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tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, neskôr rozšírený o analýzu kontextu slovenskej 
ľudovej kultúry s etnohistorickým vývinom širšieho stredoeurópskeho priestoru a jeho 
miesta v celoeurópskom kultúrnom dedičstve. Od konca 80. rokov sa vedecké zameranie 
ústavu začalo súbežne orientovať aj na oblasť sociálnej antropológie a výskumu aktuálnych 
kultúrno-spoločenských javov. 
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ÚVOD K INVENTÁRU 

 

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied vznikol 1. februára 1946 pod názvom Národopisný 
ústav Slovenskej akadémie vied a umení. Od roku 1953 mal názov Národopisný ústav 
Slovenskej akadémie vied. História ústavu, jeho organizačný vývin a vedecké zameranie 
v prvých desaťročiach existencie sú predmetom úvodu k archívnemu fondu Národopisný 
ústav SAV (1949) 1953 – 1994. Úvod k fondu Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied 
1964 – 2009 naň nadväzuje a všíma si vývin ústavu od 80. rokov 20. storočia do hornej 
časovej hranice fondu. 

Základným vedeckým zameraním Ústavu etnológie SAV bol od počiatku základný výskum 
tradičnej ľudovej kultúry vo všetkých jej výrazových formách. Veľká časť vedeckých projektov 
bola zameraná na problematiku premien každodennej kultúry v druhej polovici 20. storočia, 
etnickej histórie, vidieckej rodiny a na etnografický vývin veľkých miest. S týmto výskumom 
bol spojený teoreticko-metodologický rozvoj národopisu. 

Od roku 1976 mal ústav štyri oddelenia: oddelenie etnografie, oddelenie folkloristiky, 
oddelenie etnokartografie a oddelenie vedeckých informácií. Oddelenie etnografie riešilo 
teoretické a metodologické problémy národopisu, orientovalo sa na komparatívny výskum 
ľudových kultúr v karpatskej oblasti a na Balkáne, na výskum materiálnej a duchovnej ľudovej 
kultúry, sociálnych vzťahov a ľudového výtvarného umenia, ako aj na výskum dejín 
slovenského národopisu. Oddelenie folkloristiky sa zameriavalo na štúdium dejín a 
dokumentáciu jednotlivých žánrov slovenského folklóru. Oddelenie etnokartografie vzniklo 
s cieľom organizačne zabezpečiť a riadiť prípravu a vydanie Etnografického atlasu Slovenska 
(EAS). EAS bol dlhodobou výskumnou úlohou ústavu, na ktorej spolupracovalo 22 ďalších 
inštitúcií. Atlas mal byť syntézou kultúrno-historického výskumu javov ľudovej kultúry. 
Náplňou oddelenia vedeckých informácií bolo sústreďovať, evidovať a odborne spracovávať 
materiál národopisného charakteru, ktorý pracovníci ústavu zaznamenali počas terénnych 
výskumov formou textu, kresieb, fotografií, video a audio nahrávok. V 90. rokoch začal ústav 
budovať vlastné audiovizuálne štúdio pre účely zvukovej a filmovej dokumentácie. V roku 
2002 zriadil ústav v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Kabinetom orientalistiky SAV a 
Ústavom hudobnej vedy SAV spoločný Multimediálny archív spoločenských vied. 

V roku 1986 ústav deklaroval ukončenie prác na príprave EAS. Záverečné redakčné práce 
prevzalo Centrum EAS vytvorené pri sekretariáte riaditeľa. Oddelenie etnokartografie bolo 
zrušené a nahradené novým oddelením Národopisného lexikónu Slovenska (tiež oddelenie 
Encyklopédie národopisu Slovenska – ENS). Cieľom nového dlhodobého projektu 
Encyklopédie národopisu Slovenska bolo publikovať syntézu základných poznatkov 
o slovenskej ľudovej kultúre. Práce na ENS trvali približne do polovice 80. rokov. V roku 1988 
bolo oddelenie ENS zlúčené s oddelením etnografie. Encyklopédia národopisu Slovenska bola 
vydaná v roku 1995 v dvoch dieloch pod definitívnym názvom Encyklopédia ľudovej kultúry 
Slovenska. 

Začiatkom 80. rokov do popredia vystupuje snaha o definovanie vzťahu etnografie 
k príbuzným vedám, hľadanie možností využitia filozofických kategórií v národopise a 
transferu nových teoretických konceptov pre výskum etnických otázok. Spoločenská zmena 
v roku 1989 umožnila ústavu otvoriť svoje vedecké zameranie voči európskej etnológii a 
sociálnej antropológii. Ťažiskom vedeckého výskumu v ústave sa postupne stali problémy 
kontinuity a konfliktu hodnôt každodennej kultúry a dopad modernizačných procesov na 
každodennú kultúru vidieka a mesta, vzťah človeka a prírodného prostredia, výskum 
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kolektívnych identít a menšinovej problematiky, sociokultúrne aspekty ekonomickej a 
politickej transformácie. Ďalšou témou vo vedeckom profile ústavu sa stala analýza úlohy a 
prínosu kultúrneho dedičstva v európskom kontexte a etnohistorický vývin širšieho 
stredoeurópskeho priestoru. S tým bol spojený i výskum tradičnej kultúry zahraničných 
Slovákov v jednotlivých krajinách. Postupné nové smerovanie vedeckej orientácie ústavu a 
odklon od primárne historickej orientácie etnografie k výskumu aktuálnych kultúrno-
spoločenských javov vyústilo do zmeny názvu ústavu. Od 1. januára 1994 sa na základe 
uznesenia Predsedníctva SAV č. 438 z 30. novembra 1993 Národopisný ústav Slovenskej 
akadémie vied premenoval na Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied. 

Ústav etnológie SAV bol školiacim pracoviskom nových vedeckých pracovníkov v odbore 
národopis. Od roku 2002 ako externá vzdelávacia inštitúcia spolupracoval s viacerými 
univerzitami: napr. Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Konštantína Filozofa 
v Nitre. Viacerí vedeckí pracovníci ústavu pôsobili ako externí pedagógovia na ďalších 
slovenských univerzitách. Pripravovali špecializované prednášky, semináre či témy 
záverečných prác a pôsobili ako ich školitelia. Prostredníctvom medzinárodného programu 
Európsky doktorát ústav pravidelne získaval stážistov aj zo zahraničných univerzít. 

Tradične široká vedecká a odborná spolupráca Ústavu etnológie SAV zahŕňala celý rad 
domácich i zahraničných inštitúcií. Desaťročia trvala spolupráca s viacerými 
spoločenskovednými ústavmi Slovenskej akadémie vied, najmä s Archeologickým ústavom 
SAV, Ústavom hudobnej vedy SAV a Historickým ústavom SAV. Od 1. októbra 2002 sa ústav 
stal základným pracoviskom Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných 
spoločnostiach. Región strednej Európy (PROCESY), ktoré zriadilo Predsedníctvo SAV na 
obdobie štyroch rokov. Od 1. januára 2007 bolo na obdobie ďalších štyroch rokov zriadené 
Centrum excelentnosti SAV pre výskum občianstva participácie: zvládanie výziev 21. storočia 
(COPART). Ústav etnológie SAV bol jedným z riešiteľských pracovísk centra. Dlhodobá bola 
spolupráca ústavu s Etnografickým múzeom Slovenského národného múzea v Martine, 
s Oddelením zahraničným Slovákov Matice slovenskej a Krajanským múzeom, Záhorským 
múzeom v Skalici, Vlastivedným múzeom v Nitre, Ústredím ľudovej umeleckej výroby, 
Krajskými osvetovými centrami v Bratislave a v Banskej Bystrici. Vedeckí pracovníci ústavu 
boli členmi niekoľkých poradných orgánov vlády a ministerstiev v oblasti ochrany nehmotného 
kultúrneho dedičstva a národnostnej politiky. Ústav vypracovával odborné expertízy pre 
potreby ústredných štátnych orgánov. Úzka spolupráca s českými etnografickými 
pracoviskami, napr. Ústavom etnografie a folkloristiky ČSAV a Valašským múzeom v prírode 
v Rožňove pod Radhoštěm, pretrvala aj po rozdelení republiky. 

Zahraničná spolupráca Ústavu etnológie SAV sa pred rokom 1989 zameriavala na akadémie 
vied krajín východného bloku – Bulharska, Maďarska, Poľska, Nemeckej demokratickej 
republiky, Juhoslávie, Akadémiu vied ZSSR a Ukrajinskú akadémiu vied. Činnosť 
Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry Karpát a Balkánu (MKKKB) však po páde 
železnej opony postupne ustrnula napriek pokusom o jej obnovenie, ktoré vyšli z ukrajinskej 
strany. Po roku 1989 sa medzinárodná vedecká spolupráca ústavu rozšírila aj o vedecké a 
univerzitné inštitúcie v Rakúsku, bývalej Spolkovej republike Nemecko, Francúzsku, 
Taliansku, Fínsku a Švédsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii či USA. 

Publikačné výstupy ústavu zahŕňajú niekoľko základných prác syntetizujúceho a 
encyklopedického charakteru o ľudovej kultúre Slovákov či jej jednotlivých javoch a žánroch 
(Etnografický atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Slovakia. European 
Contexts of the Folk Culture, štyri diely zbierky Slovenské ľudové rozprávky, atlasy ľudovej 
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kultúry Slovákov v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a na 
Ukrajine), ale aj stovky vedeckých a populárno-náučných monografií a článkov z oblasti 
historickej a komparatívnej etnografie, regionálnej etnografie a kultúrnej a sociálnej 
antropológie. Ústav od svojho založenia sústavne vydáva vedecký časopis Slovenský 
národopis. V rokoch 1969 až 1993 vydával aj interný odborný informačný bulletin Národopisné 
informácie, ktorý sa v roku 1994 pretransformoval na časopis Etnologické rozpravy, ako ďalšiu 
periodickú publikačnú platformu vedeckého charakteru. Pri jeho vydávaní ústav spolupracoval 
so Slovenským národným múzeom a Slovenskou národopisnou spoločnosťou. Časopis 
vychádzal pod hlavičkou ústavu do roku 2008. Od roku 2009 prevzala vydávanie 
Etnologických rozpráv Národopisná spoločnosť Slovenska. 

 

Archívne dokumenty Ústavu etnológie SAV z rokov 1964 až 2009 prevzal Ústredný archív 
SAV v roku 2014. Archívny fond bol pomenovaný podľa súčasného názvu pôvodcu. Fondu 
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV) sa časovo prelína s archívnym fondom 
Národopisný ústav SAV (1949) 1953 – 1994, z čoho vyplýva pre bádateľa potreba prehľadávať 
a študovať archívny materiál v oboch fondoch. Dokladanie do fondu Národopisný ústav SAV 
1949 – 1994 by si však vyžiadalo úplné rozbitie štruktúry už spracovaného, uzavretého a 
bádateľsky využívaného fondu. 

Schéma usporiadania archívneho fondu Ústav etnológie SAV kopíruje schému usporiadania 
fondu Národopisný ústav SAV (1949) 1953 – 1994. Fond je členený na rovnaké hlavné skupiny 
(signatúru tvorí rímska číslica, napr. III) a vecné skupiny (signatúru tvorí kombinácia rímskej 
číslice a malého písmena latinskej abecedy, napr. IIIa). Na začiatku fondu je uložených sedem 
kusov podacích protokolov z rokov 1974 až 2005 bez signatúry. V novšom materiáli sa však už 
nenachádzajú dokumenty sekcie spoločenských vied, preto vo fonde Ústav etnológie SAV 
hlavná skupina I. chýba a označenie hlavných skupín začína číslom II. Chýba tiež hlavná 
skupina XII. Medzinárodná komisia pre výskum ľudovej kultúry Karpát a Balkánu, pretože táto 
multilaterálna platforma spolupráce sa rozpadla v 90. rokoch. Vo fonde Ústav etnológie SAV 
bola navyše vytvorená aj hlavná skupina XIII. Knižnica. Celková štruktúra archívneho fondu 
je nasledovná: 

• Podacie protokoly  
• II. Vedenie ústavu  
• III. Vedeckovýskumná činnosť  

o III.a Plány  
o III.b Správy  
o III.c Posudky, expertízy  
o III.d Rukopisy prác  
o III.e Etnografický atlas Slovenska (EAS)  

 III.e1 Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  
 III.e2 Organizačné materiály  
 (chýba III.e3 Grafický materiál)  
 III.e4 Autorské texty 

o  
• IV. Vedecké podujatia  
• V. Domáca spolupráca  
• VI. Zahraničné styky  
• VII. Edičná a popularizačná činnosť  
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• VIII. Vedecká výchova  
o VIII.a Všeobecná agenda  
o VIII.b Osobné spisy vychovávaných 

• IX. Personálna agenda  
o IX.a Všeobecná  
o IX.b Osobné spisy zamestnancov 

• X. Hospodárske materiály  
• XI. Spoločenské organizácie  
• XIII. Knižnica ústavu  

Vecná skupina II. Vedenie ústavu je ohraničená rokmi 1976 – 2009. Tematicky zahŕňa archívne 
dokumenty organizačného charakteru, základné informácie o ústave, zápisnice zo zasadnutí 
rady riaditeľa, ústavnej rady, vedeckej rady, zápisy z porád jednotlivých oddelení ústavu príp. 
interných ústavných ad hoc komisií, menovania pracovníkov do ústavných funkcií a archívne 
dokumenty súvisiace s akreditáciou ústavu. Neoddeliteľnou súčasťou zápisníc sú prílohy, ktoré 
boli predmetom rokovania, a ktoré by – ak by sme prihliadali viac na vecné hľadisko, patrili do 
iných vecných skupín. Do hlavnej skupiny sme zaradili aj dve zachované správy o činnosti 
ústavu z rokov 1988 a 1990 a po vzore staršieho fondu aj návrhy na ceny a vyznamenania 
jednotlivcom alebo kolektívom tvorivých pracovníkov ústavu. Jedná sa o informačne veľmi 
bohatú hlavnú skupinu. 

Vecná skupina III. Vedeckovýskumná činnosť je členená na štyri podskupiny: III.a Plány, 
III.b Správy, III.c Posudky, expertízy, III.d Rukopisy prác a III.e Etnografický atlas Slovenska 
(EAS). Podskupina III.a Plány obsahuje akčné a dlhodobé plány činnosti ústavu, analýzy 
perspektívneho rozvoja vedy, vstupné projekty úloh Štátneho plánu základného výskumu 
(ŠPZV), ako aj dotazníky k pripravovaným výskumným úlohám. Od roku 1990 agendu 
štátneho plánu vo vecnej skupine nahradili návrhy projektov a zoznamy schválených vedeckých 
grantov. Dokumenty pochádzajú z rokov 1975 až 2009. Podskupina III.b Správy je bohatšia, sú 
v nej zaradené priebežné a záverečné správy o plnení výskumných úloh, vedeckých projektov, 
ďalej správy o vedeckej činnosti a zameraní ústavu a analýzy stavu rozvoja vednej disciplíny. 
Archívne dokumenty sú z rokov 1977 – 2007. Obsahom podskupiny III.c Posudky, expertízy 
sú v prvom rade odborné expertízy ústavu pre verejnú sféru. Zachovali sme princíp triedenia 
podľa archívneho fondu Národopisný ústav SAV 1949 – 1994, preto do podskupiny 
III.c Posudky, expertízy patria aj interné posudky na publikácie pracovníkov ústavu, ktorých 
rukopisy sa nenachádzajú v nasledujúcej podskupine III.d Rukopisy prác. Archívny materiál 
v podskupine III.c pochádza z rokov 1982 – 2006. Podskupina III.d Rukopisy prác obsahuje 
rukopisy autorských diel vedeckých pracovníkov ústavu. Navyše v rozsahu 11 archívnych 
škatúľ sa zachoval slovenský a nemecký rukopis štyroch zväzkov syntéz Viery Gašparíkovej 
Slovenské ľudové rozprávky. V podskupine III.e sú zachované ďalšie archívne dokumenty 
k tvorbe Etnografického atlasu Slovenska (EAS). Do vecnej skupiny sme zaradili všetky 
archívne dokumenty, ktoré sa týkajú prípravy EAS, hoci by bolo možné ich tematicky zaradiť 
aj do iných vecných skupín. Táto vecná skupina je ako jediná ďalej členená na menšie tematické 
celky. V archívnom materiáli prevzatom v roku 2014 sa zachovali iba dokumenty patriace do 
podskupín III.e1 Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS, III.e2 Organizačné materiály 
a III.e4 Autorské texty. Pochádzajú z rokov 1976 – 1994. Grafické materiály chýbajú 
(podskupina III.e3). 

Vecná skupina IV. Vedecké podujatia svojím obsahom dokumentuje konferencie, sympóziá, 
semináre či iné popularizačné podujatia, organizované ústavom v rokoch 1976 až 2007. 
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Vo vecnej skupine V. Domáca spolupráca prevládajú dvoj- a viacstranné dohody o spolupráci 
s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a hodnotiace správy o ich plnení. 
Materiál dokumentuje formy a rozsah spolupráce s univerzitami, múzeami, inými vedeckými a 
kultúrnymi ustanovizňami a médiami. Umožňuje sledovať zastúpenie popredných vedeckých 
pracovníkov ústavu v poradných orgánov vlády a ministerstiev. Časový rozsah dokumentov 
tvoria roky 1976 až 2007. 

Vecná skupina VI. Zahraničná spolupráca obsahuje plány a programy spolupráce so 
zahraničnými, spravidla vedeckými inštitúciami, návrhy spoločných výskumných projektov a 
dohody o spolupráci, hodnotenie jej výsledkov, správy zo zahraničných ciest pracovníkov 
ústavu a dokumentáciu k prijatým zahraničným návštevám. Do tejto skupiny sú zaradené aj 
dokumenty súvisiace s projektom medzinárodnej výmeny doktorandov Európsky doktorát. 
Dokumenty vo vecnej skupine pochádzajú z rokov 1975 – 2008. Sú členené chronologicky a 
v rámci inventárnej jednotky podľa krajín. 

Vecnú skupinu VII. Edičná a popularizačná činnosť tvoria archívne dokumenty z rokov 1976 
– 2007. Zahŕňajú edičné plány Ústavu etnológie SAV, písomnosti k činnosti redakčných rád 
časopisov Slovenský národopis a Etnologické rozpravy (Národopisné informácie), ideové 
zámery a námetové listy publikácií ústavu, korešpondenciu vo veci realizácie publikačnej 
činnosti a jej finančného zabezpečenia, zmluvy o spolupráci v edičnej oblasti, ale aj dokumenty 
k iným popularizačným aktivitám ústavu. Do tejto vecnej skupiny boli zaradené aj externé 
posudky na publikačné výstupy pracovníkov ústavu. 

Vecná skupina VIII. Vedecká výchova je delená na dve podskupiny. Podskupina 
VIII.a Všeobecná agenda s časovým ohraničením 1978 – 2009 obsahuje archívne dokumenty 
k organizácii vedeckej výchovy na ústave. Osobné spisy ašpirantov resp. doktorandov 
v podskupine VIII.b Osobné spisy vychovávaných sú časovo ohraničené rokmi 1964 až 2009. 
Tým pádom sa chronologicky vo veľkej miere prelínajú s osobnými spismi vychovávaných vo 
fonde Národopisný ústav SAV (1949) 1953 – 1994. Pri veľkom počte osobných spisov tak 
prišlo k ich rozdeleniu a je potrebné hľadať informácie v oboch fondoch. 

Na dve podskupiny je rozdelená aj nasledujúca vecná skupina IX. Personálna agenda. 
V podskupine IX.a Všeobecná agenda, ohraničenej rokmi 1972 – 2007, sú uložené zoznamy 
pracovníkov, kádrové programy ústavu z obdobia pred rokom 1989, prehľady o kvalifikačnej 
a vekovej štruktúre zamestnancov. Podskupina IX.b Osobné spisy zamestnancov obsahuje 
zväčša iba neúplné fragmenty osobných spisov, ktoré archív prevzal. Podobne ako v prípade 
podskupiny VIII.b je potrebné osobný spis konkrétneho zamestnanca hľadať v oboch fondoch. 
Časť osobných spisov si Ústav etnológie SAV zatiaľ ponechal vo svojej registratúre. 

Vecná skupina X. Hospodárske materiály obsahuje archívne dokumenty od roku 1989 do roku 
2007. Týkajú sa prevažne rozpočtu a rozboru hospodárenia ústavu, v menšej miere 
priestorového a technického vybavenia pracoviska. 

Vecná skupina XI. Spoločenské organizácie je ohraničená rokmi 1976 až 1994. Obsahuje 
agendu odborovej organizácie pri ústave, prevažne zápisnice z porád, socialistickú súťaž a 
z 90. rokov niekoľko jednotlivín dokumentov z celoakademických odborových organizácií. 

Poslednou vecnou skupinou je XIII. Knižnica ústavu. Vzhľadom na malý rozsah sme archívne 
dokumenty, ktoré podávajú obraz o fungovaní ústavnej knižnice, ponechali v jednej inventárnej 
jednotke za celé časové obdobie 1991 – 2007. 
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Inventárnou jednotkou pri usporiadaní dokumentov je jeden rok. Výnimkou sú osobné spisy 
vychovávaných, osobné spisy zamestnancov a skupiny dokumentov XIII. Knižnica ústavu a 
III.d Rukopisy prác, v ktorých inventárnu jednotku tvorí celá vecná skupina. Dátumy vložené 
do lomenej zátvorky sú určené druhotne a vyplynuli z obsahovej analýzy dokumentov. 
Dokumenty v archívnom fonde sú väčšinou v slovenčine. Najmä vo vecných skupinách 
III.d Rukopisy prác, V. Domáca spolupráca a VI. Zahraničná spolupráca sa nachádzajú aj 
dokumenty v češtine, maďarčine, nemčine, angličtine, ruštine, srbčine, poľštine. 

Archívny fond má rozsah 363 inventárnych jednotiek uložených v 55 archívnych škatuliach. 
Čísla vľavo pri regeste označujú inventárne jednotky. Čísla vpravo označujú archívne škatule. 
Kombinácia rímskej číslice a malého písmena označuje signatúru vecnej skupiny a podskupiny 
archívnych dokumentov. 

 

Archívny fond Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied je v kombinácii s archívnym fondom 
Národopisný ústav SAV (1949) 1953 – 1994 bohatým prameňom pre poznanie dejín ústavu od 
jeho založenia po rok 2007. Dokumentuje organizačný vývoj a vedecké zameranie pracoviska 
v jednotlivých obdobiach, jeho personálne obsadenie, popularizačnú a publikačnú činnosť, 
domácich i zahraničných partnerov vo vedeckom výskume. Umožňuje definovať miesto ústavu 
medzi slovenskými, európskymi a ďalšími zahraničnými vedeckovýskumnými inštitúciami. 
Fond je zároveň informačnou bázou pre štúdium vývoja etnológie a etnografie na Slovensku. 
Ako doplnkový prameň pre štúdium histórie ústavu slúžia aj archívne fondy Riadiace orgány 
SAV I a Riadiace orgány SAV II, Slovenská akadémia vied a umení, Sekcie vied SAV, 
Vedecké kolégia SAV, archívny fond Slovenskej národopisnej spoločnosti (Národopisnej 
spoločnosti Slovenska) a osobné fondy etnológov Adama Prandu, Boženy Filovej, Sone 
Kovačevičovej, Ester Plickovej. 
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Zoznam skratiek 

5RP Päťročný plán (päťročnica) 

AV akadémia vied 

CD kompaktný disk (compact disc) 

CSEMADOK Kultúrny zväz pracujúcich Maďarov v Československu (Maďarský spoločenský a 
kultúrny zväz na Slovensku, Cseszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete) 

ČSAV Československá akadémia vied 

ČSSR Československá socialistická republika 

EAS Etnografický atlas Slovenska 

ENS Encyklopédia národopisu Slovenska (Národopisný lexikón Slovenska) 

FiF Filozofická fakulta 

UK Univerzita Komenského 

KOC (KOS) Krajské osvetové centrum (stredisko) 

KSČ Komunistická strana Československa  

KSS Komunistická strana Slovenska 

MAV Maďarská akadémia vied 

MKKKB Medzinárodná komisia pre výskum ľudovej kultúry Karpát a Balkánu 

NDR Nemecká demokratická republika 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

NÚ SAV Národopisný ústav SAV 

ROH Revolučné odborové hnutie 

SAV Slovenská akadémia vied 

SNM Slovenské národné múzeum 

SNR Slovenská národná rada 

SR Slovenská republika 

SSR Slovenská socialistická republika 

ŠPZV Štátny plán základného výskumu 

THS ÚSV SAV Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV 

ÚEt SAV Ústav etnológie SAV 

ÚĽUV Ústredie ľudovej umeleckej výroby 

UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

ÚV KSČ Ústredný výbor Komunistickej strany Československa 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizácia 
Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) 

ÚV KSS Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 

VEGA Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a SAV 

ZSSR Zväz sovietskych socialistických republík 



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
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INVENTÁR 

Podacie protokoly 

1 
 

1974–1976 1
  Podacie protokoly  

  Podací protokol.  

2 
 

1977–1981 1
  Podacie protokoly  

  Podací protokol.  

3 
 

1985–1987 1
  Podacie protokoly  

  Podací protokol.  

4 
 

1987–1989 1
  Podacie protokoly  

  Podací protokol.  

5 
 

1989–1996 1
  Podacie protokoly  

  Podací protokol.  

6 
 

1997–2002 1
  Podacie protokoly  

  Podací protokol.  

7 
 

2002–2005 2
  Podacie protokoly  

  Podací protokol.  

II. Vedenie ústavu 

8 II.  1976 2
  Vedenie ústavu  

  Analýza plnenia uznesení ústavných rád za r. 1976; porada o príprave plánu 
práce na r. 1977. 

 

9 II.  1977 2
  Vedenie ústavu  

  Návrh na udelenie Zlatej medaily SAV J. Mjartanovi.  

10 II.  1980 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice z porád vedenia ústavu 18.I., 11.II., 17.III., 28.IV., 16.VI., 
18.VIII., 9.XII., 15.XII. 

 



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
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11 II.  1983 2
  Vedenie ústavu  

  Návrh na udelenie zlatej čestnej plakety Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských 
vedách A. Prandovi. 

 

12 II.  1984 2
  Vedenie ústavu  

  Návrhy na udelenie strieborných čestných plakiet Ľ. Štúra za zásluhy 
v spoločenských vedách E. Drábikovej, V. Nosáľovej. 

 

13 II.  1985 2
  Vedenie ústavu  

  Návrh na udelenie striebornej plakety Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských 
vedách J. Paličkovej. 

 

14 II.  1987 2
  Vedenie ústavu  

  Organizačná štruktúra ústavu; návrhy na udelenie čestných plakiet Ľ. Štúra 
za zásluhy v spoločenských vedách J. Botíkovi, S. Burlasovej, 
V. Urbancovej, V. Gašparíkovej a E. Plickovej. 

 

15 II.  1988 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadania komisie pre ohodnotenie dokumentačného materiálu 
z 2.XI.; správa o činnosti NÚ SAV za rok 1988; návrh na udelenie Ceny 
SAV za popularizáciu vedy J. Botíkovi; návrh na udelenie Ceny Národného 
výboru hlavného mesta SSR Bratislavy kolektívu autorov za príspevky 
v časopise Slovenský národopis. 

 

16 II.  1989 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia ústavnej rady 23.I., 15.II., 15.III., 3.IV., 6.V., 24.V., 
4.VII., 4.IX., 25.IX., 15.XI., 18.XII.; prehľad cien a vyznamenaní udelených 
v r. 1989; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť 
P. Slavkovskému; návrh na udelenie čestnej striebornej plakety Ľ. Štúra za 
zásluhy v spoločenských vedách J. Paličkovej; návrh na udelenie titulu 
Zaslúžilý pracovník SAV M. Slavkovskej. 

 

17 II.  1990 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica z porady riaditeľov a vedeckých tajomníkov ústavov 
spoločenských vied SAV 17.V.; zápisnica zo zasadania rady riaditeľa 19.III., 
26.III., 2.IV., 9.IV., 3.V., 14.V., 28.V., 11.VI., 18.VI., 25.VI., 2.VII., 6.VIII., 
21.VIII., 27.VIII., 10.IX., 1.X., 8.X., 12.XI., 27.XI., X.12.; zápis z volieb 
vedeckej rady NÚ SAV 7.III.; zápisnica zo zasadania ústavnej rady 8.I., 
26.II.; zápisnica z porady oddelenia etnografie 13.III., 20.III., 17.IV., 8.V.; 
zápis z porady oddelenia folkloristiky 16.I., 20.III., 13.III.; stručná správa 
o činnosti NÚ SAV v r. 1990; návrh na udelenie Národnej ceny SR kolektívu 

 



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
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autorov diela Etnografický atlas Slovenska; návrh hodnotenia pracovísk 
III. oddelenia vied SAV za r. 1990; materiály pre Predsedníctvo SAV po 
anglicky: informácia o ústave, problémy spojené s katalógmi ľudovej prózy 
Slovanov. 

18 II.  1991 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 4.I., 21.I., 28.I., 4.II., 18.II., 4.III., 
26.III., 22.IV., 6.V., 20.V., 3.VI., 24.VI., 16.VII., 13.VIII., 28.VIII., 16.IX., 
23.IX., 14.X., 11.XI., 18.XI., 4.XII., 17.XII.; záznam zo zasadnutia vedeckej 
rady – záznam z 2. a 3. etapy konkurzného pokračovania na miesto riaditeľa; 
poďakovania končiacim členom vedeckej rady; odvolanie vedúcich 
oddelení; menovanie D. Raticu za zástupcu riaditeľa; kolektívna zmluva na 
rok 1991; návrh na udelenie striebornej plakety Ľ. Štúra O. Danglovej, návrh 
na udelenie Zlatej plakety Ľ. Štúra M. Leščákovi; E. Prandová daruje ústavu 
negatívy z pozostalosti A. Prandu; hlásenie o evidovaných sťažnostiach; 
kolektívna zmluva na r. 1991; odpovede akademickej obce NÚ SAV na 
anketu Rady vedcov; stanovisko NÚ SAV k ďalšej činnosti Technicko-
hospodárskej správy ústavov spoločenských vied SAV. 

 

19 II.  1992 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 6.I., 20.I., 3.II., 10.II., 24.II., 23.III., 
6.IV., 27.IV., 18.V., 3.VI., 22.VI., 20.VII., 14.IX., 6.X., 8.X., 26.X., 23.XI.; 
základné informácie o ústave; poverenie D. Luthera funkciou vedúceho 
štúdia audiovizuálnej dokumentácie; návrh na zástupcu ústavu v Rade 
vedcov a Predsedníctve SAV. 

 

20 II.  1993 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 5.I., 11.I., 29.I., 8.II., 18.II., 23.III., 
29.III., 15.IV., 24.V., 29.VI., 31.VIII., 17.XI., 17.XII.; menovanie 
G. Kiliánovej do funkcie vedeckého tajomníka; odvolanie vedúceho 
oddelenia vedeckých informácií; oznámenie o výsledku akreditácie 
pracoviska; návrh zriaďovacej listiny NÚ SAV; zdôvodnenie návrhu na 
zmenu názvu ústavu; informácie o ústave a jeho výsledkoch. 

 

21 II.  1994 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 7.III., 28.VI., 6.IX., 24.X., 12.XII.; 
informácia o „folkloristických archívoch“ ÚEt SAV, o centrálnom archíve 
ľudových povestí a paremiologickom archíve; charakteristika vedecko-
výskumnej činnosti pracoviska pre brožúru o SAV; návrh na udelenie zlatej 
plakety Ľ. Štúra Ľ. Komorovskému. 

 

22 II.  1995 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 6.II., 28.III., 15.V., 6.VI., 26.XI., 
17.X., 14.XI.; oznam o udelení Ceny SAV za vedecko-výskumnú činnosť 
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kolektívu pracovníkov; najdôležitejšie výsledky ústavu pre prezentáciu na 
výjazdovom zasadnutí Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport 
na pôde SAV. 

23 II.  1996 2
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 30.I., 5.III., 30.IV., 21.V., 18.VII., 
6.VIII., 24.IX., 29.X., 26.XI.; oznam o výsledku akreditácie pracoviska; 
návrh na prijatie S. Kovačevičovej prezidentom SR; informácie o ÚEt SAV 
do brožúry SAV; stručná charakteristika vedecko-výskumného zamerania a 
výsledkov ÚEt SAV. 

 

24 II.  1997 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 20.I., 25.II., 22.IV., 6.V., 20.V., 
24.VI., 29.VII., 19.VIII., 16.IX., 14.X., 4.XII, 9.XII.; návrh na Cenu SAV za 
vedecko-popularizačnú činnosť M. Kaľavskému a Z. Profantovej; návrh na 
udelenie ocenenia prezidenta republiky in memoriam J. Mjartanovi; 
informácie o ÚEt SAV pre rakúsku databázu; dotazník o ÚEt SAV; 
informácie o ÚEt SAV pre SAV Media Servis. 

 

25 II.  1998 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 2.II., 26.IV., 9.VI., 4.VIII., 28.X., 
15.XII.; zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 28.IV. a prílohy: zápis 
z volieb do vedeckej rady, námety do diskusie vedeckej rady s riaditeľom 
pracoviska; zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 6.X., 24.XI. a príloha: 
poznámky k možnostiam vedeckej rady vplývať na zameranie vedecko-
výskumnej koncepcie pracoviska; zloženie atestačnej komisie ÚEt SAV; 
menovanie K. Popelkovej do funkcie vedeckého tajomníka; kolektívna 
zmluva na rok 1998. 

 

26 II.  1999 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 19.I., 9.II., 2.III., 23.III., 18.V., 22.VI., 
21.IX., 28.IX., 9.XI., 23.XI., 30.XI., 21.XII.; zápisnica zo zasadnutia 
vedeckej rady 25.II., 11.V.; oznam o výsledku akreditácie pracoviska; 
zástupca ústavu vo vedeckom kolégiu č. 9 pre kultúrno-historické vedy. 

 

27 II.  2000 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 18.VII., 18.IX.; zápisnica zo 
zasadnutia vedeckej rady 17.II., 20.IX., 6.X.; návrh koncepcie činnosti 
pracoviska; nominácia kandidátov na funkciu riaditeľa ústavu; udelenie 
Prestige and quality Award – Europe 2000 Ústavu etnológie SAV; správa 
o dokumentárnom materiáli vhodnom na zaradenie do Národného registra 
Pamäte Slovenska; návrh na vyznamenanie M. Leščáka. 
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28 II.  2001 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 29.V., 16.X., 20.XI., 27.XI., 18.XII.; 
pozvánka a zápisnica za zasadnutia vedeckej rady 16.II. a prílohy: podnety 
členov vedeckej rady pre činnosť vedeckej rady na roky 2001–2003, 
zápisnica z voľby zástupcov ÚEt SAV v Rade vedcov SAV; zápisnica zo 
zasadania vedeckej rady 21.VI., 26.X.; nominácia S. Kovačevičovej a 
B. Filovej za významné osobnosti SAV; krátka charakteristika ústavu a jeho 
najvýznamnejších publikácií; návrh na udelenie Ceny SAV za dielo 
Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry a jeho anglickej verzie, návrh 
na udelenie Prémie Literárneho fondu; návrh gratulačného listu pre 
M. Benžu. 

 

29 II.  2002 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 5.III., 12.III., 21.V., 27.IX., 26.XI.; 
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady 8.I.; zápisnica zo zasadnutia 
vedeckej rady 15.I. a prílohy: pripomienky k zásadám výberového konania 
na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých pracovísk, vyjadrenie 
k zloženiu výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa ÚEt SAV; 
zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 11.III. a príloha: správa o činnosti 
vedeckej rady ÚEt SAV; zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 14.V., 
17.XII. a príloha: nominácia V. Urbancovej a S. Burlasovej za významné 
osobnosti SAV; návrh na udelenie Ceny SAV za vedecko-výskumnú činnosť 
O. Danglovej; oznam o schválení novej verzie organizačného poriadku 
ústavu; rozhodnutie o vytvorení Centra excelentnosti SAV Kolektívne 
identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy (PROCESY); 
menovanie členov Vedeckého kolégia SAV pre kultúrno-historické vedy za 
ÚEt SAV. 

 

30 II.  2003 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľa 28.I., 4.III., 17.VI., 1.VII., 26.VIII., 
24.IX., 18.XI.; zhrnutie výsledkov diskusie členov vedeckej rady ÚEt SAV 
k aktuálnej situácii v ústave a vyjadrenia jednotlivých členov vedeckej rady; 
zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 30.I.; pozvánka a prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej rady 3.III. a prílohy: vyjadrenie členov vedeckej rady 
k pokračovaniu diskusie o situácii v ústave, pripomienky vedeckej rady 
k návrhu Etického kódexu SAV, návrh ÚEt SAV na zvolenie J. Bakoša za 
člena Učenej spoločnosti SAV, správa o situácii v redakcii Etnologických 
rozpráv; prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady 29.IX.; odvolanie 
voči zmene zmluvy o poskytnutí účelových prostriedkov na činnosť Centra 
excelentnosti SAV; stručná charakteristika ÚEt SAV; návrh na zloženie 
akreditačnej subkomisie. 
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31 II.  2004 3
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľky 31.VIII., 23.IX.; prezenčná listina a 
zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 27.I., 3.II. a prílohy: štatút vedeckých 
projektov ÚEt SAV, kritériá pre výber najvýznamnejších prác ÚEt SAV a 
zoznam najkvalitnejších prác; pozvánka, program, zápisnica a prezenčná 
listina zo zasadnutia vedeckej rady 19.II. a príloha: stanovisko predsedu SAV 
a predsedu Akreditačnej komisie SAV k pripomienkam ÚEt SAV 
k výsledkom akreditácie, zápisnica z voľby členov do Rady vedcov SAV; 
zápisnica a prezenčná listina zo zasadania vedeckej rady 26.IV. a prílohy: 
poznámky k stanovisku vedeckej rady k záverom odporúčania Akreditačnej 
komisie SAV; zápisnica a prezenčná listina zo stretnutia tvorivých 
pracovníkov ÚEt SAV 4.V.; hlasovacie lístky z volieb do vedeckej rady ÚEt 
SAV 18.V.; správa o činnosti vedeckej rady ÚEt SAV za obdobie 2001–
2004; zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady 25.V., 21.VI. 
a príloha: diskusia členov vedeckej rady ÚEt SAV k hodnotiacim kritériám 
akreditácie, zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 25.VII., 7.XII. a príloha: 
článok B. Riečana o kvalite vedeckej práce; nominácia S. Švecovej na 
udelenie Medzinárodnej ceny SAV; oznam o výsledku akreditácie ÚEt SAV; 
zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľa ÚEt SAV; sťažnosť 
J. Kopačku vo veci jeho rukopisu; návrh na ocenenie V. Gašparíkovej cenou 
Literárneho fondu za celoživotné dielo. 

 

32 II.  2005 4
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľky 1.II., 18.IV., 31.V., 21.VI., 23.VIII., 
20.IX.; zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 11.I., 25.I. a príloha: 
stanovisko vedeckej rady ÚEt SAV k nominácii V. Gašparíkovej na Cenu 
SAV za vedecko-výskumnú činnosť; zápisnica, prezenčná listina a 
hlasovacie lístky z voľby zástupcu pracoviska do Snemu SAV; zápisnica a 
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady 28.IV. a prílohy: výkazy 
vedeckých projektov ÚEt SAV, pripomienky k hodnoteniu vedeckej a 
odbornej činnosti pracovníkov; zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia 
vedeckej rady 16.VI., 19.VII., 27.IX. a prílohy: žiadosť ÚEt SAV 
o vyjadrenie k spôsobilosti podieľať sa na doktorandskom študijnom 
programe, Evaluácia – akreditácia – ako ďalej?; zápisnica zo zasadnutia 
vedeckej rady 18.X.; list J. Podobu predsedníčke vedeckej rady; oznam 
o menovaní T. Bužekovej do funkcie vedeckej tajomníčky; osvedčenie 
o spôsobilosti vykonávať vedecký výskum pre ústav; údaje o ústave do 
príručky o SAV; stanovisko k hodnoteniu Rady programu Centra 
excelentnosti SAV; návrhové listy na členov komisie VEGA za ÚEt SAV. 

 

33 II.  2006 4
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia rady riaditeľky 2.V., 18.VII., 
26.IX.; zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 10.I., 24.I., 9.III., prezenčná 
listina zo zasadnutia vedeckej rady 18.IV., 18.V. a prílohy: pripomienky 
k zásadám pravidelného hodnotenia organizácií SAV, prezenčná listina 
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z volieb členov do Akreditačnej komisie oddelenia vied a zoznam 
nominantov, pripomienky ku kontextu diskusie k hodnotiacim kritériám 
výstupov v ÚEt SAV; zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej 
rady 3.X., 10.X., 31.X., 21.XI. (iba prezenčná listina); zoznam nominantov 
vedeckej rady ÚEt SAV na posudzovateľov pri akreditácii; zmena zloženia 
knižničnej komisie ÚEt SAV; dotazník o duševnom vlastníctve; návrh na 
ocenenie B. Filovej a S. Kovačevičovej Cenou Literárneho fondu za 
celoživotné dielo; návrh na nomináciu M. Ferencovej na Študentskú 
osobnosť roka. 

34 II.  2007 4
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľky 30.I., 6.III., 5.VI., 5.VI., 19.VI.; 
zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady 29.V., 3.VII. a 
príloha: diskusia k spôsobu hodnotenia doktorandov; zápisnica zo zasadnutia 
vedeckej rady 10.VII.; rozhodnutie o vytvorení Centra excelentnosti SAV pre 
výskum občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART); 
aktualizované informácie o ÚEt SAV do informačnej príručky; menovanie 
T. Podolinskej do funkcie vedeckej tajomníčky ÚEt SAV. 

 

35 II.  2008 4
  Vedenie ústavu  

  Príloha k zápisnici zo zasadnutia rady riaditeľky 25.III.: vedecké projekty 
ÚEt SAV; zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľky 2.XII.; prezenčná listina 
zo zasadnutia vedeckej rady 8.I. a príloha: nominácia E. Krekovičovej za 
členku Učenej spoločnosti SAV; zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia 
vedeckej rady 29.I. a prílohy: menovanie členov Komisie VEGA pre 
historické vedy za ÚEt SAV, stanovisko vedeckej rady k prihláške 
Ľ. Herzánovej do súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov; 
zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady 18.III.; zápisnica a 
prezenčná listina z celoústavnej schôdze pri príležitosti ukončenia funkčného 
obdobia vedeckej rady ÚEt SAV 6.V.; zápisnica a prezenčná listina z volieb 
členov novej vedeckej rady 13.V.; menovanie nových členov; zápis zo 
stretnutia novozvolenej vedeckej rady /13.V./, zápisnica a prezenčná listina 
zo zasadnutia vedeckej rady 4.XI.; štatút vedeckej rady ÚEt SAV; voľba 
zástupcov ÚEt SAV do výberovej komisie pre voľbu riaditeľa ústavu, 
zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľa (koncept). 

 

36 II.  2009 4
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia rady riaditeľky 13.II.; 17.III.; zápis a prezenčná 
listina zo zasadnutia vedeckej rady 23.I., prezenčná listina zo zasadnutia a 
zápis uznesenia vedeckej rady z 10.III., prezenčná listina a podklady zo 
zasadnutia vedeckej rady 26.III., zápis a prezenčná listina zo zasadnutia 
vedeckej rady 18.IX., 13.X., 10.XI., 15.XII.; nominácia členov do 
akreditačnej komisie oddelenia vied; zápis a prezenčná listina z voľby 
zástupcu ÚEt SAV do Snemu SAV; žiadosť o schválenie novelizovaného 
organizačného poriadku. 
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III. Vedeckovýskumná činnosť 

III.a. Plány 

37 III.a 1975 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1975.  

38 III.a 1976 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1976; hodnotenie plnenia akčného plánu; správa 
o plnení akčného plánu; základné úlohy NÚ SAV vyplývajúce zo záverov 
XV. zjazdu KSČ; plány krátkodobých a dlhodobých úloh vyplývajúcich 
z uznesení ÚV KSS a ÚV KSČ. 

 

39 III.a 1977 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1977; plán úloh.  

40 III.a 1978 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1978.  

41 III.a 1979 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1979; dotazník k zberu údajov k projektu výskumu 
rodiny. 

 

42 III.a 1980 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1980.  

43 III.a 1981 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1981.  

44 III.a 1982 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1982.  

45 III.a 1983 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1983; plánované výsledky riešenia hlavnej úlohy 
ŠPZV VIII-8-3; zámer hlavnej úlohy etnografie a folkoristiky v ČSSR. 

 

  



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  

 

- 19 - 

46 III.a 1984 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1984; podklady ku kontrole plnenia dokumentu 
Koncepcia činnosti a hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied SAV 1981–
1985. 

 

47 III.a 1985 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1985.  

48 III.a 1986 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1986; Teoreticko-analytické podklady, expertízy a 
prognózy pripravované v rokoch 8. 5RP v rámci komplexných úloh SAV pre 
spoločenské vedy. 

 

49 III.a 1987 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1987; plán úloh ŠPZV na 8. 5RP; zápisnica zo 
vstupnej oponentúry témy čiastkovej úlohy ŠPZV IX-8-4/3 prípravy diela 
Encyklopédia národopisu Slovenska; návrh na využitie strojového 
spracovania dokumentačných fondov NÚ SAV – ideový zámer; koncepcia 
práce oddelenia vedeckých informácií NÚ SAV ako vedeckého 
informačného centra o ľudovej kultúre. 

 

50 III.a 1988 5
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1988; plán akcií; návrhy spoluriešiteľských 
pracovísk k 1. variantu ŠPZV. 

 

51 III.a 1989 6
  Plány  

  Akčný plán ústavu na r. 1989; rámcový program činnosti rozvoja NÚ SAV 
v 9. 5RP; základné smery činnosti NÚ SAV v r. 1989; námety pre činnosť 
skupiny slovanského národopisu pri NÚ SAV; návrh výskumného projektu 
Človek v novej situácii; príprava hlavnej úlohy ŠPZV na 9. 5RP. 

 

52 III.a 1990 6
  Plány  

  Plán práce oddelenia vedeckých informácií na r. 1990; plán pracovnej 
skupiny Historicko-porovnávacie štúdium slavistika na r. 1990; plán práce 
úlohy ŠPZV IX-8-4/02 na r. 1990; návrhy a anotácie projektov – Etnická a 
kultúrna identita národov strednej a juhovýchodnej Európy (Ethnic and 
Cultural Identity of the Nations of Central and South East Europe), Európska 
vidiecka rodina v 20. storočí (The European Rural Family in the 20th 
Century) a Stretnutie Východu a Západu v tradičnej kultúre alpsko-
podunajsko-balkánskeho regiónu. 
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53 III.a 1991 6
  Plány  

  Žiadosť o vnútorný grant na r. 1991; návrh na prioritný smer vedy; 
hodnotenie navrhnutých výskumných úloh SAV na r. 1991; správa 
o hodnotení, prehľad žiadostí, stanoviská posudzovateľov; registračné listy 
grantových projektov NÚ SAV; vedeckovýskumné tímy NÚ SAV; plán 
pracovnej skupiny Etnokultúrny vývoj Zemplína; plány práce projektových 
tímov na r. 1991. 

 

54 III.a 1992 6
  Plány  

  Plány práce riešiteľských tímov na r. 1992.  

55 III.a 1994 6
  Plány  

  Prehľad úspešných grantov na r. 1994.  

56 III.a 1996 6
  Plány  

  Projekt verejnoprospešných prác – triediace a katalogizačné práce 
v dokumentačných fondoch ÚEt SAV SAV; žiadosť o akceptovanie žiadosti 
o grant; návrhy projektov definovaných ako prioritné; projekty VEGA 
schválené pre r. 1996; plán rozvoja religionistiky na ústave. 

 

57 III.a 1997 6
  Plány  

  Prehľad pridelených grantov v roku 1997; výsledok hodnotenia projektov so 
začiatkom riešenia v r. 1998. 

 

58 III.a 1999 6
  Plány  

  Prehľad pridelených záloh na projekty na r. 1999 a zoznam riešiteľov; 
zoznam projektov so začiatkom riešenia v r. 2000. 

 

59 III.a 2000 6
  Plány  

  Prehľad pridelených grantov a zoznam riešiteľov projektov v r. 2000; 
zoznam projektov so začiatkom riešenia v r. 2001. 

 

60 III.a 2001 6
  Plány  

  Prehľad pridelených grantov a zoznam riešiteľov projektov v r. 2001; 
dodatočné pridelenie grantových prostriedkov. 

 

61 III.a 2002 6
  Plány  

  Návrhové listy štátnych objednávok; registračný list prvku programového 
rozpočtovania; prehľad pridelených grantov na r. 2002. 
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62 III.a 2003 6
  Plány  

  Prehľad pridelených grantov v r. 2003; zapojenie ÚEt SAV do výziev 
6. rámcového projektu Európskej únie. 

 

63 III.a 2004 7
  Plány  

  Žiadosť o zmenu vedúceho projektu VEGA 2/3181/23; návrhy vedeckých 
projektov; prehľad pridelených grantov na r. 2004; návrh prioritného 
projektu Dokumentačno-informačné centrum o Rómoch v SAV. 

 

64 III.a 2005 7
  Plány  

  Návrh vedeckého projektu; prehľad pridelených grantov na r. 2005.  

65 III.a 2006 7
  Plány  

  Návrhy vedeckých projektov; prehľad pridelených grantov na r. 2006.  

66 III.a 2008 7
  Plány  

  Návrhy vedeckých projektov.  

67 III.a 2009 7
  Plány  

  Návrh vedeckého projektu.  

III.b. Správy 

68 III.b 1977 7
  Správy  

  Súčasný stav, koncepcia činnosti a rozvoja NÚ SAV.  

69 III.b 1979 7
  Správy  

  Podklady pre správu pre Predsedníctvo ÚV KSS o činnosti NÚ SAV.  

70 III.b 1980 7
  Správy  

  Zápisnica zo zasadnutia vedúcich čiastkových úloh ŠPZV z 24.VI. 
v Strážnici. 

 

71 III.b 1983 7
  Správy  

  Zápisnica zo zasadnutia Rady koordinátora hlavnej úlohy ŠPZV VIII-8-3 
21.–22.II. v Smoleniciach; zámer hlavnej úlohy etnografie a folkloristiky 
v ČSSR v rámci ŠPZV, koordinovanej v NÚ SAV (VIII-8-3) na roky 
8. päťročnice. 
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72 III.b 1985 7
  Správy  

  Správa o úlohe štátneho plánu Slovenské príslovie; návrhy na udelenie 
odmeny za výsledky riešenia čiastkovej úlohy VIII-8-3/1. 

 

73 III.b 1986 7
  Správy  

  Záverečná správa o riešení úlohy VIII-8-3/1 a oponentský posudok; 
zápisnica zo zasadnutia rozšírenej rady koordinátora hlavnej úlohy ŠPZV IX-
8-4. 

 

74 III.b 1987 7
  Správy  

  Podklad pre rokovanie o perspektívach NÚ SAV s akad. V. Cirbesom; 
zásady činnosti koordinačnej rady hlavnej úlohy IX-8-4 ŠPZV; ciele úlohy; 
zápisnica zo zasadnutia rozšírenej rady koordinátora hlavnej úlohy ŠPZV IX-
8-4; správa o plnení témy čiastkovej úlohy IX-8-4/3 ŠPZV Podiel etnografie 
pri formovaní socialistického spoločenského vedomia; správa o výsledkoch 
plnenia témy ŠPZV Funkcia spoločenských skupín pri formovaní 
socialistického spôsobu života; podklad k oponentúre úlohy IX-8-4/1; 
oponentský posudok na vedecko-výskumné úlohy NÚ SAV, riešené v rámci 
ŠPZV; Encyklopédia národopisu Slovenska – východiská, vedecký a 
spoločenský cieľ a stav rozpracovanosti; Tradície a estetizácia životného 
prostredia – tézy; analýza činnosti ústavu a závery pre ďalšiu činnosť. 

 

75 III.b 1988 8
  Správy  

  Hlavná úloha pre 9. päťročnicu Historické a etnokultúrne aspekty utvárania 
socialistického spôsobu života a kultúry ľudu: návrh zámeru, stručná 
charakteristika úlohy, návrh smernice ŠPZV na roky 1991–1995, správa 
o stave riešenia úlohy IX-8-4/1, hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied 
SAV na 8. päťročnicu – NÚ SAV, plnenie kontrolovateľných etáp hlavnej 
úlohy ŠPZV IX-8-4 v rokoch 1986–1990, žiadosť o spoluprácu s Archívom 
hlavného mesta Bratislavy, zoznam spracovaných materiálov, zápis 
z oponentúry o plnení čiastkovej úlohy IX-8-4/1 a podklad k oponentúre, 
správa o výsledkoch dosiahnutých v plnení čiastkovej úlohy IX-8-4/1, návrh 
na udelenie mimoriadnej odmeny SAV v rámci plnenia hlavnej úlohy ŠPZV 
IX-8-4; podklady k hodnoteniu plnenia ŠPZV IX-9-3 Teoretické problémy 
etnických procesov. Etnické procesy v ČSSR; správa prednesená na zasadnutí 
riešiteľov Encyklopédie národopisu Slovenska; správa o výsledkoch analýzy 
efektívnosti vedeckovýskumnej činnosti pracovísk spoločenských vied; stav 
a perspektívy rozvoja slavistického bádania v oblasti etnografie a 
folkoristiky; oponentský posudok na súbor statí Svadobný obrad – tradície a 
súčasnosť. 
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76 III.b 1989 8
  Správy  

  Hlavná úloha ŠPZV IX-8-4: správa koordinačného pracoviska o kontrole 
plnenia, potvrdenie koordinátora úlohy IX-8-4/1 o splnení cieľov, správa 
o riešení čiastkovej úlohy Historicko-porovnávacie štúdium – slavistika a 
oponentský posudok, správa o riešení čiastkovej úlohy Tradičné a súčasné 
formy obradovosti a sviatkovania v dedinskom a mestskom prostredí a 
oponentský posudok; potvrdenie koordinátora úlohy IX-8-4/2 o splnení 
cieľov, správa o riešení čiastkovej úlohy Etnokultúrne procesy v súčasnom 
spôsobe života rodiny a dediny, správy a riešení troch segmentov úlohy, 
čiastková správa o plnení ŠPZV IX-8-4/2 a oponentský posudok, prísľub 
odmeny, potvrdenie koordinátora úlohy IX-8-4/3 o splnení cieľov, správa 
o plnení úlohy Podiel ľudovej kultúry vo vývine etnického, historického a 
kultúrneho vedomia pracujúcich – Encyklopédia národopisu Slovenska, 
posudok na plnenie druhej etapy spracovania ENS, prísľub odmeny. 

 

77 III.b 1990 8
  Správy  

  Hlavná úloha ŠPZV IX-8-4: správa koordinačného pracoviska o kontrole 
plnenia za rok 1989, správa o riešení čiastkovej úlohy IX-8-4/1 Historicko-
porovnávacie štúdium – slavistika a slovenská folkloristika za rok 1990, 
oponentský posudok, správa o činnosti pracovnej skupiny; čiastková správa 
o plnení ŠPZV IX-8-4/2 Etnokultúrne procesy v súčasnom spôsobe života 
rodiny a dediny za rok 1990 a oponentský posudok; správa o riešení úlohy 
IX-8-4/3 Encyklopédia národopisu Slovenska a oponentský posudok, stav 
prác na encyklopédii, koncepcia a prínos Národopisného lexikónu Slovenska; 
podiel pracovníkov oddelenia vedeckých informácií na riešení úloh ŠPZV 
v roku 1990 (správa); upresnenie výstupov z Demografického archívu; 
záverečná správa o kontrole plnenia hlavnej úlohy ŠPZV IX-8-4 za roky 
1986–1990; zápisnica z 1. zasadnutia odborných grantových rád 4.XII. 

 

78 III.b 1991 8
  Správy  

  Anglické znenie názvov projektov NÚ SAV; zápisnice z 2. a 3. zasadnutia 
odbornej grantovej rady pre historické vedy 29.I. a 7.II.; návrhy na udelenie 
odmien podľa jednotlivých grantových úloh. 

 

79 III.b 1992 8
  Správy  

  Dohoda o pridelení grantu 192/92 Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej 
kultúry, správa o dosiahnutých výsledkoch riešenia projektu v roku 1991 a 
prílohy; najvýznamnejšie výsledky NÚ SAV. 

 

80 III.b 1993 8
  Správy  

  Vyčíslenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu 2-530-93; 
tematické okruhy vedeckých projektov riešených v NÚ SAV; žiadosť 
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o navýšenie finančných prostriedkov na projekt 2/999194/1993; analýza 
výskumnej a vývojovej základne organizácie. 

81 III.b 1994 8
  Správy  

  Informácie o koncepcii rozvoja vedy na ÚEt SAV; zoznam 
vedeckovýskumných projektov ústavu ukončených v roku 1994. 

 

82 III.b 1995 8
  Správy  

  Zoznam vedeckých projektov financovaných z účelovej rezervy vlády SR 
v roku 1995. 

 

83 III.b 1996 8
  Správy  

  Dotazníky projektov VEGA.  

84 III.b 1999 8
  Správy  

  Ročný výkaz o vedeckovýskumnom potenciáli; ročný podnikový výkaz 
o výskume a vývoji. 

 

85 III.b 2000 8
  Správy  

  Oznam o zaslaní záverečných správ projektov (zoznam ukončených 
projektov); ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji; ročný výkaz 
o vedecko-výskumnom potenciáli. 

 

86 III.b 2001 8
  Správy  

  Materiál Vedecké archívy Ústavu etnológie SAV: ochrana dokumentačných 
fondov o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska ako súčasti kultúrneho 
dedičstva; výsledky záverečného hodnotenia projektov VEGA; ročný výkaz 
o vedecko-výskumnom potenciáli; ročný podnikový výkaz o výskume a 
vývoji. 

 

87 III.b 2003 8
  Správy  

  Informácia o zapojení pracoviska do úloh Štátneho programu a hodnotenie 
plnenia programov – prvkov v r. 2002; ročný podnikový výkaz o výskume a 
vývoji; ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli. 

 

88 III.b 2004 9
  Správy  

  Priebežná hodnotiaca správa projektu Centra excelentnosti Kolektívne 
identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy (PROCESY); 
výkaz vedeckého projektu Procesy zmien v kulinárnej kultúre obyvateľstva 
Slovenska v 20. storočí; ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli; 
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sumár výstupov riešenia prvku programového rozpočtovania za 1. polrok 
2004. 

89 III.b 2005 9
  Správy  

  Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli; správa o stave riešenia 
projektu Etnologické elektronické informačné databázy ÚEt SAV. 

 

90 III.b 2006 9
  Správy  

  Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji; ročný výkaz o výskumno-
vývojovom potenciáli; podklady k analýze niektorých aspektov práce 
ústavov SAV za ÚEt SAV pre Akademickú rankingovú a ratingovú agentúru. 

 

91 III.b 2007 9
  Správy  

  Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli; ročný podnikový výkaz 
o výskume a vývoji; oznámenie o zmene vedúceho projektu VEGA 
2/5104/25. 

 

III.c. Posudky, expertízy 

92 III.c 1982 9
  Posudky, expertízy  

  Expertízna správa k návrhu koncepcie ďalšieho rozvoja ÚĽUV-u.  

93 III.c 1984 9
  Posudky, expertízy  

  Vyjadrenie ÚEt SAV k materiálu Ministerstva kultúry ČSSR Analýza 
súčasného stavu v oblasti ľudovej výroby a návrh koncepcie jej ďalšieho 
rozvoja po r. 1985 v SSR; stanovisko ÚEt SAV k návrhu integrácie ÚĽUV-
u do Výrobnej hospodárskej jednotky Technická tvorba kultúry. 

 

94 III.c 1985 9
  Posudky, expertízy  

  Expertíza k materiálu Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSSR Aktuálne 
otázky zaostale žijúcich cigánskych občanov. 

 

95 III.c 1987 9
  Posudky, expertízy  

  Choreografické konfrontácie folklórnych súborov; pripomienky NÚ SAV 
k Návrhu zásad pre vyhlasovanie kultúrnych pamiatok za národné kultúrne 
pamiatky. 

 

96 III.c 1988 9
  Posudky, expertízy  

  Mann, A.: Stanovisko k používaniu termínov „cigán“ a „cigánka“ s malým 
začiatočným písmenom v Krátkom slovníku slovenského jazyka; lektorský 
posudok na námet publikácie Staňová, J. – Baran, L.: České a slovenské 
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lidové kroje v ročních obdobích; stanovisko NÚ SAV k materiálu Stav a 
úlohy spoločenských vied v SSR; hodnotenie časopisu Slovenský národopis, 
ročník 36, 1988, č. 1–4. 

97 III.c 1989 9
  Posudky, expertízy  

  Posudok O. Danglovej a M. Benžu k práci Olejník, J.: Ľudový odev 
(Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla). 

 

98 III.c 1990 9
  Posudky, expertízy  

  Pripomienky k správe zo sociologického výskumu Centra pre výskum 
spoločenských problémov Aktuálne problémy Československa; stanovisko 
k obrazovému materiálu publikácie Szabo, T.: Slovenské ľudové tance; 
posudok M. Leščáka na rukopis Salner, P.: Bratislava v spomienkach. 

 

99 III.c 1991 9
  Posudky, expertízy  

  odpovede na otázky Redakcie Technických novín – stanoviská riešiteľov 
k financovaniu a aplikácii výsledkov grantového projektov č. 193, 194; 
poďakovanie Prvého podpredsedu vlády SR za Výzvu pracovníkov NÚ SAV 
predstaviteľom vlády a širokej verejnosti; stanovisko NÚ SAV k listu 
P. Martinického; pripomienky NÚ SAV k návrhu Zásad zákona SNR 
o tvorbe, správe, ochrane a prezentácii zbierok múzeí a galérií; návrh zásad 
realizácie opatrení k odporúčaniam 25. generálnej konferencie UNESCO 
z novembra 1989 k ochrane tradičnej ľudovej kultúry. 

 

100 III.c 1992 9
  Posudky, expertízy  

  Pripomienky k Návrhu kritérií bodového hodnotenia pracovísk III. oddelenia 
vied SAV. 

 

101 III.c 1993 9
  Posudky, expertízy  

  Stanovisko vedenia a vedeckej rady NÚ SAV k materiálu Zásady 
reštrukturalizácie pracovísk SAV; posudok alternatívneho návrhu 
územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky, máj 1993. 

 

102 III.c 1994 9
  Posudky, expertízy  

  Charakteristika termínu „kultúrny pluralizmus“ pre účely konferencie 
Kultúrny pluralizmus v Európe. 

 

103 III.c 1995 9
  Posudky, expertízy  

  Stanovisko k Zásadám vládnej politiky SR k Rómom; odborné stanovisko 
k označovaniu Židov za etnickú skupinu; stanovisko a petícia tvorivých 
pracovníkov ÚEt SAV proti snahám Matice slovenskej o pričlenenie 
spoločenskovedných pracovísk SAV. 
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104 III.c 1996 9
  Posudky, expertízy  

  Pripomienky k návrhu zákona NR SR o nadáciách; opätovná petícia 
tvorivých pracovníkov ÚEt SAV proti snahám Matice slovenskej 
o pričlenenie spoločenskovedných pracovísk SAV; oznam o zaslaní 
pripomienok k Návrhu koncepčných zámerov vlády SR na riešenie 
problémov Rómov. 

 

105 III.c 1998 9
  Posudky, expertízy  

  Vyjadrenie k materiálu Národného pamiatkového a krajinného centra 
Oblasti ľudového domu na Slovensku; stanovisko k vydávaniu bulletinu 
SAV-Media-Servis; odpoveď ÚEt SAV k požiadavke definície pojmu 
„národnostná menšina“. 

 

106 III.c 1999 9
  Posudky, expertízy  

  Opis pojmu „slopec“ na žiadosť obce Hubová; poznámky k návrhu zákona 
o osvetovej činnosti; odporúčanie pre vymenovanie D. Nociarovej za 
súdneho znalca; stanovisko k návrhu na zriadenie špecializovaného 
výskumného demografického pracoviska. 

 

107 III.c 2000 9
  Posudky, expertízy  

  Stanovisko ÚEt SAV k návrhu projektu Mlynka, L.: Tradičné výrobné 
stavby na Slovensku a ich ochrana a súhlas s publikovaním fotografií 
z archívu ÚEt SAV; pripomienky k návrhu zákona o SAV; výzva 
k vyjadreniu sa ÚEt SAV ku kritike štúdie Mann, A.: Rómski mestskí 
hudobníci. 

 

108 III.c 2001 9
  Posudky, expertízy  

  Časť korešpondencie ohľadne kauzy Rómsky dejepis; stanovisko ÚEt SAV 
k žiadosti T. Ziebella o finančnú podporu diplomovej práce z oblasti 
romistiky. 

 

109 III.c 2002 9
  Posudky, expertízy  

  Pripomienky k návrhu vyhlášky ministerstva školstva o sústave vedných 
odborov – odporúčania v záujme rozšírenia štúdia odboru etnológia; 
pripomienky ÚEt SAV k Podmienkam a ukazovateľom pravidelného 
hodnotenia organizácií SAV. 

 

110 III.c 2004 9
  Posudky, expertízy  

  Stanovisko k projektu dokumentárnej výstavy Slováci v Európe; 
pripomienky ÚEt SAV k metodike akreditácie vedecko-výskumných 
ústavov SAV. 
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111 III.c 2006 9
  Posudky, expertízy  

  Expertízny posudok na zaradenie ruskej menšiny medzi autochtónne 
národnostné menšiny na Slovensku; pripomienky k zásadám pravidelného 
hodnotenia organizácií SAV. 

 

112 III.c s.d. 9
  Posudky, expertízy  

  Dva posudky kandidátskej dizertačnej práce Darulová, J.: Prozaický folklór 
v robotníckej lokalite mestského typu. 

 

III.d. Rukopisy prác 

113 III.d 1983 10
  Rukopisy prác  

  Rényiová, K.: Ľudová architektúra v Mochovciach.  

114 III.d 1984 10
  Rukopisy prác  

  Botík, J.: Štvrťstoročie činnosti Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej 
kultúry v oblasti Karpát a Balkánu (MKKKB). 

 

115 III.d 1985 10
  Rukopisy prác  

  Slovenské, anglické a ruské resumé k publikácii Spôsob života družstevnej 
dediny – Z etnografických výskumov obce Sebechleby. 

 

116 III.d 1986 10
  Rukopisy prác  

  Kovačevičová, S.: Spoločenské aspekty vzťahu človek – dom v historickom 
vývine; ruský referát B. Filovej na koordinačnú poradu riaditeľov 
etnografických inštitúcií socialistických krajín v ZSSR. 

 

117 III.d 1987 10
  Rukopisy prác  

  Kovačevičová, S.: Generationsaspekte in der Übergabe der Traditionen der 
bildenden Kunst in der Familie; Leščák, M.: Beziehung der institutionellen 
und traditionellen Formen in der gegenwärtigen Kultur der Feierlichkeiten; 
Kovačevičová, S.: Etnographischer Atlas der Slowakei und die Traditionen; 
Stoličná, R.: The ways of Food Preservation in Slovakia. 

 

118 III.d 1988 10
  Rukopisy prác  

  Slavkovský, P.: Ratarska porodica u Slovačkoj kao proizvodne-ekonomska 
grupa; anglické preklady častí ENS – Pictures, References, Notes; 
Introduction to the Ethnographic Atlas of Slovakia; Landscape painting in 
folk environment (Kovačevičová, S. – Matula, Z.). 
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119 III.d 1989 10
  Rukopisy prác  

  Leščák, M.: Významná národopisná monografia o Honte; Etnografiu a 
folkloristiku (národopis) máme v povedomí ako vednú disciplínu 
zaoberajúcu sa tradičnými, archaickými prejavmi roľníckej kultúry; Životné 
jubileum Martina Kaspera; Lebensweiseforschung der Dorfbevölkerung in 
der Slowakei (Ergebnisse und Ziele). 

 

120 III.d 1990 10
  Rukopisy prác  

  Nemecké resumé zborníka Etnokultúrne procesy vo veľkomestách strednej 
Európy; nemecký preklad článkov Mannová, E.: Intoleranz in Vereinen, 
Vereine in intoleranter Umgebung (am Beispiel Bratislavas); Falťanová, Ľ.: 
Handel und Toleranz; Die Bedeutung der Märkte im sozialen Leben im 
Handel von Bratislava in den Jahren 1918–1938; Feglová, V.: Die 
Ritualkultur aus der Sicht der Verstädterung; Kovačevičová, S.: Mensch und 
Umgebung; Brücken unf Fähren über den Marchfluss; Röhrich, L.: Sage und 
Märchen – Povesť a rozprávka; Problém kontinuity pri výskume ľudovej 
prózy; Falťanová, Ľ.: The Meaning of Markets in Social and Cultural Life of 
Bratislava in 1918–1938 Years; Židovská Bratislava v číslach; Historické 
doklady a pramene k dejinám bratislavských Židov; Rituals from the 
Urbanization Point of View; Salnerová, E.: The Present Time and the 
Perspectives of Slavistic Study In Ethnology And In the Related Scientific 
Disciplines; Slavkovský, P.: Etnografický atlas Slovenska. 

 

121 III.d 1992 11
  Rukopisy prác  

  Profantová, Z.: Wold–View–Proverbs–Folk Narrative; The Merchants after 
year 1945; Hlôšková, A.: The Identification Aspects of Folklorism (Folk 
Narrative); Kiliánová, G.: Twentieth-Century Folklorism of Rural Slovakia. 
A Case Study; Salner, P.: Bratislava – A City on The Boundary; Index typov 
(charakteristických uzlových motívov) podľa medzinárodnej číselnej 
klasifikácie [slovensko/anglicky]; Profantová, Z.: Literary Folklorism in the 
Process of 19th Century National Idenification; Kiliánová, G.: An Old 
Theme in the Present Time: Narratives about Death in Modern Society; 
Hlôšková, A. (článok bez nadpisu); Kerkovičová, E.: Ethnoidentifying 
Stereotypes and the Mechanism of their Formation in Central Europe with 
Examples from Pastoral Songs; Krekovičová, E.: Barokový obraz Smrti – 
nevesty vo folklóre alebo putovanie jednej jarmočnej balady [slovensky a 
nemecky]; anglický preklad zborníka štúdií – výstupov z výskumného 
projektu Folklór ako etnoidentifikačný faktor Slovákov v regióne strednej 
Európy; Falťanová, Ľ.: Changes in Bratislava Commerce after 1945; 
Salner, P.: Toleranz und Intoleranz im Milieu Bratislavas; Die Stadt 
zwischen Mensch und Politik; štúdie – výsledky výskumov projektu Zmeny 
v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. 
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122 III.d 1994 11
  Rukopisy prác  

  Šrámková, M. – Toncrová, M.: Zur Frage der Identifizierung der Folklore 
in Kontaktgebieten; Pospíšilová, J.: Die Identifikationszüge der 
gegenwärtigen Kinderfolkore; Ilomäki, H.: The War Between Us and the 
Other; nemecké preklady príspevkov do časopisu DEMOS; Feglová, V. – 
Salner, P.: The City and Power. 

 

123 III.d 1993–1995 12
  Rukopisy prác  

  Štúdie – výstupy projektu Dynamika sociálnych procesov v podmienkach 
veľkých miest strednej Európy (Odraz historických zmien v každodennom 
živote obyvateľov). 

 

124 III.d 1994–1996 13–14
  Rukopisy prác  

  Štúdie – výstupy projektu Tradičná ľudová kultúra v interetnických 
súvislostiach (príspevok k európskej kultúrnej regionalistike); výstupy 
projektu Procesy adaptácie hodnotových systémov na spoločenské zmeny; 

13

  výstupy projektu Kultúrne tradície ako súčasť kolektívnej pamäte 
spoločenstva (etnické, sociálne a konfesionálne aspekty identifikácie). 

14

125 III.d 2001 14
  Rukopisy prác  

  Fischer: „Ist das ein Wunder oder nicht?“ Der Erzähler als 
Identifikationsträger in den Sagen der Gegenwart. 

 

126 III.d 2005 14
  Rukopisy prác  

  Danglová, O. – Kiliánová, G.: Etnologický pohľad na štúdium hodnôt.  

127 III.d s.d. 14
  Rukopisy prác  

  Článok o etnografke G. Kiliánovej; Krekovičová, E.: On Some Aspects 
Concenring The Study Of The Relationship Between Folklore And The 
Present. 

 

128 III.d (1976) 1993–1997 15–21
  Rukopisy prác  

  Gašparíková, V.: Slovenské ľudové rozprávky [slovenská verzia]: 
Gašparíková, V.: Slovenská rozprávka v ľudovom podaní; poznámky; 
Štolc, J.: Slovník nárečových výrazov a neznámych slov; abecedné zoznamy 
obcí 1. a 2. zväzku; schéma postupu uverejňovania rozprávok podľa obcí 
v 2. zväzku; abecedný zoznam obcí na Slovensku, v ktorých sa v rokoch 
1928–1947 zapisovali rozprávky; abecedný zoznam obcí na Slovensku, 
z ktorých sú uverejnené rozprávky; posudok publikácie – diely I.–IV.; 

15

  ilustrácie – kresby a koncovky, iné grafické prvky, fotografie; I. zväzok: 
Obsah; vstupné strany; Úvodom; Slovo na cestu – Wollman, F.: O sbírání 

16
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ústní prózy slovenského lidu v letech 1927–1940; mapa zápisov; zoznam 
uverejnených rozprávok 1. zväzku; Habovštiak, A.: Slovník nárečových 
výrazov a neznámych slov; rozprávky I. zväzku; 

  II. zv. 1. diel – západné Slovensko: Abecedný zoznam zapisovateľov 
II. zväzku; Lokality uverejnených rozprávok podľa abecedy; rozprávky; 
II. zv. 2. diel – západné Slovensko: Abecedný zoznam rozprávačov s 
uvedením číselného označenia obce podľa postupu; rozprávky; 

17–18

  III. zv. – východné Slovensko: Štolc, J.: Poznámka o transkripcii textu; texty 
rozprávok; schéma postupu uverejňovania rozprávok podľa obcí v III. zv.; 
abecedný zoznam obcí III. zv.; abecedný zoznam rozprávačov; zoznam obcí 
na Slovensku, v ktorých sa v rokoch 1928–1947 zapisovali rozprávky; 
zoznam uverejnených rozprávok III. zv.; zoznam zapisovateľov; zoznam 
obcí, z ktorých sú rozprávky v celom súbore uverejnené; obsah III. zv.; 
vstupné strany; slovník nárečových výrazov; rozprávky; 

19

  IV. zv. 1. diel : anglické resumé; ruské resumé; Komentáre 1–300; 20

  IV. zv. 2. diel: zoznam rozprávačov 1. zväzku, obec a čísla a nimi 
prednesených rozprávok zoznam rozprávok 1. zväzku; zoznam uverejnených 
rozprávok 1. zv. podľa číselného poradia s uvedením obce; zoznam 
rozprávačov 2. zväzku; zoznam rozprávok 2. zväzku; zoznam uverejnených 
rozprávok 2. zväzku podľa číselného poradia s uvedením obce; komentáre, 
indexy, resumé; 

21

  ilustrácie titulných strán, koncoviek a kapitol I. zväzku; 16a

  ilustrácie kapitol II. zväzku; 18a

  ilustrácie kapitol III. zväzku. 19a

129 III.d (1976) 1993–1997 22–25
  Rukopisy prác  

  Slovenské ľudové rozprávky [nemecká verzia]: Gašparíková, V.: 
Slowakische Volksmärchen. 

 

III.e. Etnografický atlas Slovenska (EAS) 

III.e1. Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS 

130 III.e1 1977 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Zápisnica z rozšírenej redakčnej rady 23.–25.XI.  

131 III.e1 1978 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Zápisnica z priebehu internej oponentúry návrhu Projektovej dokumentácie 
EAS 11.–15.XII. 
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132 III.e1 1979 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Záver záverečnej oponentúry Projektovej dokumentácie EAS 20.IV., 
záverečné stanovisko člena oponentskej rady a oponentské posudky. 

 

133 III.e1 1980 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Pozvánka zápis z rokovania zainteresovaných inštitúcií na príprave a vydaní 
EAS z 10.IV. 

 

134 III.e1 1981 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Pozvánka a zápisnica zo zasadnutia redakčnej rady 4.XI.  

135 III.e1 1982 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Pozvánka a zápisnica zo zasadnutia výkonnej rady 17.VI., prezenčná listina 
a posúdenie dodaných autorských originálov máp a makety EAS; zoznam 
máp; zápisnica zo zasadnutia výkonnej rady 3.XI. 

 

136 III.e1 1983 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Pozvánka a zápisnica zo zasadnutia výkonnej rady 4.XI.  

137 III.e1 1988 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Záznam z rokovania spoluvydavateľov 12.X.  

138 III.e1 1990 26
  Zápisnice za zasadnutí riadiacich orgánov EAS  

  Záznamy z rokovania v Slovenskej kartografii o dokončení EAS z 3.I. a 8.X.  

III.e2. Organizačné materiály 

139 III.e2 1976 26
  Organizačné materiály  

  Návrhový list na udelenie odmeny SAV autorskému kolektívu.  

140 III.e2 1977 26
  Organizačné materiály  

  Materiály na zasadnutie Kolégia predsedu SAV 22.VI. – Návrh opatrení na 
zabezpečenie prác súvisiacich s prípravou a vydaním EAS. 

 

141 III.e2 1979 26
  Organizačné materiály  

  Spolupráca so Slovenským úradom geodézie a kartografie a Slovenskou 
kartografiou; návrh na udelenie mimoriadnej odmeny za vyriešenie úlohy 
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ŠPZV; objednávka podkladových máp; využitie Atlasu SSR; materiály na 
zasadnutie Kolégia predsedu SAV 8.X. – správa o zabezpečení vydania EAS. 

142 III.e2 1980 26
  Organizačné materiály  

  Návrhový list na udelenie odmeny SAV; korešpondencia so Slovenským 
úradom geodézie a kartografie a Slovenskou kartografiou a koncept dohody 
o spolupráci so Slovenskou kartografiou; uznesenia Kolégia predsedu SAV 
6.V. k stavu prác na príprave a vydaní EAS; pozvánka a zápisnica zo 
zasadnutia Predsedníctva SAV 28.X. a materiály – informácia o stave prác 
na vydaní EAS; správa o plnení úlohy – vydanie EAS a ďalší plán činnosti; 
návrh na menovanie členov redakčnej rady; žiadosť predsedu SAV 
o finančnú podporu vlády pri vydaní diela; materiál na rokovanie vlády SSR 
– Správa o príprave a vydaní EAS, správa o zabezpečení vydania EAS, 
finančná kalkulácia; charakteristika výsledku. 

 

143 III.e2 1981 26
  Organizačné materiály  

  Sadzobník odmeňovania prác; podklady pre správu o EAS; faktúry; správa 
o zabezpečení vydania EAS; list predsedu SAV riaditeľovi Slovenského 
úradu geodézie a kartografie vo veci vydania EAS, výpis záznamu 
z rokovania Predsedníctva vlády SSR; rokovací poriadok a štatút redakčnej 
rady EAS; oponentský posudok rukopisných podkladov EAS. 

 

144 III.e2 1982 26
  Organizačné materiály  

  Pripomienky a požiadavky k tlači EAS; materiál k zasadnutiu Kolégia 
predsedu SAV 4.V.: Kontrolná správa o stave prác; predbežný plán 
finančných nákladov; spolupráca zo strany Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra SAV; kontrolná správa o stave prác pre oddelenie školstva a vedy ÚV 
KSS. 

 

145 III.e2 1984 26
  Organizačné materiály  

  Výpis z uznesenia Edičnej rady SAV 20.X.; redakčné pokyny a 
technologický postup spracovania. 

 

146 III.e2 1985 26
  Organizačné materiály  

  Kalkulácia, návrh a podklady k stanoveniu maloobchodnej ceny EAS; 
zdôvodnenie potreby kvalitného mapového papiera; anotácia v slovenčine a 
ruštine. 

 

147 III.e2 1987 26
  Organizačné materiály  

  Rozdeľovník výtlačkov.  
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148 III.e2 1988 26
  Organizačné materiály  

  List predsedníčke redakčnej rady EAS; korešpondencia spojená s vydaním 
diela; propagácia diela; EAS – ciele a výsledky. 

 

149 III.e2 1989 26
  Organizačné materiály  

  Pozvánky pre zahraničných oponentov na záverečnú oponentúru; tlač 
čiarového kódu EAN. 

 

150 III.e2 1990 26
  Organizačné materiály  

  Návrh na udelenie Národnej ceny SR kolektívu autorov a zodpovedných 
riešiteľov; korešpondencia so Slovenskou kartografiou a Vydavateľstvom 
VEDA; stanovisko k vyhotoveniu cudzojazyčných príloh k dielu a 
predbežná kalkulácia; návrhy rozdeľovníka povinných výtlačkov; žiadosť 
o dotáciu zo strany Ministerstva kultúry a predsedu Slovenskej národnej 
rady; Leščák, M.: Homo faber a homo ludens len po „slovensky“? – reakcia 
na recenziu L. Mňačka. 

 

151 III.e2 1991 26
  Organizačné materiály  

  Adresy na akvizíciu nemeckých anexov EAS; podkladový materiál o EAS – 
stručná charakteristika diela. 

 

152 III.e2 1993 26
  Organizačné materiály  

  Zasielanie nemeckých recenzných anexov.  

153 III.e2 1994 26
  Organizačné materiály  

  Udelenie dotácie z Predsedníctva SAV; rozpis anglického prekladu podľa 
autorov; zmluva o spolupráci s Vydavateľstvom VEDA. 

 

III.e4. Autorské texty 

154 III.e4 s.d. 26
  Autorské texty  

  Atlas ethnograpique de la Slovaquie. Représentation cartographique de 
l´évolution des phenoménes choisis de culture populaire (Contenu – Obsah). 

 

IV. Vedecké podujatia 

155 IV. 1976 27
  Vedecké podujatia  

  Medzinárodné sympózium Etnografická metóda a jej miesto v súčasnej vede 
– správa. 
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156 IV. 1977 27
  Vedecké podujatia  

  Podujatia pripravované k 25. výročiu Februárových udalostí; harmonogram 
podujatí NÚ SAV a spoločenských organizácií pri NÚ SAV k 60. výročiu 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. 

 

157 IV. 1982 27
  Vedecké podujatia  

  Úloha rodiny v etnokultúrnych procesoch v podmienkach socializmu – 
program. 

 

158 IV. 1983 27
  Vedecké podujatia  

  Interdisciplinárna konferencia Tradícia ako fenomén kultúrnej aktivity 
ľudstva. 

 

159 IV. 1984 27
  Vedecké podujatia  

  Kalendár akcií NÚ SAV na rok 1984; IX. valné zhromaždenie Slovenskej 
národopisnej spoločnosti – obežník; konferencia Význam folklórnych 
festivalov v súčasnej socialistickej kultúre; IX. strážnické sympózium 
MKKKB Venkovské město – pozvánka. 

 

160 IV. 1985 27
  Vedecké podujatia  

  Kalendár akcií NÚ SAV na rok 1985.  

161 IV. 1986 27
  Vedecké podujatia  

  Bilaterálna slovensko-maďarská konferencia Prejavy tradičnej ľudovej 
kultúry v socialistickej spoločnosti; pozvánka na pracovný seminár Život a 
bývanie rodiny vo veľkomestskom prostredí. 

 

162 IV. 1987 27
  Vedecké podujatia  

  Pozvánka na pracovný seminár Poetika folklórnych žánrov.  

163 IV. 1988 27
  Vedecké podujatia  

  Prihlásené referáty na seminár Svadba; konferencia Kultúrna a umelecká 
tvorivosť človeka v období rozvinutého socializmu. 

 

164 IV. 1989 27
  Vedecké podujatia  

  Najdôležitejšie podujatia NÚ SAV v roku 1989; medzinárodná konferencia 
Funkcia spoločenských skupín pri formovaní spoločenského vedomia a 
spôsobu života – program a zoznam účastníkov; konferencia Súčasnosť a 
perspektívy slavistického štúdia v národopise a príbuzných vedných 
disciplínach; príprava zasadnutia členov Etnografického atlasu Európy. 
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165 IV. 1990 27
  Vedecké podujatia  

  Konferencia Etnografické atlasy ako východisko porovnávacieho štúdia 
ľudovej kultúry Európy: pozdravný list účastníkov L. Mňačkovi, 
poďakovania, program, organizačné podklady; oznam o zrušení zasadnutia 
Prezídia Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry v Karpatoch. 

 

166 IV. 1991 27
  Vedecké podujatia  

  Seminár Adaptation im Stadtmilieu; vedecké konferencie organizované 
ústavom v r. 1991; konferencia Tolerancia a intolerancia vo veľkých 
mestách strednej Európy – organizačné podklady; seminár Folklórne žánre 
– archívy – katalógy (pozvánka). 

 

167 IV. 1992 27
  Vedecké podujatia  

  Stanovisko k návrhu usporiadať konferenciu k problematike Rómov; Plán 
konferencií na r. 1992; podujatie Folklór v procesoch identifikácie 
spoločenstva. 

 

168 IV. 1993 27
  Vedecké podujatia  

  Konferencie NÚ SAV s medzinárodnou účasťou v r. 1993.  

169 IV. 1994 27
  Vedecké podujatia  

  Pozvánka na seminár Oral history – metóda či cieľ?  

170 IV. 1995 27
  Vedecké podujatia  

  Návratka o podujatí so zahraničnou účasťou K dejinám slovenskej 
folkloristiky. 

 

171 IV. 1996 27
  Vedecké podujatia  

  Zoznam plánovaných vedeckých podujatí ústavu; pozvánky.  

172 IV. 1997 27
  Vedecké podujatia  

  Kalendárium vedeckých podujatí na r. 1997; konferencie ÚEt SAV 
s medzinárodnou účasťou v r. 1997; pozvánky na zasadnutie Medzinárodnej 
komisie pre Slovanský etnologický atlas; námety na podujatia v rámci Dní 
slovenskej kultúry vo Veľkej Británii. 

 

173 IV. 1998 27
  Vedecké podujatia  

  Návratka podujatia Diferenciácia mestského spoločenstva v prejavoch 
každodenného života. 
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174 IV. 2000 27
  Vedecké podujatia  

  Informácia o konferencii Etnológia na Slovensku: reflexie a trendy.  

175 IV. 2001 27
  Vedecké podujatia  

  Prezentačný deň Slovensko – dejiny – kultúra; konferencia Etnológia na 
Slovensku na prahu 21. storočia. 

 

176 IV. 2002 27
  Vedecké podujatia  

  Celoústavné semináre ÚEt SAV; pozvánka na 3. kolokvium Slovanského 
etnologického atlasu; workshop Rural and Urban Communities in the 
Process of Transmission. Case of Central Europe – podklady a správa; 
žiadosť o podporu konferencie Tradičná kultúra ako súčasť kultúrneho 
dedičstva Európy. 

 

177 IV. 2003 27
  Vedecké podujatia  

  Konferencia Etnická identifikácia a kultúrna pamäť Bulharov na Slovensku; 
seminár Borders and Boundaries. A Comparative view. 

 

178 IV. 2006 27
  Vedecké podujatia  

  60. výročie založenia ÚEt SAV; dvojseminár Diverzifikácia ako faktor 
formovania identity a Židovská komunita v období 1945–1989; návrhy 
prednášok pre verejnosť. 

 

179 IV. 2007 27
  Vedecké podujatia  

  Seminár Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie.  

V. Domáca spolupráca 

180 V. 1976 28
  Domáca spolupráca  

  Návrh spolupráce s katedrou etnografie a folkloristiky FiF UK.  

181 V. 1977 28
  Domáca spolupráca  

  Dohody o spolupráci na obdobie 1977–1980 s katedrou etnografie a 
folkloristiky FiF UK, so – Etnografickým ústavom SNM v Martine, 
s oddelením pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej, s ÚĽUV 
v Bratislave, s Krajským osvetovým strediskom v Bratislave, s Krajským 
osvetovým strediskom v Banskej Bystrici. 
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182 V. 1978 28
  Domáca spolupráca  

  Dohoda o spolupráci na obdobie 1978–1980 s Archeologickým ústavom 
SAV; vyhodnotenie dohody o spolupráci s ÚĽUV v Bratislave za rok 1978 
a plán spolupráce na rok 1979. 

 

183 V. 1979 28
  Domáca spolupráca  

  Správa o plnení dohody o spolupráci soEtnografickým ústavom SNM 
v Martine. 

 

184 V. 1980 28
  Domáca spolupráca  

  Spolupráca s Ústavom pro etnografii a folkloristiku ČSAV; vyhodnotenie 
dohody o spolupráci a ÚĽUV v Bratislave za rok 1980; list M. Vršeckej. 

 

185 V. 1981 28
  Domáca spolupráca  

  Správy o plnení dohôd o spolupráci s Etnografickým ústavom SNM, 
s oddelením pre zahraničných Slovákov pri Matici slovenskej, 
s Archeologickým ústavom SAV, s katedrou etnografie a folkloristiky FiF 
UK, s Krajským osvetovým centrom (strediskom) v Bratislave; dohody 
o spolupráci na roky 1981–1985 s Etnografickým ústavom SNM, s KOC 
Banská Bystrica, s KOC Bratislava. 

 

186 V. 1982 28
  Domáca spolupráca  

  Vyhodnotenie spolupráce s Etnografickým ústavom SNM.  

187 V. 1983 28
  Domáca spolupráca  

  Dohoda o spolupráci s ÚĽUV-om Bratislava na obdobie 1983–1985; 
dodatok k dohode o spolupráci s katedrou etnografie a folkloristiky FiF UK. 

 

188 V. 1984 28
  Domáca spolupráca  

  Vyhodnotenie dohody o spolupráci s ÚĽUV-om; dohoda o spolupráci 
s KOC Bratislava; zápisnica o zintenzívnení výstavby národopisnej 
expozície v prírode Etnografického ústavu SNM – Múzea slovenskej dediny 
v Martine; návrh tém diplomových prác pre katedru etnografie a folkloristiky 
FiF UK. 

 

189 V. 1985 28
  Domáca spolupráca  

  Vyhodnotenie dohody o spolupráci s ÚĽUV-om; návrhový list spoločnej 
výskumnej úlohy s Valašským múzeom v prírode v Rožňove pod 
Radhoštěm; podklady NÚ SAV pre správu o organizačnej báze vzťahov 
spoločenskovedných pracovísk SAV so spoločenskou praxou; správa 
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o spolupráci s katedrou etnografie a folkloristiky FiF UK; dohoda 
o spolupráci s Etnografickým ústavom SNM na obdobie 1986–1990; návrh 
dohody o spolupráci s Vydavateľstvom Osveta. 

190 V. 1986 28
  Domáca spolupráca  

  Návrh na vybavenie štúdia v budove rozhlasu pre NÚ SAV; dohody 
o spolupráci na obdobie 1986–1990 s katedrou etnografie a folkloristiky FiF 
UK, s Osvetovým ústavom v Bratislave, s KOS Bratislava, s Krajským 
osvetovým strediskom v Banskej Bystrici, s ÚĽUV-om; informácia 
o predbežných výsledkoch plnenia plánu úlohy IX–8–4/01 Progresívne 
hodnoty spôsobu života a kultúry ľudu a ich včleňovanie do socialistickej 
spoločenskej praxe; informácie o výsledkoch plnenia úlohy v roku 1986 
Historické a etnokultúrne aspekty formovania a rozvíjania socialistického 
spôsobu života; hodnotenie Národopisného leta 1986; návrh dohody 
o spolupráci s Maticou slovenskou na roky 1986–1990. 

 

191 V. 1987 28
  Domáca spolupráca  

  Vyhodnotenie dohody s ÚĽUV-om; ideový zámer dlhodobej relácie pre 
Československú televíziu; návrh doplnku k dohode o spolupráci s KOS 
v Bratislave; Správa o plnení ŠPZV IX-8-4/01 a spolupráci s Valašským 
múzeom v prírode v Rožňove pod Radhoštěm; harmonogram účasti 
odborných pracovníkov ÚĽUV Strážnice na riešení ŠPZV; dodatok 
k dohode o spolupráci s katedrou etnografie a folkloristiky FiF UK na roky 
1987–1990; správa zo služobnej cesty B. Filovej a M. Benžu do Levíc. 

 

192 V. 1988 28
  Domáca spolupráca  

  Vyhodnotenie dohody a spolupráci s ÚĽUV-om za rok 1987; návrh dohody 
o spolupráci s KOC Bratislava, stanovisko NÚ SAV k dohode; dohoda 
o spolupráci so SNM; harmonogram využívania kádrov medzi NÚ SAV a 
katedrou etnografie a folkloristiky FiF UK; list I. E. Kutlíka; stanovisko 
NÚ SAV k postupu prípravy strojového spracovania dokumentačných 
fondov; podklady k návrhu vzájomnej spolupráce s CSEMADOK-om; 
zhodnotenie spolupráce s Múzeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 

 

193 V. 1989 28
  Domáca spolupráca  

  Vyhodnotenie dohody o spolupráci so SNM, s ÚĽUV-om, katedrou 
etnografie a folkloristiky FiF UK; spolupráca s Umenovedným ústavom 
SAV a vyhodnotenie spolupráce; zapožičanie diapozitívov Redakcii 
Pionýrské štafety DDMT/?/; spolupráca s Klubom dôchodcov v Betliari pri 
dokumentovaní zvykov; žiadosť na Maticu slovenskú o sprístupnenie 
fotoarchívu; žiadosť Archívu FiF UK o spoluprácu; ponuka garbiarskeho 
náradia od I. Svobodovej; menovanie P. Slavkovského za člena Atestačnej 
komisie pre národopis pri SNM; správa o riešení úlohy Občianske obrady; 
odovzdanie materiálov z výskumu D. Luthera a A. Manna do archívu; 
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žiadosť Vládneho výboru pre cestovný ruch o zaslanie katalógu Ľudové kroje 
na Slovensku. 

194 V. 1990 28
  Domáca spolupráca  

  Spolupráca s FiF UK: návrh koncepcie a zhodnotenie doterajšej spolupráce, 
účasť pracovníkov NÚ SAV v pedagogickej činnosti a návrh na zaradenie 
predmetov, sylaby prednášok; žiadosť katedry vysokoškolskej pedagogiky, 
výchovy a vzdelávania dospelých FiF UPJŠ o posúdenie návrhu koncepcie 
rozvoja pracoviska a špecializácie kulturológia; Ideový návrh Matice 
slovenskej na vytvorenie Slovenského medzinárodného centra vzdelanosti; 
členstvo M. Benžu v Názvoslovnej komisii Ministerstva vnútra SR; 
menovanie M. Leščáka za podpredsedu komisie Predsedníctva vlády pre 
výskum etnických spoločenstiev a rámcový program práce komisie; dohoda 
o spolupráci s Informačným centrom SAV; žiadosť o spoluprácu s Ústavom 
pre výskum a poradenstvo v kultúre; spolupráca s Geografickým ústavom 
SAV; povolenie na prístup ku kartotéke Galérie mesta Bratislavy; návrh 
M. Leščáka za člena grantovej agentúry; účasť na konferencii Ústavu dejín 
umenia SAV; menovanie A. Manna za člena komisie k príprave koncepcie 
štátnej politiky k rómskemu obyvateľstvu; Otvorené aktuálne problémy 
súčasnej českej etnografie a folkloristiky v podmienkach Ústavu etnografie 
a folkloristiky ČSAV. 

 

195 V. 1991 28
  Domáca spolupráca  

  Témy prednášok pracovníkov NÚ SAV na katedre etnografie a folkloristiky 
FiF UK a návrh tém diplomových prác; spoločné pracovisko NÚ SAV a 
Ústavu hudobnej vedy SAV; delegovanie D. Luthera do odbornej komisie 
ministerstva školstva; prevzatie programu Demografický archív 
Geografickým ústavom SAV; zoznam pracovníkov pôsobiacich v poradných 
orgánoch vlády a ministerstiev SR; delegovanie zástupcov ústavu do tímu 
pre prípravu zákona o ochrane tradičnej ľudovej kultúry; žiadosť 
o spoluprácu s Informačným centrom SAV na Lexikóne slovenských prísloví; 
žiadosť o spoluprácu so základnou umeleckou školou; poďakovanie 
obyvateľom obce Cejkov za pomoc pri miestnom výskume. 

 

196 V. 1992 28
  Domáca spolupráca  

  Dohoda o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre; návrh na menovanie M. Leščáka za člena vedecko-
metodickej rady Entografického múzea SNM v Martine; prednášky 
pracovníkov ÚEt SAV na katedre etnológie FiF UK; návrh na menovanie 
M. Benžu za člena názvoslovnej komisie Ministerstva vnútra SR; ponuka 
možných expertíz pre vládne a iné spoločenské inštitúcie. 
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197 V. 1993 29
  Domáca spolupráca  

  Účasť pracovníkov ústavu na Svetovom zjazde slavistov; výzva na darovanie 
ústavných časopisov Trnavskej univerzite; predbežná dohoda o spolupráci so 
Záhorským múzeom v Skalici; výzva L. Medvedeva k spolupráci na 
organizovaní konferencie Etniká a príroda. 

 

198 V. 1994 29
  Domáca spolupráca  

  Návrh A. Manna za člena poradného orgánu vlády pre národnosti; žiadosť 
o súhlas autora kroniky sklární v Utekáči Midlera s uložením kópie diela 
v archíve ÚEt SAV; návrhové listy P. Slavkovského a M. Leščáka na členov 
komisie Grantovej agentúry pre vedu; odstúpenie J. Podobu z organizačného 
výboru Fórum Etna ´95 a ukončenie spolupráce na organizovaní fóra. 

 

199 V. 1995 29
  Domáca spolupráca  

  Delegovanie A. Manna do Rady vlády SR pre národnosti; spolupráca so 
Slovenskou televíziou na EAS; spolupráca s Rádiom RMC; adresy domácich 
a zahraničných etnografických a folkloristických pracovísk; dohoda 
s CENZA, s.r.o. a Rádiom RMC; potvrdenie o odbornej praxi; povolenie na 
kopírovanie písomných dokumentov z archívu NÚ SAV pre Múzeum 
karpatských Nemcov SNM; informácia o zborníkoch ľudových piesní 
v archívoch ÚEt SAV; žiadosť o prijatie Z. Profantovej ako zástupcu ústavu 
v Slovenskom komitéte slavistov. 

 

200 V. 1996 29
  Domáca spolupráca  

  Príspevok Literárneho fondu na služobnú cestu R. Stoličnej; spolupráca 
s Univerzitnou knižnicou na besedách; spolupráca s Úradom vlády SR; 
spolupráca s reklamnou agentúrou ROKO; poďakovanie za spoluprácu 
s obcou Sebechleby; dohoda o spolupráci s Národným divadelným centrom; 
žiadosť o zaradenie pracovníka ústavu medzi akreditovaných účastníkov 
seminára Arcidiecézneho centra pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu; 
žiadosť na Náboženskú spoločnosť Jehovovi Svedkovia o poskytnutie 
dokumentačného materiálu; zaslanie podkladového materiálu pre 
Ministerstvo kultúry SR; spoluautorstvo J. Zajonca na encyklopédii Slovakia 
and Slovaks; diplomová stáž poslucháčky kulturológie na FiF UK. 

 

201 V. 1997 29
  Domáca spolupráca  

  Žiadosť o umožnenie štúdia v Krajanskom múzeu Matice slovenskej pre 
výskum ľudovej kultúry Slovákov v zahraničí; žiadosť o menovanie 
pracovníka ústavu do Rady vlády SR pre národnosti; výmena publikácií so 
Spoločenskovedným ústavom SAV; potvrdenie pre M. Šifftera 
o absolvovaní praxe; opätovná žiadosť na Náboženskú spoločnosť Jehovovi 
Svedkovia o poskytnutie dokumentačného materiálu; žiadosť Záhorského 
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múzea o spoluprácu na publikácii Radošovce – Vieska; akvizícia 
fotografickej zbierky Fintu. 

202 V. 1998 29
  Domáca spolupráca  

  Kópia zmluvy s Open Society Foundation o poskytnutí grantu a vrátenie 
príspevku; spolupráca so Slovenskou agentúrou životného prostredia; 
žiadosť o štipendium pre doktorandku z Ukrajiny; spolupráca s Národným 
pamiatkovým a krajinským centrom na príprave Atlasu regionálnej ľudovej 
architektúry a urbanizmu na Slovensku; spolupráca s Ústavom 
experimentálnej psychológie SAV. 

 

203 V. 1999 29
  Domáca spolupráca  

  Informácie pre Ministerstvo kultúry SR o profesijných združeniach v oblasti 
etnológie; poďakovanie katedry etnológie FiF UK za spoluprácu; zoznam 
vedeckých pracovníkov, ktorí sa chcú stať členmi Spoločnosti autorov 
vedeckých publikácií; nominácia zástupcu ústavu do konkurznej komisie na 
výber riaditeľa ÚĽUV v Bratislave; delegovanie zástupcu ústavu za člena 
pracovnej skupiny na prípravu zákona o ochrane pamiatok; delegovanie 
zástupcu ústavu za člena komisie pre nábožensko-právnu terminológiu 
Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví; členstvo J. Podobu v Spoločnosti pre trvalo 
udržateľný život; nominácia A. Manna do výskumného tímu rómskej 
menšiny pri vláde SR; dotazník o spolupráci s FiF UK; spolupráca so 
združením Prebudená pieseň; dohoda o spolupráci s Domom zahraničných 
Slovákov v Bratislave. 

 

204 V. 2000 29
  Domáca spolupráca  

  Spolupráca s ministerstvom životného prostredia na Atlase krajiny 
Slovenskej republiky; spoločný projekt s Vlastivedným múzeom v Nitre; 
návrh tém štátnych objednávok a štátnych programov; poďakovanie za 
darovanú publikáciu J. Martinku; žiadosť o sponzorský príspevok; súhlas na 
II. vydanie mapového podkladu EAS Ústavom krajinnej ekológie SAV; 
žiadosť o poskytnutie publikácií pre Slovenský helsinský výbor a 
poďakovanie. 

 

205 V. 2001 29
  Domáca spolupráca  

  Sťažnosť G. Kiliánovej na postup Kysuckého múzea pri použití autorského 
diela pracovníčky ústavu; zaslanie zborníka katedry etnológie FiF Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave; zmluva o výpožičke diapozitívov 
s Etnografickým múzeom SNM v Martine a potvrdenie o vrátení; nominácia 
J. Podobu do autorského tímu Národnej správy o trvalo udržateľnom rozvoji 
v SR; poďakovanie za finančnú podporu a zmluva o sponzorstve 
s Baliarňami obchodu Poprad; návrh spolupráce so Spolkom priateľov 
Turzovky; doplnenie názvov projektov, ktoré majú byť financované zo 
štátneho rozpočtu ako Multimediálny archív spoločenských vied. 
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206 V. 2002 29
  Domáca spolupráca  

  Námety na spoluprácu na štátnych objednávkach 2003–2006; združená 
investícia ÚEt SAV SAV, Historické ústavu SAV, Kabinetu orientalistiky 
SAV a Ústavu hudobnej vedy SAV – Multimediálny archív spoločenských 
vied; žiadosť AIA Centra o prístup k dokumentačnému materiálu o Samkovi 
Dudíkovi; poďakovanie manželke prezidenta SR Irene Schusterovej; návrh 
osobnosti Emílie Horváthovej na výstavu Viri docti Slovaciae III; 
poďakovanie pracovníkom THS ÚSV SAV a Historického ústavu SAV za 
pomoc pri evakuovaní archívnych depotov pri záplavách; žiadosť Obecného 
úradu Sebedražie o informácie o J. Mjartanovi; zaslanie kópií kresieb akad. 
maliarky Míly Doležalovej Múzeu rómskej kultúry v Brne. 

 

207 V. 2003 29
  Domáca spolupráca  

  Žiadosť Ústavu slovenskej literatúry SAV o užšiu spoluprácu; žiadosť SNM 
o spoluprácu; nominácia M. Benžu do Komisie pre kultúrne dedičstvo 
zahraničných Slovákov; spolupráca s Archeologickým ústavom SAV v Nitre 
na doktorandskom štúdiu; námety na spoluprácu s mestom Bratislava; 
menovanie G. Kiliánovej za nezávislého experta 6. rámcového programu 
Európskeho spoločenstva; žiadosť Slovenského komitétu slavistov 
o spoluprácu pri príležitosti svetového zjazdu slavistov; spolupráca 
s AINova; spolupráca s FiF UK na posudzovaní dizertačných prác; výzva na 
spoluprácu so Slovenskou televíziou vo vzdelávacom procese; účasť na 
stretnutí organizovanom Úradom vlády SR a venovanom zahraničným 
Slovákom; žiadosť o spoluprácu obcí na výskume rómskeho obyvateľstva; 
poďakovanie za odhalenie pamätnej tabule J. Mjartanovi; spolupráca na 
spoločnom projekte s FiF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

 

208 V. 2004 29
  Domáca spolupráca  

  Spolupráca s mestom Brezno na spracovaní dejín mesta; konzultácie pri 
príprave výstavy v Mestskom múzeu v Bratislave; žiadosť Ústavu hudobnej 
vedy SAV o spoluprácu na projekte Kresťanská liturgická hudba 
v slovenskom sociálnom prostredí; prevzatie kópií dokumentačných 
materiálov z osobného fondu M. Kosovej z Ústredného archívu SAV do 
archívu ÚEt SAV; delegovanie člena do výberovej komisie na obsadenie 
miesta riaditeľa Etnografického múzea SNM v Martine; spoločný projekt 
Klenotnica ľudovej kultúry; spolupráca s Izraelskou obchodnou komorou na 
Slovensku – hudobné nahrávky Z. Lenského; účasť na Večere Slovenskej 
republiky; spolupráca s Mestským múzeom v Bratislave na ankete 
o Národnej kultúrnej pamiatke Devín; spolupráca s Univerzitou Konštantína 
Filozofa v Nitre; spolupráca na archivovaní dát s katedrou sociológie FiF 
UK; tabuľka aplikátorov práce SAV; pripomienky k zmluve o dielo 
s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. 
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209 V. 2005 29
  Domáca spolupráca  

  Aktivity pracoviska súvisiace so vstupom Slovenska do EÚ; spolupráca 
s obcou Sebechleby na monografii o dejinách obce; sprístupnenie 
dokumentačných materiálov o Rómoch pre SNM; deľba financií 
s Historickým ústavom SAV a Sociologickým ústavom SAV pre spoločný 
projekt; účasť doktorandov Ústavu orientalistiky SAV na seminároch ÚEt 
SAV; dodatok k zmluve o dielo s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre 
a čerpanie grantových prostriedkov; spolupráca s Univerzitou Konštantína 
Filozofa v Nitre na doktorandskom štúdiu. 

 

210 V. 2006 29
  Domáca spolupráca  

  Návrh spoločného projektu so Spoločenskovedným ústavom SAV a zmluva 
o spolupráci; ponuka spolupráce z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí; 
možnosti spolupráce s pamiatkovým úradom v Rožňave na príprave 
publikácie o Muránskej planine; súhlas so žiadosťou o spoluprácu 
s Historickým múzeom SNM na výstave Reštaurovanie; menovanie 
G. Kiliánovej za stálu expertku Rady vlády SR pre vedu a techniku z oblasti 
humanitných vied; možnosti spolupráce so Slovenským rozhlasom; 
vzájomné výpožičky prístrojov s Ústavom hudobnej vedy SAV; členstvo 
v Atestačnej komisii Sociologického ústavu SAV; spolupráca s Maticou 
slovenskou. 

 

211 V. 2007 29
  Domáca spolupráca  

  Informácia pre Predsedníctvo SAV o plnení funkcie národného delegáta 
7. rámcového programu EÚ; spolupráca s Etnografickým múzeom SNM 
v Martine; spolupráca na budovaní Múzea ľudovej architektúry a bývania 
regiónu Gemer; zapojenie do projektu dokumentácie tradičnej ľudovej 
kultúry pod gesciou Ministerstva kultúry SR; spolupráca s Univerzitou 
Mateja Bela v Banskej Bystrici; námety na spoluprácu SAV s Ministerstvom 
kultúry SR; spolupráca s občianskym združením Communication Lovers; 
členstvo v Rade na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva pri 
Ministerstve kultúry SR; zapožičanie kníh Snár, Requiem aeternam a 
Vyznanie na vytvorenie kópie pre vedecký archív ÚEt SAV; účasť na výučbe 
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK; ponuka spolupráce pre 
Ekonomický ústav SAV; program vytvárania centier excelentnosti pre 
digitalizáciu kultúrneho dedičstva. 

 

VI. Zahrani čné styky 

212 VI. 1975 30
  Zahraničné styky  

  Pracovný plán vedeckej spolupráce s Ústavom etnografie Akadémie vied 
ZSSR v rokoch 1976–1977. 
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213 VI. 1976 30
  Zahraničné styky  

  Dohoda o spolupráci s Akadémiou vied Maďarskej ľudovej republiky na 
obdobie 1977–1980. 

 

214 VI. 1977 30
  Zahraničné styky  

  Návrh na prehĺbenie spolupráce s Akadémiou vied Maďarskej ľudovej 
republiky; návrhy na prijatia z Maďarska. 

 

215 VI. 1978 30
  Zahraničné styky  

  Plán vyslaní do Maďarska; pracovný plán vedeckej spolupráce s Ústavom 
etnografie Akadémie vied ZSSR na obdobie 1979–1980. 

 

216 VI. 1979 30
  Zahraničné styky  

  Maďarsko – prijatie.  

217 VI. 1980 30
  Zahraničné styky  

  Výsledky medzinárodnej vedeckej spolupráce ústavu za roky 1976–1980; 
dohoda o spolupráci s Akadémiou vied Maďarskej ľudovej republiky pre 
obdobie 1981–1985 a záverečné hodnotenie spolupráce za roky 1977–1980. 

 

218 VI. 1981 30
  Zahraničné styky  

  Plán spolupráce s Poľskou akadémiou vied na roky 1981–1985.  

219 VI. 1984 30
  Zahraničné styky  

  Výhľadová koncepcia medzinárodnej spolupráce ústavu na obdobie 
8. päťročnice; zoznam členov Medzinárodného výboru pre etnografické 
štúdie súčasnosti (Medzinarodnij Komitet po etnografičeskomu izučeniju 
sovremennosti); podiel ústavu na spolupráci medzi ČSAV a Radou akadémií 
vied a umení Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia a zmluva 
o spolupráci s Etnografickým inštitútom Srbskej akadémie vied a umení. 

 

220 VI. 1986 30
  Zahraničné styky  

  Program mnohostrannej spolupráce socialistických krajín v oblasti 
spoločenských vied a projekt jeho realizácie na r. 1986–1990 (Polgospočnaja 
programma mnogostoronnego sotrudničestva socialističeskych stran 
v oblasti obščectbennych nauk i projekt realizacii na 1986–1990 g.); 
Juhoslávia – potvrdenia Inštitútu pre srbský národopis Akadémie vied NDR 
v Bautzene o prevzatí rukopisov kolektívu NÚ SAV. 
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221 VI. 1985 30
  Zahraničné styky  

  Dvojstranné dohody o spolupráci na obdobie 1986–1990: s Bulharskou 
akadémiou vied a projekt spolupráce, s Akadémiou vied Maďarskej ľudovej 
republiky a témy spolupráce, s Inštitútom pre srbský národopis Akadémie 
vied NDR (návrh a dohoda), s Akadémiou vied NDR, s Poľskou akadémiou 
vied, so Srbskou akadémiou vied a umení (dohoda, štúdia Zorice Divac: 
Kulturna integracija na primeru kumstva);,tematický plán spolupráce 
s ukrajinskou akadémiou vied a pracovný plán spolupráce; návrh spolupráce 
s Viedenským centrom (European Coordination Centre for Research and 
Documentation in Social Sciences). 

 

222 VI. 1987 30
  Zahraničné styky  

  Dohoda o spolupráci na rok 1988 s Bulharskou akadémiou vied; Juhoslávia 
– prijatie pracovníkov Srbskej akadémie vied a umení a plán spolupráce na 
r. 1987; Maďarsko – témy a realizácia spolupráce s Akadémiou vied 
Maďarskej ľudovej republiky a pracovný plán dohody; Ukrajina – realizácia 
dohody s Ústavom umenovedy, folklóru a etnografie M. F. Ryľského AV 
Ukrajinskej SSR; ZSSR – pracovný plán dohody NÚ SAV, Ústavu etnológie 
a folkloristiky ČSAV a Ústavu etnografie Akadémie vied ZSSR. 

 

223 VI. 1988 30
  Zahraničné styky  

  Materiály na schválené zahraničné cesty pracovníkov NÚ SAV; Juhoslávia 
– dohoda o spolupráci s Etnografickým inštitútom Srbskej akadémie vied a 
umení, správa zo zahraničnej cesty B. Filovej; Maďarsko – prijatie vedcov, 
potvrdenia a poďakovanie; Poľsko – vyhodnotenie spolupráce s Poľskou 
akadémiou vied, prijatia a vyslania; vycestovanie S. Kovačevičovej na 
konferenciu do Rakúska; spolupráca na Etnologickom atlase Európy; ZSSR 
– zaslanie publikácie pre Ústav etnografie Akadémie vied ZSSR; Vietnam – 
prijatie hosťa. 

 

224 VI. 1989 30
  Zahraničné styky  

  Dodatky do ročného plánu zahraničných stykov na r. 1990; Bulharsko – 
analýza doterajšej a návrh nasledujúcej spolupráce s Bulharskou akadémiou 
vied, správy o pobyte zahraničných hostí z Bulharska a správa zo zahraničnej 
cesty M. Benžu; Juhoslávia – návrhový list na zahraničnú cestu 
P. Slavkovského; Maďarsko – analýza doterajšej a návrh nasledujúcej 
spolupráce s MAV, prijatia a vyslania, správa o zahraničnej ceste 
G. Kiliánovej, pozdravný list Maďarskej národopisnej spoločnosti; NDR – 
analýza doterajšej a návrh nasledujúcej spolupráce s Inštitútom pre srbský 
národopis AV NDR a spolupráca na Etnografickom atlase Slovenska, 
vyslanie J. Paličkovej; Poľsko – analýza doterajšej a návrh nasledujúcej 
spolupráce s Poľskou akadémiou vied a správa o prijatí hosťa z Poľska; 
ZSSR – analýza doterajšej a návrh nasledujúcej spolupráce s AV ZSSR, 
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Zásady zhodnotenia 8. päťročnice a príprava 9. päťročnice tematickej 
vedeckej spolupráce. 

225 VI. 1990 30
  Zahraničné styky  

  Zahraničné cesty NÚ SAV v r. 1990; zoznam grantov Misie Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva; zoznam recipročných dohôd NÚ SAV; 
Bulharsko – dohoda o spolupráci s Folklórnym inštitútom Bulharskej 
akadémie vied (Institut za folklor) v Sofii; Francúzsko – návrh na spoluprácu 
s Vysokou školou spoločenských vied v Paríži; Juhoslávia – dohoda 
o spolupráci s Národopisným inštitútom Srbskej akadémie vied a umení 
(Etnografski institut, Srpska akademija nauka i umetnosti); Poľsko – kópia 
správy J. Valentu z Ústavu dějin východní Evropy ČSAV z prípravného 
stretnutia širšieho okruhu expertov z oblasti kultúry k podpisu novej 
kultúrnej dohody medzi ČSFR a Poľskom a Prehlásenie účastníkov Kulatého 
stolu k rozvoji československo-polských kultúrnych styků; Rakúsko – 
spolupráca na príprave výstavy Slowakische Schafkultur; dohoda 
o spolupráci s Inštitútom súčasnej ľudovej kultúry Rakúskej akadémie vied 
(Institut für Gegenwartsvolkskunde der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften), s Rakúskym múzeom ľudového umenia (Österreichisches 
Museum für Volskunde) a s Národopisným múzeom na zámku v Kitsee 
(Ethnografisches Museum Schloss Kittsee), popis projektu Ľudová kultúra 
na hraniciach (Volkskultur an der Grenze); informačný list a štatút programu 
Ost-West-Programm; akceptačné listy pre Achesona a Frangosa; ponuky na 
spoluprácu s RD Conseil (Francúzsko) a s International Union of 
Anthropological and Ethnological Sciences; Taliansko – návrh spolupráce. 

 

226 VI. 1991 31
  Zahraničné styky  

  Zoznam dohôd o spolupráci; návrhy na zahraničné stáže; prehľad vyslaní 
ústavu za rok 1991; návrh na členstvo v sekcii pre kultúru Československej 
komisie pre spoluprácu s UNESCO pre riaditeľa ÚEt SAV; Bulharsko – 
projekt vedeckovýskumnej spolupráce s Bulharskou akadémiou vied a 
vyjadrenie ústavu; Fínsko – návrh k spolupráci s Fínskou akadémiou vied, 
potvrdenie prijatia vedca z Fínska, správa zo zahraničnej cesty; Maďarsko – 
dohoda o spolupráci s MAV, zápis z rokovania ku komplexnému posúdeniu 
súčasného stavu dvojstrannej československo-maďarskej spolupráce 
konaného 7.III. a poznámky k zápisu, správa zo zahraničnej cesty, prijatia 
vedcov z Maďarska; Nemecko – návrh na spoluprácu a korešpondencia 
s Ludwig-Uhland-Institut na univerzite v Tübingene a pozvanie na 
konferenciu NÚ SAV, W. Ziel zasiela svoje dva príspevky v Deutsche 
Literaturzeitung a kópiu zápisnice z ustanovujúcej schôdze 
Arbeitsgemeinschaft für die Geisteswissenschaft des 19. Jahrhunderts, 
poďakovanie architektovi A. Haasovi za referáty; Poľsko – zmluva 
o spolupráci s Poľskou akadémiou vied na obdobie 1991–1995, správy zo 
zahraničných ciest, pozvanie na konferenciu NÚ SAV; Rakúsko – 
korešpondencia s rakúskymi vedeckými inštitúciami a osobnosťami, prijatie 
a vyslanie pracovníkov v rámci spolupráce s Rakúskom; Ukrajina – dohoda 
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o spolupráci s Akadémiou vied Ukrajinskej SSR na roky 1991–1993, návrhy 
na vyslanie pracovníkov na Ukrajinu v rokoch 1991–1992; odporúčania a 
potvrdenia pre pracovníkov NÚ SAV na zahraničné študijné pobyty; 
pozvánka na spoluprácu pre rôzne inštitúcie. 

227 VI. 1992 31
  Zahraničné styky  

  Prehľad medzinárodnej spolupráce za rok 1992 a aktívne dohody ústavu; 
Bulharsko – vyslanie; Chorvátsko – prijatie; Maďarsko – prijatia, 
blahoželanie; Nemecko – vyslania a prijatia; Poľsko – pozastavenie 
recipročnej dohody s Poľskou akadémiou vied a dohoda o spolupráci, 
žiadosť o služobnú cestu; Rakúsko – vyslania a účasť ústavu na svetovom 
folkloristickom kongrese, prijatia z Rakúska, spolupráca s Rakúsko-
slovenským spolkom vo Viedni; Slovinsko – pozvanie na Slovensko; 
Švajčiarsko – prijatia a vyslania; Taliansko – spolupráca na projektoch; 
Ukrajina – správa zo služobnej cesty; Rusko – reprezentovanie ústavu na 
konferencii v Moskve; USA – pozvanie a prijatie na Slovensko. 

 

228 VI. 1993 31
  Zahraničné styky  

  Prijatia zahraničných hostí; Česko – správa zo zahraničnej cesty a dohoda 
o finančnej spoluúčasti pri vydávaní bulletinu Slavistická folkoristika; 
Fínsko – prijatie; Francúzsko – správy z pracovnej cesty; Holandsko – 
zastúpenie ústavu v tréningovom programe ESTER co-ordination; Japonsko 
– informácie o prameňoch k výskumu slovenského vianočného zvykoslovia 
pre záujemcu z Japonska; Macedónsko – spolupráca; Maďarsko – informácia 
o spolupráci s Maďarskou akadémiou vied a Zväzom Slovákov, účasť na 
sympóziu o Slovákoch v Békešskej Čabe; nadviazanie spolupráce 
s Výskumným centrom spoločenských konfliktov MAV (MTA Társadalmi 
Konfliktusok Kutatóközpontja); Nemecko – návrh na zahraničnú cestu a 
správa; Poľsko – správa so služobnej cesty; Rakúsko – správy zo 
zahraničných ciest; Rumunsko – žiadosť o prijatie pracovníčky NÚ SAV; 
Švajčiarsko – spolupráca s Etnologickým seminárom Univerzity Zürich; 
dotazníky o ústave pre oddelenie pre umenie a kultúrny život UNESCO; 
správa zo zahraničnej cesty na seminár UNESCO vo Švédsku; Taliansko – 
správy z pracovnej cesty; USA – stanovisko k žiadosti Ch. Dunbara o grant; 
návrhy na zahraničné cesty; adresáti bezplatnej zahraničnej výmeny 
publikácií. 

 

229 VI. 1994 31
  Zahraničné styky  

  Návrh zahraničných ciest; Bulharsko – pozvanie od Etnografického inštitútu 
a múzea Bulharskej akadémie vied (Etnografiski Institut s Muzeji); Česko – 
vyslanie; Fínsko – prijatie; Chorvátsko – spolupráca na projekte Detské mapy 
Európy; Francúzsko – pozvanie na okrúhly stôl Francúzskeho ústavu pre 
výskum v spoločenských vedách (CEFRES) v Prahe; Maďarsko – vyslania; 
Nemecko – spolupráca vo výskume Rómov a správa zo služobnej cesty; 
Poľsko – prijatia a vyslania; Rakúsko – výskumné témy pre potencionálnu 

 



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  

 

- 49 - 

spoluprácu, schválenie spoločného projektu Akcie Rakúsko-Slovensko a 
vyslanie v rámci projektu; vyslania a správy z pracovných ciest v Rakúsku; 
spolupráca na rakúskej výstave Vianoce v Európe (Weihnachten in Europa), 
prijatia z Rakúska, výmena publikácií; Rumunsko – vyslanie; Ukrajina – 
prijatie vedcov, spolupráca s Ukrajinou na príprave Slovanského 
etnologického atlasu a žiadosť o prijatie; návrh Ukrajinskej akadémie vied 
na spoločné projekty; zaslanie publikácií ústavu do Švédska; USA – žiadosti 
o prijatie stážistu z USA, spolupráca s USA pri preklade publikácie 
M. Lysákovej; Veľká Británia – témy pre možnú spoluprácu, vyslania a 
výmena publikácií. 

230 VI. 1995 31
  Zahraničné styky  

  Zapojenie ústavu do projektu Encyclopedia of life support system; Bulharsko 
– zaslanie publikácií ústavu do Bulharska a ponuka na publikovanie 
v bulharskom zborníku; Česko – vyslania; Francúzsko – spolupráca s obcou 
Čataj na európskej národopisnej výstave o koláčoch vo Francúzsku; 
Maďarsko – pozvánka do národopisného tábora Slovákov v Maďarsku, 
dohoda o spolupráci s Etnologickým inštitútom MAV, vyslania a správy zo 
služobných ciest, spoločná tlačová konferencia k Národopisnej encyklopédii 
Slovenska a Národopisu Békéscsaby a stretnutie etnografov; Nemecko – 
spolupráca s Univerzitou Martina Luthera v Halle; Poľsko – spolupráca 
s Muzeum niepodleglošci vo Varšave, správa zo služobnej cesty, nekrológ 
o Jadwige Kucharskej a kondolencia; Rakúsko – poďakovanie K. Beitlovi za 
spoluprácu na Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska; Rumunsko – dohoda 
o spolupráci s Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Kraska v Nadlaku 
a správy zo služobných ciest; zaslanie zborníka ústavu do Litvy, Poľska a 
Turecka; Taliansko – zaslanie výtlačkov Encyklopédie do Talianska do 
súťaže na získanie Medzinárodnej ceny etnoantropologických štúdií 
G. Pitrého – S. Salomone Marino; Ukrajina – vyslania; USA – žiadosti 
o prijatie a potvrdenie pre stážistov, súhlas s prijatím; Veľká Británia – 
nadväzovanie vedeckých kontaktov; návrhy na zahraničné cesty v r. 1996. 

 

231 VI. 1996 32
  Zahraničné styky  

  Vyslania vedeckých pracovníkov v roku 1997; tabuľka medzinárodnej 
medziústavnej spolupráce; závery z 1. kolokvia Medzinárodného komitétu 
slavistov – Komisie pre Slovanský etnologický atlas; Bulharsko – prijatie; 
Česko – správy zo zahraničných ciest do Čiech a vyslania, prijatie hosťa 
z Čiech, komunikácia s Múzeom čipky (Muzeum krajky) vo Vamberku; 
Čína – vyslanie; Holandsko – vyslanie; Chorvátsko – správa zo služobnej 
cesty; Maďarsko – návrh spoločných výskumných tém a správy 
z pracovných ciest v Maďarsku; Nemecko – spolupráca s výskumnými 
ústavmi v Sasku, blahoželanie K. Gulejovi; Poľsko – návrh tém spolupráce, 
informácia o stretnutí predstaviteľov Poľskej akadémie vied a SAV a 
protokol o vedeckej spolupráci, pomoc pri zabezpečení pobytu poľskej 
folkloristky, návrh referátov pracovníkov ÚEt SAV na XII. medzinárodnom 
zjazde slavistov; Rakúsko – zoznam účastníkov stretnutia rakúskych a 
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slovenských etnológov, možnosti spolupráce s Múzeom národopisu 
Rakúska, odporúčanie pre E. Riečanskú na poskytnutie cestovného grantu; 
Ukrajina – správa z pracovnej cesty, možnosti spolupráce so Združením 
slovanskej vzájomnosti; USA – bibliografia pracovníkov ÚEt SAV k téme 
vysťahovalectva do USA, žiadosť o schválenie prijatia z USA; Veľká 
Británia – komunikácia so School of Slavonic and East European Studies 
University of London; návrhy na zahraničné cesty v r. 1997. 

232 VI. 1997 32
  Zahraničné styky  

  Schválené vyslania pre rok 1997; tabuľka medzinárodnej medziústavnej 
spolupráce; závery z 2. kolokvia Medzinárodného komitétu slavistov – 
Komisie pre Slovanský etnologický atlas a výzva na členstvo v komitéte; 
správa za ÚEt SAV ako partnera Academiae Istropolitany projektu Tempus; 
Bulharsko – návrh na spoločný projekt, správa zo zahraničnej cesty, prijatie 
pracovníka z Bulharska; Česko – správa zo zahraničnej cesty; Juhoslovanská 
zväzová republika – pozvanie na stretnutie slovakistov; témy pre možné 
spoločné projekty v rámci Interregionálneho dialógu stredná a východná 
Európa – Latinská Amerika; Maďarsko – prijatie hostí, príprava CD piesní 
s poľnohospodárskou tematikou pre Regionálny úrad pre strednú a východnú 
Európu Medzinárodnej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO); 
Nemecko – správa zo zahraničnej cesty, prevzatie rukopisu Scholze 
(Šolta), D.: Etnografia západných Slovanov do zbierok ústavu, informácia 
o spoločnom slovensko-nemeckom projekte; Poľsko – spolupráca so 
Spolkom Slovákov Poľsku na výskume Slovákov v Poľsku; Rumunsko – 
správa zo služobnej cesty; Švédsko – členstvo v International Society for 
Folk Narrative Research; Taliansko – ďakovný list; Ukrajina – správa zo 
služobnej cesty; USA – prijatia, spoločný projekt s Univerzitou v Pittsburgu; 
Veľká Británia – posudok na študijný pobyt britskej študentky. 

 

233 VI. 1998 32
  Zahraničné styky  

  Plán vyslaní pre rok 1998; Bulharsko – prijatie, rozpis finančných 
prostriedkov na riešenie multilaterálneho projektu a popis projektu 
Etnologické aspekty transformácie kultúr Slovenska a Bulharska, problémy 
etnokultúrnej identity; Česko – prijatie; Holandsko – žiadosť o vyslanie; 
Juhoslovanská zväzová republika – spolupráca so srbskými Slovákmi na 
Atlase ľudovej kultúry Slovákov, správa zo služobnej cesty a dohoda 
o spolupráci s tamojšou Maticou slovenskou; Lotyšsko – prijatie; Maďarsko 
– prijatie a návrh na vyslanie; Nemecko – žiadosť o vyslanie a prijatie 
študentov z univerzity v Lipsku; Rusko – podporné stanovisko k prijatiu 
hosťa; Poľsko – korešpondencia s rôznymi inštitúciami vo veci 
zhromažďovania materiálu pre pripravovaný Atlas ľudovej kultúry Slovákov 
v Poľsku, účasť na medzinárodnom zjazde slavistov v Krakove, správy zo 
služobných ciest v Poľsku; Švédsko – vyslanie, dotaz na obec /Strukar/. 
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234 VI. 1999 32
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov v roku 1999; Bulharsko – prijatia; Chorvátsko – 
správy zo zahraničných ciest; Juhoslovanská zväzová republika – 
korešpondencia vo veci prípravy Atlasu ľudovej kultúry Slovákov, správa zo 
služobnej cesty; Macedónsko – návrh na vyslanie a zrušenie cesty; Maďarsko 
– správa zo služobnej cesty a návrhy na vyslanie; Poľsko – korešpondencia 
s rôznymi inštitúciami vo veci zhromažďovania materiálu pre pripravovaný 
Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku, návrhy na vyslania; Slovinsko – 
prijatie a návrh na vyslanie; Taliansko – návrh na spoluprácu v rámci 
projektu Európsky doktorát v sociálnych dejinách Európy a Stredomoria; 
USA – predĺženie členstva v International Council for Traditional Music a 
American Folklore Society. 

 

235 VI. 2000 32
  Zahraničné styky  

  Plán vyslaní v roku 2000; Bulharsko – prijatia; Česko – spolupráca 
s Múzeom rómskej kultúry v Brne, správy zo zahraničných ciest, Holandsko 
– správa o prijatí hostí na ústave; Japonsko – správa zo zahraničnej cesty; 
Juhoslovanská zväzová republika – korešpondencia vo veci prípravy Atlasu 
ľudovej kultúry Slovákov, správy zo služobných ciest; Keňa – žiadosť 
o finančnú podporu pre vycestovanie pracovníčky na Medzinárodný svetový 
kongres Folk Narrative Research v Nairobi; Maďarsko – správy zo 
zahraničných ciest a správa o plnení bilaterálneho projektu s Maďarskou 
akadémiou vied; Nemecko – korešpondencia s rôznymi inštitúciami; Poľsko 
– súhlas s prijatím na študijný pobyt, správy zo služobných ciest; Rakúsko – 
zaslanie informácií o vianočných zvykoch na Slovensku; Rusko – správa 
z pracovnej cesty, návrh na zahraničnú cestu; Slovinsko – správa z pracovnej 
cesty; Taliansko – financovanie vyslania v rámci projektu Európsky 
doktorát; USA – predĺženie členstva v International Council for Traditional 
Music a American Folklore Society; UNESCO – výzva na podanie návrhu 
na ocenenie majstrovského diela nehmotného kultúrneho dedičstva a záznam 
z porady na ÚEt SAV k výzve. 

 

236 VI. 2001 33
  Zahraničné styky  

  Zoznam návrhov a schválených vyslaní v r. 2001; Bulharsko – prijatie a 
správa zo zahraničnej cesty; Česko – korešpondencia s J. Langerom, prijatie 
a vyslania; Egypt – zoznam titulov zaradených do daru pre Alexandrijskú 
knižnicu; Juhoslovanská zväzová republika – spolupráca s Maticou 
slovenskou v Juhoslávii, vyslania; Maďarsko – vyslanie, prijatia, pozvanie 
na konferenciu ÚEt SAV, podporné stanovisko pre projekt maďarských 
partnerov, prezentácia výsledkov spoločných projektov, korešpondencia 
s Etnologickým ústavom MAV a Výskumným ústavom Slovákov 
v Maďarsku; Nemecko – prijatie bádateľa, potvrdenia o stážach pracovníkov 
na univerzite v Bielefeld, ponuka spolupráce na projekte Internationales 
Liederbuch ‚O Napoleon Bonaparte‘, popis cesty krajana K. Guleju 
z Mníchova po Slovensku, prijatie publikácií; Poľsko – spolupráca na 
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syntézach zbojníckeho folklóru v karpatsko-balkánskej oblasti; Rakúsko – 
spolupráca s Národopisným múzeom na zámku v Kitsee (Ethnographisches 
Museum Schloss Kittsee), prijatie; Rusko – návrh spoločného projektu, 
prijatie, pozvanie; Taliansko – spolupráca na projekte Európsky doktorát; 
USA – predĺženie členstva v International Council for Traditional Music, 
podporné stanovisko k dizertačnej téme J. Larsona. 

237 VI. 2002 33
  Zahraničné styky  

  Zoznam schválených vyslaní v r. 2002 a prostriedkov na medzinárodnú 
vedecko-technickú spoluprácu; Bulharsko – návrh spoločného projektu a 
záznam z rokovania s bulharskými partnermi, prijatia, správy zo 
zahraničných ciest; Česko – prijatia, správy zo zahraničných ciest, ponuka 
pomoci od NÚ SAV pri odstraňovaní následkov povodní, potvrdenie o účasti 
na projekte publikácie Obydlia v karpatských a balkánskych krajinách; 
Estónsko – prijatia; Juhoslovanská zväzová republika – informácia 
o spolupráci s Maticou slovenskou v Juhoslávii, prijatie delegácie; 
Maďarsko – spolupráca s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku, 
podpora iniciatíve národného komitétu UNESCO Maďarsko na realizáciu 
Svetového dňa folklóru, prijatia a vyslania; Nemecko – akceptačný list pre 
hosťa z univerzity vo Freiburg; Nórsko – zapojenie do projektu Európsky 
doktorát; Poľsko – prihláška na slovensko-poľský seminár o výsledkoch 
riešenia bilaterálnych projektov, vyslania, vyúčtovanie finančného príspevku 
na Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku; Rakúsko – prijatia; Rumunsko – 
účasť na konferencii 200 rokov života Slovákov v Nadlaku; Rusko – správy 
zo zahraničných ciest; Slovinsko – prijatie bádateľa zo Slovinska; USA – 
žiadosti o prijatie amerických profesorov a študentov, predĺženie členstva 
v American Folklore Society a International Council for Traditional Music; 
Veľká Británia – odporúčanie pre pracovníkov ÚEt SAV na stáž; Taliansko 
– financovanie projektu Európsky doktorát. 

 

238 VI. 2003 33
  Zahraničné styky  

  Zoznam schválených vyslaní v r. 2003; Belgicko – potvrdenie o prijatí 
zahraničného študenta; Bulharsko – prijatia; Česko – spolupráca s Múzeom 
rómskej kultúry v Brne, zaslanie publikácií, prijatia a vyslania; European 
Association of Social Anthropologists – členstvo; Maďarsko – vyslania a 
prijatia; Nemecko – spolupráca s Max-Planckovou spoločnosťou, prijatia; 
Nórsko – prijatie; Rusko – akceptačný list pre hosťa z Ruskej akadémie vied; 
Slovinsko – vyslania; Taliansko – čerpanie finančných prostriedkov projektu 
Európsky doktorát; USA – prijatie, predĺženie členstva v International 
Council for Traditional Music; Veľká Británia – prijatia stážistov. 

 

239 VI. 2004 33
  Zahraničné styky  

  Zmluva o podmienkach poskytnutia prostriedkov na projekt Európsky 
doktorát a potvrdenie o študijnom pobyte; dotazník k projektu CENTROPE 
Euroregión Stred; potvrdenie o spoluúčasti na medzinárodnom projekte 
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Tradičná kultúra, turizmus a regionálny rozvoj; Belgicko – predĺženie 
študijného pobytu zahraničného študenta, prijatie; Bulharsko – prijatie; 
Česko – členstvo v evalvačnej komisii Českej akadémie vied, prijatia a 
vyslania; Chorvátsko – plán vyslaní; Maďarsko – prijatia; Nemecko – list 
H. Schmitta; Nórsko – prijatie; Poľsko – vyslanie, návrh spoločného projektu 
s Poľskou akadémiou vied a umení; Rumunsko – vyslanie; Rusko – prijatie; 
Srbsko a Čierna Hora – pozvanie na konferenciu; Taliansko – potvrdenia 
o prijatí stážistov v rámci Európskeho doktorátu; USA – predĺženie členstva 
v International Council for Traditional Music a American Folklore Society, 
prijatie publikácie, odporúčanie pre pracovníčku ÚEt SAV na stáž; úhrada 
cestovných nákladov na plánované vyslania v r. 2005. 

240 VI. 2005 34
  Zahraničné styky  

  Zoznam schválených vyslaní; Bielorusko – prijatia; Bulharsko – prijatie; 
Česko – vyslania, prijatia; Estónsko – vyslania; Holandsko – zaradenie do 
projektu Training for Audiovisual Preservation in Europe; Maďarsko – 
spolupráca s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku; Poľsko – 
potvrdenie o stáži na ÚEt SAV; riešenie vydania Atlasu ľudovej kultúry 
Slovákov v Poľsku, vyslanie; Rakúsko – výzva univerzitnej rade Univezity 
Leopolda Franzensa v Innsbrucku na zachovanie samostatného študijného 
odboru, prijatia, spolupráca na spoločných projektoch; Rusko – prijatia, 
vyslania; Srbsko a Čierna Hora – vyslanie; Ukrajina – prijatie; USA – členské 
v International Council for Traditional Music a v American Folklore Society. 

 

241 VI. 2006 34
  Zahraničné styky  

  Zoznam schválených vyslaní a prehľad medzinárodných projektov; 
Argentína – téma možnej spolupráce; Belgicko – vyslanie; Bielorusko – plán 
vyslania; Bulharsko – prijatie; Česko – spolupráca s Centrom orálnej histórie 
Ústavu súčasných dejín Akadémie vied Českej republiky, prijatia, správa zo 
služobnej cesty; Estónsko – prijatie a vyslanie; /Grécko/ – potvrdenie 
o študijnom pobyte na ÚEt SAV; Japonsko – potvrdenie o prijatí v ÚEt SAV; 
Maďarsko – spolupráca s Etnologickým inštitútom MAV na spoločnom 
projekte a zmluva medzi oboma ústavmi; Rakúsko – žiadosť o usporiadanie 
prezentácie spoločnej publikácie, prijatia, poďakovanie G. Kiliánovej za 
Herderovu cenu, podporné stanovisko k žiadosti o grant; Rusko – vyslanie; 
Slovinsko – vyslanie; Srbsko a Čierna Hora – pozvanie, vyslanie; Ukrajina – 
prijatie; Veľká Británia – návrh tematických priorít vedeckej spolupráce, 
prijatie. 

 

242 VI. 2007 34
  Zahraničné styky  

  Zoznam prijatí, vyslaní na rok 2007; pridelené prostriedky na projekt 
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce Európsky doktorát; 
spolupráca na projekte Polarizing memory; Bulharsko – správy o pobyte 
zahraničných hostí; Česko – správy o pobyte zahraničných hostí a o vyslaní 
na zahraničnú cestu; Estónsko – správa zo služobnej cesty; Japonsko – 
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potvrdenie o pobyte zahraničného hosťa; Macedónsko – vyslanie; Maďarsko 
– spolupráca s MAV; správa z pracovnej cesty, prijatia a správy o pobyte 
zahraničných hostí; Nemecko – zverejnenie publikačných výsledkov ÚEt 
SAV v databáze Wissenschaftlicher Informationsdienst, súhlas ÚEt SAV 
s účasťou na spoločnom projekte; Poľsko – potvrdenie o študijnom pobyte; 
Rakúsko – správy zo zahraničných ciest, žiadosť rakúskej študentky 
o súčinnosť ÚEt SAV počas jej študijného pobytu; Rusko – správa o pobyte 
zahraničného hosťa; Slovinsko – informácie o Centre európskej budúcnosti; 
Slovinsko – správa z pracovnej cesty a návrhy na vyslanie; Srbsko a Čierna 
Hora – správa z pracovnej cesty, prijatia; Ukrajina – žiadosť o prijatie; Veľká 
Británia – potvrdenie o študijnom pobyte zahraničného hosťa. 

243 VI. 2008 34
  Zahraničné styky  

  Zmluva o spolupráci ÚEt SAV na multilaterálnom projekte We lived in 
socialism s vedeckými inštitúciami v Česku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, 
Maďarsku a Bulharsku a rozpočet projektu; Bulharsko – súhlas s prijatím 
zahraničného hosťa na študijný pobyt; Švédsko – žiadosť o prijatie 
zahraničného hosťa na študijný pobyt. 

 

VII. Edi čná a popularizačná činnosť 

244 VII. 1976 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Tematicko-edičný plán vydávania publikácií a zborníkov NÚ SAV 
v r. 1976–1980; tematicko-edičný plán publikácií a zborníkov NÚ SAV 
zadaných do vydavateľstva SAV r. 1976–1978. 

 

245 VII. 1977 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Zápisnica z rozšíreného zasadnutia redakčnej rady časopisu Slovenský 
národopis 14.IV. v Smoleniciach; návrh vydavateľského plánu na rok 1979. 

 

246 VII. 1978 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Zápisnica z rozšíreného zasadnutia redakčnej rady časopisu Slovenský 
národopis 19.IV. v Smoleniciach. 

 

247 VII. 1979 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Zápisnica z rozšíreného zasadnutia redakčnej rady časopisu Slovenský 
národopis 6.II. v Smoleniciach. 

 

248 VII. 1981 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Návrh osnovy na monografiu Zvolenská Slatina.  
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249 VII. 1984 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Encyklopédia národopisu Slovenska (ENS) – ideový zámer vydania, 
koncepcia, vedecké, kultúrno-spoločenské a politické poslanie diela, projekt 
publikácie; správa o stave prípravy diela Etnografia Slovanov (Tradičná 
kultúra). 

 

250 VII. 1985 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Podklady k tlačovej besede o vybraných výsledkoch činnosti NÚ SAV dňa 
7.V.; príprava zborníka z konferencie Tradícia ako fenomén kultúrnej 
aktivity ľudstva. 

 

251 VII. 1987 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Projekt národopisných monografií – korešpondencia pravdepodobne 
s P. Bolvanským z ÚV KSS; námetový list publikácie Riečnica. Ľudová 
kultúra zaniknutej kysuckej obce. 

 

252 VII. 1988 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Korešpondencia vo veci vydania diela Stano, P. — Žatko, R.: Bibliografia 
národopisnej literatúry; podnet Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a 
vedy o literatúre, umení a národopisu na vydanie Slovenských ľudových 
rozprávok I.—IV.; korešpondencia o spolueditorstve publikácie Hont – 
Tradície ľudovej kultúry; ENS – námetový list, dohody o spoluvydávaní 
s vydavateľstvom Veda a spolupráca so SNM; návrh na ocenenie kolektívu 
pracovníkov za dlhoročné nasadenie pri vydávaní bulletinu Národopisné 
informácie; odmena pracovníkom za súbor štúdií s prínosom pre 
spoločenskú prax. 

 

253 VII. 1989 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Edičný plán NÚ SAV na roky 1989 a 1990; ENS – námetový list, informácia 
o metódach, príprave a koncepcii v angličtine a slovenčine, dodatok 
k dohode o spoluvydávaní s vydavateľstvom Veda, prehľad o stave autorsky 
spracovaných hesiel, celkový prehľad prác a harmonogram prác na rok 1989, 
žiadosť o prijatie členstva v redakčnej rade ENS, rokovací poriadok 
redakčnej rady ENS, materiál na zasadnutie Edičnej rady SAV 28.II. – návrh 
dohody na preplácanie autorských honorárov, štruktúra hesla o osobnosti, 
výzva vydavateľstva Veda na spoluprácu, spolupráca s p. Horváthom; 
spolupráca s KOC Banská Bystrica pri vydaní monografie Hont – Tradície 
ľudovej kultúry a vyhodnotenie spolupráce, žiadosť ministrovi kultúry SSR 
o finančnú dotáciu; oponentský posudok na súbor statí M. Leščáka 
v časopise Slovenský národopis 1/1989; oznam o zaradení titulu 
Carpathobalcanica XVIII. do tlače; pripomienky k signálnym výtlačkom 
textovej časti Etnografického atlasu Slovenska. 
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254 VII. 1990 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Záujem Vydavateľstva a nakladateľstva ROH Práca o vydanie rukopisov 
z edičného programu NÚ SAV; personálne zmeny vo funkcii hlavného 
redaktora časopisu Slovenský národopis; zmluva o vypracovaní diela 
Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 1986–1990; oznam 
o zadaní časopisu Národopisné informácie do tlače. 

 

255 VII. 1991 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Edičný plán NÚ SAV na roky 1991–1995; publikačná činnosť pracovníkov 
NÚ SAV; ENS – odstúpenie Národopisného múzea SNM od spolupráce, 
podklady pre výrobnú kalkuláciu, prehľad spracovávania, koncepcia, 
význam a poslanie diela, dodanie hesiel od Lovackého; žiadosť o zaradenie 
bulletinu Carpathobalcanica do edičného plánu Malotirážneho strediska 
SAV; žiadosť o finančnú podporu vydania Slovenského národopisu; 
odporúčanie na finančnú podporu vydania diel Kraslice a Ľudová výroba na 
Slovensku; príprava zborníka štúdií Rómovia; odporúčanie na vydanie 
Slovenských ľudových rozprávok I.–IV.. 

 

256 VII. 1992 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Oponentské posudky na publikáciu Katalóg slovenskej ľudovej prózy; 
žiadosť o navýšenie prostriedkov na Slovenský národopis; žiadosť na 
vydanie rukopisu Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 
1986–1990; dohoda s Historickým ústavom SAV a Jazykovedným ústavom 
Ľ. Štúra SAV o spolupráci pri vydávaní časopisu Slavica Slovaca a 
menovanie M. Leščáka za člena redakčnej rady. 

 

257 VII. 1993 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Žiadosť o opätovné zaradenie publikácie Profantová, Z.: Slovenská 
paremiológia v 19. storočí v slovanskom kontexte do edičných plánov 
Vydavateľstva SAV; Slovenský národopis – žiadosť o pridelenie 
mimoriadnej dotácie pre časopis, cenová ponuka, formulár pre Edičnú radu 
SAV, personálna zmena na poste výkonného redaktora, spolupráca so Slovak 
Academic Press pri vydávaní časopisu; refundácia nákladov na bulletin 
Národopisné informácie; Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska – zmluva 
o spolupráci pri vydávaní, zamietnutie vydania; žiadosť o podporu vydania 
Anexu k Etnografickému atlasu Slovenska; potvrdenie o zadaní zborníka 
Folklore in the Identification Process of Society. 

 

258 VII. 1994 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Slovenský národopis – zaradenie časopisu do indexov Institute for Scientific 
Information, finančná dotácia; prihláška k registrácii periodika Etnologické 
rozpravy; žiadosť o podporu vydania publikácie o živote Rómov v Uhorsku 
v 18. storočí. 
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259 VII. 1995 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I. a II.: ohlasy k vydaniu, oznam 
o získaní Ceny SAV za vedeckú prácu v oblasti spoločenských vied; príprava 
editorskej dohody pre časopis Etnologické rozpravy; dotácie pre Slovenský 
národopis; žiadosť o finančnú podporu projektu Atlas ľudovej kultúry 
Slovákov v Rumunsku. 

 

260 VII. 1996 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Zoznam knižných publikácií ÚEt SAV za obdobie 1993–1995; dotácia na 
vydanie časopisu Slovenský národopis; návrh na usporiadanie prezentácie 
publikácie Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku; návrh na sponzoring 
knižnej publikácie Slovensko – európske kontexty ľudovej kultúry; 
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska – článok P. Slavkovského 
o Encyklopédii pre časopis Donauraum und Mitteleuropa v slovenčine a 
nemčine. 

 

261 VII. 1997 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Oznam o udelení medzinárodnej ceny G. Pitrého autorskému kolektívu 
Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska; Slovenský národopis – hodnotenie 
časopisu, personálne obsadenie funkcie hlavného redaktora, vyúčtovanie, 
oznam o rozsahu výmeny; výzva na spoluprácu s fotografmi na publikácii 
Slovensko – európske kontexty ľudovej kultúry; zasadnutie medzinárodnej 
redakčnej rady časopisu DEMOS, Internationale demographische und 
folkloristische Informationen; žiadosť o pridelenie čísla ISBN publikácii 
Profantová, Z.: Little fishes are sweet. Selected writings of proverbs; Katalóg 
slovenských naratívnych piesní – dohoda o poskytnutí grantu; žiadosť 
o grant na projekt Tradičná kultúra Slovákov v Poľsku; vydanie publikácie 
Beňušková, Z.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska; výberové konanie na 
vydavateľa časopisu Slovenský národopis a zmluva s Academic Electronic 
Press. 

 

262 VII. 1998 35
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Zmeny v redakčnej rade periodika Etnologické rozpravy; Slovenský 
národopis – dodatok k zmluve o spolupráci pri vydávaní na rok 1998, 
zaradenie do zoznamu vedeckých časopisov vedených Ústrednou knižnicou 
SAV; poďakovania a žiadosti o finančnú dotáciu na vydanie zborníka 
Ľudová ornamentika na Slovensku a publikácií Katalóg slovenských 
naratívnych piesní, Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku, Atlas 
ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku, Atlas ľudovej kultúry Slovákov na 
Ukrajine, Tradičná kultúra Slovákov v Chorvátsku. 
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263 VII. 1999 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Finančná podpora na vydanie Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku – 
korešpondencia; Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska – spor o autorské 
honoráre fotografa I. Grossmanna; vyhodnotenie použitých grantových 
prostriedkov na publikáciu Katalóg slovenských naratívnych piesní; zmluva 
o spolupráci pri vydávaní časopisu Slovenský národopis; žiadosť o pridelenie 
čísla ISBN publikácii Gramatika národného mýtu. 

 

264 VII. 2000 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Slovenský národopis – zmluva o spolupráci pri vydávaní časopisu, oznam 
o periodicite; žiadosti o finančnú dotáciu na vydanie časopisu Etnologické 
rozpravy, publikácií Tradičná kultúra Slovákov v Chorvátsku a Tradičná 
kultúra Slovákov v Juhoslávii, Slovenské ľudové rozprávky II., Ľudová 
ornamentika. Slovensko v európskych kultúrnych súvislostiach; distribúcia 
publikácie Na prelome milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. 

 

265 VII. 2001 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Slovenský národopis – žiadosť o podporu vydávania; spolupráca ÚEt SAV 
na periodiku DEMOS; zborník Etnológia a kultúrne dedičstvo – spolupráca 
na príprave a financovanie vydania; žiadosť o vysvetlenie zdržania vydania 
Atlasu kultúry Slovákov v Poľsku; oznámenia o poskytnutí finančných 
dotácií na vydanie publikácií ÚEt SAV; ponuka publikácií ústavu na 
nemecký knižný trh; Deň otvorených dverí ÚEt SAV. 

 

266 VII. 2002 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Ročný výkaz o periodickej tlači; finančná podpora vydania monografie 
Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku; dotlač Encyklopédie ľudovej kultúry 
Slovenska; príprava zborníka z konferencie Etnológia na Slovensku na prahu 
21. storočia: reflexie a trendy; najdôležitejšie publikácie ÚEt SAV; 
medailóny pracovníkov do publikácie Kto je kto v SAV; ročný výkaz 
o periodickej tlači za rok 2002; podklady pre medializáciu výsledkov ÚEt 
SAV. 

 

267 VII. 2003 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Žiadosti o podporu vydávania periodickej tlače; prezentácie publikácií 
Heroes and Bandits, Boh všetko vidí, Duchovný svet Rómov na Slovensku; 
žiadosť o finančnú podporu na vydanie zborníka Ethnology in Slovakia at 
the Threshold to the 21st Century: Reflections and Trends; korešpondencia 
vo veci vydania zborníka Traditional Culture as a Part of Cultural Heritage 
of Europe; poďakovanie Národnej banke Slovenska za finančnú podporu 
vydania publikácie Tradičná kultúra Slovákov v Chorvátsku. 
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268 VII. 2004 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Plánované popularizačné podujatia ÚEt SAV v roku 2004; sponzorský 
príspevok na zborník Slavistická folkloristika na rázcestí; nominácia do 
národnej rady pre časopis Central European Journal of Social Sciences and 
Humanities; Záznam zo zasadnutia Edičnej rady SAV 22.III. – zaradenie 
časopisu Etnologické rozpravy medzi dotované periodiká; plán vydania The 
Historical Encyklopedia of Visegrad Countries; kalkulácia časopisu 
Slovenský národopis. 

 

269 VII. 2005 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Ročný výkaz o periodickej tlači za rok 2004; žiadosti o podporu vydávania 
periodickej a neperiodickej tlače; knižné publikácie ÚEt SAV 2001–2004; 
vydanie a prezentácie edície Slovenské ľudové rozprávky I.–III.; žiadosť 
o odborný posudok zborníka Bulhari na Slovensku; novoročný pozdrav ÚEt 
SAV do Správ SAV. 

 

270 VII. 2006 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Žiadosť o poskytnutie ilustrácie do publikácie Identita a pamäť. 
Devín/Theben/Dévény ako pamätné miesto; ročný výkaz o periodickej tlači 
za rok 2005; žiadosti o podporu vydávania periodickej tlače; žiadosť 
o poskytnutie fotodokumentácie na prípravu monografie o vzťahoch 
tradičnej kultúry Slovenska a slovenských menšín; zoznam publikácií ÚEt 
SAV pre distribuovanie; ukončenie funkčného obdobia redakcie časopisu 
Etnologické rozpravy; Týždeň vedy a techniky. 

 

271 VII. 2007 36
  Edičná a popularizačná činnosť  

  Žiadosti o podporu vydávania periodickej tlače; úhrada nákladov na zborník 
Transformation and change; druhé vydanie publikácie Slovakia – European 
Context of The Folk Culture (Slovensko – Európske kontexty ľudovej 
kultúry); personálne zmeny v redakčnej rade časopisu Etnologické rozpravy; 
finančné prostriedky na dotlač Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska; 
zaslanie rukopisu monografie My a tí druhí v modernej spoločnosti. 

 

VIII. Vedecká výchova 

VIII.a. Všeobecná agenda 

272 VIII.a 1978 36
  Všeobecná agenda  

  Návrh na zloženie komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác 
v odbore národopis; návrh Kabinetu etnológie FiF UK na členov komisie. 
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273 VIII.a 1979 36
  Všeobecná agenda  

  Zloženie komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác.  

274 VIII.a 1980 36
  Všeobecná agenda  

  Pokyny k zasielaniu autoreferátov a dizertácií.  

275 VIII.a 1981 36
  Všeobecná agenda  

  Zápisnica z atestačných pohovorov s ašpirantmi NÚ SAV 6.IV.  

276 VIII.a 1983 36
  Všeobecná agenda  

  Návrh na zmeny v zložení komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných 
prác v odbore národopis; návrh na zriadenie študijného odboru novej skupiny 
vied „vedy o kultúre.“ 

 

277 VIII.a 1984 36
  Všeobecná agenda  

  Zápisnica z hodnotenia práce študijných pobytov a ašpirantov; návrh na 
schválenie J. Botíka za člena komisie pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác v odbore národopis. 

 

278 VIII.a 1985 36
  Všeobecná agenda  

  Menovanie B. Filovej za predsedníčku komisie pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác v odbore národopis na FiF UK; správa Slovenskej komisie 
pre vedecké hodnosti o úrovni a prínose obhajovaných doktorských a 
kandidátskych dizertačných prác za obdobie 7. päťročnice v NÚ SAV; 
zápisnica z pracovného hodnotenia vedeckých ašpirantov a študijných 
pobytov zo dňa 15.X. 

 

279 VIII.a 1986 36
  Všeobecná agenda  

  Menovanie B. Filovej za predsedníčku komisie pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác v odbore národopis Vedeckého kolégia SAV pre 
jazykovedy a vedy a literatúre, umení a národopis SAV; zápisnica 
z pracovného hodnotenia vedeckých ašpirantov a študijných pobytov zo dňa 
3.XI. 

 

280 VIII.a 1988 36
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov a študijných 
pobytov z 19.I. a 4.X. 
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281 VIII.a 1989 37
  Všeobecná agenda  

  Pozvánka a zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 
30.X.; návrh na zloženie a schválené zloženie komisie pre obhajoby 
kandidátskych dizertačných prác v odbore národopis; vyhlásenie NÚ SAV, 
ktorým sa pripája k požiadavkám študentského hnutia o reštrukturalizáciu 
systému výučby na vysokých školách. 

 

282 VIII.a 1990 37
  Všeobecná agenda  

  Tabuľkový prehľad o vedeckej výchove v NÚ SAV za r. 1990; návrh na 
zriadenie stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertácií vo vednom 
odbore národopis; menovanie M. Leščáka za člena komisie pre obhajoby 
kandidátskych dizertačných prác v odbore národopis; pozvánka a zápisnica 
z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 19.X. 

 

283 VIII.a 1991 37
  Všeobecná agenda  

  Zoznam ašpirantov ústavu; predstavy ústavu na účasti vo výchovnom 
procese; oznam o nastupujúcich interných ašpirantoch. 

 

284 VIII.a 1992 37
  Všeobecná agenda  

  Pozvánka a zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 
16.VI.; tabuľkový prehľad o vedeckej výchove za r. 1992; oznam 
podpredsedu SAV o finančnom príspevku na štipendiá. 

 

285 VIII.a 1993 37
  Všeobecná agenda  

  Pozvánka a zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 
27.X.; žiadosť o presun nevyčerpaných prostriedkov na vedeckú výchovu na 
financovanie vydania Bibliografie národopisnej literatúry. 

 

286 VIII.a 1994 37
  Všeobecná agenda  

  Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na vedeckú výchovu; 
správa o periodickom hodnotení vedeckých ašpirantov. 

 

287 VIII.a 1995 37
  Všeobecná agenda  

  Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu SAV na vedeckú výchovu; 
pozvánka a zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 8.XI.; 
pozvánka ašpirantov na stretnutie s členmi Predsedníctva SAV. 

 

288 VIII.a 1996 37
  Všeobecná agenda  

  Výzva ústavu ašpirantom na potvrdenie záujmu o pokračovanie v štúdiu; 
pozvánka a zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 
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12.XI.; návrh na zvýšenie štipendia; informácia o novinkách v legislatíve 
týkajúcej sa vedeckej výchovy. 

289 VIII.a 1997 37
  Všeobecná agenda  

  Postup pri preraďovaní ašpirantov na doktorandské štúdium; gestorské 
pracovisko pre doktorandské štúdium a metodické usmernenie ministerstva 
školstva; vek garantov doktorandského štúdia; zoznam doktorandov; 
spoločné odborové komisie; limit novoprijatých doktorandov; pozvánka a 
zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 18.XI.; 
doporučený list doktorandom ústavu o náležitostiach štúdia. 

 

290 VIII.a 1997–1998 37
  Všeobecná agenda  

  Spis o priznaní práva školiaceho pracoviska v doktorandskom štúdiu pre 
odbor etnológia s prílohami – rozhodnutie ministerstva školstva, žiadosť a 
jej prílohy, žiadosť o opätovné prerokovanie, návrhy kandidátov na 
garantov; žiadosť o vymenovanie J. Michálka za predsedu Stálej komisie pre 
obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 71-05-9 
národopis; žiadosť o doplnenie rozpočtových prostriedkov na štipendiá; 
prihláška doktorandov na jazykovú prípravu. 

 

291 VIII.a 1999 37
  Všeobecná agenda  

  Personálne zmeny v komisii pre obhajoby doktorských dizertačných prác; 
prehľad údajov o doktorandoch; pozvánky na konkurz na doktorandské 
štúdium a do členstva vo výberovej komisii; prihláška doktorandov na 
jazykovú prípravu; zoznam garantov doktorandského štúdia; pozvánka, 
prezenčná listina a zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých 
ašpirantov 26.X. 

 

292 VIII.a 2000 37
  Všeobecná agenda  

  Spoločná odborová komisia pre odbor doktorandského štúdia etnológia; 
štatistické vyhodnotenie úspešnosti doktorandského štúdia; návrh na 
zvýšenie štipendií a osobné príplatky doktorandov; pozvánka, prezenčná 
listina a zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 18.X.; 
pozvánka na stretnutie doktorandov s členmi Predsedníctva SAV; seminár 
doktorandov 31.X. – prezenčná listina a náčrt seminára; ročná potreba 
finančných prostriedkov na vedeckú výchovu; prihláška doktorandov na 
jazykovú prípravu; stav doktorandov k 31.XII.; návrh kandidáta na člena 
Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti ministerstva školstva. 

 

293 VIII.a 2001 37
  Všeobecná agenda  

  Inzerát konkurzu na miesto doktoranda; nové platové zaradenie a výška 
štipendií doktorandov; pozvánka, prezenčná listina a zápisnica 
z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 30.X.; prihláška 
doktorandov na jazykovú prípravu; stav doktorandov k 31.XII. 
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294 VIII.a 2002 37
  Všeobecná agenda  

  Prihláška doktorandov na jazykovú prípravu; pozvánka a zápisnica 
z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 7.XI.; stav doktorandov 
k 30.X. a 31.XII. 

 

295 VIII.a 2003 37
  Všeobecná agenda  

  Správa o stave zahraničných doktorandov; menovanie do funkcie predsedu 
spoločnej odborovej komisie v odbore doktorandského štúdia etnológia; 
prehľad o počte doktorandov; stav doktorandov k 1.VI.; prihláška 
doktorandov na jazykovú prípravu; stav doktorandov k 23.X.; pozvánka a 
zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 23.X. 

 

296 VIII.a 2004 37
  Všeobecná agenda  

  Korešpondencia vo veci akreditácie pre doktorandské štúdium; prihláška 
doktorandov na jazykovú prípravu; valorizácia štipendií a finančné náklady 
na vedeckú výchovu; pozvánka a zápisnica z periodického hodnotenia 
vedeckých ašpirantov 8.XI. 

 

297 VIII.a 2005 37
  Všeobecná agenda  

  Delegáti ÚEt SAV na stretnutie mladých vedcov v Třešti; zapojenie ústavu 
do projektu Európsky doktorát a prijatie doktorandov zo zahraničia, 
ukončenie pobytu I. Caprosovej na ústave; menovanie za člena odborovej 
komisie v študijnom odbore etnológia; oznam zmien v stave doktorandov; 
termín prijímacích skúšok; prihláška doktorandov na jazykovú prípravu; 
rámcová dohoda o spolupráci vo vedeckej výchove s FiF UK; pozvánka a 
zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 9.XI.; prehľad 
doktorandov za rok 2005. 

 

298 VIII.a 2006 37
  Všeobecná agenda  

  Hodnotiaca správa Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR 
o posúdení spôsobilosti podieľať sa na doktorandskom študijnom programe, 
vyjadreniu ÚEt SAV k hodnotiacej správe; priznanie práva podieľať sa na 
doktorandskom štúdiu; zahraniční doktorandi; prihláška doktorandov na 
jazykovú prípravu; zoznam doktorandov k 31.XII; žiadosť o audit projektu 
Európsky doktorát. 

 

299 VIII.a 2007 37
  Všeobecná agenda  

  Zápisnica z periodického hodnotenia vedeckých ašpirantov 17.I.; koniec 
funkčného obdobia komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore 
etnológia; konkurz na doktorandské štúdium; projekt Európsky doktorát a 
zahraniční doktorandi; ukončenie pobytu C. Donerta na ústave; stav 
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finančných prostriedkov na vedeckú výchovu; zoznam doktorandov k 
31.XII. 

300 VIII.a 2008 37
  Všeobecná agenda  

  Žiadosť ÚEt SAV o vyjadrenie k spôsobilosti podieľať sa na doktorandskom 
študijnom programe; zoznam doktorandov k 24.XI. 

 

301 VIII.a 2009 37
  Všeobecná agenda  

  Témy doktorandských dizertačných prác podľa garantov; oznamy 
o menovaní školiteľov doktorandského štúdia z ÚEt SAV. 

 

VIII.b. Osobné spisy vychovávaných 

302 VIII.b 1964–2009 38–51
  Osobné spisy vychovávaných  

  Antova Velidonkova. S.; Barátová, J.; Bednárik, F.; Belko, D.; 
Benčíková, I.; Beňová, N.; Beňušková, Z.; Bitušíková, A.; Bojničanová, R.; 
Bošeľová, Z.; Botík, J.; Botík, J. (DrSc.); 

38

  Buganová, K.; Bumová, I. Búriková, Z.; Burlasová, S.; Burlasová, S. 
(DrSc.); Buzalka, J.; Bužeková, T.; 

39

  Čechmánková–Lábadyová, N.; Čierna, K.; Daneková, A.; Danglová, O.; 
Čižmáriková–Dobrovičová, G.; Doricová, S.; Droppová, Ľ.; Dubayová, M.; 
Dúžek, S.; Elschek, O. (PhD., DrSc.); Ezzedin, P.; 

40

  Falťanová (Mrázová), Ľ.; Feglová, V.; Ferencová, M.; Ferklová, D.; 
Filová, B. (DrSc.); Frolec, I.; Gancarz, N.; Gašparíková, E.; Gašparíková, V. 
(DrSc.); 

41

  Griffin, A.; Gronský, T.; Haasová–Ištvančinová, B.; Hamar, J.; 
Hanuliaková, N.; Hanušin, J.; Herzánová, Ľ.; Hladká, Ľ.; Hlinčíková, M.; 
Hlôšková, A.; Horváth, S.; Horváthová, E.; Hrníčko, V.; Chlup, J.; 
Chorváthová, Ľ.; 

42

  Jakimova, M.; Jenčová, I.; Kadlečík, D.; Kalesný, F.; Kalesný, F. (DrSc.); 
Kantár, J.; Kapajková, M.; Kernátsová, M.; Koma, J.; 

43

  Kosová, M.; Kostovská, I.; Kovačevičová, S. (DrSc.); Kožehuba, B.; 
Krekovičová, E.; Krekovičová, E. (DrSc.); Krištek, I.; Kuka, P.; Kusá, D.; 

44

  Lábadyová, N.; Lacko, M.; Langer, J.; Lazar, N.; Leščák, M.; Liszka, J.; 
Luther, D.; Lužica, R.; Mann, A.; Maráky, P.; Marčoková, E.; Markuš, M.; 

45

  Michálek, M.; Mlynka, L.; Mrázová, M.; Mruškovič, Š.; Némethová 
(Pavlíková), M.; Neufeld, Ľ.; Nosáľová, V.; Nováková, K.; 

46

  Palubová, Z.; Panczová (Galiová), Z.; Paulínyiová, S.; Paulů, D.; 
Pavlíková, M.; Pilátová, V.; Pišútová, I.; Platznerová, K.; Podoba, J.; 
Polonec, A.; Popelka, P.; Popelková, K.; Prasličková, M.; Profantová, Z.; 

47

  Ratica, D.; Renard, J.; Rényiová, K.; Royer, C.; Rusnáková, K.; Salner, P.; 
Salner, P. (DrSc.); Sebők, G.; Slavkovský, P.; Slavkovský, P. (DrSc.); 

48
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  Stoličná, R.; Stoličná, R. (DrSc.); Sulitka, A.; Svitková, I.; Szőllösová–
Némethová, D.; Šalingová, A.; Škovierová, Z.; Štefániková, Z.; 
Štibrányiová, T.; 

49

  Švehlák, S.; Tarcalová, L.; Tóth, I.; Urbancová, V.; Vagačová (Antalová), I.; 
Valentová, V.; Vanovičová, Z.; Végh, L.; Veselská, N.; Vrzgulová, M.; 

50

  Zajonc, J.; Zdechovanová, D.; Zelinová, H.; Žilíková, E. 51

IX. Personálna agenda 

IX.a. Všeobecná agenda 

303 IX.a 1972 51
  Všeobecná agenda  

  Zoznam odborných pracovníkov.  

304 IX.a 1974 51
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov.  

305 IX.a 1976 51
  Všeobecná agenda  

  Žiadosť o pridelenie mimoriadnych študijných pobytov; kádrový program 
NÚ SAV na roky 1976–1980; súhrnná správa o priebehu komplexného 
hodnotenia v NÚ SAV; komentár k stabilizácii kádrov, budovania 
kádrových rezerv a zvyšovania kvalifikácie; zoznam pracovníkov. 

 

306 IX.a 1977 51
  Všeobecná agenda  

  Zoznam študentských vedeckých síl; správa o kádrovej a personálnej práci 
v NÚ SAV. 

 

307 IX.a 1978 51
  Všeobecná agenda  

  Zoznam študentských vedeckých síl.  

308 IX.a 1979 51
  Všeobecná agenda  

  Stav plnenia úloh kádrového programu SAV.  

309 IX.a 1984 51
  Všeobecná agenda  

  Analýza kádrového stavu ku dňu 30.X.  

310 IX.a 1985 51
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov; plán kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja 
NÚ SAV na 8. päťročnicu; podklady k správe Aktuálne úlohy kádrového 
zabezpečenia spoločenských vied v SAV. 
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311 IX.a 1986 51
  Všeobecná agenda  

  Kádrový program NÚ SAV na roky 1986–1990; zápis z periodickej kontroly 
kádrových spisov; kádrová obmena – stav k 1.V.; informácia o postupe 
zaraďovania vedeckých pracovníkov do funkcií. 

 

312 IX.a 1987 51
  Všeobecná agenda  

  Karty zamestnancov. [ len mená ]   

313 IX.a 1988 51
  Všeobecná agenda  

  Vykonávací plán potreby kvalifikovaných pracovníkov; vykonávací plán 
personálneho a sociálneho rozvoja na rok 1989; správa o predbežnom plnení 
plánu kádrového rozvoja za rok 1988 a spresnenie plánu na rok 1989; 
kvalifikačná štruktúra vedúcich pracovníkov; prehľad o pracovníkoch 
zaradených do kádrových rezerv; zamestnanie pracovníkov v dôchodkovom 
veku. 

 

314 IX.a 1989 51
  Všeobecná agenda  

  Podiel pracovníkov na výskumných úlohách NÚ SAV; jubileá v r. 1989; 
kádrový rozvoj – tabuľka, komentár; žiadosť o pridelenie študentských 
vedeckých síl; hlásenia o nástupe absolventov a cudzincov; požiadavka 
právnej výchovy zamestnancov, možné varianty hodnotenia vedeckého 
pracovníka; štatistický výkaz TECH 2-01; rozpis plánu práce. 

 

315 IX.a 1990 51
  Všeobecná agenda  

  Stav zamestnancov k 1.I.  

316 IX.a 1991 52
  Všeobecná agenda  

  Rehabilitovanie pracovníkov; predĺženie pracovných zmlúv; hodnotiace 
kritériá vedeckých a odborných pracovníkov NÚ SAV. 

 

317 IX.a 1992 52
  Všeobecná agenda  

  Delimitácia pracovných miest z Informačného centra SAV; prehľad počtu 
pracovníkov podľa platových tried a stupňov; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

318 IX.a 1993 52
  Všeobecná agenda  

  Komentár k vývoju stavu pracovníkov.  

319 IX.a 1994 52
  Všeobecná agenda  

  Komentár k štruktúre platov; predĺženie pracovných zmlúv.  
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320 IX.a 1995 52
  Všeobecná agenda  

  Prehľad o kvalifikačnej a vekovej štruktúre zamestnancov; predĺženie 
pracovných zmlúv. 

 

321 IX.a 1996 52
  Všeobecná agenda  

  Tabuľka o počte pracovníkov výskumu a vývoja; prehľad počtu pracovníkov 
podľa platových tried a stupňov; dohoda o vytvorení pracovných miest na 
vykonávanie verejnoprospešných prác; počet pracovníkov určených ako 
špičkových; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

322 IX.a 1997 52
  Všeobecná agenda  

  Tabuľka o počte pracovníkov výskumu a vývoja; prehľad počtu pracovníkov 
podľa platových tried a stupňov; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

323 IX.a 1998 52
  Všeobecná agenda  

  Tabuľka o počte pracovníkov výskumu a vývoja; končenie pracovných 
pomerov a začatie nových; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

324 IX.a 1999 52
  Všeobecná agenda  

  Tabuľka o počte pracovníkov výskumu a vývoja; prehľad počtu pracovníkov 
podľa platových tried a stupňov; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

325 IX.a 2000 52
  Všeobecná agenda  

  Počty pracovníkov s vedeckou hodnosťou doktor vied.  

326 IX.a 2001 52
  Všeobecná agenda  

  Výška príspevku do sociálneho fondu; atestačná komisia pre vedeckých 
pracovníkov ÚEt SAV; prehľad počtu pracovníkov podľa platových tried a 
stupňov; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

327 IX.a 2002 52
  Všeobecná agenda  

  Tabuľka o počte pracovníkov výskumu a vývoja; veková štruktúra 
zamestnancov a počet účastníkov doktorandského štúdia; ukončenie 
pracovného pomeru. 

 

328 IX.a 2003 52
  Všeobecná agenda  

  Platová inventúra s komentárom; plánované požiadavky pracovných miest.  
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329 IX.a 2004 52
  Všeobecná agenda  

  Tabuľka o počte pracovníkov výskumu a vývoja; prehľad počtu pracovníkov 
podľa platových tried a stupňov; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

330 IX.a 2005 52
  Všeobecná agenda  

  Limit zamestnancov; prehľad počtu pracovníkov podľa platových tried a 
stupňov; ročný výkaz o povinnom zamestnávaní občanov so zmenenou 
pracovnou schopnosťou a ťažším zdravotným postihom; predĺženie 
pracovných zmlúv. 

 

331 IX.a 2006 52
  Všeobecná agenda  

  Prehľad počtu pracovníkov podľa platových tried a stupňov; zamestnávanie 
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a ťažším zdravotným 
postihom; stav pracovníkov; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

332 IX.a 2007 52
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov; zamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou a ťažším zdravotným postihom; prehľad počtu pracovníkov 
podľa platových tried a stupňov; predĺženie pracovných zmlúv. 

 

IX.b. Osobné spisy zamestnancov 

333 IX.b 1977–2007 52–53
  Osobné spisy zamestnancov  

  Adamicová, B.; Bakaljarová, H.; Balogová, I.; Benža, M.; Beňušková, Z.; 
Blaškovičová, G.; Botík, J.; Bumová, I.; Búriková, Z.; Burlasová, S.; 
Bužeková, T.; Cielová, E. (Riečanská); Čamiová, I.; Danglová, O.; 
Dinuš, P.; Dobrovodská, M.; Drábiková, E.; Drahošová, O.; Falťanová, Ľ.; 
Ferencová, M.; Filová, B.; 

52

  Gašparíková, V.; Habáňová, G.; Herzánová, Ľ.; Hlôšková, A.; Hoťka, S.; 
Chorváthová, Ľ.; Janečková, A.; Kadlecová, A.; Kaľavská, V.; 
Kaľavský, M.; Kalivodová, A.; Kardošová, M.; Kernátsová, M.; 
Kosová, M.; Kovačevičová, S.; Krekovičová, E.; Kubová, M.; Leščák, M.; 
Lunterová, G.; Luther, D.; Machaj, Š.; Mann, A.; Marčoková, E.; 
Méryová, M.; Nagyová, A.; Nosáľová, V.; Osif, A.; Paličková–Pátková, J.; 
Panczová, Z.; Plicková, E.; Podoba, J.; Podolinská, T.; Popelková, K.; 
Pranda, A.; Prandová, E.; Profantová, Z.; Puškárová, I.; Ratica, D.; 
Riečanská, E.; Rusnáková, K.; Salner, P.; Slavkovská, M.; Slavkovský, P.; 
Stoličná, R.; Šalingová, A.; Švečíková, J.; Štefániková, Z.; Štibrányiová, T.; 
Švehlák, S.; Urbancová, V.; Valentová, V.; Valovičová, V.; Vanovičová, Z.; 
Vargová, H.; Vrátna, E.; Vykukelová, M.; Vrzgulová, M.; Zajonc, J. 

53

 



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  

 

- 69 - 

X. Hospodárske materiály 

334 X. 1989 54
  Hospodárske materiály  

  Rozpis výdavkov rozpočtu; požiadavky na dovoz prístrojovej techniky.  

335 X. 1991 54
  Hospodárske materiály  

  Návrh na zakúpenie prístrojov; rekonštrukcia priestorov; kapitálové 
investície; oprava strechy; tematická kontrola rozpisu rozpočtu. 

 

336 X. 1992 54
  Hospodárske materiály  

  Rozbor hospodárenia za rok 1992; návrh rozpočtu na r. 1993.  

337 X. 1993 54
  Hospodárske materiály  

  Konečný rozpočet na r. 1993; prístrojové vybavenie; dohoda o zapožičaní 
výpočtovej techniky od Výpočtového strediska SAV. 

 

338 X. 1994 54
  Hospodárske materiály  

  Rozbor hospodárenia za rok 1993; komentár k rozpočtu na r. 1994; 
špecifikácia dôsledkov zníženia rozpočtu; žiadosť o súhlas s podnikateľskou 
činnosťou a stanovisko Predsedníctva SAV k podnikateľskému zámeru. 

 

339 X. 1995 54
  Hospodárske materiály  

  Rozpis rozpočtu na rok 1995 a rozbor hospodárenia; informácie k návrhu 
transformačného programu za ÚEt SAV. 

 

340 X. 1996 54
  Hospodárske materiály  

  Pôvodný rozpočet na rok 1996; rozbor hospodárenia s komentárom za rok 
1996; oprava strechy. 

 

341 X. 1997 54
  Hospodárske materiály  

  Stanovisko k výpovedi z nájmu priestorov na Jakubovom námestí; rozbor 
hospodárenia s komentárom za rok 1997; návrh rozpočtu na rok 1998 
s komentárom; stanovisko k prechodu na príspevkovú formu hospodárenia. 

 

342 X. 1998 54
  Hospodárske materiály  

  Komentár k rozboru hospodárenia za rok 1997; rozpočet na rok 1998; rozbor 
hospodárenia za 1. polrok 1998; čerpanie grantových prostriedkov; 
vybavenie ústavu z hľadiska informačnými technológiami. 

 

  



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  

 

- 70 - 

343 X. 1999 54
  Hospodárske materiály  

  Komentár k návrhu rozpočtu projektov VEGA; vyhodnotenie opatrení 
Programu hospodárnosti v podmienkach ústavu v prvom polroku 1999; 
dodatok k nájomnej zmluve s firmou ROKO. 

 

344 X. 2000 54
  Hospodárske materiály  

  Vyhodnotenie opatrení Programu hospodárnosti v podmienkach ústavu 
k 21.XII.1999; sťahovanie knižnice a archívu do náhradných priestorov; 
rozbor hospodárenia za r. 2000 s komentárom; rozpis návrhu rozpočtu na 
r. 2001. 

 

345 X. 2001 54
  Hospodárske materiály  

  Rozpis rozpočtu na r. 2001; prehľad vybavenosti výpočtovou technikou; 
rozbor hospodárenia za 1. polrok; čerpanie rozpočtu neinvestičných 
prostriedkov v r. 2001; komentár k návrhu rozpočtu na r. 2002; sťahovanie 
knižnice a archívu do náhradných priestorov. 

 

346 X. 2002 54
  Hospodárske materiály  

  Hospodárenie organizácie v r. 2001 a komentár k účtovnej závierke; 
rozpočet a zoznam projektov ústavu na r. 2002; komentár k rozboru 
hospodárenia za 1. polrok 2002; čerpanie prostriedkov na projekty 
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce; komentár k účtovnej 
závierke za r. 2002; komentár k návrhu rozpočtu na r. 2003; prehľad 
vybavenosti výpočtovou technikou; dohoda s Historickým ústavom SAV, 
Sociologickým ústavom SAV a Ústavom hudobnej vedy SAV – vybavenie 
dokumentačného pracoviska technikou. 

 

347 X. 2003 55
  Hospodárske materiály  

  Projekt budovania technického vybavenia pracoviska; rozpočet a komentár 
k rozboru hospodárenia za 1. polrok 2003; návrh rozpočtu na r. 2004 
s komentárom; žiadosť o pridelenie priestorov na Klemensovej ulici a 
dislokačné rozhodnutie. 

 

348 X. 2004 55
  Hospodárske materiály  

  Ročná účtovná závierka za r. 2003 s komentárom; rozpočet a investície ÚEt 
SAV na rok 2004; rozpočet 2003–2007; analýza vybavenia pracoviska 
informačnými technológiami. 

 

349 X. 2005 55
  Hospodárske materiály  

  Komentár k rozboru hospodárenia za r. 2004; ročný výkaz o výskume a 
vývoji 2004; rozpočet na r. 2005 a 2006; rozpis finančných príspevkov na 

 



IČ signatúra časový rozsah krabica
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  

 

- 71 - 

projekty VEGA v r. 2005; komentár k účtovnej závierke za 1. polrok 2005; 
čerpanie prostriedkov na projekt; havária v suteréne budovy na Klemensovej 
ul.; infraštruktúra výskumu a vývoja 2005. 

350 X. 2006 55
  Hospodárske materiály  

  Komentár k rozboru hospodárenia za r. 2005; rozpočet a štvrťročné 
komentáre k rozboru hospodárenia za r. 2006; návrh rozpočtu 2007–2009 
s komentárom; priestorové vybavenie ústavu; darovacia zmluva na počítač. 

 

351 X. 2007 55
  Hospodárske materiály  

  Rozpočet na r. 2007 a jeho čerpanie; komentár k účtovnej závierke na 
r. 2007; komentár k návrhu rozpočtu 2008–2010. 

 

XI. Spoločenské organizácie 

352 XI. 1976 55
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice z výrobnej porady dielčej organizácie ROH pri NÚ SAV SAV 
20.II., 20. XII. 

 

353 XI. 1977 55
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnica z výrobnej porady dielčej organizácie ROH pri NÚ SAV 5.I., 9.II.  

354 XI. 1978 55
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnica z výrobnej porady dielčej organizácie ROH pri NÚ SAV 22.II.  

355 XI. 1979 55
  Spoločenské organizácie  

  Polročné zhodnotenie činnosti pracovníkov oddelenia etnokartografie 
v socialistickom súťažení o titul Brigády socialistickej práce. 

 

356 XI. 1985 55
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnica z porady riaditeľov a predsedov základných výborov ROH 5.III.; 
zápisnica z výrobnej porady dielčej organizácie ROH pri NÚ SAV 26.XI. 

 

357 XI. 1986 55
  Spoločenské organizácie  

  Polročné hodnotenie plnenia socialistických záväzkov v súťaži Brigády 
socialistickej práce; zápisnica z členskej schôdze základnej organizácie ROH 
pri NÚ SAV 16.X. 
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358 XI. 1987 55
  Spoločenské organizácie  

  Splnenie záväzku Brigády socialistickej práce Národopisný lexikón 
Slovenska; zápisnica z výrobnej porady dielčej organizácie ROH pri 
NÚ SAV 19.V., 15.IX. 

 

359 XI. 1988 55
  Spoločenské organizácie  

  Vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy pracovníkov NÚ SAV za rok 
1988; organizácia zájazdu. 

 

360 XI. 1989 55
  Spoločenské organizácie  

  Ustanovenie komisie brannej výchovy; správa výboru základnej organizácie 
KSS pri NÚ SAV o jej výsledkoch; oznam o zrušení základnej organizácie 
Socialistického zväzu mládeže. 

 

361 XI. 1991 55
  Spoločenské organizácie  

  Otvorený list Predsedníctva SAV a Výboru Odborového zväzu pracovníkov 
SAV. 

 

362 XI. 1994 55
  Spoločenské organizácie  

  Petičná akcia Odborového zväz pracovníkov vedy na podporu vedy.  

XIII. Knižnica ústavu 

363 XIII.  1991–2007 55
  Knižnica ústavu  

  Tituly periodík z bývalých socialistických štátov; ročný výkaz o činnosti 
knižnice ústavu a kúpa publikácií za r. 1997; údaje o knižnici pre potreby 
Ústrednej knižnice SAV; záznam z metodickej návštevy z Ústrednej 
knižnice SAV; požiadavky na riešenie prevádzkových problémov knižnice; 
rozsah činnosti knižnice; žiadosť o prevedenie periodík z Ústrednej knižnice 
SAV; prijatie publikácií od nadácie Prebudená pieseň; žiadosť o periodikum 
Český lid; kniha čitateľov 2003–2007. 

 

 


