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Úvod – Inštitút jazykov SAV  

Inštitút jazykov začal svoju pôsobnosť 24.IV.1961 ako Katedra jazykov SAV. 
Poslaním katedry bola výučba svetových jazykov vedeckých ašpirantov SAV. 
Okrem toho sa venovala i vlastným lingvistickým a pedagogickým výskumom. 

Od 17.IX.1984 bola Katedra jazykov začlenená do Inštitútu výchovy vedeckých 
pracovníkov. 

Predsedníctvo SAV na svojom VIII. zasadnutí dňa 24.V.1990 uznesením č. 74 
k 1.VII.1990 zriadilo spomínaný Inštitút jazykov ako právneho a funkčného 
pokračovateľa Katedry jazykov a Inštitútu pre výchovu vedeckých pracovníkov 
SAV (od roku 1984). Predmetom činnosti Inštitútu ako špecializovaného vedecko-
pedagogického pracoviska bolo i naďalej zabezpečovať jazykovú výučbu vedeckých 
pracovníkov SAV formou intenzívnej prípravy v rozsahu 120–360 hodín. Inštitút 
začal organizovať jazykové kurzy aj pre verejnosť. 

Predmetom Inštitútu jazykov bolo vykonávať vedecký výskum v špecifických 
oblastiach vzdelávania dospelých, teoretických a metodologických aspektov výučby 
a učenia sa cudzích jazykov, tvorby učebníc a didaktických pomôcok. V rámci úloh 
mal tiež samotné publikovanie vedeckovýskumných prác svojich pracovníkov, 
zabezpečovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre iné ústavy SAV. 

Inštitút jazykov rozhodnutím Predsedníctva SAV ukončil svoju činnosť 
k 31.VIII.2008. 

Prvá časť dokumentov – rovnopisy protokolov o vykonaní skúšky z cudzieho 
jazyka, osvedčenia o absolvovaní kurzov z cudzích jazykov, spisy týkajúce sa 
zamestnancov inštitútu a iné – boli archívu odovzdané 28.VIII.2008. Ekonomická 
agenda prešla do archívu v máji 2010. 

Archívny fond tvoria tieto tri základné časti: 

A – Všeobecná agenda – A 1 – Organizačné materiály; A 2 – Osobné spisy; A 3 
– Mzdové spisy; 

B – Ekonomická agenda – B 1 – Súvahy; B 2 – Rozpočtové záležitosti; B 3 – 
Doklady; B 4 – Majetkové veci; 

C – Vysvedčenia – C 1 – Protokoly o kandidátskych skúškach; C 2 – Osvedčenia 
o absolvovaní kurzu; C 3 – Protokoly o prijímacích skúškach. 

Celkový rozsah archívneho fondu je 19 škatúľ a 33 inventárnych jednotiek. 
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A. Všeobecná agenda 

1. Organizačné materiály 

1 A 1 1990–2008 1
  Organizačné materiály  

  Zriaďovacie listiny Inštitútu jazykov SAV; ukončenie činnosti IJ SAV; 
osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla; 
písomnosti daňového úradu a IJ SAV; zmluvy o lektorskom 
zabezpečení vzdelávania; správa o výsledku následnej finančnej 
kontroly IJ SAV; odovzdávajúci protokol; interný predpis o tvorbe a 
použití sociálneho fondu; protokol o kontrole odvodu príspevku na 
poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu; protokol 
o vykonaní kontroly odvodu poistného; zmluva o spracovávaní 
ekonomickej agendy za roky 2004 a 2008 s firmou Ekosluž; výsledok 
šetrenia anonymnej sťažnosti na Ing. Bagalu. 

 

2. Osobné spisy 

a. Osobné spisy zamestnancov B–R 

2 A 2a s.d. 1–2
  Osobné spisy zamestnancov B–R.  

b. Osobná agenda 

3 A 2b 2004–2008 2 
  Osobná agenda   

  Sociálna poisťovňa – evidenčné listy dôchodkového poistenia 2004–
2008; podklady pre evidenčný list dôchodkového zabezpečenia za rok 
2004; nemocenské dávky za rok 2007; ročné zúčtovanie poistného na 
verejné zdravotné poistenie za rok 2006 a 2007; výkaz preddavkov na 
poistné na verejné zdravotné poistenie za rok 2008; evidencia 
neodpracovanej doby na účely sociálneho poistenia a súpis vyplatených 
náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca za rok 
2005; záznamy spísané pri nástupe do zamestnania. 

  

c. Daňové záležitosti 

4 A 2c 2004–2008 2 
  Daňové záležitosti   

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2004; podklady pre 
hlásenie o ročnom zúčtovaní dani za rok 2004; ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň za rok 2005; podklady pre hlásenie o ročnom 
zúčtovaní dani za rok 2005; potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených 
príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2005; doklady 
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o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2005; ročné 
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej 
činnosti a daňový bonus za rok 2005 – rekapitulácia ročného 
zúčtovania dane z príjmu za rok 2005; potvrdenie o zúčtovaných a 
vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2006; 
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo 
závislej činnosti a daňový bonus za rok 2007; hlásenie o vyúčtovaní 
dane za rok 2007; potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej 
činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto 
príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2006; 
potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, 
o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a 
o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007; potvrdenie 
o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, 
o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na 
vyživované deti za rok 2008; prehľad o zrazených a odvedených 
preddavkov na daň za rok 2008; žiadosti o vykonanie výpočtu dane 
z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň za roky 2004, 2005, 2006 a 2007. 

3. Mzdové spisy 

a. Mzdové listy 2004–2008 

5 A 3a 2004 3
  Mzdové listy 2004 a kontrolný výpis matričných údajov za rok 2004.  

6 A 3a 2005 3
  Mzdové listy 2005 a kontrolný výpis matričných údajov za rok 2005.  

7 A 3a 2006 3
  Mzdové listy 2006 a kontrolný výpis matričných údajov za rok 2006.  

8 A 3a 2007 3
  Mzdové listy 2007.  

9 A 3a 2008 3
  Mzdové listy 2008.  

b. Výplatné spisy 2001–2008 

10 A 3b 2001–2008 3 
  Výplatné spisy   

  Výplatné listiny Ing. Bagalu za roky 2001 a 2002; platová inventúra 
k 31.VII.2007; potvrdenia o príjme za rok 2007; zápočty rokov do 
2008; mzdové náležitosti pracovníkov IJ SAV k 30.IV.2008. 
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B. Ekonomická agenda 

1. Súvahy 2004–2008 

11 B 1 2004 3
  Súvaha 2004.  

12 B 1 2007 3
  Súvaha 2007.  

13 B 1 2008 3
  Súvaha 2008.  

2. Zostavy 2002–2008 

14 B 2 2002 4
  Zostava 2002.  

15 B 2 2004 4
  Zostava 2004.  

16 B 2 2006 4
  Zostava 2006.  

3. Rozpočtové záležitosti 

a. Rozpočet 2004–2007 

17 B 3a 2004 4
  Rozpočet na rok 2004.  

18 B 3a 2005 4
  Rozpočet na rok 2005.  

19 B 3a 2006 4
  Rozpočet na rok 2006.  

20 B 3a 2007 4
  Rozpočet na rok 2007.  

b. Výkazy 2004–2008 

21 B 3b 2004–2008 4
  Výkazy  

  Výkazy o plnení rozpočtu a plnení vybraných finančných ukazovateľov 
príspevkových organizácií a štátnych fondov 2004 a 2007; zostavy –
čerpanie rozpočtových prostriedkov v 2006; výkaz o plnení rozpočtu 
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k 31.XII.2007; výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných 
finančných ukazovateľov obce, VÚC a rozpočtových organizácií v ich 
pôsobnosti k 30.VI.2007; čerpanie rozpočtu IJ SAV za rok 2008 –
ukončenie činnosti; finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej 
správy k 31.VIII.2008; rozbor hospodárenia IJ SAV za rok 2005; 
rozpis rozpočtu MP na rok 2005; obratová predvaha podniku za rok 
2007; tlač mesačných sumarizácií za rok 2008. 

4. Majetkové veci 1999–2008 

22 B 4 1999–2008 4 
  Majetkové veci   

  Inventárna kniha HIM; zmluvy o užívaní nebytových priestorov; 
dislokačné rozhodnutie; delimitačný protokolárny záznam; ročný 
výkaz o knižnici za rok 2007; ponuka a prevod auta Peugeot; 
Slovenská pošta. 

  

C. Vysvedčenia 

1. Protokoly o kandidátskych skúškach 

a. Knihy 1962–2008 

23 C 1a s.d. 5 
  Menný zoznam absolventov kandidátskych skúšok z cudzích jazykov I.   

24 C 1a s.d. 5 
  Menný zoznam absolventov kandidátskych skúšok z cudzích 

jazykov II. 
  

25 C 1a 1978–1997 5 
  Prijímacie pohovory v r. 1978–1997.   

26 C 1a s.d. 5 
  Protokol o kandidátskej skúške č. 1–1880.   

27 C 1a s.d. 6 
  Protokol o kandidátskej skúške č. 1881–3790.   

28 C 1a s.d. 6 
  Protokol o kandidátskych skúškach č. 3791–5727.   

29 C 1a 1991–1998 6 
  Protokoly o kandidátskych skúškach č. 5728–6600 od roku 1991 do 

1998. 
  

30 C 1a 1991–2008 6 
  Protokoly č. 1–5 od roku 1999 do 2002; Osvedčenia č. 1–524 od roku   
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1991 do 2003; Osvedčenia č. 525–1304 od roku 2004 do 2008. 

b. Diplomy o kandidátskych skúškach 1962–2002 

31 C 1b 1962–2002 7–16
  Diplomy o kandidátskych skúškach.  

2. Osvedčenia o absolvovaní kurzu 1991–2008 

32 C 2 1991–2008 17–19
  Osvedčenia o absolvovaní kurzu.  

3. Záznamy o prijímacích skúškach 1991–2008 

33 C 3 1991–2008 19
  Záznamy o prijímacích skúškach.  
 


