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Úvod – SPOLOČENSKOVEDNÝ ÚSTAV SAV (1959) 1974-2000
Spoločenskovedný ústav SAV bol zriadený uznesením Predsedníctva SAV č. 390
z 26.VI.1972. Svoju činnosť však začal naplno rozvíjať až od 1.I.1975.
Až do polovice 70. rokov nemala SAV v oblasti spoločenských vied na východnom
Slovensku zriadené samostatné pracovisko. Svoje vysunuté pracoviská tu mali len
Archeologický ústav, Československo-sovietsky inštitút, Národopisný ústav a Ústav
slovenského jazyka. Prudký rozvoj vo všetkých oblastiach hospodárstva
v povojnovom období si však aj na východe Slovenska vynútil potrebu ďalšieho
rozvoja spoločenských vied. Tieto by sa vo svojom výskume zameriavali jednak na
národnostné, jazykové, národopisné a ďalšie špecifiká regiónu východného
Slovenska, ako aj na mnohé zmeny v sociálnom, kultúrnom a ekonomickom
charaktere regiónu, ktoré vyplynuli z hospodárskych premien.
Pôvodne sa uvažovalo o zriadení viacerých spoločenskovedných pracovísk:
Výskumného kabinetu vedeckého ateizmu ako pobočky Ústavu vedeckého ateizmu
SAV v Bratislave, Výskumného kabinetu sociológie kultúry, Ústavu sociálnej
psychológie, Výskumného kabinetu dialektológie a Ústavu fonetiky a komunikácie.
Takáto forma organizácie spoločenskovedného výskumu však presahovala reálne
finančné a personálne možnosti SAV, a viedla by k veľkému počtu malých
pracovísk. Preto boli plány na zriadenie nových pracovísk, ktoré by komplexne
pokryli výskum v oblasti spoločenských vied na východnom Slovensku,
zredukované na dva ústavy. Prvý, Spoločenskovedný ústav SAV, by pôsobil ako
integrované pracovisko odborníkov z oblasti archeológie, histórie, dejín umenia a
dejín štátu a práva. Jednotlivé vedné odbory mali tvoriť osobitné oddelenia, ku
ktorým by pribudlo oddelenie sociológie a Kabinet vedeckého ateizmu. Ako druhý
mal byť zriadený Ústav sociálnej psychológie SAV, ktorý mal skúmať procesy
socializácie a adaptácie človeka na nové pracovné a spoločenské prostredie.
Od roku 1972 sa však presadzovala koncepcia budovania jediného
spoločenskovedného pracoviska, ktoré by zahŕňalo aj výskum v oblasti sociálnej
psychológie. Návrh na zriadenie Spoločenskovedného ústavu v Košiciach bol
schválený Predsedníctvom SAV 23.V.1972. Veľmi široko definoval oblasti, na ktoré
by sa mal výskum v plánovanom ústave zameriavať: sociálne otázky, vedecký
ateizmus, vzťahy medzi národmi a národnosťami v regióne, výskum v oblasti
sociálnej psychológie a vlastivedný výskum zahŕňajúci okrem historického,
etnografického a umenovedného výskumu aj výskum nárečí a riešenie
logopedických a jazykovo-komunikačných problémov.
Na zasadnutí Predsedníctva SAV 26.VI.1972 bolo uznesením č. 390 schválené
zriadenie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, ktorý mal zahájiť činnosť
od novembra 1972. Vedením ústavu a jeho prípravami bol poverený prof. Tibor
Halečka, prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Základ
novovytvoreného ústavu mali tvoriť pracovníci vysunutých pracovísk SAV v oblasti
spoločenských vied s výnimkou Archeologického ústavu SAV.
Uvedený termín založenia ústavu však nebol dodržaný, pretože sa nepodarilo
zabezpečiť ústav ani po priestorovej, ani po personálnej stránke. Tieto dôvody viedli
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taktiež k zúženiu koncepcie zamerania SVÚ SAV. V októbri 1972 sa uvažovalo už
len nad tromi oddeleniami, a teda výskumnými oblasťami: oddelením vedeckého
ateizmu, oddelením sociálnej psychológie a oddelením vlastivedného výskumu.
Naďalej sa však nedarilo zabezpečiť priestorové, materiálne a personálne pokrytie
nového ústavu, a jeho založenie sa stále odkladalo. Potom, čo sa prof. Halečka vzdal
vedenia, bol 25.II.1974 do funkcie riaditeľa ústavu menovaný PhDr. J. Briškár, CSs.
z Katedry histórie Pedagogickej fakulty UPJŠ, ktorý mal ďalej zabezpečovať
prípravy na jeho založenie. Predsedníctvo SAV definitívne schválilo založenie a
koncepciu SVÚ SAV uznesením č. 16 z 3.IX.1974. Počnúc 1.I.1975 bolo
pracovisko po hospodárskej stránke pričlenené k novozaloženej Technickohospodárskej správe ústavov SAV na východnom Slovensku. Dovtedy boli
vznikajúce výdavky pri zriaďovaní ústavu (na základe príkazu ekonomického
odboru Ústrednej správy pracovísk SAV z 5.III.1974) uhrádzané z rozpočtu Ústavu
vlastností hornín.
Spoločenskovedný ústav SAV začal fungovať od 1.I.1975 ako multidisciplinárne
pracovisko. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriavalo na tri základné
oblasti: vývoj sociálno-ekonomických procesov vyvolaných premenami
v hospodárstve, ďalej na psychologické zmeny človeka v súvislosti so zmenou
životných podmienok, a tiež na výskum národnostných menšín a interetnických
vzťahov. Takáto koncepcia organizácie spoločenskovedného výskumu na
východnom Slovensku zabránila zbytočnej duplicite v zameraní jednotlivých
spoločenskovedných pracovísk SAV. Súčasne prispela k rozvoju dosiaľ
nedostatočne rozvinutých vedných odborov. Zameranie ústavu odrážalo vo
vytvorení troch organizačných oddelení: Oddelenie sociológie; Oddelenie
historicko-filologického, od roku 1978 premenované na oddelenie histórie;
Oddelene sociálnej psychológie.
Pracovníci oddelení sa pri mnohých výskumných témach interdisciplinárneho
charakteru združovali do operatívnych pracovných tímov (tím pre výskum
národností, tím pre cigánsku rodinu).
Od roku 1988 sa základnými organizačnými útvarmi pracoviska stali tri rovnomenné
odbory (odbor historický, odbor sociologický a odbor sociálnopsychologický).
Vlastná vedeckovýskumná činnosť však naďalej prebiehala v oddeleniach, ktoré
mali byť operatívne vytvárané pre riešenie konkrétnych výskumných úloh. V rokoch
1989–1990 to boli štyri oddelenia: Oddelenie pre výskum dejín národností;
Oddelenie pre výskum národností (tiež II. oddelenie pre výskum národnostných
vzťahov); Oddelenie pre výskum mládeže; Oddelenie pre výskum cigánskej rodiny.
Od januára 1991 boli však znovu obnovené tri pôvodné oddelenia ako základné
organizačné útvary ústavu (oddelenie sociológie, histórie a sociálnej psychológie).
Tieto, sa od februára 1996 opäť premenovali na: Oddelenie sociálnopsychologického výskumu; Oddelenie výskumu etnických menšín; Oddelenie
medzikulturálneho výskumu.
Posledná organizačná zmena v počte a zložení oddelení nastala vo februári 1999.
Zmeny v grantových úlohách riešených ústavom vyústili do redukcie počtu oddelení
na dve: Oddelenie sociálnej psychológie; Oddelenie najnovších dejín.
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Hoci názvy a počet oddelení sa viackrát menili, vlastné vedeckovýskumné
zameranie ústavu ostalo v podstate nezmenené. Na jednej strane ide o štúdium
národnostných menšín (maďarskej, ukrajinsko-rusínskej a rómskej), ich vývoja a
postavenia, ich vzťahu k majoritnému obyvateľstvu Slovenska z hľadiska histórie,
etnopsychológie, etnosociológie s dôrazom na obdobie po roku 1918. Na strane
druhej sa komplexný sociologický a sociálnopsychologický výskum orientuje na
problematiku rôznych spoločenských skupín: mládeže, rodiny, pracovného
kolektívu a ich vývoja, súčasného stavu, postojov a hodnotových orientácií. Ústav
taktiež skúma stratégie sebauplatňovania človeka a jeho sociálne správanie, čím
prispieva k systematickému rozvoju sociálnej psychológie.
Písomnosti Spoločenskovedného ústavu SAV prebral Ústredný archív SAV do
trvalej úschovy v roku 2006. Archívny fond zahŕňa vlastnú písomnú produkciu
ústavu od vzniku v roku 1974 do roku 2000. Vo fonde sa však nachádzajú aj
písomnosti odrážajúce prípravy na založenie ústavu od roku 1972, ako aj niektoré
staršie analytické materiály o stave vedeckovýskumnej základne na východnom
Slovensku.
Materiál je rozdelený do nasledovných vecných skupín, pričom inventárnu jednotku
tvorí spravidla jeden kalendárny rok písomností danej vecnej skupiny (ak nie je
uvedené ináč).
I – Podací protokol – obsahuje len jeden zachovaný podací protokol ústavu z rokov
1974–1977.
II – Nadriadené orgány SAV – zahŕňa prevažne zápisnice zo zasadnutí
Predsedníctva SAV, Vedeckého kolégia SAV pre vedy o spoločnosti, Komisie pre
históriu pri Vedeckom kolégiu SAV pre vedy o spoločnosti, a zápisnice z porady
riaditeľov spoločenskovedných pracovísk, ako aj materiály niektorých iných
riadiacich zložiek SAV, týkajúce sa SVÚ SAV a spoločenských vied v SAV. V tejto
vecnej skupine sú zaradené mnohé písomnosti dokumentujúce zakladanie SVÚ
SAV.
III – Vedenie pracoviska – vecná skupina je rozdelená do niekoľkých podskupín: a
– Organizačné – obsahuje materiály k zakladaniu SVÚ SAV, základné dokumenty
ústavu, organizačné poriadky a informatívne materiály o SVÚ SAV. b – Zápisnice zahŕňajú zápisnice z Ústavnej rady pracoviska, Vedeckej rady, Kolégia riaditeľa
(grémia), prevádzkových porád, zápisnice z porád oddelení a pracovných tímov. c –
Akreditácie – tvoria ich podklady k akreditáciám pracoviska a výsledky akreditácií.
d – Správy o činnosti – členia sa na výročné správy o pracovisku (1) a na ostatné
správy o činnosti (2). Inventárna jednotka v tejto skupine zahŕňa celé obdobie. e –
Personálne - personálne záležitosti sú rozdelené na všeobecnú agendu (1) a osobné
spisy zamestnancov (2). Spisy zamestnancov tvoria jednu inventárnu jednotku.
IV – Vedeckovýskumná činnosť – skupina sa člení na podskupiny: a – Plány –
obsahuje akčné plány ústavu, evidenčné listy vedeckovýskumných úloh a úloh
štátneho plánu základného výskumu, žiadosti o granty. b – Výsledky a výstupy – sú
rozdelené na všeobecné (1) a výskumné úlohy (2). Všeobecné obsahujú
predovšetkým správy o plnení vedeckovýskumného plánu a materiály k výskumným
úlohám, ktoré nie sú zatriedené vo vecnej skupine výskumné úlohy. Skupinu
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výskumné úlohy tvoria vlastné výsledky vedeckovýskumnej činnosti pracoviska,
pričom jednotlivé výskumné úlohy tvoria samostatnú inventárnu jednotku, počnúc
úvodným oponentským konaním až po záverečnú správu. Inventárnou jednotkou
v tomto prípade nie je jeden rok, ale jedna výskumná úloha. c – Vedecká výchova –
zahŕňa agendu všeobecnú (1) a osobné spisy vychovávaných (2). Spisy
vychovávaných tvoria jednu inventárnu jednotku. d – Stanoviská, posudky – jedná
sa o stanoviská, ktoré ústav poskytol nadriadeným orgánom SAV alebo iným
inštitúciám a osobám. Všetky spolu tvoria jednu inventárnu jednotku. e –
Konferencie, semináre – zahŕňa materiály z organizačného zabezpečenia
konferencií, a tiež príspevky z nich. f – Edičná a publikačná činnosť - obsahuje
plány a návrhy, správy o edičnej a publikačnej činnosti, publikačnú činnosť
zamestnancov, práce kolektívov autorov, štúdie a referáty bez autora, zborníky a
publikácie, zborník Vedecké informácie, edičné a publikačné materiály. Každá
z uvedených skupín tvorí jednu inventárnu jednotku. g – Spolupráca domáca –
tvorí ju dokumentácia k spolupráci s ústavmi SAV; s ČSAV; s vysokými školami;
s knižnicami, archívmi a múzeami; s vydavateľstvami, redakciami a televíziou; so
štátnymi orgánmi; s Kultúrnym zväzom ukrajinských pracujúcich; so Slovenskou
vedecko-technickou spoločnosťou a s inými subjektmi. Každá z uvedených skupín
je jedna inventárna jednotka. h – Spolupráca zahraničná – dokumentuje
spoluprácu so zahraničnými vedeckými inštitúciami. Patria sem dohody
o spolupráci, plány vedeckých stykov, správy o hodnotení zahraničných stykov,
správy o zahraničných návštevách na ústave, a iné. i – Správy zo služobných ciest
– zahŕňa správy zo zahraničných služobných ciest (len jedna je domáca). Tvoria
jednu samostatnú inventárnu jednotku.
V – Knižnica – tvoria ju najmä písomnosti organizačného zabezpečenia chodu
knižnice, skladovej evidencie a zápisnice z revízií knižničného fondu. Tvorí jednu
inventárnu jednotku.
VI – Hospodárska agenda – obsahuje písomnosti z príprav a plnenia plánu a
rozpočtu, zápisnice z inventarizácii a vnútorných a hospodárskych kontrol.
VII – CO, PO, BOZP, ZÚ – obsahuje písomnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, požiarne poriadky a technické revízie. Táto vecná skupina tvorí jednu
inventárnu jednotku.
VIII – Spoločenské organizácie – patria sem hlavne materiály ZV KSS a ZO ROH,
Kolektívne zmluvy, zápisnice z prevádzkových a mzdových porád, socialistické
súťaže, záväzky, filozoficko-metodologické semináre.
Počet inventárnych jednotiek: 330; Počet škatúľ: 57.
Písomný materiál Spoločenskovedného ústavu SAV odzrkadľuje vývoj tohto
pracoviska spoločenských vied SAV, vrátane postupnej kryštalizácie jeho
vedeckovýskumného zamerania. Materiál z vedeckovýskumnej činnosti môže byť
podkladom pre ďalšie štúdium národnostných procesov a vybraných otázok
najnovších dejín, sociológie a sociálnej psychológie. Závery vedeckovýskumných
procesov ústavu poukazujú na dobové požiadavky výskumu a riešenie problematiky
z týchto oblastí.
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časový rozsah

škatuľa

1974–1977

1

2

II
1962
Nadriadené orgány SAV
Štúdia o koncepcii budovania vedecko-výskumnej základne ČSAV vo
Východoslovenskom kraji.

1

3

II
1971
Nadriadené orgány SAV
Analýza vedecko-výskumnej základne na východnom Slovensku a
návrhy na jej dobudovanie.

1

4

II
1972
Nadriadené orgány SAV
Návrhy na zriadenie pracovísk SAV z oblasti spoločenských vied na
východnom Slovensku (Vedecké kolégium vied o umení SAV,
Ekonomický ústav SAV, Filozofický ústav SAV, Jazykovedný ústav
Ľudovíta Štúra SAV, Historický ústav SAV, Národopisný ústav SAV,
Sociologický ústav SAV, Ústav dejín európskych socialistických krajín
SAV, Ústav štátu a práva SAV, Ústav vedeckého ateizmu SAV; návrh
na zriadenie vysunutého onomastického pracoviska SAV vo
Východoslovenskom kraji); zápisnica z 27. zasadnutia Predsedníctva
SAV z 26.VI. – návrh na zriadenie SVÚ SAV; zápisnice zo zasadnutí
komisie Predsedníctva SAV pre dobudovanie vedeckovýskumnej
základne na východnom Slovensku z 28.VI. a 31.X.

1

5

II
1974
Nadriadené orgány SAV
Zápisnice zo zasadaní Vedeckého kolégia filozofie a sociológie SAV
zo 7.XI. a 12.XII.

1

6

II
1975
Nadriadené orgány SAV
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SAV z 27.X. a výpis uznesenia;
zápisnice zo zasadnutí Komisie pre históriu pri Vedeckom kolégiu
SAV pre vedy o spoločnosti zo 14.III. a 20.VI. (príloha: správa
Súčasný stav a perspektívy rozvoja histórie na Slovensku); zápisnice
z porád riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV z 9.IX. a 18.XI.

1

7

II
1976
Nadriadené orgány SAV
Požiadavky SVÚ SAV k spoločenskovedným pracoviskám SAV;

1

IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

I. Podací protokol
1

I
Podací protokol
[1 kniha].

II. Nadriadené orgány SAV

-1-

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SAV zo 16.XI.; zápisnica
z Vedeckého kolégia SAV pre vedy o spoločnosti z 19.II.; referát člena
korešpondenta SAV V. Cirbesa na zasadnutí Vedeckého kolégia SAV
pre vedy o spoločnosti z 31.V. „XV. Zjazd Komunistickej strany
Československa a úlohy spoločenských vied“; zápisnice zo zasadnutí
Komisie pre históriu pri Vedeckom kolégiu SAV pre vedy
o spoločnosti zo 16. I., 23.IV. a 24.IX.; zápisnica z porady riaditeľov
spoločenskovedných pracovísk SAV z 18.II., referát člena
korešpondenta
SAV
V. Cirbesa
na
porade
riaditeľov
spoločenskovedných pracovísk SAV z 24.III., zápisnice z porád
riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV z 15.VI. a 3.XI.
(príloha: výťah z kádrového programu rozvoja spoločenskovedných
pracovísk na roky 1976–1980); správa o Komisii pre výskum
národností SAV.
8

II
1977
Nadriadené orgány SAV
Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre históriu Vedeckého kolégia pre
vedy o spoločnosti z 3.II., 1.IV., 27.V. a 30.IX.; zápisnice z porád
riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV z 23.III., 5.VII. a
13.XII.

1

9

II
1978
Nadriadené orgány SAV
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SAV z 25.IV.; zápisnice zo
zasadnutí Komisie pre históriu pri Vedeckom kolégiu SAV pre vedy
o spoločnosti z 24.II., 5.V. a 1.XII.; zápisnice z porád riaditeľov
spoločenskovedných pracovísk SAV zo 4.IV. (príloha: správa Plnenie
plánu ideologickej aktivity spoločenskovedných pracovísk SAV po
XV. zjazde KSČ) a 6.X.

1

10

II
1979
Nadriadené orgány SAV
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SAV z 24.IX. (návrh
vedeckovýskumnej činnosti SVÚ SAV); zápisnice zo zasadnutí
Komisie pre históriu pri Vedeckom kolégiu SAV pre vedy
o spoločnosti z 23.II., 26.X. a 7.XII.; koncepcia a tematické zameranie
vedeckých podujatí spoločenskovedných pracovísk SAV v roku 1979;
zápisnice z porád riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV
z 28.III.
(príloha:
koncepčný
materiál
Základné
funkcie
Spoločenskovedného výskumu, systém a štruktúra jeho vzťahov
k spoločenskej praxi), 4.VII., 14.XI. a 21.XII.; zápisnica zo zasadnutia
Komisie pre výskum národností SAV z 15.X.

1

11

II
1980
Nadriadené orgány SAV
Zoznam úloh vyplývajúcich pre pracovisko z Akčného plánu SAV a
z plánu činnosti Oddelenia Predsedníctva SAV pre riadenie pracovísk

1
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IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

spoločenských vied na rok 1980; výzva pracovníkom SAV schválená
XLI. Valným zhromaždením členov SAV; zápisnice z porád riaditeľov
spoločenskovedných pracovísk zo 16.V., 4.VII. a 19.XII.
12

II
1981
Nadriadené orgány SAV
Koncepcia činnosti a hlavné úlohy pracovísk spoločenských vied –
dôvodová správa vedúceho Oddelenia Predsedníctva SAV pre riadenie
pracovísk spoločenských vied V. Cirbesa; 37. zasadnutie Kolégia
predsedu
SAV
z 31.III.,
zápisnice
z porád
riaditeľov
spoločenskovedných pracovísk z 3.II., 27.III., 8.VII. a 3.XII.

2

13

II
1982
Nadriadené orgány SAV
Zápisnice z porád riaditeľov spoločenskovedných pracovísk zo 4.III.,
3.VI. a 16.XI.

2

14

II
1983
Nadriadené orgány SAV
Zápisnice z rozšírených zasadnutí Oddelenia spoločenských vied
z 31.III. a 30.VI. (príloha: Správa o účasti spoločenskovedných
pracovísk SAV na tvorbe podkladov pre riadiacu činnosť straníckych a
štátnych orgánov).

2

15

II
1984
Nadriadené orgány SAV
Zápisnice z porád riaditeľov spoločenskovedných pracovísk SAV
z 28.IV. a 16.X.

2

16

II
1985
Nadriadené orgány SAV
Správa o aktuálnych úlohách v kádrovom zabezpečení spoločenských
vied v SAV.

2

17

II
1986
Nadriadené orgány SAV
Stanovisko oddelenia spoločenských vied SAV k správe o straníckopolitickej a vedeckovýskumnej práci na SVÚ SAV; hlavné úlohy
pracovísk spoločenských vied SAV v 8. päťročnici a dôvodová správa.

2

18

II
Nadriadené orgány SAV
Správa o efektívnosti vedeckovýskumnej
spoločenských vied.

2

19

1988
činnosti

pracovísk

II
1989
Nadriadené orgány SAV
Návrh na zdokonalenie činnosti SAV v rámci celkovej prestavby
spoločnosti; návrh Fóra vedcov a výskumníkov na Slovensku na voľby
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2

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

reprezentatívneho a riadiaceho orgánu SAV na prechodné obdobie;
rezolúcia Fóra vedcov a výskumníkov na Slovensku; organizačné
zásady a programové vyhlásenie Fóra vedeckých a výskumných
pracovníkov na Slovensku; výsledky ankety pracovísk SAV k návrhom
na organizačné zmeny v SAV.
20

II
1991
Nadriadené orgány SAV
Koncepcia výskumu a zameranie činnosti spoločenskovedných
pracovísk SAV; vedeckovýskumné projekty pracovísk SAV na rok
1991.

2

21

II
1992
Nadriadené orgány SAV
Rozhodnutie Vedeckej rady SVÚ SAV o alternatívach konštituovania
novej Rady vedcov SAV; zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SAV
z 30.IV.; výzva členov Predsedníctva SAV, výboru Rady vedcov SAV
a Výboru Odborového zväzu pracovníkov SAV na zamedzenie
politického boja, organizovanie predvolených zhromaždení či
realizáciu politickej agitácie v SAV pred blížiacimi sa parlamentnými
voľbami; výzva podpredsedu SAV na zriaďovanie volených vedeckých
rád.

2

22

II
1993
Nadriadené orgány SAV
Poďakovanie predsedu SAV B. Lichardusa pracovníkom SAV za
vynikajúcu reprezentáciu slovenskej sociológie pri rokovaní tretieho
Maďarsko-Slovenského fóra v Segedíne; materiál ku koncepcii
III. oddelenia vied SAV prediskutovaný na porade riaditeľov a
predsedov vedeckých rád pracovísk III. oddelenia vied SAV 5.IV.;
vyjadrenie k možnostiam reštrukturalizácie na SVÚ SAV a zásadám
reštrukturalizácie pracovísk SAV.

2

23

II
1996
Nadriadené orgány SAV
Výsledky prešetrenia obvinenia dr. M. Hamadu z porušenia etiky
vedeckej práce; priority vedných programov a zdôvodnenie nosných
úloh a špecifických výskumných podmienok v základnom vedeckom
výskume v rámci III. oddelenia vied SAV vo vzťahu k čistým vedám
o neživej prírode.

2

24

II
2000
Nadriadené orgány SAV
Zápisnica z porady riaditeľov Oddelenia vied o spoločnosti a kultúre
SAV z 1.III.

2

25

II
Nadriadené orgány SAV
Zásady vzájomných vzťahov pracovísk SAV v Košiciach.

2

-4-

s.d.

časový rozsah

škatuľa

26

III a
1972
Organizačné
Návrh na zriadenie SVÚ SAV v Košiciach; pripomienky Ideologického
oddelenia Východoslovenského KV KSS k zriadeniu SVÚ a povereniu
T. Halečku vedením ústavu; poverenie T. Halečku vedením SVÚ SAV
v Košiciach a žiadosť o vypracovanie podkladov; koncepcia plánu
výskumu SVÚ SAV a organizačné zabezpečenie jeho rozvoja do roku
1980; návrh na zriadenie Oddelenia sociálnej psychológie v SVÚ SAV;
rámcový plán priestorových potrieb SVÚ SAV; informácia o zriadení
SVÚ SAV v Košiciach.

3

27

III a
Organizačné
Informácia o stave príprav zriadenia SVÚ SAV v Košiciach.

1973

3

28

III a
1974
Organizačné
Informácia o stave príprav zriadenia SVÚ SAV v Košiciach; správa
o stave príprav k zahájeniu činnosti Ústavu spoločenských vied
v Košiciach; žiadosť o registráciu SVÚ SAV v Košiciach na Ústrednej
správe pracovísk SAV; zápisnica z 54. zasadnutia Predsedníctva SAV
z 3.IX.; návrh na zriadenie SVÚ SAV; návrh na ustanovenie SVÚ SAV
so sídlom v Košiciach; správa o vykonaných prípravách k vytvoreniu
SVÚ SAV v Košiciach; návrh na registráciu SVÚ SAV v Košiciach;
informácia o zriaďovaní SVÚ SAV v Košiciach; organizačný poriadok
SVÚ SAV v Košiciach.

3

29

III a
1975
Organizačné
Oznámenie o zriadení spoločnej rozpočtovej organizácie Ústavy SAV
v Košiciach; zoznam členov dočasnej Ústavnej rady, grémia, výboru
ZO KSS, výboru ZO ROH a iných organizačných zložiek pracoviska;
návrh na zriadenie Logopedického oddelenia SVÚ SAV; organizačný
poriadok;
pracovný poriadok;
podklady k správe o stave
spoločenskovedných pracovísk na východnom Slovensku.

3

30

III a
1976
Organizačné
Pasport SVÚ SAV; organizačná štruktúra SVÚ SAV; základné údaje
o ústave pre časopis Správy SAV; návrh na zloženie Ústavnej rady,
výboru ZO KSS; oznam o vytvorení a zložení Ústavnej rady; oznam
o menovaní doc. Urama za člena Ústavnej rady; návrh výhľadového
plánu rozvoja Historicko-filologického oddelenia SVÚ SAV.

4

IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

III. Vedenie pracoviska
a. Organizačné
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IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

31

III a
1977
Organizačné
Základné údaje o ústave do publikácie Slovenská akadémia vied 1953–
1978; návrh J. Lišku na začlenenie základného logopedického výskumu
v rámci SAV a stanovisko SVÚ SAV; dodatok k pracovnému poriadku.

4

32

III a
Organizačné
Schválenie atestačnej komisie SVÚ SAV.

1978

4

33

III a
Organizačné
Oznam o zmenách v údajoch o SVÚ SAV.

1979

4

34

III a
1980
Organizačné
Údaje o ústave do Encyklopédie Slovenska; návrh na vytvorenie
Oddelenia dokumentácie na SVÚ SAV; vzorový rokovací poriadok
Ústavnej rady SVÚ SAV.

4

35

III a
1981
Organizačné
Údaje o ústave do publikácie k 30. výročiu SAV; prehľad o SVÚ SAV
do časopisu Správy SAV; organizačný poriadok ústavu; zloženie
atestačnej komisie SVÚ SAV.

4

36

III a
Organizačné
Základné údaje o SVÚ SAV.

1983

4

37

III a
Organizačné
Zloženie atestačnej komisie SVÚ SAV.

1984

4

38

III a
1985
Organizačné
Spresnenie údajov o SVÚ do časopisu Správy SAV; dodatok
k pracovnému poriadku.

4

39

III a
Organizačné
Zloženie atestačnej komisie SVÚ SAV.

1986

4

40

III a
Organizačné
Návrh SVÚ SAV na personálne zloženie kolégií SAV.

1987

4
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signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

41

III a
1988
Organizačné
Zloženie atestačnej komisie SVÚ SAV; organizačný poriadok ústavu.

4

42

III a
1989
Organizačné
Rozdelenie kompetencií medzi odbormi a oddeleniami SVÚ SAV.

4

43

III a
1990
Organizačné
Štatút Vedeckej rady SVÚ SAV; prehľad o ústave pre informačný
bulletin o ústavoch SAV v slovenčine a angličtine; pripomienky
k návrhu zákona o AV ČSFR, stanovisko k návrhu zásad na hodnotenie
vedeckého pracovníka SAV, stanovisko k návrhu zákona o SAV;
návrhy členov odborných grantových rád pre oblasť spoločenských
vied; oznam o delegovaní členov do komisie pre konkurzné konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa SVÚ SAV; pripomienky k návrhu štatútu
Grantovej agentúry SAV; pripomienky k návrhu zásad zákona
o Československej učenej spoločnosti.

4

44

III a
1991
Organizačné
Organizačný poriadok ústavu; štatút Vedeckej rady SVÚ SAV; oznam
o schválení zloženia atestačnej komisie SVÚ SAV; stanovisko SVÚ
SAV k budúcemu usporiadaniu SAV, organizácii a financovaniu
základného výskumu; nahlásenie počtu vysokoškolských pracovníkov
a mena delegáta do Rady vedcov SAV.

4

45

III a
1992
Organizačné
Štatút Rady košických pracovísk SAV; informácia o SVÚ SAV pre
bulletin ČSAV; k návrhu zásad zákona o AV ČSAV; dodatok
k zriaďovacej listine SVÚ SAV; základné údaje o SVÚ SAV; oznam
o zvolení a zložení Vedeckej rady SVÚ SAV; stanovisko Vedeckej
rady SVÚ SAV k súčasnému stavu a financovaniu vedy
v podmienkach SAV; oznam o delegovaní členov do konkurznej
komisie na obsadenie miesta riaditeľa SVÚ SAV.

4

46

III a
1993
Organizačné
Dotazník o SVÚ SAV pre materiál „Analýza výskumnej a vývojovej
základne SR z hľadiska štruktúry, obsahového zamerania a
efektívnosti“; predmet činnosti ústavu; informácie o ústave pre
databázu Rezortného informačného systému Ministerstva školstva a
vedy SR; zloženie atestačnej komisie SVÚ SAV; informácie o ústave
pre novinárov pozvaných na oslavy 40. výročia SAV.

4
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IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

47

III a
1994
Organizačné
Informácie o SVÚ SAV pre databázu UNESCO; údaje o ústave pre
publikáciu SAV v slovenčine a v angličtine; zriaďovacia listina SVÚ
SAV; organizačný poriadok SVÚ SAV; štatút Vedeckej rady SVÚ
SAV; stanovisko SVÚ SAV k zásadám reštrukturalizácie pracovísk
SAV a návrhu reštrukturalizácie SVÚ SAV.

4

48

III a
1995
Organizačné
Stanovisko k návrhu začlenenia SVÚ SAV do Matice slovenskej.

4

49

III a
1996
Organizačné
Súhlas na zmenu organizačného poriadku SVÚ SAV; organizačný
poriadok ústavu.

4

50

III a
Organizačné
Oznámenie o zmene zástupcu ústavu v Rade vedcov SAV.

1997

4

51

III a
1998
Organizačné
Stanovisko Vedeckej rady SAV k Návrhu Výboru Rady vedcov č. 2.

4

52

III a
1999
Organizačné
Žiadosť o zmenu organizačného poriadku SVÚ SAV; organizačný
poriadok.

4

53

III a
2000
Organizačné
Návrh Vedeckej rady SVÚ SAV na kandidátov na voľby členov
Predsedníctva SAV.

4

b. Zápisnice
54

III b
Zápisnice
Zápisnice z Ústavnej rady z 29.IX. a 22.XII.

1975

5

55

III b
1976
Zápisnice
Závery zo zasadaní vedenia ústavu z 2.II., 16.II., 1.III., 15.III., 5.IV.,
20.IV., 3.V., 14.VI., 28.VI., 5.VII., 24.VIII., 30.VIII., 13.IX., 4.X.,
15.X., 26.X., 1.XI., 15.XI. a 13.XII.; zápisnica z rokovania vedúceho
Oddelenia spoločenských vied člena korešpondenta SAV V. Cirbesa
s vedením ústavu z 12.I.; zápisnica z porady vedúcich oddelení SVÚ

5
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IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

SAV z 19.XI.; zápisnice z ústavnej rady zo 14.I., 25.II., 5.XI. a 28.XII.;
zápisnica z porady Oddelenia sociálnej psychológie 1.VI.
56

III b
1977
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 5.I., 17.I., 7.II., 21.II., 15.III., 28.III.,
4.IV., 18.IV., 2.V., 23.V., 7.VI., 27.VI., 8.VIII., 15.VIII., 29.VIII.,
13.IX., 25.IX., 10.X., 24.X., 7.XI., 21.XI., 2.XII., 5.XII. a 19.XII.;
zápisnice z porád vedúcich oddelení z 3.I., 30.V., 29.VIII., 26.IX.,
10.X. a 21.XII.; zápisnica z porady riaditeľa SVÚ SAV s ÚV KSS,
Východoslovenským KV KSS a V. Cirbesom zo 7.IV.; zápisnice
z ústavnej rady z 21.I., 17.VI. a 14.X.; zápisnica z porady Historickofilologického oddelenia z 18.X.

5

57

III b
1978
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 9.I., 12.I., 16.I., 13.II., 27.II., 11.III.,
7.IV., 28.IV., 26.V., 12.VI., 26.VI., 7.VII., 8.VIII., 28.VIII., 4.IX.,
26.IX., 16.X., 23.X., 20.XI., 11.XII. a 18.XII.; zápisnice z ústavnej
rady z 13.I., 16.VI., 3.XI. a 12.XII.; zápisnice z porád Oddelenia
sociálnej psychológie z 20.II., 12.III. (len závery), 20.III., 24.IV., 5.VI.,
3.VII., 13.XI. a 22.XI.; zápisnice z porád Historického oddelenia
z 12.IV., 5.V., 9.VI., 5.IX., 10.X., 10.XI. a 5.XII.; zápisnica zo
zasadnutia Atestačnej komisie SVÚ SAV z 11.X.

5

58

III b
1979
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 5.I., 29.I. 5.II., 26.II., 5.III., 19.III.,
2.IV., 23.IV., 21.V., 28.V., 4. VI., 11.VI., 12.VII., 6.VIII., 20.VIII.,
5.IX., 17.IX., 1.X., 17.X., 29.X., 12.XI., 26.XI. a 5.XII.; zápisnica
z porady vedúcich oddelení k spresneniu individuálnych plánov práce
na rok 1979; zápisnice z ústavnej rady z 12.I., 29.X. a 28.XII.,
prezenčná listina z ústavnej rady z 26.X.; zápisnice z porád Oddelenia
sociálnej psychológie zo 16.I., 12.II. 28.IV., 21.V. a 4.VI.; zápisnice
z porád Oddelenia histórie z 8.I., 13.II., 2.III., 2.IV., 8.VI., 5.X., 5.XI. a
7.XII.; zápisnica z porady pracovného tímu k národnostnej otázke zo
4.VI.; zápisnica zo zasadnutia Atestačnej komisie SVÚ SAV z 20.VIII.

5

59

III b
1980
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád zo 4.I., 21.I., 4.II., 18.II., 3.III., 24.III.,
31.III., 14.IV., 28.IV., 13.V., 2.VI., 9.VI., 23.VI., 4.VIII., 4.IX., 8.IX.,
16.IX., 23.IX., 25.IX., 6.X., 20.X., 4.XI., 17.XI., 1.XII., 15.XII. a
19.XII.; zápisnica z ústavnej rady z 28.XI.; zápisnice z porád
Oddelenia histórie zo 4.I., 7.I., 4.III., 9.IV., 5.V., 3.VI., 5.VIII., 8.IX. a
7.X.

5
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škatuľa

60

III b
1981
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 19.I. 28.I., 9.II., 23.II., 9.III., 6.IV.,
27.IV., 11.V., 18.V., 8.VI., 15.VI., 29.VI., 10.VII., 24.VIII., 31.VIII.,
29.IX., 12.X., 2.XI., 9.XI., 23.XI. a 7.XII.; zápisnice z ústavnej rady
z 12.I., 12.VI. a 27.XI.; zápisnice z porád Oddelenia histórie z 13.I.,
6.II., 23.III., 6.IV., 4.V., 10.VII., 3.VIII., 4.IX., 5.X., 2.XI., 23.XI. a
4.XII.

5

61

III b
1982
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád 11.I. 1.II., 8.II., 22.II., 10.III., 22.III.,
5.IV., 26.IV., 10.V., 8.VI., 21.VI., 13.VII., 31.VIII., 6.IX., 27.IX., 8.X.,
1.XI., 23.XI., 6.XII. a 27.XII.; zápisnice z porád vedúcich oddelení
z 26.VI., 3.V., 24.V. a 1.IX.; zápisnice z ústavnej rady zo 7.I., 2.IV.,
17.IX. a 28.XII.; zápisnice z porád Oddelenia sociálnej psychológie
z 5,I., 8.II., 2.III., 30.III., 13.IV., 30.IV., 18.V., 8.VI., 8.X. a 23.XI.;
zápisnice z porád Oddelenia histórie z 11.I., 15.I., 1.II., 5.III., 4.V.,
6.VI., 28.VI., 9.XI., 4.XII. a 6.XII.

5

62

III b
1983
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 3.I., 10.I., 1.II., 7.II., 21.II., 28.III.,
18.IV., 25.IV., 16.V., 30.V., 14.VI., 4.VII., 22.VII., 8.VIII., 22.VIII.,
5.IX., 30.IX., 17.X., 31.X., 7.XI., 21.XI., 28.XI., 5.XII. a 27.XII.;
zápisnice z porád vedúcich oddelení z 22.II., 6.VI., 5.IX. a 17.X.;
zápisnice z ústavnej rady zo 6.V. a 9.IX.; zápisnice z porád Oddelenia
sociálnej psychológie z 10.I., 8.III., 4.V., 12.IX., 24.X., 8.XI. a 23.XII.;
zápisnice z porád Oddelenia histórie z 10.I., 14.III. a 9.IV.

5

63

III b
1984
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 3.I., 16.I., 23.I., 6.II., 20.II., 5.III.,
26.III., 2.IV., 24.IV., 7.V., 21.V., 4.VI., 18.VI., 22.VII., 20.VIII.,
30.VIII., 6.IX., 17.IX., 8.X., 29.X., 5.XI., 19.XI., 3.XII. a 17.XII.;
zápisnice z ústavnej rady z 11.I., 21.V., 15.VI. a 19.X.; zápisnice
z porád Oddelenia sociálnej psychológie z 10.I., 14.III., 10.IV., 26.VI.,
11.IX., 9.X., 5.XI., 27.XI. a 19.XII.; zápisnice z porád Oddelenia
histórie zo 4.I., 8.VI. a 17.IX.

6

64

III b
1985
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 21.I., 18.II., 18.III., 23.IV., 24.V.,
24.VI., 22.VII., 26.VIII., 19.IX., 29.X., 18.XI. a 14.XII.; zápisnice
z porád vedúcich oddelení z 3.I., 6.II. a 5.III.; zápisnice z ústavnej rady
zo 4.I., 24.V. a 11.X.; zápisnice z porád Oddelenia sociálnej
psychológie z 1.III., 19.III. a 28.V.; zápisnica z porady Oddelenia

6
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histórie z 8.II.; zápisnice z porád Oddelenia sociológie z 8.II., 19.III.,
23.IV., 21.V., 18.VI. a 15.XI.
65

III b
1986
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 20.I., 17.II., 18.III., 23.IV., 19.V.,
16.VI., 18.VIII., 19.IX., 20.X., 18.XI. a 15.XII.; zápisnice z ústavnej
rady z 10.I., 8.V. a 7.XI.; zápisnice z porád Oddelenia sociálnej
psychológie z 27.I. a 29.IX.; zápisnice z porád Oddelenia histórie
z 5.IV., 19.VI. a 2.IX.; zápisnice z porád Oddelenia sociológie z 30.I.,
3.III., 21.V., 30.V., 16.VI., 25.IX. a 12.XI.; zápisnica zo zasadnutia
tímu pre výskum národností zo 7.XI.

6

66

III b
1987
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 26.I., 16.II.; 23.III., 21.IV., 18.V.,
22.VI., 10.VIII., 14.IX., 19.X. a 17.XI.; zápisnice z ústavnej rady
z 13.I., 10.IV., 25.IX. a 6.XI.; prezenčná listina zo zasadnutia ústavnej
rady z 23.I.; zápisnice z porád Oddelenia sociálnej psychológie z 27.I.,
9.III., 17.III., 10.VI., 31.VIII. a 8.IX.; zápisnice z porád Oddelenia
histórie zo 16.I., 2.II., 6.V., 12.VI. a 9.XI.; zápisnice z porád Oddelenia
sociológie z 27.I., 25.II., 17.VI., 10.IX., 29.X., 24.XI. a 22.XII.;
zápisnica z porady tímu národností z 10.IV.

6

67

III b
1988
Zápisnice
Závery z gremiálnych porád z 3.I., 15.II., 14.III., 26.IV., 17.V., 10.VI.,
27.VI., 30.VIII., 12.IX., 21.X. a 19.XII.; zápisnice z ústavnej rady
z 26.I., 29.IV., 23.IX. a 22.XII.; prezenčná listina z verejného
zhromaždenia pracovníkov z 18.I.; zápisnice z porád Oddelenia
sociológie z 25.I., 29.II., 15.III., 9.IV., 9.VI. a 11.VII.; zápisnice
z porád Oddelenia histórie z 11.I., 2.II., 15.III., 6.IV., 10.V. a 19.X.;
zápisnica z porady tímu pre výskum národností z 22.VIII., zápisnica
z porady riaditeľov košických pracovísk zo 16.V.

6

68

III b
1989
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa zo 16.I., 20.II., 21.III., 17.IV., 15.V.,
21.VIII., 19.VI., 25.IX., 24.XI. a 19. 12.; zápisnica z ústavnej rady
z 21.IV.; zápisnice z porady Oddelenia pre výskum mládeže zo 17.I.,
7.II., 13.III., 5.IV., 15.V., 13.VI., 5.IX., 3.X. a 22.XI.; zápisnice
z porady oddelenia dejín národností z 27.II., 10.IV., 4.X. a 22.XI.;
zápisnica z porady 2. oddelenia pre výskum národnostných vzťahov
z 10.III.; zápisnice z porady oddelenia cigánskej rodiny zo 6.II., 6.III.,
10.V., 6.VI. a 13.IX.

6

69

III b
1990
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 2.I., 24.I. a 23.IV.; zápisnice z Vedeckej

6
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rady z 15.I., 26.I. (príloha: prezenčná listina volieb zástupcu SVÚ SAV
do Rady vedcov SAV), 1.II., 16.II., 20.II., 26.III., 23.IV., 14.V., 28.V.,
29.VI., 21.VIII., 20.IX., 24.IX., 8.X., 29.X., 19.XI. a 5.XII; zápisnice
zo schôdzí Fóra vedcov SVÚ SAV zo 16.II., 23.II., 26.III., 21.V.,
27.VIII. a 29.X.; zápisnica z celoústavného zhromaždenia pracovníkov
z 5.XII.; zoznam porád odboru sociálnej psychológie s odborným
programom; zápisnice z porád Odboru sociálnej psychológie z 22.V.,
25.VI., 2.VII., 13.VIII., 17.IX. a 19.XI.; rozpisy pracovníkov Odboru
sociálnej psychológie; zápisnica z porady Odboru histórie z 19.XI.
70

III b
1991
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 24.V., 17.VI., 24.VI., 26.VIII., 9.IX.,
23.X., 18.XI., 3.XII. a 17.XII.; zápisnice z operatívnych porád vedenia
ústavu z 5.VIII., 8.VII. a 7.X.; zápisnice z Vedeckej rady SVÚ SAV zo
7.I., 18.I., 4.II., 22.IV., 6.V., 24.VI., 15.VII., 26.VIII., 23.IX., 21.X.,
29.X. a 17.XII.; zápisnice z celoústavných zhromaždení pracovníkov
z 21.I., 7.II. a 25.VI.; zápisnica z porady Oddelenia sociológie z 25.II.

6

71

III b
1992
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 13.I., 20.I., 27.I., 12.II., 18.III., 4.V., 18.V.,
8.VI., 11.VI., 22.VI., 30.VI., 19.VIII., 14.IX., 28.IX., 13.X., 2.XI.,
26.XI. a 14.XII.; zápisnica z operatívnej porady vedenia z 20.I.;
zápisnice z Vedeckej rady SVÚ SAV z 13.I., 7.II., 23.III., 1.IV., 6.V.,
1.VI., 9.VI., 19.VIII., 31.VIII., 7.IX., 14.IX., 11.XI., 16.XI., 19.XI. a
25.XI.; zápisnica z celoústavného zhromaždenia zo 6.IV., zápisnice zo
zasadnutí Rady riaditeľov košických pracovísk z 17.I., 20.II., 25.II.,
20.V., 17.VI. a 10.XI.; zápisnice o odovzdaní a prevzatí materiálov
v súvislosti so zmenou riaditeľa SVÚ SAV zo 6.I. a 1.X.

6

72

III b
1993
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 25.I., 1.II., 17.III., 22.III., 14.IV., 20.IV.,
10.V., 7.VI., 28.VI., 6.IX., 22.IX., 8.XI., 20.XI. a 13.XII.; zápisnice
z Vedeckej rady SVÚ SAV z 11.I., 18.I., 22.II., 22.III. a 13.XII.;
zápisnice zo zhromaždenia vedeckovýskumných pracovníkov z 25.I. a
8.III., zápisnice z rokovaní Rady riaditeľov košických pracovísk SAV
zo 17.III. a 14.V.

7

73

III b
1994
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 3.I., 24.I., 10.II., 21.II., 7.III., 21.III.,
11.IV., 16.V., 13.VI., 8.VIII. (len prezenčná listina), 6.IX., 17.X. a
12.XII.; zápisnice z operatívnych porád vedenia z 8.VIII., 7.XI., 21.XI.
a 22.XII; zápisnice z Vedeckej rady SVÚ SAV z 24.I., 21.II., 23.V.,
30.V. a 20.IX.; zápisnica zo zasadnutia Atestačnej komisie SVÚ SAV
z 30.V.

7
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74

III b
1995
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa zo 17.I. a 6.II.; zápisnice z Vedeckej rady
SVÚ SAV zo 16.I., 23.I., 6.III., 13.III., 3.IV., 29.V., 27.XI. a 11.XII.;
zápisnica z operatívnej porady vedenia z 23.I.

7

75

III b
1996
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 2.I.; Zápisnica z Vedeckej rady SVÚ SAV
z 24.I.

7

76

III b
1997
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa zo 7.I., 24.II., 14.IV., 19.V., 8.IX. a 8.XII.;
zápisnice z Vedeckej rady SVÚ SAV z 31.I., 11.IV., 28.IV. a 10.VI.;
zápisnice z celoústavných zhromaždení pracovníkov zo 17.II. a 18.III.;
zápisnice zo zasadnutí Rady riaditeľov košických pracovísk SAV
z 10.III. a 16.VI.

7

77

III b
1998
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa zo 7.I., 9.II., 15.IV., 21.IX. a 19.X.;
zápisnice z Vedeckej rady SVÚ SAV z 9.I., 12.II., 5.III., 23.III.
(príloha: hlasovací lístok volieb zástupcu do Rady vedcov SAV) a
23.IV.; zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady a subkomisie pre
akreditáciu ústavu z 20.IV.; zápisnice z celoústavných zhromaždení
pracovníkov z 23.III. a 23.IV.

7

78

III b
1999
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 11.I., 8.II., 8.III., 12.IV., 14.VI. a 11.X.;
zápisnice z Vedeckej rady SVÚ SAV z 11.I., 15.II., 12.IV., 16.VIII. a
27.IX.; zápisnica z celoústavného zhromaždenia pracovníkov z 15.II.,
zápisnice zo zasadnutí Rady riaditeľov košických pracovísk SAV
z 5.III. a 26.V.

7

79

III b
2000
Zápisnice
Závery z kolégia riaditeľa z 10.I., 13.XI.; zápisnica z Vedeckej rady
SVÚ SAV z 30.III.

7

c. Akreditácie
80

III c
1990
Akreditácie
Návrh hodnotenia pracovísk III. oddelenia vied SAV; návrh opatrení na
zabezpečenie efektívnosti výskumu na SVÚ SAV.
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81

III c
1992
Akreditácie
Oznam
o akreditovaní
SVÚ
SAV;
návrh
hodnotenia
vedeckovýskumnej činnosti pracovísk SAV; dotazník o SVÚ SAV pre
akreditácie; návrh kritérií bodového hodnotenia pracovísk
III. oddelenia vied SAV a pripomienky SVÚ SAV k návrhu; výsledky
hodnotenia pracovísk III. oddelenia vied SAV; pomocné kritériá pre
hodnotenie pracovísk III. oddelenia vied SAV; stanovisko Vedeckej
rady SVÚ SAV k plánovanému postupu pri akreditácii ústavov SAV;
pripomienky k návrhu hodnotenia ústavov.

7

82

III c
1995
Akreditácie
Rozhodnutie Akreditačnej komisie SAV o akreditovaní SVÚ SAV;
podklady o SVÚ SAV pre Akreditačnú komisiu SAV; žiadosť
o reakreditáciu ústavu.

7

83

III c
1998
Akreditácie
Oznam o výsledku akreditácie pracoviska; správa o akreditácii SVÚ
SAV; dotazník o akreditácii.

7

84

III c
2000
Akreditácie
Oznam o výsledku akreditácie pracoviska; dotazník k akreditácii SVÚ
SAV.

7

d. Správy o činnosti
1. Výročné správy o činnosti
85

III d 1
1975–1989, 1991–1993, 1995–2000
Výročné správy o činnosti
Správy o činnosti SVÚ SAV v rokoch 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991,
1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999.

8

2. Ostatné správy o činnosti
86

III d 2
1975–2000
Ostatné správy o činnosti
Správa o súčasnom stave a perspektívach ďalšieho rozvoja SVÚ SAV;
podklady za SVÚ SAV ku správe „Hodnotenie plnenia koncepčných
zámerov vedeckovýskumnej základne vo Východoslovenskom kraji“;
správa o doterajšej činnosti a ďalšom rozvoji SVÚ SAV; podklady
k správe o výsledkoch činnosti spoločenskovedných pracovísk SAV a
perspektívach ďalšieho rozvoja; správa o činnosti Oddelenia
- 14 -
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sociológie; podklady pre správu o doterajšej činnosti a perspektívnom
rozvoji Oddelenia sociálnej psychológie; posudok Vedeckého kolégia
SAV pre vedy o spoločnosti k správe o činnosti SVÚ SAV; kontrolná
správa o doterajšej činnosti a ďalšom rozvoji SVÚ SAV; správa
z prevádzkovej porady ústavu z 29.XII. o celoročnej činnosti SVÚ
SAV a plánoch na budúci rok; kontrolná správa o plnení opatrení
Predsedníctva SAV schválených v októbri 1975 pri prerokovaní správy
o doterajšej činnosti a ďalšom rozvoji SVÚ SAV; správa o plnení
záverov XV. zjazdu KSČ v podmienkach SVÚ SAV v rokoch 1977–
1978; správa o rozvoji Oddelenia sociológie; správa o súčasnom stave
a ďalšom rozvoji Oddelenia sociálnej psychológie; správa o súčasnom
stave Oddelenia histórie; správa o plnení úloh Oddelenia sociálnej
psychológie v roku 1979; podklady ku komplexnému hodnoteniu
materiálu o spoločenských vedách v SAV v 7. päťročnici za SVÚ
SAV; správa o plnení úloh Oddelenia sociálnej psychológie v roku
1980; správa o činnosti tímu pre výskum národností; správa o činnosti
SVÚ SAV v oblasti výskumu národností za rok 1981; analýza činnosti
Oddelenia sociológie od roku 1982 a návrhy na opatrenia; správa
o činnosti SVÚ SAV za roky 1975–1984; doplnkové informácie
o činnosti SVÚ SAV pre podpredsedu SAV akademika V. Cirbesa
k rozhovoru o stave a perspektívach SVÚ SAV; správa o realizácii
opatrení na prehĺbenie demokracie v živote SAV v podmienkach SVÚ
SAV; odpovede na otázky o SVÚ SAV do dokumentu o spoločenských
vedách na Slovensku; vyhodnotenie činnosti Komisie pre nápravu
krívd na SVÚ SAV; tabuľka k správe o činnosti SVÚ SAV za rok
1991; bilancia činnosti Vedeckej rady SVÚ SAV za poldruha roka
činnosti; správa o činnosti Odboru histórie za rok 1990; štruktúra
pracovníkov za rok 1992; tabuľky k činnosti SVÚ SAV za roky 1989–
1996; správa o činnosti Vedeckej rady SVÚ za rok 1997.

e. Personálna agenda
1. Personálna agenda – všeobecné
87

III e 1
1974
Personálna agenda – všeobecné
Žiadosť o prijatie brigádnikov na výkon strážnej služby; plán
kádrového rastu Oddelenia sociálnej psychológie na roky 1974–1975;
kádrový rast Oddelenia sociálnej psychológie; prechod pracovníkov do
SVÚ SAV; systemizačný rozvrh k 31.XII.1974.

9

88

III e 1
1975
Personálna agenda – všeobecné
Správa o kádrovom obsadení SVÚ SAV; tabuľka o zaradení
pracovníkov; návrh na vyplatenie odmien; kárne opatrenia.

9
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89

III e 1
1976
Personálna agenda – všeobecné
Správa o kontrole plnenia záverov hodnotenia v roku 1976;
harmonogram hodnotenia; úprava základných platov a zmena funkcií
pracovníkov; priebeh prijímania a uvoľňovania z pracovného pomeru;
komplexné hodnotenia pracovníkov v roku 1976; kádrový program
SVÚ SAV na roky 1976–1980; ocenenie jubilujúcich pracovníkov;
správa o spolupráci s pracoviskami SAV a vysokými školami pri
výbere a príprave kádrov.

9

90

III e 1
1977
Personálna agenda – všeobecné
Zápis z jednania s vedúcou kádrového oddelenia; evidencia
mimopracovnej činnosti; komentár zavedenia mzdovej prestavby na
pracoviskách SAV; ocenenie jubilujúcich pracovníkov; menovanie
vedúceho oddelenia sociálnej psychológie; vedúceho oddelenia
sociológie a vedeckého tajomníka oddelenia sociálnej psychológie;
zápisnica z pohovorov uchádzačiek o miesto asistentky na oddelení
sociálnej psychológie; spresnený rozpis plánu práce na rok 1977;
správa o kádrovom budovaní SVÚ SAV; kádrový poriadok SVÚ SAV;
oznámenie zmien v pracovnom obsadení; z činnosti racionalizačnej
komisie; hodnotenie plnenia kádrového programu; návrh na prijatie do
pracovného pomeru; oznámenie zmien v kádrovom obsadení; rozpis
plánu práce na rok 1978; spresnený rozpis plánu práce na rok 1977;
podklady k očakávaniu plnenia plánu práce v roku 1977.

9

91

III e 1
1978
Personálna agenda – všeobecné
Smernice na poskytovanie odmien pracovníkom; predĺženie
pracovných zmlúv; spresnenie kádrového programu na rok 1978;
cyklická príprava pracovníkov; úprava platov a funkčné preradenie
pracovníkov; rozpis limitu pracovníkov na rok 1978 podľa územného
členenia; podklady k rozpisu plánu práce v roku 1978; spresnený
rozpis plánu práce na rok 1978; plnenie programu kádrovej a
personálnej práce za roky 1976–1978; prijatie nových pracovníkov;
ocenenie jubilujúcich pracovníkov; správa o priebehu komplexného
hodnotenia na Oddelení sociálnej psychológie.

9

92

III e 1
1979
Personálna agenda – všeobecné
Správa o kontrole plnenia záverov komplexného hodnotenia; správa
o kontrole úloh komplexného hodnotenia; potreba vedeckých
pracovníkov; potreba absolventov denného štúdia vysokých a
stredných škôl v roku 1980; úpravy platov; prijatie nových
pracovníkov; rozpis záväzného limitu počtu pracovníkov na rok 1979
podľa územného členenia; stav zabezpečovania kádrovej a personálnej
agendy; návrh kádrového obsadenia Oddelenia sociálnej psychológie

9
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na 7. päťročnicu; zápisnica z rokovania konkurznej komisie zo
4.VI.1979; spresnený rozpis plánu práce na rok 1979; prehľad
životných výročí pracovníkov SVÚ SAV; analýza štruktúry súčasnej
kádrovej zostavy a závery pre jej ďalší vývoj; vývoj kvalifikačnej
štruktúry a krytie doplnkovej potreby pracovníkov v rokoch 1986–
1990; plnenie kádrového programu 1976–1979; zoznam pracovníkov;
plnenie kádrového programu na roky 1976–1980; rozpis plánu práce na
rok 1979.
93

III e 1
1980
Personálna agenda – všeobecné
Komentár k výkazu vybraných ukazovateľov z personálnej a sociálnej
oblasti za rok 1979; prehľad platov, prijatia do pracovného pomeru;
úprava platu a preradenie zamestnancov; kádrový program SVÚ SAV
na roky 1981–1985; plán kádrového budovania oddelenia sociológie na
7. päťročnicu; úpravy platov; zápisnica zo zasadnutia konkurznej
komisie z 27.VI.; plán potreby kvalifikovaných pracovníkov na rok
1981; politicko-organizačné zabezpečenie komplexného hodnotenia
nomenklatúrnych kádrov straníckych orgánov v rokoch 1980–1981;
predĺženie pracovných zmlúv; plnenie kádrového programu na roky
1976–1980; kádrová práca a výchova vedeckých pracovníkov.

9

94

III e 1
1981
Personálna agenda – všeobecné
Podklady na stanovenie počtu technicko-hospodárskych pracovníkov
v roku 1981; úpravy platov, štruktúra pracovníkov výskumnej a
vývojovej základne; oznámenie životných jubileí pracovníkov; správa
o priebehu a výsledkoch komplexného hodnotenia pracovníkov;
kádrový rozvoj pracoviska; vedľajšie pracovné pomery pracovníkov;
výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove
k 31.XII.1980; prehľad o študijných pobytoch a študentských
vedeckých silách; veková štruktúra vedeckých pracovníkov
k 31.XII.1980; veková štruktúra ašpirantov k 31.XII.1980; prehľad
o umiestnení absolventov internej ašpirantúry k 31.XII.1980.

9

95

III e 1
1982
Personálna agenda – všeobecné
Potreba absolventov denného štúdia vysokých, stredných odborných
škôl, gymnázií a odborných škôl v roku 1983; rozbor kádrového,
personálneho a sociálneho rozvoja v roku 1981, preradenie a úprava
platov; úpravy štipendií; zníženie počtu pracovníkov; rozbor príčin
fluktuácie pracovníkov SVÚ SAV; úpravy platov; rozmiestnenie
absolventov končiacich v roku 1982; vykonávací plán prípravy kádrov
personálneho a sociálneho rozvoja na rok 1983; preradenie ašpirantov;
predĺženie študijných pobytov; uzavretie pracovnej zmluvy; plnenie
kádrového programu na 7. päťročnicu; návrh na súťaž o najlepšie
výsledky v publikačnej činnosti.

9
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96

III e 1
1983
Personálna agenda – všeobecné
Potreba absolventov denného štúdia vysokých, stredných odborných
škôl a odborných škôl v roku 1984; uzavretie pracovného pomeru;
návrh na úpravu platov a štipendií; vedľajšia pracovná činnosť
zamestnancov; preradenie pracovníka; rozbor kádrového, personálneho
a sociálneho rozvoja v roku 1982; úpravy platov; prehľad
o umiestňovaní absolventov škôl v roku 1983; ukazovatele
vykonávacieho plánu prípravy kádrov na rok 1984; politickoorganizačné zabezpečenie kontroly komplexného hodnotenia z roku
1981; zápisnica z rokovania konkurznej komisie z 18.VII.; prehľad
o umiestňovaní absolventov škôl v roku 1983; uzavretie pracovnej
zmluvy; správa o priebehu kontroly plnenia komplexného hodnotenia
nomenklatúrnych kádrov; správa o súčasnom stave vo výbere;
pripravenosti a kvalite kádrových rezerv; prehľad pracovníkov; rozpis
plánu práce na rok 1984; predĺženie pracovnej zmluvy; preradenie do
internej ašpirantúry.

9

97

III e 1
1984
Personálna agenda – všeobecné
Návrh vykonávacieho plánu potreby kvalifikovaných pracovníkov na
rok 1985; štruktúra pracovníkov podľa oddelení; vykonávací plán
prípravy kádrov; plán personálneho a sociálneho rozvoja na rok 1983;
prijatie do pracovného pomeru; úprava platov a preradenie
pracovníkov; spresnený rozpis plánu práce na rok 1984; vykonávací
plán prípravy kádrov personálneho a sociálneho rozvoja na rok 1985;
prieskum pripravenosti kádrov na plnenie úloh vytýčených
XVI. zjazdom KSČ a zjazdom KSS; spresnený rozpis plánu práce na
rok 1984.

9

98

III e 1
1985
Personálna agenda – všeobecné
Zápisnica z rokovania konkurznej komisie z 23.I.; rozbor a hodnotenie
výsledkov v oblasti kádrovej, personálnej a sociálnej v roku 1984;
návrh na pridelenie miest pre vedeckých pracovníkov – konzultantov
v roku 1986; predĺženie študijných pobytov; úprava platov; žiadosť na
udelenie súhlasu na uzatvorenie nových pracovných zmlúv
s vedeckými pracovníkmi; plán kádrového, personálneho a sociálneho
rozvoja na 8. päťročnicu; ročný vykonávací plán – kádrový vývoj; plán
práce na rok 1986; plnenie vykonávacieho plánu na rok 1985 –
príprava kádrov; analýza kádrovej situácie a organizačná štruktúra
SVÚ SAV; zoznam pracovníkov.

9

99

III e 1
1986
Personálna agenda – všeobecné
Rozpis limitu počtu pracovníkov na rok 1986 podľa územného
členenia; spresnený rozpis plánu práce na rok 1986; zvýšenia

10
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IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

mesačných platov a štipendií; návrh na pridelenie miest pre vedeckých
pracovníkov – konzultantov v roku 1987; uzavretie pracovných zmlúv;
správa o priebehu a výsledkoch komplexného hodnotenia
nomenklatúrnych kádrov v roku 1986; spresnený rozpis plánu práce na
rok 1986; potreba absolventov denného štúdia vysokých a stredných
škôl na roky 1991–1992 a počtu vysielaných do štúdia pri zamestnaní
v roku 1987.
100

III e 1
1987
Personálna agenda – všeobecné
Úprava platov; správa o priebehu a záveroch z hodnotenia pracovných
výsledkov pracovníkov v 1. štvrťroku 1987; správa o priebežnom
plnení plánu kádrového rozvoja za rok 1987; zvýšenie mesačných
štipendií, úpravy platov a preradenie pracovníkov; prijatie na študijné
pobyty; hlásenie o umiestnení absolventov vysokých škôl; plán
kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja; komentár k plánu
personálneho a sociálneho rozvoja v roku 1988; skončenie platnosti
pracovnej zmluvy; predĺženie pracovných zmlúv.

10

101

III e 1
1988
Personálna agenda – všeobecné
Zoznam vedeckých pracovníkov; priznanie vedeckého kvalifikačného
stupňa; oznámenie o prijatí 2 absolventov; zvýšenia štipendií;
tematický rozbor plnenia plánu personálneho a sociálneho rozvoja za
rok 1987; zvýšenie platov; prehľad funkčného a platového zatriedenia
pracovníkov k 31.XII.1987; plán personálneho a sociálneho rozvoja na
rok 1989; prijatie 2 absolventov; preradenie pracovníkov; prehľad
funkčného a platového zatriedenia pracovníkov.

10

102

III e 1
1989
Personálna agenda – všeobecné
Platové úpravy na rok 1989; komentár k plneniu plánu personálneho
rozvoja na rok 1988; preradenie a úpravy platov; úprava štipendií;
delegovanie členov Vedeckej rady SVÚ SAV do komisie pre
konkurzné konanie na obsadenie funkcie riaditeľa; zápis z volieb
riaditeľa SVÚ SAV; oznámenie životných jubileí pracovníkov;
uzavretie nových pracovných zmlúv.

10

103

III e 1
1990
Personálna agenda – všeobecné
Návrhy osobností do biografického slovníka „Kto ja kto na Slovensku
1990“; stanovisko k Návrhu zásad na hodnotenie vedeckého
pracovníka SAV; komentár k plánu personálneho a sociálneho rozvoja
na rok 1990; preradenie pracovníkov; úprava platov; hodnotenie
vedeckých a odborných pracovníkov; menovanie M. Skorodenského
do funkcie riaditeľa SVÚ SAV.

10
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škatuľa

104

III e 1
1991
Personálna agenda – všeobecné
Odvolanie vedúcich odborov a oddelení; zoznam rehabilitovaných
vedeckých pracovníkov – dôchodcov; úpravy platu; zaradenie
pracovníkov na jednotlivé granty.

10

105

III e 1
1992
Personálna agenda – všeobecné
Úprava platov; predĺženie pracovných zmlúv; rozpis pracovníkov
podľa grantových; výskumných úloh a réžie; zoznam pracovníkov;
zaradenie pracovníkov podľa platovej úpravy; započítaná prax
pracovníkov; prezenčná listina z konkurzu do funkcie riaditeľa
z 24.IV.; predĺženie pracovných zmlúv; zápis zo zasadnutia konkurznej
komisie dňa 29.VI. na miesto vedeckého pracovníka so zameraním na
históriu; preradenie pracovníkov do vyšších platových stupňov; zápis
zo spoločného zasadnutia konkurznej komisie a vedeckých
pracovníkov z 11.IX. za účelom voľby riaditeľa; prijatie do pracovného
pomeru; prehľad funkčného a platového zaradenia; úprava úväzku a
platu; zápis zo zasadnutia konkurznej komisie z 15.X. na obsadenie
miest vedeckých pracovníkov na oddelenie sociálnej psychológie;
sociológie a histórie; prehľad o výške a štruktúre platov; vnútorný
predpis stanovujúci pravidlá pre zaradenie pracovníkov do platových
tried; výsledky hodnotenia pracovísk III. oddelenia vied SAV za rok
1991; zoznam a zaradenie pracovníkov; personálne zmeny
v projektoch GAV.

10

106

III e 1
1993
Personálna agenda – všeobecné
Úprava platov; rozpis pracovníkov podľa grantov; zápis zo spoločného
zasadnutia konkurznej komisie a vedeckých pracovníkov z 8.III. za
účelom voľby riaditeľa; výkaz o „úniku mozgov“; správa o zmenách v
grantových projektoch; zápis z konkurzného konania z 8.IX. na miesto
odborného pracovníka so zameraním na sociálnu psychológiu;
preradenie pracovníkov do vyšších platových tried; vnútorný predpis
SVÚ SAV upravujúci zaraďovanie pracovníkov do platových tried.

10

107

III e 1
1994
Personálna agenda – všeobecné
Prehľad platových tried a platových stupňov pracovníkov; predĺženie
pracovnej zmluvy; zápisnica z pohovoru s uchádzačmi o miesto na
Oddelení pre výskum etnických menšín SVÚ SAV; preradenie do
vyšších platových tried.

10

108

III e 1
1995
Personálna agenda – všeobecné
Oznámenie podkladov na prípravu katalógu pracovných činností;
prehľad o kvalifikačnej a vekovej štruktúre pracovníkov.

10
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časový rozsah

škatuľa

1996

10

110

III e 1
1997
Personálna agenda – všeobecné
Správa volebnej komisie o priebehu a výsledkoch konkurzného
konania na obsadenie funkcie riaditeľa SVÚ SAV; návrh na udelenie
odmeny.

10

111

III e 1
1998
Personálna agenda – všeobecné
Zoznam pracovníkov; zrušenie miesta vedeckého pracovníka v odbore
psychológia; odborná prax pracovníkov; priznanie odmien pre
interných doktorandov.

10

112

III e 1
1999
Personálna agenda – všeobecné
Predĺženie pracovnej zmluvy; oznámenie o obsadení pracovného
miesta.

10

113

III e 1
2000
Personálna agenda – všeobecné
Inventúra platového a funkčného zaradenia pracovníkov; zmena
pracovných úväzkov.

10

114

III e 1
s.d.
Personálna agenda – všeobecné
Stanovenie pravidiel pre zaradenie pracovníkov do platových tried.

10

IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

109

III e 1
Personálna agenda – všeobecné
Prehľad pracovníkov.

2. Osobné spisy
115

III e 2
1974–2000
Osobné spisy
Mária ADAMOVÁ; Martin BABÍK; Ladislav BAČA; Viera
BAČOVÁ; Peter BAJAN; Ivan BAJCURA; Marcela BANÍKOVÁ;
František
BAUMGARTNER;
Richard
BEKESS;
Viera
BERNÁTHOVÁ; Zuzana BINDASOVÁ; Ján BOBÁK; M. BOCHIN;
Alžbeta BOLČÁKOVÁ; Eva BOLFÍKOVÁ; Júlia BORSKÁ; Juraj
BRADA; Juraj BRIŠKÁR; Juraj BRIŠKÁR ml.; Ján BUBELÍNI;
Zlatica BUOCOVÁ; Zora BURČÍKOVÁ; Alexander CABAN; Terézia
CINCULOVÁ; Miroslav CSORBA; Júlia CZAYKOVÁ; Dušan
ČAPLOVIČ; Júlia ČECHOVÁ; Magdaléna ČEŠELKOVÁ; Pavol
ČISÁRIK; Mária ČIŽMÁROVÁ; Michal DANILÁK; Agáta
DANKOVÁ; Marek DOBEŠ; Jozefína DOBRÍKOVÁ; Edita
DRŠKOVÁ; Mária DUBAYOVÁ; Karol DUSZA; Miroslav
FRANKOVSKÝ; Peter FURMANÍK; Soňa GABZDILOVÁ; Marián
GAJDOŠ; Beáta GAJDOŠOVÁ; Marcela GÁLOVÁ; Marcela
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názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

GBÚROVÁ; Emil GIBARTI; Viera GOLIÁŠOVÁ; Vladimír GREIF;
Eva GRÚBEROVÁ; Slávka HADUŠOVSKÁ; Ondrej HALAGA;
Emil HANUŠOVSKÝ; Marta HEIDOVÁ; Ivan HIŠČÁK; Mária
HOMIŠINOVÁ; Mária HOPKOVÁ; Mária HORNÍKOVÁ; Ján
HROMÝ; Eva CHMELOVÁ; Miroslav IVAN; Vasil JABURA; Darina
JANIČÁKOVÁ; Dominik JÁNOŠKA; Marta JASEČKOVÁ; Viera
JUREČKOVÁ; Anna JUROVÁ; Viera KACVINSKÁ; Ladislav KITA;
Anna KMECOVÁ; Valéria KMIŤOVÁ; Ján KOBULSKÝ; Stanislav
KONEČNÝ; Ján KORČMÁROŠ; Jana KOSOVÁ; Michal KOTAN;
Rastislava KOTEKOVÁ; Andrej KOVÁČ; Daniela KOVÁČOVÁ;
Gabriel KŐRŐSI; Mária KRAČUNOVÁ; Helena KUBOVSKÁ;
Emília KUDELOVÁ; Lenka KURUCOVÁ; Anna LIPTÁKOVÁ;
Jozef LIŠKA; Mária LIŠKOVÁ; Eva LITAVSKÁ; Ladislav LOVAŠ;
Radomír LUŠČÁK; Alena MACKOVÁ; Alžbeta MAINDLOVÁ;
Michal MARKUŠ; Pavol MATULA; Andrej MIGAŠ; Jozef MIGAŠ;
Vladimír MIHALOV; J. MIKŠA; Pavol MIKULA; Rozália
MILINKOVIČOVÁ; Mária MOLNÁROVÁ; Mikuláš MUŠINKA;
Zdeněk NĚMEC; Monika NICKELOVÁ; Cenka NOVÁKOVÁ; Júlia
NOVÁKOVÁ; Anna OLEJÁROVÁ; Milan OLEJNÍK; Vjačeslav
ONDRUS; Oľga OROSOVÁ; Viliam PAKÁN; Viera PAKÁNOVÁ;
Igor PALÚŠ; Vladimír PAUKOVIČ; Juraj PETRUŇA; Ján PIATER;
Milica POLÁKOVÁ; Iveta PROKOPOVÁ; Jana PUDLÁKOVÁ; Emil
RADVANEC; Mária RÍMSKA; Eugen ROSENBERG; Jana
RUSŇÁKOVÁ; Pavol SÁS; Otília SCIRÁNKOVÁ; Jarmila
SEDLÁKOVÁ; Dušan SEMANKO; Eva SCHNITZEROVÁ; Miroslav
SKORODENSKÝ; Eva SLOVENSKÁ; Roman SOPKO; Alexandra
SPIŠIAKOVÁ; Mojmír STAŠKO; Mária STRUŽÁKOVÁ; Mariana
SUČKOVÁ; Anna SVATKOVÁ; Slávka SZABÓOVÁ; Ľudmila
SZEDLÁKOVÁ; Jiřina SZMEKOVÁ; Miloslav ŠÍPKA; Marián
ŠKOLNÍK; Viera ŠPEŤUCHOVÁ; Štefan ŠUTAJ; Anna
ŠUTAJOVÁ; Alžbeta ŠUŤÁKOVÁ; Mária ŠVARCOVÁ; Artúr
TAKÁČ; Soňa TAMÁSSYOVÁ; Tatiana TARASOVIČOVÁ; Róbert
TEICHMAN; Anna TKÁČOVÁ; Albín TOMKO; Milan TOMKO;
Kornélia URBÁNOVÁ; Ladislav VARGA; Gabriela VAŠKOVÁ;
Kvetoslava VAŠKOVÁ; Ján VAVRÁK; Otília VIZIOVÁ; Jozef
VÝROST; Bartolomej ZAKHAR; Ján ZELENÝ; Alena ZEĽOVÁ;
Viera ŽÁKOVÁ; Mária ŽELINSKÁ; Eva ŽIAKOVÁ; Eleonóra
ŽIBRITOVÁ.

IV. Vedecko-výskumná činnosť
a. Plány vedecko-výskumnej činnosti
116

IV a
1974
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Plán práce na rok 1974; plán výskumu na rok 1974 a výhľady na
10 rokov; štátny plán rozvoja vedy a techniky na roky 1976–1980;
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názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

komentár k návrhu vedecko-výskumného plánu SVÚ SAV pre roky
1976–1980; plán činností na rok 1975; plánovací list úlohy novo
navrhovanej do ústavného plánu v roku 1975; schválenie
vykonávacieho plánu vedecko-výskumných úloh na rok 1975.
117

IV a
1975
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný program SVÚ SAV na rok 1975; žiadosť o zaslanie plánu
vedecko-výskumných úloh na roky 1976–1980 a odpoveď; návrh na
zaradenie úloh z národopisu do štátneho plánu výskumu na roky 1976–
1980; doplnenie Správy o súčasnom stave a perspektívach rozvoja
slovenskej historiografie; doplnenie informácií k Štátnemu plánu
základného výskumu na roky 1976–1980; zápis z jednania z 9.IX.
ohľadom vedecko-výskumnej činnosti na SVÚ SAV; plány vedeckovýskumnej činnosti na rok 1976; schválenie vykonávacieho plánu
vedecko-výskumných úloh na rok 1976.

16

118

IV a
1976
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán SVÚ SAV na rok 1976; prehľad výskumných úloh na rok
1976; rozbor využitia výskumnej kapacity na rok 1976; Bubelíni, J.:
Niektoré poznámky k teoreticko-metodologickým východiskám
výskumu oddelenia sociálnej psychológie SVÚ SAV; Poruchy rečovej
komunikácie (návrh na zaradenie výskumnej úlohy); podklady na
spracovanie Plánu rozvoja vedy a techniky na roky 1976–1980 vo
Východoslovenskom kraji; spresnenie úloh štátneho programu
základného výskumu na rok 1977; program spoločenskovedného
výskumu SAV.

16

119

IV a
1977
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán SVÚ SAV na rok 1977; rozbor využitia výskumnej
kapacity pracoviska v roku 1977; plány vedecko-výskumnej činnosti
na rok 1977; návrh plánu rozvoja oddelenia sociálnej psychológie SVÚ
SAV na roky 1976–1980; rozpis pracovníkov podľa výskumných úloh
na rok 1977; návrh koncepcie a zabezpečenia bilančných seminárov.

16

120

IV a
1978
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1978; schválený plán vedeckovýskumných úloh na
rok 1978; plány vedecko-výskumnej činnosti na rok 1978; zhodnotenie
sociologického výskumu národnostných vzťahov Slezkého ústavu
ČSAV a návrh zamerania sociologického výskumu „Rozvoj a
zbližovanie socialistických národov a národností“ SVÚ SAV; správa
o kontrole plnenia plánu vedeckovýskumných činností za 1. štvrťrok
1978; pracovné tézy k problematike ďalšieho vedecko-výskumného
zamerania Oddelenia sociálnej psychológie; návrh ďalšieho rozvoja a
programu vedecko-výskumnej činnosti na roky 1981–1985; návrh na

16
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modifikáciu výskumných projektov jednotlivých oddelení s ohľadom
na interdisciplinárny výskum mládeže; návrh tematického zamerania
výskumu SVÚ SAV pri plnení úloh zahrnutých do Jednotného
programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; návrh základných
smerov výskumu SVÚ SAV na roky 1981–1985; návrhy a námety
k výskumu národností; schválený plán vedecko-výskumných úloh na
rok 1979; rozbor využitia výskumnej kapacity pracoviska v roku 1979.
121

IV a
1979
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Plány vedecko-výskumnej činnosti na rok 1979; prehľad pracovníkov
ústavu a ich zamerania; otázky perspektívneho plánovania spoločného
výskumu; správa o úlohách a raste SVÚ SAV v rokoch 1981–1985;
projekt výskumu a spracovania dejín Ukrajincov na východnom
Slovensku; Rozvoj socialistickej kultúry národov a národností na
Slovensku.

16

122

IV a
1980
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1980; plány vedecko-výskumnej činnosti na rok
1980; vstupný projekt „Maďarská otázka a socialistický rozvoj
poľnohospodárstva na juhovýchodnom Slovensku“; zameranie
vedeckovýskumnej činnosti SVÚ SAV v 7. päťročnici.

16

123

IV a
1981
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1981; zapojenie SVÚ SAV do štátneho plánu
základného výskumu na roky 1981–1985; rozpis pracovníkov podľa
výskumných úloh; hlavné smery činnosti a základné úlohy SVÚ SAV
pri plnení uznesení XVI. zjazdu KSČ.

16

124

IV a
1982
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1982; doplnenie akčného plánu; plán vedeckovýskumnej činnosti na rok 1982; štátny plán základného výskumu;
koncepcia rozvoja základného výskumu SVÚ SAV do roku 1990.

16

125

IV a
1983
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1983; schválený plán výskumných prác na rok
1983; zameranie oddelenia histórie SVÚ SAV na roky 1986–1989;
koncepcia zamerania vedecko-výskumnej činnosti SVÚ SAV na roky
1986–1989 a výhľad do roku 2000; návrh obsahového zamerania
výskumu oddelenia sociológie SVÚ SAV na roky 1986–1989 a
výhľadovo na roky 1990–2000; návrh oddelenia sociológie na riešenie
úlohy štátneho plánu základného výskumu v oblasti výskumu
národností; závery pre činnosť SVÚ SAV prijaté na 8. zasadnutí ÚV
KSČ a ÚV KSS.

16
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126

IV a
1984
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1984; prehľad výskumnej kapacity a neinvestičných
prostriedkov
v roku
1984;
súhlas
Odboru
školstva
Východoslovenského KNV s uskutočnením výskumu na školách; plán
vedecko-výskumných úloh na rok 1985; podklady pre rozvoj vedeckovýskumnej základne; vedecko-výskumné zameranie SVÚ SAV;
projekt výskumnej úlohy „Súčasný stav spoločnosti v Slovenskej
socialistickej republike a perspektívy jej vývoja“.

16

127

IV a
1985
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1985; plány vedecko-výskumnej činnosti na rok
1985; participácia SVÚ SAV na plnení úloh štátneho plánu základného
výskumu v rokoch 1986–1989; plánovacie listy úlohy štátneho plánu
základného výskumu; návrh na vedecko-výskumnú činnosť tímu pre
výskum mládeže na roky 1985–1990.

16

128

IV a
1986
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1986; plány vedecko-výskumnej činnosti na rok
1986; zameranie vedecko-výskumnej činnosti SVÚ SAV v rokoch
1986–1990; spresnenie plánu vedecko-výskumných úloh pracoviska na
rok 1987.

16

129

IV a
1987
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1987; plány vedecko-výskumnej činnosti na rok
1987; spresnenie plánu vedecko-výskumných úloh pracoviska na rok
1988; návrh výskumnej témy „Vývoj postavenia národov a národností
Československa od vzniku republiky do súčasnosti“.

16

130

IV a
1988
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1988; námet výskumnej témy „Človek v sociálnom
kontexte“; upravený plán vedecko-výskumných úloh na roky 1986–
1990; koncepcia rozvoja sociológie a sociálnej psychológie
v podmienkach SVÚ SAV na roky 1986–1989 a výhľad do roku 2000;
registračný list prieskumu obyvateľstva.

17

131

IV a
1989
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1989; personálne zabezpečenie vedeckovýskumných úloh; vedecko-výskumné zameranie SVÚ SAV; príprava
plánu na roky 1991–1995; dlhodobá koncepcia rozvoja historického
odboru v podmienkach SVÚ SAV; návrhové listy vedecko-výskumné
úlohy štátneho plánu základného výskumu.

17
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časový rozsah
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132

IV a
1990
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Akčný plán na rok 1990; návrhy tém a riešiteľov vedecko-výskumných
úloh; žiadosti o vnútorný grant; návrhy vedecko-výskumných
projektov na rok 1991; zápis zo seminára k projektom uchádzajúcim sa
o vnútorný grant; výskumný projekt „Historický vývoj Československa
v súvislosti svetových dejín“; návrh na zapojenie pracovníkov do
výskumu problematiky národnostných menšín na Slovensku v rokoch
1918–1990; zápis z oponentúry projektu „Sociálna a osobnostná
podmienenosť seba obrazu adolescentov“; hodnotenie činnosti SVÚ
SAV.

17

133

IV a
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Výsledky zaradenia projektov grantov do kvalitatívnych skupín.

1991

17

134

IV a
1992
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Úlohy SVÚ SAV na rok 1992; oznámenie o vyhodnotení projektov;
personálna zmena vedúceho grantu; prehľad pridelených grantov na
jednotlivé projekty na rok 1992.

17

135

IV a
1993
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Pridelené granty na rok 1993; žiadosti o grant; projekt – Stratégie
sebauplatňovania človeka v sociálnokultúrnom kontexte a možnosti ich
optimalizácie;
koncepcia
výskumu
a
zameranie
činnosti
spoločenskovedných pracovísk SAV.

17

136

IV a
1994
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Zameranie hlavných úloh SVÚ SAV na rok 1994; zoznam úspešných
projektov v roku 1994.

17

137

IV a
1995
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Zameranie hlavných úloh SVÚ SAV na rok 1995; pokračujúce
projekty navrhnuté na financovanie v roku 1995; návrh projektu
„Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít
v procese transformácie slovenskej spoločnosti“.

17

138

IV a
1996
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Zoznam vládnych projektov a pokračujúcich projektov, žiadosť o grant
„Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania“;
priority vedecko-výskumného zamerania SVÚ SAV; koncepcia
zamerania, stabilizácie a podpory rozvoja vedecko-technického
potenciálu SR – rezortný prieskum; zmluvy na riešenie vedeckého

17
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projektu v roku 1996; projekty so začiatkom riešenia v roku 1997;
navrhnutých na financovanie orgánmi VEGA.
139

IV a
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Granty v roku 1997.

1997

17

140

IV a
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Prehľad pridelených grantov v roku 1998.

1998

17

141

IV a
1999
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Prehľad pridelených grantov v roku 1999; žiadosť o grant; žiadosť
o dofinancovanie projektu z rozpočtu Slovenskej komisie pre
UNESCO NK MOST.

17

142

IV a
2000
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Zoznam riešiteľov projektov v roku 2000; zoznam projektov so
začiatkom riešenia v roku 2001; aktualizácie riešiteľského kolektívu na
rok 2001 a zmeny riešiteľských kapacít.

17

143

IV a
s.d.
Plány vedecko-výskumnej činnosti
Návrh na tematický plán výskumov štruktúry ľudovej kultúry na
východnom Slovensku.

17

b. Výsledky a výstupy vedecko-výskumnej činnosti
1. Výsledky a výstupy – všeobecné
144

IV b 1
1975
Výsledky a výstupy – všeobecné
Diskusný príspevok z Valného zhromaždenia Predsedníctva SAV
z 28.IV.; správa o plnení ústavnej úlohy na oddelení sociálnej
psychológie v roku 1975; Artikulačná a akustická analýza sotáckych
nárečí; hodnotenie plnenia akčných plánov za rok 1975; informácia
o stave a zameraní vedeckého výskumu spoločenskovedných pracovísk
na východnom Slovensku; správa o plnení dielčej témy štátnej úlohy
Historický vývoj v ČSSR vo vzťahu k ostatnému svetu; Bubelíni, Ján:
Niektoré sociálnopsychologické aspekty profesionálnej orientácie a
adaptácie mládeže; Špeťuchová, Viera: Imitácia ako forma sociálnej
stimulácie tvorivých odpovedí žiakov 5. ročníka ZDŠ.

18

145

IV b 1
1976
Výsledky a výstupy – všeobecné
Správa o plnení akčného plánu v roku 1976; správa o plnení plánu

18
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signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky
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vedecko-výskumnej činnosti na oddelení sociálnej psychológie;
Bubelíni, Ján: Motivácia voľby povolania a niektoré ďalšie
psychologické aspekty profesionálnej orientácie mládeže.
146

IV b 1
1977
Výsledky a výstupy – všeobecné
Správa o plnení plánu práce v roku 1976; zhodnotenie plnenia úloh na
oddelení sociálnej psychológie v 1. štvrťroku 1977; správa o plnení
úloh akčného plánu za 1. štvrťrok 1977; správa o plnení
vedeckovýskumných úloh; poznámky k správe o činnosti komisie SAV
pre výskum národností.

18

147

IV b 1
1978
Výsledky a výstupy – všeobecné
Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich z jednotného
programu spoločenských vied po XV. zjazde KSČ; správa o plnení
opatrení zameraných na zvyšovanie efektívnosti spoločenskovedného
výskumu; správa o kontrole plnenia plánu vedeckovýskumnej činnosti
za 1. polrok 1978, správa o výskume národností.

18

148

IV b 1
1979
Výsledky a výstupy – všeobecné
Správa o plnení úloh jednotného programu spoločenských vied po
XV. zjazde KSČ; prehľad vedeckovýskumných úloh; kádrová práca a
výchova vedeckých pracovníkov.

18

149

IV b 1
1980
Výsledky a výstupy – všeobecné
Plnenie hlavných úloh pracoviska v roku 1979 a úlohy na rok 1980;
správa o plnení akčného plánu za 1. polrok 1980; informačné záznamy
o výskumných správach – dizertáciách; zhodnotenie dosiahnutých
výsledkov vedeckovýskumných úloh v 6. päťročnici.

18

150

IV b 1
1981
Výsledky a výstupy – všeobecné
Súhlas s predvýskumom; správa o aktivitách oddelenia histórie v roku
1981; registračné listy prieskumov.

18

151

IV b 1
1982
Výsledky a výstupy – všeobecné
Správa o plnení plánov práce na oddelení sociológie a sociálnej
psychológie; výstupy výskumov pre oblasť riadiacej sféry; správa
o plnení úloh vedecko-technického rozvoja za rok 1982.

18

152

IV b 1
1983
Výsledky a výstupy – všeobecné
Plnenie plánov výskumných úloh v 2. štvrťroku 1983; správa o stave
rozpracovanosti tézy a výskumu k problematike Cigánov.

18
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153

IV b 1
1984
Výsledky a výstupy – všeobecné
Podkladový materiál k štátnemu plánu základného výskumu za SVÚ
SAV.

18

154

IV b 1
1985
Výsledky a výstupy – všeobecné
Žiadosť o súhlas s uskutočnením predvýskumu; plnenie plánov
výskumných úloh v roku 1985; obsahové zameranie činnosti; priority
vedeckej práce; Procesy motivácie a regulácie v osobnosti žiaka
socialistickej školy (oponentský posudok).

18

155

IV b 1
1986
Výsledky a výstupy – všeobecné
Správa o doterajších výsledkoch a ďalších zámeroch vedeckovýskumnej činnosti.

18

156

IV b 1
1987
Výsledky a výstupy – všeobecné
Plnenie plánov výskumných úloh v 1. štvrťroku 1987; podkladový
materiál pre kontrolu plnenia plánov výskumných úloh v 3. štvrťroku
1987.

18

157

IV b 1
1988
Výsledky a výstupy – všeobecné
Podkladový materiál pre kontrolu plnenia plánov výskumných úloh
v 1. štvrťroku 1988; priebežná kontrola plnenia plánov výskumných
úloh; ročný výkaz o stave a zabezpečení výskumnej a vývojovej
základne a rozvoji vedy a techniky za rok 1988; Piatar, Ján: Vplyv
formy organizácie práce na niektoré sociálno-psychologické
charakteristiky
v pracovnom
kolektíve
(záverečná
správa
z predvýskumu).

18

158

IV b 1
1989
Výsledky a výstupy – všeobecné
Výkaz o výskumnej činnosti; ročný výkaz o stave a zabezpečení
výskumnej a vývojovej základne a rozvoji vedy a techniky za rok
1989; záverečná práca z prieskumu čítanosti denníka Večer; Výrost,
Jozef: Obraz o etnickom (nacionálnom) spoločenstve a činitele jeho
formovania (záverečná správa); Kubáni, Viliam: Motivácia učebnej
činnosti žiakov stredných odborných učilíšť (záverečná správa).

18

159

IV b 1
1990
Výsledky a výstupy – všeobecné
Vedeckovýskumná činnosť SVÚ SAV v oblasti národnostných
vzťahov; hodnotenie činnosti SVÚ SAV; návrh opatrení na
zabezpečenie efektívnosti výskumu na SVÚ SAV; koncepcia
zamerania vedecko-výskumnej činnosti SVÚ SAV; zoznam

19
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odborníkov vhodných ako oponentov; ročný výkaz o práci za rok 1990;
výsledky vedeckej výchovy a vedecko-výskumnej činnosti SVÚ SAV
v roku 1989.
160

IV b 1
1991
Výsledky a výstupy – všeobecné
Vedecko-výskumné výsledky práce pracovníkov za 1. polrok 1991;
podklady k správe o spoločenskovednom výskume v rámci SAV za
SVÚ SAV; vyhodnotenie hospodárskeho roku pre udelenie odmeny;
ročný výkaz o stave a zabezpečení vedecko-výskumnej základne za rok
1991; kol.: Sociálno-psychologické koreláty A/B typu správania
(správa z výskumu).

19

161

IV b 1
1992
Výsledky a výstupy – všeobecné
Zameranie psychologického výskumu; výsledky dosiahnuté riešením
úloh základného výskumu; ročný výkaz vo vede a výskume za
rozpočtové a príspevkové organizácie za rok 1992; výskumná činnosť
SVÚ SAV.

19

162

IV b 1
1993
Výsledky a výstupy – všeobecné
Základné údaje o zameraní SVÚ SAV; ročný podnikový výkaz o vede
a výskume za rozpočtové a príspevkové organizácie a vysoké školy za
rok 1993.

19

163

IV b 1
1994
Výsledky a výstupy – všeobecné
Prehľad úspešných vedeckých projektov; na ktoré bol udelený grant
v roku 1994; stav rozpracovanosti koncepcií rozvoja vedy a techniky
na pracoviskách SAV; zmluva o poskytnutí grantu – Stratégia
sociálneho správania človeka v náročných životných situáciách.

19

164

IV b 1
1995
Výsledky a výstupy – všeobecné
Zmluvy o podmienkach poskytnutia grantov: Vývoj etnických menšín
po II. svetovej vojne a interetnické vzťahy na Slovensku, Stratégie
sociálneho správania človeka v náročných životných situáciách,
Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít
v procese transformácie slovenskej spoločnosti.

19

165

IV b 1
Výsledky a výstupy – všeobecné
Informácia o riešených grantových úlohách.

1996

19

166

IV b 1
Výsledky a výstupy – všeobecné
Úprava riešiteľských kapacít.

1997

19
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167

IV b 1
1998
Výsledky a výstupy – všeobecné
Ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli za rok 1998; správa
o vedecko-výskumnej činnosti.

19

168

IV b 1
1999
Výsledky a výstupy – všeobecné
Výsledok
hodnotenia
nových
projektov;
grantová
úloha
Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít v
procese transformácie slovenskej spoločnosti; ročný výkaz o vedeckovýskumnom potenciáli za rok 1999; záverečné hodnotenie projektov
VEGA ukončených v roku 1999; súčasný stav a koncepcia rozvoja
košických pracovísk SAV.

19

2. Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
169

IV b 2
1976–1980
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Socializačné procesy v podmienkach socialistickej spoločnosti.

19

170

IV b 2
1976–1980
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Človek v procese budovania automatizovaného systému riadenia.

19

171

IV b 2
1976–1980
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Štúdie k dejinám východného Slovenska, ŠPZV VIII-4-2/3.

20

172

IV b 2
1978–1981
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Rozvoj a zbližovanie socialistických národov a národností; VIII/9:
zápisnica z oponentského pokračovania záverečných prác z výskumu;
Výrost Jozef.: Vzory, seba obraz, hodnotové orientácie a etnické
postoje adolescentov – študentov gymnázií s vyučovacím jazykom
slovenským, maďarským a ukrajinským (záverečná správa
z výskumu); Zeľová, Alena: Sociálnopsychologické charakteristiky
sociálnej interakcie príslušníkov slovenskej a maďarskej národnosti
v súvislosti s hustotou národnostného osídlenia (záverečná správa z
výskumu); Hromý, J. – Molnárová, M.: Štúdium aspektov kooperácie
v národnostne zmiešaných pracovných kolektívoch vo vybraných
priemyselných oblastiach Slovenska (správa z predvýskumu); Kita,
Ladislav: Svetonázorové postoje mládeže vo Východoslovenskom kraji
(záverečná správa z prieskumu); Národné vedomie a interetnické
zbližovanie slovenskej, maďarskej, ukrajinskej stredoškolskej a
učňovskej mládeže žijúcej v národnostne zmiešaných oblastiach
Slovenska (teoreticko-metodologické východiská k projektu); Profil
svetonázorových, politických a morálnych postojov mládeže vo

20–21
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Východoslovenskom kraji (projekt); Špecifiká voľby vzorov, ideálu a
obrazu seba stredoškolskej mládeže – študentov gymnázií
s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským
(projekt); správa z predvýskumu interetnických vzťahov na
východnom Slovensku a ich štatistické spracovanie; Dusza, Karol:
Súčasné interetnické vzťahy na východnom Slovensku (záverečná
správa z predvýskumu); Špeťuchová, Viera: Národnostné stereotypy
u stredoškolskej mládeže v Košiciach (výskumná správa); čiastkový
plán výskumu; zápisnica z oponentského pokračovania záverečných
správ z výskumu; Bobák, Ján: Maďarská otázka na Slovensku v období
národnej a demokratickej revolúcie (záverečná správa); Bobák, Ján:
Ukrajinská otázka na Slovensku v rokoch 1938–1948 (záverečná
správa); Šutaj Štefan: Národnostná politika nekomunistických
politických strán na Slovensku v rokoch 1944–1948 (záverečná
správa); Šutaj Štefan: Nekomunistické politické strany a ich politika
pri riešení otázok nemeckej a maďarskej menšiny.
173

IV b 2
1978–1981
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Štúdium procesov sociálneho rozvoja mládeže a jej začleňovanie do
života socialistickej spoločnosti; ÚÚ 2 – čiastkové úlohy Spoločenskopolitická aktivita robotníckej triedy Východoslovenského kraja
v období budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti, Hodnotové
orientácie cigánskej a necigánskej mládeže na učňovských školách a
odborných učilištiach v Košiciach.

22

174

IV b 2
1980–1982
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Sociálne a sociálnopsychologické charakteristiky interetnických
procesov a otázky národnosti v Československu po oslobodení, ŠPZV
VIII-9-4/2 resp. VIII-9-1-08.

22

175

IV b 2
1981–1985
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Závažné aspekty spoločenského vedomia učňovskej a pracujúcej
mládeže ako faktory premien jej sociálnej štruktúry, VIII-10-2-5.

22

176

IV b 2
1982–1985
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Socialistický internacionalizmus v praxi – Družobné vzťahy
pracujúcich Východoslovenského kraja a Zakarpatskej oblasti USSR.

23

177

IV b 2
1982–1985
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Regulatívna funkcia postojov vo vzťahu k správaniu, VIII-5-7-3.

23

178

IV b 2
1981–1986
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Vývoj a postavenie maďarskej a ukrajinskej národnosti v ČSSR, ŠPZV

23
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179

IV b 2
1985–1987
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Podiel rodiny na formovaní súčasného spôsobu života Cigánov, ŠPZV
IX-9-4.

24

180

IV b 2
1986–1988
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Pohraničné styky v systéme ekonomických, spoločensko-politických,
kultúrnych vzťahov bratských krajín: historické skúsenosti a súčasný
rozvoj, ÚÚ-1907-1.

24

181

IV b 2
1986–1989
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Psychologické zákonitosti rozvoja mladej generácie ako aktívneho
činiteľa spoločenskej praxe, IX-10-5.

24

182

IV b 2
1986–1990
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Ekonomický, politický a kultúrny vývoj Slovenska v období budovania
socializmu a jeho medzinárodné súvislosti, ŠPZV IX-7-3/01.

24

183

IV b 2
1986–1990
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Vývoj a postavenie národností v ČSSR, IX- 5-9; Vývoj a postavenie
maďarskej a ukrajinskej národnosti v období výstavby socializmu,
ŠPZV IX-9-2/03 resp. IX-9-5/03; Duchovná kultúra a socialistické
národné vedomie obyvateľstva národnostne zmiešaných oblastí
Slovenskej socialistickej republiky v období budovania rozvinutého
socializmu, ŠPZV IX-9-2-04 resp. IX-9-5/04.

24–25

184

IV b 2
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Postavenie mládeže v socialistickej spoločnosti IX-10-1.

1986–1990

25

185

IV b 2
1987–1990
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Človek a jeho činnosť: Teoretické východiská – sondážne výskumy,
ČÚ R-01-561, čiastková úloha Utváranie životných postojov mládeže.

25

186

IV b 2
1987–1990
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Súčasné tendencie vo vývoji typov cigánskej rodiny a problém
začleňovania Cigánov do spoločenských štruktúr, ČÚ ŠPZV IX-310/03 + zoznamy a štatistické hárky cigánskych rodín v okresoch
Prešov, Dunajská Streda, Galanta, Levice, Spišská Nová Ves,
Bardejov, Nové Zámky, Vranov nad Topľou, Trebišov, Poprad,
Michalovce, Košice-mesto, Rimavská Sobota, Senica, Nitra.

26–33

IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky
VIII-9-2/5.
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IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

187

IV b 2
1991–1993
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Stratégia seba uplatnenia človeka v sociálno-kultúrnom kontexte a
možnosti ich optimalizácie, GP 339/92.

34

188

IV b 2
1991–1993
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Vývoj minoritných etnických spoločenstiev na Slovensku v rokoch
1918–1990, GP 348/2.

34

189

IV b 2
Výsledky a výstupy – výskumné úlohy
Minoritné etnické spoločenstvá na
spoločenských premien, GP 340/92.

34

1991–1993
Slovensku

v procesoch

c. Vedecká výchova
1. Vedecká výchova – všeobecné
190

IV c 1
Vedecká výchova – všeobecné
Súhlas k prijatiu 3 pracovníkov na študijný pobyt v roku 1974.

1974

34

191

IV c 1
Vedecká výchova – všeobecné
Vytvorenie miest študijných
pohovorov na študijné pobyty.

1975

34

pobytov;

zápisnica

z prijímacích

192

IV c 1
1976
Vedecká výchova – všeobecné
Vybavovanie
ašpirantúry
Márie
Kračunovej;
stanovisko
k pripravovanej vyhláške o výchove nových vedeckých pracovníkov;
rozpis plánu výchovy na rok 1977; návrh na zvyšovanie kvalifikácie
pracovníkov oddelenia sociálnej psychológie; výkaz o štruktúre
vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.; správa o vedeckej
výchove; stručný študijný program novoprijatého národopisného
pracovníka na roky 1976–1979; Dusza, Karol: Technika a odcudzenie.
Porovnávacia štúdia kritík racionalizmu u Frankfurtskej školy a
fenomenológie – existencializmu (dizertačná práca).

34

193

IV c 1
1977
Vedecká výchova – všeobecné
Jazyková príprava ašpirantov; rozpis plánu riadnych ašpirantov a
študijných pobytov v roku 1980; žiadosť Ústavu filozofie a sociológie
SAV o spoluprácu pri výchove ašpirantov; pridelenie 1 miesta na
študijný pobyt na rok 1977; prijímacie pohovory na študijný pobyt;
návrh na prijatie štipendistov; žiadosť o zaradenie do prípravy

34

- 34 -

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

ašpirantov z marxizmu-leninizmu; oznam o interných ašpirantoch;
preradenie ašpirantov; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich
výchove k 31.XII.
194

IV c 1
1978
Vedecká výchova – všeobecné
Stav v oblasti výchovy vedeckých pracovníkov; plán výchovy
vedeckých pracovníkov na rok 1978 a organizačné zabezpečenie
vedeckej výchovy; žiadosť o prijatie 2 štipendistiek na pobyt v Ústave
pre filozofiu a sociológiu ČSAV; zrušenie dohody o internej
ašpirantúre; doterajšie výsledky a úlohy na budúce obdobia vo výchove
vedeckých pracovníkov na SVÚ SAV; žiadosť o prijatie pracovníka
SVÚ SAV do externej ašpirantúry v Slezskom ústave ČSAV; jazyková
výučba a výučba marxizmu-leninizmu vedeckých ašpirantov v roku
1978/79; oznámenie o nástupe na študijný pobyt; správa o odbornom
raste pracovníkov; žiadosť o presunutie 1 miesta internej ašpirantúry
z Ústavu experimentálnej psychológie na SVÚ SAV; výkaz o štruktúre
vedeckých pracovníkov a ich výchove; žiadosť o súhlas s vykonaním
ašpirantských skúšok; oponentské posudky práce Šípoš, Ivan: Pamäť a
znovupoznanie (doktorská dizertačná práca).

34

195

IV c 1
1979
Vedecká výchova – všeobecné
Plán výchovy ašpirantov do roku 1990; plán vysielania na štúdium
vedeckej ašpirantúry do socialistických krajín v školskom roku
1980/1981; správa o stave a skúsenostiach s výchovou mladých
vedeckých pracovníkov; plán odborného rastu na rok 1980; žiadosť
o umožnenie rigorózneho pokračovania; žiadosť o zaradenie
2 pracovníkov SVÚ SAV do prijímacieho pokračovania pre vstup do
vedeckej ašpirantúry v roku 1980 na Ústave experimentálne
psychológie SAV; žiadosť o zaradenie do jazykovej ašpirantskej
prípravy; výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove
k 31.XII.; študijné pobyty na jednotlivých oddeleniach; žiadosti
o zaradenie pracovníkov do dennej ašpirantúry.

34

196

IV c 1
1980
Vedecká výchova – všeobecné
Rozpis plánu výchovy na rok 1980; plán potreby kvalifikovaných
pracovníkov; žiadosť o prijatie za vedeckého ašpiranta; zaradenie
pracovníkov do prípravy ašpirantov z marxizmu-leninizmu; žiadosť
o zaradenie pracovníka do jazykovej ašpirantskej prípravy; súhlas so
zaradením do externej ašpirantúry; dohoda o zabezpečení účelovej
ašpirantúry; rozpis plánu výchovy na rok 1981; vývoj klasifikačnej
štruktúry v rokoch 1981–1985 a v rokoch 1986–1990; predĺženia
štipendijných pobytov; pridelenie miesta na študijný pobyt; dohoda
o zabezpečení výchovy medzi Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie a SVÚ SAV; presuny na štipendijné
pobyty a do internej ašpirantúry; výchova vedeckých pracovníkov;

35

- 35 -

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

plán vedeckej výchovy na roky 1981–1985; Špinerová, Eva:
Hodnotová orientácia cigánskej a necigánskej učňovskej mládeže
v Košiciach (rigorózna práca); Mojdis, Ján: Realizácia vládneho
uznesenia o rozvoji uličsko-ublianskej doliny (1962–1979);
Vysaníková-Hudáková, Libuša: Špecifická voľba vzorov a ideálov
adolescentov – študentov gymnázia s vyučovacím jazykom
maďarským (diplomová práca); Hrežová, Darina: Špecifiká voľby
vzorov študentov strednej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
(diplomová práca); Adamová-Jureková, Mária: Psychologické aspekty
prestíže povolania (diplomová práca).
197

IV c 1
1981
Vedecká výchova – všeobecné
Správa školiaceho pracoviska; dohoda medzi Výskumným ústavom
detskej psychológie a patopsychológie a SVÚ SAV o zabezpečení
účelovej ašpirantúry; oznámenia o prijatí na študijný pobyt; plán
výchovy na rok 1981; potvrdenie o externej ašpirantúre; rozpis plánu
výchovy na rok 1982; prehľad o voľnej školiacej kapacite na rok 1982;
oznámenie o externej ašpirantúre; personálne zmeny na študijnom
pobyte; zabezpečenie jazykovej výučby a kandidátskych skúšok
z jazyka; prijatie pracovníka do externej ašpirantúry; vyslanie
pracovníkov na internú ašpirantúru do socialistických krajín; stav vo
výchove vedeckých pracovníkov na SVÚ SAV v roku 1981 a
perspektívy jej ďalšieho rozvoja; ročný výkaz o štruktúre vedeckých
pracovníkov a ich výchove k 31.XII.; Buocová, Zlatica: Spoločenskopolitická aktivita mladých robotníčok (kandidátska dizertačná práca);
Schnitzerová, Eva: Niektoré sociálnopsychologické aspekty rozvoja
mládežníckych pracovných kolektívov (kandidátska dizertačná práca).

36

198

IV c 1
1982
Vedecká výchova – všeobecné
Žiadosť o zaradenie do prípravy ašpirantov z marxizmu-leninizmu;
oznámenia o externej ašpirantúre; žiadosť o zaradenie do internej
ašpirantúry; ročný výkaz vybraných ukazovateľov z oblasti personálnej
a sociálnej za rok 1981; schválenie miest na internú ašpirantúru;
dotazník o využívaní študentských vedeckých síl na pracoviskách
SAV; ročný výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove
k 31.XII.

36

199

IV c 1
1983
Vedecká výchova – všeobecné
Návrh na študijné pobyty; návrh na prijatie študijného pobytu na
oddelenie sociológie na rok 1984; zaradenie vedeckých pracovníkov na
oddelení sociálnej psychológie; návrh plánu prijímania na študijný
pobyt na oddelenie sociálnej psychológie na roky 1984–1985;
oznámenie o absolvovaní skúšky z marxizmu-leninizmu; žiadosti
o zaradenie do prijímacieho pokračovania do vedeckej ašpirantúry;
žiadosť o zaradenie do jazykovej prípravy ašpirantov; žiadosti o súhlas

36

- 36 -

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

absolvovať ašpirantskú prípravu a skúšky na Ústave marxizmuleninizmu a Katedre cudzích jazykov UPJŠ; rozpis plánu výchovy na
rok 1984; oznámenie o potrebe spolupráce pri výchove ašpirantov
s vysokými školami; dohoda o zabezpečení účelovej ašpirantúry medzi
Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a SVÚ
SAV; návrh na zahraničnú ašpirantúru; ročný výkaz o štruktúre
vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.
200

IV c 1
1984
Vedecká výchova – všeobecné
Žiadosti o zaradenie do prijímacieho pokračovania; žiadosť o prijatie
do účelovej ašpirantúry; zápisnica z mimoriadneho – rozšíreného
zasadnutia tímu mládeže venovaného oponentúre pracovnej verzie
ašpirantskej práce; rozpis plánu výchovy na rok 1985; správa
o problematike výchovy nových vedeckých pracovníkov; plnenie úloh
v oblasti vedeckej výchovy; žiadosť o ustanovenie školiteľa;
hodnotenie študijných pobytov v roku 1984; ročný výkaz o štruktúre
vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.

36

201

IV c 1
1985
Vedecká výchova – všeobecné
Zmena v návrhu na zahraničnú ašpirantúru; hodnotenie výsledkov
vedeckej výchovy z hľadiska odbornej a ideologickej prípravy; rozpis
plánu výchovy na rok 1986; žiadosť o pridelenie študijných pobytov;
dohoda medzi Výskumným ústavom detskej psychológie a
patopsychológie a SVÚ SAV o zabezpečení účelovej ašpirantúry;
prijatie do internej ašpirantúry; súhlas k ašpirantúre; žiadosti
o zaradenie ašpiranta do jazykovej prípravy a prípravy z marxizmuleninizmu; plnenie úloh v oblasti vedeckej výchovy; študijné pobyty
v roku 1985; ročný výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich
výchove k 31.XII.

36

202

IV c 1
1986
Vedecká výchova – všeobecné
Stav a zámery zvyšovania kvalifikácie vedeckých pracovníkov;
zaradenia pracovníka do ašpirantúry; plnenie úloh v oblasti vedeckej
výchovy; žiadosť o zaradenie ašpirantov do jazykovej prípravy; súhlas
so zaradením do ašpirantskej prípravy z marxizmu-leninizmu;
prihlásenie ašpirantov na skúšky; rozpis plánu výchovy na rok 1987;
zápis zo súbehového pokračovania pre prijatie do vedeckej výchovy;
žiadosť o povolenie konzultácií a skúšok na košických pracoviskách;
súhlas na prijatie nových ašpirantov na uvoľnené miesta; predĺženie
študijného pobytu; preradenie do internej ašpirantúry; finančné
zabezpečenie nákladov spojených s výchovou interných ašpirantov;
prijatia na študijný pobyt; preradenie na študijný pobyt; zaslanie
materiálov ašpirantov; plnenie úloh v oblasti vedeckej výchovy na
SVÚ SAV v školskom roku 1985/86; študijné pobyty v roku 1986;
ročný výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove

36

- 37 -

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky
k 31.XII.; Radičová, Iveta:
(kandidátska dizertačná práca).

Typologická

metóda

škatuľa

v sociológii

203

IV c 1
1987
Vedecká výchova – všeobecné
Rozpis plánu výchovy na rok 1988; pridelenie študijných pobytov;
súhlas s externou ašpirantúrou; priebežné plnenie úloh v oblasti
vedeckej výchovy za 1. polrok školského roku 1986/1987; oznámenie
o prijatí interných ašpirantov; žiadosť o pridelenie študijných pobytov;
hodnotenie plnenia úloh v oblasti vedeckej výchovy v školskom roku
1986/87; študijné pobyty v roku 1987; ročný výkaz o štruktúre
vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.

36

204

IV c 1
1988
Vedecká výchova – všeobecné
Návrh na študijný pobyt a internú ašpirantúru; pridelenie študijných
pobytov; priebežná kontrola plnenia úloh v oblasti vedeckej výchovy
za 1. polrok školského roku 1987/88; rozpis plánu výchovy na rok
1989; prijatia na študijný pobyt; oznam o pokračovaní ašpirantúry po
základnej vojenskej službe; žiadosti o zaradenie do ašpirantskej
prípravy; preradenie do internej ašpirantúry; správa o plnení
dlhodobého programu výchovy vedeckých pracovníkov v SAV; prijatie
do internej ašpirantúry; ročný výkaz o štruktúre vedeckých
pracovníkov a ich výchove k 31.XII.; analýza stavu odbornej a
politickej výchovy kádrov; hodnotenie plnenia úloh v oblasti vedeckej
výchovy v školskom roku 1987/88; študijné pobyty v roku 1988;
Paukovič, Vladimír: Sociologické východiská skúmania stavu a vývoja
národného vedomia v národnostne zmiešaných oblastiach Slovenskej
socialistickej republiky (kandidátska dizertačná práca).

36

205

IV c 1
1989
Vedecká výchova – všeobecné
Rozpis plánu výchovy na rok 1990; pridelenie študijných pobytov;
prijatia na študijný pobyt a do internej ašpirantúry; žiadosť o zaradenie
pracovníkov do ašpirantskej prípravy z marxizmu-leninizmu a do
jazykovej prípravy; úprava štipendií; súpis ašpirantov; ročný výkaz
o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.;
hodnotenie plnenia úloh v oblasti vedeckej výchovy za 1. polrok
1988/89.

37

206

IV c 1
1990
Vedecká výchova – všeobecné
Úprava štipendií; predĺženie internej ašpirantúry; zriadenie školiaceho
pracoviska SVÚ SAV; Konečný, Stanislav: Postavenie a vývoj
ukrajinskej národnosti na Slovensku v rokoch 1948–1960 (kandidátska
dizertačná práca).

37
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signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

207

IV c 1
1991
Vedecká výchova – všeobecné
Predĺženie internej ašpirantúry; zoznam interných a externých
ašpirantov a zoznam študijných pobytov k 31.XII.1990; zaradenie
školiaceho pracoviska do zoznamu na pridelenie edukačných grantov;
zápisnica o výsledku prijímacej skúšky na externú vedeckú ašpirantúru
zo 16.IX.; prehľad o vedeckej výchove k 31.XII.

37

208

IV c 1
1992
Vedecká výchova – všeobecné
Oznam o zabezpečovaní vedeckej výchovy; informácia o štipendiách;
informácia o stave internej ašpirantúry pre potreby novej koncepcie
v oblasti vedeckej výchovy; oznámenie o štúdiu cudzieho jazyka
externou ašpirantkou.

37

209

IV c 1
1993
Vedecká výchova – všeobecné
Jurová, Anna: Vývoj a riešenia rómskej problematiky na Slovensku
v rokoch 1945–1969 (1970) (kandidátska dizertačná práca).

37

210

IV c 1
1994
Vedecká výchova – všeobecné
Zápisnica o priebehu a výsledku prijímacej skúšky na externú
ašpirantúru z 20. 1. 1994; informácia o stave vedeckej výchovy;
informácia o zmene v organizačnom zabezpečení niektorých externých
ašpirantov; prijatie do externej ašpirantúry a oznámenie o potrebe jej
zabezpečenia; vyčlenenie čiastky rozpočtu SAV na zabezpečenie
interných ašpirantov; žiadosť o pridelenie miesta internej ašpirantúry;
zloženie komisie pre prijímacie pohovory na internú ašpirantúru;
žiadosť o zaradenie do jazykovej prípravy ašpirantov; oznámenie
o prijatí na internú ašpirantúru a študijný pobyt; zoznam interných
ašpirantov pre potreby distribúcie prostriedkov na štipendiá.

37

211

IV c 1
1995
Vedecká výchova – všeobecné
Oznámenie o štipendistoch z dôvodu prípravy distribúcie finančných
prostriedkov; prijatie nových ašpirantov; žiadosť o zaradenie
ašpirantov do jazykovej prípravy; oznámenie o stave vedeckej výchovy
na SVÚ SAV; Lokša, Jozef: Tvorivosť (materiál k odbornej skúške).

37

212

IV c 1
1996
Vedecká výchova – všeobecné
Konkurz do externej a internej ašpirantúry v odbore Psychologické
vedy; oznámenie o pokračovaní v postgraduálnom štúdiu; stav a
finančné zabezpečenie vedeckej výchovy; Hvozdík, Stanislav: Klíma
školy a niektoré aspekty jej tvorby (teoretická časť práce ku skúške
z odboru).

37
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signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

213

IV c 1
1997
Vedecká výchova – všeobecné
Žiadosť o povolenie skúšky z odboru; menovacie dekréty členov
prijímacej komisie na doktorandské štúdium; zápisnica o priebehu a
výsledku prijímacej skúšky na externé a interné doktorandské štúdium
z 30.VI.; preradenie na externú formu štúdia; oznámenie o prijatí
interných doktorandov; stav interných doktorandov; žiadosť
o priznanie práva školiaceho pracoviska.

37

214

IV c 1
1998
Vedecká výchova – všeobecné
Kovaničová, Milana: Poruchy osobnosti v kontexte diagnostiky a
terapie niektorých psychických porúch.

37

215

IV c 1
Vedecká výchova – všeobecné
Žiadosť o potvrdenie práva školiaceho pracoviska.

1999

37

IV c 2
1974–2000
Osobné spisy
Tatiana
ANDRÁŠOVÁ;
Marcela
BANÍKOVÁ;
František
BAUMGARTNER; Richard BEKESS; Lenka BENKOVÁ; Ján
BOBÁK; Eva BOLFÍKOVÁ; Juraj BRIŠKÁR ml; Ján BUBELÍNI;
Zlatica BUOCOVÁ ;Zora BURČÍKOVÁ; Júlia ČECHOVÁ; Darina
ČULKOVÁ; Mária DUBAYOVÁ; Karol DUSZA; Miroslav
FRANKOVSKÝ; Peter FURMANÍK; Soňa GABZDILOVÁ; Marián
GAJDOŠ; Beáta GAJDOŠOVÁ; Marcela GBÚROVÁ; Mária
HORNÍKOVÁ; Ján HROMÝ; Stanislav HVOZDÍK; Eva
CHMELOVÁ; Viera JUREČKOVÁ; Anna JUROVÁ; Ladislav KITA;
Anna KMECOVÁ; Iveta KMETEKOVÁ; Stanislav KONEČNÝ;
Rastislava
KOTEKOVÁ;
Daniela
KOVÁČOVÁ;
Mária
KRAČÚNOVÁ; Lenka KURUCOVÁ; Jozef LIŠKA; Ladislav
LOVAŠ;
Pavol
MATULA;
Beáta
MIHINOVÁ;
Mária
MOLNÁROVÁ; Júlia NOVÁKOVÁ; Vjačeslav ONDRUS; Oľga
OROSOVÁ; Vladimír PAUKOVIČ; Milan PETRUŇA; Ján PIATER;
Ivana PIRHÁČOVÁ; Mária PUCHALOVÁ; Eva SCHNITZEROVÁ;
Eva ŠMAJDOVÁ-SLOVENSKÁ; Mojmír STAŠKO; Ľudmila
SZEDLÁKOVÁ; Miloslav ŠÍPKA; Viera ŠPEŤUCHOVÁ; Štefan
ŠUTAJ; Artúr TAKÁČ; Milan TOMKO; Jozef VÝROST; Ján
ZELENÝ; Alena ZEĽOVÁ; Eva ŽIAKOVÁ.

38–39

2. Osobné spisy vychvávaných
216
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IČ

časový rozsah

škatuľa

IV d
1973–1995
Stanoviská, posudky
Posudky a stanoviská poskytnuté nadriadeným orgánom SAV alebo
iným inštitúciám a osobám.

39

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

d. Stanoviská, posudky
217

e. Konferencie, semináre
218

IV e
Konferencie, semináre
Symphosium Carpathicum.

1975

40

219

IV e
1976
Konferencie, semináre
Návrh téz referátu na konferenciu o úlohách spoločenských vied na
východnom Slovensku.

40

220

IV e
Konferencie, semináre
Seminár k 30. výročiu Víťazného februára.

1978

40

221

IV e
1979
Konferencie, semináre
Vedecké sympózium „K niektorým teoretickým a metodologickým
otázkam výskumu národnostných vzťahov v ČSSR“.

40

222

IV e
1981
Konferencie, semináre
Seminár „K výskumu národnostnej otázky v ČSSR“; seminár
„Sociálny rozvoj mládeže“; seminár k 60. výročiu vzniku KSČ.

40

223

IV e
1982
Konferencie, semináre
Seminár „Aktuálne metodologické problémy sociálno-psychologického
výskumu“.

40

224

IV e
1983
Konferencie, semináre
Príspevky z vedeckého sympózia k aktuálnym otázkam rozvoja
národnosti.

40

225

IV e
1984
Konferencie, semináre
Zoznam odborných podujatí organizovaných SVÚ SAV v roku 1984;
seminár „Generálna línia budovania socializmu a jej realizácia“;
seminár „Aktuálne otázky rozvoja interdisciplinárneho výskumu
v spoločenských vedách“.

40
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signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

226

IV e
1987
Konferencie, semináre
Stretnutie „Základné otázky pohraničnej spolupráce krajín – členov
RVHP“; návrh ideového zamerania sociálnopsychologického seminára;
seminár „Teoretické a metodologické východiská výskumu cigánskej
rodiny a výskumu integračného procesu cigánskych obyvateľov“.

40

227

IV e
Konferencie, semináre
Plánované podujatia na roky 1988–1990.

1988

40

228

IV e
1989
Konferencie, semináre
Konferencia k 45. výročiu oslobodenia Československa a vyhlásenia
Košického vládneho programu.

40

229

IV e
1990
Konferencie, semináre
Konferencia v Starej Lesnej, seminár „Slovensko v rokoch II. svetovej
vojny“.

40

230

IV e
1991
Konferencie, semináre
Príspevky Š. Šutaja „Akcia Juh“ na podujatí „Maďarská menšina na
Slovensku“ v Bratislave a „Vplyv rokov 1945–48 na demografický
vývoj maďarskej menšiny na Slovensku“ k semináru „Maďarská
menšina na Slovensku a slovenská menšina v Maďarsku“.

40

231

IV e
Konferencie, semináre
Konferencia „Sociálna psychológia
o Kongrese slovenskej vedy.

40

1992
v roku

2000“;

informácia

232

IV e
1993
Konferencie, semináre
Informácie o podujatiach so zahraničnou účasťou organizovaných SVÚ
SAV v roku 1994.

40

233

IV e
1994
Konferencie, semináre
Dohoda o poskytnutí a použití finančných prostriedkov na podujatie
„Dejiny a pamäť 2. svetovej vojny“.

40

234

IV e
1995
Konferencie, semináre
Podujatia „Kognície a stratégie správania v náročným životných
situáciách“; „Menšiny v Čechách a na Slovensku a slovensko-české
vzťahy“; „East-West Meeting of the EAESP“; „Medzietnické vzťahy
na Slovensku a na Ukrajine“; „Úloha cirkví vo vývine národov“;

40
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časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky
„Historická pamäť a identita“;
s medzinárodnou účasťou.

informácie

o prínose

škatuľa

podujatí

235

IV e
1996
Konferencie, semináre
Informácie o pripravovaných podujatiach v roku 1996; „Medzietnické
vzťahy na Slovensku a na Ukrajine“; „Osobnosť v sociálnom kontexte:
kognitívne procesy a stratégie správania“; „Historická pamäť a
identita II.“.

40

236

IV e
1997
Konferencie, semináre
Konferencia „Možnosti interdisciplinárneho výskumu sociálnych
noriem“.

41

237

IV e
1999
Konferencie, semináre
Konferencia „Košice v karpatskom regióne 1848–1998“; „Jazyk a
školstvo národnostných menšín na Slovensku a v krajinách strednej
Európy v 2. polovici 20. storočia“.

41

f. Edičná a publikačná činnosť
238

IV f
1976–1990
Plány a návrhy edičnej činnosti
Orientácia edičnej činnosti na rok 1976; plán edičnej a publikačnej
činnosti pracovníkov SVÚ SAV na roky 1976–1990; plán publikačnej
činnosti oddelenia výskumu cigánskej rodiny; návrh edičného plánu
SVÚ SAV na roky 1980–1990; edičný plán SVÚ SAV na
7. päťročnicu; plánované články pracovníkov oddelenia histórie pre
Východoslovenské noviny; návrh na monografie a zborníky v rokoch
1984–1990; návrh téz na monografiu (Maďarská otázka na Slovensku
v období národnej a demokratickej revolúcie).

41

239

IV f
1976–2000
Správy a prehľady edičnej a publikačnej činnosti
Správa o edičnej činnosti za rok 1976; správa o publikačnej činnosti
pracovníkov v roku 1977; správa o publikačnej činnosti pracovníkov za
rok 1978; zoznam štúdií a monografií publikovaných v rokoch 1976–
1979; zoznam prác za roky 1976–1981; prehľad o publikačnej činnosti
na oddelenia sociálnej psychológie za rok 1982; správa o publikačnej a
edičnej činnosti SVÚ SAV za 1. polrok 1982; vyhodnotenie
publikačnej činnosti za 1. polrok 1982; publikačná činnosť oddelenia
sociálnej psychológie v roku 1984; zoznam vedeckých podujatí a
neperiodických publikácií v rokoch 1984–1985; podkladový materiál
pre hodnotenie publikačnej činnosti SVÚ SAV v roku 1987; citácie
1985–1990; zoznam publikačnej činnosti SVÚ SAV za rok 1990;
súhrnná tabuľka o edičnej, publikačnej a odbornej činnosti pracoviska;

41
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časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

prehľad publikačnej činnosti pracovníkov SVÚ SAV v rokoch 1990–
1998; bibliografické údaje vedeckých výstupov za rok 1999 a doplnky
1998; publikačné výstupy.
240

IV f
1976–2000
Publikačná činnosť zamestnancov
Viera BAČOVÁ; Ivan BAJCURA; František BAUMGARTNER; Ján
BOBÁK; Zlatica BUOCOVÁ; Juraj BRIŠKÁR; Ján BUBELÍNI; Zora
BURČÍKOVÁ; Vladimír CIRBES; Darina ČULKOVÁ; Mária
DUBAYOVÁ; Miroslav FRANKOVSKÝ; Soňa GABZDILOVÁ;
Marián GAJDOŠ; Marcela GBÚROVÁ; Emil GIBARTI; Ondrej
HALAGA; Ján HROMÝ; Dominik JÁNOŠKA; Anna JUROVÁ; Iveta
KMETEKOVÁ; Stanislav KONEČNÝ; Damián KOVÁČ; Daniela
KOVÁČOVÁ; Mária KRAČUNOVÁ; Ladislav LOVAŠ; Mária
MOLNÁROVÁ; Senka St. NOVÁKOVÁ; Oľga OROSOVÁ; Vladimír
PAUKOVIČ; M. ŠÍPKA; Marián ŠKOLNÍK; Eva ŠPINEROVÁŽIAKOVÁ; Štefan ŠUTAJ; Artur TAKÁČ; Róbert TEICHMAN;
Albín TOMKO; Alena ZEĽOVÁ.

41–44

241

IV f
1976–2000
Práce kolektívov autorov
Skorodenský, Výrost, Juhás, Bačová: A/B-typ správanie vo vzťahu
k zmenám očného pozadia u juvenilných diabetikov; Skorodenský,
Výrost, Bačová, Kolár: Hostilita ako bazálna komponenta A-typu
správania vo vzťahu k somatickým rizikovým faktorom ICHS; Výrost,
Bačová, Zeľová: Sebauplatnenie – alternatívne prístupy k jeho
konceptualizácii a operacionalizácii; Gabzdilová, Olejník: Proces
internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945–1946;
Bačová, Šalamon: Demografický vývoj rómskych obyvateľov
v Košiciach v rokoch 1980–1988; Lovaš, Baumgartner, Frankovský:
Vplyv pozície aktéra a obete a pohlavia na interpretáciu náhodného
incidentu; Lovaš, Baumgartner, Frankovský, Slovenská: Vplyv
pohlavia účastníkov na voľbu správania pozorovateľa interpersonálnej
agresie; Lovaš, Baumgartner, Frankovský: Perspective-specific
differences in the interpretation of interpersonal aggression and event;
Kmecová, Kmita: Etnos a etnikom.; Zeľová, Frankovský: Etnické
procesy.

44

242

IV f
1976–2000
Štúdie a referáty bez autora
Výberové metódy vo výskume; Kognitívna psychológia (kapitola
skrípt Kognitívne vedy pre študentov Technickej univerzity); Miesto
etnicity v procese formovania novodobých národov; Poznámky
k niektorým otázkam výročí tohto roku; Slovenské národné povstanie a
dnešok; Národnostná otázka na stránkach maďarskej tlače v roku 1982;
Nemecká menšina; Úloha skupinového riešenia problémov
v pracovných kolektívoch; Komplexná výchova pracujúcich, životné a
pracovné prostredie a ich vplyv na utváranie socialistického životného

45
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časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

prostredia; Cestou triednych zápasov k jednote; K problematike
jednoty záujmov v socialistickej spoločnosti; Za dôslednú realizáciu
výsledkov Plešivskej konferencie; Víťazstvo taktiky jednotného frontu;
abstrakt z prednášky Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku –
objektívny stav a hodnotenie na základe sociologických výskumov;
abstrakt z prednášky Sociálne a demografické charakteristiky
maďarskej menšiny na Slovensku; referát bez názvu k 60-temu výročiu
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
243

IV f
1979–1993
Zborníky a publikácie
Národnostná otázka a mládež v politike KSČ; Vývoj a postavenie
ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu;
Vývoj a postavenie národnosti v ČSSR; Národnostné menšiny
v prihraničných oblastiach Karpatského euroregiónu; Interpretácia
slovensko-maďarských vzťahov v súvislosti s vybranými etnickými a
sociálnopsychologickými charakteristikami; URBS – PROVINCIA –
ORBIS; Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch
spoločenských premien.

45–46

244

IV f
1976–1989
Vedecké informácie
Príspevky do zborníka rok 1978; Vedecké informácie 1979/1, 1979/2,
1980/1, 1980/2, 1981/1, 1981/2, 1988/2, 1989/2; rokovací poriadok
Redakčnej rady Zborníka SVÚ SAV; návrh na vydávanie Zborníka
SVÚ SAV; návrh postupu pri príprave Zborníka prác SVÚ SAV; návrh
štruktúry bulletinu; návrh 1. čísla bulletinu SVÚ SAV; štruktúra
1. ročníka Zborníka SVÚ SAV; návrhy na zloženie Redakčnej rady
z 1.VI.1977 a z 19.III.1979; žiadosť o vydanie bulletinu SVÚ SAV;
prezenčná listina z Redakčnej rady z 3.IX.1979; návrh štruktúry
VI 1981/1; k hodnoteniu vydávania Vedeckých informácii SVÚ SAV;
prezenčné listiny zo zasadnutí Redakčnej rady z 5.IV.1985, 27.VI.1985
a 23.I.1987; štruktúra Vedeckých informácii 1987/1; návrh štruktúry
VI 1987/2; zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady z 25.IX.1987;
návrh štruktúry VI 1988/2; zápisnica zo zasadnutia Redakčnej Rady
z 30.VI.1988; návrh na VI 1989/1; návrh príspevkov do VI 1989/2;
zápisnica z Redakčnej rady z 28.IX.1989.

46–48

245

IV f
1976–1996
Edičné a publikačné materiály
Námetový list (Apáthy a kol.: Šaca, obec Východoslovenských
železiarní); návrh na vydanie (Výrost, Zeľová: Sociálnopsychologický
výskum národnostných vzťahov: úvod do etnopsychológie); ponukový
list (Zeľová a kol.: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku
v procesoch spoločenských premien); informačný list ohľadom
publikovania v internetovom časopise SVÚ SAV Človek a spoločnosť;
námetový list (Bubelíni, Šípoš: Využitie psychológie v straníckej
práci); námetový list (Gibarti: Dynamika záujmov pracujúcich vo

48
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časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

vyspelej socialistickej spoločnosti); námetový list (Liška: Artikulačná a
akustická analýza sotáckych nárečí); námetový list (Liška: Tri štúdie
z výskumu vývinu reči slovenského dieťaťa); opatrenia k náprave chýb
a odstráneniu nedostatkov na úseku edičnej praxe; zhodnotenie knižnej
produkcie SVÚ SAV za roky 1976–1978; návrh na vydanie (Bubelíni:
Socializácia človeka v podmienkach socialistickej spoločnosti);
žiadosť o podporu a pomoc pri vydaní práce (Marečková: Spoločenská
štruktúra Prešova v 1. polovici 17. storočia); predbežná dohoda a
zmluva na vydanie (Briškár a kol.: Národnostná otázka a mládež
v politike KSČ); návrh na vydanie (Výrost a kol.: Socálnopsychologický
výskum
národnostných
vzťahov);
návrh
vysokoškolských skrípt (Sociálna psychológia I., II.); štruktúra
zborníka (Vývoj a postavenie obyvateľov maďarskej národnosti na
Slovensku); zoznam adries na odoslanie zborníka (Etnické menšiny na
Slovensku); námetový list (Jurová: Vývoj rómskej problematiky na
východnom Slovensku v rokoch 1945–1989); zmluva o dielo (ed.
Bačová: Historická pamäť a identita); zmluva o dielo (Výrost a kol.:
Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie III.); zmluva o dielo a
žiadosť o dielo (ed. Bačová: Etnická identita a historické zmeny).

g. Spolupráca domáca
246

IV g
1976–1994
Domáca spolupráca medzi ústavmi SAV
Plán zasadnutí Ústavnej rady SVÚ SAV na rok 1976 vo väzbe na
Akčný plán Historického ústavu SAV na rok 1976; spolupráca
s Národopisným ústavom SAV, s Ústavom dejín európskych
socialistických krajín SAV; s Ústavom experimentálnej pedagogiky
SAV; s Ústavom vedeckého ateizmu SAV; Spolupráca s časopisom
Sociológia; Zápis zo zasadnutia Hlavného výboru Slovenskej
psychologickej spoločnosti.

48

247

IV g
1976–1989
Domáca spolupráca s ČSAV
Spolupráca s Ústavom pre filozofiu a sociológiu ČSAV v Prahe;
s Československým národným komitétom historikov; Dohoda
o spolupráci SVÚ SAV so Slezským ústavom ČSAV a plán spolupráce
na rok 1978; spolupráca s výskumným ústavom kriminologickým
v Prahe; plán spolupráce oddelenia sociálnej psychológie SVÚ SAV
s Psychologickým laboratóriom ČSAV na roky 1981–1985; spolupráca
s Technickoekonomickým výskumným ústavom hutného priemyslu
v Prahe; s Ústavom marxizmu-leninizmu ÚV KSČ v Prahe; so
Psychologickým ústavom ČSAV; Dokument „Námety SAV na
rozpracovanie Zásad prebudovanie hospodárskeho mechanizmu ČSSR
v podmienkach riadenia ČSAV a SAV“.

48
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časový rozsah
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248

IV g
1975–1991
Domáca spolupráca s vysokými školami
Spolupráca s Právnickou fakultou UPJŠ, s Vysokou školou
ekonomickou v Prahe, s Filozofickou fakultou UPJŠ a Pedagogickou
fakultou UPJŠ; Dohody o spolupráci SVÚ SAV s UPJŠ; Vyhodnotenie
spolupráce medzi Oddelením sociálnej psychológie SVÚ SAV a
Katedrou psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v roku 1976 a plán
spolupráce na rok 1977; správa o plnení dohôd o spolupráci s SVÚ
SAV a dohody s Gymnáziom P. J. Šafárika v Rožňave; spolupráca
s fakultou vysokej školy politickej ÚV KSČ v Bratislave; vyhodnotenie
dohody o spolupráci SVÚ SAV s UPJŠ za rok 1976; správa
o dovtedajšej spolupráci Historicko-filologického oddelenia SVÚ SAV
s niektorými zložkami UPJŠ; spolupráca s Katedrou knihovedy a
vedeckých informácií Filozofickoej fakulty UK; podklady za SVÚ
SAV o spolupráci s vysokými školami; plán spolupráce Oddelenia
sociálnej psychológie SVÚ SAV s Katedrou psychológie Filozofickej
fakulty UPJŠ na rok 1978/79; spolupráca s Pedagogickou fakultou
Univerzity Karlovej v Prahe; plán spolupráce Oddelenia histórie SVÚ
SAV s Katedrou dejín Filozofickej fakulty UPJŠ na rok 1979;
spolupráca s katedrou sociológie Filozofickej fakulty UK; plán
spolupráce oddelenia sociálnej psychológie SVÚ SAV s Katedrou
psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ na rok 1979/80; príspevok do
časopisu Spravodaj UPJŠ; spolupráca s Kabinetom etnológie
Filozofickej fakulty UK; zápis z rokovania SVÚ SAV a Výpočtového
strediska katedry matematiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
z 10.I.1980; spolupráca s Katedrou ukrajinského jazyka a literatúry pri
Filozofickej fakulte UPJŠ; informácie k rozvoju československej
výchovno-vzdelávacej sústavy; spolupráca s Ústavom marxizmuleninizmu Vysokej školy technickej v Košiciach, Ústavom marxizmuleninizmu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a Ústavom
marxizmu-leninizmu UPJŠ; dohoda o spolupráci Oddelenia histórie
SVÚ SAV s katedrou dejín Filozofickej fakulty UPJŠ na roky 1986–
1990; spolupráca s Katedrou hygieny a technológie potravín Vysokej
školy veterinárskej v Košiciach; zásady využívania kádrov medzi
vysokými školami a ústavmi SAV; spolupráca s Vysokou školou
politickou ÚV KSČ v Prahe; dohoda o spolupráci SVÚ SAV
s Ústavom marxizmu-leninizmu UPJŠ na roky 1989–1990; spolupráca
s Výskumným a záznamovým centrom VŠMU a s Katedrou etnografie
a folkloristiky Filozofickej fakulty UK; perspektíva spolupráce odboru
histórie SVÚ SAV s vysokými školami.

49

249

IV g
1975–1990
Domáca spolupráca s knižnicami, archívmi a múzeami
Spolupráca s Múzeom Slovenskej republiky rád v Prešove; s Okresnou
knižnicou v Trnave; so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach;
s Východoslovenským múzeom v Košiciach a redakčnou radou

49

- 47 -

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

Historica carpatica; so Slovenským národným múzeom; s Múzeom
SNP v Banskej Bystrici; so Štátnym oblastným archívom; s Ústrednou
knižnicou SAV.
250

IV g
1975–1994
Domáca spolupráca s vydavateľstvami, redakciami a televíziou
Spolupráca s Východoslovenským vydavateľstvom; so Slovenským
pedagogickým nakladateľstvom; s Československou televíziou;
s týždenníkom Nové slovo; s časopisom Správy SAV; s redakciou
Novosti vedy a techniky; s vydavateľstvom Pravda; s časopisom Nová
Mysl; s časopisom Výber; s vydavateľstvom VEDA.

49

251

IV g
1977–1999
Domáca spolupráca so štátnymi orgánmi
Reakcia na žiadosť MNV mesta Košice o príspevok; spresnenie
rozvoja vedeckovýskumnej a vývojovej základne v okrese Košicemesto; dohoda medzi SAV a Ministerstvom školstva; spolupráca
s Ústavom marxizmu-leninizmu ÚV KSS; žiadosť o spoluprácu
s organizáciami; spolupráca so Slovenskou odborovou radou,
s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí v Prahe; správa
z návštevy CZV KSS OÚNZ; spolupráca s Ministerstvom školstva,
mládeže a športu, s Kanceláriou prezidenta SR, s vládou SR,
s Ministerstvom zahraničných vecí.

49

252

IV g
1975–1984
Domáca spolupráca. Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich
Spolupráca s redakciou vedeckého zborníka Svidníckeho múzea;
s vydavateľstvami ukrajinských periodík; s Múzeom O. I. Pavloviča;
s Ústredným výborom Komunistickej strany Ukrajiny.

49

253

IV g
1975
Domáca spolupráca. Slovenská vedecko-technická spoločnosť
Tabuľka k zhodnoteniu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti
v rokoch 1970–1975; zápisnica z 1. zasadania pracovného tímu
z 25.IV.; zloženie pracovného tímu; zápis z rokovania rozšírenej
Technickej rady o úlohe „Hodnotenie plnenia zámerov rozvoja
vedeckovýskumnej
základne
vo
Východoslovenskom
kraji
v 5. päťročnici...“ z 11.IV.; tézy k správe „Hodnotenie plnenia zámerov
rozvoja vedecko-výskumnej základne vo Východoslovenskom kraji
v 5. päťročnici...“; záznam z rokovania rozšírenej Technickej rady
z 19.III.

49

254

IV g
1975–1994
Domáca spolupráca. Iné
Zápisnice zo zasadnutí Koordinačnej rady etnografického výskumu
k projektu „Starina“ zo 7.II.1975, 25.XI.1975 a 26.X.1977; zápis
z rokovania komisie pre rekonštrukciu Domu Košického vládneho
programu a Expozície revolučného, robotníckeho a komunistického
hnutia na Východnom Slovensku z 19.III.1975; žiadosť o zaslanie

49

- 48 -

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

materiálov o rozvoji východoslovenských okresov; spolupráca
s Výskumný ústavom kultúry a verejnej mienky, s Dr. Tiborom
Zsilkom pri príprave seminára; správa o vedeckovýskumnej spolupráci
SVÚ SAV za roky 1976–1980; lektorská činnosť J. Výrosta v Inštitúte
vzdelávania; plán spolupráce Oddelenia psychológie SVÚ SAV
s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou na roky 1981–1985;
spolupráca s CSEMADOKOM; spolupráca s Dr. E. Davidovou
z Českého Krumlova v problematike cigánskeho obyvateľstva;
lektorská skupina regionálnych dejín – plány práce, osobné plány
J. Briškára, zápisnice; spolupráca s Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie; žiadosť o súhlas na výskum v podniku
SLZ Hnúšťa; žiadosť o spoluprácu s Fakultnou nemocnicou
s poliklinikou v Košiciach; spolupráca s podnikom Psychodiagnostické
a didaktické testy; dotazník pre Výskumný ústav vedeckotechnického
rozvoja v Prahe; spolupráca s Detskou klinikou v Prahe, s komisiami
pre spoluprácu s UNESCO, s Rímskokatolíckym biskupským úradom
v Košiciach.

h. Spolupráca zahraničná
255

IV h
1975
Zahraničná spolupráca
Podklady ku kultúrnej dohode s Rakúskom; príprava vykonávacích
plánov s kapitalistickými štátmi v roku 1975; záznam z rokovania so
Zoltánom Ujvárym; pozvánka na vedecké sympózium v rámci
8. riadneho zasadania medzinárodnej Problémovej komisie pre dejiny
VOSR; správa o hodnotení zahraničných stykov roku 1975; podklady
k plánom zahraničného styku na 6. päťročnicu.

49

256

IV h
1976
Zahraničná spolupráca
Výmena publikácií s AV NDR; návrh zahraničných kontaktov
v rokoch 1976–1980 – oddelenie sociálnej psychológie; vyúčtovanie
služobnej cesty do NDR z októbra 1975; ponuka spolupráce
Ukrajinskej AV v Užhorode; návrh na zahraničné cesty; participácia
SAV na recipročných výmenách s kapitalistickými štátmi; správy
o účasti na 14. akustickej konferencii v Tatranskej Lomnici a
o návšteve R. Carlsona a B. Landstroma; správy o návšteve
E. Sergoovej, M. R. Foota, R. Carlsona a B. Landroma.

49

257

IV h
1977
Zahraničná spolupráca
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1977; správa zo
stretnutia predstaviteľov SVÚ SAV a Užhorodským oddelením histórie
AV USSR.

49

- 49 -

IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

258

IV h
1978
Zahraničná spolupráca
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1978; návrh na
spoluprácu s MAV; správa o návšteve poľských študentov
z Jagelovskej univerzity na SVÚ SAV; správa o návšteve Sándora
Orbána z MAV na SVÚ SAV; správa o priebežnom plnení
zahraničných stykov za rok 1978; správa o návšteve M. S. Džunusova
z AN SSSR na SVÚ SAV.

49

259

IV h
1979
Zahraničná spolupráca
Plány zahraničných stykov na rok 1979; spolupráca so ZSSR na roky
1981–1985; formuláre k plánu prijímania a vysielania odborníkov
členských krajín RVHP do vedeckej ašpirantúry a na stáže v rokoch
1981–1985; vyhodnotenie zahraničných stykov za 1. polrok 1979;
správa o návšteve N. N. Gracjanskej a L. N. Radevy; návrhy
pracovníkov SVÚ SAV na stáže v zahraničí; vyhodnotenie spolupráce
so socialistickými krajinami za roky 1976–1979; vyhodnotenie stykov
so zahraničím v roku 1979; správa o návštevách M. Adamczyka
z Poľska, T. Petercsáka z Maďarska, T. M. Owena z Veľkej Británie.

49

260

IV h
1980
Zahraničná spolupráca
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1980; žiadosť
o posúdenie činnosti Komisie historikov ČSSR a PĽR; informácia
o 15. medzinárodnom kongrese historických vied v Bukurešti; správa
o pobyte K. J. Schillera z AV NDR; plán spolupráce s Užhorodským
oddelením Ústavu sociálnych a ekonomických problémov
zahraničných krajín AV USSR; správa o plnení zahraničných stykov za
rok 1980; správa o pobyte G. Barnu z MAV.

50

261

IV h
1981
Zahraničná spolupráca
Plány kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1981; zmluva
o pohraničnom styku medzi SVÚ a Užhorodským oddelením Ústavu
sociálnych a ekonomických problémov zahraničných krajín AV USSR;
správa o plnení zahraničných stykov za 1. polrok 1981; vyhodnotenie
stykov so zahraničím; správa o návšteve J. I. Šmaňka, S. I. Mitrjajeva,
I. N. Sjusku z AV USSR.

50

262

IV h
1982
Zahraničná spolupráca
Plán zahraničných stykov na rok 1982; zápis zo stretnutia SVÚ SAV
s Užhorodským oddelením Ústavu sociálnych a ekonomických
problémov zahraničných krajín AV USSR vo Vyšnom Nemeckom;
informácia o 9. vedeckej konferencii historikov – slavistov ZSSR;
správa o zahraničných stykoch za rok 1982; ústavná úloha č. 3 –

50

- 50 -

časový rozsah

škatuľa

263

IV h
1983
Zahraničná spolupráca
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1983; správy
o návšteve R. Szallayovej z MAV, V. S. Budkina, B. M. Zabarka a
A. N. Šlepakova z AV USSR; žiadosť o uzavretie dohody o spolupráci
s Ústavom sociálnych a ekonomických problémov zahraničných krajín
AV USSR; Návrh medzinárodných dohôd SVÚ SAV na 8. päťročnicu;
Priebežné hodnotenie zahraničných stykov za 1. polrok 1983; Návrh
dohody medzi SVÚ SAV a Ústavom sociálnych a ekonomických
problémov zahraničných krajín AV USSR.

50

264

IV h
1984
Zahraničná spolupráca
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1984;
výhľadová koncepcia zahraničných stykov SVÚ SAV na 8. päťročnicu;
žiadosť o zahrnutie návrhov SVÚ SAV do dohôd ČSAV a SAV s AV
USSR a BAV; vyhodnotenie zahraničných stykov za rok 1984.

50

265

IV h
1985
Zahraničná spolupráca
Plány kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1985; návrh na
spoluprácu s Centrálnym psychologickým laboratóriom BAV v Sofii;
záznam z rokovania s J. C. H. Davisom z Veľkej Británie; pracovný
plán spolupráce medzi Ústavom psychológie AV ZSSR a Ústavom
experimentálnej psychológie SAV na roky 1986–1990; stanovisko
k návrhu spolupráce s výskumným oddelením Knižnice M. Gorkého
v Budapešti; spolupráca s Centrálnym psychologickým laboratóriom
v Sofii; výmena publikácií s generálnou knižnicou Kalifornskej
univerzity; vyhodnotenie stykov zo zahraničím; návrh na spoluprácu
s Vedeckovýskumným ústavom mládeže v Sofii na 8. päťročnicu;
pracovný plán spolupráce s Ústavom sociálnych a ekonomických
problémov zahraničných krajín AV USSR; návrh na spoluprácu
s Ústavom sociálnych a ekonomických problémov AV USSR na
8. päťročnicu; informácie o vedeckovýskumnej činnosti oddelenia pre
výskum národností pri knižnici M. Gorkého v Budapešti.

50

266

IV h
1986
Zahraničná spolupráca
Plány kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1986; plán
zahraničných stykov na rok 1986; pracovný plán spolupráce medzi
Ústavom psychológie AV ZSSR, Ústavom psychológie ČSAV,
Experimentálnou psychológiou SAV, SVÚ SAV a Katedrou
psychológie na Karlovej univerzite na roky 1986–1990; spolupráca
s Ústavom pre výskum lužických Srbov AV NDR (1976–1986);
dohoda o spolupráci medzi SVÚ SAV a Ústavom sociálnych a
ekonomických otázok zahraničných krajín AV USSR; zápis zo

50

IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky
Socialistický internacionalizmus v praxi.
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signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

stretnutia vedcov USSR, ZSSR ai. v Kyjeve a Užhorode; žiadosť
o súhlas s recenzovaním do British Journal of Social Psychology;
vyhodnotenie stykov so zahraničím; medzinárodná spolupráca
spoločenskovedných pracovísk SAV v 7. päťročnici; správa
o zahraničných stykoch SVÚ SAV 1975–1985; zápis z rokovania
M. Gajdoša s Ústavom sociálnych a ekonomických otázok AV USSR.
267

IV h
1987
Zahraničná spolupráca
Plány kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1987;
pozvánka na 18. zasadnutie Komisie historikov ČSSR – ZSSR,; návrh
na spoluprácu s Ústavom maďarských štúdií v Budapešti; správa
o plnení zahraničných stykov za 1. polrok 1987; správy o pobyte hostí
z Ústavu sociálnych a ekonomických problémov AV USSR.

50

268

IV h
1988
Zahraničná spolupráca
Plány kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1988;
zhodnotenie spolupráce SVÚ SAV s Ústavom sociálnych a
ekonomických problémov zahraničných krajín AV USSR; plnenie
plánu zahraničných služobných ciest v roku 1988; správy o pobyte
A. N. Šlepakova a V. B. Jevtucha z AV USSR.

50

269

IV h
1989
Zahraničná spolupráca
Plán kultúrnych, školských a vedeckých stykov na rok 1989;
spolupráca s Ústavom psychológie MAV; správa o pobyte J. Lászlóa
z MAV.

50

270

IV h
1990
Zahraničná spolupráca
Návrh na zahraničné cesty SVÚ SAV na rok 1990; plán kultúrnych,
školských a vedeckých stykov na rok 1990; korešpondencia k členstvu
v EAESP;
spolupráca
s Centrom
pre
moderné
štúdium
psychologických
vied;
spolupráca
v rámci
Pentagonálneho
výskumného programu s Európskym centrom etnických a regionálnych
štúdií na Univerzite v Maribore a Ústavom psychológie na Univerzite
v Grazi; prehľadová tabuľka medzinárodnej spolupráce SVÚ SAV za
rok 1990; referát J. Výrosta „Vývoj vedy v ČSFR a otázka odlivu
mozgov“ z konferencie „Otázky odlivu mozgov“ v Lisabone; správa
pracovného tímu na „Otázky odlivu mozgov“.

50

271

IV h
1991
Zahraničná spolupráca
Protokol k zasadaniu zmiešanej komisie SRN a ČSFR pre vedeckotechnickú spoluprácu; pracovný plán na realizáciu spolupráce podľa
dohody medzi SRN a ČSFR; tabuľkový prehľad medzinárodnej
spolupráce SVÚ SAV na rok 1991.

50

- 52 -
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272

IV h
1992
Zahraničná spolupráca
Správa zo zasadnutia „Task force on brain drain issues in Europe“
v Benátkach; program stretnutia East-West EAESP „Sociálnopsychologické dôsledky socialno-politické zmeny“ v Munsteri;
dotazník pre Informačné centrum sociálnych vied v Berlíne; prehľad
kolektívnych členstiev ČSAV v medzinárodných nevládnych
organizáciách; zoznam pracovníkov na zahraničných cestách.

50

273

IV h
1993
Zahraničná spolupráca
Dohoda o spolupráci medzi Centrom etnosociologických a
etnopolitických výskumov Ústavu sociológie AV Ukrajiny; dotazník
pre Európske konzorcium pre politický výskum; dotazník pre Unesco
oddelenie pre medzinárodný rozvoj sociálnych a humanitných vied;
zoznam inštitúcií spolupracujúcich so SVÚ SAV; dohoda o spolupráci
s Ústavom histórie AV Ukrajiny; spolupráca s Unesco-Roste
v Taliansku.

50

274

IV h
1995
Zahraničná spolupráca
Spolupráca s Kolumbijskou univerzitou v New Yorku; dohoda
o spolupráci s Výskumným ústavom Zväzu Slovákov v Maďarsku;
dohoda o spolupráci so Slezským ústavom v Opave na roky 1995–
2000; spolupráca s Kyjevskou slovanskou univerzitou.

50

275

IV h
1996
Zahraničná spolupráca
Tézy prednášky na medzinárodný kongres Ukrajincov v Kyjeve;
dokumentácia k dotácii z Unesco; tézy prednášok ku konferencii
„Obrodenie ukrajinského štátneho zriadenia: problémy histórie a
kultúry“; informácia o medzinárodných dohodách a výskumoch SVÚ
SAV; informácia k medzinárodnému žurnálu transdisciplinárnych vied.

50

276

IV h
1997
Zahraničná spolupráca
Posudok k autoreferátu dizertácie Š. V. Bidnjanského „Ukrajinské
otázky v medziarmádnom Československu“; M. Gajdoš – K tradíciám
a perspektívam procesov v prihraničných regiónoch na príklade
Východného Slovenska a Zakarpatie.

50

277

IV h
1999
Zahraničná spolupráca
Záznam o spolupráci SVÚ SAV a Výskumnou skupinou pre
menšinové otázky MAV.

50

- 53 -

IČ

časový rozsah

škatuľa

IV i
1975–2000
Správy zo služobných ciest
Služobné cesty v Maďarsku, ZSSR, Bulharsku, Rumunsku, Poľsku,
ČSSR, NDR, Portugalsku, Holandsku, Francúzku, Rakúsku, Fínsku,
Ukrajine, Česku.

51

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

i. Správy zo služobných ciest
278

V. Knižnica
279

V
1959–2000
Knižnica
Organizačné zabezpečenie chodu knižnice; zápisnice zo zasadnutí
Rady pre informačnú činnosť pri SVÚ SAV; zápisnice z revízií
knižničného fondu SVÚ SAV; skladová evidencia knižničného fondu;
ročné výkazy; dotazníky; kópie prác.

52

VI. Hospodárska agenda
280

VI
1974
Hospodárska agenda
Delimitácia finančných prostriedkov pre SVÚ SAV; rozpočet na rok
1974; návrh plánu a rozpočtu na rok 1975.

53

281

VI
1975
Hospodárska agenda
Plán a rozpočet na rok 1975; návrh plánu a rozpočtu na rok 1976;
návrh plánu a rozpočtu na roky 1976–1980; inventarizácia.

53

282

VI
1976
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1975; plán a rozpočet na rok 1976;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1977; inventarizácia.

53

283

VI
1977
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1976; plán a rozpočet na rok 1977;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1978.

53

284

VI
1978
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1977; plán a rozpočet na rok 1978;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1979; plán vnútornej kontrolnej činnosti.

53

285

VI
1979
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1978; plán a rozpočet na rok 1979;

53

- 54 -

časový rozsah

škatuľa

286

VI
1980
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1979; návrh plánu a rozpočtu na rok
1981; návrh plánu a rozpočtu na roky 1982–1985; inventarizácia.

53

287

VI
1981
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1980; plán a rozpočet na rok 1981;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1982.

53

288

VI
1982
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1981; plán a rozpočet na rok 1982;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1983.

53

289

VI
1983
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1982; plán a rozpočet na rok 1983;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1984.

53

290

VI
1984
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1983; návrh plánu a rozpočtu na rok
1985.

53

291

VI
1985
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1984; plán a rozpočet na rok 1985;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1986; návrh plánu a rozpočtu na roky
1986–1990; inventarizácia; smernice riaditeľa na ochranu majetku.

54

292

VI
1986
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1985; plán a rozpočet na rok 1986;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1987.

54

293

VI
1987
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1986; plán a rozpočet na rok 1987;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1988.

54

294

VI
1988
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1987; návrh plánu a rozpočtu na rok
1989.

54

IČ

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky
návrh plánu a rozpočtu na rok 1980; inventarizácia.

- 55 -
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popis inventárnej jednotky

časový rozsah

škatuľa

295

VI
1989
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1988; návrh plánu a rozpočtu na rok
1990; prenájom priestorov pre archív ústavu.

54

296

VI
1990
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1989; plán a rozpočet na rok 1990;
prehľad činností vykonávaných THS Ú SAV pre SVÚ SAV.

54

297

VI
1991
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1990; plán a rozpočet na rok 1991;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1992; kontrola čerpania mzdových
prostriedkov za rok 1991.

54

298

VI
1992
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1991; plán a rozpočet na rok 1992;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1993; prenájom vlastných priestorov.

54

299

VI
1993
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1992; plán a rozpočet na rok 1993;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1994; prenájom vlastných priestorov;
zmluva s Tepelným hospodárstvom; inventarizácia; kontrola
hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu.

54

300

VI
1994
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1993; plán a rozpočet na rok 1994;
návrh plánu a rozpočtu na rok 1995; daňové priznanie k dani z
nehnuteľnosti; oprava strechy; zmluva s Tepelným hospodárstvom.

54

301

VI
1995
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1994; plán a rozpočet na rok 1995;
inventarizácia.

54

302

VI
1996
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1995; plán a rozpočet na rok 1996;
inventarizácia.

54

303

VI
Hospodárska agenda
Oprava strechy.

54

1998
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304

VI
1999
Hospodárska agenda
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1998; plán a rozpočet na rok 1999; daň
z nehnuteľnosti.

54

305

VI
2000
Hospodárska agenda
Prehľad pridelených prostriedkov z rozpočtu (grantov VEGA) v roku
2000.

54

VII. CO, PO, BOZP, ZÚ
306

VII
1975–1995
CO, PO, ZÚ, BOZP
Správy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; správy o revízií
hromozvodu; požiarne poriadky; posudok prevádzkovej budovy SVÚ
SAV; správy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a stave
požiarnej ochrany; správy z verejnej previerky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci; správa o revízií elektrického zariadenia; správa
o revízií požiarneho vodovodu; zápisnica z kontroly.

55

VIII. Spoločenské organizácie
307

VIII
1974
Spoločenské organizácie
Správa o rozpracovaní dokumentov a uznesení rokovaní ÚV KSČ a
ÚV KSS a uznesení XXXIV. valného zhromaždenia členov SAV.

55

308

VIII
1975
Spoločenské organizácie
Príloha k návrhu na vytvorenie ZO KSS; správa o plnení úloh akčného
programu pre schôdzu ZO KSS; správa o plnení úloh zo záverov
zasadnutí ÚV KSČ a ÚV KSS o ideologických otázkach; žiadosť
o súhlas s ustanovením vlastnej organizácie ROH; plán filozofickometodologických seminárov v roku 1975; hodnotiaca správa o akciách
k 30. výročiu SNP a 30. výročiu oslobodenia; zápisnica zo schôdze
odborového úseku ROH a 1. prevádzkovej porady z 11.IV.; opatrenia
SVÚ SAV k Medzinárodnému roku ženy; zápisnica zo schôdze
odborového úseku ROH a prevádzkovej porady z 21.V.; informácie
k súťažnému hnutiu „Každý po socialisticky“; zápisnica
z prevádzkovej porady SVÚ SAV z 3.VII.; správa o plnení uznesení
plenárnych zasadnutí ÚV KSČ a ÚV KSS v roku 1973; zápisnica
z prevádzkovej porady SVÚ SAV z 27.VIII.; správa o výsledkoch
rozvoja iniciatívy pracujúcich; zápisnica z prevádzkovej porady SVÚ
SAV z 23.XII.; záznam zo zasadnutia Komisie pre filozofickometodologické semináre SAV z 8.XII.; správa na schôdzu ZO KSS
o výhľadových plánoch oddelení SVÚ SAV; správa o úrovni stranícko-

55
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signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky
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politickej práce a o plnení úloh vyplývajúcich zo záverov XIV. zjazdu
KSČ a plén ÚV KSČ v SVÚ SAV.
309

VIII
1976
Spoločenské organizácie
Správa o schôdzi ZO KSS pri Gymnáziu Šmeralova z 10.II.; správa
o spolupráci SVÚ SAV s pracoviskami SAV a ČSAV a vysokými
školami pre schôdzu ZO KSS z 12.IV.; správa o schôdzi ZO KSS pri
Gymnáziu Šmeralova zo 14.IV. a schôdzi ZO KSS pri ÚML VŠT zo
4.VI.; plán činnosti v oblasti ideologického boja v rokoch 1977–1980
(1976!); zápisnica z prevádzkovej porady z 2.I.; plán aktivity ZO ROH
na rok 1976; zápisnica z prevádzkovej porady z 5.IV.; informačná
správa o rozpracovaní záverov XV. zjazdu KSČ; informácie
o socialistickej súťaži a racionalizačnej činnosti v SVÚ SAV; plán
aktivity ZO ROH od XV. zjazdu KSČ do 9. všeodborového zjazdu;
plán schôdzí ZV ROH na 3. štvrťrok 1976; príhovor k XV. zjazdu KSČ
a prípravám volieb do zastupiteľských orgánov; správa o zapojení SVÚ
SAV do prípravy volieb do zastupiteľských orgánov; správa
o rozpracovaní záverov XV. zjazdu KSČ a KSS; správa o výsledkoch
kontroly kolektívnej zmluvy za 1. polrok 1976; politicko-ideové
zameranie osláv 59. výročia VOSR a Mesiaca československosovietskeho priateľstva v SVÚ SAV; prihlásenie Oddelenia sociológie
do socialistickej súťaže; program starostlivosti o pracovníkov na roky
1976–1980; zápisnica z prevádzkovej porady z 29.XI.; referát
„K otázkam straníckosti v historiografii“ na filozoficko-metodologický
seminár; zápisnica z prevádzkovej porady z 29.XII.; návrh na odmenu
najlepšieho jednotlivca v rámci socialistickej súťaže za rok 1976;
príhovor o hodnotení činnosti SVÚ SAV za rok; rozpracovanie záverov
9. všeodborového zjazdu a celoštátneho zjazdu OZ.

55

310

VIII
1977
Spoločenské organizácie
Brožúrka „Jednotný program spoločenských vied po XV. zjazde KSČ“;
program činnosti spoločenskovedných ústavov SAV v oblasti
ideologického boja 1977–1978; správa z porady na Ústave marxizmuleninizmu ÚV KSS z 21.VII.; zoznam koreferátov na konferenciu
k leninskému štýlu práce; podklady k správe výboru ZO KSS; plán
ideologickej aktivity pracovísk SAV po XV. zjazde KSČ 1978–1980;
zápisnica z porady komisie pre socialistickú súťaž z 17.I.; správa
o priebehu socialistickej súťaže v SVÚ SAV v roku 1976; socialistický
záväzok SVÚ SAV na rok 1977; kolektívna zmluva na rok 1977;
politicko-ideové zameranie osláv 60. výročia VOSR v podmienkach
SAV; zápisnica zo zasadnutia ZV ROH z 2.XII.; návrh na
vyhodnotenie socialistickej súťaže za rok 1977; obežník Ústrednej
správy pracovísk SAV; zameranie SVÚ SAV v pláne právnej výchovy
a propagandy v roku 1978; zápisnica z prevádzkovej porady z 23.XII.;
tematický
plán
Filozoficko-metodologických
a
odbornometodologických seminárov na rok 1977, informácia o ich doterajšom

55

- 58 -

IČ

časový rozsah

signatúra
názov inventárnej jednotky
popis inventárnej jednotky

škatuľa

priebehu a referát a koreferát z 10.VI.; plán práce a správa o činnosti
Komisie pre socialistickú súťaž a rozvoj pracovnej iniciatívy; správa
o činnosti komisie pre IVKP v roku 1977; plán práce Komisie pre
socialistickú súťaž na rok 1978, plán súťaže a návrh kritérií; plán
aktivity ZO ROH na rok 1978.
311

VIII
1978
Spoločenské organizácie
Referát na schôdzu ZO KSS z 11.I.; správa o činnosti pracovníkov
SVÚ SAV; hodnotenie lektorskej činnosti straníckeho vzdelávania a
príprava plánu k straníckemu vzdelávaniu na rok 1978/79; správa
o priebehu
vnútrostraníckeho
vzdelávania
v roku
1977/78;
rozpracovanie záverov XI. pléna ÚV KSČ a marcového pléna ÚV KSS
na podmienky SAV; rozpracovanie záverov XI. zasadnutia ÚV KSČ,
ÚV KSS, krajskej a mestskej konferencie KSS v Košiciach a správa
pre stranícku schôdzu; opatrenia na zabezpečenie pohovorov a
vyhodnotenie straníckeho vzdelávania v ZO KSS v roku 1977/78; plán
masovopolitickej práce na SVÚ SAV a THS SAV na 2. polrok 1978;
zloženie komisie pre socialistickú súťaž a racionalizačnú činnosť;
oceňovanie pracovníkov SAV za výsledky v socialistickej súťaži a
organizovanie, hodnotenie a oceňovanie súťaže; kolektívna zmluva na
rok 1978 a správa o výsledkoch kontroly kolektívnej zmluvy za rok
1977; informácia o základných úlohách SVÚ SAV z schôdze ROH
z 21.II.; uplatňovanie systému marxisticko-leninistického vzdelávania
na SVÚ SAV; podklady k správe o plnení programov starostlivosti
organizácií o pracovníkov za rok 1977; zápisnica zo zasadania ZV
ROH z 17.IV.; opatrenia v rozvoji starostlivosti o pracujúcich na
pracoviskách SAV; správa o lektorskej činnosti pracovníkov THS
ústavov SAV v Košiciach; správa o vzdelávaní bezpartajných členov
ROH v roku 1977/78; vyhodnotenie PV SZM v roku 1977/78 a návrh
na utvorenie krúžku v roku 1978/79; žiadosť o odčlenenie odborovej
organizácie; správa o plnení Kolektívnej zmluvy za 1. polrok 1978;
plán straníckeho a ideovo politického vzdelávania pracovníkov SVÚ
SAV 1978/79; závery z porady 28.IX. v Starom Smokovci;
vyhodnotenie socialistickej súťaže „O najlepšieho štipendistu“ roku
1978; zápisnica z prevádzkovej porady z 15.XII.; správa o plnení
Kolektívnej zmluvy za rok 1977; správa o socialistickej súťaži za rok
1977; správa o činnosti Komisie komplexnej starostlivosti; správa
o vzdelávaní pracovníkov za rok 1977/78; zabezpečenie osláv
30. výročia februárových udalostí na SVÚ SAV; referát na
Filozoficko-metodologický seminár; plán filozoficko-metodologických
seminárov na rok 1979.

55

312

VIII
1979
Spoločenské organizácie
Správa o kontrole plnenia záverov zasadnutí ÚV KSČ, ÚV KSS z roku
1974; plnenie záverov XV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a iných uznesení;
plán zasadnutí ZV ROH pri SVÚ SAV a plán schôdzí ZO ROH a

55
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prevádzkových porád na 1. polrok 1979; kolektívna zmluva na rok
1979; správa o plnení Komplexnej starostlivosti o pracovníkov; protest
pracovníkov SVÚ SAV k situácii vo Vietname; správa o plnení
Kolektívnej zmluvy za rok 1978; plán zasadnutí ZV ROH, plán
schôdzí ZO ROH a prevádzkových porád na 2. polrok 1979; správa
o plnení Kolektívnej zmluvy za 1. polrok 1979; zápis zo zasadnutia
komisie KSP z 2.X.; zápisnica zo schôdze ROH z 2.XI.; plán
filozoficko-metodologických seminárov na rok 1980; formulár
o ukazovateľoch päťročného plánu; výsledky činnosti SVÚ SAV
v rozvoji iniciatívy pracujúcich a racionalizačných plánoch; plán
aktivity ZO ROH na rok 1980; zápisnice z prevádzkových porád
z 23.III., 29.VI. a 28.IX.; prezenčná listina z prevádzkovej porady
20.XII.
313

VIII
1980
Spoločenské organizácie
Správa zo schôdze ZO KSS zo 14.I.; zabezpečenie schôdze vo februári
z 18.I.; správa zo schôdze ZO KSS z 13.II.; správa o plnení Plánu
ideologickej aktivity SVÚ SAV po XV. zjazde; podklady pre
septembrovú schôdzu 1980; správa o účasti na výbore 3. ZO KSS
12.XI.; podiel spoločenskovedných pracovísk SAV na realizácii
záverov XV. zjazdu KSČ a zjazdu KSS; zabezpečenie osláv
60. výročia založenia KSČ na SVÚ SAV a THS; plán zasadnutí ZV
ROH pri SVÚ SAV, plán schôdzí ZO ROH a prevádzkových porád na
1. polrok 1980; plnenie plánu ideologickej aktivity za rok 1979; plán
vedeckovýskumných úloh SVÚ SAV na rok 1980; kolektívna zmluva
na rok 1980; správa o plnení Kolektívnej zmluvy za rok 1979;
informácia o akciách a podujatiach SVÚ SAV k 35. výročiu
oslobodenia Československa; zápisnica z prevádzkovej porady
z 12.IV.; správa o plnení Kolektívnej zmluvy za 1. polrok 1980;
zápisnica z prevádzkovej porady z 30.IX.; správa o činnosti SVÚ SAV
v oblasti výskumu národností za rok 1980; plán schôdzí a
prevádzkových porád na 1. polrok 1980; informácia o socialistickej
súťaži za 1. polrok 1980; súčasný stav a ďalší rozvoj SVÚ SAV; návrh
rozvoja a programu vedecko-výskumnej činnosti SVÚ SAV na
7. päťročnicu.

56

314

VIII
1981
Spoločenské organizácie
Správa o účasti na Jednotnom politickom dni 25.VI.; podklady pre
správu na plénum MV KSS; plán práce 1. straníckej skupiny na
1. polrok 1981; správa o plnení kolektívnej zmluvy za rok 1980;
kolektívna zmluva na rok 1981; súhrnná správa o realizácii jednotného
programu spoločenských vied po XV. zjazde; zápisnica zo zasadnutia
mzdovej komisie zo 17.II.; plán spoločenských vedeckých podujatí
SAV so straníckymi inštitúciami, orgánmi spoločenských organizácií
v roku 1981; správa o stave a rozvoji ústavov SAV vo
Východoslovenskom kraji; hlavné smery činnosti a úlohy SVÚ SAV;

56
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spolupráca na Malej encyklopédii detského a mládežníckeho hnutia na
Slovensku; prehľad výskumných úloh SVÚ SAV v 6. päťročnici a ich
prínos; zápisnica zo zasadnutia mzdovej komisie z 13.XI.; komplexné
opatrenia SVÚ SAV v boji s kriminalitou a inými protispoločenskými
javmi na roky 1981–1985; prihláška Základného informačného
strediska SVÚ SAV, Oddelenia histórie a Oddelenia sociológie do
súťaže Brigáda socialistickej práce; správa o plnení úloh oddelenia
sociálnej psychológie SVÚ SAV v roku 1980; zápisnice
z prevádzkových porád z 3.IV., 29.VI. a 20.X.
315

VIII
1982
Spoločenské organizácie
Správa o schôdzi III. ZO KSS z 19.V.; správa o účasti na Jednotnom
politickom dni z 24.VI.; materiál pre schôdzu Predsedníctva MV KSS
dňa 2.IX.; správa o priebehu schôdze III. ZO KSS zo 17.XI.; brožúrka
„Spoločný postup vlády SSR, štátnych, hospodárskych a odborových
orgánov pri úlohách 7. päťročnice v rokoch 1983–85“; príkaz riaditeľa
SVÚ SAV ohľadom úspory energie, palív, pohonných hmôt; zápisnica
zo zasadnutia mzdovej komisie z 5.III.; smernice predsedníctva SAV;
záznam z porady vo veci kostola vo Svinici z 29.VII.; priebežná správa
o filozoficko-metodologických seminároch na ústavoch SAV
v Košiciach; právna výchova a propaganda; výpis zo zápisnice zo
zasadnutia ZV ROH z 21.X.; správa a priebeh filozofickometodologických seminárov v roku 1982; plán filozofickometodologických seminárov na rok 1983; zápisnica z prevádzkovej
porady z 23.XI.; spoločné úlohy SAV a Slovenského výboru OZ po
XVI. zjazde KSS; zápisnica zo zasadania mzdovej komisie z 10.XII.;
vyhodnotenie rozvoja pracovnej iniciatívy za rok 1982; zápisnica
z porady riaditeľov a predsedov ZV ROH z 20.XII.; vyhodnotenie
kolektívnej zmluvy za rok 1982; vyhodnotenie skúseností
s organizáciou socialistickej súťaže na SVÚ SAV; prihláška Oddelenia
sociálnej psychológie SVÚ SAV do súťaže Brigáda socialistickej
práce; plán aktivity ZO ROH na rok 1983.

56

316

VIII
1983
Spoločenské organizácie
Správa „Sociálny a kádrový rozvoj ústavu“ pre schôdzu ZO KSS
12.V.; správa o boji proti porušovaniu zásad morálky a disciplíny v ZO
KSS; zápisnica zo zasadnutia výboru ZO KSS z 3.XI.–4.XI.; správa zo
schôdze III. ZO KSS zo 17.XI.; opatrenia pre ďalšiu činnosť SVÚ
SAV; správa o úlohách kádrového programu SVÚ SAV na
7. päťročnicu zo schôdze ZO KSS; vyhodnotenie kolektívnej zmluvy
za rok 1982; kolektívna zmluva na rok 1983; vyhodnotenie
socialistickej súťaže na SVÚ SAV v roku 1983; návrhy na ocenenie
výsledkov socialistickej súťaže v roku 1983; vyhodnotenie kolektívnej
zmluvy za 1. polrok 1983; plán filozoficko-metodologických
seminárov na rok 1984; záväzok oddelenia histórie Brigáda
socialistickej práce na rok 1984; harmonogram prác v tíme mládeže

56
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(december 1983–jún 1984); zápisnice z prevádzkových porád z 24.II.,
26.VII. a 15.XII.
317

VIII
1984
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1984; doplnenie socialistických záväzkov
SVÚ SAV; spoločné úlohy SAV a slovenského výboru OZ prijaté
23.VIII.; návrh na ocenenie výsledkov socialistickej súťaže v roku
1984; priebeh filozoficko-metodologických seminárov za rok 1984 a
plán na rok 1985; žiadosť oddelenia histórie o udelenie titulu Brigáda
socialistickej práce I. stupňa; 1. ročník „Súťaže mladých vedeckých
pracovníkov“ a Vedecké informácie 1/1983.

56

318

VIII
1985
Spoločenské organizácie
Správa o príprave výročnej schôdze ZO KSS; zasadnutie ZV ROH,
vedenia SVÚ SAV a vedúcich Brigády socialistickej práce z 25.II.;
žiadosť oddelenia histórie o čestný názov „Mier“; socialistické záväzky
SVÚ SAV na rok 1985; podklady pre správu o organizačnej báze
vzťahov spoločenskovedných pracovísk SAV; výpis zo zápisnice
zasadnutia Brigády socialistickej práce oddelenia histórie zo 17.IV.;
správa o činnosti Brigády socialistickej práce Oddelenia histórie za
1. štvrťrok 1985; rezolúcia pracovníkov SVÚ SAV pri príležitosti
40. výročia oslobodenia Československa; tematický plán filozofickometodologických seminárov SAV v roku 1985; správa o činnosti
Brigády socialistickej práce oddelenia histórie za 1. polrok 1985;
socialistický záväzok pracovníkov SVÚ SAV na počesť XVII. zjazdu
KSČ; vyhodnotenie najlepšieho pracovníka Oddelenia histórie za rok
1985; zápis z rokovania vedenia SVÚ SAV a ZV ROH z 3.XII.; návrh
na ocenenie výsledkov socialistickej súťaže v roku 1985; správa
o priebehu filozoficko-metodologických seminárov a plán na rok 1986;
opatrenia ohľadom kolektívnych zmlúv; vyhodnotenie plnenia
socialistického záväzku oddelenia histórie v roku 1985; vyhodnotenie
výsledkov socialistickej súťaže a komplexnej racionalizácie za rok
1985; socialistický záväzok oddelenia histórie na rok 1986; tézy
referátov jednotlivých oddelení na filozoficko-metodologické
semináre; návrh tematických okruhov filozoficko-metodologických
seminárov na rok 1986; 2. ročník Súťaže mladých vedeckých
pracovníkov v roku 1985; zápisnice z prevádzkových porád z 19.II.,
12.V. a 17.IX.

57

319

VIII
1986
Spoločenské organizácie
Opatrenia na zabezpečenie komplexného hodnotenia nomenklatúrnych
kádrov SVÚ SAV v roku 1986; rozpracovanie záverov XVII. zjazdu
ÚV KSČ, ÚV KSS, krajskej a mestskej konferencie KSS; prihlásenie
do súťaže k XVII. zjazdu KSČ; žiadosť o udelenie čestného názvu
„Mier“; kolektívna zmluva na rok 1986; zápisnica zo zasadnutia

57
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Brigády socialistickej práce z 15.IV.; socialistické záväzky oddelenia
histórie na počesť XVII. zjazdu KSČ; zápisnica zo zasadnutia Brigády
socialistickej práce z 22.IV.; zásady pre poskytovanie nepeňažných
odmien pri pracovných výročiach a životných jubileách; rezolúcia
pracovníkov SVÚ SAV k spoločenskej situácii; zápisnica zo
zasadnutia Brigády socialistickej práce z 2.IX.; vyhodnotenie
najlepšieho pracovníka a plnenia socialistického záväzku oddelenia
histórie v roku 1986; správa o priebehu filozoficko-metodologických
seminárov za rok 1986 a plán na rok 1987; smery rozvoja jednotlivých
vied na rok 1987; plán filozoficko-metodologických seminárov na rok
1987; socialistické záväzky oddelenia histórie a záväzok
k XVII. zjazdu KSČ; 3. ročník Súťaže mladých vedeckých
pracovníkov; zápisnice z prevádzkových porád z 28.I. a 17.VI.
320

VIII
1987
Spoločenské organizácie
Návrh na udelenie čestného odznaku Brigády socialistickej práce
I. stupňa; kolektívna zmluva na rok 1987; zápisnice z porád Brigády
socialistickej práce zo 4.II. a 2.III.; hodnotenie činnosti Brigády
socialistickej práce v roku 1987; rezolúcia pracovníkov SVÚ SAV na
spoločenskú situáciu; verejná beseda na SVÚ SAV k Návrhu zákona
o štátnom podniku; zápisnice zo zasadnutí Brigády socialistickej práce
z 9.X., 21.X. a 13.XI.; vyhodnotenie najlepšieho pracovníka Brigády
socialistickej práce v roku 1987; návrh na udelenie Ceny mesta Košíc
za rok 1987; socialistické záväzky Oddelenia histórie v roku 1987;
vyhodnotenie činnosti Brigády socialistickej práce za 1. polrok 1987;
správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov za rok 1987;
vyhodnotenie činnosti Brigády socialistickej práce za rok 1987;
zápisnice z prevádzkových porád z 3.III., 26.VI. a 8.IX.

57

321

VIII
1988
Spoločenské organizácie
Príkaz riaditeľa o zákaze konzumácie alkoholu na SVÚ SAV; program
celoakademického filozoficko-metodologického seminára 9.III.–
11.III.; stanovisko SVÚ SAV k anonymnému listu; intenzifikácia a
efektívnosť základného výskumu – tézy na filozoficko-metodologické
semináre na rok 1988; informácia o pripomienkach pracujúcich
k Zásadám novelizácie Zákonníka práce; vyhodnotenie plnenia
kolektívnej zmluvy za 1. polrok 1988; objednávka 5 odznakov Brigády
socialistickej práce; organizačné zabezpečenie prechodu na pružný
pracovný čas v SVÚ SAV; informácia o záveroch rokovania ZV ROH
a vedenia SVÚ SAV z 1.XII.; správa o priebehu filozofickometodologického seminárov v roku 1988; návrh na ocenenie
najlepšieho pracovníka v roku 1988; plán právnej výchovy a
propagandy v SAV na rok 1988; návrh na okruh tém filozofickometodologických seminárov v roku 1989; brigáda socialistickej práce
v roku 1988; zápisnice z prevádzkových porád z 18.I., 10.V., 3.X. a
21.XII.

57
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322

VIII
1989
Spoločenské organizácie
Stanovisko pracovníkov SVÚ SAV k udalostiam 17.XI.; žiadosť
o evidenciu pracovných a životných jubileí a Kolektívna zmluva na rok
1989; vyhodnotenie plnenia kolektívnej zmluvy za rok 1988; podklady
pre správu – Pracovné a životné podmienky pracujúcich žien v SVÚ
SAV; socialistický záväzok Brigáda socialistickej práce oddelenie
histórie na rok 1989; zápisnice z prevádzkových porád zo 6.II. a
24.VIII.

57

323

VIII
1990
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1990; protest Rady vedcov SAV proti
začleneniu vedy do nového Ministerstva školstva, vedy, mládeže a
športu SR; stanovisko SAV k návrhu na vytvorenie Ministerstva
školstva, vedy, mládeže a športu; návrh na zavedenie voľného
pracovného času.

57

324

VIII
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1991.

1991

57

325

VIII
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1992.

1992

57

326

VIII
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1993.

1993

57

327

VIII
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1994.

1994

57

328

VIII
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1997.

1997

57

329

VIII
Spoločenské organizácie
Kolektívna zmluva na rok 1998.

1998

57

330

VIII
s.d.
Spoločenské organizácie
Plán interdisciplinárnych vedeckých sympózií zabezpečených
komisiou filozoficko-metodologických seminárov SAV; ideologické
hodnotenie pracovníkov oddelenia histórie SVÚ SAV; informácie
o členstve pracovníkov SVÚ SAV v spoločenských organizáciách;
vyhodnotenie prieskumu pracovníkov SVÚ SAV k racionalizácii práce

57
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na pracovisku; odporučenie M. Lomogu Ob, MsNV k vykonávaniu
činnosti; zloženie komisie pre filozoficko-metodologické semináre
SAV.
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