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Úvod – Matematický ústav SAV
Dňa 1.III.1959 bol na návrh Sekcie matematických a prírodných vied SAV zriadený
Kabinet matematiky SAV. Na Matematický ústav SAV (ďalej MÚ SAV) bol
premenovaný 1.I.1966, a toto označenie používa dodnes. Organizačne bol rozdelený
na dve oddelenia: Oddelenie algebraických a kombinatorických štruktúr a Oddelenie
matematickej analýzy. K ďalšiemu rozvoju došlo koncom sedemdesiatych rokov.
Vtedy na základe uznesenia Predsedníctva SAV z roku 1977 mala byť k 1.I.1979
v Košiciach založená Pracovná skupina Matematického ústavu SAV. Tá však
zahájila svoju činnosť s predstihom už v lete 1978 a v roku 1980 bola zmenená na
Dislokované pracovisko Matematického ústavu SAV v Košiciach. Rozširovanie
Matematického ústavu SAV pokračovalo v roku 1993 včlenením Kabinetu
informatiky SAV, ktorý bol pôvodne zriadený s účinnosťou od 1.I.1992 ako
samostatná organizačná jednotka. Podľa organizačného poriadku Matematického
ústavu SAV mal Kabinet informatiky v rámci Matematického ústavu postavenie
oddelenia, mal rozpočtovú a výskumnú autonómiu a vlastnú vedeckú radu. V rokoch
1995–1996 prebiehali snahy o opätovné osamostatnenie sa kabinetu, ktoré však
neboli úspešné, a v roku 1999 sa zmenil na Oddelenie informatiky Matematického
ústavu SAV.
Na poste riaditeľa Matematického ústavu SAV sa postupne vystriedali Prof. RNDr.
Anton Kotzig, DrSc. (1959–1963), akademik Štefan Schwarz (1964–1987), člen
korešpondent Lubomír Kubáček (1988–1991), prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
(1992–1998), RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc. (1998 – poverený riadením) a prof.
RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (od 1999).
Poslaním ústavu od začiatku bolo rozvíjať základný výskum v oblastiach
kombinatoriky, teórie grafov, algebraických štruktúr, teórie automatov,
matematickej lingvistiky a v niektorých partiách matematickej analýzy. Venuje však
neustálu pozornosť aj otázkam uplatnenia matematických metód v iných vedných
disciplínach, vo výrobnej sfére a ostatnej spoločenskej praxi. Spolupracovali
napríklad na vypracovaní koncepcie rozvoja biomatematiky (1980), s I. internou
klinikou a Dopravoprojektom (1985), so Slovenským plynárenským priemyslom na
optimalizácii tranzitnej sústavy (1995–1998), atď.
Svoju vedeckú činnosť pracovníci rozvíjali ako na domácej pôde tak aj na
medzinárodných fórach. Do roku 1990 spolupracovali najmä s krajinami Varšavskej
zmluvy, ale udržiavali kontakty aj s takzvanými „kapitalistickými štátmi“. Aktívne
sa angažovali aj v činnosti Medzinárodného matematického centra S. Banacha.
Ústav sa spolupodieľal aj na výchove potenciálne nových vedeckých pracovníkov.
Úzko spolupracoval najmä s bratislavskými vysokoškolskými pracoviskami
(Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, Matematicko-fyzikálnou
fakultou Univerzity Komenského a Slovenskou technickou univerzitou – bývalou
Slovenskou vysokou školou technickou) a košickými vysokoškolskými
pracoviskami (Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a
Technickou univerzitou v Košiciach), ale aj so Žilinskou univerzitou a Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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Matematický ústav SAV dodnes vydáva vlastné odborné časopisy. Najstarší je
časopis, ktorý od roku 1976 vychádza pod názvom Mathematica Slovaca. Jeho
predchodcami boli Matematicko-fyzikálny sborník (1951–1952), Matematickofyzikálny časopis (1953–1966) a Matematický časopis (1967–1975). V roku 1992
začali vydávať Tatra Mountains Mathematical Publications a od roku 1996 vydávajú
časopis Preprintová séria, s cieľom prezentovať rukopisy zaslaných alebo dosiaľ
nepublikovaných článkov pracovníkov Matematického ústavu SAV. Zároveň spolu
s Nadáciou Jura Hronca vydávali aj Matematické obzory (neskôr Obzory
matematiky, fyziky a informatiky).
Materiál tvoriaci fond Matematického ústavu SAV bol do Ústredného archívu SAV
prijatý po vyraďovacích konaniach v roku 1998 (roky 1977–1991) a v roku 2008
(roky 1995–1999). Staršie písomnosti do archívu odovzdané neboli a aj odovzdané
ročníky neboli kompletné. Celkovo sa dá povedať, že sa zachovali iba fragmenty
pôvodnej registratúry. V archíve materiál prešiel vnútornou skartáciou a následne
bol rozdelený tematicky do deviatich fondových oddelení potom do pododdelení a
následne na jednotlivé inventárne jednotky. Jednu inventárnu jednotku tvorí jeden
kalendárny rok, okrem pododdelení Osobné spisy, ktoré obsahujú osobné spisy
podľa abecedy za celé obdobie.
I. – Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska – obsahuje písomnosti ohľadom
zamerania ústavu a vzniku jeho nových súčasti.
II. – Vedenie pracoviska – II a. – Organizačné záležitosti – zahŕňa písomnosti
potrebné na základné fungovanie ústavu, zápisnice z Rady riaditeľa, zápisnice
z volieb do Vedeckej rady. II b. – Personálna agenda – je rozdelená na všeobecnú
agendu – II b 1 a osobné spisy zamestnancov – (II b 2) . Spisy zamestnancov
tvoria jednu inventárnu jednotku.
III. – Vedecká činnosť – III a. – Plány vedeckej činnosti – obsahuje ústavné
plány vedeckovýskumných úloh; III b. – Správy o činnosti – zahŕňa výročné a
mimoriadne správy o činnosti ústavu, dislokovaného pracoviska v Košiciach a
písomnosti ohľadom akreditácie pracoviska. III c. – Grantové úlohy – nachádzajú
sa tu zoznamy schválených a pridelených grantových úloh, správy o ich plnení a
hodnotenia výsledkov. III d. – Vnútroštátne služobné a študijné cesty – obsahuje
dva typy dokumentov: plány služobných ciest a správy zo zrealizovaných
služobných ciest. III e. – Posudková činnosť – zahŕňa posudky pracovníkov
Matematického ústavu najmä prihlášok objavu. III f. – Ceny a vyznamenania –
nachádzajú sa tu návrhy ústavu na udelenie rôznych vyznamenaní, ale aj návrhy
vyznamenaní pre pracovníkov Matematického ústavu.
IV. – Spolupráca s domácimi inštitúciami – IV a. – Spolupráca s vysokými
školami a vedeckými inštitúciami – dokumentuje aktívnu spoluprácu ústavu
s rôznymi pracoviskami, návrhy na spoluprácu, dohody a hodnotenia prínosu
spolupráce s nimi. IV b. – Spolupráca pri realizácii výsledkov výskumu –
obsahuje ponuky ústavu na poskytnutie vlastných kapacít a výsledkov na využitie
v praxi a priebeh realizovaných projektov.
V. – Príprava vedeckých pracovníkov – V a. – Príprava vedeckých pracovníkov
všeobecná – zahŕňa v sebe písomnosti týkajúce sa výchovy ašpirantov,

IV

doktorandov, pracovníkov na študijnom pobyte, ďalej záležitosti samotného
školiaceho pracoviska, odborových komisií, a konania doktorských dizertácií. V b. –
Osobné spisy – tvoria jednu inventárnu jednotku a sú zoradené podľa abecedy.
VI. – Zahraničné vedecké styky – VI a. – Vedecká spolupráca so zahraničím –
obsahuje plány zahraničných vedeckých stykov, dohody o medzinárodnej
spolupráci, materiály o aktivitách Medzinárodného matematického centra
S. Banacha, správy o riešení medzinárodných výskumných úloh, podklady
k medzinárodným konferenciám. VI b. – Správy o realizovaných zahraničných
kontaktoch – nachádzajú sa tu správy o zahraničných služobných cestách a správy
o pobyte zahraničných hostí.
VII. – Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť – zahŕňa v sebe
publikačnú činnosť jednotlivých výstupov vo forme monografií a štúdií, vydávanie
vlastných periodík a písomnosti týkajúce sa Nadácie Jura Hronca.
VIII. – Ekonomická a technická agenda – obsahuje písomnosti z príprav plánu a
rozpočtu, kontroly čerpania prostriedkov, inventarizácie a rôzne majetkové
záležitosti.
IX. – Spoločenské organizácie – obsahuje materiály k činnosti Odborového úseku
ROH a aktivít s ním súvisiacich.
Počet inventárnych jednotiek: 144; Počet škatúľ: 15.
Využitie fondu Matematického ústavu SAV je limitované z dôvodu jeho
nekompletného zachovania. Aj napriek tomu je však možné z neho vyťažiť cenné
informácie hlavne z oblasti výskumného zamerania, vedeckej výchovy, odbornej
spolupráce a publikačných aktivít v období osemdesiatych a deväťdesiatych rokov
20. storočia.

V

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
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I. Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska
1

I
1975
Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska
Správa o zameraní a perspektíve Matematického ústavu SAV (materiál
k 3. schôdzi Komisie pre matematiku pri Vedeckom kolégiu SAV pre
matematiku, fyziku a elektroniku).

1

2

I
1977
Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska
Návrh a žiadosť o stanovisko k budovaniu Pracovnej skupiny MÚ SAV
v Košiciach.

1

3

I
1979
Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska
Súčasný stav a perspektívy Pracovnej skupiny MÚ SAV v Košiciach;
informatívna správa o zriadení Pracovnej skupiny MÚ SAV
v Košiciach; návrh na utvorenie detašovaného oddelenia MÚ SAV
v Košiciach.

1

4

I
1980
Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska
Oznámenie o podmienkach zriadenia Detašovaného oddelenia MÚ
SAV v Košiciach; informácia o stave budovania Detašovaného
oddelenia MÚ SAV v Košiciach.

1

5

I
1995
Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska
Podklady pre analýzu transformácie organizácií na iné formy
hospodárenia; odporúčanie Vedeckého kolégia pre matematiku
vytvoriť z Kabinetu informatiky MÚ SAV samostatné pracovisko;
predloženie návrhu na zriadenie Kabinetu - Ústavu informatiky SAV;
stanoviská k zriadeniu Ústavu informatiky SAV (Katedra matematickej
informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Katedra aplikovanej
informatiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity,
Ústav merania SAV, Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Ústav
Informatiky a výpočtovej techniky AV ČR, Katedra informatiky
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, Slovenská informatická
spoločnosť, Jíři Zlatuška, Jozef Gruska); stanovisko k zotrvaniu MÚ
SAV ako rozpočtovej organizácie.

1

6

I
1996
Základné, všeobecné ustanovenia pracoviska
Reakcia Kabinetu informatiky MÚ SAV na posudok Jozefa Grusku
k návrhu na znovuzriadenie Kabinetu informatiky ako samostatného
pracoviska; záznam z porady k návrhu na zriadenie samostatného
pracoviska informatiky v SAV na I. oddelení vied SAV dňa 27.II.;
stručný profil MÚ SAV.

1
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7

II a
1984
Organizačné záležitosti
Správa o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v roku 1983;
správa o vykonaní verejnej previerky bezpečnosti práce v roku 1984.

1

8

II a
1988
Organizačné záležitosti
Stanovisko k materiálu „Novelizácia Koncepcie budovania výpočtovej
techniky SAV v 8. päťročnici, vrátane počítačovej siete v SAV“;
pripomienka k otázke zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov
MÚ SAV.

1

9

II a
Organizačné záležitosti
Ustanovenie Komisie vnútornej kontroly.

1993

1

10

II a
1994
Organizačné záležitosti
Interná smernica MÚ SAV na plnenie niektorých závažných úloh
v hospodársko-správnej oblasti.

1

11

II a
1995
Organizačné záležitosti
Správa o využívaní služieb Výpočtového strediska SAV; stanovisko
MÚ SAV ku kompetenciám a náplni činnosti vedeckých kolégií SAV a
návrh členov Vedeckého kolégia SAV pre matematiku; návrh na
zástupcov MÚ SAV v konkurznej komisii pre voľbu riaditeľa MÚ
SAV.

1

12

II a
1996
Organizačné záležitosti
Prezenčná listina z Rady riaditeľa z 10.I.; zápisnica z Rady riaditeľa
z 26.III.; zápisnica z volieb do Vedeckej rady Kabinetu informatiky
MÚ SAV z 29.III.; komisia pre nákup výpočtovej techniky; zápisnica
z Rady riaditeľa z 29.X.

1

13

II a
1997
Organizačné záležitosti
Návrhy a námety MÚ SAV k projektu Transformačno-adaptačné
zmeny v SAV.

1

14

II a
1998
Organizačné záležitosti
Poverenie Imricha Vrťa zastupovaním vo vedení Kabinetu informatiky
MÚ SAV; menovanie Anatolija Dvurečenského za riaditeľa MÚ SAV.

1
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názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

II. Vedenie pracoviska
a. Organizačné záležitosti
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15

II a
1999
Organizačné záležitosti
Pravidlá pre voľbu Vedeckej rady MÚ SAV; menovania členov a
externých členov Vedeckej rady MÚ SAV; zápisnica zo zasadnutia
Vedeckej rady MÚ SAV zo 7.IV. (prezenčná listina a volebné lístky
z voľby predsedu Vedeckej rady MÚ SAV, návrh členov
pripravovaného Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a
informatiku); odvolanie a menovanie nových členov Vedeckej rady
MÚ SAV.

1

b. Personálna agenda
1. Personálna agenda všeobecná
16

II b1
Personálna agenda všeobecná
Žiadosť o priradenie 3 prírastkových miest na rok 1978.

1977

1

17

II b1
Personálna agenda všeobecná
Zápis zo schôdze prijímacej komisie.

1980

1

18

II b1
1984
Personálna agenda všeobecná
Prihláška do kurzu pre zvyšovanie jazykových znalostí u vedeckých
pracovníkov; súhlas s uzavretím termínovaných pracovných zmlúv.

1

19

II b1
Personálna agenda všeobecná
Zápis o rokovaní konkurznej komisie.

1986

1

20

II b1
1987
Personálna agenda všeobecná
Pridelenie funkčných miest pre vedeckých pracovníkov – konzultantov.

1

21

II b1
1988
Personálna agenda všeobecná
Tabuľka – kvalifikačná štruktúra zamestnancov; návrh na zvýšenie
limitu prírastkov miest; pridelenie pracovného miesta; pridelenie
funkčných miest pre vedeckých pracovníkov – konzultantov.

1

22

II b1
Personálna agenda všeobecná
Informácie o konkurze na pracovné miesto.

1990

1

23

II b1
Personálna agenda všeobecná
Personálne zmeny v Kabinete

1995

1
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zamestnancov za január 1995; súhlas s výkonom náhradnej vojenskej
služby pre Stanislava Krajčiho; priznanie vedeckého kvalifikačného
stupňa Radkovi Mesiarovi a Miroslavovi Repickému; zásady pre
zaradenie pracovníkov MÚ SAV do kvalifikačných stupňov; prehľad
o kvalifikačnej a vekovej štruktúre zamestnancov.
24

II b1
1996
Personálna agenda všeobecná
Prehľad o počte zamestnancov zaradených do platových tried a
platových stupňov; zmeny rozsahu pracovných pomerov; priznanie
vedeckého kvalifikačného stupňa Miroslavovi Ploščicovi; prehľad
o počte zamestnancov určených za špičkových odborníkov; platy
zamestnancov za december 1996.

1

25

II b1
1997
Personálna agenda všeobecná
Priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa Petrovi Mihókovi; platy
zamestnancov za január 1997; posúdenie titulu Universitätsdozent
Mariána Vajteršica; zápis zo zasadnutia Atestačnej komisie pre
priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov.

1

26

II b1
1998
Personálna agenda všeobecná
Priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa Petrovi Vojtášovi;
oznámenie o voľnom mieste; žiadosť o zamestnanie cudzinca (Robin
L. Hudson); oznámenie o vytvorení pracovného miesta na výkon
civilnej služby.

1

27

II b1
1999
Personálna agenda všeobecná
Prehľad o výške a štruktúre platov a o zaradení zamestnancov; tabuľky
– počet zamestnancov a plán uvoľňovania pracovníkov na roky 1999 a
2000.

1

2. Osobné spisy
28

II b2
1977–1999
Osobné spisy
BADIAROVÁ, Janka; BORSÍK, Ján; BUTKOVIČOVÁ, Eva;
DANČÍK, Vladimír; DUCHOŇ, Miloskav; DVUREČENSKIJ,
Anatolij; ELIAŠ, Peter; FRIČ, Roman; FROLOVÁ, Jana; GRUSKA,
Jozef; HAJOSSY, Rudolf; HALUŠKA, Ján; HEDLÍKOVÁ, Jarmila;
HROMKOVIČ, Juraj; JADROŇ, Milan; JAKUBÍK, Ján; JENČOVÁ,
Anna; KOCHOL, Martin; KOREC, Ivan; KOSTRA, Juraj;
KOVÁČOVÁ, R.; LAŠŠÁK, Miroslav; LONG, Le Ba; MALIČKÝ,
Peter; MŇUK, Michal; NIKODEM, Peter; PAULÍK, Leonard;
PÁZMAN, Andrej; POKORNÝ, Imrich; REPICKÝ, Miroslav;
RIEČAN, Beloslav; SCHÜRGER, Milan; SCHWARZ, Štefan;

-4-
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SPIŠIAK, Ladislav; STACHO, Ladislav; STRAUCH, Oto; SUROVÁ,
Mária; SÝKORA, Ondrej; ŠTEFANČÍKOVÁ, Katarína; VAJTERŠIC,
Marián; VOJTÁŠ, Peter; VRŤO, Imrich; WIMMER, Gejza; ZEMAN,
Martin; ŽELEZNÍK, Vladimír; ŽEMBERY, Ivan.

III. Vedecká činnosť
a. Plány vedeckej činnosti
29

III a
Plány vedeckej činnosti
Ústavný plán vedeckovýskumných úloh na rok 1971.

1970

1

30

III a
Plány vedeckej činnosti
Ústavný plán vedeckovýskumných úloh na rok 1973.

1972

1

31

III a
Plány vedeckej činnosti
Ústavný plán vedeckovýskumných úloh na rok 1974.

1973

1

32

III a
Plány vedeckej činnosti
Ústavný plán vedeckovýskumných úloh na rok 1975.

1974

1

b. Správy o činnosti
33

III b
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Správa o činnosti MÚ SAV za obdobie 1964–1972.

1972

1

34

III b
1981
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Správa o činnosti Oddelenia MÚ SAV v Košiciach za 1976–1980 a
výhľad na roky 1981–1985.

1

35

III b
1987
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Správa o činnosti dislokovaného pracoviska v Košiciach za rok 1987.

1

36

III b
1988
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Správa o činnosti dislokovaného pracoviska v Košiciach za rok 1988.

1

37

III b
1995
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Dodatočné vysvetlenie k niektorým otázkam vo výročnej správe
o činnosti MÚ SAV.

1
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38

III b
1996
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Akceptácia Endre Papa ako nezávislého experta pre akreditáciu
pracoviska; pozvánka na zasadnutie akreditačnej subkomisie; návrh
Akreditačnej komisie na hodnotenie MÚ SAV; oznam o výsledku
akreditácie MÚ SAV.

1

39

III b
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Dotazník: Správa o inventarizácií – časť.
organizácií a pracovísk výskumu a vývoja.

1

1997
Systém

akreditácie

40

III b
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Stanovisko MÚ SAV k medzinárodnému auditu.

1998

1

41

III b
1999
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Správa o návšteve komisie na Detašovanom pracovisku MÚ SAV
v Košiciach; návrh Akreditačnej komisie na hodnotenie MÚ SAV.

1

42

III b
Hodnotenie pracoviska a správy o činnosti
Najvýznamnejšie výsledky MÚ SAV za roky 1993–1998.

s.d.

1

III c
1995
Grantové úlohy
Zoznam pokračujúcich projektov navrhnutých na financovanie v roku
1995; zoznam projektov financovaných z účelovej rezervy Vlády SR
v roku 1995; zmluvy o podmienkach poskytnutia grantu na riešenie
vedeckého projektu v roku 1995 (Metódy matematickej logiky a teórie
množín v reálnej analýze a v informatike; Tvorba nelineárnych
odhadovacích a testovacích procedúr parametrov štatistických
modelov; Matematické modely kvantových štruktúr; Výpočtové
modely, algoritmy a zložitosť; Analýza cieľov, metód a výsledkov ako
vedy a jej vzťahu k iným vedám; Teória čísel; Niektoré otázky
funkcionálnej, harmonickej a stochastickej teórie; Algebrické štruktúry
s usporiadaním a konvergenciou; Algoritmy pre paralelné počítačové
systémy s masívnym paralelizmom; Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie
diferenciálnych rovníc a dynamických systémov; Fuzzy množiny a
neštandardné modely reálnych situácií; Paralelné počítače a algoritmy);
zoznam Vládou SR schválených vedeckých a vedeckotechnických
projektov; zoznam pokračujúcich úspešných projektov financovaných
v roku 1995.

2

c. Grantové úlohy
43
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44

III c
1996
Grantové úlohy
Schválenie projektu Algebrické štruktúry s usporiadaním a
konvergenciou; prehľad projektov VEGA, výsledky, hodnotenia
projektov a výška pridelených grantov na úspešné projekty v roku
1996; hlásenie Jána Jakubíka o plnení úlohy pre grant 1996.

2

45

III c
1997
Grantové úlohy
Čísla grantov pre rok 1997; certifikáty o záverečnom hodnotení
riešenia projektu; oznámenie výsledkov hodnotenia projektov
evidovaných vo VEGA; prehľad pridelených grantov v roku 1997 na
vedecké, vedeckotechnické projekty, záväzné úlohy rezortu a na
vedecké projekty riešené v spolupráci s Ministerstvom školstva SR;
výsledok hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 1998.

2

46

III c
1998
Grantové úlohy
Informácia o pridelených prostriedkoch zo SAV na riešenie úspešných
projektov v spoluúčasti s Ministerstvom školstva SR; certifikáty
o záverečnom hodnotení riešenia projektu; výsledok hodnotenia
projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 1999.

2

47

III c
1999
Grantové úlohy
Zoznam projektov so začiatkom riešenia v roku 2000; projekty
evidované vo VEGA; prehľad pridelených grantov v roku 1999 zo
SAV na spoločné projekty s Ministerstvom školstva SR; spresnenie
k žiadosti o grant (Štruktúra niektorých objektov reálnej analýzy
študovaná teoreticko-množinovými metódami); doplnok k zmluve
o podmienkach poskytnutia grantu (Paralelné počítače a algoritmy).

2

d. Vnútroštátne služobné a študijné cesty
48

III d
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Plán služobných ciest pracovníkov MÚ SAV na rok 1988.

1987

2

49

III d
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Plány služobných ciest pracovníkov MÚ SAV na rok 1989.

1988

2

50

III d
1989
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Správy zo služobných ciest pracovníkov MÚ SAV v roku 1989; plán
služobných ciest na rok 1990.

2
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51

III d
1990
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Správy zo služobných ciest pracovníkov MÚ SAV v roku 1990; plán
služobných ciest na rok 1991.

2

52

III d
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Správy zo služobných ciest pracovníkov MÚ SAV v roku 1991.

1991

2

53

III d
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Správy zo služobných ciest pracovníkov MÚ SAV v roku 1995.

1995

2

54

III d
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Správy zo služobných ciest pracovníkov MÚ SAV v roku 1996.

1996

2

55

III d
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Správy zo služobných ciest pracovníkov MÚ SAV v roku 1997.

1997

2

56

III d
Vnútroštátne služobné a študijné cesty
Správy zo služobných ciest pracovníkov MÚ SAV v roku 1998.

1998

2

e. Posudková činnosť
57

III e
Posudková činnosť
Posúdenie prihlášok objavu J. Chudobu.

1987

2

58

III e
Posudková činnosť
Posúdenie prihlášok objavu M. Kosnáča, Vladimíra Vechtera.

1988

2

59

III e
Posudková činnosť
Posúdenie postulátu Martina Lapišáka.

1996

2

III f
1995
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie striebornej medaily Jura Hronca Milanovi
Medveďovi; návrh na udelenie čestnej zlatej plakety Jura Hronca
Beloslavovi Riečanovi a Antonovi Huťovi.

2

f. Ceny a vyznamenania
60
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61

III f
1996
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie čestnej zlatej plakety Jura Hronca Michalovi
Gregušovi a Miroslavovi Friedlerovi; návrh na udelenie čestnej
vedeckej hodnosti DrSc. Jaroslavovi Kurzweilovi.

2

62

III f
1997
Ceny a vyznamenania
Návrhový list na udelenie ceny SAV za popularizáciu vedy Danielovi
Kluvancovi a Beloslavovi Riečanovi; návrh na udelenie čestnej zlatej
plakety Jura Hronca Tiborovi Katriňákovi a Wolfgangovi Händlerovi.

2

63

III f
1998
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie čestnej striebornej plakety Jura Hronca Stanislavovi
Jendroľovi; Návrh na udelenie čestnej zlatej plakety Jura Hronca
Andrejovi Pázmanovi.

2

64

III f
1999
Ceny a vyznamenania
Návrh na udelenie striebornej plakety Jura Hronca Anatolijovi
Dvurečenskému, Gejzovi Wimmerovi a Stanislavovi Jakubcovi; návrh
na udelenie zlatej plakety Jura Hronca Sylvii Pulmannovej; návrhový
list na udelenie ceny SAV za výsledky vedeckovýskumnej činnosti
Stanislavovi Jakubcovi a zmiešanému kolektívu MÚ SAV a vysokých
škôl.

2

IV. Spolupráca s domácimi inštitúciami
a. Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
65

IV a
1973
Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
Návrh na spresnenie zmluvy o spolupráci medzi MÚ SAV a
Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského.

2

66

IV a
1988
Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
Vyhodnotenie dohody o spolupráci medzi MÚ SAV a Prírodovedeckou
fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; žiadosť
o spoluprácu z Ústavu merania a meracej techniky Centra elektrofyzikalného výskumu SAV; námety na spoluprácu medzi MÚ SAV,
Matematicko-fyzikálnou fakultou UK a ostatnými matematickými
pracoviskami na SAV a vysokých školách; hodnotenie spolupráce
medzi vysokými školami a ústavmi SAV, resp. ČSAV.

2
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67

IV a
1995
Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
Dohoda so Slovenskou muzikologickou asociáciou pri Slovenskej
hudobnej únii o spolupráci a poskytnutí príspevku na seminár
Matematika a hudba; zoznam pracovníkov Matematicko-fyzikálnej
fakulty – riešiteľov projektov v SAV schválených Grantovou
agentúrou pre vedu.

2

68

IV a
1996
Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
Hodnotenie spolupráce Detašovaného pracoviska MÚ SAV s vysokými
školami v pedagogickej oblasti.

2

69

IV a
1997
Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
Informácie o možnosti vytvorenia Dislokovaného pracoviska MÚ SAV
v Banskej Bystrici ako spoločného pracoviska SAV a Univerzity
Mateja Bela.

2

70

IV a
1999
Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
Správa o spolupráci MÚ SAV so Žilinskou univerzitou a Matematickofyzikálnou fakultou UK.

2

71

IV a
s.d.
Spolupráca s vysokými školami a vedeckými inštitúciami
Štatút Združeného matematického pracoviska SAV a Slovenskej
technickej univerzity.

2

b. Spolupráca pri realizácii výsledkov výskumu
72

IV b
1995
Spolupráca pri realizácii výsledkov výskumu
Charakteristika možností MÚ SAV pre spoluprácu s Ministerstvom
obrany SR; projekt optimalizácie tranzitnej sústavy pre Slovenský
plynárenský priemysel.

2

73

IV b
1996
Spolupráca pri realizácii výsledkov výskumu
Podklady pre burzy ponúk SAV pre revitalizáciu; projekt optimalizácie
tranzitnej sústavy pre Slovenský plynárenský priemysel.

2

74

IV b
1997
Spolupráca pri realizácii výsledkov výskumu
Projekt optimalizácie tranzitnej sústavy pre Slovenský plynárenský
priemysel.

2
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75

IV b
1998
Spolupráca pri realizácii výsledkov výskumu
Možnosti priemyselnej realizácie výsledkov výskumu MÚ SAV;
ponuky do burzy ponúk SAV.

2

V. Príprava vedeckých pracovníkov
a. Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
76

Va
1978
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Menovanie predsedu a člena Komisie pre vyhodnotenie žiadateľov
o študijný pobyt resp. internú ašpirantúru; zápis o schôdzi konkurznej
komisie.

3

77

Va
1984
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Vstúpenie Lubomíra Kubáčeka na aktíve vedúcich školiacich pracovísk
a školiteľov; zabezpečenie vedeckej výchovy na MÚ SAV mimo rámec
plánu výchovy; výučba marxizmu-leninizmu a jazyková výučba
vedeckých ašpirantov SAV v školskom roku 1984/85; informácia
o zaraďovaní absolventov vysokých škôl do funkcie odborný asistent
1980–1984; návrh doplniť MÚ SAV ako školiace pracovisko o odbor
11-07-9 Teoretická kybernetika.

3

78

Va
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Návrhy na obsadenie prírastkového miesta interného ašpiranta.

1985

3

79

Va
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Rozpis plánu výchovy na rok 1988.

1987

3

80

Va
1988
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Schválenie návrhov na zaradenie do vedeckej výchovy Obvodným
úradom Komunistickej strany Slovenska; informácia o skupinovej
výchove ašpirantov na MÚ SAV; návrh na vytvorenie združených
školiacich pracovísk medzi MÚ SAV, Matematicko-fyzikálnou
fakultou Univerzity Komenského a Ústavom technickej kybernetiky
SAV.

3

81

Va
1996
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Oznámenie o prijatí externých ašpirantov – pracovníkov Pedagogickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika; zápis o výročnom hodnotení
ašpirantov na detašovanom pracovisku MÚ SAV v Košiciach; návrh na

3
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spoluprácu pri zabezpečovaní doktorandského štúdia medzi MÚ SAV a
Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity.
82

Va
1997
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Posudok pracoviska na doktorskú dizertačnú prácu a pracovná
charakteristika Mariána Vajteršica; prehľad pracovníkov s hodnosťou
DrSc. a návrhy na predsedov komisií pre obhajoby doktorských
dizertačných prác; doplnok k žiadosti o priznanie práva uskutočňovať
doktorandské štúdium a konať dizertačné skúšky; návrhy na zloženie
spoločných odborových komisií doktorandského štúdia; priznanie
práva MÚ SAV na konanie doktorandského štúdia a dizertačných
skúšok v odboroch 11-02-9 algebra a teória čísel, 11-04-9 matematická
analýza, 11-06-9 pravdepodobnosť a matematická štatistika a 11-80-9
teoretická informatika; štatút spoločnej odbornej komisie vo vednom
odbore doktorandského štúdia 11-02-9 algebra a teória čísel; zloženie
spoločných odborových komisií doktorandského štúdia v odboroch 1106-9 pravdepodobnosť a matematická štatistika a 11-02-9 algebra a
teória čísel; výkaz o doktorandoch a ašpirantoch za rok 1997.

3

83

Va
1998
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Posudok pracoviska na doktorskú dizertačnú prácu Patra Vojtáša;
žiadosť Anatolijovi Dvurečenskému o prevzatie starostlivosti nad celou
vedeckou výchovou na MÚ SAV; potvrdenie o publikáciách, z ktorých
pozostáva dizertačná práca Petra Vojtáša; priznanie práva MÚ SAV na
konanie doktorandského štúdia a dizertačných skúšok v odbore 11-14-9
aplikovaná matematika; kooptovanie Gejzu Wimmera za člena
spoločnej odborovej komisie pre odbor 39-75-9 metrológia; oznámenie
zmien v spoločných odborových komisiách; zloženie spoločnej
odborovej komisie doktorandského štúdia pre odbor 11-14-9
aplikovaná
matematika;
oznam
o akreditačnou
komisiou
neprerokovaných návrhoch na doktorandské štúdium; súhlas MÚ SAV
s rozšírenie spoločnej odborovej komisie pre odbor 11-80-9 teoretickú
informatiku.

3

84

Va
1999
Príprava vedeckých pracovníkov – všeobecná
Priznanie práva MÚ SAV na konanie doktorandského štúdia a
dizertačných skúšok v odbore 11-81-9 teória vyučovania informatiky;
oznámenie o prijatí uchádzačov na dennú formu doktorandského
štúdia; návrh na doplnenie členov odbornej komisie doktorandského
štúdia v odbore 11-81-9 teória vyučovania informatiky; oznam
o akreditovaných odboroch pre doktorandské štúdium na MÚ SAV.

3
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b. Príprava vedeckých pracovníkov – osobné spisy
85

Vb
1977–1999
Príprava vedeckých pracovníkov – osobné spisy
ÁRENDÁŠOVÁ, Monika; BUTKOVIČOVÁ, Eva; ELIAŠ, Peter;
HALUŠKOVÁ, Emília; HARMINC, Matúš; HARTOVÁ, Eva;
JAKUBÍKOVÁ, Danica; JENČOVÁ, Anna; JIRÁSKOVÁ, Galina;
PLOŠČICA, Miroslav; SOMORA, Peter; STEHLÍKOVÁ, Beáta;
VETTERLEIN, Thomas.

3

VI. Zahraničné vedecké styky
a. Vedecká spolupráca so zahraničím
86

VI a
1971
Vedecká spolupráca so zahraničím
Správy o pracovných poradách ohľadom založenia Medzinárodného
matematického centra S. Banacha vo Varšave.

3

87

VI a
1980
Vedecká spolupráca so zahraničím
Plán zahraničných ciest na rok 1981; plán prijatí zahraničných hostí na
rok 1981; pozvania zahraničných hostí na podujatia konané v ČSSR;
plán recipročných zahraničných stykov na rok 1981; plán kultúrnych,
školských a vedeckých stykov na rok 1981.

3

88

VI a
1981
Vedecká spolupráca so zahraničím
Pozvanie Jun-iti Nagatu; plány zahraničných stykov na rok 1982; plán
kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1982.

3

89

VI a
Vedecká spolupráca so zahraničím
Plán zahraničných stykov na rok 1983.

1982

3

90

VI a
Vedecká spolupráca so zahraničím
Schválenie zahraničných ciest na 3. štvrťrok 1983.

1983

3

91

VI a
1986
Vedecká spolupráca so zahraničím
Správa o riešení spoločnej úlohy v oblasti topológie s Matematickým
ústavom Maďarskej akadémie vied.

3

92

VI a
1987
Vedecká spolupráca so zahraničím
Správa o 17. zasadnutí Vedeckej rady Medzinárodného matematického

3
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centra S. Banacha v Bukurešti 3.VI.–5.VI.1987; dodatočné návrhy na
vyslanie na 31. semester do Medzinárodného matematického centra
S. Banacha vo Varšave.
93

VI a
1988
Vedecká spolupráca so zahraničím
Správa o odbornej aktivite stážistov na 30. semestri v Medzinárodnom
matematickom centre S. Banacha vo Varšave; oznámenie o schválení
dodatočných návrhov na vyslanie na 31. semester v Medzinárodnom
matematickom centre S. Banacha vo Varšave; správa o priebehu
18. zasadnutia Vedeckej rady Medzinárodného matematického centra
S. Banacha v Moskve 31.V.–2.VI.1988; oznámenie tém 33. a
34. semestra v Medzinárodnom matematickom centre S. Banacha vo
Varšave; návrh na vyslanie stážistov na 33. semester Medzinárodného
matematického centra S. Banacha vo Varšave.

3

94

VI a
1989
Vedecká spolupráca so zahraničím
Správa o 18. zasadnutí Vedeckej rady Medzinárodného matematického
centra S. Banacha v Hanoji 9.III.–10.III.1989; návrh na zmeny vo
svetovom zozname matematikov; návrhy a žiadosť o schválenie
stážistov na 34. semester Medzinárodného matematického centra
S. Banacha vo Varšave; oznámenie o programe Medzinárodného
matematického centra S. Banacha v roku 1990.

3

95

VI a
1991
Vedecká spolupráca so zahraničím
Správa o priebehu a výsledkoch 10. československej konferencie
z teórie čísel so zahraničnou účasťou.

3

96

VI a
1995
Vedecká spolupráca so zahraničím
Zmluva o poskytnutí grantu a prísľub odmeny na medzinárodný projekt
COPERNICUS; informácie o prínose podujatí so zahraničnou účasťou;
dohoda o spolupráci v oblasti výmeny informácií medzi MÚ SAV a
Matematickým ústavom Akadémie vied Českej republiky; dohoda
o spolupráci medzi MÚ SAV a Ruhr-University Bochum v Nemecku;
potvrdenie spolupráce MÚ SAV na medzinárodnom projekte
Cooperative action IC 1000 AL-TEC; návrhy na zahraničné cesty na
rok 1996.

3

97

VI a
1996
Vedecká spolupráca so zahraničím
Správy o vedeckých podujatiach so zahraničnou účasťou v roku 1996;
potvrdenia o splnení úlohy v medzinárodnom projekte COPERNICUS
0682; dohoda o spolupráci medzi MÚ SAV a Matematickým ústavom
Bulharskej akadémie vied; dohoda o spolupráci medzi MÚ SAV a
Ústavom informatiky a výpočtovej techniky Akadémie vied Českej
republiky; vyjadrenie k ponuke ukrajinskej spoločnosti teoretického a

3
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základného výskumu na spoluprácu v oblasti vedeckých výskumov;
návrhy na zahraničné cesty v roku 1997.
98

VI a
1997
Vedecká spolupráca so zahraničím
Oznámenie
o spoluorganizovaní
medzinárodných
kongresov;
medzinárodný projekt INCO-Copernicus Project 960237; dohoda
o spolupráci so Zhengzhou univerzitou a Fudan univerzitou v Číne;
dohoda o spolupráci s Univerzitou v Bordeaux; stanovisko k návrhu
Medzinárodného centra Sophusa Lie na založenie bratislavskej
pobočky; podklady k prehľadu o medzinárodnej a medziústavnej
vedeckej spolupráci SAV.

3

99

VI a
1998
Vedecká spolupráca so zahraničím
Oznámenie o medzinárodných podujatiach usporiadaných MÚ SAV
v roku 1998; vyjadrenie k Návrhu na zriadenie Centra aplikovanej
matematiky pre Strednú Európu v Slovenskej republike s využitím
ruských vedcov; dohoda o spolupráci s Jánosom Tóthom; zmluvy
o podmienkach poskytnutia grantu na riešenie medzinárodného
projektu INCO-Copernicus 960237 a INCO-Copernicus 960195;
správa o riešení projektu INCO-Copernicus 960195 ALTEC-KIT;
návrh zahraničných ciest na rok 1999; zoznam schválených vyslaní do
zahraničia v roku 1999.

3

100

VI a
1999
Vedecká spolupráca so zahraničím
Zoznam medzinárodných vedeckých podujatí organizovaných MÚ
SAV; správa o spolupráci MÚ SAV a Technickej univerzity vo Viedni;
návrhy na vyslanie do zahraničia na rok 2000; zoznam schválených
vyslaní do zahraničia v roku 2000; výsledok Oddelenia informatiky
MÚ SAV za rok 1998 v projekte INCO-Copernicus 960237;
dosiahnuté výsledky a čerpanie výdavkov MÚ SAV na riešenie
medzinárodných projektov INCO-Copernicus za rok 1998.

3

b. Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
101

VI b
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správa o pobyte zahraničného hosťa (Charles Wayne Swartz).

1980

3

102

VI b
1981
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o pobyte zahraničného hosťa (Shui Nee Chow, Gert Kneis,
Rudolf Wille).

3
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103

VI b
1982
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správa o zahraničnej služobnej ceste (Rumunsko); správy o pobyte
zahraničného hosťa (Hans Georg Feichtinger, V. J. Bentkus).

3

104

VI b
1983
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Poľsko, Nemecká demokratická
republika); správy o pobyte zahraničného hosťa (Aristid Lindenmayer,
V. V. Fedorov, István Vincze, Jean Marie Laborde, Dietrich
Schmidke).

3

105

VI b
1988
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Spolková republika Nemecko,
Poľsko, Maďarsko, Sovietsky zväz, Fínsko, Dánsko, Taliansko,
Rumunsko).

3

106

VI b
1989
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Bulharsko, Vietnam, Sovietsky
zväz, Poľsko, Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Fínsko,
Nemecká demokratická republika, Západný Berlín, Maďarsko,
Francúzsko, Rakúsko).

3

107

VI b
1990
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Francúzsko, Maďarsko,
Spolková republika Nemecko, Bulharsko, Poľsko, Taliansko,
Švajčiarsko, Rakúsko, Anglicko, USA, Česko).

3

108

VI b
1991
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Taliansko, Juhoslávia, Nemecko,
Rakúsko, Maďarsko, Sovietsky zväz, Fínsko, Švajčiarsko, Poľsko,
Anglicko); správa o pobyte zahraničného hosťa (K. Kaarli).

3

109

VI b
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správa o pobyte zahraničného hosťa (Tomáš Kovář).

1995

3

110

VI b
1996
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Francúzsko, Japonsko, Česko,
Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Taliansko, Juhoafrická republika,
Maďarsko, Holandsko, Belgicko); správy o pobyte zahraničného hosťa
(Camille Debieve, Pekka Lahti, Radomír Halaš).

3
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111

VI b
1997
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Česko, Nemecko, Poľsko,
Anglicko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Fínsko, Kanada,
Francúzsko, Maďarsko); správa o pobyte zahraničného hosťa (Izak
Broere, Mieczyslav Borowiecki).

3

112

VI b
1998
Správy o realizovaných zahraničných kontaktoch
Správy o zahraničnej služobnej ceste (Japonsko, Rakúsko, Francúzsko,
Belgicko, Poľsko, Nemecko, Česko, Juhoslávia, Taliansko, Juhoafrická
republika, Fínsko); správy o pobyte zahraničného hosťa (Izak Broere,
Camille Debieva, Michel Duhoux).

3

VII. Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
113

VII
1972
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Odôvodnenie vydávania Matematického časopisu; prihláška na
registráciu periodickej tlače Matematický časopis.

4

114

VII
1978
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Žiadosť Petra Vojtáša o povolenie publikovať článok v zahraničnom
časopise.

4

115

VII
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Žiadosť Matúša Harminca o povolenie publikovať
v zahraničnom časopise.

4

1981
článok

116

VII
1982
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Žiadosti Romana Friča o povolenie publikovať článok a oznámenia
výsledkov v zahraničnom časopise.

4

117

VII
1984
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Žiadosť o zvýšenie rozsahu publikácie Juraja Bosáka; návrhy
publikácií na výstavu do Moskvy.

4

118

VII
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Personálne zmeny v redakcii časopisu Mathematica
hodnotenie časopisu Mathematica Slovaca za rok 1988.

4
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119

VII
1989
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Návrh na udelenie prémie Slovenského literárneho fondu Jánovi Filovi.

4

120

VII
1991
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Mathematica Slovaca 41/1991 č. 3; Mathematica Slovaca 41/1991 č. 4;
články zamietnuté na publikáciu v Mathematica Slovaca.

4

121

VII
1992
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Mathematica Slovaca 42/1992 č. 1.; Mathematica Slovaca 42/1992
č. 2.; Mathematica Slovaca 42/1992 č. 3.; Mathematica Slovaca
42/1992 č. 4.; Mathematica Slovaca 42/1992 č. 5; články zamietnuté na
publikáciu v Mathematica Slovaca.

4–9

122

VII
1993
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Mathematica Slovaca 43/1993 č. 1.; Mathematica Slovaca 43/1993
č. 2.; Mathematica Slovaca 43/1993 č. 3.; Mathematica Slovaca
43/1993 č. 4.; Mathematica Slovaca 43/1993 č. 5; články zamietnuté na
publikáciu v Mathematica Slovaca.

10–15

123

VII
1994
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Ročný výkaz o periodickej tlači za rok 1994; články zamietnuté na
publikáciu v Mathematica Slovaca.

15

124

VII
1995
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Dotazník pre aktualizáciu databázy nadácií a iných neziskových
mimovládnych organizácií na Slovensku v roku 1995 – za Nadáciu
Jura Hronca; Ročný výkaz Nadácie Jura Hronca o neperiodických
publikáciách za rok 1994; schválenie dotácie pre časopisy vydávané
MÚ SAV.

15

125

VII
1996
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Pripomienky MÚ SAV k návrhu zákona o nadáciách s ohľadom na
Nadáciu Jura Hronca; prihláška na registráciu periodickej tlače Obzory
matematiky, fyziky, informatiky; publikačná činnosť detašovaného
pracoviska MÚ SAV v Košiciach za 2. štvrťrok 1996; vyúčtovanie
dane z príjmu za rok 1995 za Nadáciu Jura Hronca.

15

126

VII
1997
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Žiadosť o podporu vydania publikácie Riečan, B.: Matematika v b mol

15
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Štefana Schwarza; publikačná činnosť detašovaného pracoviska MÚ
SAV za 1., 2. a 3. štvrťrok 1997; oznámenie o zmenách v periodickej
tlači Mathematica Slovaca.
127

VII
1998
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Publikačná činnosť detašovaného pracoviska MÚ SAV za 2. a
3. štvrťrok 1998.

15

128

VII
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Personálne zmeny v redakcii časopisu Mathematica Slovaca.

1999

15

129

VII
s.d.
Publikačná, edičná a vedecko-popularizačná činnosť
Stručné hodnotenie prínosu časopisu Mathematica Slovaca; podklady
pre konkurz na vydavateľa periodickej tlače Tatra Mountains
Mathematical publications; oznámenie o zmene v periodickej tlači
Mathematica Slovaca; zoznam publikácií Mariána Vajteršica.

15

VIII. Ekonomická a technická agenda
130

VIII
Ekonomická a technická agenda
Pridelenie priestorov na Karpatskej ulici v Košiciach MÚ SAV.

1980

15

131

VIII
1983
Ekonomická a technická agenda
Rozpis rozpočtu výdavkov a príjmov na rok 1984; rozpis plánu práce
na rok 1984; rozpis plánu investičnej výstavby a vonkajších
ekonomických vzťahov na rok 1984; podklady k rozpisu plánu práce
v roku 1984.

15

132

VIII
1984
Ekonomická a technická agenda
Rozpis smerných limitov pre spracovanie návrhu plánu práce na roky
1986–1989.

15

133

VIII
1986
Ekonomická a technická agenda
Úpravy novozískaných priestorov na Ždanovej ulici v Košiciach;
rozpis schválených ukazovateľov a návrh plánu na roky 1986–1989.

15

134

VIII
1987
Ekonomická a technická agenda
Podklady a rozpis plánu práce na rok 1988; rozpis rozpočtu výdavkov
a príjmov na rok 1988.

15
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135

VIII
1988
Ekonomická a technická agenda
Čiastkový rozpis rozpočtu a rozpis rozpočtu na výskumné úlohy.

15

136

VIII
1994
Ekonomická a technická agenda
Plán kontrolnej činnosti Ivana Žemberyho; záznam o vykonanej
kontrole Ivanom Žemberym.

15

137

VIII
1995
Ekonomická a technická agenda
Rozpočtové provizórium na rok 1995; plány kontrolnej činnosti Ivana
Žemberyho a záznamy o vykonanej kontrole; čerpanie prostriedkov za
Kabinet informatiky; poverenie Predsedu SAV na vykonanie kontroly
vybraných problémov hospodárenia; organizácia účtovnej agendy;
žiadosti o navýšenie rozpočtu; rozpočet na rok 1995.

15

138

VIII
1996
Ekonomická a technická agenda
Vyjadrenia k nedostatkom zisteným pri kontrolách; rozpočet na rok
1996; poverenie Predsedu SAV na vykonanie kontroly; protokol
o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov v rámci projektu
COPERNICUS a záznam o jeho prerokovaní; príkazy na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou; inventarizácia pokladničnej
hotovosti; zásady čerpania a využívania inštitucionálnych a grantových
prostriedkov na MÚ SAV; kontrola plnenia opatrení príkazného listu
riaditeľa MÚ SAV; záznamy o vykonaní kontroly plnenia opatrení na
odstránenie nedostatkov; delimitácia majetku Kabinetu informatiky;
rozbor hospodárenia MÚ SAV za rok 1996; rozpis rozpočtu na rok
1997.

15

139

VIII
1998
Ekonomická a technická agenda
Rozpis rozpočtu na rok 1998; inventarizačná zostava Dislokačnej
komisie; finančné vysporiadanie riešiteľov úloh rozvoja vedy a
techniky so štátnym rozpočtom.

15

140

VIII
1999
Ekonomická a technická agenda
Rozpočtové provizórium na rok 1999; rozpis rozpočtu na rok 1999;
program hospodárnosti MÚ SAV; analýza využitia majetku štátu
v správe rozpočtových organizácií.

15

141

VIII
s.d.
Ekonomická a technická agenda
Priestorová dispozícia a vybavenie Dislokovaného pracoviska MÚ
SAV v Košiciach.

15
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142

IX
1983
Spoločenské organizácie
Správa o činnosti Odborového úseku ROH za rok 1983 – MÚ SAV
Dislokované pracovisko v Košiciach.

15

143

IX
1984
Spoločenské organizácie
Prehľad o socialistickej súťaži v roku 1984; správa o aktíve Brigády
socialistickej práce na MÚ SAV; vyhodnotenie výsledkov
socialistického súťaženia a komplexnej socialistickej racionalizácie za
rok 1984 na počesť 40. výročia Slovenského národného povstania.

15

144

IX
1988
Spoločenské organizácie
Správa o vyhodnotení výsledkov rozvoja pracovnej iniciatívy za rok
1988.

15
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