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Úvod – Chemický ústav SAV  

Prvým vedeckým pracoviskom chemického zamerania v SAV bol Ústav chemickej 
technológie organických látok (ÚCHTOL), ktorý vznikol 1.I.1953 spojením dvoch 
rezortných ústavov – Výskumného ústavu cukrovarníckeho a uhľohydrátov a 
Výskumného ústavu pre farmáciu a biochémiu. V priebehu r. 1954 bolo do 
ÚCHTOL-u včlenené Laboratórium pre výskum dreva, celulózy a umelých vlákien 
SAV (uznesenie Predsedníctva SAV č. 15 zo 6.IV.1954) a Laboratórium 
anorganickej chémie SAV (uznesenie Predsedníctva SAV č. 4 z 3.V.1954). Takto 
rozšírené pracovisko sa na jeseň 1955 premenovalo na Chemický ústav SAV (CHÚ 
SAV). Ústav bol začlenený do Sekcie matematických a prírodných vied SAV. 

V čase svojho konštituovania mal CHÚ SAV štyri vedecké oddelenia: Oddelenie 
glycidov a biochémie, Oddelenie farmaceutickej chémie a biochémie, Oddelenie 
dreva, celulózy a umelých vlákien a Oddelenie anorganickej chémie. V rámci CHÚ 
SAV pracovala aj Výskumná chovná stanica laboratórnych zvierat na Dobrej Vode 
ako výskumné a produkčné stredisko laboratórnych zvierat pre experimentálne 
účely. Po odbornej stránke viedol Výskumnú stanicu vedúci Oddelenia 
farmaceutickej chémie a biochémie. 

Ťažiskom prác CHÚ SAV v 50. rokoch bola problematika z odboru chémie a 
technológie potravín, chémie prírodných látok s fyziologickým účinkom a chémie a 
technológie dreva. Na úseku chémie a technológie potravín riešil CHÚ SAV 
problémy využitia odpadných produktov pri výrobe sacharózy, otázky výživy 
poľnohospodárskych plodín a ich ochrany počas vegetácie a skladovania. Hodnotné 
výsledky dosiahol v odbore epurácie repnej šťavy a vo výskume klasifikácie 
ovocných štiav. V oblasti prírodných látok sa výskum zameral na fyziologicky 
účinné látky zo slovenských liečivých rastlín. Problematika chémie a technológie 
dreva zahŕňala výskum zloženia dreva z hľadiska jeho ďalšieho využitia, výskum 
fyzikálno-chemických vlastností celulózy a otázky výroby a vlastností umelých 
vlákien. 

Začiatkom 60. rokov prebehlo v CHÚ SAV niekoľko väčších reorganizácií. Najskôr 
Predsedníctvo SAV uznesením č. 1 z 1.VI.1959 rozhodlo o vyčlenení Oddelenia 
anorganickej chémie a Oddelenia dreva, celulózy a umelých vlákien z CHÚ SAV a 
ich transformáciu na samostatné ústavy s účinnosťou od 1.I.1960. CHÚ SA dostal 
novú organizačnú formu. 25.VII.1960 schválilo Predsedníctvo SAV vytvorenie 
nových štyroch oddelení: Oddelenia chémie a biochémie sacharidov, Oddelenia 
chémie prírodných látok, Oddelenia farmakológie prírodných látok a Oddelenia 
fyzikálnej a analytickej chémie. V r. 1963 sa z CHÚ SAV odčlenilo aj Oddelenie 
farmakológie prírodných látok spolu s Výskumnou chovnou stanicou laboratórnych 
zvierat na Dobrej Vode a vznikol samostatný Farmakologický ústav (uznesenie 
Predsedníctva SAV č. 138 z 10.IX.1962). Napokon po vyčlenení Laboratória 
polymérov z Ústavu dreva, celulózy a chemických vlákien v r. 1963 sa zostávajúce 
zložky tohto ústavu opätovne pričlenili k CHÚ SAV. Od 1.I.1964 preto došlo 
k novému organizačnému členeniu CHÚ SAV na nasledovné oddelenia: Oddelenie 
chémie polysacharidov, Oddeleni mono- a oligosacharidov, Oddelenie biochémie 
sacharidov, Oddelenie alkaloidov, Oddelenie chémie celulózy, Oddelenie 
hemicelulóz a Oddelenie špeciálnej analytiky. 
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Uvedené reorganizácie prispeli i k zmene orientácie výskumu v CHÚ SAV. 
Postupne sa vylúčili technologicky zamerané úlohy a náplňou činnosti sa stal 
základný výskum chémie a biochémie sacharidov, štruktúry látok drevnej substancie 
a výskum alkaloidov. Výskum sacharidov sa orientoval najmä na riešenie otázok 
vzťahu medzi štruktúrou a vlastnosťami kyslých rastlinných polysacharidov a na 
izoláciu, stanovenie štruktúry, funkcie a biologickej účinnosti polysacharidových 
kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov. V oblasti výskumu štruktúry látok 
drevnej hmoty sa práce sústredili na bližšie poznanie chemických fyzikálno-
chemických a koloidných vlastností celulózy a necelulózových zložiek drevnej 
hmoty. Na úseku alkaloidov riešil ústav problémy spojené s komplexným 
výskumom alkaloidov vybraných rastlín slovenskej rastlinnej základne. 

CHÚ SAV venoval pozornosť i výskumu enzýmov resp. enzýmových systémov 
degradujúcich polysacharidy rastlinného a mikrobiálneho pôvodu. Najvýznamnejšie 
výsledky dosiahol v oblasti pektolytických, xylanolytických a celulolytických 
enzýmových systémov, ktoré majú kľúčové postavenie pri vývoji a zavádzaní 
ekologicky nezávadných a ekonomicky nenáročných enzýmových technológií do 
potravinárskeho, drevárskeho a papierenského priemyslu. 

V 1. polovici 80. rokov sa CHÚ SAV stal nositeľom kľúčového smeru ŠPZV 
„Drevo, lignocelulózové materiály a ich využitie“ a technicko-organizačným 
pracoviskom cieľového projektu ŠPZV „Komplexné využitie lignocelulózových 
surovín – fytomasy“. Bol aktívne zapojený do práce Komisie SAV pre výskum 
dreva a stal sa hlavným pracoviskom pre zabezpečenie riešenia tejto problematiky 
v SAV. Nové výskumné priority ústavu spôsobili aj zmeny v jeho organizačnej 
štruktúre. Od r. 1983 prebiehal výskum v týchto oddeleniach: Oddelenie chémie 
sacharidov, Oddelenie biochémie a biotechnológie sacharidov, Oddelenie chémie 
dreva, Oddelenie organických syntéz (vzniklo už 1.I.1977), Oddelenie chémie 
prírodných látok, Oddelenie fyzikálno-analytických metód a Realizačnom oddelení. 

V r. 1988 sa CHÚ SAV rozčlenil na 6 vedných odborov (chémia dreva, chémia 
sacharidov, biochémia sacharidov, prírodné látky, organické syntézy a fyzikálno-
analytické metódy), v rámci ktorých pracovalo niekoľko oddelení. Tento model 
organizačného členenia vydržal v CHÚ SAV len dva roky a od 1.IV.1990 sa ústav 
vrátil k pôvodnému členeniu na vedecké oddelenia. 

Osobitné postavenie mala v CHÚ SAV Československá zbierka kvasiniek, ktorá 
bola súčasťou Československej zbierky mikroorganizmov. Obsahovala cca 3500 
kmeňov kvasiniek a kvasinkových mikroorganizmov. Venovala sa úschove kmeňov 
a sledovaniu ich mikrobiologickej čistoty a životaschopnosti. V r. 1992 získala štatút 
medzinárodného ukladacieho miesta a o rok neskôr došlo k zmene jej názvu na 
Zbierku kultúr kvasiniek. 

V 80. rokoch bol CHÚ SAV súčasťou Centra chemického výskumu SAV (CCHV 
SAV). Centrum predstavovalo nadústavnú starostlivosť o chemické pracoviská 
SAV, jeho úlohou bolo vytvárať meteriálno-organizačnú bázu na riešenie 
komplexných výskumných projektov a zabezpečovať budovanie širšej 
experimentálnej základne. Centrum chemického výskumu zaniklo 1.IV.1990 na 
základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 16 z 22.II.1990. 
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Zmeny v organizácii a financovaní vedy po r. 1989 sa odrazili aj v činnosti CHÚ 
SAV. V r. 1992 sa vedecké oddelenia transformovali na útvary grantových 
projektov a základnou organizačnou jednotkou vedeckého výskumu sa stal projekt. 

Hoci sa CHÚ SAV vyprofiloval na uznávané pracovisko základného výskumu, 
venoval veľkú pozornosť aj aplikácii výsledkov výskumu do praxe. Už koncom 
60. rokov vybudoval realizačné oddelenie (Technikum), kde sa rozpracovávali a 
odskúšavali technologické postupy pred ich odovzdaním špecializovaným 
výrobným podnikom. Realizačné oddelenie vyrábalo a produkovalo celý rad 
vzácnych sacharidov, ktoré neboli dostupné na domácom a zahraničnom trhu. Veľké 
množstvo výstupov vedeckovýchkumnej činosti CHÚ SAV malo charakter 
vynálezov a zlepšovacích návrhov. V tomto smere patril CHÚ SAV 
k najproduktívnejším pracoviskám SAV. 

Pri riešení úloh základného i aplikovaného výskumu spolupracoval ústav s mnohými 
domácimi inštitúciami. Úzke kontakty udržiaval s fakultami vysokých škôl, najmä 
s Chemickotechnologickou fakultou (CHTF) Slovenskej vysokej školy technickej 
(SVŠT), Lekárskou fakultou UK a Prírodovedeckou fakultou UK. Spolupráca medzi 
CHÚ SAV a CHTF SVŠT vyústila do vzniku spoločného laboratória génového a 
metabolického inžinierstva, ktoré sa orientovalo na výskum výživových a 
ochranných bielkovín na molekulovej úrovni. Rozsiahla bola kooperácia ústavu 
s rezortnými výskumnými pracoviskami. Spolu s Výskumným ústavom papieru a 
celulózy a Štátnym drevárskym výskumným ústavom riešil problematiku dreva, 
celulózy a hemicelulóz. V oblasti farmakobiodynamiky a chémie prírodných látok 
spolupracoval s Výskumným ústavom liečivých rastlín a Výskumným ústavom 
prírodných látok. CHÚ SAV poskytoval aktívnu pomoc i priemyslu. Bol dôležitým 
partnerom farmaceutických a chemických podnikov, významne sa angažoval pri 
zavádzaní nových technológií v cukrovarníckom, škrobárskom, liehovarníckom, 
konzervárskom a sladiarenskom priemysle. 

Rovnako intezívne prebiehala aj zahraničná spolupráca ústavu. CHÚ SAV ako 
celoštátne koordinačné pracovisko pre oblasť chémie a biochémie sacharidov 
reprezentovalo ČSSR v RVHP a v 70. rokoch bolo až 70% svojej výskumnej 
kapacity zapojené do riešenia problematiky chémie prírodných a fyziologicky 
aktívnych zlúčenín. Okrem dvojstrannej spolupráce s chemickými, biochemickými a 
biologickými pracoviskami akadémií vied socialistických krajín mal CHÚ SAV 
bohaté kontakty aj s výskumnými inštitúciami v západnej Európe, USA a Kanade. 
Prostredníctvom svojich pracovníkov bol zastúpený vo viacerých medzinárodných 
organizáciách a spoločnostiach a aktívne sa angažoval vo výbore pre usporiadanie 
medzinárodných vedeckých sympózií o chémii a biochémii sacharidov – IUPAC. 

Výsledky vedeckej práce sprístupňoval CHÚ SAV prostredníctvom monografií a 
rozsiahlou publikačnou činnosťou v renomovaných medzinárodných časopisoch. Na 
Slovensku uverejňovali pracovníci odborné štúdie najmä v časopise Chemical 
Papers, ktorého vydávanie prešlo v r. 1990 do kompetencie CHÚ SAV. Každoročne 
prezentoval CHÚ SAV výsledky svojej činnosti na výstavách a veľtrhoch. Bol 
dokonca gestorom celoakademickej expozície na medzinárodnom veľtrhu Incheba. 
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Od r. 1954 plnil CHÚ SAV funkciu školiaceho pracoviska a pripravoval nových 
vedeckých pracovníkov v odbore organická chémia. Od r. 1961 mal oprávnenie 
školiť aj v odboroch biochémia, fyzikálna chémia a mikrobiológia. 

Fond CHÚ SAV obsahuje písomný materiál z rokov 1953–1995. Skladá sa z 8 ks 
podacích protokolov, 1 indexu a písomností usporiadaných do 13 vecných skupín a 
v rámci nich do menších celkov – podskupín. Inventárnu jednotku tvorí prevažne 
jednotlivý rok príslušnej vecnej skupiny okrem niekoľkých nižšie uvedených 
výnimiek. 

I. Centrum chemického výskumu SAV. V skupine sa nachádzajú najmä zápisnice 
zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV, Kolégia riaditeľa CCHV SAV a záznamy 
z porád riaditeľov ústavov CCHV SAV. Súčasťou je i Organizačný poriadok 
Technicko-hospodárskej správy CCHV SAV. 

II. Vecná skupina Vedecké kolégium pre chémiu SAV, po reorganizácii v r. 1981 
Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV obsahuje zápisnice a materiály zo 
zasadnutí VK, menovania pracovníkov CHÚ SAV za členov VK a oprávnenie pre 
VK zriaďovať komisie a udeľovať hodnosti kandidátov chemických vied. 

III. Vedenie ústavu. V materiáli tejto vecnej skupiny sa pravidelne opakujú 
zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady a záznamy z operatívnych porád riaditeľa. 
Patria sem i materiály osvetľujúce organizáciu a štruktúru pracoviska, návrhy na 
vytvorenie nových oddelení, menovania riadiacich pracovníkov, návrhy vedenia na 
udelenie cien a vyznamenaní, informácie o kontrolnej činnosti ústavu a záznamy 
z prešetrovania sťažností. Súčasťou sú aj materiály o akreditácii pracoviska. 

IV. Vedeckovýskumná činnosť je rozdelená na 4 podskupiny. Prvá obsahuje plány 
činnosti celého ústavu i jednotlivých oddelení, akčné plány, vstupné projekty a 
spresnenia úloh ŠPZV, menovania koordinátorov hlavných i čiastkových úloh 
ŠPZV, členov rád kľúčových smerov ŠPZV vedúcich grantových projektov, 
informácie o prognostickej činnosti pracoviska a perspektívne plány rozvoja chémie 
na Slovensku. Druhá časť zahŕňa výročné správy o činnosti ústavu a jeho oddelení, 
rozbory plnenia úloh ŠPZV a zápisnice z ich oponentúr, hodnotenia grantových 
projektov, charakteristiky dosiahnutých výsledkov a informácie o ich využití a 
realizovaní v praxi, analýzy stavu základného výskumu v chémii a záznamy zo 
zasadnutí rád kľúčových smerov ŠPZV. Tretia podskupina zachytáva expertíznu 
činnosť pracoviska, vykonávanú zväčša na vyžiadanie iných organizácií. Materiál 
pozostáva z odborných vyjadrení a posudkov na rôzne publikácie, odborné štúdie a 
záverečné správy o výskumných úlohách. Sú tu i stanoviská k návrhom noriem a 
posudky učebných osnov či prihlášok vynálezov. Štvrtá podskupina odráža 
zlepšovateľskú činnosť pracoviska. Jej obsahom sú prihlášky vynálezov, oznámenia 
o udelení autorských osvedčení, popisy vynálezov, rozhodnutia o ustanovení CHÚ 
SAV za správcu vynálezov, informácie o možnostiach praktického využitia objavov 
a zlepšovacích návrhov a prehľad patentov CHÚ SAV udržiavaných v platnosti. 

V. Zahraničné styky. Tvoria ich plány zahraničných ciest, návrhy a vyhodnotenia 
tematickej spolupráce, dohody o spolupráci, materiály o účasti pracoviska na riešení 
výskumných úloh v rámci RVHP, informácie o členstvách pracovníkov CHÚ SAV 
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v medzinárodných vedeckých organizáciách, záznamy o pobytoch zahraničných 
hostí v ústave a správy zo služobných ciest. 

VI. Spolupráca s domácimi inštitúciami odzrkadľuje styky pracoviska 
s vedeckými a kultúrnymi organizáciami, najmä v ČSAV, fakultami vysokých škôl, 
rezortnými výskumnými ústavmi, ministerstvami, pracoviskami SAV, fakultnými 
nemocnicami a priemyselnými podnikmi. 

VII. Vedecké podujatia. Vecná skupina zachytáva materiály z organizovania 
konferencií, sympózií a odborných seminárov. Predstavujú ich programy, záznamy 
zo zasadnutí organizačných výborov, zoznamy účastníkov, záverečné správy 
o priebehu podujatí, prípadne referáty. 

VIII. Materiál vecnej skupiny Edičná a vedecko-popularizačná činnosť sa skladá 
z návrhov na vydanie knižných publikácií pracovníkov ústavu, plánov a 
vyhodnotení účasti ústavu na výstavách a medzinárodných veľtrhoch. Nachádzajú sa 
tu príspevky do odborných časopisov a popularizačné články pre 
masovokomunikačné prostriedky. Súčasťou sú i materiály dokumentujúce 
vydávanie časopisu Chemical Papers. 

IX. Vedecká výchova je rozdelená na 2 podskupiny. Prvá časť pozostáva z plánov a 
výkazov o výchove vedeckých pracovníkov, prehľadov a hodnotení ašpirantov, ich 
školiteľov a informácií o zložení a činnosti komisií pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác v CHÚ SAV. V druhej časti sú pod jedným inventárnym číslom 
abecedne zoradené osobné spisy vychovávaných. 

X. Prvá časť vecnej skupiny Personálne materiály zahŕňa všeobecnú personálnu 
agendu ústavu, hlavne plány systemizácie, rozbory kádrového, personálneho a 
sociálneho rozvoja ústavu, komplexné pracovnopolitické hodnotenia, zoznamy 
pracovníkov, informácie o preraďovaní pracovníkov do vyšších kvalifikačných 
stupňov a údaje o obnovovaní termínovaných pracovných zmlúv. Sú tu aj 
informácie o prijímaní pracovníkov na miesta pomocných vedeckých síl a prehľady 
pracovníkov s vedľajším pracovným pomerom. Druhú časť tvorí 1 inventárna 
jednotka – obecedne usporiadané osobné spisy zamestnancov ústavu. 

XI. Hospodárske materiály. Predstavujú ich návrhy rozpočtu a výkazy o jeho 
čerpaní, plány materiálno-technického zabezpečenia, inventarizácie, informácie 
o priestorovom vybavení pracoviska, záznamy o kontrolách hospodárenia, rozpisy 
nákladov na výskumné úlohy a materiály o zriadení a činnosti Dozornej rady správy 
účelových zariadení SAV. 

XII. Spoločenské organizácie. V Skupine sú uložené zápisnice zo zasadnutí ZV 
ROH pri CHÚ SAV a ZO OZ pracovníkov CHÚ SAV, kolektívne zmluvy, správy 
o rozvoji pracovnej iniciatívy a socialistickom súťažení, programy komplexnej 
racionalizácie, plány ideologickej aktivity ústavu a hodnotenia stavu požiarnej 
ochrany a bezpečnosti práce. Časť materiálu tvoria plány a vyhodnotenia 
filozoficko-metodologických seminárov. 

XIII. Vedecké spoločnosti. Ide o materiály z činnosti Slovenskej chemickej 
spoločnosti pri SAV, Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV a 
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Československej spoločnosti mikrobiologickej. Tvoria ich najmä pozvánky na nimi 
organizované prednášky a podujatia. 

Fond CHÚ SAV obsahuje 566 inventárnych jednotiek a je uložený v 101 krabiciach. 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 1 - 

Podacie protokoly 

1  1959–1962 1
  Podací protokol  

2  1962–1965 1
  Podací protokol  

3  1965–1967 1
  Podací protokol  

4  1968–1970 1
  Podací protokol  

5  1970–1972 2
  Podací protokol  

6  1972 2
  Podací protokol  

7  1973 2
  Podací protokol  

8  1973 2
  Podací protokol  

9  2
  Index  

I. Centrum chemického výskumu SAV (CCHV SAV) 

10 I 1981 2
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV z 26.I., 27.II., 29.V. 
a 28.X. a 17.XII.; zápisnica zo zasadnutia Kolégia riaditeľa CCHV 
SAV z 28.IV.; menovanie riaditeľa CHemického ústavu SAV za člena 
Vedeckej rady CCHV SAV. 

 

11 I 1982 3
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV z 25.II., 18.VI. a 
29.X.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa CCHV SAV z 8.I., 
26.II., 12.III., 20.IX., 15.XI. a 10.XII.; organizačný poriadok 
Technicko-hospodárskej správy CCHV. 

 

12 I 1983 3
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV zo 
14.II., 7.VI. a 7.XI.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia 
riaditeľa CCHV SAV zo 14.I., 1.III., 30.III., 26.IV., 31.V., 5.IX., 
22.XI. a 21.XII. 
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13 I 1984 3
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV z 20.II., 
28.V. a 19.X.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia riaditeľa 
CCHV SAV zo 16.I., 6.II., 26.III., 3.V., 16.VI., 17.IX., 28.XI. a 
21.XII; záznamy z porád riaditeľov ústavov CCHV SAV; informácia 
o presune časti výskumnej kapacity CHemického ústavu SAV do 
novozriadeného spoločného laboratória CCHV SAV a SVŠT pre 
biotechnológiu potravín. 

 

14 I 1985 3
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV z 25.I., 
19.II. a 17.VI.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa CCHV SAV 
z 12.III., 30.IV., 18.VI., 6.IX. a 4.XI. 

 

15 I 1986 3
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV z 21.II., 
3.VI. a 3.XI.; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa CCHV SAV 
z 20.I., 1.III., 29.V., 1.VII., 26.IX., 6.X., 24.XI. a 15.XII.; Záznam 
z pracovnej schôdze riaditeľa CCHV SAV. 

 

16 I 1987 3
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV z 30.I., 
23.VI. a 18.XI.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia riaditeľa 
CCHV SAV zo 6.I., 10.III., 5.V., 8.VII., 2.IX., 6.XI. a 9.XII.; záznam 
z porady u riaditeľa CCHV SAV; pravidlá realizácie zahraničných 
stykov s pracoviskami AV NDR v podmienkach CCHV SAV; 
dôvodová správa pre vytvorenie novej straníckej štruktúry v CCHV 
SAV. 

 

17 I 1988 4
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV z 5.II., 
20.V. a 25.X.; zápisnice a materiály zo zasadnutí Kolégia riaditeľa 
CCHV SA z 8.I., 1.III., 26.IV., 31.V., 26.VI., 14.IX., 14.XI. a 16.XI. 

 

18 I 1989 4
  Centrum chemického výskumu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí Vedeckej rady CCHV SAV zo 
17.II., 9.VI. a 7.XI; zápisnice zo zasadnutí Kolégia riaditeľa CCHV 
SAV z 24.I., 14.III., 25.IV., 28.VI., 1.IX., 13.XI. a 1.XII.; záznam 
z operatívnej porady riaditeľa CCHV SAV; záznam z porady o ďalšej 
koncepcii činnosti CCHV SAV. 
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II. Vedecké kolégium pre chémiu SAV 

19 II 1962 4
  Vedecké Kolégium pre chémiu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

20 II 1963 4
  Vedecké kolégium pre chémiu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

21 II 1964 4
  Vedecké kolégium pre chémiu SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

22 II 1965 5
  Vedecké kolégium pre chémiu SAV  

  Zápisnice zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

23 II 1966 5
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia; osvedčenie 
o právomoci Vedeckého kolégia chémie samostatne zriaďovať komisie 
a udeľovať hodnosť kandidáta chemických vied v odbore organická 
chémia. 

 

24 II 1967 5
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia; návrh na 
menovanie J. Tomku z Chemického ústavu SAV za člena Vedeckého 
kolégia chémie. 

 

25 II 1968 5
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

26 II 1969 5
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

27 II 1970 5
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia; menovanie 
Š. Bauera z Chemického ústavu SAV za člena Vedeckého kolégia 
chémie. 

 

28 II 1971 5
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckej komisie.  
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29 II 1972 5
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej komisie; návrh na menovanie 
J. Rosíka z Chemického ústavu SAV do funkcie vedeckého tajomníka 
Vedeckého kolégia chémie. 

 

30 II 1973 6
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

31 II 1974 6
  Vedecké kolégium chémie SAV  

  Zápisnice zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

32 II 1981 6
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

33 II 1982 6
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

34 II 1983 6
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

35 II 1984 6
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

36 II 1985 6
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

37 II 1986 7
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

38 II 1987 7
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

39 II 1988 7
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

40 II 1989 7
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice a materiály zo zasadnutí vedeckého kolégia.  
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41 II 1990 7
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice zo zasadnutí vedeckého kolégia.  

42 II 1995 7
  Vedecké kolégium pre chemické vedy SAV  

  Zápisnice zo zasadnutia vedeckého kolégia.  

III. Vedenie ústavu 

43 III 1954 7
  Vedenie ústavu  

  Správa o prípravách zriadenia oddelenia makromolekulárnej chémie; 
návrh na zriadenie pracoviska pre vysokomolekulárne látky a pre 
syntézy v ťažkej alifatickej chémii v chemických ústavoch SAV; 
úprava právnych a pracovných pomerov Laboratória umelých vlákien 
ÚCHTOL-u pri Výskumnom ústave umelých vlákien vo Svite; 
smernice riaditeľa ústavu o nadčasových prácach. 

 

44 III 1955 8
  Vedenie ústavu  

  Program zasadnutia Vedeckej rady Chemického ústavu SAV z 27.IX.; 
zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Oddelenia anorganickej chémie 
CHÚ SAV; zmeny v členstve Vedeckej rady Oddelenia anorganickej 
chémie; záznam z porady o vybudovaní Oddelenia kaučuku; 
rozhodnutie o zmene názvu Oddelenia experimentálnej farmakológie 
na Oddelenie farmaceutickej chémie a biochémie; stručná informácia 
o Chemickom ústave; návrh na udelenie štátnej ceny J. Vašátkovi za 
vedecké práce v odbore cukrovarníckej technológie. 

 

45 III 1956 8
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej komisie Oddelenia anorganickej 
chémie. 

 

46 III 1958 8
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej komisie Oddelenia glycidov a 
biochémie; stanovisko ústavu k návrhu na vyčlenenie Výskumnej 
chovnej stanice laboratórnych zvierat na Dobrej Vode z rámca SAV. 

 

47 III 1959 8
  Vedenie ústavu  

  Program zasadnutia Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 10.VII.; 
návrh na vyznamenanie Š. Országha a V. Paulíka pri príležitosti osláv 
1. mája. 

 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 6 - 

 

48 III 1960 8
  Vedenie ústavu  

  Program zasadnutia Vedeckej komisie Oddelenia glycidov a 
biochémie. 

 

49 III 1962 8
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 5.X. a 
2.XI.; menovanie členov Ústavnej rady; materiály z previerky štruktúry 
a zamerania CHÚ SAV a ostatných chemických pracovísk SAV; 
zápisnica z porady o reorganizácii CHÚ SAV; dočasný organizačný 
poriadok; návrh výpožičného poriadku pre knižnicu CHÚ SAV; návrh 
na udelenie vyznamenania „Rad práce“ J. Vašátkovi pri príležitosti 
jeho 65. narodenín. 

 

50 III 1963 8
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 12.I., 
9.II., 9.III., 6.IV., 4.V., 16.IX., 7.X. a 14.XII.; vyjadrenie k činnosti 
Ústavnej rady CHÚ SAV; uznesenia z porady Oddelenia biochémie 
sacharidov; stručné údaje o CHÚ SAV; štatút vývojových dielní, 
údržbárskej dielne a centrálneho fotolaboratória CHÚ SAV; odvolanie 
J. Vašátka z funkcie externého riaditeľa CHÚ SAV; schválenie 
personálneho obsadenia funkcií zástupcu riaditeľa a vedeckého 
tajomníka CHÚ SAV; zriadenie funkcie vedúceho sekretariátu riaditeľa 
v CHÚ SAV. 

 

51 III 1964 8
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 18.I., 
22.II., 21.III., 18.IV., 16.V., 9.VII., 19.IX., 17.X., 31.X., 14.XI. a 
12.XII.; stručná história CHÚ SAV; návrh na menovanie jedného 
pracovníka CHÚ SAV do novoutvorenej Knižničnej komisie pri 
Predsedníctve SAV; hodnotenie skúseností z doterajšieho uplatňovania 
zásad „Dočasného organizačného poriadku“ na Chemickom ústave; 
zápisnica z archívneho prieskumu v CHÚ SAV. 

 

52 III 1965 8
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 23.I., 
20.II., 20.III., 24.IV., 29.V., 16.VI., 5.VII., 28.VIII., 25.IX., 13.XI. a 
18.XII.; záznam z porady vedúcich oddelení; organizačný poriadok 
CHÚ SAV; menovanie zástupcu riaditeľa CHÚ SAV; menovanie 
K. Babora do funkcie vedúceho Oddelenia chémie polysacharidov; 
stručné údaje o CHÚ SAV; nariadenie riaditeľa o publikovaní 
vedeckých prác v zahraničných časopisoch. 
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53 III 1966 8
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 26.II., 
8.IV., 21.V., 19.IX., 8.X., 5.XI., 28.XI. a 17.XII.; záznam z porady 
o súčasnom stave a perspektívach Zbierky kvasiniek v CHÚ SAV; 
návrh štatútu a postupu vybudovania elektrónovo-mikroskopického 
strediska SAV pre nebiologické odbory; stručné údaje o CHÚ SAV; 
návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ a striebornej 
čestnej plakety ĆSAV „Za zásluhy o vedu a ľudstvo“ akademikovi 
J. Vašátkovi pri príležitosti jeho 70. narodenín; návrh na udelenie 
vyznamenania „Rad práce“ F. Kozmálovi pri príležitosti jeho 
65. narodenín. 

 

54 III 1967 9
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 28.I., 
25.II., 26.IV., 20.V. a 15.VII.; návrh na nové zloženie Ústavnej rady; 
stanovisko CHÚ SAV k premiestneniu Zbierky kvasiniek do 
Biologického ústavu SAV; založenie Laboratória elektrónovej 
mikroskopie ako spoločného pracoviska CHÚ SAV, 
Elektrotechnického ústavu SAV a Fyzikálneho ústavu SAV; 
menovanie K. Babora za vedeckého tajomníka CHÚ SAV; menovania 
vedúcich oddelení; pracovný poriadok CHÚ SAV. 

 

55 III 1968 9
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 26.I., 
23.II., 1.IV., 26.IV., 31.V. a 21.VI.; plán práce Ústavnej rady. 

 

56 III 1969 9
  Vedenie ústavu  

  Zriadenie Rehabilitačnej komisie pri Chemickom ústave SAV.  

57 III 1970 9
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 30.I., 
13.II., 25.II., 11.II., 10.IV., 15.IX., 19.X. a 27.XI.; záznam z porady 
riaditeľov CHÚ SAV, Elektrotechnického ústavu SAV a Fyzikálneho 
ústavu SAV o doplnení štatútu Laboratória elektrónovej mikroskopie; 
menovanie zástupcu riaditeľa a vedeckého tajomníka CHÚ SAV; 
stručné údaje o CHÚ SAV; materiály z prešetrovania sťažnosti na CHÚ 
SAV. 

 

58 III 1971 9
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 18.I., 
27.I., 24.III., 21.IV., 19.V., 30.VI., 27.VII., 8.IX. a 6.X.; organizačný 
poriadok; zápisnica zo zasadnutia Komisie pre hodnotenie vedeckých 
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informácií v CHÚ SAV; stanovisko ústavu k návrhu na vytvorenie 
medzinárodného strediska pre štúdium chémie a biochémie sacharidov 
pri CHÚ SAV; návrh na udelenie Čestnej plakety SAV Š. Bauerovi; 
návrh na udelenie Štátnej ceny SSR kolektívu vedeckých pracovníkov 
CHÚ SAV; vyhodnotenie poznatkov z prešetrovania sťažností. 

59 III 1972 9
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV zo 4.I., 
24.I., 2.II., 21.II., 1.III., 5.IV., 12.IV., 17.IV., 3.V., 7.VI., 15.VI., 6.IX., 
4.X. a 9.XI.; rozpracované uznesenia XXX. Valného zhromaždenia 
SAV na podmienky CHÚ SAV; stručné údaje o CHÚ SAV; návrh na 
udelenie Ceny SAV a Štátnej ceny SSR kolektívu pracovníkov 
Oddelenia biochémie sacharidov CHÚ SAV za priekopnícke práce 
v oblasti výskumu štruktúry, funkcie a biologickej aktivity 
biopolymérov typu polysacharidov kvasinkovitých mikroorganizmov; 
návrh na udelenie Čestnej plakety SAV „Za zásluhy v prírodných 
vedách“ F. Rendošovi a R. Kohnovi; návrh na prepožičanie štátneho 
vyznamenania „Za zásluhy o výstavbu“ J. Rosíkovi. 

 

60 III 1973 9
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 11.I., 
8.II., 14.III., 11.IV., 23.V., 9.VIII., 12.IX., 3.X., 7.XI. a 5.XII.; stručný 
historický vývoj CHÚ SAV; poverenie Š. Karácsonyiho dočasným 
vedením Oddelenia chémie hemicelulóz; návrh na udelenie 
„Pochvalného uznania“ zaslúžilým pracovníkom CHÚ SAV; návrh na 
udelenie čestného uznania pracovníkom a inštitúciám pri príležitosti 
20. výročia vzniku CHÚ SAV. 

 

61 III 1974 9
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 9.I., 
22.I., 6.II., 11.II., 6.III., 5.IV., 6.V., 8.V., 12.VI., 31.VII., 5.IX., 18.IX., 
30.IX., 16.X., 30.X., 15.XI. a 11.XII.; záznamy z operatívnych porád 
riaditeľa; poverenie L. Mastera dočasným vedením Oddelenia 
biochémie sacharidov; menovanie Z. Votického do funkcie vedúceho 
Oddelenia alkaloidov; návrh na udelenie Ceny Emila Votočka 
pracovníkovi CHÚ SAV P. Bielemu. 

 

62 III 1975 10
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 20.I., 
17.II., 17.III., 21.IV., 2.VI., 14.VIII., 3.X. a 15.XII.; záznamy 
z operatívnych porád riaditeľa; návrh na nové usporiadanie 
mikrobiologického pracoviska „Československá zbierka kvasiniek“ 
CHÚ SAV; návrhy na vytvorenie laboratórií v oddeleniach CHÚ; 
spisový plán CHÚ SAV; návrhy na menovanie vedúcich laboratórií 
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v oddeleniach CHÚ SAV; menovanie M. Baťku do funkcie zástupcu 
riaditeľa vo veciach hospodársko-správnych; návrh na prepožičanie 
štátneho vyznamenania „Rad práce“ M. Repášovi a Štátnej ceny SSR 
kolektívu pracovníkov laboratória kyslých rastlinných polysacharidov 
CHÚ SAV; správa o kontrole uschovávania utajovaných písomností 
v CHÚ SAV. 

63 III 1976 10
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 26.I., 
16.II., 15.III., 26.IV., 21.VI., 2.VII., 5.X. a 8.XII.; záznamy 
z operatívnych porád riaditeľa; menovanie vedúcich laboratórií v CHÚ 
SAV; návrh na ocenenie vedeckej a vedecko-popularizačnej práce 
M. Repáša pri príležitosti jeho životného jubilea. 

 

64 III 1977 10
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 19.I., 
2.II., 8.II., 28.II., 31.III., 16.VI., 14.VII., 14.IX., 17.X. a 16.XI.; 
záznamy z operatívnych porád riaditeľa; pracovný poriadok CHÚ 
SAV. 

 

65 III 1978 10
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 22.II., 
16.III., 23.III., 19.IV., 25.V., 5.VIII., 27.IX. a 29.XI.; záznamy 
z operatívnych porád riaditeľa; zápisnica z porád Oddelenia 
organických syntéz; perspektívne členenie detašovaného pracoviska 
CHÚ SAV v Prievidzi. 

 

66 III 1979 10
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 10.I., 
21.II., 25.IV., 30.V., 25.VI., 17.IX. a 19.XII.; záznamy z operatívnych 
porád riaditeľa; správa o dodržiavaní zásad zákona o ochrane štátneho 
tajomstva v CHÚ SAV. 

 

67 III 1980 10
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 11.II., 
21.IV., 17.VI., 20.IX., 21.XI. a 17.XII.; záznamy z operatívnych porád 
riaditeľa; stanovisko k návrhu na vytvorenie detašovaného pracoviska 
CHÚ SAV v Prievidzi; návrh na udelenie Čestnej striebornej SAV 
Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách A. Vojtkovej; návrhy na 
udelenie titulov „Zaslúžilý pracovník SAV“ J. Ježovi a „Vzorný 
pracovník SAV“ P. Babiakovi. 
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68 III 1981 11
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV zo 
14.I., 11.III., 13.V., 30.VI., 20.X. a 21.XI.; záznamy z operatívnych 
porád riaditeľa; dodatok k pracovnému poriadku; návrh na 
prepožičanie Čestnej odborovej plakety ĆSAV J. Heirovského za 
zásluhy v chemických vedách Š. Bauerovi; návrh na prepožičanie 
Čestnej striebornej plakety SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných 
vedách Ľ. Rexovej. 

 

69 III 1982 11
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 27.I., 
19.II., 17.III., 12.V., 29.VI., 13.IX. a 22.XII.; záznamy z operatívnych 
porád riaditeľa; zmena organizačnej štruktúry CHÚ SAV; rozhodnutie 
riaditeľa CHÚ o úprave poukazovacieho práva a dispozičného 
oprávnenia. 

 

70 III 1983 11
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 2.III., 
15.XI. a 28.IX.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; organizačný 
poriadok CHÚ SAV; štatistické údaje o CHÚ SAV; udelenie 
oprávnenia pre CHÚ SAV ako znaleckého pracoviska pre odbor 
chémia. 

 

71 III 1984 11
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 11.I., 
5.IV., 21.VI., 18.VII. a 16.X.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; 
návrh na zriadenie federálneho orgánu pre riadenie a koordináciu 
zbierok mikroorganizmov v rámci ČSSR; štatút Laboratória NMR 
spektroskopie CHÚ SAV; návrh na udelenie Striebornej medaily SAV 
A. Kratochvílovej; návrh na udelenie Štátnej ceny Klementa Gottwalda 
V. Bílikovi; materiály z prerokovávania sťažnosti Ľ. Kuniaka; ohlas 
CHÚ SAV na memorandum štátov Varšavskej zmluvy o odstránení 
chemických zbraní z Európy. 

 

72 III 1985 11
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV zo 
16.I., 29.IV., 3.VII. a 17.X.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; 
zmluva o zriadení vedecko-výrobného združenia medzi CHÚ SAV a 
Cukor-cukrovinky, GR trustu; delegovanie J. Kubalu a J. Čaploviča do 
Rady vedecko-výrobného združenia; menovanie V. Kováčika za člena 
Ústavnej rady CHÚ SAV; návrh na udelenie Zlatej medaily SAV 
akademikovi N. K. Kočetkovi; materiály z prešetrovania sťažností na 

 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 11 - 

CHÚ SAV. 

73 III 1986 12
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV zo 7.I., 
13.II., 2.VII., 9.X. a 17.XII.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; 
menovanie L. Petruša za CHÚ SAV do Komisie pre výskum mieru a 
odzbrojenia; návrh na udelenie Štátnej ceny K. Gottwalda 
M. Fedoroňkovi; návrh na udelenie Ceny SAV kolektívu pracovníkov 
CHÚ SAV za monotematický súbor prác s ústrednou témou 
„Pektínesteráza – multiplicita a štrukturálne-funkčné vzťahy“; 
materiály z prešetrovania sťažností v CHÚ SAV. 

 

74 III 1987 12
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 21.I., 
14.IV., 22.VI. a 25.IX.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; zápis 
z volieb vedúcich oddelení a zodpovedných riešiteľov čiastkových 
úloh; podklady o skúsenostiach s uplatňovaním integračných združení 
v CHÚ SAV; závery z verejnej besedy v CHÚ SAV k návrhu zákona 
o štátnom podniku; záznam z metodickej návštevy v knižnici CHÚ 
SAV; návrh na udelenie Striebornej medaily SAV J. Rosíkovi; návrhy 
na udelenie spoločnej plakety SAV a SÚV SZM I. Labudovej a 
D. Uhrínovi. 

 

75 III 1988 12
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV zo 7.I., 
11.IV., 30.V., 20.VI., 7.VII., 20.IX. a 11.X.; záznamy z operatívnych 
porád riaditeľa; stanovisko k návrhu na rozdelenie CHÚ SAV na Ústav 
biotechnológie a Ústav sacharidov; menovanie J. Hirscha do funkcie 
zástupcu riaditeľa; menovanie M. Koóša do funkcie vedeckého 
tajomníka; menovanie členov Ústavnej rady CHÚ SAV; návrhy na 
udelenie spoločnej plakety SAV a SÚV SZM M. Hricovínymu a 
V. Pavliakovi. 

 

76 III 1989 12
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 28.II., 
21.IV., 27.VI., 26.IX.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; prehľad 
organizačnej štruktúry ústavu; stanovisko vedenia CHÚ SAV k ďalšej 
existencii CCHV SAV; menovanie J. Hirscha do funkcie zástupcu 
riaditeľa a M. Koóša do funkcie vedeckého tajomníka CHÚ SAV; 
vyhodnotenie úrovne a účinnosti kontroly v CHÚ SAV; zoznam 
komisií CHÚ SAV. 

 

77 III 1990 13
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 8.I.,  
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13.II., 27.IV., 16.V., 8.VI. a 19.IX.; záznamy z operatívnych porád 
riaditeľa; zápisnice z porád pracovníkov realizačného oddelenia; návrh 
vnútornej organizačnej štruktúry CHÚ SAV; organizačný poriadok 
CHÚ SAV; základné informácie o ústave; menovanie Ľ. Rexovej do 
funkcie zástupcu riaditeľa; menovania vedúcich oddelení; návrh na 
poverenie K. Babora dočasným vedením CHÚ SAV; zoznam členov 
Vedeckej rady CHÚ SAV; odvolacie dekréty pre členov komisií CHÚ 
SAV; návrh na udelenie Ceny SAV za prácu M. Fedoroňka a kol. 
„Príprava antianémického preparátu Feridextranu a jeho využitie 
v živočíšnej výrobe“; návrhy na udelenie čestného titulu „Zaslúžilý 
pracovník SAV“ a „Vzorný pracovník SAV“ zamestnancom ústavu; 
návrhy na udelenie Čestnej striebornej plakety D. Štúra Š. Kučárovi a 
A. Kardošovej; návrhy na udelenie Čestnej zlatej plakety D. Štúra 
P. Bielemu a V. Farkašovi; informácia o činnosti kontrolného systému 
v CHÚ SAV. 

78 III 1991 13
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV zo 4.I., 
15.III., 5.IX., 5.XI. a 15.XI.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; 
návrh na riešenie problémov Laboratória génového inžinierstva CHÚ 
SAV; rozhodnutie o zrušení Spoločného pracoviska genetického a 
metabolického inžinierstva CHÚ SAV a Chemickotechnologickej 
fakulty SVŠT a prechode jeho pracovníkov do Oddelenia enzymológie 
CHÚ SAV; delegovanie I. Tvarošku z CHÚ SAV do prípravného 
výboru pre vytvorenie Chemického výskumného združenia 
v Bratislave; štatút Chemického výskumného združenia v Bratislave; 
štatút Československej zbierky kvasiniek CHÚ SAV; materiály 
z rokovaní o vytvorení „Dobrovoľného záujmového združenia 
FARMÁCIA“; menovania vedúcich oddelení a vedeckého tajomníka 
CHÚ SAV; menovanie zástupcov CHÚ SAV do Rady vedcov SAV; 
návrhy na udelenie Čestnej zlatej plakety D. Štúra Ľ. Rexovej a 
O. Markovičovi. 

 

79 III 1992 13
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 8.I., 
9.IV., 28.IV., 9.VI., 1.IX. a 6.XI.; zápisnica zo zasadnutia Vedeckej 
rady CHÚ SAV z 2.IV.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; štatút 
Vývojových dielní CHÚ SAV; oznámenie o udelení štatútu 
medzinárodného ukladacieho miesta pre Československu zbierku 
kvasiniek CHÚ SAV; menovanie nových zástupcov riaditeľa a 
vedeckého tajomníka CHÚ SAV; odoslanie vedúcich oddelení 
v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry CHÚ SAV; stanovisko 
Vedeckej rady CHÚ SAV k návrhu kritérií na hodnotenie vedeckej 
produktivity ústavov; materiály z akreditácie CHÚ SAV; návrh na 
udelenie Zlatej pamätnej medaily k 400. výročiu narodenia 
J. A. Komenského I. Tvaroškovi; návrh na udelenie Čestnej zlatej 
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plakety D. Śtúra K. Baborovi a Čestnej striebornej plakety D. Štúra 
K. Heinrichovej. 

80 III 1993 14
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV z 29.I., 
9.III., 28.VI. a 6.X.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; 
menovanie D. Mislovičovej do funkcie vedeckej tajomníčky CHÚ 
SAV a M. Koóša do funkcie zástupcu riaditeľa; informácia o zmene 
názvu Československej zbierky kvasiniek na Zbierku kultúr kvasiniek; 
štatistické informácie o CHÚ SAV; oznámenie o akreditovaní CHÚ 
SAV do kategórie A; návrhy na udelenie Čestnej zlatej plakety 
D. Štúra A. Ebringerovej a Čestnej striebornej plakety D. Štúra 
I. Tvaroškovi, A. Rybárovi a J. Šandulovi. 

 

81 III 1994 14
  Vedenie ústavu  

  Zápisnice zo zasadnutí Ústavnej rady Chemického ústavu SAV zo 
16.II., 8.VI. a 5.X.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; základné 
údaje o CHÚ SAV; interné pravidlá pre realizáciu dlhodobých pobytov 
v zahraničí; platový poriadok CHÚ SAV; stručná informácia o Zbierke 
kultúr kvasiniek; projekt začlenenia Realizačného oddelenia CHÚ SAV 
do Vedecko-technologického parku SAV; návrh na udelenie Ceny 
SAV A. Ebringerovej. 

 

82 III 1995 14
  Vedenie ústavu  

  Zápisnica zo zasadnutia Ústavnej rady Chemického ústavu SAV 
z28.IX.; záznamy z operatívnych porád riaditeľa; stručné informácie 
o CHÚ SAV; materiály o začleňovaní Realizačného oddelenia CHÚ 
SAV do Vedecko-technologického parku SAV; návrh na menovanie 
E. Slávikovej z CHÚ SAV do Komisie pre životné prostredie SAV; 
oznámenie o udelení Ceny SAV A. Ebringerovej. 

 

IV. Vedeckovýskumná činnosť 

a. Plány 

83 IVa 1953 14
  Plány  

  Plán vedeckých úloh na r. 1954.  

84 IVa 1954 14
  Plány  

  Plán vedeckých úloh na r. 1955.  
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85 IVa 1955 14
  Plány  

  Plán Galenického laboratória na 2. polrok 1955; plán CHÚ SAV na 
r. 1956; plány výskumných úloh jednotlivých oddelení na r. 1956; 
perspektívny plán vedeckej činnosti Oddelenia anorganickej chémie na 
r. 1956–1960; návrhy tém pre technologický výskum v odbore 
silikátov. 

 

86 IVa 1956 14
  Plány  

  Plán Oddelenia dreva, celulózy a umelých vlákien na r. 1956; plán 
výskumu CHÚ SAV na r. 1957; plány výskumných úloh jednotlivých
oddelení na r. 1957. 

 

87 IVa 1957 14
  Plány  

  Plány výskumných úlohy jednotlivých oddelení na r. 1958.  

88 IVa 1958 15
  Plány  

  Plán výskumu CHÚ SAV na r. 1959; plány výskumných úloh 
jednotlivých oddelení na r. 1959; podklady pre prípravu elaborát 
„Úlohy vedy pri rozvoji chemického priemyslu“; možnosti riešenia 
výskumných úloh Povereníctva spotrebného priemyslu v CHÚ SAV. 

 

89 IVa 1959 15
  Plány  

  Plán výskumu CHÚ SAV na r. 1960; plány výskumných úloh 
jednotlivých oddelení na r. 1960. 

 

90 IVa 1960 15
  Plány  

  Príprava plánu vedeckovýskumných úloh na r. 1961–1965; program 
perspektívneho rozvoja vedy a výskumu na Slovensku na 10–15 rokov 
v oblasti matematických a prírodných vied; elaborát „Úlohy vedy pri 
rozvoji chemického priemyslu na Slovensku vo svetle XI. zjazdu 
KSČ“. 

 

91 IVa 1961 15
  Plány  

  Plán vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1962; návrhy na 
zaradenie výskumných úloh do ŠPZV č. V-7-4 „Výskum sacharidov“; 
perspektívny plán výskumných prác do r. 1980 v rámci ŠPZV č. V-7-4 
„Výskum sacharidov“. 
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92 IVa 1962 15
  Plány  

  Plán vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1963; komentár 
k úprave 3. päťročného plánu a návrh základných úloh do r. 1970; 
návrh štátneho plánu výskumu v oblasti prírodných vied na r. 1964–
1970 a pripomienky k nemu; perspektívna pracovná náplň CHÚ SAV 
na r. 1964–1970; spresnenie hlavných úloh ŠPZV; návrhy na 
preradenie výskumných úloh ŠPZV č. V-7-4 „Výskum sacharidov“ do 
ŠPZV č. XI-1-7 „Chemický a biochemický výskum sacharidov; 
zriadenie tematickej rady pre výskumnú úlohu „Výskum škrobu a jeho 
zdrojov z hľadiska obsahu amylózy a amylopektínu“. 

 

93 IVa 1963 15–16
  Plány  

  Plány činnosti Oddelenia chémie sacharidov na 2.–3. štvrťrok 1963; 
perspektívny plán vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r.1964–
1970; plán výskumných úloh CHÚ SAV na r. 1964; menovanie 
koordinátora a členov vedecko-koordinačnej skupiny hlavnej úlohy 
štátneho plánu výskumu č. 202-5 „Biochémia sacharidov“ na r. 1964; 
návrh zabezpečenia základného výskumu v oblasti chemických 
vlákien. 

 

94 IVa 1964 16
  Plány  

  Prehľad vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1964; plán 
výskumu CHÚ SAV na r. 1965; návrhy participujúcich pracovísk na 
zaradenie úloh do štátneho plánu výskumu; návrh hlavných smerov 
štátneho plánu výskumu v oblasti chémie a biochémie sacharidov do 
r. 1970; podklady CHÚ SAV k plánu rozvoja pracovísk SAV 
v r. 1966–1970; návrh koncepcie rozvoja chemických vied na 
Slovensku do r. 1970. 

 

95 IVa 1965 16
  Plány  

  Plán výskumných úloh CHÚ SAV na r. 1966; plánovacie listy úloh 
ŠPZV na r. 1966–1970; podklady k plánu rozvoja výskumu a výroby 
čistých a špeciálnych chemikálií do r. 1970; návrh hlavných smerov 
štátneho plánu výskumu v oblasti štruktúry látok drevnej substancie do 
r. 1970. 

 

96 IVa 1966 16
  Plány  

  Plán výskumných úloh CHÚ SAV na r. 1967; návrh na zapojenie CHÚ 
SA do riešenia problematiky papaínu z kubánskych surovín. 
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97 IVa 1967 16
  Plány  

  Doplnky k plánu výskumných úloh CHÚ SAV na r. 1967; plán 
výskumu CHÚ SAV na r. 1968; výhľadové plány rozvoja základného 
výskumu do r. 1980 v odbore biochémia, petrochémia, 
makromolekulová chémia, fyzikálna chémia, potravinárska chémia a 
chémia dreva; podklady CHÚ SAV k prieskumu o možnostiach výroby 
čistých chemikálií na pracoviskách SAV. 

 

98 IVa 1968 17
  Plány  

  Spresnený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1968; plán činnosti CHÚ 
SAV na r. 1969; návrhové listy čiastkových úloh ŠPZV. 

 

99 IVa 1969 17
  Plány  

  Spresnený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1969; plán výskumných úloh 
CHÚ SAV na r. 1970; námety programu štátnej technickej politiky 
v chémii na Slovensku. 

 

100 IVa 1970 17
  Plány  

  Spresnený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1970; plán výskumných prác 
CHÚ SAV na r. 1971; vedecký plán CHÚ SAV na r. 1971–1975 
návrhy na zaradenie hlavných a čiastkových úloh do ŠPZV na r. 1971–
1975; zápisnice zo zasadnutí prípravnej skupiny ŠPZV č. V „Štruktúra 
a funkcia živej hmoty“. 

 

101 IVa 1971 17–18
  Plány  

  Spresnený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1971; plán výskumných prác 
CHÚ SAV na r. 1972; spresnenie hlavných úloh ŠPZV na r. 1971–
1975; perspektívy výskumu biochémie na Slovensku; perspektívy 
vedeckého bádania v oblasti organickej chémie; prognózy výskumu 
CHÚ SAV do r. 1990; zápisnice zo zasadnutí prípravnej skupiny ŠPZV 
č. V „Štruktúra a funkcia živej hmoty“; návrhy na menovanie členov 
rád kľúčových úloh za CHÚ SAV. 

 

102 IVa 1972 18
  Plány  

  Schválený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1972; prehľad výskumných 
úloh CHÚ SAV na r. 1973; zoznam prognóz vedného odboru 
organická chémia a biochémia do r. 1990; menovanie členov 
Koordinačnej rady pre usmernenie a kontrolu plnenia výskumnej úlohy 
č. V-1-4 „Štúdium štruktúry a funkcie sacharidov“ na r. 1972–1975. 
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103 IVa 1973 18
  Plány  

  Plán výskumných úloh CHÚ SAV na r. 1974; titulné listy prognóz 
výskumu v oblasti chémie. 

 

104 IVa 1974 18
  Plány  

  Akčný plán; plán výskumných úloh CHÚ SAV na r. 1975; upresnenie 
hlavných úloh ŠPZV na r. 1975; návrhy čiastkových úloh ŠPZV na 
r. 1976–1980. 

 

105 IVa 1975 18
  Plány  

  Plán výskumných úloh CHÚ SAV na r. 1976; vedecké plány 
jednotlivých oddelení na r. 1976 a roky 1976–1980; plány hlavných 
úloh ŠPZV na r. 1976–1980. 

 

106 IVa 1976 18
  Plány  

  Akčný plán; spresnený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1976; schválený 
plán výskumných úloh ústavu na r. 1976–1980; plán 
vedeckovýskumných úloh CHÚ na r. 1977. 

 

107 IVa 1977 18
  Plány  

  Plán vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1978.  

108 IVa 1978 18–19
  Plány  

  Akčný plán; schválený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1978; plán 
vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1979; príprava ŠPZV č. IV 
„Nové chemické procesy, ich kontrola a technika“ na r. 1981–1985. 

 

109 IVa 1979 19
  Plány  

  Akčný plán; schválený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1979; plán 
vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1980; príprava ŠPZV na 
r. 1981–1985. 

 

110 IVa 1980 19
  Plány  

  Akčný plán; schválený plán činnosti CHÚ SAV na r. 1980; plán 
výskumných úloh CHÚ SAv na r. 1981–1985; zápisnice z úvodných 
oponentúr hlavných úloh ŠPZV na r. 1981–1985; poverenie CHÚ sav 
funkciou technicko-organizačného pracoviska cieľového projektu 
„Komplexné využitie lignocelulózových surovín – fytomasy“; návrh 
cieľového projektu „Komplexné využitie...“. 
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111 IVa 1981 19
  Plány  

  Plán výskumných úloh CHÚ sav na r. 1982; posudok návrhu cieľového 
projektu „Komplexné využitie...“; menovania členov rád kľúčových 
smerov ŠPZV za CHÚ SAV. 

 

112 IVa 1982 19
  Plány  

  Akčný plán; spresnený plán výskumu na r. 1981–1985; zápisnica 
z úvodnej oponentúry čiastkovej úlohy ŠPZV č. IV-5-2/10 „Tenzidy 
s rôznou biologickou účinnosťou“. 

 

113 IVa 1983 19
  Plány  

  Akčný plán; spresnený plán výskumu na r. 1981–1985; plán činnosti 
CHÚ SAV na r. 1984; návrh na zaradenie úlohy „Sacharidy –
štruktúra, modifikácia a biologická aktivita“ do ŠPZV na r. 1986–
1990; návrh rozvoja a výroby derivátov celulózy v ČSSR; poverenie 
CHÚ SAV funkciou prognostického pracoviska pre oblasť „Chémia a 
fyzika vláknitých celulózových materiálov“; zápisnice zo zasadnutí 
prognosticko-pracovnej skupiny problémového okruhu VI 
„Chemizácia národného hospodárstva a urýchlenie rozvoja 
kvalifikovanej chémie a farmácie“; návrh problematík špičkovej 
úrovne CHÚ SAV; námety vedecko-technického rozvoja. 

 

114 IVa 1984 20
  Plány  

  Akčný plán; plán vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1985; 
príprava ŠPZV na r. 1986–1990; informácie o realizačných zámeroch 
CHÚ SAV v r. 1984–1985; informácia o možnostiach využitia 
génového inžinierstva vo výskumnej činnosti CHÚ SAV; zápisnica zo 
zasadnutia prognosticko-pracovnej skupiny problémového okruhu VI 
„Chemizácia národného hospodárstva a urýchlenie rozvoja 
kvalifikovanej chémie a farmácie“. 

 

115 IVa 1985 20
  Plány  

  Akčný plán; príprava ŠPZV na r. 1986–1990; podklady CHÚ SAV pre 
spracovanie materiálu o rozvoji biochémie v SSR do r. 2000; podklady 
CHÚ SAV pre prognostický materiál v oblasti enzýmovej hydrofýzy 
lignocelulózových materiálov; menovanie zástupcov CHÚ SAV do 
skupín expertov pre tvorbu prognóz v oblasti chémie. 

 

116 IVa 1986 20
  Plány  

  Akčný plán; program rozvoja CHÚ SAV v r. 1986–1995; plán 
vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1986–1990; zmeny 
zodpovedných riešiteľov čiastkových úloh ŠPZV na r. 1986–1990; 
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menovanie predsedu rady kľúčového smeru IV-8 „Chemické a 
biochemické využitie lignocelulózových surovín“ na r. 1986–1990. 

117 IVa 1987 20
  Plány  

  Akčný plán; plán vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV na r. 1988; 
koncepcia rozvoja základného výskumu v odbore chemické 
inžinierstvo v ČSSR; prognostická štúdia „Výskum a vývoj technológií 
využitia drevnej hmoty ako zdroja chemických surovín“; návrh 
programu rozvoja lesnícko-drevospracujúceho komplexu ČSSR. 

 

118 IVa 1988 20
  Plány  

  Akčný plán; plán hlavných úloh ŠPZV na r. 1988 a ďalšie roky 
8. päťročnice; návrh na zapojenie CHÚ SAV do ŠPTR v 9. päťročnici 
v oblasti „Rozvoj a využitie biotechnológií“. 

 

119 IVa 1989 20
  Plány  

  Akčný plán; program rozvoja CHÚ SAV v r. 1986–1995 s výhľadom 
do r. 2000; plán hlavných úloh ŠPZV na r. 1989 a 1990; návrhy 
výskumných úloh na r. 1991–1995. 

 

120 IVa 1990 21
  Plány  

  Náplň činnosti CHÚ SAV na r. 1991; žiadosti o vnútorné granty SAV 
na r. 1991; prehľad projektov CHÚ SAV s kľúčovými slovami 
v slovenskom a anglickom jazyku; zoznam navrhovaných oponentov 
grantových projektov CHÚ SAV. 

 

121 IVa 1992 21
  Plány  

  Menovania vedúcich grantových projektov; prehľad pridelených 
grantov na jednotlivé projekty CHÚ SAV na r. 1992. 

 

122 IVa 1993 21
  Plány  

  Podklady CHÚ SAV k návrhu koncepcie štátnej vednej a technickej 
politiky; menovania vedúcich grantových projektov. 

 

123 IVa 1994 21
  Plány  

  Menovania vedúcich grantových projektov; odvolanie voči neudeleniu 
grantu pre projekt „Pektolytické enzýmy – vzťah štruktúry a funkcie“. 
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b. Správy 

124 IVb 1953 21
  Správy  

  Správa o plnení úlohy „Ochrana repy pri použití kriedy V-K“.  

125 IVb 1954 21
  Správy  

  Záznam z kontroly plnenia výskumného plánu v ústave; zoznam 
výskumných úloh ukončených k 31.XII.1954; anotačné záznamy 
výskumných úloh; záverečné správy výskumných úloh. 

 

126 IVb 1955 21
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV; správy o činnosti jednotlivých oddelení; 
správa o oscilografických prácach vo Fyzikálno-chemickom 
laboratóriu CHÚ SAV; informácia o účasti CHÚ SAV na riešení 
štátnych úloh; správa o účasti CHÚ SAV na riešení technologického 
zlepšenia výroby efedrínu; informácia o realizácii výsledkov výskumu 
v praxi; anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

127 IVb 1956 21
  Správy  

  Záverečná správa výskumnej úlohy „Výroba kŕmnych proteínov pri 
súčasnej epurácii repnej šťavy“; záznamy z oponentúr ukončených 
výskumných úloh; anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

128 IVb 1957 21
  Správy  

  Správa o činnosti Oddelenia farmaceutickej chémie za r. 1956; záznam 
z oponentúry ukončenej výskumnej úlohy „Zvyšovanie produkcie 
repného cukru – Insekticídne hnojivá“; anotačné záznamy výskumných 
úloh; správa o realizácii výsledkov výskumu v praxi. 

 

129 IVb 1958 21
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ za r. 1953–1957; záverečné správy a záznamy 
z oponentúr výskumných úloh; správa o výskumných úlohách 
odovzdaných praxi v r. 1956–1958; správa Oddelenia farmaceutickej 
chémie a biochémie o zbere liečivých rastlín za r. 1957 a 1958; 
anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

130 IVb 1959 22
  Správy  

  Správa o plnení úloh v Oddelení glycidov a biochémie; správa o plnení 
úloh kľúčového problému „Zvýšenie produkcie cukru“; záznamy 
z oponentúr výskumných úloh; anotačné záznamy výskumných úloh. 
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131 IVb 1960 22
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1960; správa o činnosti ústavu za 
posledných 5 rokov; správy o plnení výskumných úloh v oddeleniach; 
anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

132 IVb 1961 22
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1961; správa o činnosti CHÚ SAV 
od jeho vzniku; správa o raste chemického priemyslu na Slovensku a 
budovaní základného a aplikovaného výskumu; správy o kontrole 
plnenia hlavnej úlohy ŠPZV č. V-7-4 „Výskum sacharidov“; správa 
o kontrole a plnenia čiastkových úloh ŠPZV č. XI-1-7 „Biochemický 
výskum sacharidov“; záznamy z oponentúr výskumných úloh; 
anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

133 IVb 1962 22
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1962; správy o plnení plánu 
v jednotlivých oddeleniach; správy o plnení úloh hlavného problému 
ŠPZV č. V-7-4 „Výskum sacharidov“; správa o problémoch pri 
výskume biochémie mukopolysacharidov; oponentské posudky 
záverečných správ; anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

134 IVb 1963 22–23
  Správy  

  Správa „Desať rokov činnosti CHÚ SAV“; stručná správa o činnosti 
CHÚ SAV v novom organizačnom usporiadaní; správa o činnosti CHÚ 
SAV za r. 1963; podrobná správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1963; 
podrobná správa o plnení úloh ŠPZV v CHÚ SAV za r. 1963; hlásenia 
o plnení výskumných úloh v jednotlivých oddeleniach; správy o plnení 
výskumných prác v rámci hlavného problému ŚPZV č. XL-1-8 
„Chémia a biochémia sacharidov“; záverečné správy výskumných úloh 
a oponentské posudky; správa o výskumných prácach CHÚ SAV 
v oblasti rastlinných účinných látok; správa o zavedení výsledkov 
výskumu do praxe; anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

135 IVb 1964 23
  Správy  

  Správa o najdôležitejších výsledkoch činnosti CHÚ SAV za r. 1964; 
správa o plnení vedeckovýskumných úloh v CHÚ SAV; správa 
o vedeckých výsledkoch Oddelenia hemicelulóz za r. 1953–1964; 
správy o plnení hlavných a čiastkových úloh ŠPZV za r. 1964; správa 
o súčasnom stave poznatkov v odbore výroby celulózy a papiera; 
prehľad výsledkov výskumu CHÚ SAV odovzdaných 
poľnohospodárskej praxi; anotačné záznamy výskumných úloh. 
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136 IVb 1965 23
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1965; správy o plnení výskumného 
plánu v jednotlivých oddeleniach; správa o vedeckých výsledkoch 
CHÚ SAV za r. 1953–1964; správa o súčasnom stave výskumu 
v odbore biochémie v CHÚ SAV; správa o výsledkoch určovania 
kmeňov kvasinkovitých mikroorganizmov; záznamy z oponentúr 
výskumných úloh; správy o plnení čiastkových úloh štátneho plánu 
výskumu; správa o rozvoji organickej chémie v ČSSR; správa 
o realizácii výsledkov výskumu CHÚ SAV v praxi; anotačné záznamy 
výskumných úloh. 

 

137 IVb 1966 24
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV na r. 1966; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; správa o najdôležitejších výsledkoch CHÚ SAV v r. 1966; 
správy o plnení úloh ŠPZV; záznam z oponentúry výskumnej úlohy; 
správa o uplatnení výsledkov vedeckej práce CHÚ SAV v praxi; súpis 
ukončených a dosiaľ nevyužívaných výsledkov výskumu; anotačné 
záznamy výskumných úloh. 

 

138 IVb 1967 24
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1967; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; prehľad najvýznamnejších vedeckých výsledkov CHÚ SAV 
za r. 1953–1967; anotačné záznamy o vyriešených úlohách za r. 1953–
1967; prehľad prác CHÚ SAV riešených pomocou elektrónovej 
mikroskopie v r. 1962–1966; správy výskumných úloh; záznamy 
z oponentúr výskumných úloh; využitie výsledkov v oblasti výskumu 
dreva v praxi. 

 

139 IVb 1968 24–25
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1968; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; stručná správa o činnosti CHÚ SAV; správa o súčasnom 
stave rozvoja základného výskumu dreva na Slovensku; správa 
o súčasnom stave základného výskumu organickej chémie na 
Slovensku; správy o plnení úloh ŠPZV; záznamy z oponentúr 
výskumných úloh; anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

140 IVb 1969 25
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1969; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; správy o plnení úloh ŠPZV; záznamy z oponentúr 
výskumných úloh; anotačné záznamy výskumných úloh. 
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141 IVb 1970 25
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1970; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; údaje o činnosti CHÚ SAV za roky 1965–1969; správa 
o najvýznamnejších výsledkoch vedeckej činnosti CHÚ SAV za 
uplynulých 5 rokov; správy z prieskumu o činnosti ústavu; správy 
o plnení úloh ŠPZV; záznamy z oponentúr výskumných úloh; 
informácia o využití L-arabinózy a D-xylózy v zdravotníctve a vo 
výžive; anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

142 IVb 1971 25
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1971; podklady pre správu 
o najdôležitejších výsledkoch CHÚ SAV v r. 1966–1970; stručná 
správa o činnosti ústavu; správa o výsledkoch Realizačného oddelenia 
za posledné dva roky; správy o plnení úloh ŠPZV; záznamy 
z oponentúr výskumných úloh; návrhy na realizáciu experimentálnych 
výsledkov CHÚ SAV; anotačné záznamy výskumných úloh. 

 

143 IVb 1972 26
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1972; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; stručná správa o činnosti ústavu; hodnotenie činnosti CHÚ 
SAV v období medzi XIII. a XIV. zjazdom KSČ; informácia 
o nadväznosti úloh ŠPZV v CHÚ SAV na potreby priemyslu; správy 
o plnení úloh ŠPZV; záznamy z oponentúr výskumných úloh; záznamy 
zo zasadnutí Rady kľúčovej úlohy IV-7; informácia o uplatnení 
vedeckovýskumných prác CHÚ SAV v spoločenskej praxi. 

 

144 IVb 1973 26
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1973; stručná informácia o zameraní 
vednej disciplíny chémie v SSR a najvýznamnejších výsledkoch za 
uplynulých 10 rokov; stručné správy o činnosti a zameraní ústavu; 
správy o činnosti jednotlivých oddelení; správy o plnení úloh ŠPZV; 
správy k aplikačnému využitiu sieťovacích reakcií polysacharidov; 
záznamy z oponentúr výskumných úloh; správa o efektívnosti 
realizovaných výsledkov vedeckovýskumných úloh CHÚ SAV 
v spoločenskej praxi; správy o zavádzaní výsledkov výskumu do 
praxe. 

 

145 IVb 1974 26
  Správy  

  Správy o činnosti jednotlivých oddelení; správy o plnení úloh ŠPZV; 
záznamy z oponentúr výskumných úloh; stručný prehľad 
najdôležitejších výsledkov CHÚ SAV a ich využitie vo výrobnej a 
spoločenskej praxi; správa o príčinách oneskorenej realizácii výskumu 
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v spoločenskej praxi; zápisnice zo zasadnutí Rady kľúčovej úlohy IV-
7; anotačné záznamy výskumných úloh. 

146 IVb 1975 27
  Správy  

  Správy o činnosti jednotlivých oddelení; správy o rozvoji výskumu 
v oblasti chémie v SAV; súhrnné správy o plnení úloh ŠPZV 
v r. 1971–1975; záznamy z oponentúr výskumných úloh; správa 
o riešení tematickej úlohy č. 124 „Zamedzenie tvorby cukorných 
produktov pri bázicky katalyzovaných reakciách formaldehydu“; 
informácia o realizácii výsledkov výskumu v praxi; zápisnice zo 
zasadnutí Rady kľúčovej úlohy IV-7. 

 

146a IVb 1976 27
  Správy  

  Správy o činnosti jednotlivých oddelení; informácia o komplexnom 
využití drevnej suroviny z aspektu základného výskumu; správy 
o plnení úloh ŠPZV; záznam zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie 
tematickej úlohy č. 124 „Zamedzenie tvorby cukorných produktov...“;
zápisnice zo zasadnutí Rady kľúčovej úlohy IV-7. 

 

147 IVb 1977 27
  Správy  

  Správy o činnosti jednotlivých oddelení; podklady k materiálu 
„Informácia o súčasnom stave a perspektívach výskumu v oblasti 
molekulárnej biológie a biochémie v podmienkach CHÚ SAV“; správy 
o plnení úloh ŠPZV; oponentské posudky čiastkových správ o plnení 
úloh ŠPZV; záznam zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie tematickej 
úlohy č. 124 „Zamedzenie tvorby cukorných produktov...“; zápisnica 
zo zasadnutia Rady kľúčovej úlohy IV-8; anotácie výsledkov 
výskumnej činnosti CHÚ SAV za r. 1976. 

 

148 IVb 1978 28
  Správy  

  Správy o činnosti jednotlivých oddelení; stručná informácia o prácach 
CHÚ SAV v oblasti biochémie; správy o plnení úloh ŠPZV; 
oponentské posudky správ o plnení úloh ŠPZV; záznamy z oponentúr 
výskumných úloh; zápisnica zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie 
tematickej úlohy č. 124 „Zamedzenie tvorby cukorných produktov...“; 
zápisnica zo zasadnutia Rady kľúčovej úlohy IV-8. 

 

149 IVb 1979 28
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1979; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; správy o plnení úloh ŠPZV; záznam z oponentúry záverečnej 
správy čiastkovej úlohy ŠPZV „Teoretické podklady pre prípravu 
klinického alfa-amylázového testu“; správa o realizácii výsledkov 
výskumu CHÚ SAV; správa o aplikácii výsledkov výskumu CHÚ 
SAV vo farmaceutickom výskume a výrobe; prehľad realizácie 
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výsledkov Mikrobiologického laboratória od r. 1968. 

150 IVb 1980 28–29
  Správy  

  Zápisnice zo záverečných oponentúr hlavných a čiastkových úloh 
ŠPZV riešených v r. 1976–1980; záznam zo zasadnutia Rady kľúčovej 
úlohy IV-8. 

 

151 IVb 1981 29
  Správy  

  Posudok výročnej správy CHÚ SAV za r. 1980; podklady CHÚ SAV 
pre správu o súčasnom stave používania rádionuklidových 
metodických postupov na pracoviskách II. oddelenia Predsedníctva 
SAV; správy o plnení úloh ŠPZV; záznam z oponentúry čiastkovej 
úlohy „Fyzikálnochemické vlastnosti organických zlúčenín“; stručná 
informácia o cieľovom projekte ŠPZV „Komplexné využitie 
lignocelulózových surovín – fytomasy“; správa o stave chemického 
výskumu mimo pracovísk SAV. 

 

152 IVb 1982 29
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1982; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; správa o súčasnom stave výskumu a výroby enzýmov; správy 
o plnení úloh ŠPZV; správa o plnení ústavnej úlohy „Príprava 
vzácnych sacharidov, derivátov a použitie“; charakteristika 
realizačných zámerov CHÚ SAV; správa o stave prác pri 
zabezpečovaní realizácie a využití spôsobu modifikácie celulózových 
vlákien a fólií. 

 

153 IVb 1983 29–30
  Správy  

  Posudok výročnej správy CHÚ SAV za r. 1983; správy o činnosti 
jednotlivých oddelení; stručná informácie o vedeckovýskumnom 
zameraní CHÚ SAV; kontrolná správa o plnení CP ŠPZV „Komplexné 
využitie lignocelulózových surovín – fytomasy“; správy o plnení úloh 
ŠPZV; záznam z oponentúry čiastkovej úlohy ŠPZV „Vypracovanie 
teoretických podkladov pre zavedenie poloprevádzkovej výroby 
celulóz“; správy o realizácii výsledkov CHÚ SAV v praxi; správa 
o využití výsledkov výskumu v malotonážnych chemických výrobách; 
zápisnice zo zasadnutí Rady kľúčového smeru IV-8. 

 

154 IVb 1984 30
  Správy  

  Podklady k správe o činnosti CHÚ SAV za r. 1984; správa 
k súčasnému stavu zabezpečovania „Dokumentu o genetike v okruhu 
biokomplexu: ochrana a tvorba životného prostredia“; správy o plnení 
úloh ŠPZV; záznam z oponentúry záverečnej správy výskumnej úlohy 
„Vplyv imobilizácie pektolytických enzýmov na spôsob účinku“; 
správa o postupe realizácie výsledkov výskumu vo výrobnej praxi; 
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zápisnice zo zasadnutí Rady kľúčového smeru IV-8. 

155 IVb 1985 30
  Správy  

  Správy o činnosti jednotlivých oddelení; stručná informácia o obsahu 
vedeckého potenciálu a jeho výsledkoch v CHÚ SAV; informácia 
o výskume a vývoji imobilizovaných enzýmov v CHÚ SAV; správy 
o plnení úloh ŠPZV; zápisnice zo záverečných oponentúr čiastkových 
úloh ŠPZV riešených v rokoch 1981–1985; zápisnica zo zasadnutia 
Rady kľúčového smeru IV-8. 

 

156 IVb 1986 31
  Správy  

  Prehľad významných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti CHÚ 
SAV za r. 1981–1985; správy o plnení úloh ŠPZV; prehľad 
realizovaných výsledkov výskumu v 7. päťročnici; podklady CHÚ 
SAV k analýze orientácie výskumu na oblasti spoločenskej praxe; 
správa o energetickej a materiálovej náročnosti pri realizácii výsledkov 
výskumu v CHÚ SAV. 

 

157 IVb 1987 31
  Správy  

  Správa o činnosti Oddelenia organických syntéz; správa o činnosti 
Centrálneho laboratória NMR spektroskopie v CHÚ SAV; správy 
o plnení úloh ŠPZV; správa o výsledkoch výskumu a ich realizácii; 
stručná informácia o realizácii výsledkov CHÚ SAV od r. 1983 do 
r. 1987; podklady CHÚ SAV pre zostavenie katalógu výrobkov 
využiteľných vo výskume, zdravotníctve, poľnohospodárstve a 
priemysle; zápisnica zo zasadnutia Rady kľúčového smeru IV-8. 

 

158 IVb 1988 31
  Správy  

  Stručná správa o základnom výskume v CHÚ SAV; záznam 
z pracovnej porady o stave výskumu antitusického účinku 
polysacharidu z Althaea officinalis (Ibiš lekársky); správy o plnení 
úloh ŠPZV; zápisnica zo zasadnutia Rady kľúčového smeru IV-8. 

 

159 IVb 1989 31
  Správy  

  Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti CHÚ SAV za r. 1989; správa 
o plnení hlavnej úlohy ŠPZV „Štruktúra, modifikácia a biologická 
aktivita sacharidov“; správa o konštrukcii a použití biosenzorov; 
podklady CHÚ SAV k materiálu o výstupoch základného výskumu do 
spoločenskej praxe. 

 

160 IVb 1990 31
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1990; správy o činnosti jednotlivých 
oddelení; informácia o vedeckom zameraní CHÚ SAV; správa 
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o štyroch významných výsledkoch CHÚ SAV; správy o plnení úloh 
ŚPZV; správy o výsledkoch vedecko-výrobnej a realizačnej činnosti 
CHÚ SAV; správy o výstupoch vedeckovýskumnej činnosti CHÚ 
SAV do praxe od r. 1986. 

161 IVb 1991 31
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1991; zhodnotenie činnosti 
Vývojového strediska CHÚ SAV; údaje CHÚ SAV do tabuliek 
hodnotenia pracovísk II. oddelenia vied SAV; upravené hodnotenie 
činnosti CHÚ SAV podľa spresnených kritérií; prehľad interných 
grantov CHÚ SAV; prehľad zaradenia projektov CHÚ SAV do 
kvalitatívnych skupín. 

 

162 IVb 1992 32
  Správy  

  Správa o činnosti CHÚ SAV za r. 1992; charakteristika vedeckej a 
výskumnej činnosti CHÚ SAV a zoznam ústavných projektov; prehľad 
najvýznamnejších výsledkov výskumu CHÚ SAV; oznámenie 
o vyhodnotení pokračujúcich projektov CHÚ SAV. 

 

163 IVb 1993 32
  Správy  

  Správa o činnosti Zbierky kultúr kvasiniek; oznámenia o zmenách 
riešiteľskej kapacity v grantových projektoch CHÚ SAV. 

 

164 IVb 1994 32
  Správy  

  Podklady k správe o činnosti CHÚ SAV za r. 1994; stručná správa 
o zameraní vedeckej práce CHÚ SAV; informácia o možnostiach 
využitia výsledkov základného výskumu CHÚ SAV 
v poľnohospodárskom výskume a praxi; zoznam ústavných projektov 
bez finančnej podpory domácich a zahraničných inštitúcií; prehľad 
úspešných vedeckých projektov s udeleným grantom. 

 

165 IVb 1995 32
  Správy  

  Správa CHÚ SAV o výskumných úlohách zvláštneho charakteru.  

c. Posudky, expertízy, pripomienky 

166 IVc 1954 32
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok odbornej činnosti L. Kňažku; posudky diplomových prác 
E. Čupkovej, I. Valentínovej a Z. Krejčovej; posudky záverečných 
správ Výskumného ústavu agrochemickej technológie „Systemické 
insekticídy“, „Bezpečnostné organofosforečné insekticídy“ a 
„Pyrokatechin insekticídy“. 
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167 IVc 1955 32
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok rukopisu Dušinský – Gruntová: „Potenciometrické titrácie“; 
posudok pripravovanej publikácie dr. Parráka „Indentifikácia a 
kvantitatívne stanovenie alkaloidov“; posudky odbornej činnosti 
B. Melichara, A. Klimu, F. Kozmála, J. Matějku a V. Figuša; kádrový 
posudok Z. Richtrovej; pripomienky k študijnému plánu z odboru 
biochémie. 

 

168 IVc 1956 32
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok prepracovanej publikácie P. Černého „Základy organickej 
kvalitatívnej semikromikroanalýzy“; posudok osnovy publikácie 
J. Dykyja „Tabuľky pre prepočítanie váhových percent na mólové“. 

 

169 IVc 1957 32
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Pripomienky ku správe o technickom rozvoji v zdravotníctve; posudok 
práce J. Neumanna “Lokální anesthetika odvozená od 
acylamínoakridínu“; posudok o využiteľnosti vynálezu „Spôsob 
prípravy racemických a opticky aktívnych N-
hydroxyalkylaminaalkoholov“; posudok zlepšovacích návrhov 
pracovníkov Výskumného ústavu krmovinárskeho v Trnave; posudok 
článku „Biosyntetický riboflavín – pomoc živočíšnej výrobe“; 
expertíza „Návrh rozvoja farmaceutického priemyslu na Slovensku. 

 

170 IVc 1958 32
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok na využiteľnosť vynálezu „Spôsob výroby monohydrátu 
teofylínu“; pripomienky k technológii extrakcie ketolových vôd 
butylacetátom na extraktore typu „Vodan“. 

 

171 IVc 1959 32
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudky pripravovaných publikácií Calmon – Kressman: „Meniče 
iónov v biochémii a organickej chémii“; I. István: „Jednoduché 
chemické recepty“; Plško: „Základy a použitie optických metód 
v chémii“; Berčik: „DK- metria a vysokofrekvenčné titrácie 
v chemickej analýze“ a Čičibabin: „Základy organickej chémie II“; 
pripomienky k návrhu normy na monoetylénglykol a dietylénglykol; 
posudok odbornej činnosti K. Antoša. 

 

172 IVc 1962 33
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Pripomienky k dokumentu „O vyhľadoch ďalšieho rozvoja našej 
socialistickej spoločnosti“. 
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173 IVc 1963 33
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok záverečnej správy „Novozir" z Chemických závodov 
J. Dimitrova; stanovisko k uzneseniu vlády o možnosti využitia lignínu 
pre výrobu kŕmnych bielkovín; pripomienky CHÚ SAV k otázkam 
efektívnosti vedeckovýskumnej práce; posudok na prihlášku vynálezu 
„Spôsob získavania farmakologicky účinných rastlinných extraktov a 
v nich obsiahnutých aktívnych látok“; pripomienky k vydaniu knihy 
D. Haľamu „Technická mikrobiológia“; posudok diplomovej práce 
J. Slávikovej „Príprava 2-dezoxy-D-galaktózy“; posudok kandidátskej 
dizertačnej práce J. Žváčka; pripomienky k návrhu úsekových noriem 
na chemické laboratória v Chemaprojekte. 

 

174 IVc 1964 33
  Posudky, expertízy pripomienky  

  Vyjadrenie CHÚ SAV k pripomienkam Povereníctva SNR pre 
potravinársky priemysel k referátu D. Blaškoviča predneseného v pléne 
SNR; pripomienky k „Súhrnnému plánu úloh rozvoja vedy a techniky 
v poľnohospodárstve a lesníctve na r. 1964“; pripomienky k novele 
predpisov o výchove vedeckých pracovníkov; posúdenie koncepcie 
rozvoja základného výskumu do r. 1970 so zameraním na rozvoj 
poľnohospodárstva; vyjadrenie k materiálu „Zásady pre zvýšenie účasti 
SAV na činnosti orgánov SNR pri riešení závažných problémov 
rozvoja v oblasti hospodárstva a kultúry na Slovensku...“; posudok 
záverečnej správy Výskumného ústavu pre farmáciu a biochémiu 
„Revise výroby efedrínu“; posudok diplomovej práce P. Suchanského; 
posudok habilitačnej práce M. Černého; posudok osnovy práce 
D. Prístavku „Analytická chémia kvantitatívna“; materiály 
z pripomienkového konania k návrhu odborovej normy „Chemické 
laboratória“; posúdenie investičnej úlohy na areál vysokých škôl 
v Mlynskej doline. 

 

175 IVc 1965 33
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k vyjadreniu Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a
vodného hospodárstva k úlohám vyriešeným v CHÚ SAV; vyjadrenia 
k výrobe prístrojov slúžiacich k analýze aminokyselinových zmesí 
chromatografiou na ionexoch; vyjadrenie k technickým opatreniam pre 
vydávanie časopisu „Collection“; posudok propagačnej stanice pre 
pivovar Nošovice. 

 

176 IVc 1966 33
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Pripomienky k organizačnej štruktúre SAV; pripomienky k vzorovému 
pracovnému poriadku pracovísk SAV; vyjadrenie k materiálom 
o rozvoji chemických vied na Slovensku; vyjadrenie k perspektívnemu 
riešeniu vývojových dielní SAV; pripomienky k smerniciam pre 
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záverečné opatrenia pri ukončení štátnych a ústavných 
vedeckovýskumných úloh; pripomienky k zásadám zjednodušeného 
riadenia národného hospodárstva v podmienkach SAV; pripomienky 
k návrhu zmluvy o spolupráci medzi ČSAV a Ministerstvom 
chemického priemyslu; vyjadrenia k možnostiam spolupráce medzi 
ČSAV a podnikom CHEPOS v oblasti vývoja kontinuitných ležatých 
difúzií. 

177 IVc 1967 33
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Prehľad expertíz CHÚ SAV za roky 1966–1967; posudok štúdie 
„Rozvoj využitia dreva chemizáciou drevopriemyslu“. 

 

178 IVc 1968 33
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Pripomienky k návrhu na nové usporiadanie SAV; pripomienky 
k návrhu akčného programu akadémie; stanovisko k protestnému 
rozkladu skupiny profesorov – členov bývalej Českej akadémie vied a 
umení a Kráľovskej učenej spoločnosti; pripomienky k správe o rozvoji 
zdravotníckeho priemyslu na Slovensku do r. 1980; pripomienky 
k návrhu novej koncepcie strednej všeobecnovzdelávacej školy. 

 

179 IVc 1969 33
  Posudky expertízy, pripomienky  

  Stanovisko CHÚ SAV k prieskumnej dotazníkovej akcii pre určenie 
kapacity venovanej riešeniu výskumných úloh; posudok odbornej 
činnosti L. Chodáka; posudok činnosti J. Lešku; posudok na záverečnú 
správu Katedry biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej fakulty UK 
„Štúdium biosyntézy alkaloidov“; pripomienky k návrhu dohody 
o spolupráci medzi ČSAV a Polytechnou; posudok elaborátu 
„Príspevok Chemickotechnologickej fakulty SVŚT k pripravovanému 
memorandu SVŠT vláde SSR“. 

 

180 IVc 1970 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k zriadeniu Výskumného ústavu farmaceutického 
v Bratislave; pripomienky k výskumnej úlohe Virologického ústavu 
SAV „Výskum vírusov a fágov ako najjednoduchších foriem živej 
hmoty“; posudok záverečnej správy Biochemického ústavu UK 
„Metabolizmus fenylalanínu a jeho derivátov v koreni kukurice Zea 
mays L.“; posudok doktorskej dizertačnej práce V. Betinu 
„Antibiotikum cyamín“; posudok doktorskej dizertačnej práce 
J. Farkaša „Studie v chemii nukleosidů“. 

 

181 IVc 1971 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok habilitačnej práce M. Košíka „Niektoré vlastnosti prírodných 
polysacharidov a ich modifikácia“; posudky na prihlášky vynálezov pre 
n.p. Spofa. 
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182 IVc 1972 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k nákupu hmotnostného spektrometra MS 902; posudok na 
súbor prác F. V. Seleckého „Komplexný farmakologický výskum 
kardioglykozidov strofantidínového typu ako podklad pre ich 
uplatnenie v terapii srdcových ochorení“; vyjadrenie k vydaniu 
prekladu knihy J. B. Pattisona „Programový úvod do plynovej 
chromatografie“; posudok na habilitačnú prácu A. Martvoňa „Syntéza a 
vlastnosti izotiokyanátov niektorých heterocyklických systémov“; 
posudky patentových prihlášok pre podnik Spofa. 

 

183 IVc 1973 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Vyjadrenie ku koncepcii prác pre výstavbu veľkokapacitnej výroby 
Antioxidantu CD v Chemických závodoch J. Dimitrova; posudok 
záverečnej správy Farmaceutickej fakulty UK „Stabilizácia kyseliny L-
askorbovej“; posudok zlepšovacieho návrhu „Vytlačovací prípravok“; 
posudok hesiel z odboru biochémie do Maďarsko-slovenského a 
slovensko-maďarského technického slovníka. 

 

184 IVc 1974 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok kandidátskej dizertačnej práce S. Krčmára „Metabolity a 
aktivita enzýmov u Aspergillus niger (Papleseň štetkovitá) v procese 
priemyselnej produkcie kyseliny citrónovej. 

 

185 IVc 1976 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Vyjadrenie k žiadosti ministra zdravotníctva SSR o udelenie výnimky 
na vypúšťanie odpadových vôd pre n.p. Biotika; posudky patentových 
prihlášok pre Úrad pre vynálezy a objavy. 

 

186 IVc 1977 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Posudok experimentálnych učebných osnov pre gymnázium 
z predmetu chémia; posudky prihlášok vynálezov pre Úrad vynálezy a 
objavy. 

 

187 IVc 1978 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k exhalátom z rafinérskeho podniku a n.p. Duslo Šaľa; 
vyjadrenie k projektu rozšírenia elektrónomikroskopického pracoviska 
pri Elektrotechnickom ústave SAV; stanovisko k dokumentu 
„Generálna technicko-ekonomická štúdia Hydrolýzneho kombinátu 
Leopoldov“; stanovisko k využívaniu zlepšovacieho návrhu 
„Výsokotlakový dávkovací kohút“. 
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188 IVc 1979 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Pripomienky k materiálu Slovenskej plánovacej komisie „Komplex 
chémie a chemizácie“; posudok kandidátskej dizertačnej práce 
A. Mateidesa „Katalytická oxidácia olefínov na glykolové estery“; 
posudok na prihlášku objavu H. Lübkeho „Fagusid“. 

 

189 IVc 1980 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k dočasným učebným dokumentom študijného odboru 
chemik-operátor; posudok k správe o rozvoji a využití biologických 
vied; posudok diplomovej práce Ľ. Tibenského „Niektoré otázky 
biodegradácie celulózových materiálov“; stanovisko k štúdiám 
„Biologicky účinné látky“ a „Produkcia materiálov na báze prírodných 
polymérov...“; recenzný posudok diplomovej práce M. Jambricha; 
stanovisko k prihláške objavu H. Lübkeho „Fagusid“. 

 

190 IVc 1981 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k dočasným učebným dokumentom študijného odboru 
priemyselná chémia; vyjadrenia k osnove učebného predmetu „chémia“ 
pre 2. ročník gymnázia; stanovisko k Spofa testu alfa amyláza; 
stanovisko k rokovaniu predstaviteľov ČSAV a FMTIR na témy 
„Fytomasa“ a „Lignocelulózové materiály“; posudok kandidátskej 
dizertačnej práce M. Lichvára „Vznik derivátov pentacrytitolu 
v procese jeho výroby“. 

 

191 IVc 1982 34
  Posudky, expertízy pripomienky  

  Posudky prihlášok vynálezov pre Úrad pre vynálezy a objavy.  

192 IVc 1983 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k zoznamu autorských kolektívov učebníc chémie pre 3. a 
4. ročník stredných škôl; stanovisko ku koncepcii budovania siete 
počítačov v SAV do r. 1990. 

 

193 IVc 1984 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k prognóze v odbore syntetické liečivá a vitamíny pre 
humánnu terapiu; znalecký posudok k ekologickej havárii vo výrobni 
Retár v n.p. Chemko Strážske; vyjadrenie k otázke riešenia problému 
koordinácie odoberania časopisov z oblasti chémie. 

 

194 IVc 1985 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Pripomienky k úrovni služieb poskytovaných Výpočtovým strediskom  
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SAV. 

195 IVc 1987 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Návrh CHÚ SAV na zmenu štruktúry študijných odborov a zmenu 
profilov absolventov vysokých škôl; pripomienky k zásadám 
prebudovania hospodárskeho mechanizmu ČSSR v podmienkach 
riadenia ČSAV a SAV; posudok projektovej úlohy na zvýšenie 
kapacity výroby Barexu 80 v Chemických závodoch J. Dimitrova; 
posudky zlepšovacích návrhov. 

 

196 IVc 1988 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k návrhu koncepcie reštrukturalizácie výrobnej základne 
podniku Slovnaft po r. 2000; stanovisko k projektovej úlohe „Enzým 
proteináza – Leopoldov“; posudok k atestácii pracovníčky SVŠT 
v Bratislave Z. Cvengrošovej do kvalifikačného stupňa II.; posudky 
prihlášok vynálezov pre Ústredie pre vynálezy a objavy IC SAV. 

 

197 IVc 1989 34
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Pripomienky k materiálu „Návrh na zdokonalenie činnosti SAV 
v rámci celkovej prestavby spoločnosti“; stanovisko k materiálu 
„Koncepcia budovania pracoviska chemického inžinierstva v SSR“; 
posudky prihlášok vynálezov. 

 

198 IVc 1990 35
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k materiálu „Súhrn výsledkov kolokvia veda a 
vzdelávanie“; posudok správ o činnosti akademikov A. Blažeja, 
V. Kellöho, J. Majera a členov korešpondentov V. Macha, M. Maťaša, 
L. Valka a M. Zikmunda; pripomienky k návrhu zásad zákona 
Federálneho zhromaždenia o Československej učenej spoločnosti; 
stanovisko k možnosti znovuzriadenia katedry chemickej technológie 
dreva, celulózy a papiera na SVŚT v Bratislave. 

 

199 IVc 1991 35
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k otázkam širšej účasti ústavov SAV na výchovnom 
procese; stanovisko k dohode o riešení projektov a zákazok spoločnosti 
International Research Marketing; pripomienky k návrhu obsahového 
zamerania štátnej politiky vo vede a technike SR; stručné stanovisko 
k materiálu „Zoznam predložených námetov na obsahové zameranie 
vedy a výskumu“. 

 

200 IVc 1992 35
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k účasti SAV v medzinárodných nevládnych organizáciách.  
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201 IVc 1994 35
  Posudky, expertízy, pripomienky  

  Stanovisko k programu ďalšieho zamerania a transformácie SAV.  

d. Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy 

202 IVd 1958 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Oznámenia o zlepšovacích návrhoch pracovníkov CHÚ SAV.  

203 IVd 1959 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihláška zlepšovacieho návrhu na postavenie roztrepávacej aparatúry 
s väčším objemom stacionárnej i mobilnej fázy. 

 

204 IVd 1960 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Udelenie patentu na vynález M. Fedoroňka a J. Suchého „Spôsob 
prípravy koloidného roztoku hydroxydu železitého pomocou 
glycidov“. 

 

205 IVd 1963 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihláška zlepšovacieho návrhu Ľ. Rexovej a A. Slezárika „Spôsob 
prípravy čistých preparátov pektolytických enzýmov“. 

 

206 IVd 1965 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Správa o využiteľnosti vynálezu K. Babora, V. Kaláča a K. Tehlárika 
„Spôsob kvantitatívneho stanovenia zložiek roztokov používaných na 
jódistanovú oxidáciu polysacharidov“ v chemickom priemysle; 
prihláška vynálezu J. Kovaľa a I. Slávika „Spôsob prípravy drevnej 
buničiny s použitím organických kyselín“. 

 

207 IVd 1969 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihláška objavu J. Mokrého a V. Rosivala „Zvýšenie prietoku 
venčitými cievami srdca vplyvom fenylguanidínu“. 

 

208 IVd 1970 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prehľad udelených patentov a podaných prihlášok vynálezov 
pracovníkov CHÚ SAV. 

 

209 IVd 1972 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV.  
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210 IVd 1973 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Rozhodnutia o ustanovení CHÚ SAV za správcu vynálezov; popisy 
vynálezov k autorským osvedčeniam. 

 

211 IVd 1974 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; rozhodnutia a 
ustanovenia CHÚ SAV za správcu vynálezov; popisy vynálezov 
k autorským osvedčeniam. 

 

212 IVd 1975 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV.  

213 IVd 1976 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenie o udelení 
autorských osvedčení. 

 

214 IVd 1977 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení. 

 

215 IVd 1978 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenie o udelení 
autorských osvedčení; rozhodnutia o ustanovení CHÚ SAV za správcu 
vynálezov; poverenie Zbierky kultúr kvasiniek CHÚ SAV funkciou 
ukladacieho miesta pre mikroorganizmy za účelom pokračovania 
o vynálezoch. 

 

216 IVd 1979 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenie o udelení 
autorských osvedčení. 

 

217 IVd 1980 35
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; vyjadrenie CHÚ SAV 
k prihláškam objavov pracovníkov ústavu; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení. 

 

218 IVd 1981 36
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam, 
informácie o možnostiach využitia vynálezov. 
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219 IVd 1982 36
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; vyjadrenia CHÚ SAV 
k prihláškam objavov pracovníkov ústavu; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam; 
rozhodnutia o ustanovení CHÚ SAV za správcu vynálezov; informácie 
o možnostiach praktického využitia vynálezov. 

 

220 IVd 1983 36–37
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenie o udelení 
autorských osvedčení; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam; 
rozhodnutia o ustanovení CHÚ SAV za správcu vynálezov; informácie 
o možnostiach praktického využitia vynálezov. 

 

221 IVd 1984 37
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam; 
rozhodnutia o ustanovení CHÚ SAV za správcu vynálezov; informácie 
o možnostiach praktického využitia vynálezov; prehľad o patentovej 
činnosti CHÚ SAV. 

 

222 IVd 1985 37
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Oznámenia o udelení autorských osvedčení; popisy vynálezov 
k autorským osvedčeniam; rozhodnutia o ustanovení CHÚ SAV za 
správcu vynálezov; program rozvoja vynálezcovstva a zlepšovateľstva 
na CHÚ SAV. 

 

223 IVd 1986 37
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; popisy vynálezov 
k autorským osvedčeniam; informácia o využívaní objavov v praxi. 

 

224 IVd 1987 37–38
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam. 

 

225 IVd 1988 38
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam. 

 

226 IVd 1989 38
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; popisy vynálezov  
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k autorským osvedčeniam. 

227 IVd 1990 38
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
autorských osvedčení; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam; 
informácia o devízovom krytí ochrany vynálezov CHÚ SAV 
v zahraničí. 

 

228 IVd 1991 38
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
patentov; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam; zoznam 
prihlášok vynálezov pracovníkov CHÚ SAV od r. 1985. 

 

229 IVd 1992 39
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Prihlášky vynálezov pracovníkov CHÚ SAV; oznámenia o udelení 
patentov; popisy vynálezov k autorským osvedčeniam; zoznam 
vynálezov CHÚ SAV udržiavaných v platnosti; vyjadrenia CHÚ SAV 
k objavu E. Slávikovej a A. Kratochvílovej „Nový druh 
mikroorganizmu, Candida mucifera“. 

 

230 IVd 1993 39
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Informácie o patentoch CHÚ SAV udržiavaných v platnosti; 
rozhodnutia o zastavení konania o prihláškach vynálezov CHÚ SAV 
v Českej republike; výsledky prieskumov prihlášok vynálezov CHÚ 
SAV v Českej republike. 

 

231 IVd 1994 39
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Zoznam patentov CHÚ SAV udržiavaných v platnosti; rozhodnutia 
o zastavení konania o prihláškach vynálezov CHÚ SAV v Českej 
republike; výsledky prieskumov prihlášok vynálezov CHÚ SAV 
v Českej republike. 

 

232 IVd 1995 39
  Objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy  

  Zoznam patentov CHÚ SAV udržiavaných v platnosti; rozhodnutia 
o udelení patentov; oznámenia o zastavení konania o prihláškach 
vynálezov CHÚ SAV; výsledky prieskumov prihlášok vynálezov CHÚ 
SAV. 
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V. Zahraničné styky 

233 V 1954 39
  Zahraničné styky  

  Návrh na vyslanie J. Tomku na študijnú cestu do NDR; hlásenie 
o návšteve zahraničných hostí. 

 

234 V 1955 39
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných ciest na r. 1956; záznamy o pobytoch zahraničných 
hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

235 V 1956 39
  Zahraničné styky  

  Námety CHÚ SAV na spoluprácu s Akadémiou vied ZSSR; správa zo 
zahraničnej cesty. 

 

236 V 1957 39
  Zahraničné styky  

  Vyhodnotenie výsledkov študijných ciest za r. 1956; správa o využití 
poznatkov zo zahraničných ciest; návrhy na vyslanie pracovníkov do 
zahraničia; súhlas na venovanie pôdorysných plánov Výskumnej 
chovnej stanice laboratórnych zvierat na Dobrej Vode Akadémii 
medicínskych vied ZSSR; správy zo zahraničných ciest. 

 

237 V 1958 39
  Zahraničné styky  

  Návrh plánu vedeckých stykov s nesocialistickými krajinami; záznam 
o návšteve zahraničného hosťa v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

 

238 V 1959 40
  Zahraničné styky  

  Informácie o návšteve zahraničných hostí vo Výskumnej chovnej 
stanici laboratórnych zvierat na Dobrej Vode. 

 

239 V 1960 40
  Zahraničné styky  

  Správy zo zahraničných ciest.  

240 V 1961 40
  Zahraničné styky  

  Správa o vyhodnotení vedeckých stykov so zahraničím; návrh dohody 
o spolupráci medzi CHÚ SAV a Inštitútom chémie Akadémie vied 
Moldavskej SSR; návrh dohody o spolupráci medzi CHÚ SAV a 
chemickým ústavom BAV v Sofii; správy zo zahraničných ciest. 
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241 V 1962 40–41
  Zahraničné styky  

  Vyhodnotenie zahraničných stykov CHÚ SAV; plán zahraničných ciest 
na r. 1963; návrh dohody o spolupráci medzi CHÚ SAV a chemickými 
pracoviskami akadémií vied socialistických krajín; správy zo 
zahraničných ciest. 

 

242 V 1963 41
  Zahraničné styky  

  Správa o výsledkoch zahraničných stykov CHÚ SAV; plán 
zahraničných stykov na r. 1964; návrhy na dlhodobú spoluprácu CHÚ 
SAV s ústavmi Maďarskej akadémie vied a Poľskej lekárskej akadémie 
vied; návrhy na vedeckú spoluprácu s Ghanskou a Kubánskou 
akadémiou vied; námety na tematickú spoluprácu s Nemeckou 
akadémiou vied; dohoda o spolupráci medzi CHÚ SAV a Chemickým 
ústavom Akadémie vied Moldavskej SSR; návrh dohody o spolupráci 
medzi CHÚ SAV a Ústavom prírodných látok Akadémie vied ZSSR; 
materiály o účasti CHÚ SAV na riešení výskumných úloh 
koordinovaných v rámci RVHP; návrhy na členstvá pracovníkov CHÚ 
SAV v zahraničných vedeckých spoločnostiach; záznamy o pobytoch 
zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

243 V 1964 42
  Zahraničné styky  

  Správa o výsledkoch zahraničných stykov CHÚ SAV; plán 
zahraničných stykov CHÚ SAV na r. 1965; návrhy na tematickú 
spoluprácu s Poľskom; návrhy na tematickú spoluprácu s NDR; návrhy 
na spoluprácu s Akadémiou lekárskych vied ZSSR; návrh na 
spoluprácu so švédskymi vedeckými inštitúciami; zhodnotenie 
doterajšej spolupráce medzi CHÚ SAV a pracoviskami AV ZSSR; 
zhodnotenie spolupráce CHÚ SAV s Chemickým ústavom BAV; 
materiály o účasti CHÚ SAV na riešení výskumných úloh 
koordinovaných v rámci RVHP; informácie o členstvách pracovníkov 
CHÚ SAV v zahraničných vedeckých spoločnostiach; záznamy 
o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

 

244 V 1965 42–43
  Zahraničné styky  

  Správa o výsledkoch zahraničných stykov CHÚ SAV; plán 
zahraničných stykov na r. 1966; plán vedeckej spolupráce medzi CHÚ 
SAV a Poľskou akadémiou vied; plán tematickej spolupráce s Ústavom 
organickej chémie BAV; návrh na tematickú spoluprácu s Chemickým 
ústavom Akadémie vied Moldavskej SSR; plán spolupráce s AV 
ZSSR; návrh na tematickú spoluprácu s Nemeckou akadémiou vied; 
vyhodnotenie spolupráce s Nemeckou akadémiou vied za uplynulých 
desať rokov; materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh 
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koordinovaných v rámci RVHP; záznamy o pobyte zahraničných hostí 
v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

245 V 1966 43–44
  Zahraničné styky  

  Správa o výsledkoch zahraničných stykov CHÚ SAV; plán 
zahraničných stykov na r. 1967; témy spolupráce s Nemeckou 
akadémiou vied; plán vedeckej spolupráce s Ústavom organickej 
chémie Bulharskej AV; zhodnotenie spolupráce CHÚ SAV na riešení 
úlohy koordinovaných v rámci RVHP; informácie o členstvách 
pracovníkov CHÚ SAV v medzinárodných vedeckých organizáciách; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo 
zahraničných ciest. 

 

246 V 1967 44
  Zahraničné styky  

  Správa o zahraničných stykoch CHÚ SAV; plán zahraničných stykov 
CHÚ SAV na r. 1968; plán tematickej spolupráce s Akadémiou 
lekárskych vied ZSSR; téma spolupráce CHÚ SAV s Nemeckou 
akadémiou vied; plán tematickej spolupráce s AV ZSSR; plán vedeckej 
spolupráce s Ústavom organickej chémie BAV; materiály o účasti 
CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; návrh na 
vyslanie pracovníkov CHÚ SAV ako expertov do rozvojových krajín; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo 
zahraničných ciest. 

 

247 V 1968 45
  Zahraničné styky  

  Správa o výsledkoch zahraničných stykov CHÚ SAV; plán 
zahraničných stykov na r. 1969; návrh na tematickú spoluprácu 
s ústavmi AV ZSSR; plán tematickej spolupráce s NDR; plán
tematickej spolupráce s Ústavom organickej chémie BAV; návrh tém 
spolupráce s Rumunskou akadémiou vied; návrh spolupráce CHÚ SAV 
s vedeckými inštitúciami USA v rámci Fordovej nadácie; zhodnotenie 
spolupráce s Nemeckou akadémiou vied za r. 1966–1968; materiály 
o účasti CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; 
žiadosti pracovníkov CHÚ SAV o predĺžení študijných pobytov 
v zahraničí; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; 
správy zo zahraničných ciest. 

 

248 V 1969 45–46
  Zahraničné styky  

  Výročné hodnotenie zahraničných stykov CHÚ SAV; plán 
zahraničných stykov na r. 1970; plán spolupráce s Akadémiou 
lekárskych vied ZSSR; plán tematickej spolupráce s NDR; materiály 
o účasti CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo 
zahraničných ciest. 
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249 V 1970 46
  Zahraničné styky  

  Výročné hodnotenie zahraničných stykov CHÚ SAV; plán 
zahraničných stykov na r. 1971; námety na vedeckotechnickú 
spoluprácu s Francúzskom v oblasti chémie a biochémie glycidov; 
návrh témy spolupráce s AV ZSSR; plán tematickej spolupráce 
s podnikom Richter Gedeon v Budapešti; materiály o účasti CHÚ SAV 
na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; záznamy o pobytoch 
zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

250 V 1971 46–47
  Zahraničné styky  

  Výročné hodnotenie zahraničných stykov CHÚ SAV; analýza 
zahraničných stykov CHÚ SAV za posledných 5 rokov; plán 
zahraničných stykov na r. 1972; plán vedeckej spolupráce s Ústavom 
makromolekulárnej chémie P. Poni Ministerstva školstva Rumunska; 
námet na vedeckotechnickú spoluprácu s francúzskymi vedeckými 
ústavmi; návrh na spoluprácu s maďarskými vedeckými pracoviskami; 
informácia o možnosti spolupráce s Chemickofarmaceutickým ústavom 
v Leningrade; plán spolupráce s výskumnými ústavmi AV ZSSR; 
materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci 
RVHP; informácie o členstvách pracovníkov CHÚ SAV 
v medzinárodných vedeckých organizáciách; záznamy o pobytoch 
zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

251 V 1972 47–48
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1973; koncepcia zahraničných stykov 
CHÚ SAV do r. 1975; dohody o spolupráci s Ústavom organickej 
chémie Kossuth Lajos Univerzity v Debrecíne; návrh plánu spolupráce 
s Chemickofarmaceutickým ústavom AV Gruzínskej SSR; návrh plánu 
spolupráce s Ústavom biochémie a fyziológie mikroorganizmov AV 
ZSSR; návrh spolupráce s Ústavom organickej chémie 
N. D. Zelinského AV ZSSR; informácia o možnosti spolupráce 
s vedeckými pracoviskami Bulharska; informácie o spolupráci s NDR; 
materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci 
RVHP; informácie o členstvách pracovníkov CHÚ SAV 
v medzinárodných vedeckých organizáciách; informácie o účasti CHÚ 
SAV na zahraničných konferenciách a sympóziách; záznamy 
o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

 

252 V 1973 48
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1974; plán vedeckej spolupráce s AV 
Rumunska; plán spolupráce s Poľskou lekárskou akadémiou vied; 
možnosti spolupráce s Mongolskou akadémiou vied; účasť CHÚ SAV 
na riešení francúzsko-československého výskumného projektu 
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v odbore polysacharidov; návrh spolupráce s Ústavom organickej 
chémie N. D. Zelinského AV ZSSR; správa o rokovaniach a spolupráci 
medzi CHÚ SAV a podnikom Richter Gedeon Budapešť; materiály 
o účasti CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo 
zahraničných ciest. 

253 V 1974 48–49
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1975; dohody o spolupráci medzi CHÚ 
SAV a Zentralinstitut für Ernährung AV NDR; dohody o spolupráci 
medzi CHÚ SAV a Ústavom chémie AV Moldavskej SSR; žiadosť 
CHÚ SAV o súhlas k uzavretiu spolupráce s Université de Montréal, 
Department de Chemie; plán spolupráce s Ústavom biochémie a 
fyziológie mikroorganizmov AV ZSSR; materiály o účasti CHÚ SAV 
na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; prehľad o členstvách 
pracovníkov CHÚ SAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správa zo 
zahraničných ciest. 

 

254 V 1975 49
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1976; správa o výsledkoch vedeckej 
spolupráce so socialistickými štátmi; zhodnotenie priebehu a výsledkov 
hlavných akcií zahraničných stykov CHÚ SAV; plán spolupráce 
s Ústavom biochémie a fyziológie mikroorganizmov AV ZSSR; plán 
spolupráce s Ústavom chémie AV ZSSR na r. 1976–1980; návrh na 
spoluprácu s Kubánskou republikou; informácie o spolupráci CHÚ 
SAV s Katedrou organickej chémie Kossuth Lajos University 
v Debrecíne; upresnenie spolupráce medzi CHÚ SAV a Institut für 
Polymerenchemie AV NDR; správa o spolupráci s Zentralinstitut für 
Ernährung AV NDR; správa o spolupráci CHÚ SAV s vedeckými 
pracoviskami v ZSSR; prehľad o spolupráci CHÚ SAV s rôznymi 
inštitúciami v zahraničí; materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh 
koordinovaných v rámci RVHP; záznamy o pobytoch zahraničných 
hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

255 V 1976 49
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1977; informácie o spolupráci CHÚ 
SAV s vedeckými pracoviskami AV NDR; plán spolupráce medzi 
CHÚ SAV a Biochemickým ústavom Maďarskej akadémie vied; 
materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci 
RVHP; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ; správy zo 
zahraničných ciest. 
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256 V 1977 50
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1978; dohody o spolupráci medzi CHÚ 
SAV a ústavmi AV ZSSR; dohoda o spolupráci medzi CHÚ SAV a 
Ústavom chémie AV Moldavskej SSR; návrh dohody o spolupráci 
s Ústavom chémie dreva AV Litovskej SSR; plán vedeckej spolupráce 
s Ústavom mikrobiológie AV Bieloruskej SSR; plán vedeckej 
spolupráce s Ústavom mikrobiológie AV Uzbeckej SSR; pracovný plán 
spolupráce s Katedrou mikrobiológie Attillovej Univerzity v Segede; 
plán spolupráce medzi CHÚ SAV a Zentralinstitut für Ernährung AV 
NDR; informácia o spolupráci medzi CHÚ SAV a Institut für 
Polymerenchemie AV NDR; materiály o účasti CHÚ SAV na riešení 
úloh koordinovaných v rámci RVHP; informácie o členstvách 
pracovníkov CHÚ SAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo 
zahraničných ciest. 

 

257 V 1978 50
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1979; správa o spolupráci so 
socialistickými krajinami; plán vedeckej spolupráce s Ústavom pre 
výskum liečivých rastlín v Juhoslávii; informácia o spolupráci medzi 
CHÚ SAV a Institut für Polymerenchemie AV NDR; záznamy 
o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

 

258 V 1979 50
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1980; návrhy tematickej spolupráce 
s vedeckými inštitúciami kapitalistických krajín na r. 1981–1985; 
návrhy na spoluprácu v rámci dvojstranných dohôd s akadémiami vied 
socialistických krajín na r. 1981–1985; záznam o spolupráci medzi 
CHÚ SAV a Zentralinstitut für Ernährung AV NDR; pracovný plán 
spolupráce s Ústavom biochémie A. N. Bacha AV ZSSR na r. 1979–
1980; plán prijímania a vysielania odborníkov členských štátov RVHP 
na stáže v rokoch 1981–1985 za CHÚ SAV; materiály o účasti CHÚ 
SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; správa 
o výsledkoch vedeckej spolupráce CHÚ SAV s vedeckými 
pracoviskami socialistických krajín za roky 1976–1979; záznamy 
o pobyte zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

 

259 V 1980 51
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1981; plán vedeckej spolupráce 
s akadémiami vied socialistických krajín na r. 1981–1985; pracovné 
plány vedeckej spolupráce s ústavmi AV ZSSR; plán spolupráce 
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s Ústavom chémie dreva AV Litovskej SSR; plán vedeckej spolupráce 
s Ústavom mikrobiológie AV Uzbeckej SSR; plán spolupráce 
s Ústavom mikrobiológie AV Bieloruskej SSR; spresnenie plánu 
spolupráce s Maďarskou akadémiou vied na r. 1981–1985; plán 
vedeckej spolupráce medzi CHÚ SAV a Institut für polymerenchemie 
AV NDR; plán spolupráce medzi CHÚ SAV a Zentralinstitut für 
Ernährung AV NDR; návrh na realizáciu vedeckej spolupráce 
s Ústavom chémie AV MoĽR na r. 1981–1985; správa o výsledkoch 
spolupráce CHÚ SAV so socialistickými krajinami za r. 1976–1980; 
zhodnotenie dvojstrannej spolupráce medzi CHÚ SAV a inštitúciami 
AV NDR; materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh 
koordinovaných v rámci RVHP; informácie o členstvách pracovníkov 
CHÚ SAV v medzinárodných nevládnych organizáciách; záznamy 
o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

260 V 1981 51
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1982; plán vedeckej spolupráce medzi 
CHÚ SAV a Ústredným výskumným ústavom chémie AV Maďarska 
na r. 1981–1985; protokol o spolupráci medzi CHÚ SAV a 
Zentralinstitut für Ernährung AV NDR; materiály o účasti CHÚ SAV 
na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; správa o účasti 
pracovníka CHÚ SAV v medzinárodnej nevládnej organizácii; návrhy 
kandidátov na expertíznu činnosť v zahraničí; záznamy o pobytoch 
zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

261 V 1982 52
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1983; pracovný plán spolupráce medzi 
CHÚ SAV a Zentralinstitut für Ernährung AV NDR; návrh na 
nadviazanie spolupráce medzi CHÚ SAV a Institut für technische 
Chemie AV NDR; plán spolupráce s Ústavom mikrobiologie AV 
Bieloruskej SSR na r. 1983–1985; návrh dvojstrannej dohody 
o spolupráci medzi CHÚ SAV a Centre de Recherches sur les 
Macromolecules Végetables v Grenobli; prehľad tém spolupráce CHÚ 
SAV a pracovísk AV ZSSR; zhodnotenie dvojstrannej spolupráce 
medzi CHÚ SAV a AV NDR v oblasti molekulovej biológie za 
r. 1980–1982; materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh 
koordinovaných v rámci RVHP; záznamy o pobytoch zahraničných 
hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

262 V 1983 52
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1984; plán vedeckej spolupráce medzi 
CHÚ SAV a Zentrainstitut für Ernährung AV NDR; plán spolupráce 
s Ústavom chémie dreva AV Litovskej SSR; návrh spolupráce 
s Institutom inžinierii šrodowiska vo Varšave v oblasti identifikácie 
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kmeňov kvasiniek; správa o výsledkoch zmluvnej spolupráce medzi 
CHÚ SAV a Ústavom polymernej chémie AV NDR; správa 
o spolupráci CHÚ SAV s ústavmi na Kube; materiály o účasti CHÚ 
SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; správa o účasti 
pracovníkov CHÚ SAV v medzinárodnej nevládnej organizácii; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo 
zahraničných ciest. 

263 V 1984 53
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1985; podklady pre prípravu plánu 
zahraničných stykov na r. 1986–1990; plán spolupráce medzi CHÚ 
SAV, Ústavom polymérov AV NDR a Ústavom technickej chémie AV 
NDR v oblasti výskumu komplexného využitia drevných surovín; 
návrh vedeckej spolupráce medzi CHÚ SAV, Ústredným ústavom 
chemického výskumu MAV v Budapešti a Výskumnou skupinou 
sacharidov pri MAV v Debrecíne na r. 1985–1990; tematický plán 
vedeckej spolupráce medzi CHÚ SAV a pracoviskami AV ZSSR na 
r. 1986–1990; návrh na spoluprácu CHÚ SAV s Národným ústredím 
vedeckého výskumu – C.N.R.S. vo Francúzsku; námet spolupráce 
CHÚ SAV s ústavmi v Holandsku; návrh na vedeckú spoluprácu CHÚ 
SAV s International Institut of Cellular and Molecular Pathology 
v Bruseli; zhodnotenie výsledkov spolupráce s Ústredným výskumným 
ústavom chémie MAV za r. 1981–1984; správa o spolupráci s AV 
ZSSR z hľadiska možnosti spoločných vynálezov; informácie 
o členstvách pracovníkov CHÚ SAV v medzinárodných vedeckých 
organizáciách; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; 
správy zo zahraničných ciest. 

 

264 V 1985 53–54
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1986; plány vedeckej spolupráce CHÚ 
SAV s ústavmi AV ZSSR; plán spolupráce s ústavmi Bulharskej 
akadémie vied; návrh pracovného plánu spolupráce CHÚ SAV 
s Ústavom chémie dreva AV Lotyšskej SSR; plán spolupráce CHÚ 
SAV s Ústavom chémie dreva AV Litovskej SSR; návrh na spoluprácu 
CHÚ SAV s International Institut of Cellular and Molecular Pathology 
v Bruseli; protokol o spolupráci CHÚ SAV s Zentralinstitu für 
Ernährung AV NDR; plán spolupráce CHÚ SAV, Ústavu polymérov 
AV NDR a Ústavu technickej chémie AV NDR na r. 1986–1990; 
zmluva o spolupráci medzi CHÚ SAV a Vysokou školou 
poľnohospodárskou v Krakove na r. 1986–1990; návrh dohody 
o spolupráci medzi CHÚ SAV a Ústavom pre využitie derivátov 
cukrovej trstiny (ICIDCA) v Havane na r. 1986–1990; materiály 
o účasti CHÚ SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; 
podklady CHÚ SAV k správe o využívaní československého členstva 
v medzinárodných nevládnych organizáciách; záznamy o pobytoch 
zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 
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265 V 1986 54–55
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1987; plán vedeckej spolupráce s AV 
Rumunska; plán spolupráce s odbornou skupinou analytickej chémie 
MAV na r. 1987–1990; návrh na spoluprácu s Fínskom; protokol 
o spolupráci medzi CHÚ SAV a Ústavom chémie dreva AV Litovskej 
SSR; plán vedeckej spolupráce s Ústavom organickej chémie BAV; 
návrh spolupráce s Vysokou školou poľnohospodárskou v Krakowe; 
plán spolupráce medzi CHÚ SAV a Ústavom mikrobiológie AV 
Bieloruskej SSR; prehľad tém spolupráce s výskumnými pracoviskami 
v Maďarsku; návrh etáp spolupráce s pracoviskami AV MoĽR; plány 
spolupráce s pracoviskami ústavmi AV ZSSR; návrh CHÚ SAV na 
zabezpečenie technickej pomoci Kubánskej republike; návrh 
spolupráce s Biochemickým laboratóriom v Belgicku v oblasti 
značkovaných oligosacharidov; návrh zmluvy o spolupráci medzi CHÚ 
SAV a Wellcome Foundation Limited v Londýne; zoznam tém 
spolupráce s AV socialistických krajín; materiály o účasti CHÚ SAV 
na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; záznamy o pobytoch 
zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 

 

266 V 1987 55–56
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1988; návrhy na dlhodobé stáže 
pracovníkov CHÚ SAV na špičkových pracoviskách v zahraniční; 
návrh na vedeckú spoluprácu s Le Centre National de la Recherche 
Scientifique vo Francúzsku; návrh spolupráce s AV Rumunska; návrh 
vedeckej spolupráce s Ústavom bagasovej celulózy na Kube; 
informácie o spolupráci s pracoviskami AV ZSSR; zhodnotenie 
výsledkov dvojstrannej spolupráce s AV NDR; materiály o účasti CHÚ 
SAV na riešení úloh koordinovaných v rámci RVHP; záznamy 
o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

 

267 V 1988 56–57
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1989; plán spolupráce CHÚ SAV 
s Univerzitou Attilu Józsefa v Szegede; prehľad tém spolupráce 
s CNRS vo Francuzsku; námety na spoluprácu s Fínskou akadémiou 
vied; plán spolupráce s pracoviskami AV Uzbeckej SSR; informácie 
o výsledkoch spolupráce CHÚ SAV a University of Alberta 
v Edmontone; informácia o plnení plánu spolupráce s Ústavom chémie 
dreva AV Litovskej SSR; správa o výsledkoch dvojstrannej spolupráce 
s pracoviskami MAV; materiály o účasti CHÚ SAV na riešení úloh 
koordinovaných v rámci RVHP; záznamy o pobytoch zahraničných 
hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných ciest. 
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268 V 1989 58
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1990; dohoda o spolupráci medzi CHÚ 
SAV a The Governers of the University of Alberty v Edmontone; plán 
spolupráce s Ústavom mikrobiológie AV Uzbeckej SSR; plán 
spolupráce s Institut für Polymerenchemie AV NDR; plán vedeckej 
spolupráce CHÚ SAV s Vedecko-výrobným združením celulózy na 
Kube; prehľad tém dvojstrannej spolupráce CHÚ SAV so 
socialistickými krajinami; vyhodnotenie spolupráce s Ústavom pre 
využitie derivátov cukrovej trstiny v Havane za r. 1986–1988; správa 
o spolupráci CHÚ SAV s pracovníkmi AV MoĽR; záznamy 
o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných 
ciest. 

 

269 V 1990 59
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1991; návrh tém spolupráce 
s pracoviskami vo Veľkej Británii; dohody o spolupráci CHÚ SAV 
s Ústavom fyziológie akadémie lekárskych vied ZSSR; návrh tém 
spolupráce s ústavmi vo Švédsku; plán spolupráce s The Finnish Pulp 
and Paper Research Institut v Helsinkách; projekt trilaterálnej vedeckej 
spolupráce medzi Československom, Rakúskom a Fínskom v oblasti 
biochémie a biotechnológie; návrh tém spolupráce s pracoviskami 
v USA; správa o výsledkoch spolupráce s Zentralinstitut für Ernährung 
AV NDR za r. 1986–1990; zhodnotenie doterajšej spolupráce 
s pracoviskami bývalých socialistických krajín; záznamy o pobytoch 
zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo zahraničných viest. 

 

270 V 1991 59–60
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných stykov na r. 1992; návrh tém spolupráce s Fínskou 
akadémiou vied; plán spolupráce s Talianskom; téma spolupráce 
s CNRS vo Francúzsku; informácia o medzinárodných aktivitách 
Laboratória génového inžinierstva CHÚ SAV; prehľad tém spolupráce 
so Švédskom; záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; 
správy zo zahraničných ciest. 

 

271 V 1992 60
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných ciest na r. 1993; návrh vedeckej a technickej 
spolupráce medzi krajinami Strednej a Východnej Európy v oblasti 
výskumu sacharidov; návrh na vedeckú spoluprácu s Mexikom; 
informácia o kolektívnych členstvách ústavu a individuálnych 
členstvách pracovníkov v medzinárodných nevládnych organizáciách; 
záznamy o pobytoch zahraničných hostí v CHÚ SAV; správy zo 
zahraničných ciest. 
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272 V 1993 60
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných ciest na r. 1994; informácie o dohodách CHÚ SAV 
s pracoviskami v zahraničí, o medzinárodných vedecko-výskumných 
projektoch a nezmluvnej spolupráci; návrh spolupráce s Department of 
Chemistry of University College Dublou; správa o spolupráci s CNRS 
vo Francúzsku; správy zo zahraničných ciest. 

 

273 V 1994 60–61
  Zahraničné styky  

  Plán zahraničných ciest na r. 1995; návrhy medzinárodných 
dvojstranných vedeckých a vedecko-technických projektov CHÚ SAV; 
návrh na spoluprácu CHÚ SAV s United States Department of 
Agriculture v Illinois v oblasti biochémie sacharidov; návrh spolupráce 
s vedeckými inštitúciami v Taliansku, informácie o študijných 
pobytoch pracovníkov CHÚ SAV na zahraničných výskumných 
pracoviskách; správy zo zahraničných ciest. 

 

274 V 1995 61
  Zahraničné styky  

  Návrhy na zahraničné cesty pracovníkov CHÚ SAV; návrh spolupráce 
s Indiou; správa o vedeckých aktivitách CHÚ SAV s inštitúciami 
v Kanade; informácia o spolupráci s Chemickým ústavom Mongolskej 
akadémie vied; informácie o študijných pobytoch pracovníkov CHÚ 
SAV na zahraničných výskumných pracoviskách; správy zo 
zahraničných ciest. 

 

VI. Spolupráca s domácimi inštitúciami 

275 VI 1954 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S Lekárskou fakultou Palackého univerzity v Olomouci; s Chemickou 
fakultou SVŠT v Bratislave, s Ministerstvom poľnohospodárstva; 
s Ministerstvom zdravotníctva; s n.p. Laboratórne prístroje. 

 

276 VI 1955 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave; s Lekárskou 
fakultou Masarykovy univerzity v Brne; s Vysokou školou 
veterinárnou v Košiciach; s Chemickým ústavom Lekárskej fakulty 
Palackého univerzity v Olomouci; s Vysokou školou 
chemickotechnologickou v Prahe; s Ministerstvom zdravotníctva; 
s Ministerstvom ľahkého priemyslu; s Povereníctvom stavebníctva; 
s Povereníctvom potravinárskeho priemyslu; s Výskumným ústavom 
acetylénovej chémie; s Výskumným ústavom reumatických chorôb; so 
Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv; s Výskumným ústavom 
včelárskym; s Chemickou priemyslovou školou vo Svite; s Ústredným 
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banským archívom; s Urologickou klinikou Štátnej nemocnice 
v Banskej Bystrici; s n.p. Matador; s n.p. Slovakofarma Hlohovec; 
s podnikom Farmakon Olomouc. 

277 VI 1956 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S Veterinárnou fakultou VŠP v Košiciach; s Ministerstvom 
zdravotníctva; s ONV v Martine; s Arborétom Mlyňany; 
s Onkologickým ústavom v Bratislave; s Výskumným ústavom 
agrochemickej technológie; s Výskumným ústavom včelárskym; 
s Výskumným ústavom pre farmáciu a biochémiu v Prahe; 
s Československou lekárskou spoločnosťou J. E. Purkyně; 
s Hydroprojektom v Bratislave. 

 

278 VI 1957 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave; s Ministerstvom 
zdravotníctva; s Povereníctvom školstva a kultúry; s ONV v Martine; 
s Arborétom Mlyňany; s Výskumným ústavom včelárskym; 
s Výskumným ústavom liečivých rastlín; s n.p. Kožnak Gottwaldov; 
s Malokarpatskými vinárskymi závodmi v Modre. 

 

279 VI 1958 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S Lekárskou fakultou Palackého univerzity v Olomouci; s Katedrou 
organickej technológie SVŠT; s Prírodovedeckou fakultou UK 
v Bratislave; s Lekárskou fakultou UK v Bratislave; s Prírodovedeckou 
fakultou Masarykovej univerzity v Brne; s Ministerstvom 
zdravotníctva; s Povereníctvom poľnohospodárstva; s Laboratóriom 
meracích prístrojov SAV; so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv; 
s n.p. Galena; s n.p. Modrokamenské uhoľné bane n.p. v Pôtori; 
s Československou lekárskou spoločnosťou J. E. Purkyně. 

 

280 VI 1959 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Farmaceutickou fakultou univerzity v Brne; s Chemickou 
fakultou SVŠT; s Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave; 
s Výskumným ústavom antibiotík; s Výskumným ústavom organických 
syntéz; s Výskumným ústavom pre minerály; s n.p. Chemko Strážske; 
s Československou lekárskou spoločnosťou J. E. Purkyně; 
s Dermatovenerologickou klinikou ÚNZ v Bratislave; so Slovenským 
vydavateľstvom technickej literatúry. 

 

281 VI 1961 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; so SVŠT; s Výskumným ústavom prírodných liečiv v Prahe; 
s Výskumným ústavom papiera a celulózy; so Štátnym ústavom pre 
kontrolu liečiv. 
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282 VI 1962 62
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s chemickými katedrami UK v Bratislave; s fakultami SVŚT; 
s Výskumným ústavom prírodných liečiv; s Výskumným ústavom 
papieru a celulózy. 

 

283 VI 1963 63
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; so školami všeobecne; s Chemickou fakultou SVŠT; 
s Farmaceutickou fakultou UK; s Ministerstvom chemického 
priemyslu; s Výskumným ústavom papieru a celulózy; s Ústavom 
hygieny; s Výskumným ústavom pre farmáciu a biochémiu v Prahe; 
s Výskumným ústavom kožedělným v Gottwaldove; s rezortnými 
výskumnými ústavmi všeobecne; s Rukavičkárskymi závodmi 
v Týništi nad Orlicí; s n.p. Kovo Praha; s n.p. Léčivá; so Slovenskými 
škrobárňami. 

 

284 VI 1964 63
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s vysokými školami všeobecne; s Prírodovedeckou fakultou 
Karlovy univerzity v Prahe; s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ 
v Košiciach; s Chemickou fakultou SVŠT; s Výskumným ústavom 
papiera a celulózy; s Výskumným ústavom reumatických chorôb 
v Piešťanoch; s Výskumným ústavom pre farmáciu a biochémiu 
v Prahe; s Ústavom čistých chemikálií v Brne; s Astronomickým 
ústavom SAV; s Fyzikálnym ústavom SAV; so Slovenskými 
škrobárňami; s Rukavičkárskymi závodmi v Týništi nad Orlicí; 
s Chemickými závodmi J. Dimitrova; s Chemickými závodmi Sokolov; 
so Združením podnikov pre zdravotnícku výrobu SPOFA; s podnikom 
zahraničného obchodu Chemapol; s podnikom Technoexport; s n.p. 
Fotochema; so Slovenským ústredím knižnej kultúry; so Slovenským 
pedagogickým nakladateľstvom. 

 

285 VI 1965 63
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s vysokými školami všeobecne; s Chemickou fakultou 
SVŚT; s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach; 
s Prírodovedeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Brne; 
s Lekárskou fakultou Karlovej univerzity v Hradci Králové; so 
Slovenskou plánovacou komisiou; s Ministerstvom potravinárskeho 
priemyslu; so Slovenskou radou VTS; s Výskumným a vývojovým 
ústavom technického skla; so Štátnym drevárskym výskumným 
ústavom; s Výskumným ústavom papiera a celulózy; 
s Československými škrobárňami; s n.p. Spolana; s Východočeskými 
chemickými závodmi. 
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286 VI 1966 64
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s vysokými školami všeobecne; s Vysokou školou 
technickou v Brne; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; 
s Farmaceutickou fakultou UK; s Prírodovedeckou fakultou Karlovej 
univerzity v Prahe; s Výskumným ústavom kožedělným; so Štátnym 
výskumným ústavom textilným v Liberci; s Výskumným ústavom 
zušľachťovacím; s Výskumným ústavom antibiotík; s Výskumným 
ústavom liehovarov a konzervární; s Ústavom technickej kybernetiky 
SAV; s Rukavičkárskymi závodmi; s Kožiarskymi závodmi 
v Liptovskom Mikuláši; s Krkonošskými papierňami; so Slovenskými 
škrobárňami; s Cukrovarom v Sládkovičove; s n.p. Duslo Šaľa; s n.p. 
Bučina Zvolen. 

 

287 VI 1967 64
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Lekárskou fakultou Palackého univerzity v Olomouci; 
s Farmaceutickou fakultou UK; s Komisiou SNR pre rozvoj vedy a 
techniky; so Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s Botanickým 
ústavom SAV; s Biologickým ústavom SAV; s Ústavom pre 
spracovanie chemických vlákien v Českej Třebovej; so Závodmi 
29. augusta v Partizánskom; s n.p. Léčiva, s n.p. Lachema; s podnikom 
zahraničného obchodu Chemapol. 

 

288 VI 1968 64
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach; s Lekárskou 
fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Brne; s Výskumným ústavom 
tabakového priemyslu v Bábe; s Výskumným ústavom pre farmáciu a 
biochémiu v Prahe; s Výskumným ústavom čistých chemikálií; s n.p. 
Léčiva; s n.p. Šarišské pivovary; s n.p. Technoplyn; s n.p. Biotika. 

 

289 VI 1969 65
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity v Prahe; 
s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; s Ústavom technickej 
kybernetiky SAV. 

 

290 VI 1970 65
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s vysokými školami všeobecne; s Chemickotechnologickou 
fakultou SVŠT; s Farmaceutickou fakultou UK; s Prirodovedeckou 
fakultou Karlovej univerzity v Prahe; s Výskumným ústavom 
včelárskym; s Výskumným ústavom papieru a celulózy; s podnikmi 
zahraničného obchodu Polytechna a Chemapol. 
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291 VI 1971 65
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; 
s Prirodovedeckou fakultou Karlovej univerzity; s Farmaceutickou 
fakultou UK; s Ministerstvom zdravotníctva; s Výskumným ústavom 
hutníctva železa; s Výskumným ústavom papiera a celulózy; 
s podnikom Slovlik; s n.p. Slovakofarma Hlohovec; s Chemickými 
závodmi J. Dimitrova; s podnikom zahraničného obchodu Chemapol. 

 

292 VI 1972 65
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT, s Výskumným 
ústavom liečiv v Hlohovci; s Ústavom polymérov SAV; s Výskumným 
ústavom pre ropu a uhľovodíkové plyny v Bratislave; s Výskumným 
ústavom vodného hospodárstva; s Výskumným ústavom papiera a 
celulózy; s Fakultnou nemocnicou v Bratislave. 

 

293 VI 1973 66
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; s Ústavom pre 
výskum, výrobu a využitie rádioizotopov; s Výskumným ústavom 
cukrovarníckym; s Výskumným ústavom liehovarov a konzervární; so 
Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s n.p. Chemko Strážske; 
s podnikom Pivovary a sladovne. 

 

294 VI 1974 66
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; s Drevárskou 
fakultou VŠLD vo Zvolene; s Výskumným ústavom liehovarov a 
konzervární; s Výskumným ústavom textilnej chémie; s Výskumným 
ústavom chemických vlákien. 

 

295 VI 1975 66
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; s VŠLD vo Zvolene; 
s Výskumným ústavom papieru a celulózy; s Výskumným ústavom pre 
Petrochémiu; s Výskumným ústavom rastlinnej výroby; s Výskumným 
ústavom liehovarov a konzervární; s Výskumným ústavom liečiv; 
s Výskumným ústavom chemických vlákien; s GR Slovcepa; s GR 
Slovchémia; s n.p. Slovenské škrobárne; s n.p. Imuna Šariské 
Michaľany; s Odborovým riaditeľstvom LIKO. 

 

296 VI 1976 66
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; s Ústavom pre 
výskum, výrobu a využitie rádioizotopov; s Výskumným ústavom 
krmovinárskym; s Výskumným ústavom chemických vlákien; 
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s Výskumným ústavom papieru a celulózy; so Štátnym drevárskym 
výskumným ústavom; s Výskumným ústavom pre petrochémiu; s GR 
Liko; s GR Slovchémia; s n.p. Chemko Strážske; s podnikom Pivovary 
a sladovne; s n.p. Slovlik. 

297 VI 1977 66
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Vysokou školou veterinárnou v Brne; s Farmaceutickou 
fakultou UK; s Drevárskou fakultou VŠLD vo Zvolene; 
s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach; s Ústavom 
experimentálnej farmakológie SAV; s Ústavom experimentálnej 
biológie a ekológie SAV; s Virologickým ústavom SAV; s Ústavom 
anorganickej chémie SAV; s Výskumným ústavom papieru a celulózy; 
so Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s Ústavom ochrany 
rastlín; s Výskumným ústavom liehovarov a konzervární; s GR Liko; 
so Stredoslovenskými celulózkami a papierňami; so Slovenskými 
liečebnými závodmi v Hnušti; s n.p. Slovlik; s n.p. Chemko Strážske; 
s GR Slovcepa; so Slovchémiou. 

 

298 VI 1978 67
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s vysokými školami všeobecne; s Chemickotechnologickou 
fakultou SVŠT; s Farmaceutickou fakultou UK; s Ústavom 
experimentálnej farmakológie SAV; s Ústavom experimentálnej 
pedagogiky SAV; s Arborétom Mlyňany; so Štátnym drevárskym 
výskumným ústavom; s Výskumným ústavom chemických vlákien; 
s Výskumným ústavom pre petrochémiu; s Výskumným ústavom 
liehovarov a konzervární; s GR Liko; s GR Slovcepa; so 
Stredoslovenskými celulózkami a papierňami; s a.s. Chemapol. 

 

299 VI 1979 67
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; s Drevárskou 
fakultou VŠLD vo Zvolene; s Výskumným ústavom chemických 
vlákien; s Výskumným ústavom liehovarov a konzervární; so Štátnym 
drevárskym výskumným ústavom; s Výskumným ústavom papieru a 
celulózy; s Výskumným ústavom pre ropu a uhľovodíkové plyny; 
s Ústavom pre výskum výrobu a využitie rádioizotopov; s GR 
Slovchémia; s n.p. Slovakofarma Hlohovec; s GR Slovcepa; s GR 
Liko; s a.s. Chemapol. 

 

300 VI 1980 67
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s fakultami SVŠT; s Farmakologickým ústavom Karlovy 
univerzity v Hradci Králové; s Výskumným ústavom papieru a 
celulózy; s Výskumným ústavom výživy ľudu; so Štátnym drevárskym 
výskumným ústavom; s vývojovým a racionalizačným ústavom Irapa; 
s Ústavom pre výskum, výrobu a využitie rádioizotopov; 
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s Výskumným ústavom petrochémie; s Výskumným ústavom 
potravinárskym; s Fakultnou nemocnicou v Hradci Králové; s GR 
Slovcepa; s n.p. Bukóza Vranov; s n.p. Slovakofarma Hlohovec; s n.p. 
Bioveta; s GR Liko; s n.p. Vratimovské papírny. 

301 VI 1981 67–68
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s vysokými školami všeobecne; s Chemickotechnologickou 
fakultou SVŠT; s Vysokou školou chemickotechnologickou v Prahe; 
s Prírodovedeckou fakultou UK; s Ústavom experimentálnej 
farmakológie SAV; s Výskumným ústavom papieru a celulózy; so 
Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s Ústavom pre výskum, 
výrobu a využitie rádioizotopov; s Výskumným ústavom 
krmovinárskeho priemyslu a služieb; s vývojovým a racionalizačným 
ústavom Irapa; s Výskumným a šľachtiteľským ústavom 
zeleninárskym v Olomouci; s Výskumným ústavom chemických 
vlákien; s n.p. Bukóza Vranov nad Topľou; s GR Liko; s n.p. 
Slovakofarma Hlohovec; s Juhoslovenskými celulózkami a papierňami. 

 

302 VI 1982 68
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; 
s Farmaceutickou fakultou UK; s Vysokou školou 
chemickotechnologickou v Pardubiciach; s Ústavom experimentálnej 
biológie a ekológie SAV; s Výskumný ústavom papieru a celulózy; so 
Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s Ústavom pre výskum, 
výrobu a využitie rádioizotopov; s Výskumným ústavom chemických 
vlákien; s Výskumným ústavom potravinárskym; s Ústavom 
kardiovaskulárnych chorôb KÚNZ v Bratislave; s Výskumným 
ústavom textilnej chémie; s GR Slovchémia; s GR Liko; s n.p. Bukóza 
Vranov nad Topľou; s n.p. Slovakofarma Hlohovec; so 
Západoslovenskými plynárenskými závodmi; s n.p. Léčiva; 
s Juhoslovenskými celulózkami a papierňami. 

 

303 VI 1983 68
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; s Ústavom 
polymérov SAV; s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV; 
s Ústavom experimentálnej biológie a ekológie SAV; s Ústavom 
experimentálnej onkológie SAV; s Výskumným ústavom chemických 
vlákien; s Výskumným ústavom živočíšnej výroby; s Výskumným 
ústavom papieru a celulózy; so Štátnym drevárskym výskumným 
ústavom; s vývojovým a racionalizačným ústavom Irapa; s Ústavom 
pre výskum, výrobu a využitie rádioizotopov; s Výskumným ústavom 
textilnej chémie; s Výskumným ústavom geologického inžinierstva; 
s Výskumným ústavom hydinárskeho priemyslu; s Fakultnou 
nemocnicou v Bratislave; s n.p. Slovakofarma Hlohovec; s GR Liko. 
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304 VI 1984 69
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; 
s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity; s Vysokou školou 
poľnohospodárskou v Nitre; s Encyklopedickým ústavom SAV; 
s Ústavom merania a meracej techniky SAV; s Výskumným ústavom 
papieru a celulózy; so Štátnym drevárskym výskumným ústavom; 
s Výskumným a vývojovým ústavom prefabrikácie; s Výskumným 
ústavom pre petrochémiu; s vývojovým a racionalizačným ústavom 
Irapa; s Výskumným ústavom textilnej chémie; s Ústavom pre výskum, 
výrobu a využitie rádioizotopov; s Výskumným ústavom 
potravinárskym; s Výskumným ústavom lekárskej bioniky; s Ústavom 
klinickej onkológie; s Výskumným ústavom liehovarov a konzervární; 
s Výskumným ústavom geologického inžinierstva; s Výskumným 
ústavom potravinárskeho priemyslu; s GR Slovcepa; s n.p. 
Slovakofarma Hlohovec; s Výskumným ústavom Liko; s Chemickými 
závodmi J. Dimitrova; so Západoslovenskými plynárenskými závodmi; 
s n.p. Slovnaft; s n.p. Bukóza Vranov nad Topľou; s n.p. Slovenské 
škrobárne; s Výskumnou a vývojovou základňou cukrovarníckeho 
priemyslu; s KÚNZ Ostrava; s Lekárenskou službou KÚNZ Banská 
Bystrica. 

 

305 VI 1985 69
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou SVŠT; 
s Prírodovedeckou fakultou UK; s Vysokou školou 
chemickotechnologickou v Pardubiciach; s Ministerstvom 
zdravotníctva; so Štátnym drevárskym výskumným ústavom; 
s Výskumným ústavom papieru a celulózy; s Výskumným ústavom pre 
petrochémiu; s Výskumným ústavom potravinárskeho priemyslu; 
s Výskumným ústavom potravinárskym; s Výskumným ústavom 
geologického inžinierstva; s Výskumným ústavom liehovarov a 
konzervární; s vývojovým a racionalizačným ústavom Irapa; 
s Výskumným ústavom pre farmáciu a biochémiu; s Výskumným a 
vývojovým ústavom sklárskym; s Výskumným ústavom chemickej 
technológie; s Výskumným ústavom Liko, s GR Cukor-cukrovinky; 
s Chemickými závodmi J. Dimitrova; s n.p. Slovakofarma Hlohovec. 

 

306 VI 1986 69–70
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Elektrotechnickou fakultou SVŠT; s Lekárskou fakultou 
UK v Martine; s Farmaceutickou fakultou UK; s Vysokou školou 
chemickotechnologickou v Prahe; s Výpočtovým strediskom SAV; 
s Ústavom polymérov SAV; s Elektrotechnickým ústavom SAV; 
s Fyzikálnym ústavom SAV; s Arborétom Mlyňany; so Štátnym 
drevárskym výskumným ústavom; s Výskumným ústavom papieru a 
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celulózy; s Výskumným ústavom pre farmáciu a biochémiu; 
s Výskumným ústavom liečiv; s Výskumným ústavom chemickej 
technológie; s Výskumným ústavom Liko; s n.p. Slovakofarma 
Hlohovec; s JRD Luže; s Chemickými závodmi J. Dimitrova; 
s Ústavom národného zdravia mesta Bratislava; s Fakultnou 
nemocnicou v Bratislave. 

307 VI 1987 70
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Lekárskou fakultou UK v Martine; s Výborom ľudovej 
kontroly SSR; s Ústavom anorganickej chémie SAV; s Geologickým 
ústavom SAV; s Arborétom Mlyňany; s Výskumným ústavom papiera 
a celulózy; so Štátnym drevárskym výskumným ústavom; 
s Výskumným ústavom Liko; s Výskumným ústavom potravinárskym; 
s n.p. Duslo Šaľa; s n.p. Slovakofarma Hlohovec; s koncernom 
Cukrovarský a cukríkarský priemysel; s o.p. Chemika; s Okresnou 
poľnohospodárskou správou v Komárne; s Československou 
vedeckotechnickou spoločnosťou. 

 

308 VI 1988 70
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s vysokými školami všeobecne; s Chemickotechnologickou 
fakultou SVŠT; s Prírodovedeckou fakultou UK; s Ministerstvom 
zdravotníctva SSR; s Výskumným ústavom papieru a celulózy; so 
Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s Výskumným ústavom 
chemickej technológie; s Ústavom lekárskej kozmetiky; s Výskumným 
ústavom Liko; s Výskumným ústavom textilnej chémie; s n.p. 
Slovakofarma Hlohovec; s odborovým podnikom Čokoládovne; 
s podnikom Slovnaft; s Chemickými závodmi J. Dimitrova; s n.p. 
Bioveta; s JRD Luže; s Okresnou poľnohospodárskou správou 
v Komárne. 

 

309 VI 1989 71
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Lekárskou fakultou UK; s Výskumným ústavom liečiv; so 
Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s Výskumným ústavom 
papieru a celulózy; so š.p. Slovenské škrobárne a liehovary; 
s vývojovým a racionalizačným ústavom Irapa; s JRD Kestřany; 
s výrobným družstvom Consulting. 

 

310 VI 1990 71
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Elektrotechnickým ústavom SAV; s Výskumným ústavom 
rastlinnej výroby; s Výskumným ústavom papieru a celulózy; so 
Štátnym drevárskym výskumným ústavom; s Výskumným ústavom 
reumatických chorôb; s výrobným družstvom Consulting; so š.p. 
Chemika; so š.p. Filpap; s n.p. Lykové textilné závody v Revúcej; 
s JRD v Novej Lubovni. 
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311 VI 1991 71
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S ČSAV; s Chemickotechnologickou fakultou STU; s Vysokou školou 
chemickotechnologickou v Prahe; s Prírodovedeckou fakultou UK; 
s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach; s Ministerstvom 
školstva, mládeže a športu SR; s Ústavom polymérov SAV; 
s Výskumným ústavom papieru a celulózy; s Výskumným ústavom 
Liko; s RD „Zlatý Klas“ v Petrovej Vsi; s Úradom životného prostredia 
mesta Bratislavy; so Slovenským literárnym fondom. 

 

312 VI 1992 71
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S Chemickotechnologickou fakultou STU; s Vysokou školou 
chemickotechnologickou; s Výskumným ústavom Liko; s Výskumným 
ústavom papieru a celulózy; so spoločnosťou Heralia Považská 
Bystrica; s firmou Bio Písek; s a.s. Istrochem; so spoločnosťou Biocel 
Paskov; s Ústavom cestného hospodárstva dopravy; so Slovenský 
literárnym fondom. 

 

313 VI 1993 71
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S AV ČR; s Chemickotechnologickou fakultou STU; 
s Prírodovedeckou fakultou UK; s Ústavom ekobiológie SAV; 
s Elektrotechnickým ústavom SAV; s Cukrovarom Trnava; so s.r.o. 
Slezské škrobárne a liehovary; s Chemapolom Praha; s Ministerstvom 
hospodárstva SR; s Národným centrom pre informatiku; s Maticou 
slovenskou; so Slovenským literárnym fondom. 

 

314 VI 1994 71
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S Chemickotechnologickou fakultou STU; s Ministerstvom 
pôdohospodárstva; s Ústavom anorganickej chémie SAV; s Ústavom 
experimentálnej endokrinológie SAV; so Zväzom chemického a 
farmaceutického priemyslu SR; so Slovenskou agentúrou životného 
prostredia; so Stredným odborným učilišťom chemickým v Bratislave; 
s Maticou slovenskou; s firmou Monta Žilina. 

 

315 VI 1995 71
  Spolupráca s domácimi inštitúciami  

  S Chemickotechnologickou fakultou STU; s Lekárskou fakultou UK; 
s Prírodovedeckou fakultou UK; s Ministerstvom obrany SR; 
s Ústavom anorganickej chémie SAV; s podnikom Slovakofarma –
Liečivé rastliny Malacky; s Výskumným ústavom potravinárskym; 
s Centrom pre sociálnu a marketingovú analýzu Focus; s Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; s Centrom pre rozvoj, 
vedu a technológie SARC. 
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VII. Vedecké podujatia 

316 VII 1954 71 
  Vedecké podujatia   

  „Chemický zjazd Banská Štiavnica“ – návrh na pozvanie zahraničných 
hostí. 

  

317 VII 1955 71 
  Vedecké podujatia   

  „1. celoštátna konferencia o anorganickej chémii“ Smolenice –
program, zoznam účastníkov, príhovory, rozpočet, správa o priebehu; 
„Konferencia o makromolekulárnych látkach“ v Libliciach – správa 
o priebehu. 

  

318 VII 1956 72 
  Vedecké podujatia   

  Návrh na konanie biochemického seminára v CHÚ SAV; prihlášky 
referátov na farmaceutický zjazd vo Vysokých Tatrách. 

  

319 VII 1957 72 
  Vedecké podujatia   

  Konferencia „Buk ako priemyselná surovina“ v Sliači – oznámenie 
o usporiadaní. 

  

320 VII 1958 72 
  Vedecké podujatia   

  „Sympózium o kardiovaskulárne účinných látkach“ v Smoleniciach –
návrh na usporiadanie, informácia o príprave. 

  

321 VII 1962 72 
  Vedecké podujatia   

  Návrh plánu vedeckých konferencií CHÚ SAV na r. 1963.   

322 VII 1963 72 
  Vedecké podujatia   

  Materiály zo slávnostného zasadnutia k 10. výročiu vzniku CHÚ SAV.   

323 VII 1964 72 
  Vedecké podujatia   

  Plán konferencií CHÚ SAV na r. 1965.   

324 VII 1965 72 
  Vedecké podujatia   

  „Sympózium o alkaloidoch“ v Smoleniciach – príhovory.   

325 VII 1968 72 
  Vedecké podujatia   

  Prehľad vedeckých seminárov CHÚ SAV.   
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326 VII 1969 72 
  Vedecké podujatia   

  „Francúzsko-československé kolokvium o chémii a biochémii 
sacharidov“ v Smoleniciach – zoznam účastníkov, súhrn prednášok, 
správa o priebehu; prehľad vedeckých seminárov CHÚ SAV. 

  

327 VII 1970 72 
  Vedecké podujatia   

  Schválenie konania konferencie „Kolokvium o biochémii sacharidov“ 
v r. 1970. 

  

328 VII 1972 72 
  Vedecké podujatia   

  „5. výročný seminár o kvasinkách“ v Smoleniciach – program.   

329 VII 1973 72 
  Vedecké podujatia   

  Materiály zo slávnostného zasadnutia k 20. výročiu vzniku CHÚ SAV.   

330 VII 1974 72 
  Vedecké podujatia   

  „7. medzinárodné sympózium o chémii sacharidov“ v Bratislave –
návrh na usporiadanie, program, zoznam účastníkov, rozpočet, správa 
o priebehu. 

  

331 VII 1976 72 
  Vedecké podujatia   

  Sympózium „Základný výskum dreva z hľadiska jeho komplexného 
využitia“ – zápisnica zo zasadnutia organizačného výboru, prehľad 
pracovných komisií, zoznam účastníkov, referáty, správa o priebehu. 

  

332 VII 1977 72 
  Vedecké podujatia   

  „Sympózium o kvasinkách“ – príhovor; návrh Laboratória chémie alfa-
glukánov na usporiadanie sympózia v r. 1978. 

  

333 VII 1978 72 
  Vedecké podujatia   

  „7. kolokvium o chémii, biológii a fyzikálnych vlastnostiach dreva“ 
v Bratislave – program, zoznam účastníkov, súhrny prednášok, správa 
o priebehu; 2. medzinárodné sympózium o základnom výskume dreva“ 
v Smoleniciach – zoznam účastníkov. 

  

334 VII 1979 72 
  Vedecké podujatia   

  „Kolokvium o základnom chemickom výskume škrobu“ na Pezinskej 
Babe – zápisnice zo zasadnutí prípravného výboru, program, zoznam 
účastníkov, rozpočet, správa o priebehu. 
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335 VII 1980 72 
  Vedecké podujatia   

  Sympózium „Nové trendy výskumu a využitia biopolymérov“ 
v Smoleniciach – oznámenie o konaní, zoznam účastníkov; plán 
vedeckých podujatí CHÚ SAV na r. 1981. 

  

336 VII 1981 72 
  Vedecké podujatia   

  „1. bratislavské sympózium o sacharidoch“ – návrh na usporiadanie, 
program, správa o priebehu. 

  

337 VII 1982 73 
  Vedecké podujatia   

  2. celoštátne sympózium „Nové trendy výskumu a využitia 
biopolymérov“ v Smoleniciach – cirkulár; plán vedeckých seminárov 
CHÚ SAV. 

  

338 VII 1983 73 
  Vedecké podujatia   

  Sympózium „Kvasinky v životnom prostredí človeka“ v Smoleniciach 
– zápisnica zo zasadnutia prípravného výboru, správa o priebehu; plán 
vedeckých seminárov CHÚ SAV. 

  

339 VII 1984 73 
  Vedecké podujatia   

  „2. bratislavské sympózium o sacharidoch“ – zoznam účastníkov, 
správa o priebehu. 

  

340 VII 1986 73 
  Vedecké podujatia   

  „3. bratislavské sympózium o sacharidoch“ – správa o priebehu; 
prehľad konferencií a sympózií CHÚ SAV v r. 1986. 

  

341 VII 1987 73 
  Vedecké podujatia   

  „3. trilaterálna konferencia o kvasinkách“ v Smoleniciach – program, 
správa o priebehu. 

  

342 VII 1988 73 
  Vedecké podujatia   

  Medzinárodné sympózium o enzýmovom inžinierstve“ v Smoleniciach 
– program, zoznam účastníkov, správa o priebehu; „4. bratislavské 
sympózium o sacharidoch“ – návrh na usporiadanie, zoznam 
účastníkov, správa o priebehu; „7. medzinárodné sympózium 
o základnom výskume dreva“ v Smoleniciach – návrh na usporiadanie, 
zoznam účastníkov, správy o priebehu. 
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343 VII 1989 73 
  Vedecké podujatia   

  „19. výročná konferencia o kvasinkách“ v Smoleniciach – program.   

344 VII 1990 73 
  Vedecké podujatia   

  „5. bratislavské sympózium o sacharidoch“ – správa o priebehu; „14. 
medzinárodné špecializované sympózium o kvasinkách“ 
v Smoleniciach – návrh na usporiadanie, návrhy na pozvanie 
zahraničných hostí. 

  

345 VII 1991 73 
  Vedecké podujatia   

  „20. výročná konferencia o kvasinkách“ – oznámenie o konaní.   

346 VII 1992 73 
  Vedecké podujatia   

  „6. bratislavské sympózium o sacharidoch“ – návrh na konanie, 
pozvánky zahraničným hosťom, rozpočet, správa o priebehu. 

  

347 VII 1994 73 
  Vedecké podujatia   

  „7. bratislavské sympózium o sacharidoch“ – pozvánky, príhovor; 
správa o vedeckých podujatiach CHÚ SAV za r. 1994; plán podujatí 
CHÚ SAV za r. 1995. 

  

348 VII 1995 73 
  Vedecké podujatia   

  Informácia o vedeckom prínose podujatia „24. výročná konferencia 
o kvasinkách“; plán podujatí na r. 1996. 

  

VIII. Edi čná a vedecko-popularizačná činnosť 

349 VIII 1954 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Pozvanie na zasadnutie redakčného kruhu Chemických zvestí; návrh 
prednáškovej činnosti pracovníkov CHÚ SAV v rámci predvolebnej 
kampane. 

 

350 VIII 1955 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Informácia o vydávaní Chemických zvestí.  

351 VIII 1956 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Pozvánka na zasadnutie redakčnej rady Chemických zvestí; článok 
„O výrobe československých laboratórnych chemikálií“ pre 
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Československú tlačovú kanceláriu. 

352 VIII 1957 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrhy na uverejnenie prác pracovníkov CHÚ SAV v Bratislavských 
lekárskych listoch. 

 

353 VIII 1959 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zoznam publikácií pracovníkov CHÚ SAV z odboru elektrochémie.  

354 VIII 1963 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zoznam pôvodnej vedeckej tvorby pracovníkov CHÚ SAV; návrh na 
vydanie informačného bulletinu o chémii a biochémii sacharidov; 
prehľad o popularizačnej činnosti CHÚ SAV na výstave „Rozvoj 
Slovenska v socialistickom Československu“ v Paríži; stručná 
charakteristika publikácie CHÚ SAV „Niektoré prírodné látky 
slovenskej rastlinnej základne“. 

 

355 VIII 1964 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Súhlas Predsedníctva SAV s vydávaním “Informačného bulletinu 
o chémii a biochémii sacharidov“ v CHÚ SAV; zmeny v redakčnej 
rade časopisu Chemické zvesti. 

 

356 VIII 1965 73
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrh na reportáž z výsledkov práce CHÚ SAV; návrh na účasť CHÚ 
SAV na Svetovej výstave v Montreali v r. 1967. 

 

357 VIII 1968 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrh na účasť CHÚ SAV na bratislavskej výstave chemických 
výrobkov; informácia o účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu 
„Incheba '68“. 

 

358 VIII 1969 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Žiadosť o vydanie účelovej publikácie pre potreby CHÚ SAV; 
informácie o účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu 
„Incheba '69“. 

 

359 VIII 1970 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady Chemických zvestí, správa, 
o časopise Chemické zvesti za r. 1968 a 1969; návrh účasti CHÚ SAV 
na 1. výstave vynálezov a zlepšovacích návrhov v Brne; návrh účasti 
CHÚ SAV na výstave „Chémia '70“ v Moskve; informácie o účasti 
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CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu „Incheba '70“. 

360 VIII 1971 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Informácie o účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu 
„Incheba '71“. 

 

361 VIII 1972 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Články pracovníkov CHÚ SAV do časopisu „Novosti vedy a 
techniky“; príspevok CHÚ SAV pre Slovenský úrad pre tlač a 
informácie; informácia o účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu 
„Incheba '72“. 

 

362 VIII 1973 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Plán knižných diel CHÚ SAV do r. 1980; námetový list na vydanie 
knižnej publikácie A. Kockovej-Kratochvilovej „10 years activity in 
yeast research“; podklady CHÚ SAV pre publikáciu „20 rokov SAV“; 
články na uverejnenie v časopise „Novosti vedy a techniky“. 

 

363 VIII 1974 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Článok o CHÚ SAV pre Československú tlačovú kanceláriu.  

364 VIII 1975 74
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Informácia o CHÚ SAV pre zahraničné vysielanie Československého 
rozhlasu. 

 

365 VIII 1977 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Podklady CHÚ SAV pre publikáciu „Slovenská akadémia vied 1953–
1978“; úvodník „Február – zdroj víťazstiev a poučení“ do Správ SAV; 
heslo „Chemický ústav SAV“ do 2. zväzku Encyklopédie Slovenska. 

 

366 VIII 1978 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady Chemických zvestí; námetový 
list knižnej publikácie A. Kockovej-Kratochvilovej „Metódy práce 
s kvasinkami“; námetový list publikácie Repáš – Dykyj: „Tlak 
nasýtených pár organických zlúčenín“; články pracovníkov CHÚ SAV 
na uverejnenie v časopise „Collection of Czechoslovak Chemicals 
Communications“ a Novosti vedy a techniky“. 

 

367 VIII 1979 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady Chemických zvestí; informácia 
o výsledkoch činnosti CHÚ SAV pre časopis „Novosti vedy a 
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techniky“. 

368 VIII 1980 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady Chemických zvestí; článok 
o CHÚ SAV pre denník „Práca“. 

 

369 VIII 1981 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady Chemických zvestí; námetový 
list publikácie M. Repáš a kol. „Tlak nasýtenej pary organických 
zlúčenín – II. diel“; plán zasielania rukopisov pracovníkov CHÚ SAV 
do Vydavateľstva Veda SAV; informácia o CHÚ SAV pre časopis 
„Správy SAV“; návrh účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu 
„Incheba '82“; text CHÚ SAV do pripravovanej publikácie 
k 30. výročiu SAV. 

 

370 VIII 1982 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Články pracovníkov CHÚ SAV do časopisu „Novosti vedy a 
techniky“; návrh účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu 
„Incheba '83“; návrh účasti CHÚ SAV na poľnohospodárskej výstave 
„Agrokomplex '83“; podklady CHÚ SAV pre výstavu Slovenského 
národného múzea; skutočná informácia o publikačnej činnosti CHÚ 
SAV. 

 

371 VIII 1983 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrh tém pre popularizáciu činnosti ústavu v masovokomunikačných 
prostriedkoch; príspevky pracovníkov CHÚ SAV do časopisu „Novosti 
vedy a techniky“, „Chemlon“ a denníka „Práca“; návrh účasti CHÚ 
SAV na medzinárodnom veľtrhu „Incheba '84“. 

 

372 VIII 1984 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zápisnica zo zasadnutia redakčnej rady Chemických zvestí; návrh na 
vydanie „Katalógu kultúr kvasiniek“; interview s riaditeľom CHÚ 
SAV M. Repášom pre denník „Pravda“; príspevky pracovníkov CHÚ 
SAV do časopisu „Novosti vedy a techniky“ a „Technická práca“; 
návrh účasti CHÚ SAV na výstave „Invex '84“ v Brne. 

 

373 VIII 1985 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrh obsahového poňatia Chemických zvestí; témy CHÚ SAV na 
publikovanie v masovokomunikačných prostriedkoch; príspevky 
pracovníkov CHÚ SAV do časopisov „Novosti vedy a techniky“, 
„Biológia“, „Collection of Czechoslovak Chemical Communications“ a 
„Správy SAV“; príspevok CHÚ SAV pre tlačovú agentúru Orbis. 
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374 VIII 1986 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrh tém CHÚ SAV na publikovanie v masovokomunikačných 
prostriedkoch; návrh účasti CHÚ SAV na výstave „Invex '86“ v Brne; 
návrh účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu „Incheba '86“; 
súhlas vedenia CHÚ SAV s nakrúcaním časti filmu „Biotechnológie“ 
v CHÚ SAV. 

 

375 VIII 1987 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zápisnice zo zasadnutí redakčnej rady Chemical Papers; návrh účasti 
CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu „Incheba '87“; anketa 
o základnom výskume pre časopis „Vesmír“. 

 

376 VIII 1988 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Články pracovníkov CHÚ SAV do časopisov „Pas“, „Collection of 
Czechoslovak Chemical Communications“ a „Novosti vedy a 
techniky“. 

 

377 VIII 1989 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrh účasti CHÚ SAV na výstave o životnom prostredí; návrh účasti 
CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu „Incheba '90“. 

 

378 VIII 1990 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Návrh zoznamu významných osobností z oblasti výskumu chémie pre 
pripravovanú publikáciu „Kto je kto na Slovensku 1990“. 

 

379 VIII 1991 75
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Zhodnotenie časopisu „Chemical Papers“; informácie o možnostiach 
financovania časopisu „Chemical Papers“; informácia o zmene 
vydavateľa časopisu „Chemical Papers“ a delimitácii redakcie na 
Chemickotechnologickú fakultu STU. 

 

380 VIII 1992 76
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Informácie o vydávaní časopisu „Chemical Papers“; návrh účasti CHÚ 
SAV na medzinárodnom veľtrhu „Incheba '92“; informácie 
o oblastiach výskumu CHÚ SAV na publikovanie 
v masovokomunikačných prostriedkoch; propagačný materiál o CHÚ 
SAV pre Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru. 

 

381 VIII 1993 76
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Informácie o vydávaní časopisu „Chemicel Papers“; informačný  
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materiál o Dni otvorených dverí v CHÚ SAV. 

382 VIII 1994 76
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Informácie o vydávaní časopisu „Chemical Papers“; návrh účasti CHÚ 
SAV na výstave „Novtech '94“ v Žiline; návrh publikačnej činnosti 
CHÚ SAV a ostatných pracovísk II. oddelenia vied SAV. 

 

383 VIII 1995 76
  Edičná a vedecko-popularizačná činnosť  

  Propagačné materiály o CHÚ SAV pre redakciu „Slovakia“; 
informácie o účasti CHÚ SAV na medzinárodnom veľtrhu 
„Incheba '95“ a výstave „Novtech '95“; krátka charakteristika 
pracoviska pre pripravovanú publikáciu o SAV. 

 

IX. Vedecká výchova 

a. Všeobecná agenda 

384 IXa 1953 76
  Všeobecná agenda  

  Menovanie J. Tamchynu za školiteľa vedeckých ašpirantov D. Šikla a 
V. Kaláča. 

 

385 IXa 1954 76
  Všeobecná agenda  

  Informácia o záujme interných vedeckých pracovníkov CHÚ SAV 
o externú ašpirantúru. 

 

386 IXa 1955 76
  Všeobecná agenda  

  Plán výchovy vedeckých kádrov do r. 1960; spresnený plán vedeckej 
výchovy na r. 1955. 

 

387 IXa 1959 76
  Všeobecná agenda  

  Návrh plánu vedeckej výchovy na r. 1960.  

388 IXa 1961 76
  Všeobecná agenda  

  Udelenie práva obhajob kandidátskych dizertačných prác v CHÚ SAV 
v odboroch biochémia, technológia potravín a organická chémia; 
zoznam ašpirantov prijatých v r. 1961; návrhy na menovanie 
pracovníkov CHÚ SAV za školiteľov. 

 

389 IXa 1962 76
  Všeobecná agenda  

  Spresnenie plánu výchovy nových vedeckých pracovníkov na r. 1961–  
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1965; plán výchovy na r. 1963; zoznam ašpirantov prijatých v r. 1962; 
výročné hodnotenie ašpirantov; menovania vedeckých pracovníkov 
CHÚ SAV za školiteľov. 

390 IXa 1963 76
  Všeobecná agenda  

  Návrh na prenesenie práva obhajob kandidátskych dizertačných prác 
v odbore „chemická technológia vláknin“ z Ústavu dreva, celulózy a 
chemických vlákien SAV na Chemický ústav; plán vedeckej výchovy 
na r. 1964; zoznam ašpirantov prijatých v r. 1963; zoznam všetkých 
ašpirantov CHÚ SAV. 

 

391 IXa 1964 76
  Všeobecná agenda  

  Zloženie komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo 
vednom odbore „biochémia“; návrh na zrušenie práva obhajob 
kandidátskych dizertačných prác vo vedných odboroch „chémia 
potravín“ a „technológia potravín“ v CHÚ SAV; zoznam ašpirantov 
prijatých v r. 1964; výročné hodnotenie ašpirantov; výkaz o výchove 
vedeckých pracovníkov za r. 1964. 

 

392 IXa 1965 76
  Všeobecná agenda  

  Schválený plán výchovy na r. 1965; komentár k plánu výchovy na 
r. 1966–1970; koncepcia rozvoja vedeckej výchovy do r. 1970 a 1975; 
návrhy na zriadenie stálych komisií pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác vo vedných odboroch „biochémia“, „organická 
chémia“ a „organická technológia“ na CHÚ SAV; návrhy na zloženie 
stálych komisií pre obhajoby; zoznam ašpirantov prijatých v r. 1965; 
výročné hodnotenie ašpirantov; informácia o ašpirantoch školených na 
požiadanie Ministerstva chemického priemyslu. 

 

393 IXa 1966 76
  Všeobecná agenda  

  Schválený plán výchovy na r. 1966; plán vedeckej výchovy na r. 1967; 
návrh na umiestnenie absolventov výchovy; návrh na zloženie komisií 
pre obhajoby vo vedných odboroch „organická chémia“ a „biochémia“; 
správa o súčasnom stave výchovy v CHÚ SAV; zhodnotenie 
priebehuvedeckej výchovy v študijnom období 1965–1966; výkaz 
o výchove vedeckých pracovníkov za r. 1966. 

 

394 IXa 1967 76
  Všeobecná agenda  

  Žiadosť o pridelenie miesta riadnej vedeckej ašpirantúry na r. 1967; 
zoznam školiteľov v CHÚ SAV; správa o činnosti školiaceho 
pracoviska, podklady pre hodnotenie doterajších výsledkov vedeckej 
výchovy na CHÚ SAV; výročné hodnotenie vedeckej výchovy v CHÚ 
SAV. 
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395 IXa 1968 76
  Všeobecná agenda  

  Plán výchovy na r. 1969; návrhy na školiteľov; výkaz o štruktúre 
vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1968. 

 

396 IXa 1969 76
  Všeobecná agenda  

  Realizácia opatrení Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti 
v otázkach vedeckej výchovy v podmienkach CHÚ SAV; zloženie 
komisie pre obhajoby vo vednom odbore „organická chémia“; prehľad 
ašpirantov; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za 
r. 1969. 

 

397 IXa 1970 76
  Všeobecná agenda  

  Zoznam školiteľov; zoznam pracovníkov CHÚ SAV navrhnutých na 
zaradenie do vedeckej prípravy; návrh na nové zloženie komisie pre 
obhajoby vo vednom odbore „organická chémia“; výkaz o štruktúre 
vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1970. 

 

398 IXa 1971 76
  Všeobecná agenda  

  Prehľad voľnej školiacej kapacity CHÚ SAV na r. 1971; návrh na 
zloženie komisií pre odbornú skúšku z biochémie; návrhy na členov 
komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác; zloženie komisie 
pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore „organická 
chémia“; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za 
r. 1971. 

 

399 IXa 1972 76
  Všeobecná agenda  

  Schválený plán výchovy na r. 1972; plán výchovy na r. 1973; 
oznámenie o definitívnom schválení a zložení komisie pre obhajoby
kandidátskych dizertačných prác v odbore „organická chémia“; 
zápisnica zo zasadnutia Komisie pre prijímanie do vedeckej 
ašpirantúry na CHÚ SAV zoznam školiteľov; zoznam ašpirantov; 
výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1972. 

 

400 IXa 1973 77
  Všeobecná agenda  

  Schválený plán výchovy na r. 1973; plán výchovy na r. 1974; správa 
o problémoch výchovy vedeckých pracovníkov v CHÚ SAV; prehľad 
o súčasnom stave školiteľov; prehľad ašpirantov; výkaz o štruktúre 
vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1973. 

 

401 IXa 1974 77
  Všeobecná agenda  

  Žiadosť o zvýšenie miest riadnej vedeckej ašpirantúry v r. 1974; plán  
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vedeckej výchovy na r. 1975; návrh na zaradenie uchádzačov do 
riadnej ašpirantúry v CHÚ SAV. 

402 IXa 1975 77
  Všeobecná agenda  

  Plán vedeckej výchovy na r. 1976–1980; prehľad ašpirantov; záznam 
z porady vedenia s mladými pracovníkmi zaradenými vo vedeckej 
výchove. 

 

403 IXa 1976 77
  Všeobecná agenda  

  Výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za r. 1976.  

404 IXa 1977 77
  Všeobecná agenda  

  Plán vedeckej výchovy na r. 1977–1980; plán výchovy CHÚ SAV do 
r. 1990 a zoznam ašpirantov. 

 

405 IXa 1978 77
  Všeobecná agenda  

  Štatisticky prehľad o vedeckej výchove v CHÚ SAV.  

406 IXa 1979 77
  Všeobecná agenda  

  Schválený plán výchovy na r. 1979; oznámenie o zriadení a zložení 
komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore 
„organická chémia“ na CHÚ SAV; prehľad pracovníkov CHÚ SAV 
zaradených do jednotlivých foriem vedeckej výchovy. 

 

407 IXa 1980 77
  Všeobecná agenda  

  Doplnenie plánu vedeckej výchovy na roky 1981–1985.  

408 IXa 1981 77
  Všeobecná agenda  

  Prehľad voľnej školiacej kapacity CHÚ SAV na r. 1982; správa 
o činnosti školiaceho pracoviska v odbore „organická chémia za roky 
1976–1980; správa o obhajobách kandidátskych dizertácií na CHÚ 
SAV v r. 1980. 

 

409 IXa 1982 77
  Všeobecná agenda  

  Plán výchovy na r. 1983; prehľad pracovníkov zaradených do 
jednotlivých foriem vedeckej výchovy; podklady pre kontrolu vedeckej 
výchovy na CHÚ SAV; záznam o vykonaní kontroly vedeckej 
výchovy na CHÚ SAV; podklady CHÚ SAV k materiálu o výchove 
vedeckých pracovníkov a ich uplatnení pri budovaní socialistickej 
spoločnosti. 
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410 IXa 1983 77
  Všeobecná agenda  

  Schválený plán výchovy na r. 1983; prehľad školiacich odborov CHÚ 
SAV; výročná správa o vedeckej výchove v CHÚ SAV; stanovisko 
k zriaďovaniu nových komisií na základe pokynov SKVH; záznam 
z prijímacích pohovorov do vedeckej výchovy. 

 

411 IXa 1984 77
  Všeobecná agenda  

  Realizácia opatrení Predsedníctva SAV v oblasti výchovy vedeckých 
pracovníkov v podmienkach CHÚ SAV; zoznam školiteľov; správa 
o vedeckej výchove v CHÚ SAV za r. 1984. 

 

412 IXa 1985 77
  Všeobecná agenda  

  Prehľad voľnej školiacej kapacity CHÚ SAV; oznámenie o zrušení 
práva obhajob kandidátskych dizertačných prác v odbore „fyzikálna 
chémia“ v CHÚ SAV; hodnotenie pracovníkov zaradených do 
všetkých foriem vedeckej výchovy; zoznam ašpirantov; zoznam 
školiteľov; záznam z kontroly vedeckej výchovy v CHÚ SAV. 

 

413 IXa 1986 77
  Všeobecná agenda  

  Plán výchovy na r. 1987; správa o úrovni a prínose obhajovaných 
doktorských a kandidátskych dizertačných prác v CHÚ SAV; prehľad 
ašpirantov; prehľad školiteľov; zápisnica z prijímacích pohovorov do 
vedeckej výchovy. 

 

414 IXa 1987 77
  Všeobecná agenda  

  Správy o vedeckej výchove v CHÚ SAV; správa o činnosti školiteľov 
v CHÚ SAV; prehľad ašpirantov; komplexná správa o vedeckej 
výchove za r. 1987. 

 

415 IXa 1988 77
  Všeobecná agenda  

  Schválený plán výchovy na r. 1988; prehľad pracovníkov zaradených 
do všetkých foriem vedeckej výchovy. 

 

416 IXa 1989 77
  Všeobecná agenda  

  Prehľad ašpirantov; správa o vedeckej výchove za r. 1989; zhodnotenie 
prijímacích pohovorov do vedeckej výchovy. 

 

417 IXa 1990 77
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov zaradených do všetkých foriem vedeckej  
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výchovy; menovanie členov skúšobnej komisie pre skúšku z organickej 
chémie. 

418 IXa 1991 77
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov zaradených do všetkých foriem vedeckej 
výchovy; zoznam predsedov komisií pre obhajoby z vedného odboru 
chémia, návrh školiteľov pre postgraduálne štúdium z pracovníkov 
CHÚ SAV. 

 

419 IXa 1992 77
  Všeobecná agenda  

  Prehľad o vedeckej výchove v CHÚ SAV; podklady CHÚ SAV pre 
vypracovanie novej koncepcie výučby v oblasti vedeckej výchovy; 
prehľad pracovníkov zaradených do všetkých foriem vedeckej 
výchovy; zoznam skončených interných ašpirantov za uplynulých 
5 rokov. 

 

420 IXa 1993 77
  Všeobecná agenda  

  Žiadosť o akreditovanie CHÚ SAV ako školiaceho pracoviska pre 
postgraduálnu výchovu – doktorandské štúdium; zoznam pracovníkov 
zaradených do všetkých foriem vedeckej výchovy; návrh školiteľov 
pre postgraduálne štúdium z pracovníkov CHÚ SAV; informácia 
o výsledkoch prijímacích pohovorov v CHÚ SAV. 

 

421 IXa 1994 77
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov zaradených do vedeckej výchovy v CHÚ SAV; 
informácia o výsledkoch prijímacích pohovorov. 

 

422 IXa 1995 77
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov zaradených do vedeckej výchovy V CHÚ SAV.  

b. Osobné spisy vychovávaných 

423 IXb s.d. 78–86
  Osobné spisy vychovávaných  

  ALINČE, Bohumil; ALTANER, Čestmír; ALTANEROVÁ, Veronika; 
ANDERLE, Dušan; ANTAL, Miroslav; AUGUSTÍN, Jozef; BABOR, 
Karol; BABULOVÁ, Anna; BÁLINT, Štefan; BALONOVÁ, Tatiana; 
BALUŠKA, Zoltán; BARICA, Štefan; BARTOVÁ, Alica; BEŇO, 
Luboš; BERNÁT, Juraj; BERTA, František; BESEDA, Viliam; 
BEŠKA, Emanuel; BIELY, Peter; 

78

  BÍLIK, Vojtech; BLANÁRIKOVÁ, Ví ťazoslava; BOLEDOVIČ, 
Peter; BORÍŠEK, Rudolf; BÖHMER, Branislav; BRÄUER, Fedor; 
BREZINA, Otokar; BREŽNÝ, Róbert; BRONIŠOVÁ, Andrea; 

79
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BYSTRICKÝ, Slavomír; ČAPLOVIČ, Ján; ČÁRSKY, Jozef; ČULLÝ, 
Ján; DANDÁROVÁ, Miloslava; DITTERTOVÁ, Valéria; DRÁBIG, 
Jozef; EBRINGEROVÁ, Anna; FARKAŠ, Vladimír; FEDORONKO, 
Michal; FERENČÍK, Miroslav; FÉRNANDEZ, Francisco; 
FÍZEĽOVÁ, Alžbeta; FURDA, Ivan; 

  FÜLLEOVÁ, Ema; GÁBOROVÁ, Ľubica; GINTER, Emil; 
GRUNTOVÁ, Zora; HAĽAMA, Dušan; HANUŠ, Jaroslav; 
HEINRICHOVÁ, Kvetoslava; HERMANNOVÁ, Marcela; HIRSCH, 
Ján; HRABUSSAYOVÁ, Zuzana; HRICOVÁ, Daniela; 
HROMÁDKOVÁ, Zdenka; HUONG Le thi Thien; CHUDINOVÁ, 
Mária; JANČI, J.; JANDA, Ľubomír; JEŠKO, Timotej; JEŽO, Ivan; 
JONIAK, Dušan; JÚDOVÁ, Jana; JURKOVIČOVÁ, Daniela; 
KADLEČÍKOVÁ, Beatrica; KALÁB, Miloslav; KALÁČ, Juraj; 
KALÁ Č, Vladimír; KANALA, Alexnader; KARÁCSONYI, Śtefan; 

80

  KARDOŠOVÁ, Alžbeta; KARHÁNEK, Miroslav; KARVAŠ, Milan; 
KÉRY, Vladimír; KIŠŠOVÁ, Ingrid; KLIMOVÁ, Daša; KMECOVÁ, 
Jana; KNOPP, Ján; KOHN, Rudolf; KOLAROVA, Nadežda; 
KOLOZSVÁRY, Ondrej; KOMPIŠ, Ivan; KONRÁD, Jozef; KOÓŠ, 
Miroslav; KOPEC, Zdenek; KORTUS, Jozef; KOSÁKOVÁ, Ľudmila; 
KOSTOLANSKÝ, Albín; KOŠÍKOVÁ, Božena; KOŠINOVÁ, Anna; 
KOVÁČ, Pavol; KOVÁČIK, Vladimír; 

81

  KOVAŘÍK, Jaroslav; KOŽÁR, Tibor; KÖNIGSTEIN, Jozef; 
KRAJČIOVÁ, Marta; KRAJČIOVÁ, Viera; KRÁTKY, Zdenek; 
KREMNICKÝ, Ľubomír; KRIHOVÁ, Anna; KRUPA, Vincent; 
KUBAČKOVÁ, Marta; KUČÁR, Štefan; KUČEROVÁ, Mária; 
KULIFAJOVÁ, Jana; KÜFFER, Alfred; LABUDOVÁ, Ivica; LAHO, 
Ladislav; LAMPERTOVÁ, Ľudmila; LÁSKOVÁ, Eva; LEGÉŇ, 
Jaroslav; LEHOTSKÝ, Ján; LEŠKO, Ján; LINEK, Kazimír; 
LIŠKOVÁ, Desana; LONGAUEROVÁ, Želmíra; LUBY, Peter; 
LUKAČOVIČ, Augustín; LUKNÁR, Ondrej; MACÁŠKOVÁ-
RUPČÍKOVÁ, Ľubica; MACKO, Vladimír; MACHOVÁ, Eva; 
MACHOVÁ, Jana; 

82

  MAJESKÁ, Eva; MALOVÍKOVÁ, Anna; MARCINKA, Kamil; 
MARČOKOVÁ, Vlasta; MARKOVIČ, Oskar; MASLER, Ladislav; 
MAYEROVÁ, Antónia; MIČKO, Michal; MIHÁLOV, Vincent; 
MINAŘÍK, František; MISLOVIČOVÁ, Danica; MOKRÝ, Peter; 
MOLNÁR, Ladislav; MOLNÁROVÁ, Klára; MORHÁČOVÁ, 
Gabriela; MRAČKOVÁ, Marta; NARAN, Radnaa; NEMĚC, Rudolf; 
NEURATH, Alexander; OBOŇOVÁ, Ľubomíra; OJUNCECEG, 
Čimed; ONDREIČKA, Rudolf; ORSZÁGH, Śtefan; PASTÝR, Ján; 
PAULOVIČOVÁ, Ema; 

83

  PAVLIAK, Viliam; PAVLOVOVÁ, Elena; PECIAR, Cyril; 
PETRÁKOVÁ, Eva; PETROVÁ, Tatiana; PETRUŠ, Ladislav; 
PETRUŠOVÁ-POLÁKOVÁ, Mária; PIKLEROVÁ, Anna; PILLÁR, 
Jozef; POKORNÁ, Mária; POLÁK, Ctibor; POĽAN, Daniel; 
PORGES, Eduard; PROKSA, Bohumil; REISER, Vladimír; 
REXOVÁ, Ľubomíra; ROMANOV, Andrej; ROSÍK, Jozef; 

84
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  RUPPELDT, J.; SANDTNEROVÁ, Rozália; SEDLÁK, Břetislav; 
SCHNITTOVÁ, Judita; SCHRAMEK, Śtefan; SLÁVIK, Ivan; 
SLÁVIKOVÁ, Elena; SLEZÁRIK, Alexander; SMELÍK, Ondrej; 
SMIDA, Július; SOÓKYOVÁ, Eva; SÓSKOVÁ, Mária; STACH, 
Tibor; STANKOVIČ, Ľudovít; STANOVÁ, Mária; STOVÍČKOVÁ, 
Jana; STRMEŇ, Ján; SUCHÁR, Gejza; SUCHÝ, Ján; ŠANDULA, 
Jozef; ŠEDO, Anton; ŠEPITKA, Andrej; ŠIKL, Dobroslav; 
ŠIMKOVIC, Ivan; ŠIMKOVIČOVÁ, Viera; ŠIMO, Ondrej; ŠIPOŠ, 
Peter; 

85

  ŠKAMLA, Ján; ŠKÁRKA, Bohumil; ŠTEFÁNIKOVÁ, Eva; 
ŠTEFEK, Milan; ŠTIBRANÝ, Emanuel; ŠTOLC, Viktor; 
ŠTUDNICKÝ, Július; ŠUSTÁK, Roman; TAMCHYNA, Jozef; 
TEMKOVIC, Peter; TIBENSKÝ, Vladimír; TIHLÁRIK, Karol; 
TOMAN, Rudolf; TOMÁŠEK, Karel; TOMAŠOVIČOVÁ, Daniela; 
TRAITER, Mojmír; TRGIŇA, Robert; TRÚCHLY, Ján; 
UNGEROVÁ, Mária; VALÁŠKOVÁ, Mária; VIESTOVÁ, Viera; 
VLACHOVIČOVÁ, Dagmar; VOJTEK-KOVAĽ, Ján; VOJTKOVÁ, 
Anna; VOTICKÝ, Zdeno; VRBOVSKÝ, Ladislav; VRŠANSKÁ, 
Mária; WELWARDOVÁ, Alica; ZAJAC, Peter; ZÁKUTNÁ, Libuša; 
ZÁMOCKÝ, Juraj; ZEMÁNEK, Rudolf; ZEMEK, Juraj; ZITKO, 
Vladimír. 

86

X. Personálne materiály 

a. Všeobecná agenda 

424 Xa 1954 87
  Všeobecná agenda  

  Informácie o stave pracovníkov na chovnej stanici laboratórnych 
zvierat na Dobrej Vode. 

 

425 Xa 1955 87
  Všeobecná agenda  

  Zoznam pracovníkov CHÚ SAV.  

426 Xa 1957 87
  Všeobecná agenda  

  Informácia o personálnom obsadení Oddelenia farmaceutickej chémie 
a biochémie CHÚ SAV. 

 

427 Xa 1958 87
  Všeobecná agenda  

  Zdôvodnenie systematizačného zaradenia pracovníkov v laboratóriách 
CHÚ SAV. 

 

428 Xa 1959 87
  Všeobecná agenda  

  Informácia o systemizačnom zaradení pracovníkov CHÚ SAV.  
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429 Xa 1961 87
  Všeobecná agenda  

  Návrh systemizácie pracovníkov CHÚ SAV na r. 1961; návrh 
zvyšovania počtu pracovníkov do r. 1980. 

 

430 Xa 1962 87
  Všeobecná agenda  

  Prehľad systemizácie v CHÚ SAV; zoznam pracovníkov bývalého 
Ústavu dreva, celulózy a chemických vlákien. 

 

431 Xa 1963 87
  Všeobecná agenda  

  Plán systemizácie v CHÚ SAV na r. 1963; zoznam pracovníkov; návrh 
na preradenie a úpravu platov pracovníkom CHÚ SAV; návrh na 
zaradenie niektorých činností do II. pracovnej kategórie; informácia 
o vyplácaní nebezpečnostných príplatkov v CHÚ SAV; plán potreby 
vedeckých pomocných síl na r. 1963–1964; plán potreby absolventov 
vysokých škôl na r. 1964. 

 

432 Xa 1964 87
  Všeobecná agenda  

  Plán systemizácie v CHÚ SAV na r. 1964; návrh personálneho 
dobudovania CHÚ SAV do r. 1975; informácia o nebezpečnostných 
príplatkoch v CHÚ SAV; úpravy platov; plán potreby vedeckých 
pomocných síl na r. 1964–1965. 

 

433 Xa 1965 87
  Všeobecná agenda  

  Plán systemizácie v CHÚ SAV na r. 1965; komentár k plánu práce 
CHÚ SAV na roky 1966–1970; zoznam vedeckých pracovníkov CHÚ 
SAV; úpravy platov; plán potreby vedeckých pomocných síl na 
r. 1965–1966; správa o výsledku umiestňovania absolventov vysokých 
škôl v r. 1965. 

 

434 Xa 1966 87
  Všeobecná agenda  

  Plán systemizácie v CHÚ SAV na r. 1966; správa o kádrovej práci 
v CHÚ SAV; pripomienky k rozpisu prírastkov pracovníkov na 
r. 1967; komentár k plánu práce na r. 1967; prehľad vedeckých 
pracovníkov CHÚ SAV; zoznam inžinierskych kádrov; vyjadrenia 
vedeckých pracovníkov k zavedeniu pracovných zmlúv na dobu určitú; 
úpravy platov; oznámenie o preradení pracovníkov do vyšších 
kvalifikačných stupňov; plán potreby vedeckých pomocných síl na 
r. 1966–1967. 

 

435 Xa 1967 87
  Všeobecná agenda  

  Plán systemizácie v CHÚ SAV na r. 1967; správa o kádrovej práci  



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 75 - 

v CHÚ SAV; počet pracovníkov; úpravy platov. 

436 Xa 1968 87
  Všeobecná agenda  

  Plán systemizácie v CHÚ SAV na r. 1968; správa o kádrovej práci 
v CHÚ SAV; komentár k plánu práce na r. 1969; prehľad 
kvalifikačných predpokladov pracovníkov CHÚ SAV na obsadenie 
vedúcich funkcií; úpravy platov. 

 

437 Xa 1969 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcií CHÚ SAV v r. 1969; zoznam pracovníkov; úpravy 
platov. 

 

438 Xa 1970 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcií CHÚ SAV v r. 1970; zoznam vedeckých pracovníkov; 
zloženie Komisií pre hodnotenie pracovníkov CHÚ SAV; správa 
o výsledku pracovno-politického hodnotenia v CHÚ SAV; informácie 
o migráciách pracovníkov CHÚ SAV do cudziny. 

 

439 Xa 1971 87
  Všeobecná agenda  

  Informácia o počte pracovníkov CHÚ SAV v rokoch 1965–1970; 
informácia o personálnom obsadení Laboratória mikrobiológie. 

 

440 Xa 1972 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcií CHÚ SAV v r. 1972; plán potreby vedeckých 
pomocných síl na r. 1972–1973; plán potreby absolventov vysokých 
škôl. 

 

441 Xa 1973 87
  Všeobecná agenda  

  Prehľad nových termínovaných pracovných zmlúv.  

442 Xa 1974 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcie CHÚ SAV v r. 1974; prehľad o vekovej štruktúre 
vedeckých pracovníkov; prehľad nových termínovaných pracovných 
zmlúv; zoznam starších pomocných síl v CHÚ SAV. 

 

443 Xa 1975 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcií CHÚ SAV v r. 1975; zoznam pracovísk CHÚ SAV so 
zdraviu škodlivým prostredím. 
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444 Xa 1976 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcií CHÚ SAV v r. 1976; prehľad o stave pracovníkov 
k 1.VII.1976; prehľad o vedeckých pracovníkoch a pracovníkoch 
s vysokoškolským vzdelaním v CHÚ SAV; prehľad členov Atestačnej 
komisie CHÚ SAV pre preraďovanie pracovníkov do kategórie 
vedecko-technických pracovníkov. 

 

445 Xa 1977 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcií CHÚ SAV v r. 1977; kádrový program CHÚ SAV na 
r. 1976–1980; správa o kádrovej práci v CHÚ SAV; zoznam 
pracovníkov CHÚ SAV zamestnaných v SAV od r. 1953. 

 

446 Xa 1979 87
  Všeobecná agenda  

  Skladba funkcií CHÚ SAV v r. 1979; zápisnica z Atestačnej komisie 
pre preraďovanie vedeckých pracovníkov. 

 

447 Xa 1980 87
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice zo zasadnutí Atestačnej komisie pre posudzovanie vedeckej 
kvalifikácie pracovníkov; úpravy platov; zoznam pracovníkov CHÚ 
SAV študujúcich popri zamestnaní. 

 

448 Xa 1981 87
  Všeobecná agenda  

  Zápisnica zo zasadnutia Atestačnej komisie pre posudzovanie vedecko-
technickej kvalifikácie pracovníkov; zoznam členov Atestačnej 
komisie; informácia o personálnej situácii v CHÚ SAV; kalendár 
životných jubileí pracovníkov CHÚ SAV. 

 

449 Xa 1982 87
  Všeobecná agenda  

  Dotazník o využívaní študentských vedeckých síl v CHÚ SAV; 
prehľad jubilantov CHÚ SAV. 

 

450 Xa 1983 87
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice zo zasadnutí Atestačnej komisie CHÚ SAV; správa 
o činnosti v oblasti kádrovej, personálnej a sociálnej práce v r. 1983; 
stanovisko k záverom komplexného hodnotenia nomenklatúrnych 
kádrov; prehľad jubilantov CHÚ SAV. 

 

451 Xa 1984 87
  Všeobecná agenda  

  Zápisnica zo zasadnutia Atestačnej komisie CHÚ SAV; návrhy na  
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preradenie pracovníkov do vyšších kvalifikačných stupňov; rozpis 
pracovníkov vo výrobnej oblasti v CHÚ SAV na 8. päťročnicu; 
zoznam pracovníkov; úpravy platov; prehľad jubilantov CHÚ SAV. 

452 Xa 1985 87
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice zo zasadnutí Atestačnej komisie CHÚ SAV; správa 
o súčasnom stave a koncepcii kádrového zabezpečenia; úpravy platov; 
delimitačná dohody o prevode funkčných miest z CHÚ SAV na SVŠT; 
zoznam pracovísk a pracovných činností v CHÚ SAV podľa stupňa 
obťažnosti. 

 

453 Xa 1986 87
  Všeobecná agenda  

  Zápisnica zo zasadnutia Atestačnej komisie pre posudzovanie 
vedeckých pracovníkov; zloženie atestačných komisií pre vedeckých i 
vedecko-technických pracovníkov v CHÚ SAV; správa o stave 
zvyšovania kvalifikácie pracovníkov CHÚ SAV; úpravy platov. 

 

454 Xa 1987 88
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice zo zasadnutí Atestačnej komisie pre posudzovanie vedeckej 
kvalifikácie pracovníkov CHÚ SAV; zloženie atestačných komisií; 
zoznam pracovníkov; prehľad pracovníkov s vedľajším pracovným 
pomerom; úpravy platov. 

 

455 Xa 1988 88
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice zo zasadnutí atestačných komisií CHÚ SAV; zloženie 
atestačných komisií; zoznam pracovníkov; návrhy na preradenie 
pracovníkov do vyšších kvalifikačných stupňov; prehľad jubilantov 
CHÚ SAV. 

 

456 Xa 1989 88
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice zo zasadnutí atestačných komisií CHÚ SAV; zloženie 
atestačných komisií; úpravy platov. 

 

457 Xa 1990 88
  Všeobecná agenda  

  Zápisnice zo zasadnutia Atestačnej komisie pre posudzovanie vedecko-
technickej kvalifikácie pracovníkov; zloženie atestačných komisií; 
záznamy z hodnotenia vedeckých pracovníkov; zoznam pracovníkov; 
zoznam pracovníkov s pracovným pomerom do 31.XII.1990; 
požiadavka na pridelenie funkčných miest pre vedeckých 
konzultantov; úpravy platov. 
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458 Xa 1991 88
  Všeobecná agenda  

  Zloženie Atestačnej komisie pre vedeckých a vedecko-technických 
pracovníkov CHÚ SAV; podklady z individuálneho hodnotenia 
vedeckých pracovníkov; údaje o počte uvoľnených pracovníkov. 

 

459 Xa 1992 88
  Všeobecná agenda  

  Zápisnica zo zasadnutia Atestačnej komisie; údaje o stave tvorivých 
pracovníkov v CHÚ SAV; zoznam pracovníkov poberajúcich rizikový 
príplatok. 

 

460 Xa 1993 88
  Všeobecná agenda  

  Nové zloženie Atestačnej komisie; závery z individuálneho odnotenie 
pracovníkov; údaje o migrácii pracovníkov CHÚ SAV v r. 1990–1992; 
informácia o počte zamestnancov po akreditácii CHÚ SAV. 

 

461 Xa 1994 88
  Všeobecná agenda  

  Informácia o možnosti prijatia pracovníka na civilnú službu v CHÚ 
SAV. 

 

462 Xa 1995 88
  Všeobecná agenda  

  Pozvánka a prezenčná listina zo zasadnutia atestačnej komisie CHÚ 
SAV. 

 

b. Osobné spisy zamestnancov 

463 Xb s.d. 88–95 
  Osobné spisy zamestnancov   

  ADAMOVÁ, Agneša; ALFÖLDI, Juraj; ALINČE, Bohumil; 
ANDERLE, Dušan; ANTAL, Miroslav; AUGUSTÍN, Jozef; BABIAK, 
Peter; BABOR, Karol; BACHÁR, Ivan; BAJBAR, Félix; 
BALOGHOVÁ, Júlia; BARTELTOVÁ, Lívia; BARTOŠ, Jozef; 
BAŤKA, Milan; BAUER, Štefan; BAUEROVÁ, Oldriška; BEICHT, 
Ján; BENDÍK, Ivan; BENICKÁ, Eva; BIELICKÝ, František; 

88 

  BIELY, Peter; BÍLIK, Vojtech; BILISICS, L.; BÍRO, Ervín; 
BOBÁĽOVÁ, Jana; BORIŠKOVÁ, Mária; BOURET, Linda; 
BRÄUER, F.; BREJLOVÁ, Šárka; BREŽNÝ, Róbert; 
BRUTENIČOVÁ, M.; BURAN, Ľudevít; BYSTRICKÝ, Slavomír; 
CAPEK, Peter; ČABELKA, M.; ČAPLOVIČ, Ján; ČÍHA, Miroslav; 
ČUPKOVÁ, Emília; DANDÁROVÁ, Miroslava; DANÉLIŠYN, 
Waldemar; DEMJÉNOVÁ, Erika; DITTERTOVÁ, Valéria; 
DOBROVODSKÝ, M.; DOMANSKÝ, Radislav; DONOVAL, J.; 

89 
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DUBNICKÝ, Jozef; DÚBRAVKOVÁ, Libuša; DYKYJ, Jaroslav; 
ĎURČEK, Ľudovít; EBRINGEROVÁ, Anna; FARKAŠ, Vladimír; 
FEDOROŇKO, Michal; FIALA, František; FISCHEROVÁ, Margita; 
FLACHÉ, Juraj; FURDA, Ivan; FÜLLEOVÁ, Ema; GADUŠ, Peter; 
GAJDOŠ, Ján; GAVORNÍKOVÁ, Ľudmila; GAŽO, Anton; 
GÉCOVÁ, Š.; GEMBICKÁ, Alžbeta; GEMEINER, Peter; 
GOMBKÖTÖOVÁ, Mária; GRŇOVÁ, Z.; GROMOVÁ, Jana; 
GROSSEROVÁ, Mária; GROSSMANN, Eduard; GUĽOVÁ, Lýdia; 
GYÓRIOVÁ, Judita; HALANDOVÁ, Viola; HAPLOVÁ, Jana; 
HEINRICHOVÁ, Květa; HIRSCH, Ján; HLADKÝ, Vojtech; 
HLAVATÁ, Eva; HLAVENKOVÁ, Gartruda; HOLBOVÁ, E.; 
HORANSKÁ, Anna; 

  HRABÁROVÁ, E.; HRICOVÍNY, Miloš; HRMOVÁ, Mária; 
HROMÁDKOVÁ, Zdenka; HRONOVÁ, Oľga; HRONSKÁ, Jolana; 
HRONSKÁ, Lýdia; HVOJNÍKOVÁ, Eva; HUDECOVÁ, Mária; 
CHLOUBA, Miloš; CHMELA, Helmut; CHYLÍK, Jindřich; IVAN, 
Anton; JANÁČIOVÁ, Mária; JANEČEK, František; JÁNOŠ, Gustav; 
JEŠKO, Timotej; JEŠKOVÁ, Ľudmila; JEŽO, Ivan; JONIAK, Dušan; 
JURÍČEK, Peter; JURÍK, Kazimír; JURÍKOVÁ, O.; JURISCH, 
František; JUSTHOVÁ, Rozemarie; KAČURÁKOVÁ, Marta; 
KÁKONIOVÁ, Daniela; KALÁČ, Vladimír; KARÁCSONYI, Štefan; 
KARDOŠOVÁ, Alžbeta; KARVAŠ, Milan; KELLYÉROVÁ, Helena; 
KÉRY, Vladimír; KINDERNAIOVÁ, Helena; KIŠKA, Ondrej; 
KLAUDÍNY, Jaroslav; KLEINERTOVÁ, Augusta; KMEŤOVÁ, 
Milina; KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Anna; KOGAN, Grigorij; 
KOHN, Rudolf; KOHNOVÁ, Zora; KOLAROVÁ, Nadežda; 
KOMPIŠ, Ivan; KONRÁD, Jozef; KOÓŠ, Miroslav; KOPCOVÁ, 
Alena; KOPRDOVÁ, Marta; KOSTEREC, Jarosklav; 
KOSTOLÁNSKÝ, Albín; KOŠICKÝ, Gabriel; 

90 

  KOŠÍKOVÁ, Božena; KOŠKOVÁ, Anna; KOVÁČ, Bohumil; 
KOVÁČ, Peter; KOVÁČIK, Vladimír; KOVAĽ, Ján; KÖNIGSTEIN, 
Jozef; KRAMÁR, Alojz; KRAMARIČOVÁ, Zuzana; KRÁTKY, 
Zdeněk; KRAUS, Adolf; KRAUSZOVÁ, Anna; KRŇANOVÁ, Laura; 
KUBAČKOVÁ, Marta; KUBALA, Jozef; KUBIČKA, Juraj; KUČÁR, 
Štefan; KUČERA, Zdeno; KUČEROVÁ, Mária; KULIFAJOVÁ, Jana; 
KUNIAK, Ľudovít; KUTHAN, Aleš; KÜFFEROVÁ, Marta; KVAS, 
Ondrej; LABUDOVÁ, Ivica; LAMPERTOVÁ, Ľudmila; LEGÉŇ, 
Jaroslav; LEŠICKÁ, Kitty; LINEK, Kazimír; LIŠKOVÁ, Desana; 
LOVÍŠEK, Jozef; LUBY, Peter; LUKAČOVIČ, Augustín; LUŽÁK, 
Ivan; ĽUPTÁKOVÁ, Nadežda; MAAR, Štefan; MACHOVÁ, Eva; 
MAJER, J.; MALOVÍKOVÁ, Anna; MARKOVIČ, Oskar; MASTER, 
Ladislav; 

91 

  MAŠURA, Vladimír; MATEJČEK, Milan; MATEJČEK, Stanislav; 
MATRKA, Zlatoň; MIHÁLOV, Vincent; MIKUŠ, Rudolf; 
MISLOVIČOVÁ, Danica; MIŠOVIČOVÁ, Magda; 
MITTERHAUSZEROVÁ, Marta; MLYNÁR, J.; MOKRÝ, Jozef; 
MOLNÁR, Ladislav; MRAČKOVÁ, Marta; MRÁZ, Anton; 

92 
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MUDRÁK, Stanislav; MŽIK, Jozef; NYÁRI, Ferdinand; ODEHNAL, 
Ján; ODZGAN, Mikuláš; PACAS, Vladimír; PALOVČÍK, Radoslav; 
PASTÝR, Ján; PAŠTEKA, Mikuláš; PAULÍK, Vladimír; 
PAVLAKOVI Č, Vladimír; PAVLIAKOVÁ, Dana; PAVLOVIČOVÁ, 
Marta; PAVLOVOVÁ, Elena; PECIAR, Cyril; PEKAROVIČOVÁ, 
Ružena; PETRÁKOVÁ, Eva; PETROVIČOVÁ, Ľubica; PETRUŠ, 
Ladislav; PETRUŠOVÁ, Mária; PIKLEROVÁ, Anna; POKORNÁ, 
Gabriela; POLÁK, Karol; POLČIN, Ján; POPOVÁ, Mária; 
PRIEHODA, Emil; PROKSA, Bohumil; PUFFLEROVÁ, Anna; RAK, 
Jaromír; RANNOVÁ, Oľga; REISER, Vladimír; REMŠÍKOVÁ, Ida; 
RENDOŠ, František; REPÁŇ, Ľudovít; REPÁŠ, Milan; 

  REXOVÁ-BENKOVÁ, Ľubomíra; RIGANOVÁ, Eva; 
ROSENBERGER, Ľudovít; ROSÍK, Jozef; RUPČÍKOVÁ, Ľubica; 
RYBÁR, Alfonz; RYBÁROVÁ, Terézia; SABOLOVÁ, Anna; 
SADLOŇOVÁ, Oľga; SALINOVÁ, M.; SÁMELOVÁ-
URBÁNKOVÁ, Gertrúda; SANDTNEROVÁ, Rozália; SASINKOVÁ, 
Vlasta; SAX, Vojtech; SEDLÁK, Alexander; SEDLÁK, Anton; 
SEDLÁROVÁ, Ľudmila; SELECKÁ, Viera; SELECKÝ, František; 
SCHIEBEROVÁ, Mária; SIKORAY, Jozef; SKŘIPSKÁ, Jana; 
SLÁVIK, Ivan; SLÁVIKOVÁ, Elena; SLEZÁRIK, Alexander; 
SOLÁROVÁ, Filoména; SOLČIANSKÁ, Valéria; 
SOMOSKEÖYOVÁ, Gina; SÓSKOVÁ, Mária; STANKOVIČ, 
Ľudovít; STEINER, Bohumil; STESKAL, Anton; STICZAY, Tibor; 
STUCHLÍK, Václav; SUCHÁŇ, Július; SUCHANSKÝ, Pavol; 
SUCHÝ, Ján; SULOVÁ, Zdena; SVÍTOK, Ivan; SZARKOVÁ, 
Margita; ŠANDULA, Jozef; ŠEFČOVIČ, Pavol; ŠEMRO-
KOVÁL ÍKOVÁ, Mária; ŠIKL, Dobroslav; ŠIMKOVIC, Ivan; ŠIPOŠ, 
Peter; ŠÍROVÁ, Marta; ŠKAPEC, Pavol; 

93 

  ŠMÁRIKOVÁ, Alena; ŠRANEK, Jozef; ŠTIBRANÝ, Emanuel; 
ŠVAJČÍKOVÁ, Anna; ŠVEC, Jozef; TÁKÁČOVÁ, Emilia; TALIAN, 
Igor; TALIGA, Ernest; TAMCHYNA, Jozef; TANČÁR, Ondrej; 
TIBENSKÝ, Vladimír; TIHLÁRIK, Karol; TOMAN, Rudolf; 
TOMKO, Jozef; TRUCHLÍKOVÁ, Katarína; TRÚCHLY, Ján; 
TVAROŠKA, Igor; ULMANN, Jozef; VACULOVÁ, Jarmila; 
VÁHOVSKÝ, Ľudovít; VALÁŠKOVÁ, Mária; VAŇO, Imrich; 
VASSOVÁ, Anna; VOJTKOVÁ-LEPŠÍKOVÁ, Anna; VOTICKÝ, 
Zdeno; VRÁNKOVÁ, Anna; VRBOVSKÝ, Ladislav; VRŠANSKÁ, 
Mária; ZÁKUTNÁ, Libuša; 

94 

  ZÁMEČNÍKOVÁ, Marcela; ZÁMOCKÝ, Juraj; ZÁTHURECKÝ, 
Ladislav; ZEMANÍK, Ján; ZEMEK, Jiří; ZITKO, Vladimír; 
ŽVAKOVÁ, Alena. 

95 

XI. Hospodárske materiály 

464 XI 1954 95
  Hospodárske materiály  

  Záznam z odovzdania staveniska II. chovného pavilónu na Dobrej  
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Vode; informácia o projekte II. chovného pavilónu na Dobrej Vode; 
návrh na dovoz spektrografu; výkaz o plnení plánu produkcie a odbytu 
v Chovnej stanici laboratórnych zvierat na Dobrej Vode; menovanie 
predsedu inventarizačnej komisie v CHÚ SAV. 

465 XI 1955 95
  Hospodárske materiály  

  Doplnenie projektu II. chovného pavilónu na Dobrej Vode; menovanie 
členov preberacej technickej komisie pre investičné zariadenia. 

 

466 XI 1956 95
  Hospodárske materiály  

  Informácie o priestoroch CHÚ SAV; plán stavebných prác na 
II. chovnom pavilóne na Dobrej Vode; hlásenie o plnení plánu 
produkcie a odbytu v Chovnej stanici laboratórnych zvierat na Dobrej 
Vode; informácia o nákladoch na riešenie výskumných úloh. 

 

467 XI 1957 95
  Hospodárske materiály  

  Informácia o priestoroch CHÚ SAV; záznamy zo zasadnutí Investičnej 
komisie CHÚ SAV; výkaz o plnení plánu produkcie a odbytu 
v Chovnej stanici na Dobrej Vode; zápisnica z kontroly na Dobrej 
Vode. 

 

468 XI 1958 95
  Hospodárske materiály  

  Rozbor plnenia rozpočtu; záznam z inventarizácie skladových 
priestorov; investičný rozpis rozloženia fotofilmovej dokumentácie 
v CHÚ SAV. 

 

469 XI 1960 95
  Hospodárske materiály  

  Komentár k návrhu rozpočtu CHÚ SAV na r. 1961; informácie 
o rozdelení priestorov v budove areálu SAV na Patrónke; návrh na 
dovoz prístrojov z kapitalistických krajín v r. 1961–1965. 

 

470 XI 1961 95
  Hospodárske materiály  

  Plán potreby pracovných priestorov CHÚ SAV do r. 1980; žiadosť 
CHÚ SAV o odstránenie závad v budove na Patrónke. 

 

471 XI 1962 95
  Hospodárske materiály  

  Komentár k návrhu rozpočtu CHÚ SAV na r. 1963; plán prístrojového 
zabezpečenia na r. 1963; informácie o priestoroch CHÚ SAV na 
Patrónke a Mlynských Nivách. 
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472 XI 1963 95
  Hospodárske materiály  

  Správa o stave správy a ochrany národného majetku v CHÚ SAV; 
hospodársky plán CHÚ SAV na r. 1964; záznam zo schôdze Rady 
riaditeľov Chemických ústavov SAV; rozbor plnenia rozpočtu za 
r. 1962; plán prístrojového zabezpečenia; správa o prístrojovom 
vybavení pracoviska; informácie o vytvorení samostatnej rozpočtovej 
organizácie CHÚ SAV; hlásenia o nedostatkoch v novostavbe na 
Patrónke; informácie o rozdelení priestorov CHÚ SAV na Patrónke a 
Mlynských Nivách. 

 

473 XI 1964 95
  Hospodárske materiály  

  Požiadavky na prístrojové zabezpečenie; návrh na dovoz chemikálií 
z kapitalistických krajín; zabezpečenie finančnej kvóty na úhradu 
členských príspevkov v zahraničných vedeckých spoločnostiach; 
prehľad o účelových miestnostiach CHÚ SAV; rozbor situácie 
v súvislosti s odstraňovaním kolaudačných závad v budove CHÚ SAV 
na Patrónke; pripomienky k projektovej dokumentácii objektu 
„Technikum“; správa o odstránení závad z periodickej revízie; 
pripomienky k činnosti Správy areálu na Patrónke. 

 

474 XI 1965 95
  Hospodárske materiály  

  Komentár k plánu investícií na r. 1966–1970; schválenie 
hospodárskeho plánu CHÚ SAV na r. 1966; návrhy na prístrojové 
zabezpečenie; prehľad pracovných priestorov CHÚ SAV; pripomienky 
k využitiu priestorov CHÚ SAV na Patrónke. 

 

475 XI 1966 95
  Hospodárske materiály  

  Správa o hospodárení CHÚ SAV v r. 1966; plán investícií na r. 1967; 
návrh rozpočtu na r. 1967; plán dovozu prístrojov z kapitalistických 
krajín v r. 1968; záznam o zhodnotení vybavenia laboratória CHÚ 
SAV pre JMR spektrometer; zápisnica z kolaudačnej previerky 
laboratórií CHÚ SAV v priestoroch rádioizotopového pracoviska 
Fyzikálneho ústavu SAV; žiadosť o povolenie výstavby malého 
zverinca pre pokusné zvieratá. 

 

476 XI 1967 95
  Hospodárske materiály  

  Komentár k plneniu hospodárskeho plánu a rozpočtu; informácia 
o priestorovej situácii CHÚ SAV. 

 

477 XI 1968 96
  Hospodárske materiály  

  Komentár k návrhu hospodárskeho plánu a rozpočtu na r. 1969;  
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oznámenie o udelení predbežného súhlasu s prístavbou skladového 
priestoru k Vývojovým dielňam CHÚ SAV. 

478 XI 1969 96
  Hospodárske materiály  

  Správa o hospodárení v r. 1969; protokol o vykonaní periodickej 
revízie v CHÚ SAV. 

 

479 XI 1970 96
  Hospodárske materiály  

  Informácie o odstraňovaní závad a nedostatkov z periodickej revízie.  

480 XI 1971 96
  Hospodárske materiály  

  Návrhy na prístrojové vybavenie pracoviska; plán spotreby 
rádioizotopov CHÚ SAV v rokoch 1980–1990. 

 

481 XI 1972 96
  Hospodárske materiály  

  Zápisnice z porád hospodársko-správneho úseku CHÚ SAV; komentár 
k výkazu o plnení príjmov a výdavkov; záznam z rokovania 
inventarizačnej komisie; schvaľovací protokol stavby „Prístavba 
k Techniku CHÚ SAV“; požiadavky na nestavebné investície 
v r. 1973. 

 

482 XI 1973 96
  Hospodárske materiály  

  Záznam z kontroly využitia drahých prístrojov v CHÚ SAV; 
informácie o realizácii prístavby k Techniku CHÚ SAV. 

 

483 XI 1974 96
  Hospodárske materiály  

  Plán periodických a priebežných inventarizácií v CHÚ SAV.  

484 XI 1975 96
  Hospodárske materiály  

  Správa o výsledku previerky správy a ochrany majetku v CHÚ SAV.  

485 XI 1976 96
  Hospodárske materiály  

  Správa o výsledku periodickej revízie hospodárenia v CHÚ SAV; 
technicko-ekonomické zdôvodnenie nákupu NMR spektrometra pre 
CHÚ SAV. 

 

486 XI 1978 96
  Hospodárske materiály  

  Záznam z previerky o stave majetkovoprávneho usporiadania 
nehnuteľností CHÚ SAV vo vzťahu k orgánom Geodézie; správa 
o plnení opatrení na odstraňovanie trestnej činnosti pri ochrane 
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socialistickej ekonomiky. 

487 XI 1979 96
  Hospodárske materiály  

  Technicko-ekonomické odôvodnenie nákupu hmotnostného 
spektrometra; protokol o spoločnom využívaní hmotnostného 
spektrometra pracoviskami SAV; protokol o spoločnom využití 
Dichrografu III pracoviskami SAV. 

 

488 XI 1980 96
  Hospodárske materiály  

  Plán periodických a priebežných inventarizácií v CHÚ SAV; rozpis 
finančných prostriedkov na výskumné úlohy. 

 

489 XI 1981 96
  Hospodárske materiály  

  Rozpis finančných prostriedkov na výskumné úlohy; rozbor situácie pri 
zabezpečovaní servisu prístrojovej techniky. 

 

490 XI 1982 96
  Hospodárske materiály  

  Záznam o vykonaní periodickej revízie hospodárenia v CHÚ SAV; 
plán vybavovania CHÚ SAV prístrojovou technikou; návrhy na nákup 
jednotlivých prístrojov. 

 

491 XI 1983 96
  Hospodárske materiály  

  Prehodnotenie ponúk výrobcov NMR spektrometrov.  

492 XI 1984 96
  Hospodárske materiály  

  Prehľad čerpania rozpočtu v r. 1984; vyjadrenie k začatiu prevádzky 
prístroja Branker AM-300 v CHÚ SAV; menovanie inventarizačnej 
komisie. 

 

493 XI 1985 96
  Hospodárske materiály  

  Prehľad čerpania rozpočtu v r. 1985; správa o výsledku periodickej 
revízie hospodárenia v CHÚ SAV; návrh na odstránenie nedostatkov 
z periodickej revízie; protokol o výsledku kontrolnej inventarizácie 
v CHÚ SAV; podkladový materiál pre prístavbu k Techniku. 

 

494 XI 1986 96
  Hospodárske materiály  

  Prehľad čerpania rozpočtu v r. 1986; rozpis nákladov na výskumné 
úlohy; zoznam členov inventarizačných komisií v CHÚ SAV; 
zdôvodnenie neskorého uvedenia prístroja „Potenciostat PRT 40-5x“ 
do prevádzky; návrh investičného zámeru pre stavbu „Vývojovo-
realizačný útvar SAV Ministerstva priemyslu SSR na Patrónke“. 
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495 XI 1987 96
  Hospodárske materiály  

  Prehľad čerpania rozpočtu v r. 1987; plán rozdelenia devízových 
prostriedkov na nákup chemikálií v r. 1988; návrh na zriadenie 
štvrťprevádzkového fermentačného laboratória v miestnosti č. 27 
budovy CHÚ SAV. 

 

496 XI 1988 96
  Hospodárske materiály  

  Prehľad čerpania rozpočtu v r. 1988; rozdelenie devízových 
prostriedkov na nákup chemikálií; rozpis plánu investičnej výstavby na 
r. 1989; zoznam členov inventarizačných komisií; správa o vykonaní 
periodickej revízia hospodárenia. 

 

497 XI 1989 96
  Hospodárske materiály  

  Prehľad čerpania rozpočtu v r. 1989; rozbor plnenia hospodárskeho 
plánu a rozpočtu v r. 1989; návrh na dovoz hmotnostného 
spektrometra; zoznam členov inventarizačných komisií. 

 

498 XI 1990 97
  Hospodárske materiály  

  Plán rozpočtu; prehľad čerpania prostriedkov na investičnú výstavbu 
v r. 1985–1989; požiadavka na zakúpenie unikátnych prístrojov; 
prehľad vybavenosti CHÚ SAV osobnými počítačmi; žiadosť 
o prerozdelenie skladových priestorov CHÚ SAV. 

 

499 XI 1991 97
  Hospodárske materiály  

  Prehľad čerpania rozpočtu v r. 1991; zoznam členov inventarizačných 
komisií; oznámenie o zrušení centralizovaného dovozu chemikálií 
prostredníctvom CHÚ SAV. 

 

500 XI 1992 97
  Hospodárske materiály  

  Žiadosť o zvýšenie limitu čerpania investičných prostriedkov; zmluva 
o nájme nebytových priestorov medzi CHÚ SAV a Technickou 
asociáciou Slovenska. 

 

501 XI 1993 97
  Hospodárske materiály  

  Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odmeny za využitie 
autorských osvedčení v CHÚ SAV; zoznam členov inventarizačných 
komisií; informácia o správe budovy CHÚ SAV; záznam o priebehu 
prác na výmenníkovej stanici pre CHÚ SAV. 
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502 XI 1994 97
  Hospodárske materiály  

  Pripomienky k zásadám spracovania rozpočtu na r. 1995; Návrh na 
zakúpenie prístrojov v r. 1995; zoznam členov inventarizačných 
komisií; menovanie riaditeľa CHÚ SAV za člena Dozornej rady 
Správy účelových zariadení (SÚZ) SAV; zápisnice zo zasadnutí 
Dozornej rady SÚZ SAV. 

 

503 XI 1995 97
  Hospodárske materiály  

  Vyjadrenie CHÚ SAV k materiálu „usmernenie pre analýzu 
hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií...“; úpravy 
rozpočtu CHÚ SAV v r. 1995; súhlas riaditeľa CHÚ SAV k zastrešeniu 
átria Polygrafie; záznam zo zasadnutia Dozornej rady SÚZ SAV; 
materiály o riešení sporov CHÚ SAV – SÚZ SAV. 

 

XII. Spoločenské organizácie 

504 XII 1954 97
  Spoločenské organizácie  

  Plán ideologického štúdia vedeckých pracovníkov ústavu; informácia 
o organizovaní ideologického štúdia; správa o výsledkoch 
individuálneho odborno-politického školenia. 

 

505 XII 1955 97
  Spoločenské organizácie  

  Správy o plnení záväzkov k X. zjazdu KSČ.  

506 XII 1956 97
  Spoločenské organizácie  

  Záväzné pokyny štátneho požiarneho dozoru pre CHÚ SAV.  

507 XII 1957 97
  Spoločenské organizácie  

  Reakcia ZO KSS pri CHÚ SAV na výzvu ZO KSS pri KNV o ďalšej 
pomoci poľnohospodárstvu. 

 

508 XII 1959 97
  Spoločenské organizácie  

  Plán školenia o zdravotnícko-protichemickej ochrane v CHÚ SAV.  

509 XII 1962 97
  Spoločenské organizácie  

  Správa o plnení uznesenia ÚV KSČ o zabezpečení rýchleho rozvoja 
chemického priemyslu. 

 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 87 - 

 

510 XII 1963 97
  Spoločenské organizácie  

  Kolektívna zmluva; zápisnice zo zasadnutí DV ROH pri CHÚ SAV; 
stručná správa o filozoficko-metodologických seminároch; diskusný 
príspevok o aktuálnych otázkach ideologickej práce v CHÚ SAV; 
správa o dodržiavaní bezpečnosti ochrany zdravie pri práci. 

 

511 XII 1964 97
  Spoločenské organizácie  

  Kolektívna zmluva; zápisnica zo schôdze ZV ROH pri CHÚ SAV; 
výpisy z uznesení členskej schôdze ZO KSS pri CHÚ SAV; správa 
o FMS za r. 1963 a plán na r. 1964; žiadosť o posúdenie rizikovosti 
pracovného prostredia v CHÚ SAV. 

 

512 XII 1965 97
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV.  

513 XII 1966 97
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; rozpracovanie 
výsledkov zjazdu KSS a XIII. zjazdu KSČ v CHÚ SAV. 

 

514 XII 1967 97
  Spoločenské organizácie  

  Výpisy z uznesení ZO KSS; správa o činnosti výboru ZO KSS pri 
CHÚ SAV na r. 1966–1967; správa o výsledku diskusie k tézam ÚV 
KSČ o rozvoji vedy a techniky. 

 

515 XII 1968 97
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; pokyny na 
zabezpečenie úloh protipožiarnej ochrany na CHÚ SAV; vyhlásenie 
podpory pracovníkov CHÚ SAV pre kandidatúru J. Smrkovského do 
funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia. 

 

516 XII 1969 97
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV.  

517 XII 1970 97
  Spoločenské organizácie  

  Hodnotenie politickej činnosti pracovníkov CHÚ SAV po januári 
1968; zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; správa o FMS; 
zápisnica z prehliadky dodržiavania protipožiarnej ochrany a 
bezpečnosti pri práci v CHÚ. 

 



IČ signatúra časový rozsah škatuľa
  názov inventárnej jednotky  

  popis inventárnej jednotky  
 

 - 88 - 

 

518 XII 1971 97
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; správa o spolupráci 
ZV ROH a ZO KSS v CHÚ SAV; správa o FMS; zápisnice o požiarnej 
kontrole v CHÚ SAV. 

 

519 XII 1972 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; správa o činnosti ZV 
ROH; správa o spoločensko-politickej činnosti CHÚ SAV v rokoch 
1968–1969; záznam zo zasadnutia k príprave súťažného hnutia „Každý 
po socialisticky“; plán FMS na r. 1973–1975; správa o FMS; správa 
o akciách v rámci osláv 55. výročia VOSR a 50. výročia vzniku ZSSR; 
ustanovenie komisie JSBVO. 

 

520 XII 1973 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; plán aktivity ZV 
ROH; plán hlavných úloh ZO KSS pri CHÚ SAV; správa o realizácii 
opatrení Predsedníctva SAV v ideologickej práci na CHÚ SAV; návrh 
Trojdohody medzi ZO SZM pri Chemických ústavoch SAV, 
vedeniami ústavov a ZV ROH pri chemických ústavoch SAV; plán 
FMS na r. 1973–1974; správa FMS; plán akcií a politicko-
organizačného zabezpečenia osláv 30. výročia SNP; ohlas pracovníkov 
CHÚ SAV na ukončenie vojny vo Vietname; zápisnica o požiarnej 
kontrole v CHÚ SAV; protokol z komplexnej previerky bezpečnosti 
práce a pracovných podmienok v CHÚ SAv; menovanie prípravného 
výboru pre zriadenie pobočky Slovenského červeného kríža pri CHÚ 
SAV. 

 

521 XII 1974 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; plán aktivity ZV 
ROH; opatrenia v oblasti boja proti buržoáznym ideológiam a 
antikomunizmu v CHÚ SAV; rozpracované uznesenia ÚV KSČ a ÚV 
KSS o socialistickej výchove mladého pokolenia v podmienkach CHÚ 
SAV; správy o FMS; správa o previerke protipožiarnej ochrany na 
CHÚ SAV. 

 

522 XII 1975 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; správy o plnení 
záverov zasadnutí ÚV KSČ a ÚV KSS v oblasti socialistickej výchovy 
mladej generácie a ideologickej práce v CHÚ SAV; správa o FMS; 
informácia o členstve A. Kockovej-Kratochvílovej v Komplexnej 
racionalizačnej brigáde; zápisnica zo zasadnutia požiarno-technickej 
komisie pri CHÚ SAV; záznam o vykonaní požiarnej kontroly v CHÚ 
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SAV; správa o vykonaní verejnej previerky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v CHÚ SAV; záznam o hygienickej previerke CHÚ 
SAV. 

523 XII 1976 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; správa o FMS; plán 
činnosti Racionalizačnej komisie v CHÚ SAV; vyhodnotenie plnenia 
racionalizačného programu v CHÚ SAV; program komplexnej 
racionalizácie CHÚ SAV na r. 1976–1980; evidenčné listy 
komplexných racionalizačných brigád; zápisnica o požiarnej kontrole 
v CHÚ SAV. 

 

524 XII 1977 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; kolektívna zmluva; 
plán právnej výchovy a propagandy; správa o FMS; vyhodnotenie 
súťažného hnutia; prihlášky komplexných racionalizačných brigád 
v CHÚ SAV. 

 

525 XII 1978 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; správa o FMS; 
vyhodnotenie plnenia plánu právnej výchovy a propagandy; informácie 
o komplexných racionalizačných brigádach v CHÚ SAV. 

 

526 XII 1979 98
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; kolektívna zmluva; 
správa o rozvoji pracovnej iniciatívy v CHÚ SAV; plán FMS; plán 
právnej výchovy a propagandy; správa o plnení socialistických 
záväzkov; informácie o komplexných racionalizačných brigádach 
v CHÚ SAV; správa o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v CHÚ 
SAV. 

 

527 XII 1980 99
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; kolektívna zmluva; 
správa o výsledkoch socialistického súťaženia; informácie 
o komplexných racionalizačných brigádach v CHÚ SAV; správa 
o FMS; program podujatí k 60. výročiu založenia KSČ; správa 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v CHÚ SAV. 

 

528 XII 1981 99
  Spoločenské organizácie  

  Konkretizácia základných úloh CHÚ pri plnení uznesení XVI. zjazdu 
KSČ; plán školenia ZO KSS pri CHÚ SAV; správa o FMS; správa 
o previerke bezpečnosti práce v CHÚ SAV; záznam o požiarnej 
kontrole v CHÚ SAV. 
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529 XII 1982 99
  Spoločenské organizácie  

  Správa o rozvíjaní svetonázorovej a ideologickej funkcie vedy; 
kolektívna zmluva; správa o FMS; správa o rozvoji pracovnej 
iniciatívy; správa o plnení záväzkov v CHÚ SAV; správa o výsledkoch 
socialistického súťaženia v CHÚ SAV; správa o vývoji a hnutí BSP 
v CHÚ SAV; správa o previerke bezpečnosti práce v CHÚ SAV; 
správa o činnosti ZO Československého červeného kríža pri CHÚ 
SAV; záznam zo zdravotníckeho aktívu v CHÚ SAV; plán činnosti 
Komisie JSBVO pri CHÚ SAv. 

 

530 XII 1983 99
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnica zo zasadnutí ZV ROH pri CHÚ SAV; kolektívna zmluva; 
správa o FMS; vyhodnotenie výsledkov socialistického súťaženia a 
komplexnej racionalizácie; správa o previerke bezpečnosti práce 
v CHÚ SAV; záznam z hygienickej kontroly v CHÚ SAV; záznam 
o požiarnej kontrole v CHÚ SAV; záznam z porady o úlohách brannej 
výchovy v CHÚ SAV; menovanie členov Štátnej obrany pri CHÚ 
SAV; správa o činnosti ZO ČSČK pri CHÚ SAV. 

 

531 XII 1984 99
  Spoločenské organizácie  

  Záznam zo spoločného zasadnutia vedenia CHÚ SAV a ZV ROH pri 
CHÚ SAV; kolektívna zmluva; správa o FMS; vyhodnotenie 
výsledkov socialistického súťaženia a komplexnej racionalizácie; 
celoústavný záväzok pracovníkov CHÚ SAV k 40. výročiu SNP; 
správa o previerke bezpečnosti práce v CHÚ SAV; zápisnica 
o požiarnej kontrole; plán činnosti Komisie JSBVO; správa o plnení 
úloh na úseku JSBVO. 

 

532 XII 1985 99
  Spoločenské organizácie  

  Kolektívna zmluva; zápisnica z konferencie ZO ROH pri CHÚ SAV; 
správa o FMS; vyhodnotenie socialistického súťaženia a komplexnej 
racionalizácie; správa o previerke bezpečnosti práce v CHÚ SAv; 
záznam o požiarnej kontrole; plán úloh na úseku JSBVO. 

 

533 XII 1986 100
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnica zo spoločného zasadnutia vedenia CHÚ SAV a ZV ROH pri 
CHÚ SAV; zápisnice z prevádzkovej porady na tému „Miesto a úlohy 
iniciatívy pracujúcich pri intenzifikácii vedeckej práce“; kolektívna 
zmluva; plán straníckeho vzdelávania v ZO KSS pri CHÚ SAV; správa 
o FMS; vyhodnotenie socialistického súťaženia a komplexnej 
racionalizácie; správa o previerke bezpečnosti práce v CHÚ SAV; 
správa o plnení úloh na úseku JSBVO; záznam z hygienickej 
previerky. 
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534 XII 1987 100
  Spoločenské organizácie  

  Kolektívna zmluva; závery z prevádzkovej porady na tému „Úlohy 
odborovej organizácie a vedenia pracovísk SAV pri uskutočňovaní a 
rozvíjaní BSP a KRB...“; správa o FMS; vyhodnotenie záväzkového 
hnutia v CHÚ SAV; správa o previerke bezpečnosti práce v CHÚ 
SAV; správa o činnosti Komisie JSBVO. 

 

535 XII 1988 100
  Spoločenské organizácie  

  Kolektívna zmluva; správa o FMS; vyhodnotenie pracovnej iniciatívy 
v CHÚ SAV; vyhodnotenie plnenia socialistických záväzkov v CHÚ 
SAV; správa o previerke bezpečnosti práce v CHÚ SAV; správa 
o prednáške v rámci JSBVO. 

 

536 XII 1989 100
  Spoločenské organizácie  

  Kolektívna zmluva; vyhodnotenie plnenia okruhov pomoci ZO SZM 
zo strany CHÚ SAV; správa o previerke bezpečnosti práce v CHÚ 
SAV; zápisnica z požiarnej kontroly; správa o plnení úloh brannej 
výchovy; zoznam členov Komisie brannej výchovy v CHÚ SAV. 

 

537 XII 1990 100
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZO OZ pracovníkov CHÚ SAV; kolektívna 
zmluva; správa o previerke bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. 

 

538 XII 1991 100
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZO OZ pracovníkov CHÚ SAV; kolektívna 
zmluva; správa o previerke bezpečnosti práce a požiarnej ochrany; 
správa o požiarnej ochrane v CHÚ SAV. 

 

539 XII 1992 100
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZO OZ pracovníkov CHÚ SAV; kolektívna 
zmluva; správa o previerke bezpečnosti práce a požiarnej ochrany; 
zoznam družstiev CO na CHÚ SAV. 

 

540 XII 1993 101
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZO OZ pracovníkov CHÚ SAV; kolektívna 
zmluva; zápisnica z kontroly dodržiavania predpisov bezpečnosti práce 
a požiarnej ochrany v CHÚ SAV; menovanie predsedu Komisie štábu 
obrany a CO. 
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541 XII 1994 101
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZO OZ pracovníkov CHÚ SAV; príkaz 
riaditeľa na zvýšenie bezpečnosti pri práci v rizikových pracovísk; 
zoznam vedúcich pracovníkov štábov obrany; zápisnica z požiarnej 
kontroly v CHÚ SAV. 

 

542 XII 1995 101
  Spoločenské organizácie  

  Zápisnice zo zasadnutí ZO OZ pracovníkov CHÚ SAV.  

XIII. Vedecké spoločnosti 

543 XIII  1955 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Informácie o podujatiach Spolku chemikov na Slovensku.   

544 XIII  1956 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvánka na prednášky Slovenskej skupiny Československej 
spoločnosti chemickej. 

  

545 XIII  1957 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvanie na zasadnutie výboru Slovenskej skupiny Československej 
spoločnosti chemickej. 

  

546 XIII  1959 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvanie na zasadnutie Výboru Československej spoločnosti 
chemickej; oznámenie o organizovaní nadstavbového 
chromatografického kurzu Slovenska skupinou Československej 
spoločnosti chemickej. 

  

547 XIII  1960 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Program nadstavbového kurzu chromatografie organizovaného 
slovenskou skupinou Československej spoločnosti chemickej; 
poďakovanie Chemickému ústavu za pomoc pri realizácii kurzu 
chromatografie. 

  

548 XIII  1961 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvánky na zasadnutia Výboru Československej spoločnosti 
biochemickej na Slovensku; informácie o prednáškovej činnosti 
Československej spoločnosti biochemickej na Slovensku. 
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549 XIII  1962 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvánky na zasadnutia Výboru Československej spoločnosti 
biochemickej na Slovensku. 

  

550 XIII  1963 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Informácie o vedeckých podujatiach Slovenskej skupiny 
Československej spoločnosti chemickej; návrh účasti pracovníkov 
CHÚ SAV na prednáškach z biochémie organizovaných 
Československou spoločnosťou biochemickou na Slovensku. 

  

551 XIII  1964 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Informácie o podujatiach Slovenskej skupiny Československej 
spoločnosti chemickej. 

  

552 XIII  1965 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Plán podujatí Československej spoločnosti chemickej.   

553 XIII  1966 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Návrh účasti pracovníkov CHÚ SAV na vedeckých podujatiach 
Československej spoločnosti chemickej; Československej spoločnosti 
mikrobiologickej a Československej spoločnosti biochemickej pri 
SAV. 

  

554 XIII  1967 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Prihlásenie pracovníkov CHÚ SAV za členov Československej 
spektroskopickej spoločnosti; pozvanie na prednášku Slovenskej 
chemickej spoločnosti (SCHS); informačný bulletin Československej 
spoločnosti biochemickej pri SAV; pozvanie na pracovnú schôdzu 
Slovenskej biologickej spoločnosti pri SAV. 

  

555 XIII  1968 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Obežník SCHS o organizovaní 23. zjazdu chemikov.   

556 XIII  1969 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvanie na zasadnutie Výboru Slovenskej biochemickej spoločnosti; 
pozvanie na prednášku SCHS. 

  

557 XIII  1970 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Výpis zo zápisnice schôdzke Výboru SCHS.   
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558 XIII  1971 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Zoznam členov Československej vedeckej spoločnosti pre biochémiu 
pri SAV; návrh účasti pracovníkov CHÚ SAV na Zjazde chemikov 
organizovanom SCHS. 

  

559 XIII  1972 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Materiál o založení Odbornej sekcie chémie dreva, celulózy a papiera 
pri SCHS; pozvánky na vedecké podujatia SCHS; pozvánky na 
podujatia Československej spoločnosti biochemickej pri SAV. 

  

560 XIII  1973 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvánky na vedecké podujatia SCHS; pozvánky na vedecké podujatia 
Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV. 

  

561 XIII  1974 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Návrh účasti pracovníkov CHÚ SAV na Zjazde chemikov 
organizovanom SCHS; účasť pracovníkov CHÚ SAV na konferencii 
Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej; 
pozvánky na podujatia Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV. 

  

562 XIII  1976 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Pozvania na podujatia SCHS; správa o priebehu konferencie Komisie 
pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej. 

  

563 XIII  1977 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Informácie o účasti pracovníkov CHÚ SAV na podujatiach 
organizovaných SCHS a Slovenskou biochemickou spoločnosťou pri 
SAV. 

  

564 XIII  1978 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Návrh účasti pracovníkov CHÚ SAV na konferencii Komisie pre 
kvasinky Československej mikrobiologickej spoločnosti. 

  

565 XIII  1979 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Návrh účasti pracovníkov CHÚ SAV na konferencii Komisie pre 
kvasinky Československej mikrobiologickej spoločnosti. 

  

566 XIII  1980 101 
  Vedecké spoločnosti   

  Návrh účasti na celoštátnom stretnutí československých chemikov 
organizovanom SCHS. 

  


