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Úvod – Štátne meteorologické a geomagnetické observatórium 
v·Hurbanove.  

Fond Štátneho meteorologického a geomagnetického observatória (ďalej ŠMaGO) 
vznikol z činnosti observatória v Starej Ďale. Observatórium začalo oficiálne svoju 
činnosť v septembri v r. 1900. Pokračovalo v pozorovaniach súkromného 
observatória, ktoré na svojom tamojšom majetku založil Dr. Mikuláš Konkoly-
Thege a koncom 60. rokov 19. storočia zahájil meteorologické, astronomické a 
geomagnetické pozorovania. Napriek tomu, že observatórium bolo súkromným 
majetkom (až v r. 1901 prišlo pod štátnu správu, ale riaditeľom ostal Dr. 
M. Konkoly-Thege) malo priaznivé podmienky pre rozvoj svojej činnosti. Dr. 
Konkoly-Thege sa stal riaditeľom Štátneho ústavu pre meteorológiu a zemský 
magnetizmus v Budapešti a z tejto funkcie sa snažil podporovať jeho činnosť 
vhodným materiálnym a personálnym zabezpečením. 

Po vzniku I. ČSR prevzalo observatórium do svojej starostlivosti Ministerstvo 
školstva a národnej osvety v Prahe. Do funkcie riaditeľa v r. 1923 menovalo Dr. 
Jiřího Kavána a neskôr dočasného správcu Dr. Bohumila Šternberka. Štruktúra 
ústavu sa v podstate nezmenila. Jeho ďalšiemu rozvoju, zodpovedajúcemu 
požiadavkám modernej vedy chýbali primerané finančné prostriedky. Negatívnou 
stránkou pre observatórium z odborného hľadiska bolo jeho nevýhodné umiestnenie 
vzhľadom na astronomické pozorovania, ktoré vyžadujú vyššie zemepisné polohy. 
Výsledkom bolo zrušenie tamojšieho astronomického oddelenia v r. 1938. V tom 
istom roku sa však Stará Ďala v dôsledku politických a štátoprávnych zmien 
(Viedenská arbitráž) stala na šesť nasledujúcich rokov súčasťou Maďarska. 
Riaditeľom sa stal Dr. Kálmán Kenessy, ktorý viedol ústav až do r. l945. Počas 
2. svetovej vojny observatórium okrem bežnej pozorovacej činnosti fungovalo aj 
ako vojenská meteorologická stanica. Vojnové udalosti pocítil ústav najmä v tom, že 
v r. 1944 bola časť meracích prístrojov evakuovaná. 

Po oslobodení prevzal observatórium do svojej správy vtedajší Štátny hydrologický 
a meteorologický ústav v Bratislave. Geofyzikálnu zložku observatória prevzalo do 
svojho rezortu Povereníctvo školstva a osvety v r. 1946. Vedenie observatória 
prevzal profesor Štefan Ochaba. Nový rozmach ústavu nastal od r. 1948, kedy bola 
jeho činnosť legalizovaná zákonom SNR č. 29 z 12.XI.1948 a vzniklo Štátne 
meteorologické a geomagnetické observatórium v Hurbanove. (Obec Stará Ďala 
bola v júni 1948 premenovaná na Hurbanovo) V r. 1954 prešlo observatórium od 
Povereníctva školstva do správy Slovenskej akadémie vied. Od r. 1957 sa 
observatórium stalo organickou súčasťou Geofyzikálneho ústavu SAV s oficiálnym 
názvom Geofyzikálne laboratórium Hurbanovo. Jeho riaditeľom sa stal Ing. Eduard 
Csitneki. Táto redukcia výskumnej činnosti pracoviska v Hurbanove vyplynula 
z rozvoja a špecializácie jednotlivých vedných disciplín. Dokumentácia 
o materiálnom a personálnom zabezpečení počas okupácie hovorí o ročnom 
rozpočte vo výške 28 044 forintov a 3 stálych zamestnancoch. Rozpočet na rok 1945 
pri 6 zamestnancoch predstavoval 70 000 Kčs. V roku 1948 malo observatórium 
8 pracovníkov, v r. 1953 pri tom istom počte ľudí rozpočet činil 170 000 Kčs. 
V roku 1962 malo laboratórium 12 zamestnancov. Pretože observatórium 
v Hurbanove sa stalo súčasťou SAV, jeho spisový materiál zahrňujúci roky 1889–
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1965 bol prevzatý v r. 1969 na trvalú úschovu a odborné spracovanie do Ústredného 
archívu SAV. 

Z činnosti observatória sa zachovalo pomerne málo spisového materiálu, čo možno 
pravdepodobne pripísať viacerým politickým zmenám, ktoré postihli územie, na 
ktorom sa ústav nachádzal. Zachovaný spisový materiál sa člení na dve základné 
skupiny: A – administratívna a B – účtovná. 

Prvú časť materiálu skupiny A tvoria knihy – podacie protokoly. Zachovalo sa 
z nich len 5 kusov z rokov 1932–1938, 1945, 1947 a 1948. Skutočnosť, že podacie 
protokoly ako základný orientačný materiál sa zachovali v minimálnom rozsahu 
štyroch rokov nedovoľuje si vytvoriť reálnu predstavu o celkovom množstve 
spisového materiálu, ktorý sa sám o sebe nezachoval. Druhú časť skupiny A tvorí 
vlastný spisový materiál. Z počiatočného obdobia činnosti observatória 
zahrňujúceho roky 1899–1917 sa zachovali spisy týkajúce sa hospodárskej správy 
majetku observatória (nájomné a darovacie zmluvy pozemkov, resp. budov, 
adaptačné a stavebné práce na hospodárskych budovách, rozpočty finančných 
nákladov a pod.). 

Z obdobia I. ČSR sa zachoval len celkom nepodstatný zlomok materiálu z rokov 
1923 a 1936. Minimálne množstvo písomného materiálu z obdobia rokov 1918–
1938 je pravdepodobne spôsobené tým, že v roku 1938 pred okupáciou južného 
Slovenska bola administratíva observatória aj s časťou meracích prístrojov 
evakuovaná čiastočne do Prešova, čiastočne na územie Čiech. K ďalšej evakuácii 
došlo zasa v roku 1944, tentoraz do Maďarska. Preto nemožno vylúčiť možnosť, že 
časť evakuovaného spisového materiálu sa nachádza v archíve príslušného 
vedeckého pracoviska v Budapešti, resp. Ondřejove u Prahy. V materiáli Státní 
observatoře v Ondřejove, sústredenom v Ústrednom archíve AV ČR sa nachádza 
8 ks protokolov Štátneho meteorologického a geomagnetického observatória 
v Starej Ďale z rokov 1920–1936. 

Po obsahovej stránke najbohatší a relatívne najkompletnejší materiál z činnosti 
observatória je z obdobia rokov 1939–1965. Od tejto doby v záujme prehľadnosti je 
materiál rozdelený do štyroch tematických skupín v rámci každého kalendárneho 
roku. 

I. – do prvej skupiny patria spisy, dokumentujúce vlastnú výskumnú činnosť 
observatória (plány, resp. výkazy výskumnej činnosti observatória za jednotlivé 
roky, odborná korešpondencia s domácimi i zahraničnými vedeckými ústavmi, 
návštevy vedeckých pracovníkov v observatóriu, správy zo študijných ciest 
jednotlivých pracovníkov, spolupráca observatória na výskumných programoch 
medzinárodného rozsahu atď.). 

II. – druhú skupinu (najmenej obsiahlu) tvoria výsledky vlastných pozorovaní a 
meraní observatória. Dávali sa k dispozícii pre potreby príbuzných vedných odborov 
ako je geológia, banský výskum, letecká meteorológia a pod. (kópie 
magnetogramov, magnetické elementy, údaje o zemskej deklinácii). 

III. – kvantitatívne najobsiahlejšia je tretia skupina obsahujúca spisy hospodársko-
administratívneho charakteru (finančné rozpočty, resp. návrhy, objednávky meracích 
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prístrojov, pracovných pomôcok, odevov, časopisov a kníh, hospodárska správa 
majetku observatória, adaptácie budov, inventárne súpisy hnuteľného i 
nehnuteľného majetku atď.). 

IV. – štvrtou skupinou je materiál týkajúci sa personálnych vecí zamestnancov 
(pracovné zmluvy, platy, odmeny, sociálne poistenie, evidencia práceneschopnosti, 
dovoleniek a pod.). 

Druhá základná skupina B obsahuje účtovnú agendu observatória. Materiál je 
zachovaný len z rokov 1946–1952 a 1960–1964 (účtovné doklady, faktúry, poštovné 
poplatky a iné). Do tejto skupiny patrí i 12 ks účtovných kníh z rokov 1920–1963. 

Fond ŠMaGO je spracovaný chronologicky, pričom pri materiáli z rokov 1899–1938 
sa časová jednotka (kalendárny rok) zhoduje s inventárnou jednotkou. Spisy 
z obdobia 1939–1965 sú rozdelené do spomínaných štyroch vecných skupín 
v každom roku a každá tvorí inventárnu jednotku. Tento spôsob usporiadania fondu 
je určený malým rozsahom zachovaného spisového materiálu z činnosti observatória 
do r. 1939. Materiál fondu ŠMaGO v Hurbanove je uložený v 20 škatuliach. 

Fond dokumentuje činnosť druhého najstaršieho ústavu akadémie. Podáva svedectvo 
o jeho rozvetvenej spolupráci so zahraničnými ústavmi v Anglicku, Belgicku, 
Francúzsku, Holandsku, Indonézii, Japonsku, NDR, Nigérii, USA, ZSSR atď. 
Dokazuje tiež účasť pracovníkov na výskumných programoch medzinárodného 
rozsahu: Medzinárodný rok slnka, Medzinárodný geofyzikálny rok a pod. Osobitnú 
pozornosť si zasluhuje materiál II. vecnej skupiny, ktorý obsahuje údaje a výsledky 
získané vlastnými pozorovaniami a meraniami. Tieto však v novšom období bude 
treba konfrontovať s údajmi vo fonde Geofyzikálneho ústavu SAV. 



1  1932–1938 
  Podací protokol  

  [1 kniha]  
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A – administratívne spisy 

Knihy 

1  1932–1938 
  Podací protokol  

  [1 kniha]  

2  1945 
  Podací protokol  

  [1 kniha]  

3  1947–1948 
  Podací protokol  

  [3 knihy]  

Spisy 

4  1882 1
  r. 1882  

  Výsledky pozorovaní za r. 1882.  

5  1889 1
  r. 1889  

  Nájomná zmluva na pozemky M. Konkolya na 25 rokov (od r. 1891).  

6  1901 1
  r. 1901  

  Návrh a podmienky dr. Konkoly-Tegeho na darovanie pozemkov 
observatória štátu. 

 

7  1902 1
  r. 1902  

  Zmluva o darovaní pozemkov dr. Konkoly-Thegeho štátu; zoznam 
hospodárskych budov na pozemkoch M. Konkoly-Thegeho, určený pre 
poistenie proti požiaru; finančný rozpočet na opravu hospodárskych 
budov na uvedených pozemkoch. 

 

8  1903 1
  r. 1903  

  Kolaudácia hospodárskych budov adaptovaných v r. 1902; finančný 
rozpočet nákladov na ďalšie opravy. 

 

9  1904 1
  r. 1904  

  Finančné náklady na renováciu budov; zmluvy o vykonaní adaptačných 
prác; rozpočet na úhradu opráv hospodárskych budov. 
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  Podací protokol  

  [1 kniha]  
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10  1905 1
  r. 1905  

  Rozpočet na adaptačné náklady na r. 1905; zápisnica z kolaudácie 
budov adaptovaných v r. 1905; výmera štátnych pozemkov darovaných 
M. Konkoly-Thegem na pravom i ľavom brehu Nitry. 

 

11  1906 1
  r. 1906  

  Kolaudačné zápisnice z adaptácií budov v r. 1906 a vyúčtovanie 
adaptačných nákladov; rozpočet na ďalšie stavebné náklady pri 
renovácii hospodárskych budov. 

 

12  1907 1
  r. 1907  

  Rozpočet a vyúčtovanie nákladov na adaptačné práce na 
hospodárskych budovách v r. 1907. 

 

13  1908 1
  r. 1908  

  Výkaz o výške poistenia jednotlivých hospodárskych budov na 
pozemku observatória v Starej Ďali. 

 

14  1909 1
  r. 1909  

  Rozpočet na adaptačné práce na r. 1909 pre hospodárske budovy.  

15  1910 1
  r. 1910  

  Náčrt budov na pozemkoch observatória; rozpočty nákladov na 
adaptačné práce budov. 

 

16  1911 1
  r. 1911  

  Vyhlásenie súbehu na výstavbu čeľadníckych bytov na pozemkoch 
observatória; návrh rozpočtu na výstavbu 4 bytov. 

 

17  1912 1
  r. 1912  

  Vyčíslenie stavebných investícií na výstavbu 4 bytov na pozemkoch 
observatória; stavebný denník. 

 

18  1913 1
  r. 1913  

  Rozpočet nákladov na prestavbu bytu pre záhradníka; vyčíslenie 
spotreby stavebného materiálu. 

 



1  1932–1938 
  Podací protokol  

  [1 kniha]  
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19  1914 1
  r. 1914  

  Koncept zápisnice z kolaudácie adaptovaných budov.  

20  1915 1
  r. 1915  

  Program mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva 12. XI.  

21  1914–1915 1
  r. 1914–1915  

  Návrh finančného rozpočtu na r. 1914–1915.  

22  1915–1916 1
  r. 1915–1916  

  Návrh finančného rozpočtu na r. 1915–1916.  

23  1916–1917 1
  r. 1916–1917  

  Návrh finančného rozpočtu na r. 1916–1917.  

24  1923 1
  r. 1923  

  Sťažnosti vedenia observatória na poštu v Starej Ďali; telefónne 
nedoplatky; atď. 

 

25  1938 1
  r. 1938  

  Nariadenie spísať zápisnice o škodách spôsobených dočasným 
presťahovaním observatória v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami 
v r. 1938; inventár prístrojového vybavenia observatória vyhotovený na 
žiadosť okresného vojenského veliteľstva; hospodárske záležitosti: 
prepojenie telefónu, objednávka paliva, žiadosť riaditeľstvu 
Meteorologického a geomagnetického ústavu v Budapešti 
o zabezpečenie prístrojov a literatúry aj s odpoveďou. 

 

r. 1939 

26  1939 1 
  I.   

  Správa vedúceho observatória o administratíve evakuovanej do Čiech; 
mesačné výkazy pracovníkov; návštevy observatória; korešpondencia 
so zahraničím. 

  

27  1939 1 
  II.   

  Výsledky pozorovaní a meraní.   
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  [1 kniha]  
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28  1939 1 
  III.   

  Objednávka meracích prístrojov, paliva; prestavba elektrického 
zariadenia; nemocenské poistenie zamestnancov. 

  

29  1939 1 
  IV.   

  Personálne záležitosti zamestnancov; prijímanie nových síl; výplatné 
listiny. 

  

r. 1940 

30  1940 2
  I.  

  Obežníky a nariadenia Ministerstva poľnohospodárstva; návštevy škôl 
do observatória; správy zo služobných ciest; mesačné výkazy. 

 

31  1940 2
  II.  

  Výsledky pozorovaní a meraní.  

32  1940 2
  III.  

  Objednávky zariadenia, kancelárskych potrieb; výplatné listiny 
zamestnancov; vyúčtovania drobných nákupov, údržbárskych prác. 

 

33  1940 2
  IV.  

  Personálne veci zamestnancov; daňové záležitosti; nemocenské 
poistenie; výplatné listiny. 

 

r. 1941 

34  1941 2
  I.  

  Obežníky; nariadenia Ministerstva poľnohospodárstva; návštevy škôl; 
korešpondencia so zahraničím a inými odbornými ústavmi. 

 

35  1941 3
  II.  

  Výsledky geomagnetických pozorovaní a iných meraní.  

36  1941 3
  III.  

  Hospodárske záležitosti observatória; objednávky zariadenia, 
prístrojov, materiálu; zápisnica o vykonaní adaptačných prác na 
budove observatória (kanalizácia, veža, byty zamestnancov). 
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  [1 kniha]  
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37  1941 3
  IV.  

  Platové úpravy zamestnancov; výplatné listiny; nemocenské poistenie.  

r. 1942 

38  1942 3
  I.  

  Obežníky a nariadenia Ministerstva poľnohospodárstva; odborná 
korešpondencia s vedeckými ústavmi a súkromnými osobami; 
korešpondencia s Nemeckom o dodávke objednaných prístrojov; výkaz 
o rozdelení služieb medzi pracovníkmi na jednotlivé dni za rok 1942. 

 

39  1942 3
  II.  

  Výsledky geomagnetických meraní a pozorovaní.  

40  1942 3
  III.  

  Objednávky prístrojov, kancelárskych potrieb, časopisov, písacieho 
stroja; inventár zariadenia observatória v Svábhegyi; kópia darovacej 
listiny, ktorou prechádzajú pozemky Mikuláša Konkoly-Thegeho do 
vlastníctva štátu. 

 

41  1942 3
  IV.  

  Výplatné listiny zamestnancov; výpovede zo zamestnania; nemocenské 
poistenie. 

 

r. 1943 

42  1943 3 
  I.   

  Obežníky a nariadenia Ministerstva poľnohospodárstva; 
korešpondencia s vedeckými ústavmi aj zahraničnými; zapožičiavanie 
literatúry; správy a informácie o činnosti observatória riaditeľstvu 
Štátneho meteorologického a geomagnetického ústavu v Budapešti; 
výkaz o rozdelení služieb na jednotlivé dni v roku 1943. 

  

43  1943 3 
  II.   

  Výsledky meraní a pozorovaní; údaje o vodných zrážkach za mesiac 
máj 1943. 

  

44  1943 4 
  III.   

  Objednávky časopisov, kníh, kancelárskych potrieb, rôzneho materiálu   
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  Podací protokol  

  [1 kniha]  
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na geomagnetické pozorovania; oprava vodovodného potrubia; 
vyúčtovanie nákladov stavebných prác pri oprave hlavnej budovy 
observatória; zriadenie závodnej jedálne. 

45  1943 4 
  IV.   

  Výplatné listiny zamestnancov; nemocenské poistenie; výkaz 
o práceneschopnosti za rok 1943; výkaz o dovolenkách za rok 1943; 
prijímanie nových pracovníkov. 

  

r. 1944 

46  1944 4
  I.  

  Obežník riaditeľstva Meteorologického a geomagnetického ústavu 
v Budapešti o poskytovaní dovoleniek; správa riaditeľstva observatória 
o jeho činnosti za rok 1943; korešpondencia s Dánskom vo veci 
objednávky meracích prístrojov; zápisnica o prevzatí malého 
služobného domčeka do vlastníctva observatória; odborná 
korešpondencia s vedeckými ústavmi. 

 

47  1944 4
  II.  

  Výsledky meraní a pozorovaní; údaje za mesiac december o počte 
zrážkových a slnečných dní. 

 

48  1944 4
  III.  

  Objednávky kancelárskych potrieb, časopisov; drobné nákupy pre 
vnútorné zariadenie observatória; nákup osiva na vlastné pozemky. 

 

49  1944 4
  IV.  

  Výplatné listiny; mesačné výkazy o práceneschopnosti; potvrdenia 
o výnimke pracovnej povinnosti pre zamestnancov; výkaz 
o dovolenkách za rok 1944; nemocenské poistenie. 

 

r. 1945 

50  1945 4
  I.  

  Nariadenie Štátneho meteorologického a geomagnetického ústavu 
v Budapešti o prepustení zamestnancov, ktorí nastúpili po 2. XI.1938 
do služieb observatória; zápisnica a preberací protokol o zabratí budov 
ŠMaGO pre vojenské účely; žiadosť observatória o prevezenie 
meracích prístrojov evakuovaných na Skalnatom Plese; plán činnosti 
observatória na rok 1946. 
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51  1945 5
  II.  

  Pozorovania vojenskej meteorologickej stanice v Starej Ďali za október 
1945. 

 

52  1945 5
  III.  

  Zálohové výplatné listiny; vyúčtovanie príjmov zo záhrady 
observatória; žiadosť o prídel paliva; dezinfekcia a vymaľovanie 
služobných bytov; oprava ohradenia pozemkov; prídel pracovnej 
obuvi. 

 

53  1945 5
  IV.  

  Kádrové dotazníky zamestnancov observatória; povolenie k pobytu na 
území Starej Ďale pre zamestnancov; návrhy na prepustenie 
jednotlivých zamestnancov. 

 

r. 1946 

54  1946 5 
  I.   

  Riešenie rezortnej príslušnosti ŠMaGO v Starej Ďali; otázka vrátenia 
maďarského majetku ponechaného v observatóriu po máji 1945 
maďarskému Štátnemu meteorologickému a geomagnetickému ústavu 
v Budapešti; plánovanie geofyzikálnych terénnych meraní na r. 1946; 
geofyzikálny prieskum kúpeľov Číz a Sliač; zápisnica z porady 26.IV. 
o úprave pomerov Štátneho observatória v Starej Ďale (štatút); 
korešpondencia s inými vedeckými ústavmi i zahraničnými, napr. 
Francúzsko, ZSSR, NDR. 

  

55  1946 5 
  II.   

  Výsledky pozorovaní a meraní; magnetické deklinácie pre letiská na 
Slovensku. 

  

56  1946 5 
  III.   

  Zmluvy o prenájmoch pozemkov observatória; prenájom miestností 
v kaštieli observatória pre telovýchovnú jednotu Sokol; renovácia 
budov observatória; výmer nájomného na r. 1946; účtovná evidencia 
príjmov a výdavkov za 2. polrok 1945 a 1. štvrťrok 1946; objednávky 
materiálu a zariadenia potrebného k činnosti observatória; objednávka 
prístrojov z Nemecka. 

  

57  1946 5 
  IV.   

  Prihlášky zamestnancov do sociálneho poistenia; čerpanie dovoleniek.   
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r. 1947 

58  1947 5 
  I.   

  Program geofyzikálnych prác na rok 1947; hlásenie o vykonanom 
geofyzikálnom prieskume kúpeľov; šifrovací kľúč pre vyhotovovanie a 
zasielanie poveternostných správ pre letiská; program činnosti ŠMaGO 
v Starej Ďale; správy zo služobných ciest; návštevy i zahraničné 
v observatóriu; zasielanie dotazníkov o zemetrasení 10.X. 

  

59  1947 5 
  II.   

  Údaje o meraní teplôt za október a november 1947.   

60  1947 6 
  III.   

  Návrh nájomného na rok 1948; plány budov observatória; návrh na 
systemizáciu miest v ŠMaGO; dotácia na rok 1947; objednávka
prístrojov z Nemecka; objednávka kníh a časopisov; návrh rozpočtu na 
rok 1948; zápisnica zo 16.IV. o hnuteľnom a nehnuteľnom majetku 
ŠMaGO; pozemková daň observatória za rok 1945–1947; objednávky 
prístrojov, elektrického čerpadla, uhlia a pod. 

  

61  1947 6 
  IV.   

  Čerpanie dovoleniek; nástupy do zamestnania; sociálne poistenie.   

r. 1948 

62  1948 6
  I.  

  Výskum prejavov zemetrasenia 12.XII. v okolí Žiliny; evidencia 
majetku bývalého observatória reštituovaného Maďarmi; zasielanie 
mesačných výkazov o činnosti observatória; návštevy, korešpondencia 
so zahraničnými pracoviskami – Írsko. 

 

63  1948 6
  II.  

  Mesačné výkazy aktinometrických meraní za rok 1947.  

64  1948 7
  III.  

  Vyúčtovanie nájomného za 2. polrok 1947; žiadosť o povolenie stavby 
nového magnetického pavilónu; oplotenie observatória; mimoriadna 
dotácia na r. 1947; objednávky časopisov, kníh, prístrojov, fotopotrieb, 
pracovných odevov, okenných tabúľ; rozpočtový návrh na rok 1949; 
zálohové výplatné listiny. 
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65  1948 7
  IV.  

  Čerpanie dovoleniek; prijímanie nových pracovníkov; zoznam 
zamestnancov; sociálne poistenie. 

 

r. 1949 

66  1949 7
  I.  

  Týždenné správy o činnosti observatória; návštevy; výmena publikácií 
so zahraničím; pozorovanie a meranie magnetických elementov pri 
Košiciach; rozvrh služieb; služobné cesty. 

 

67  1949 7
  II.  

  Výsledky meteorologických meraní.  

68  1949 8
  III.  

  Žiadosť o pridelenie vedeckých prístrojov a pomôcok z akcie 
UNESCO; päťročný plán – nestavebné investície; plánované investície 
a rozpočet na rok 1950; užívanie pozemkov ŠMaGO v Hurbanove; 
nájomné za rok 1949; objednávky elektrického materiálu, fotopapiera, 
paliva, časopisov, prístrojov; poškodenie variačného pavilónu. 

 

69  1949 8
  IV.  

  Zoznam zamestnancov; prijímanie nových pracovníkov; sociálne 
poistenie; dovolenky. 

 

r. 1950 

70  1950 8
  I.  

  Výskumný plán na rok 1950; služobné cesty; oslava 50. výročia 
založenia observatória; vydanie jubilejnej publikácie ŠMaGO 
v Hurbanove; organizačný poriadok observatória; korešpondencia 
s vedeckými pracoviskami v Maďarsku, ZSSR, Francúzsku, Anglicku. 

 

71  1950 9
  II.  

  Údaje o magnetickej deklinácii pre bane v Kremnici; výkazy o meraní 
vlhkosti; hlásenie o hĺbke premrznutej pôdy. 

 

72  1950 9
  III.  

  Plán spotreby textilného tovaru na roky 1950–1951; objednávka  
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magnetických prístrojov, časopisov, uhlia; adaptácia budovy; 
ohradenie parku ŠMaGO; výročné vyúčtovanie za rok 1949; rozpočet 
na 2. štvrťrok 1950; pridelenie služobného auta na výskumy; plán 
pracovných síl na rok 1951; cestovné účty. 

73  1950 9
  IV.  

  Prijímanie do zamestnania; čerpanie dovoleniek.  

r. 1951 

74  1951 9 
  I.   

  Plánovacie podklady pre hmotné zásobovanie na rok 1952; zápisnica 
o výsledkoch makroseizmického vyšetrovania zemetrasenia 
z 20.II.1951 na južnom Slovensku; magnetické mapovanie Slovenska; 
zapožičiavanie a výmena časopisov a publikácií; styky so zahraničnými 
vedeckými ústavmi v ZSSR, Maďarsku, USA. 

  

75  1951 9 
  II.   

  Hlásenia o magnetickej deklinácii za júl 1948 a za rok 1951; 
makroseizmické údaje za február 1951. 

  

76  1951 10 
  III.   

  Štvrťročné hlásenia o nestavebných investíciách za rok 1950; 
adaptačné práce na administratívnej budove; dotácia na rok 1951; 
rozpočtové podklady na rok 1952; záverečný účet za rok 1950; prídel 
služobného vozidla; havária, náklady na opravu; telefónne a cestovné 
účty; objednávky časopisov, elektrického počítacieho stroja, 
fotopapiera. 

  

77  1951 10 
  IV.   

  Zoznam zamestnancov; čerpanie dovoleniek; hlásenia 
o práceneschopnosti. 

  

r. 1952 

78  1952 10 
  I.   

  Podklady pre pracovných plán na rok 1953; rozpis plánu pracovných 
síl na rok 1952; Súpisový hárok archívnych fondov observatória 
(1862–1944); korešpondencia s inými vedeckými ústavmi; návštevy 
observatória. 
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79  1952 10 
  II.   

  Magnetické záznamy; údaje o deklinácii, modrosti oblohy a pod.   

80  1952 10 
  III.   

  Zoznam vnútorného zariadenia budovy ŠMaGO v Hurbanove, ktoré 
prevzala vojenská správa 11.XI.1952; zápisnica z kolaudácie dvoch 
novostavieb magnetických pavilónov a ďalších adaptačných prác; 
zoznam najnutnejších opráv na budovách; objednávky tlačív, 
časopisov, papiera, teodolitu, galvanickej lampy, uhlia, 
elektromotorov, akumulátorov, nábytku; vyúčtovanie preddavkov na 
jednotlivé mesiace; výkazy plnenia štátneho rozpočtu podľa kvartálov; 
návrh plánu materiálno-technického zabezpečenia na rok 1953; 
rozpočet osobných nákladov na rok 1953; cestovné účty; výkazy 
o výkonnostných odmenách. 

  

81  1952 10 
  IV.   

  Prijímania a rozviazania pracovného pomeru; čerpanie dovoleniek; 
sociálne poistenie. 

  

r. 1953 

82  1953 11
  I.  

  Účasť pracovníkov na zjazde československých geofyzikov 
v Libliciach – príprava na 3. medzinárodný geofyzikálny rok 1957–
1958; korešpondencia so zahraničnými vedeckými ústavmi v Indonézii 
a Maďarsku. 

 

83  1953 11
  II.  

  Hlásenie o magnetických deklináciách pre potreby Ústavu pre naftový 
výskum, Zememeračský a kartografický úrad, n.p. Geometria. 

 

84  1953 11
  III.  

  Zápisnica z 21.IV. o ohodnotení budov a pozemkov ŠMaGO 
v Hurbanove a zo 7.IV. o ohodnotení vnútorného zariadenia; 
vyúčtovania preddavkov za jednotlivé mesiace roku 1953; výkaz 
plnenia štátneho rozpočtu za rok 1952; objednávka prístrojov, 
časopisov a kníh z kapitalistických štátov; nákup hasiacich prístrojov, 
farebných kovov a fotopapiera. 
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85  1953 11
  IV.  

  Návrhy na úpravy platu; čerpanie dovoleniek.  

r. 1954 

86  1954 11 
  I.   

  Spolupráca s inými vedeckými pracoviskami; zapožičiavanie literatúry.   

87  1954 11 
  II.   

  Kópia variačného záznamu o magnetickej intenzite za júl–august 1953.   

88  1954 11 
  III.   

  Rozpočet na generálnu opravu geofyzikálneho laboratória 
v Hurbanove; vyúčtovanie preddavkov za jednotlivé mesiace; rozpis 
rozpočtových prostriedkov na 2. kvartál 1954; objednávky kníh a 
časopisov; rozpočet na najnutnejšie opravy a doplnky zariadenia. 

  

89  1954 11 
  IV.   

  Zrušenie pracovného pomeru; čerpanie dovoleniek.   

r. 1955 

90  1955 12
  I.  

  Pracovný plán československých geofyzikov na študijnej ceste do 
Maďarska s účasťou členov geofyzikálneho laboratória v Hurbanove; 
návštevy a exkurzie v geofyzikálnom laboratóriu; zoznam časopisov 
knižnice. 

 

91  1955 12
  II.  

  Zasielanie kópií magnetogramov.  

92  1955 12
  III.  

  Plán hmotného zásobovania na rok 1956; vyčíslenie nákladov malých 
opráv na budovách geofyzikálneho laboratória; objednávky časopisov 
z NDR, Poľska a ZSSR; objednávky kníh a učebníc; účtovné doklady 
za jednotlivé mesiace; rozpočet na opravu Magnetickej variačnej 
stanice v Hurbanove. 
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93  1955 12
  IV.  

  Prijímanie nových pracovníkov; rozviazanie pracovného pomeru; 
čerpanie dovoleniek. 

 

r. 1956 

94  1956 12
  I.  

  Výskum zemetrasenia z 12.I.1954; korešpondencia s NDR a 
Maďarskom. 

 

95  1956 12
  II.  

  Zaslanie kópií magnetogramov; údaje o magnetickej deklinácii.  

96  1956 12
  III.  

  Stanovenie výšky nájomného za byty zamestnancov v budove 
geofyzikálneho laboratória; objednávky kníh, časopisov, fotopapiera a 
pracovných odevov; plán nestavebných investícií do roku 1960;
inventárny zoznam vnútorného zariadenia geofyzikálneho laboratória. 

 

97  1956 12
  IV.  

  Personálne údaje o zamestnancoch; kádrové dotazníky; čerpanie 
dovoleniek. 

 

r. 1957 

98  1957 12
  I.  

  Návštevy a exkurzie v geofyzikálnom laboratóriu; korešpondencia 
s inými vedeckými ústavmi. 

 

99  1957 12
  II.  

  Topografie a súradnice stanovísk na východnom Slovensku; kópie 
magnetogramov. 

 

100  1957 12
  III.  

  Plán objednávky časopisov a kníh na r. 1958; stavebné zmluvy na 
generálnu opravu plota; výkaz čerpania rozpočtu v roku 1957; výkaz 
služobných ciest autom; objednávky hasiacich prístrojov. 
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101  1957 12
  IV.  

  Plán čerpania dovoleniek na rok 1957; prijímanie do zamestnania; 
rozviazanie pracovného pomeru; nástupy na vojenskú prezenčnú 
službu. 

 

r. 1958 

102  1958 13
  I.  

  Korešpondencia s vedeckými ústavmi; odovzdanie starej budovy 
hvezdárne do správy obce Hurbanovo. 

 

103  1958 13
  II.  

  Kópie magnetogramov; ročné priemerné hodnoty magnetickej 
deklinácie. 

 

104  1958 13
  III.  

  Objednávka zahraničnej literatúry na 1. polrok 1958; hospodárske 
zmluvy na generálne opravy budov; účtovné doklady drobných 
nákupov; cestovné účty; čerpanie finančných prostriedkov k 31.VII. 

 

105  1958 13
  IV.  

  Nástupy do zamestnania; čerpanie dovoleniek.  

r. 1959 

106  1959 13
  I.  

  Rezolúcia k 3. regionálnej konferencii MGR–MGS v Moskve; 
smernice o evidovaní fotomateriálu; korešpondencia s vedeckými 
ústavmi v Maďarsku a ZSSR. 

 

107  1959 13
  II.  

  Kópie magnertogramov; určenie fotografie stanovíšť.  

108  1959 13
  III.  

  Objednávky kníh na rok 1959; stav kníh a časopisov k 31.XII.1958; 
čerpanie rozpočtu na rok 1959; účtovné doklady; výkaz o cestách 
služobným autom; generálna oprava registračného pavilónu. 
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109  1959 13
  IV.  

  Čerpanie dovoleniek; evidencia práceneschopnosti; zmeny rodinného 
stavu. 

 

r. 1960 

110  1960 13 
  I.   

  Úlohy geofyzikálneho laboratória vyplývajúce zo zapojenia sa do 
MGR a MGS; korešpondencia s vedeckými pracoviskami v ZSSR, na 
Aljaške, a v Japonsku; Exkurzie v geofyzikálnom laboratóriu. 

  

111  1960 13 
  II.   

  Kópie magnetogramov; topografie stanovísk; ročné premeny 
geomagnetických elementov za roky 1950–1960. 

  

112  1960 13 
  III.   

  Stav knižnice k 31.XII.; zoznamy publikácií; rozpočet a čerpanie 
prostriedkov na rok 1960; doplnková potreba pracovníkov na rok 1961; 
objednávky časopisov, kníh; účtovné doklady údržbárskych prác a 
drobných nákupov. 

  

113  1960 13 
  IV.   

  Čerpanie dovoleniek; práceneschopnosť zamestnancov.   

r. 1961 

114  1961 14
  I.  

  Spolupráca s domácimi i zahraničnými vedeckými ústavmi; správy 
o činnosti observatória. 

 

115  1961 14
  II.  

  Kópie magnetogramov; hodnoty geomagnetických elementov z rokov 
1955–1959. 

 

116  1961 14
  III.  

  Objednávky prístrojov, časopisov a kníh; prírastok v knižnom fonde 
v roku 1960; nákup kníh do mája 1961; výsledky hospodárenia za rok 
1960; vyúčtovanie služobných ciest a drobných nákupov; oprava 
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oplotenia geofyzikálneho laboratória; oprava elektrického vedenia a 
služobného automobilu; vyčíslenie rozpočtu na rok 1961; čerpanie a 
náklady za 1. polrok 1961. 

117  1961 14
  IV.  

  Nemocenské poistenie; čerpanie dovoleniek.  

r. 1962 

118  1962 14
  I.  

  Spolupráca s vedeckými ústavmi; styky so zahraničnými pracoviskami; 
posudok prototypu meracieho prístroja – vynálezu Ing. Valtera; 
zapožičiavanie časopisov. 

 

119  1962 14
  II.  

  Kópie magnetogramov.  

120  1962 14
  III.  

  Prírastky knižnice za rok 1961; objednávky kníh a časopisov; 
objednávky murárskych prác; montáž hodinového zariadenia vo 
variačnom pavilóne; oprava teodolitu; kolaudácia seizmickej stanice 
v Šrobárovej; plán investícií na rok 1963 z tuzemska a z dovozu; 
rozpočet – čerpanie a náklady za 1. polrok 1962; rozpis cestovného na 
4. štvrťrok 1962. 

 

121  1962 15
  IV.  

  Pracovné zmluvy; práceneschopnosť.  

r. 1963 

122  1963 15 
  I.   

  Rozpis plánu zahraničných stykov na rok 1963; plnenie plánu za rok 
1962; korešpondencia s vedeckými pracoviskami v Japonsku a 
Holandsku; návštevy geofyzikálneho laboratória v Hurbanove. 

  

123  1963 15 
  II.   

  Hodnoty magnetických elementov.   

124  1963 15 
  III.   

  Rozpočtové opatrenia na rok 1963; rozpočet a jeho čerpanie za   
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1. kvartál 1963; prírastky knižnice za 1. polrok 1963; požiadavky na 
stavebné práce na roky 1964–1965; objednávky ochranných odevov, 
fotopotrieb, kníh a časopisov, prístrojov, kancelárskych strojov a uhlia. 

125  1963 15 
  IV.   

  Plán čerpania dovoleniek na rok 1963; práceneschopnosť 
zamestnancov; prihláška na štúdium popri zamestnaní.. 

  

r. 1964 

126  1964 15 
  I.   

  Príprava Geofyzikálneho zborníka 1964 do tlače; študijný program 
zahraničnej cesty pracovníkov Geofyzikálneho laboratória do 
Maďarska; korešpondencia s Belgickom, Holandskom, Nigériou. 

  

127  1964 15 
  II.   

  Kópie magnetogramov; údaje o MRKS.   

128  1964 15 
  III.   

  Stav knižničného fondu k 31.XII.1963; prírastok kníh za rok 1963; 
správa o čerpaní rozpočtu a nákladoch v roku 1963; objednávka 
časopisov a kníh na rok 1965 zo ZSSR, NDR a Poľska; spisový plán 
Geofyzikálneho laboratória; zoznam časopisov daných do väzby v roku 
1964. 

  

129  1964 16 
  IV.   

  Potvrdenia o práceneschopnosti; potvrdenie o štúdiu popri zamestnaní.   

r. 1965 

130  1965 16 
  I.   

  Informácia pre pracoviská podieľajúce sa na programe MRKS 
o svetových retrospektívnych intervaloch za roky 1963–1964; 
korešpondencia s Dánskom, Holandskom, Japonskom, Maďarskom, 
NDR, Španielskom, Švajčiarskom a USA; plán požiadaviek na rok 
1964 a na siedmu päťročnicu (personálne požiadavky, požiadavky na 
generálne opravy a náklady); dohoda medzi Astronomickým ústavom 
SAV a Geofyzikálnym laboratóriom SAV o zriadení meteorickej 
stanice na jeho pozemkoch v Hurbanove. 
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131  1965 16 
  II.   

  Kópie magnetogramov; hodnoty magnetických deklinácií pre 
Hurbanovo za roky 1953–1962 a pre východné Slovensko. 

  

132  1965 16 
  III.   

  Objednávky prístrojov, rôzneho drobného materiálu, údržbárskych 
prác; stav knižničných fondov k 31.XII.; vyúčtovanie služobných ciest; 
požiadavky nestavebných investícií na rok 1965; plán investícií 
z dovozu za rok 1964. 

  

133  1965 16 
  IV.   

  Čerpanie dovoleniek; práceneschopnosť zamestnancov.   

B – účtovné spisy 

Knihy 

134  1920–1934 17 
  Hlavná kniha   

  [1 kniha]   

135  1928 17 
  Pokladničný denník   

  [1 kniha]   

136  1929 17 
  Pokladničný denník   

  [1 kniha]   

137  1930–1932 17 
  Pokladničný denník   

  [1 kniha]   

138  1933–1934 17 
  Pokladničný denník   

  [1 kniha]   

139  1954 17 
  Pokladničná kniha   

  [1 kniha]   

140  1962–1963 17 
  Kniha nákupov v maloobchode   

  [1 kniha]   
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141  1920 17 
  Inventár strojov, nábytku, knižnice   

  [1 kniha]   

142  1921–1925 17 
  Prírastky inventára   

  [1 kniha]   

143  1928–1929 17 
  Inventár zariadenia observatória   

  [1 kniha]   

144  1935–1937 17 
  Inventárny denník knižnice observatória   

  [1 kniha]   

145  bez dátumu 17 
  Inventár vnútorného zariadenia   

  [1 kniha]   

Spisy 

146  1946–1947 18
  Účtovné doklady  

147  1948 18
  Účtovné doklady, poukazy, faktúry  

148  1949 18
  Účtovné doklady, poštovné poplatky, poistenky.  

149  1950 19
  Účtovné doklady, faktúry, cestovné účty, poštové poplatky.  

150  1951 19
  Účtovné doklady, faktúry, objednávky, nákladné listy, cestovné 

účty. 
 

151  1952 20
  Účtovné doklady, cestovné účty, faktúry.  

152  1960 20
  Účtovné doklady, faktúry.  

153  1961 20
  Účtovné doklady, faktúry, platy.  

154  1962 20
  Účtovné doklady, faktúry, objednávky.  



1  1932–1938 
  Podací protokol  

  [1 kniha]  
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155  1963 20
  Účtovné doklady, faktúry, žiadanky, objednávky.  

156  1964 20
  Účtovné doklady, objednávky, faktúry.  
 


