom polymérov a organizáciami v ČSSR; správa o vykonaní 
verejnej previerky bezpečnosti práce v CCHV SAV; vyjadrenie 
riaditeľa CCHV SAV k materiálu „Súčasný stav a koncepcia 
kádrového zabezpečenia riešenia úloh v Ústave polymérov“; posudok 
diela „Fytomasa ako chemická surovina“. 
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15 II 1987 4 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 30.I., 23.VI. a 18.XI.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 26.I., 10.III., 5.V., 
8.VII., 2.IX., 6.XI. a 9.XII.; záznamy zo schôdzí Rady spoločných 
pracovísk CCHV SAV 18.IX., 12.XII. a 22.XII.; zápisnice z rokovaní 
Ústavnej rady Chemického ústavu SAV, Ústavu anorganickej chémie 
SAV a Ústavu polymérov SAV; záznam z porady pracovníkov 
Spoločného laboratória pre základný výskum skla 18.XII.; dohoda 
o spolupráci medzi Chemickým ústavom SAV a Chemikou o.p. 
Bratislava, Plemenářskym podnikom; informácia o plnení dohôd 
o spolupráci medzi Ústavom polymérov SAV a praxou; záznam
z rokovania o spolupráci zástupcov SAV, GR Slovnaft a výskumných 
ústavov VHJ Slovnaft; pripomienky riaditeľa CCHV SAV k námetom 
SAV na rozpracovanie „Zásad prebudovania hospodárskeho 
mechanizmu ČSSR v podmienkach ČSAV a SAV“; stanovisko 
riaditeľa CCHV SAV k záverom diskusie o výchove chemických 
inžinierov; delegovanie J. Klaudinyho do Komisie pre biotechnológie 
pri Slovenskej rade ČSVTS; analýza morálnej a materiálnej stimulácie 
vedeckej práce na ústavoch CCHV SAV; informácie o vedeckej 
výchove na priamo riadených pracoviskách CCHV SAV; správa 
o priebehu filozoficko-metodologických seminárov v CCHV SAV za 
r. 1987; pripomienky riaditeľa Ústavu polymérov SAV k návrhu 
poverovacej listiny Chemopetrolu pre funkciu vedúceho pracoviska 
VTR. 

  

16 II 1988 5 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 5.II., 20.V. a 25.X.; 
zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 18.I., 1.III., 26.IV., 
31.V., 28.VI., 14.IX., 14.XI. a 16.XII.; záznamy zo schôdzí Rady 
spoločných pracovísk CCHV SAV 24.V., 24.VI., 14.IX. a 21.XI.; 
zápisnice z rokovaní Ústavnej rady Chemického ústavu SAV, Ústavu 
anorganickej chémie SAV a Ústavu polymérov SAV; zápis z porady 
riaditeľov vedeckých centier a pracovísk Oddelenia vied o živej prírode 
a chemických vied SAV 6.IV.; zápisnica zo zasadnutia Koordinačnej 
rady Spoločného laboratória pre základný výskum skla 13.XII.; záznam 
zo zasadnutia Koordinačnej rady Spoločného pracoviska pre výskum 
biotechnológie potravín 22.VI.; záznam z porady zástupcov Štátneho 
drevárskeho výskumného ústavu a CCHV SAV 19.IV.; dohoda 
o spolupráci medzi Chemickým ústavom SAV a Vysokou školou 
veterinárskou v Košiciach; návrh na udelení odmeny Slovenského 
literárneho fondu akademikovi V. Kellöovi; stanovisko riaditeľa 
CCHV SAV ku koncepcii budovania výpočtovej techniky SAV 
v 8. päťročnici; stanovisko riaditeľa CCHV SAV k návrhu poverovacej 
listiny vedúceho pracoviska VTR pre Štátny výskumný ústav sklársky; 
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pripomienky Chemického ústavu k materiálu Výsledky analýzy 
riešiteľskej úrovne a výslednosti práce vedeckých pracovísk SAV. 

17 II 1989 6 
  Vedecko-organizačné veci   

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 17.II., 9.VI., 7.XI. a 
1.XII.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 24.I., 14.III., 
25.IV., 28.VI., 1.IX. a 13.XI.; záznamy zo schôdzí Rady spoločných 
pracovísk CCHV SAV 17.I., 7.III. a 24.V.; zápisnice z rokovaní 
Ústavnej rady Chemického ústavu SAV, Ústavu anorganickej chémie 
SAV a Ústavu polymérov SAV; zápisnice zo zasadnutia Koordinačnej 
rady Spoločného laboratória pre základný výskum skla 28.XI.; 
stanovisko k návrhu na vytvorenie pracoviska „Umelej inteligencie“; 
pripomienky riaditeľa CCHV SAV k právnym predpisom v oblasti 
vedeckej výchovy; stanovisko k návrhu na zriadenie chemicko-
inžinierskeho centra v SSR; pripomienky k návrhu na zdokonalenie 
činnosti SAV v rámci prestavby; menovanie tajomníka Komisie pre 
JSBVO pri CCHV SAV; menovanie členov pracovnej skupiny pre 
zabezpečenie Medzinárodného chemického veľtrhu Incheba 89; 
menovanie členov pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu na 
vybudovanie pracovísk SAV pre analytickú chémiu v Košiciach. 

  

18 II 1990 6 
  Vedecko-organizačné veci   

  Stanovisko CCHV SAV k listu pracovníkov Laboratória chémie 
vzácnych prvkov vo veci ich pričlenenia k Vysokej škole technickej 
v Košiciach. 

  

III. Vedeckovýskumná činnosť 

a. Plány 

19 IIIa 1981 6
  Plány  

  Plán výskumných úloh CCHV SAV na r. 1981; plány výskumných 
úloh pracovísk CCHV SAV na r. 1982; spresnenie úloh kľúčového 
smeru ŠPZV IV-4 na r. 1982; pracovno-právny program vedeckej 
spolupráce medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Vysokou 
školou technickou v Merseburgu; plán vedeckej spolupráce medzi 
Ústavom anorganickej chémie SAV a Závodom SNP v Žiari nad 
Hronom na roky 1982–1985; záznam z porady o zabezpečení 
spolupráce v oblasti tuhých elektrolytov v Ústave anorganickej chémie 
SAV. 

 

20 IIIa 1982 7
  Plány  

  Spresnenie plánu výskumných úloh pracovísk CCHV SAV na r. 1983; 
prognóza rozvoja chemického výskumu v SAV; spracovanie úloh 
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kľúčového smeru ŠPZV IV-4 na r. 1983. 

21 IIIa 1983 7
  Plány  

  Plán akčných opatrení CCHV SAV na r. 1983; plány výskumných úloh 
pracovísk CCHV SAV na r. 1984; návrhy na aktívnu účasť CCHV 
SAV pri rozvoji biologických technológií; návrh vedeckej spolupráce 
medzi CCHV SAV a VUMA Nové Mesto nad Váhom v r. 1984, 
poverenie Ústavu anorganickej chémie SAV a Ústavu chemického 
ústavu SAV funkciou prognostických pracovísk. 

 

22 IIIa 1984 7
  Plány  

  Plány akčných opatrení ústavov CCHV SAV na r. 1984; spresnenie 
plánu vedeckovýskumných úloh pracovísk CCHV SAV na r. 1985; 
námety do Akčného plánu SAV na r. 1985 za CCHV SAV; materiál 
„Súčasné trendy chemickej fyziky“; návrh účasti Spoločného 
pracoviska pre výskum biotechnológie potravín na riešení biologických 
technológií; návrh tém vedeckej spolupráce medzi CCHV SAV a n.p. 
Slovnaft; návrh spolupráce medzi Ústavom anorganickej chémie SAV 
a Centrom vysokých tlakov PAV pri riešení hlavnej úlohy ŠPZV 
„Špeciálna konštrukčná a veľmi tvrdá keramika“. 

 

23 IIIa 1985 7
  Plány  

  Plány akčných opatrení ústavov CCHV SAV na r. 1985; plány 
vedeckovýskumných úloh pracovísk CCHV SAV na 8. päťročnicu; 
stanovisko CCHV SAV k požiadavkám MP SSR na zaradenie do 
ŠPZV na r. 1986–1990; plán vedeckej spolupráce medzi Ústavom 
anorganickej chémie SAV a Centrom vysokých tlakov PAV na 
r. 1986–90; návrh na zapojenie CCHV SAV do riešenia úlohy 
Základný výskum šľachtiteľských postupov; návrh tém a členov 
prognostickej pracovnej skupiny v oblasti chemických vied. 

 

24 IIIa 1986 7
  Plány  

  Plán akčných opatrení CCHV SAV na r. 1986; plány 
vedeckovýskumných úloh pracovísk CCHV SAV na 8. päťročnicu; 
podklady pre materiál Hlavné úlohy SAV na roky 1986–90 za CCHV 
SAV; témy vedeckej spolupráce medzi ústavmi CCHV SAV a AV 
Rumunska na roky 1987–1990; návrh tém vedeckej spolupráce ústavov 
CCHV SAV s Fínskou akadémiou vied; pracovné plány vedeckej 
spolupráce medzi pracoviskami CCHV SAV a ústavmi AV NDR na 
roky 1986–1990; plán účasti Chemického ústavu SAV na riešení KP 
VTP RVHP v prioritnom smere Urýchlený rozvoj biotechnológií; 
návrh úloh VTR „Príprava a charakterizácia špeciálnych polymérov...“ 
koordinovanej CCHV SAV; záznam z rokovania o zabezpečení 
výskumu v oblasti konštrukčnej keramiky. 
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25 IIIa 1987 8
  Plány  

  Spresnenie plánu výskumných úloh pracovísk CCHV SAV na r. 1987;
návrh účasti CCHV SAV na riešení úloh KP VTP RVHP; spresnenie 
úloh ŠPZV na ústavoch CCHV SAV na r. 1988; návrh koncepcie 
v oblasti výskumu modifikácie polymérov; zabezpečenie hlavnej úlohy 
VTR „Príprava a charakterizácia špeciálnych polymérov“; informácia
o zriadení pracovných skupín pre vybrané spektroskopické prístupy. 

 

26 IIIa 1988 8
  Plány  

  Plány akčných opatrení ústavov CCHV SAV na r. 1988; spresnenie 
plánu výskumných úloh pracovísk CCHV SAV na roky 1989–1990; 
návrhy tém vedeckej spolupráce CCHV SAV v rámci Problémových 
komisií mnohostrannej spolupráce AV socialistických krajín; 
koncepcia rozvoja biotechnológií v CCHV SAV v kontexte s rozvojom 
SAV; závery z úvodnej oponentúry úlohy „Príprava a charakterizácia 
špeciálnych polymérov“; návrh na reštrukturalizáciu výrobnej základne 
chemického priemyslu v SSR po r. 2000 za CCHV SAV. 

 

27 IIIa 1989 8
  Plány  

  Plány akčných opatrení ústavov CCHV SAV na r. 1989; stanovisko 
k zapojeniu CCHV SAV do riešenia štátnych vedecko-technických 
programov ZSSR; pripomienky CCHV SAV k materiálu „Rozvoj 
difrakčných štruktúrnych metód v SSR“; návrh na zapojenie Úpo do 
riešenia výskumných úloh vo vedecko-výrobnom združení pri 
Závodoch pre výrobu ložísk v Považskej Bystrici. 

 

b. Správy 

28 IIIb 1981 8
  Správy  

  Správa o súčasnom stave výskumu spôsobu výroby trihydrátu 
uhličitanu horečnatého; zápisnica zo zasadania Rady kľúčového smeru 
IV-4. 

 

29 IIIb 1982 8
  Správy  

  Hodnotenie činnosti CCHV SAV za r. 1981; podklady ústavov CCHV 
SAV o najvýznamnejších výsledkoch vedeckej činnosti a realizáčných 
výstupoch; správa o zabezpečení rozvoja chemickej fyziky v SAV; 
podklady k materiálu „Spôsoby získavania vysokočistých materiálov 
špecifických vlastností, hlavne pre elektrotechniku za CCHV SAV; 
správa o výsledku filtračných skúšok suspenzie na výrobu bázického 
žiaruvzdorného slnku; zápisnica zo zasadnutia Rady kľúčového smeru 
IV-4; správy o kontrole plnenia hlavných úloh IV-6-2 a IV-6-4 za 
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r. 1981; správa o realizácii spôsobu výroby trihydrátu uhličatanu 
horečnatého. 

30 IIIb 1983 8
  Správy  

  Zhodnotenie činnosti CCHV SAV za r. 1982; správy o realizácii 
výsledkov ústavov CCHV SAV v praxi; správa o súčasnom stave a 
perspektívach rozvoja chemickej fyziky na chemických pracoviskách 
SSR; informácia o chemických aspektoch vodíkového hospodárstva; 
podklady za Ústav anorganickej chémie k správe o výsledkoch 
vedeckej spolupráce medzi SAV a GR Rudných baní a magnezitových 
závodov za roky 1981–1982; správa o kontrole plnenia hlavnej úlohy 
IV-6-2 za r. 1982; správa o uplatnení metódy kontinuálneho 
vylučovania hliníkových povlakov z tavenín anorganických solí; 
správa o technológii výroby bieliacej hlinky. 

 

31 IIIb 1984 9
  Správy  

  Správa o činnosti CCHV SAV za r. 1983; informácie pracovísk CCHV 
SAV o stave realizácie vybraných výsledkov v spoločenskej praxi; 
podklady o výsledkoch výskumu ústavov CCHV SAV využiteľných 
v strojníctve, hutníctve, metalurgii a elektrotechnike; správa o realizácii 
vedeckých výsledkov CCHV SAV zaradených do Akčného plánu 
SAV; zápisnice zo zasadnutí Rady kľúčového smeru IV-4. 

 

32 IIIb 1985 9
  Správy  

  Správa o činnosti CCHV SAV za r. 1984; prehľad realizačných 
výstupov z pracovísk CCHV SAV; správa o účasti Chemického ústavu 
SAV na výskume biotechnológií v ČSSR; správa o súčasnom stave a 
úlohách organickej chémie na Slovensku; zápisnica zo zasadnutia Rady 
kľúčového smeru IV-4; správa o kontrole plnenia hlavnej úlohy IV-6-2 
za r. 1984; informácia CCHV SAV o výskume zameranom na 
racionálne využívanie domácej nerastnej surovinovej základne. 

 

33 IIIb 1986 9
  Správy  

  Správa o činnosti CCHV SAV za r. 1985; informácie o výsledkoch 
vedeckého výskumu pracovísk CCHV SAV v 7. päťročnici; informácia 
o plnení výskumu čistých chemikálií pre mikroelektroniku; podklady 
za CCHV SAV pre článok o prínose základného výskumu k rozvoju 
materiálovo a energeticky menej náročného typu československej 
ekonomiky; správa o základnom výskume v oblasti prvkov vzácnych 
zemín; zápisnica zo zasadnutia Rady kľúčového smeru IV-4; správa 
o kontrole plnenia hlavnej úlohy IV-6-2 za r. 1985; správa koordinátora 
o plnení úlohy IV-6-4 za roky 1981–1985. 
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34 IIIb 1987 9
  Správy  

  Informácia o zameraní a niektorých výsledkoch výskumu v CCHV 
SAV; hodnotenie uplatnenia výsledkov výskumu ústavov CCHV SAV 
v spoločenskej praxi; informácia o zapojení ústavov CCHV SAV do 
riešenia KP VTP RVHP; pripomienky riaditeľa CCHV SAV 
k hodnoteniu efektívnosti realizačnej základne; informácia 
o výsledkoch základného výskumu v Chemickom ústave v oblasti 
biotechnológií; podklady za ústavy CCHV SAV v oblasti 
biotechnológií; podklady za ústavy CCHV SAV o skúsenostiach 
s uplatňovaním vedecko-výrobných jednotiek; oponentský posudok 
správy o činnosti CCHV SAV za r. 1986; správy o plnení úloh ŠPZV 
na pracoviskách CCHV SAV za 1. polrok 1987. 

 

35 IIIb 1988 10
  Správy  

  Odporúčania k výsledkom analýzy riešiteľskej úrovne ústavov CCHV 
SAV; správa o riešení úlohy VTR „Vývoj a charakterizácia 
špeciálnych polymérov“; správa o riešení úlohy „Využitie 
molekulárnej genetiky pri uchovaní genofondov hydiny“; stanovisko 
riaditeľa CCHV SAV k správe o účasti pracovísk SAV na riešení 
CPZV Vysokotepelná supravodivosť. 

 

36 IIIb 1989 10
  Správy  

  Podklady za Chemického ústavu SAV k materiálu Výstupy základného 
výskumu dosiahnuté v CCHV SAV; informácia o účasti Ústavu 
anorganickej chémie SAV na riešení CPZV Vysokotepelná 
supravodivosť; informácie ústavov CCHV SAV o účasti na riešení 
problematiky jadrovej energetiky; podklady o výskume vo fyzikálnej 
chémii a elektrochémii za CCHV SAV. 

 

37 IIIb 1990 10
  Správy  

  Hodnotenie činnosti spoločných organizačných útvarov CCHV SAV za 
r. 1989; závery z oponentúry úlohy ŠPZV „Štúdium fyzikálno-
chemických podmienok izolácie prvkov vzácnych zemín...“. 

 

IV. Technicko-ekonomické veci 

38 IV 1982 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Rozpis plánu investícií a vonkajších ekonomických vzťahov CCHV 
SAV na r. 1983; návrh na dovoz prístrojovej techniky 
z kapitalistických štátov pre CCHV SAV; plány práce ústavov CCHV 
SAV na r. 1982. 
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39 IV 1983 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Žiadosť o vydanie investičného zámeru podlimitnej stavby pre 
Spoločné pracovisko pre výskum biochemickej technológie potravín; 
návrh na zakúpenie vysokotlakových zariadení pre Ústav anorganickej 
chémie SAV; žiadosť hygienikovi o povolenie zriadenia pracoviska pre 
prácu s izotopmi 2. kategórie; súhlas vedenia CCHV SAV k návrhu na 
zakúpenie supravodivého NMR-spektrometra. 

 

40 IV 1984 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Investičný zámer podlimitnej stavby pre Spoločné pracovisko pre 
výskum biotechnológie potravín; návrh na vybudovanie realizačnej 
základne CCHV SAV; stanovisko riaditeľa Úpo k využívaniu 
prístrojovej techniky; záznam z rokovania o odstupovaní licencií na 
výrobu mikrosférického silikogélu zahraničným firmám; zdôvodnenie 
potreby pracovníkov pre posilnenie realizačnej základne CCHV SAV 
v r. 1984–1985; investičný zámer pre prístavbu k Chemickému ústavu 
SAV; informácie o zabezpečovaní ústavov CCHV SAV prístrojovou 
technikou; požiadavky pracovísk CCHV SAV na zabezpečenie 
výpočtovou technikou. 

 

41 IV 1985 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Protokol z previerky bezpečnosti práce a bezpečnosti technických 
zariadení v Chemickom ústave SAV; návrhy na dovoz prístrojovej 
techniky; rozhodnutie Úradu pre vynálezy a objavy vo veci sporu 
o patent „Spôsob prípravy di- až poly-hydroxyzlúčenín“; žiadosť 
o zvýšenie mzdového fondu CCHV SAV. 

 

42 IV 1986 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Materiály o príprave investičného zámeru „Vývojovo-realizačný útvar 
SAV a Ministerstva priemyslu SSR“; limit devízových prostriedkov 
pre zahraničné styky CCHV SAV; návrhy na dovoz prístrojovej 
techniky. 

 

43 IV 1987 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Žiadosť Úpo o znovuzaradenie zariadenia Plastograph Brabender do 
plánu dovozu na r. 1988; žiadosť o vybavenie stavebného limitu pre 
výstavbu overovacej jednotky CCHV SAV; záznam z porady 
o kapacitnom zabezpečení úloh VTR. 

 

44 IV 1988 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Požiadavky na dovoz prístrojovej techniky.  
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45 IV 1989 10
  Technicko-ekonomické veci  

  Materiály o príprave stavby „Overovacia jednotka CCHV SAV a MP 
SSR“; podklady za CCHV SAV o vybavení výpočtovou technikou; 
návrh na dovoz prístrojovej techniky; dohoda o združení finančných 
prostriedkov medzi Úpo a MP SSR pri riešení úloh VTR „Príprava a 
charakteristika špeciálnych polymérov“. 
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CGV SAV (CENTRUM GEOVEDNÉHO VYSKUMU ) 

I. Normatívne dokumenty 

1 I 1986 1
  Normatívne dokumenty  

  Organizačný poriadok CGV SAV.  

2 I 1987 1
  Normatívne dokumenty  

  Zmena organizačnej štruktúry a doplnok k organizačnému poriadku 
Geologického ústavu SAV. 

 

3 I 1988 1
  Normatívne dokumenty  

  Návrh na zriadenie CGV SAV ako vedeckého pracoviska; zriaďovacia 
listina CGV SAV. 

 

4 I 1989 1
  Normatívne dokumenty  

  Organizačný poriadok CGV SAV; stručný prehľad štruktúry CGV 
SAV; menovanie členov Vedeckej rady Centra; uvoľnenie K. Rosu 
z funkcie zástupcu riaditeľa CGV SAV; smernica na poskytovanie 
odmien pre pracovníkov CGV SAV. 

 

5 I 1990 1
  Normatívne dokumenty  

  Oznámenie o zrušení CGV SAV od 1.IV.  

II. Vedecko-organizačné veci 

6 II 1986 1
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 11.IV. a 7.XI.; zápisnice 
zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 11.IV., 4.VI., 1.X. a 5.XII.; 
záznamy z porád riaditeľov ústavov CGV SAV 24.I., 14.II., 5.III. a 
17.III.; informácia o rozvoji a zabezpečení pracoviska Geologického 
ústavu SAV v Banskej Bystrici; materiály z vedeckých podujatí 
pracovísk CGV SAV. 

 

7 II 1987 1
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Centra 31.III.; zápisnice zo 
zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 27.I., 20.V., 10.VII., 19.X. a 30.XI.; 
pripomienky Geologického ústavu SAV k zásadám prebudovania 
hospodárskeho mechanizmu ČSSR v podmienkach riadenia ČSAV a 
SAV; program činnosti Komisie pre diaľkový prieskum Zeme pri CGV 
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SAV; informácie o problémoch s personálnym zabezpečením vedecko-
výrobného združenia medzi CGV SAV a UK. 

8 II 1988 1
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Centra 18.XI.; zápisnice zo 
zasadnutí Kolégia riaditeľa centra 3.II., 20.V., 27.V., 28.VII., 9.IX. a 
21.X.; informácia o opatreniach na ústavoch CGV SAV v súvislosti 
s publikáciou „Bratislava nahlas“; návrh na udelenie Striebornej čestnej 
plakety Dionýza Štúra J. Lukáčovi; rozpis plánu vedeckej výchovy na 
r. 1989 pre CGV SAV; správa o priebehu porady o prehĺbení 
socialistickej demokracie v Geofyzikálnom ústave SAV; pripomienky 
ústavov CGV SAV ku koncepcii budovania výpočtovej techniky 
v SAV. 

 

9 II 1989 1
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Centra 24.IV. a 5.XII.; zápisnice 
zo zasadnutí Kolégia riaditeľa Centra 7.II., 28.II., 7.VI. a 4.X.; 
zápisnica zo zasadnutia Rady vedecko-výrobného združenia pre 
komplexný výskum krajiny 6.II.; návrh riešenia kádrových a 
organizačných otázok v CGV SAV; rozpis plánu vedeckej výchovy na 
r. 1990 pre CGV SAV; správa o požiarnej ochrane na ústavoch CGV 
SAV za r. 1988; správa o priebehu seminára „Zemské slapy“; návrh na 
vedeckých konzultantov na združených pracoviskách CGV SAV. 

 

10 II 1990 1
  Vedecko-organizačné veci  

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Centra 9.II.; správa o stave 
požiarnej ochrany na ústavoch CGV SAV za r. 1989. 

 

III. Vedeckovýskumná činnosť 

a. Plány 

11 IIIa 1986 1
  Plány  

  Vyjadrenie Geologického ústavu SAV k pracovnému plánu vedeckej 
spolupráce s AV ZSSR; návrh na úpravu prognostickej štúdie v časti 
vied o Zemi a vesmíre; zloženie koordinačného tímu pre problémový 
okruh geovedné základy krajinných prognóz; podklady Ústavu 
hydrológie a hydrauliky k programu rozvoja ČSAV do r. 1990. 

 

12 IIIa 1987 1
  Plány  

  Návrh vedeckovýskumnej činnosti na vybraných observatóriách, 
výskumných staniciach a experimentálnych základniach CGV SAV; 
informácia o projekte spoločnej úlohy Geologického ústavu SAV a 
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Geologického ústavu Dionýza Štúra; požiadavky pracovísk CGV SAV 
na ožarovaciu službu a výskumné práce na reaktoroch; poverenie 
Ústavu hydrológie hydrauliky funkciou technicko-organizačného 
pracoviska pre cieľový projekt „Pitná voda“. 

13 IIIa 1988 1
  Plány  

  Návrhy do plánu akčných opatrení SAV za CGV SAV; integračné 
zámery geovied pre riešenie problematiky životného prostredia; 
zámery cieľových projektov ŠPZV riešených na pracoviskách CGV 
SAV; návrh účasti pracovníkov Ústavu hydrológie a hydrauliky na 
medzinárodnom experimente pre výskum vzťahov medzi 
hydrologickým cyklom a procesmi v atmosfére; príprava ŠPZV 
v 9. päťročnici na ústavoch CGV SAV. 

 

14 III 1989 1
  Plány  

  Záznam z porady koordinačných tímov pre prípravu plánu výskumu 
CGV SAV na 9. päťročnicu; návrh na tvorbu integrovaného 
geoinformačného systému s využitím údajov diaľkového prieskumu 
Zeme; návrhy na zapojenie ústavov CGV SAV od projektu „Ekológia“. 

 

b. Správy 

15 IIIb 1986 1
  Správy  

  Správy o geologickom prieskume a stave vrtu DV-1 v Dobrej Vode.  

16 IIIb 1987 1
  Správy  

  Správa o činnosti CGV SAV za r. 1986; zhodnotenie medzinárodnej 
vedeckej spolupráce CGV SAV; správa o plnení CPZV „Procesy 
vzniku, ochrana a využiteľnosť zdrojov pitnej vody“ za r. 1986; 
informácia o uplatňovaní výsledkov výskumu na Geofyzikálnom 
ústave CGV SAV. 

 

17 IIIb 1988 1
  Správy  

  Správa o činnosti CGV SAV za r. 1987; zhodnotenie vedecko-
výskumnej činnosti ústavov CGV SAV za prvé dva roky 8. päťročnice. 

 

18 IIIb 1989 1
  Správy  

  Správa o činnosti CGV SAV za r. 1988; informácia o zameraní 
výskumu v CGV SAV; zhodnotenie spolupráce pracovísk CGV SAV 
pri riešení vedeckovýskumných úloh; informácia o účasti CGV SAV na 
plnení úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia; 
vyhodnotenie vedeckej spolupráce medzi Ústavom hydrológie a 
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hydrauliky SAV a SHMÚ za r. 1988; záznam zo zasadania rady 
programu ŠPZV II „Vedy o Zemi a vesmíre“. 

IV. Technicko-ekonomické veci 

19 IV 1986 1
  Technicko-ekonomické veci  

  Žiadosť o zvýšenie devízových prostriedkov na nákup generátora k rtg. 
flourescenčnému spektroskopu Philips. 

 

20 IV 1987 1
  Technicko-ekonomické veci  

  Ideový návrh na projektovú prípravu výstavby objektov CGV SAV.  

21 IV 1988 1
  Technicko-ekonomické veci  

  Investičný zámer stavby „Pracoviská geovedného výskumu SAV 
v Bratislave na Patrónke“ a jeho schvaľovanie. 

 

 


