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Abstrakt/ Abstract 

 

ČERNÁ, Kristína. Čelko, Jaroslav – osobný fond 1934 – 2017 (2018): Inventár k archívnemu fondu. 

Bratislava: Centrum spoločných činnosti Slovenskej akadémie vied, Archív Slovenskej akadémie 

vied, 2021. ISBN 978-80-8260-003-5. 

 

* 17.IV.1923 Sádočné 

† 09.VIII.2017 Bratislava 

 

Prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc. bol kultúrno-osvetovým a vedeckým pracovníkom, 

vysokoškolským učiteľom, účastníkom protifašistického odboja v SNP a iniciátorom a zakladateľom 

hnutia svetských humanistov na Slovensku. 

Ako vedecký pracovník sa realizoval vo vlastnej vedecko-výskumnej práci, ale aj v jej organizácii 

a riadení. Pracoval vo Filozofickom ústave SAV, v Osvetovom ústave, v Kabinete pre výskum 

verejnej mienky, pôsobil na Ministerstve kultúry SR, a nakoniec v Ústave vedeckého ateizmu SAV. 

Bol členom redakčných rád vedeckých a osvetových časopisov. Ako vysokoškolský učiteľ, neskôr 

docent a profesor, prednášal spoločenské vedy, filozofiu a kultúrnu politiku na mnohých vysokých 

školách. Inicioval a organizoval vznik Spoločnosti Prometheus – hnutia svetských humanistov na 

Slovensku. V roku 2009 mu bol za jeho činnosť udelený čestný titul Veľvyslanec humanizmu. 

Archívny fond dokumentuje všestranné odborné pôsobenie pôvodcu. 

 
* 17.IV. 1923 Sádočné 

† 09.VIII. 2017 Bratislava 

 
Prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc. was a cultural, educational and scientific worker, university 

teacher, participant of anti-fascist resistance in Slovak National Uprising and the initiator and founder 

of the movement of secular humanists in Slovakia. 

As a scientific worker, he used his skills in his own scientific-research work, but also in its 

organization and management. He worked at the Institute of Philosophy of the Slovak Academy 

of Sciences (SAS), at the Enlightenment Institute, at the Cabinet for Public Opinion Research, at the 

Ministry of Culture of SR, and finally at the Department of Scientific Atheism of the SAS. 

He was a member of editorial boards of scientific and educational journals. As a university teacher, 

later associate professor (docent) and professor, he lectured on social sciences, philosophy and 

cultural policy at many universities. He initiated and organized the establishment of the Prometheus 

Society – a movement of secular humanists in Slovakia. In 2009, he was awarded the honorary title 

of Ambassador of Humanism for his work. 

The archival fonds documents the broadwise activities of its originator. 
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Zoznam skratiek 

 

ASV – Akadémia spoločenských vied 

ČSR – Česká socialistická republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

i. č. – inventárne číslo  

KSSZ – Komunistická strana Sovietskeho zväzu 

n.n. – nomen nescio (meno neurčené) 

SAV – Slovenská akadémia vied 

s. d. – sine dato (dátum neurčený) 

s.l. – sine loco (miestne neurčené) 

SNP – Slovenské národné povstanie 

SP – Spoločnosť Prometheus 

SR – Slovenská republika 

SSR – Slovenská socialistická republika 

SŠÚ – Slovenský štatistický úrad 

UNESCO – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

ÚV – Ústredný výbor 

ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík 
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Opis archívneho fondu 

 

Rozbor vývoja pôvodcu z hľadiska dejín a dejín správy: 

Jaroslav Čelko sa narodil 17.IV.1923 v obci Sádočné do kresťanskej robotníckej rodiny. Jeho 

matkou bola Barbora Horáková, rodená Čelko Mikluščinová. Jaroslav postupne navštevoval 

Dvojtriednu cirkevnú školu v Domaniži, Jednotriednu rímskokatolícku ľudovú školu v Sádočnom 

a Štátnu meštiansku školu zmiešanú v Považskej Bystrici. Bol vyučeným čašníkom. Ako hlavný 

čašník si privyrábal v popredných podnikoch na Slovensku. Vstupom do Slovenského národného 

povstania však prestal pracovať a zúčastnil sa národnooslobodzovacieho boja. Ako československý 

partizán nadobudol službu v partizánskej jednotke M. R. Štefánika a v VI. rote partizánskej brigády 

Jána Žižku. 

Po vojne sa začal zaujímať o možnosti ďalšieho odborného vzdelania a nastúpil na Vysokú školu 

sociálnu v Brne. Po ukončení štúdia začal Jaroslav Čelko v roku 1951 pracovať v Závodoch 

ťažkého strojárstva v Bratislave ako vedúci kádrového odboru Oblastnej správy. Nepracoval tu 

dlho a ešte v tom istom roku nastúpil na post vedúceho odboru Slovenského úradu pre veci 

cirkevné, kde pracoval do roku 1954. V rozmedzí rokov 1954 – 1956 pracoval ako politický 

pracovník v Ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska. V rokoch 1956 – 1960 študoval 

ako vedecký ašpirant na Akadémii spoločenských vied pri ÚV KSSZ v Moskve. V závere štúdia 

obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a bol mu udelený vedecký titul kandidát historických vied. 

Po návrate do vlasti prišiel pracovať do Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied s úlohou 

vybudovať novozriadené Oddelenie vedeckého ateizmu. Najväčšiu časť svojho pracovného úsilia 

musel venovať organizačným a personálnym problémom, ktoré boli spojené s výstavbou tohto 

pracoviska. Spolupodieľal sa aj na redigovaní filozofického časopisu Otázky marxistickej filozofie. 

Okrem toho bol niekoľkokrát členom prijímacej komisie ašpirantov Filozofického ústavu SAV. 

V roku 1964 mu bola udelená vedecko-pedagogická hodnosť docent. V roku 1965 bol vymenovaný 

za riaditeľa Osvetového ústavu. Tu založil Kabinet pre výskum osvety a vypracoval návrh na 

utvorenie Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky. 

Od roku 1967 pracoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, najskôr ako vedúci Katedry 

marxistickej filozofie a od roku 1970 ako riaditeľ Ústavu marxizmu-leninizmu. V roku 1970 bol 

menovaný za mimoriadneho profesora pre odbor filozofia a o desať rokov neskôr aj za profesora. 

Od 16.X.1970 zastával aj post prorektora vysokej školy. Tu bol niekoľkokrát menovaný za člena 

odvolacej komisie pre prijímanie poslucháčov do prvého ročníka a za člena celoškolskej 

pedagogickej komisie. Okrem toho bol menovaný aj za člena skúšobnej komisie pre obhajoby 

záverečných prác poslucháčov a taktiež za člena Vedeckej rady Vysokej školy ekonomickej. 

Od novembra 1971 do konca júna 1973 vykonával funkciu správcu Matice slovenskej v Martine. 

Po nástupe do funkcie správcu vykonal veľmi dôležité kádrové opatrenia pre konsolidáciu 

vnútorných pomerov v Matici. Vypracoval novú organizačnú štruktúru, ktorá mala zabezpečiť 

funkčnejšie a efektívnejšie pôsobenie inštitúcie. Bol menovaný za člena umeleckej komisie pre 

výtvarné doriešenie novej budovy Matice slovenskej a osobne sa pričinil o zlepšenie pri výstavbe 

jej novej budovy. Okrem toho sa pričinil aj o vytvorenie lepších partnerských vzťahov 

s dodávateľmi a snažil sa o skvalitnenie práce Matice slovenskej plánovitou reorganizáciou práce. 

Od 1.VII.1973 pôsobil J. Čelko aj vo funkcii odborného poradcu ministra kultúry Slovenskej 

socialistickej republiky. Jeho pracovnú náplň tvorili najmä otázky starostlivosti o vedecký výskum 

kultúry a budovanie informačného systému odvetvia kultúry SSR. Pre ministra zabezpečoval 

výskumné úlohy rezortu a odborno-politicko-poradenskú činnosť. Aktívne sa zapájal do 

politického života prednáškovou činnosťou. V roku 1976 mu bol priznaný vedecký kvalifikačný 
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stupeň I – vedúci vedecký pracovník. Až do roku 1977 vyvíjal úsilie o prehĺbenie spolupráce 

v oblasti vedeckého výskumu kultúry v rámci krajín socialistického spoločenstva. 

V roku 1977 sa J. Čelko vrátil do Slovenskej akadémie vied, aby pôsobil vo vtedy už samostatnom 

Ústave vedeckého ateizmu SAV a súčasne viedol jedno z oddelení ústavu – oddelenie cirkevnej 

politiky. Zaoberal sa riešením „problematiky miesta a úlohy náboženstva a cirkví v triednych 

zápasoch našej epochy“ a otázkami vzťahu československého štátu k náboženstvu a cirkvám. 

Organizoval medzinárodné sympóziá a spracúval viaceré návrhy na rozšírenie medzinárodnej 

spolupráce ústavu. Od 1.III.1985 vykonával funkciu riaditeľa Ústavu vedeckého ateizmu SAV. 

Túto funkciu vykonával do konca roka 1989. 

V roku 1981 úspešne obhájil svoju doktorskú dizertačnú prácu a v nasledujúcom roku mu 

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied udelilo vedeckú hodnosť doktor filozofických vied. 

Okrem spomínaných funkcií v inštitúciách pôsobil Jaroslav Čelko ako člen vedeckej rady Ústavu 

pre výskum verejnej mienky pri Slovenskom štatistickom úrade, člen Vedeckého kolégia SAV pre 

filozofiu a sociológiu. Pôsobil aj ako člen komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských 

dizertačných prác, i v Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti. 

Od roku 1948 sa J. Čelko aktívne venoval aj svojej pedagogickej činnosti a prednášal na mnohých 

vysokých školách – Vysoká škola technická v Brne, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Prešove a Pedagogická fakulta v Nitre. Prednášal spoločenské vedy, teóriu verejnej 

mienky, kultúrnu politiku, organizáciu a riadenie osvetovej práce, marxistickú filozofiu, vedecký 

ateizmus a kapitoly z dejín náboženstva a ateizmu. 

V oblasti edičnej činnosti plnil úlohy, ktoré súviseli s jeho riadiacimi funkciami. Bol členom 

redakčných rád viacerých časopisov a vydavateľstiev. V redakčnej rade časopisu Ateizmus pôsobil 

po celý čas jeho vydávania (1973 – 1989). Od roku 1986 do konca roka 1989 bol aj jeho hlavným 

redaktorom. Okrem toho bol členom edičných rád vo vydavateľstvách, niekoľko rokov bol členom 

Edičnej rady Predsedníctva SAV, členom lexikálnej skupiny Encyklopédie Slovenska – 

náboženstvo a podpredsedom hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska. 

Koncom roka 1989 inicioval utvorenie Spoločnosti Prometheus. Bol zakladajúcim predsedom 

Prípravného výboru Spoločnosti Prometheus, predsedom Dočasnej ústrednej rady SP, predsedom 

Ústrednej rady SP a aj čestným predsedom a členom Predsedníctva Ústrednej rady tejto 

spoločnosti. V roku 2007 založil v rámci spoločnosti Prometheus záujmový Klub teórie a histórie 

slobodomyseľnosti. 

Prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc. zomrel 9. augusta 2017 vo veku 94 rokov. 

Vývoj a dejiny archívneho fondu ako celku pred a po prevzatí do archívu: 

Stav archívnych dokumentov pri prevzatí zodpovedal štandardnému stavu väčšiny prevzatých 

archívnych fondov vzniknutých z neúradnej proveniencie. Prevzaté boli v dvoch banánových 

krabiciach. V prvej banánovej škatuli boli písomnosti diplomatického charakteru a v druhej sa 

nachádzali preukazy a fotografie spolu s početným množstvom medailí a odznakov. Takto 

usporiadané boli v spisových doskách, rýchloviazačoch a euroobaloch manželkou profesora Čelka 

PhDr. Ľudmilou Čelkovou, CSc. Boli roztriedené do kategórií, ktoré však nespĺňali štruktúru 

spracovania osobného fondu v Archíve SAV, a preto prebehlo riadne triedenie. Po spracovaní 

osobného fondu boli archívne dokumenty s rozsahom 0,72 bm uložené do šiestich archívnych 

krabíc. 
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Spôsob získavania archívnych prírastkov: 

Písomnosti profesora Čelka prevzal od Ľ. Čelkovej zamestnanec Archívu SAV 10.V.2018 a boli 

zaevidované spisovým číslom CSČ A-4/2018. Už v roku 2017 sa však do archívu dostalo parte, 

ktoré bolo riadne zaevidované do spisu s číslom CSČ A-172/2017. 

Vyradenie a hodnotenie: 

Z osobného fondu Jaroslava Čelka bolo v rámci vnútorného vyraďovania vyradených sedem kópií 

niektorých dokumentov a jeden dokument bez historickej výpovednej hodnoty. 

Možné prírastky: 

Fond je uzavretý. Prírastky sa neočakávajú. 

Spôsob usporiadania: 

Archívny fond je usporiadaný podľa interných zásad usporiadania osobných fondov Archívu SAV, 

podľa ktorých je konkrétna signatúra pevne viazaná na konkrétnu vertikálnu úroveň fondu. Z tohto 

dôvodu sú v číslovaní (označovaní) štruktúry vynechané niektoré čísla, ktoré v archívnom fonde 

nie sú zastúpené (VII, VIII). 

Inventárnu jednotku tvorí jeden samostatný archívny dokument, alebo súbor archívnych 

dokumentov príbuzného obsahu v zachovanom časovom období. Časový údaj v lomených 

zátvorkách bol stanovený na základe obsahovej analýzy. 

Medaily a vyznamenania nelistinného charakteru sú fyzicky uložené v Zbierke medailí, plakiet a 

drobnej plastiky, ktorá slúži ako ich repozitórium. Vyznamenania sú však naďalej súčasťou 

archívneho fondu. Každá jednotlivina má vlastné inventárne číslo, zároveň je pri nej v hranatých 

zátvorkách uvedené aj prírastkové číslo v Zbierke so skratkou ZM. 

Štruktúra usporiadania archívneho fondu: 

I. Dokumenty z vedeckej činnosti 

 I.A. Vedecké práce 

I.A.3 Prednášky, referáty, preklady 

 I.B. Odborné posudky, expertízy, stanoviská, recenzie, pripomienky, návrhy 

 I.C. Literárne a mediálne výstupy 

 I.E. Vedecké podujatia 

I.E.1 Konferencie, sympóziá, zjazdy 

I.E.2 Správy zo služobných ciest 

II. Dokumenty z funkcií 

 II.A. Vedecké funkcie 

 II.A.1 SAV 

 II.A.2 Rezortné organizácie 

 II.A.4 Medzinárodné organizácie 

 II.B. Pedagogické funkcie 

 II.C. Redakčné funkcie 

 II.D. Spoločenské, občianske, záujmové, politické organizácie 
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III. Biografické dokumenty 

 III.A. Osobné doklady 

 III.B. Školské doklady 

 III.C. Pracovné doklady 

 III.E. Súpis publikovaných prác 

 III.F. Vedecké hodnosti a akademické tituly 

 III.G. Medaily a vyznamenania 

IV. Korešpondencia 

V. Obrazová dokumentácia 

V.A. Fotografie 

VI. O pôvodcovi fondu 

IX. Dokumenty iných pôvodcov 

 

Obsah a rozsah: 

Časový rozsah archívneho fondu je vymedzený rokmi 1934 – 2017 (2018). Písomnosti, ktoré sú 

obsiahnuté v osobnom fonde sú cenným materiálom s významnou historickou výpovednou 

hodnotou. Hlavnou oblasťou vedecko-výskumného záujmu Jaroslava Čelka bola filozofia 

a vedecký ateizmus. Ako kultúrno-osvetový a vedecký pracovník sa realizoval jednak vo vlastnej 

vedecko-výskumnej práci, ale aj v jej organizácii a riadení. Práve z organizačného zabezpečovania 

chodu viacerých inštitúcií (Oddelenie vedeckého ateizmu vo Filozofickom ústave Slovenskej 

akadémie vied, Osvetový ústav v Bratislave, Katedra filozofie a Ústav marxizmu-leninizmu 

Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, Matica slovenská v Martine, Ústav vedeckého ateizmu 

SAV) sa zachovali dôležité dokumenty, ktoré umožňujú nahliadnuť bádateľovi do štruktúry 

vedenia daných organizácií a ich administratívy. Medzi dokumentami ilustrujúcimi vedecké 

výsledky pôvodcu však v archívnom fonde nie sú zastúpené hlavné formy publikačnej činnosti – 

monografie ani príspevky v odborných a vedeckých časopisoch. Archívny fond obsahuje iba 

okrajové kategórie ako správy z konferencií a zjazdov, návrhy a pripomienky, mediálne výstupy a 

iba niekoľko prednášok. Fond obsahuje veľké množstvo ocenení a medailí, čím značne obohacuje 

Zbierku medailí plakiet a drobnej plastiky Archívu SAV. 

Prvú skupinu dokumentov v osobnom fonde tvorí fondové oddelenie s názvom I. Dokumenty 

z vedeckej činnosti pôvodcu. Tvoria ju štyri pododdelenia, ktoré majú svoje vecné skupiny. Prvé 

pododdelenie tvoria I.A. Vedecké práce, ktoré obsahujú iba vecnú skupinu I.A.3 Prednášky, 

referáty, preklady. Skupinu tvoria len dve inventárne jednotky s časovým rozsahom 1949 – 1980. 

Nachádzajú sa tu žiadosti o prednášky J. Čelka a prehľad o jeho prednáškovej činnosti. Druhé 

pododdelenie s názvom I.B. Odborné posudky, expertízy, stanoviská, recenzie, pripomienky, 

návrhy obsahuje tri inventárne jednotky. Sú to návrhy na utvorenie komisie a pracovnej skupiny 

a návrh na usporiadanie okrúhleho stolu. Tretie pododdelenie má názov I.C. Literárne a mediálne 

výstupy a tvorí ju šesť inventárnych jednotiek, ktoré sú vymedzené rokmi 1958 – 2015. Okrem 

archívnych dokumentov, ktoré sa týkajú vystúpení, slávnostných prejavov a príhovorov sa tu 

nachádza aj samostatná publikácia J. Čelka, v ktorej si spomína na svoju mladosť a detské časy. 

Posledné, štvrté, pododdelenie s názvom I.E. Vedecké podujatia je tvorené dvomi vecnými 

skupinami. Prvou je skupina I.E.1 Konferencie, sympóziá, zjazdy. Tvorí ju deväť inventárnych 

jednotiek s časovým rozsahom 1971 – 1989. Nachádzajú sa tu zachované písomnosti 
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z medzinárodných i domácich konferencií, sympózií či zjazdov. V druhej skupine dokumentov 

I.E.2 Správy zo služobných ciest sú uložené správy zo zahraničných služobných ciest v troch 

inventárnych jednotkách z rokov 1963 – 1989. 

Druhé fondové oddelenie, II. Dokumenty z funkcií, je rozdelené do štyroch pododdelení. Prvé 

pododdelenie s názvom II.A. Vedecké funkcie sa ďalej čelní na vecné skupiny II.A.1 SAV a 

ČSAV, II.A.2 Rezortné organizácie a II.A.4 Medzinárodné organizácie. Vecná skupina II.A.1 

SAV a ČSAV obsahuje štyri inventárne jednotky, v ktorých sú chronologicky zoradené dokumenty 

z činnosti pôvodcu v orgánoch Slovenskej akadémie vied, Filozofickom ústave SAV, 

Československej akadémií vied a Ústave vedeckého ateizmu SAV. Sú to predovšetkým menovania 

do komisií a kolégií a pozvánky na ich zasadnutia. Druhá vecná skupina II.A.2 Rezortné 

organizácie obsahuje 12 inventárnych jednotiek s časovým vymedzením 1946 – 1981. Nachádzajú 

sa v nej menovania za člena komisií, rád a skupín či pozvánky. V tretej skupine archívnych 

dokumentov, II.A.4 Medzinárodné organizácie, je len jedna inventárna jednotka, ktorá obsahuje 

menovanie za člena Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO z roku 1976. Druhé 

pododdelenie II.B. Pedagogické funkcie má deväť inventárnych jednotiek. Nachádzajú sa tu 

materiály z pôsobenia J. Čelka na Masarykovej univerzite v Brne, Vysokej škole technickej Dr. E. 

Beneša v Brne, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Univerzite Komenského 

v Bratislave, Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, 

Karlovej univerzite v Prahe, Socialistickej akadémii Slovenska a Pedagogickej fakulte v Nitre. Vo 

fondovom pododdelení II.C. Redakčné funkcie sú zaradené písomnosti týkajúce sa činnosti 

pôvodcu v redakčných radách časopisov Otázky marxistickej filozofie, Osveta, Pravda, Nová cesta, 

Ateizmus a Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska. Posledné fondové pododdelenie s názvom 

II.D. Spoločenské, občianske, záujmové, politické organizácie obsahuje 12 inventárnych 

jednotiek s časovým rozsahom 1945 – 1989. Nachádzajú sa tu dokumenty ako menovania za člena 

rady, žiadosti o prijatie členstva v rade či odvolania. 

Tretie fondové oddelenie III. Biografické dokumenty je obsahovo veľmi bohaté, rozčlenené do 

šiestich tematicky príbuzných fondových pododdelení: III.A. Osobné doklady, III.B. Školské 

doklady, III.C. Pracovné doklady, III.E. Súpis publikovaných prác, III.F. Vedecké hodnosti 

a akademické tituly a III.G. Medaily a vyznamenania. V pododdelení III.A. Osobné doklady 

sa nachádzajú písomnosti ako preukazy, rodný a krstný list, vysvedčenia o zachovalosti, domovské 

listy, osvedčenia o národnej a štátnej spoľahlivosti, potvrdenia o vojenskej službe či povýšenie do 

vojenskej hodnosti. Dokumenty sú chronologicky zaradené do pätnástich inventárnych jednotiek, 

ktoré sú ohraničené rokmi 1936 – 2013. V druhom pododdelení III.B. Školské doklady sú uložené 

vysvedčenia, školské správy, výkazy, index, imatrikulačný list a potvrdenia o vykonaných 

skúškach. Má sedem inventárnych jednotiek s časovým vymedzením 1934 – 1956. Tretím 

pododdelením sú III.C. Pracovné doklady s deviatimi inventárnymi jednotkami z obdobia rokov 

1945 – 1986. Sú tam uložené napr. platové a menovacie dekréty do pracovných pozícií, ich 

prípadné zmeny, zachované pracovné zmluvy a pod. V pododdelení III.E. Súpis publikovaných 

prác sa nachádza prehľad publikačnej činnosti J. Čelka z roku 2018. V nasledujúcom pododdelení 

III.F. Vedecké hodnosti a akademické tituly sú diplomy preukazujúce získané vedecké hodnosti 

a akademické tituly J. Čelka a posudky jeho kandidátskej, habilitačnej a doktorskej dizertačnej 

práce. Okrem toho sa tu nachádza aj inventárna jednotka, v ktorej sú dve priznania vedeckého 

kvalifikačného stupňa z rokov 1969 a 1976. V poslednom pododdelení III.G. Medaily 

a vyznamenania sú chronologicky zoradené početné medaily, plakety, odznaky, pamätné listy, 

čestné uznania a ostatné vyznamenania. Nachádza sa tu aj zoznam ocenení, plakiet, odznakov 

a medailí, ktoré J. Čelko obdržal. Pododdelenie má sedemdesiat inventárnych jednotiek s časovým 

ohraničením 1945 – 2015. 

Štvrté fondové oddelenie IV. Korešpondencia tvoria listy súkromných osôb a inštitúcií. Listy sú 

usporiadané abecedne podľa odosielateľa resp. adresáta, bez delenia na odoslané a prijaté. Každá 
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inventárna jednotka je tvorená jedným korešpondentom s chronologickým usporiadaním listov. 

Písané sú najmä v slovenskom a ruskom jazyku, ale objavuje sa aj nemčina či čeština. Samostatné 

inventárne jednotky tvoria blahoželania k narodeninám, neurčení adresáti a neurčení odosielatelia. 

V niektorých prípadoch je súčasťou korešpondencie aj parte, telegram alebo novinový článok. Táto 

časť má 36 inventárnych jednotiek a je ohraničená rokmi 1949 – 2016. 

V nasledujúcom fondovom oddelení V. Obrazová dokumentácia sa nachádza pododdelenie V.A. 

Fotografie, ktoré má štyri inventárne jednotky s časovým ohraničením 1946 – 2009. Sú tu uložené 

čierno-biele aj farebné fotografie. Okrem portrétov, príležitostných fotografií a fotografií 

z pracovného prostredia sa tu nachádzajú aj dve karikatúry pôvodcu. 

Šiestym fondovým oddelením sú písomnosti VI. O pôvodcovi fondu, ktoré obsahujú päť 

inventárnych jednotiek s ohraničením rokov 1945 – 2018. Nachádzajú sa tu novinové články 

a články vytlačené z internetu o pôvodcovi, parte či životopis. 

Posledné fondové oddelenie tvoria IX. Dokumenty iných pôvodcov. Má len dve inventárne 

jednotky ohraničené rokmi 1982 – 1993. Nachádzajú sa tu archívne dokumenty, ktoré sa viažu 

k iným osobám – známym J. Čelka. 

Jazyk a písmo dokumentov: 

Písomnosti, ktoré sa nachádzajú vo fonde, sú vyhotovené v rôznych jazykoch, no najčastejšie 

dominuje slovenčina. Okrem slovenčiny sa ojedinele vyskytne čeština, no častejšie nachádzame 

dokumenty písané v nemeckom, poľskom a ruskom jazyku. Približne v ôsmich prípadoch sa 

vyskytla maďarčina, latinčina, estónčina a francúzština. 

Podmienky prístupu: 

Prístupný v obmedzenom režime v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákonom 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Podmienky vyhotovovania reprodukcií a možnosti ich zverejňovania: 

V zmysle ustanovení Bádateľského poriadku Archívu SAV, so súhlasom riaditeľa archívu. 

Fyzický stav a technické požiadavky: 

Stav zachovania archívnych dokumentov je dobrý. 

Súvisiace jednotky opisu: 

Ďalšie archívne dokumenty o pôvodcovi je možné nájsť aj v archívnych fondoch: 

Archív Slovenskej akadémie vied, Ústav filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied 1953 – 

1980  

Archív Slovenskej akadémie vied, Ústav vedeckého ateizmu Slovenskej akadémie vied 1971 – 

1990  

Archív Slovenskej akadémie vied, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov pri Slovenskej akadémii vied (1937) 1973 – 1986 

Archív Slovenskej akadémie vied, Riadiace orgány Slovenskej akadémie vied I (1951) 1953–1989 

(1992) 

Archív Slovenskej akadémie vied, Riadiace orgány Slovenskej akadémie vied II (1950) 1990 – 

2002 (2006) 

Archív Slovenskej akadémie vied, Vedecké kolégiá Slovenskej akadémie vied 
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Knižné publikácie pôvodcu je možné vyhľadať v knižničnom fonde Archívu SAV. Pre 

vyhľadávanie slúži katalóg kníh ústavov SAV na webovom portáli Ústrednej knižnice SAV  

https://www.library.sk/arl-

sav/sk/index/?ok=Ulo%25C5%25BEi%25C5%25A5&src=sav_un_cat&ictx=sav  

Informácia o publikovaní: 

Spracovanie archívneho fondu a vyhotovenie inventára bolo témou bakalárskej práce: 

ČERNÁ, Kristína. Jaroslav Čelko – spracovanie a rozbor osobného archívneho fondu. (Bakalárska 

práca) Bratislava: Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta 

Univerzity Komenského, 2020. Rukopis, 84 s. 

Poznámka: 

Inventár k archívnemu fondu je autorským dielom. Údaje čerpané z ktorejkoľvek časti inventára 

musia byť riadne citované v súlade s platnými pravidlami. 

Formát citovania inventára: 

[Názov archívu], fond [Názov fondu], signatúra [sign. xyz], inventárne číslo [i. č. xyz], názov 

dokumentu (v kurzíve) a príp. číslo strany, č. (arch.) kr. [číslo úložnej jednotky]. 

Pravidlá alebo zásady: 

Inventár bol vypracovaný na základe Všeobecného medzinárodného štandardu pre archívny opis 

ISAD(G) a Metodickej príručky k vypracovaniu inventárov k archívnym fondom Archívu 

Slovenskej akadémie vied. 

  

https://www.library.sk/arl-sav/sk/index/?ok=Ulo%25C5%25BEi%25C5%25A5&src=sav_un_cat&ictx=sav
https://www.library.sk/arl-sav/sk/index/?ok=Ulo%25C5%25BEi%25C5%25A5&src=sav_un_cat&ictx=sav
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I. Dokumenty z vedeckej činnosti 

I.A. Vedecké práce 

I.A.3. Prednášky, referáty, preklady 

1 I.A.3. 1949 – 1980 1 
  Prednášky, referáty, preklady   

  Žiadosti o prednášky J. Čelka. [ 13 fol. ]   

2 I.A.3. 1953 – 1974 1 
  Prednášky, referáty, preklady   

  Prehľad o prednáškovej činnosti. [ 1 fol. ]   

I.B. Odborné posudky, expertízy, stanoviská, recenzie, pripomienky, návrhy 

3 I.B. 1982 1 
  Odborné posudky, expertízy, stanoviská, recenzie, pripomienky, návrhy   

  Návrh na utvorenie Medzinárodnej problémovej komisie Súčasný svet a 

klerikalizmus. [ 1 fol. ] 

  

4 I.B. 1982 1 
  Odborné posudky, expertízy, stanoviská, recenzie, pripomienky, návrhy   

  Návrh na utvorenie Medzinárodnej pracovnej skupiny pre výskum 

problematiky Ateizmus a náboženstvo v súčasnom svete. [ 1 fol. ] 

  

5 I.B. s. d. 1 
  Odborné posudky, expertízy, stanoviská, recenzie, pripomienky, návrhy   

  Návrh na usporiadanie guľatého stolu na tému Náboženstvo a socializmus. 
[ 1 fol. ] 

  

I.C. Literárne a mediálne výstupy 

6 I.C. 1958 1 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Vystúpenie v Tallinne. [ 1 fol. ]   

7 I.C. /1964/ 1 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Slávnostný prejav na 11. ročníku Hviezdoslavovho Kubína. [ 1 fol. ]   

8 I.C. /1972/ 1 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Text príhovoru pri príležitosti osláv Janka Kráľa v Moskve; informácie 

o pobyte J. Čelka v Moskve pri príležitosti osláv Janka Kráľa. [ 4 fol. ] 
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9 I.C. 1997 1 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Text k vystúpeniu na 50. stretnutí na tému Neutralita; pozvánka na 

stretnutie; poďakovanie za prednášku. [ 6 fol. ] 

  

10 I.C. /2000/ 1 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Tézy k rozhlasovej relácii Pyramída. [ 2 fol. ]   

11 I.C. 2015 1 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Čelko, J.: Spomínanie. [ 1 fol. ]   

I.E. Vedecké podujatia 

I.E.1. Konferencie, sympóziá, zjazdy 

12 I.E.1. 1971 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Zjazd Festwoche. [ 1 fol. ]   

13 I.E.1. 1972 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Medzinárodné kolokvium v Martine. [ 1 fol. ]   

14 I.E.1. 1974 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Konferencia Knihoveda a jej úlohy vo svete aktuálnych problémov 

sovietskeho knižného diela. [ 1 fol. ] 

  

15 I.E.1. 1981 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Sympózium Súčasný svet a klerikalizmus. [ 1 fol. ]   

16 I.E.1. 1984 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Medzinárodné sympózium v Güstrowe. [ 2 fol. ]   

17 I.E.1. 1985 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Sympózium Formy a metódy ateistickej výchovy; sympózium Rozvoj teórie 

vedeckého ateizmu a jej úlohy pri formovaní socialistického vedomia 

pracujúcich (Pravda). [ 2 fol. ] 

  

18 I.E.1. 1987 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Sympózium Veľký október a sloboda vyznania; medzinárodná konferencia 

Cirkevná propaganda včera i dnes; medzinárodná konferencia Vatikánska 

východná politika 1917 – 1987. [ 10 fol. ] 

  



i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky   

  popis inventárnej jednotky   

 

Strana | 18  

19 I.E.1. 1988 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Konferencia Základné smery zdokonaľovania socialistických obradov: 

skúsenosti a problémy; sympózium Náboženstvo a politické problémy 

súčasnosti. [ 4 fol. ] 

  

20 I.E.1. 1989 1 
  Konferencie, sympóziá, zjazdy   

  Konferencia Náboženstvo, ateizmus a všeľudské cennosti; sympózium 

Človek v marxisticko-leninskom a kresťanskom chápaní. [ 7 fol. ] 

  

I.E.2. Správy zo služobných ciest 

21 I.E.2. 1963 – 1989 1 
  Správy zo služobných ciest   

  Správa zo študijnej cesty do ZSSR; správa zo zahraničnej služobnej cesty do 

ZSSR. [ 22 fol. ] 

  

22 I.E.2. 1986 1 
  Správy zo služobných ciest   

  Správa zo zahraničnej služobnej cesty do Maďarskej ľudovej republiky. 
[ 4 fol. ] 

  

23 I.E.2. 1986 1 
  Správy zo služobných ciest   

  Správa zo zahraničnej služobnej cesty do Poľskej ľudovej republiky. 
[ 7 fol. ] 

  

II. Dokumenty z funkcií 

II.A. Vedecké funkcie 

II.A.1. SAV 

24 II.A.1. 1961 – 1989 1 
  Slovenská akadémia vied   

  Menovanie do komisie; udelenie odmeny za vedeckú činnosť; pozvanie ako 

člena skúšobnej komisie ku kandidátskej skúške; menovanie za člena 

vedeckého kolégia; uvoľnenie z členstva vedeckého kolégia; menovanie za 

člena rady; menovanie za predsedu pracovnej skupiny; menovanie za 

školiteľa. [ 14 fol. ] 

  

25 II.A.1. 1962 – 1965 1 
  Filozofický ústav SAV   

  Plán pobytu sovietskeho vedca I. A. Kryveľova; správa o pobyte 

I. A. Kryveľova; žiadosť o prijatie členstva v prijímacej komisii; 

komunikácia s Múzeom histórie náboženstva a ateizmu v Petrohrade; 
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zoznam členov pracovnej skupiny pre zhodnotenie výsledkov cirkevnej 

politiky. [ 8 fol. ] 

26 II.A.1. 1970 – 1986, s. d. 1 
  Československá akadémia vied   

  Ustanovenie za člena pracovnej skupiny; menovanie za člena vedeckého 

kolégia; menovanie do rady štátneho programu VIII Socialistická 

spoločnosť; poďakovanie za činnosť vo vedeckom kolégiu; poďakovanie za 

činnosť v rade štátneho programu VIII Socialistická spoločnosť; menovanie 

do rady hlavného smeru VIII-6; menovanie za člena rady hlavného smeru 

IX-6; zoznam členov rady hlavného smeru. [ 8 fol. ] 

  

27 II.A.1. 1979 – 1989 1 
  Ústav vedeckého ateizmu SAV   

  Námety na spoluprácu s Ústavom vedeckého ateizmu ASV pri ÚV KSSZ 

v Moskve; zápis z besedy so sovietskym hosťom; podklad pre rokovanie 

s riaditeľom Inštitútu vedeckého ateizmu Akadémie spoločenských vied pri 

ÚV KSSZ v Moskve; vyjadrenie k problematike odovzdania kandidátskej 

dizertačnej práce A. J. Langa; vyjadrenie k problematike riešenia platových 

otázok A. J. Langa; vyjadrenie k listu A. Langa; žiadosť o napísanie 

oponentského posudku; správa o návšteve zahraničného hosťa z Bulharskej 

ľudovej republiky; správa o návšteve zahraničných hostí zo Zväzu 

sovietskych socialistických republík; správa o návšteve zahraničného hosťa 

z Poľskej ľudovej republiky; záznam o vyhodnotení činnosti riaditeľa 

Ústavu vedeckého ateizmu pri ukončení platnosti termínovanej pracovnej 

zmluvy; záznam o návšteve M. E. Ivanoviča; záznam o návšteve 

A. A. Radugina; záznam o telefonáte z Tlačového informačného strediska za 

účelom besedy; záznam o odovzdaní kníh a materiálov pri odchode 

z funkcie; informácie o komisii pre obhajoby kandidátskych dizertačných 

prác; žiadosť W. Mysłka o zaslanie honoráru za príspevok do časopisu 

Ateizmus; vyjadrenie na tému Boj za mier, hnutie duchovenstva „Pacem in 

terris- v ČSSR a Vatikáne. [ 17 fol. ] 

  

II.A.2. Rezortné organizácie 

28 II.A.2. 1946 1 
  Osvetový inšpektorát v Považskej Bystrici   

  Menovanie za člena Okresnej osvetovej rady. [ 1 fol. ]   

29 II.A.2. 1966 1 
  Slovenská plánovacia komisia   

  Menovanie za člena riadiacej skupiny. [ 1 fol. ]   

30 II.A.2. 1967 1 
  Novinársky študijný ústav   

  Menovanie do ústavnej vedeckej rady. [ 1 fol. ]   
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31 II.A.2. 1968, 1972 1 
  Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky   

  Menovanie za člena súťažnej poroty pre posúdenie súťažných prác; pozvanie 

k spolupráci k výskumu. [ 2 fol. ] 

  

32 II.A.2. 1969 – 1981, s. d. 1 
  Ministerstvo kultúry SSR   

  Menovanie za člena komisie; pozvanie na schôdzu kultúrnej sekcie pri 

Československej komisii pre spoluprácu s UNESCO; poverenie zúčastniť sa 

na práci kolektívu; žiadosť o uvoľnenie z členstva v Slovenskej rade; 

Uvoľnenie z členstva v Slovenskej rade; menovanie za člena Slovenskej 

osvetovej rady; menovanie za člena pracovnej skupiny; odvolanie z funkcie 

člena Slovenskej osvetovej rady; oznam o vytvorení pracoviska; menovanie 

za predsedu Rady pre výskum; poďakovanie za prácu v komisii; zoznam 

členov sekcie pre prírodné vedy a zoznam členov sekcie pre spoločenské 

vedy. [ 17 fol. ] 

  

33 II.A.2. 1970 – 1973 1 
  Ministerstvo školstva SSR   

  Menovanie za člena komisie; pozvanie na poradu o zabezpečení výučby 

vedeckého ateizmu. [ 4 fol. ] 

  

34 II.A.2. 1972 – 1975 1 
  Slovenské národné múzeum   

  Žiadosť o prijatie členstva v ideovej rade; odvolanie z funkcie člena 

Vedeckej rady Etnografického ústavu; menovanie za člena Vedeckej rady 

Múzea vývoja spoločenského vedomia. [ 3 fol. ] 

  

35 II.A.2. 1972, 1975 1 
  Slovenská mierová rada   

  Menovanie za člena Slovenskej mierovej rady; poďakovanie za prácu 

v Slovenskej mierovej rade. [ 2 fol. ] 

  

36 II.A.2. 1972 – 1984 1 
  Slovenská komisia pre vedecké hodnosti   

  Menovanie za člena komisie pre obhajoby doktorských dizertácií. 
[ 3 fol. ] 

  

37 II.A.2. 1974 – 1977 1 
  Slovenský literárny fond   

  Menovanie za člena poroty; menovanie za člena výboru; odporúčanie 

J. Čelka do funkcie; oznam o evidencii J. Čelka ako prekladateľa; odvolanie 

z funkcie člena výboru; priznanie prémie za prácu vo výbore; pozvanie do 

Klubu slovenských spisovateľov [ 8 fol. ] 

  

38 II.A.2. 1979 1 
  Slovenský štatistický úrad   

  Menovanie za člena vedeckej rady. [ 1 fol. ]   
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39 II.A.2. 1981 1 
  Ministerstvo školstva ČSR   

  Menovanie za člena odborovej rady. [ 1 fol. ]   

II.A.4. Komisie 

40 II.A.4. 1976 1 
  Československá komisia pre spoluprácu s UNESCO   

  Menovanie za člena. [ 1 fol. ]   

II.B. Pedagogické funkcie 

41 II.B. 1949 2 
  Masarykova univerzita v Brne   

  Zoznam prednášok. [ 1 fol. ]   

42 II.B. 1949 2 
  Vysoká škola technická Dr. E. Beneša v Brne   

  Poverenie prednášať. [ 2 fol. ]   

43 II.B. 1949 – 1954 2 
  Slovenská vysoká škola technická v Bratislave   

  Poverenie prednášať; žiadosť o preskúšanie poslucháčov; potvrdenie 

o prednášaní predmetu Spoločenské náuky. [ 5 fol. ] 

  

44 II.B. 1949 – 1973 2 
  Univerzita Komenského v Bratislave   

  Zoznam prednášok; poverenie prednáškami; potvrdenie o prednášaní 

predmetu Spoločenské náuky; poverenie konzultáciami; poďakovanie za 

prácu; informácie o záverečných skúškach; informácie o prednáškach; 

pozvanie na zasadnutie oddelenia; žiadosť o súhlas s funkciou člena 

skúšobnej komisie pre obhajobu kandidátskych prác; žiadosť o pomoc pri 

zabezpečovaní prednášok; žiadosť o vyplnenie dotazníka; menovanie za 

dočasného člena komisie pre obhajoby kandidátskych dizertácií; žiadosť 

o zaslanie textu vzorovej prednášky; súhlas s prednášaním vedeckého 

ateizmu; žiadosť o prednášanie vedeckého ateizmu. [ 25 fol. ] 

  

45 II.B. 1967 – 1976 2 
  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach   

  Žiadosti o pomoc pri zabezpečovaní prednášok; plán konzultácií; študijný 

program. [ 8 fol. ] 

  

46 II.B. 1967– 1985 2 
  Vysoká škola ekonomická v Bratislave   

  Informácia o menovaní J. Čelka za vedúceho Katedry marxistickej filozofie; 

oznámenie o členstve vo vedeckej rade; menovanie za člena komisie; 

poverenie zriadenia Ústavu marxizmu-leninizmu; pozvánka na besedu; 

menovanie za člena vedeckej rady; pozvánka na stretnutie sovietskych a 
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československých vysokých škôl v Prahe; poďakovanie za prácu; zoznam 

členov Vedeckej rady. [ 22 fol. ] 

47 II.B. 1968 2 
  Karlova univerzita v Prahe   

  Žiadosť o uvoľnenie z funkcie pracovníka; poďakovanie za prácu. 
[ 2 fol. ] 

  

48 II.B. 1970 – 1973 2 
  Socialistická akadémia Slovenska   

  Menovanie za člena Predsedníctva Ústredného výboru; poďakovanie za 

prácu; žiadosť o uvoľnenie z funkcie predsedu Vedecko-metodickej rady. 
[ 3 fol. ] 

  

49 II.B. 1981 2 
  Pedagogická fakulta v Nitre   

  Oznam o schválení pedagogickej činnosti; menovanie za člena komisie pre 

štátne rigorózne skúšky; pozvanie na rigorózne skúšky. [ 4 fol. ] 

  

II.C. Redakcie 

50 II.C. 1960 2 
  Redakcia časopisu Otázky marxistickej filozofie   

  Schválenie za člena rady. [ 1 fol. ]   

51 II.C. 1965 – 1979 2 
  Redakcia časopisu Osveta   

  Menovanie za člena; poďakovanie za spoluprácu. [ 4 fol. ]   

52 II.C. 1966 – 1980, s. d. 2 
  Redakcia časopisu Pravda   

  Menovanie za člena; žiadosť o spoluprácu; navrhnutie do edičnej rady; 

poďakovanie za spoluprácu; zloženie hlavnej redakčnej rady Nakladateľstva 

Pravda; prehľad o členstve v edičných a redakčných radách. [ 8 fol. ] 

  

53 II.C. 1970, 1975 2 
  Edičná rada Predsedníctva SAV   

  Menovanie za člena; odvolanie z členstva. [ 2 fol. ]   

54 II.C. 1971 – 1987 2 
  Redakcia Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska   

  Menovanie za člena lexikálnej skupiny náboženstvo; menovanie za 

podpredsedu hlavnej redakcie; pozvánka na zasadnutie hlavnej redakcie 

Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska. [ 3 fol. ] 

  

55 II.C. 1978 – 1990, s. d. 2 
  Redakcia časopisu Nová cesta   

  Menovanie za člena; pozvánka na zasadnutie redakčnej rady; žiadosť 

o autorský príspevok; oznámenie o uverejňovaní článkov J. Čelka; 
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novoročné želanie; poďakovanie za prácu; koncepcia časopisu Nová cesta. 
[ 11 fol. ] 

56 II.C. 1986 – 1990 2 
  Redakcia časopisu Ateizmus   

  Menovanie do funkcie hlavného redaktora; žiadosť o vyplnenie osobných 

údajov dohody o pracovnej činnosti; oznam o zmene vedúceho redaktora; 

poďakovanie P. Pouparda za spoluprácu; informácia o časopise; informácie 

o problematike zastavenia vydávania časopisu; záznam z redakčnej rady; 

žiadosť o uvoľnenie z funkcie redaktora; oznam o rezignácii J. Čelka na 

funkciu redaktora. [ 19 fol. ] 

  

II.D. Spoločenské funkcie 

57 II.D. 1945 2 
  Okresný národný výborv Považskej Bystrici   

  Poverenie k okamžitému založeniu miestnych národných výborov v obciach 

Sádočné a Čelkova Lehota. [ 1 fol. ] 

  

58 II.D. 1948 – 1977 2 
  Zväz slovenských protifašistických bojovníkov   

  Dekrét o členstve; žiadosť o zaslanie prihlášky. [ 4 fol. ]   

59 II.D. 1948 – 1989 2 
  Komunistická strana Slovenska   

  Rozhodnutie vo veci ponechania vo funkcii vedúceho v uhoľnej brigáde; 

poďakovanie za prácu; oznámenie o školení; oznámenie o porade 

o prednáškach; žiadosť o účasť na zasadnutí Klubu prednášateľov; 

potvrdenie zastávania funkcie politického vedúceho; odmietnutie pracovať 

v straníckom aparáte. [ 10 fol. ] 

  

60 II.D. 1949 2 
  Prípravný výbor Jednotného roľníckeho družstva v Sádočnom   

  Zápisnica o ustanovujúcej schôdze Prípravného výboru Jednotného 

roľníckeho družstva. [ 1 fol. ] 

  

61 II.D. 1950 – 1971 2 
  Socialistický zväz mládeže Slovenska   

  Odporúčanie pre funkciu vedúceho politického tajomníka; návrh na prijatie 

členstva; žiadosť o zaslanie príspevkov. [ 3 fol. ] 

  

62 II.D. 1953, 1956 2 
  Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých 

poznatkov 

  

  Prijatie za člena; udelenie pochvaly za vysoko hodnotné prednášky. 
[ 2 fol. ] 

  

  



i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky   

  popis inventárnej jednotky   

 

Strana | 24  

63 II.D. 1965 – 1983 2 
  Osvetový ústav   

  Pozvanie na slávnosť pri príležitosti 20. výročia oslobodenia našej vlasti 

sovietskou armádou; ospravedlnenie za zrušené zasadanie komisie; pozvanie 

na slávnostné zhromaždenie; poďakovanie za spoluprácu pri príležitosti 

30. výročia založenia ústavu; pozvanie na slávnosť Dňa osvetových 

pracovníkov v Bratislave. [ 5 fol. ] 

  

64 II.D. 1966 2 
  Csemadok   

  Žiadosť o prijatie členstva v prípravnej komisii. [ 1 fol. ]   

65 II.D. 1971 – 1974 2 
  Matica slovenská   

  Menovanie za člena umeleckej komisie; prosba o napísanie štúdie do 

zborníka; pozvanie na zasadanie komitétu; poďakovanie za činnosť 

v členstve komitétu; pozvanie na medzinárodnú schôdzu vedúcich a 

riaditeľov knižníc; poďakovanie za prácu. [ 6 fol. ] 

  

66 II.D. 1972 2 
  Univerzitná knižnica Bratislava   

  Menovanie za člena rady. [ 1 fol. ]   

67 II.D. 1973 2 
  Štátna knižnica ČSR   

  Menovanie za člena rady. [ 1 fol. ]   

68 II.D. s. d. 2 
  Spoločnosť Prometheus   

  Poďakovanie pri príležitosti abdikácie. [ 2 fol. ]   

III. Biografické dokumenty 

III.A. Osobné doklady 

69 III.A. 1936 2 
  Osobné doklady   

  Zápisnica vo veci žiadosti Barbory Horákovej, rod. Čelko Mikluščinovej, 

o zaznačenie dodatočného zápisu otca J. Čelka do štátnej matriky; dodatočný 

zápis rodného pádu. [ 2 fol. ] 

  

70 III.A. /1938/ – 2013 2 
  Osobné doklady   

  Preukazy. [ 39 fol. ]   
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71 III.A. 1938 2 
  Osobné doklady   

  Rodný list; krstný list; list od Biskupskej kúrie vo veci legitimácie J. Čelka 

ako syna Barbory Čelkovej a Rudolfa Horáka. [ 4 fol. ] 

  

72 III.A. 1941 2 
  Osobné doklady   

  Vysvedčenie o zachovalosti; svedectvo o štátnom občianstve; domovský list. 
[ 3 fol. ] 

  

73 III.A. 1943 2 
  Osobné doklady   

  Potvrdenie o matkinej výžive; povolenie odkladu prezenčnej služby. 
[ 2 fol. ] 

  

74 III.A. 1944 2 
  Osobné doklady   

  Svedectvo o mravnej zachovalosti; svedectvo zachovalosti. [ 2 fol. ]   

75 III.A. 1945 2 
  Osobné doklady   

  Zrušenie odkladu prezenčnej služby; osvedčenie o národnej a politickej 

spoľahlivosti. [ 2 fol. ] 

  

76 III.A. 1946 2 
  Osobné doklady   

  Osvedčenie o národnej, štátnej a ľudovo-demokratickej spoľahlivosti; 

domovský list; osvedčenie o československom štátnom občianstve; 

svedectvo zachovalosti; obecné svedectvo o mravnej zachovalosti; 

predĺženie odkladu prezenčnej služby; doplnenie žiadosti o priznanie 

charakteru československého partizána. [ 8 fol. ] 

  

77 III.A. 1947 2 
  Osobné doklady   

  Žiadosť o náhradu škody; žiadosť o preddavok na náhradu vojnovej škody; 

obecné svedectvo o mravnej zachovalosti; potvrdenie československého 

partizána. [ 4 fol. ] 

  

78 III.A. 1948 2 
  Osobné doklady   

  Osvedčenie účastníka národného boja za oslobodenie. [ 3 fol. ]   

79 III.A. 1949 2 
  Osobné doklady   

  Odklad vojenskej služby. [ 1 fol. ]   

80 III.A. 1952 2 
  Osobné doklady   

  Výmer o vystúpení z cirkvi. [ 2 fol. ]   
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81 III.A. 1962 3 
  Osobné doklady   

  Potvrdenie o prevzatí pištole. [ 1 fol. ]   

82 III.A. 1984 3 
  Osobné doklady   

  Prepúšťací list z vojenskej služby. [ 2 fol. ]   

83 III.A. 2013 3 
  Osobné doklady   

  Povýšenie do vojenskej hodnosti a pozvánka na jej udelenie. [ 2 fol. ]   

 

III.B. Školské doklady 

84 III.B. 1934, 1936 3 
  Školské doklady   

  Školská správa (Jednotriedna rímsko-katolícka škola ľudová v Sádočnom). 
[ 2 fol. ] 

  

85 III.B. 1935 – 1938 3 
  Školské doklady   

  Vysvedčenie o skúške dieťaťa doma vyučovaného; vysvedčenie; výročné 

vysvedčenie (Štátna meštianska škola). [ 5 fol. ] 

  

86 III.B. 1939, 1940 3 
  Školské doklady   

  Výkaz; vysvedčenie na odchod (Všeobecná učňovská škola). [ 2 fol. ]   

87 III.B. 1941, 1942 3 
  Školské doklady   

  Vysvedčenie – kurzy (Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turčianskom 

Sv. Martine). [ 2 fol. ] 

  

88 III.B. 1945 – 1946 3 
  Školské doklady   

  Žiadosť o prijatie do hotelovej školy (Štátna odborná škola hotelová a 

hostinská). [ 3 fol. ] 

  

89 III.B. 1946 – 1950 3 
  Školské doklady   

  Seznam přednášek – Index Lectionum; nariadenie podrobiť sa 

psychotechnickej skúške; potvrdenie o zložených skúškach (Vysoká škola 

politická a sociálna v Prahe). [ 5 fol. ] 
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90 III.B. 1947 – 1956 3 
  Školské doklady   

  Informačný list Spolku poslucháčov; žiadosť o osobné dostavenie sa na 

zápis; potvrdenie o štúdiách; imatrikulačný list; potvrdenie o vykonaných 

skúškach; prehľad prospechu; vysvedčenie o čiastkových a prospechových 

skúškach; potvrdenie o praktickej práci; vysvedčenie o štátnej skúške; 

študijná úľava; oslobodenie od povinnej návštevy prednášok; diplom; 

stanovisko Jána Navrátila K posledným udalostiam a Jaroslava Čelka 

K novým pokrokom na škole a v Spolku. (Vysoká škola sociálna v Brne). 
[ 31 fol. ] 

  

III.C. Pracovné doklady 

91 III.C. 1945, s. d. 3 
  Pracovné doklady   

  Doklad o znovuprijatí úradníkov; osobný formulár evidencie úradníkov. 
[ 2 fol. ] 

  

92 III.C. 1945 3 
  Okresný ľudový súd v Považskej Bystrici   

  Menovací dekrét za člena senátu. [ 2 fol. ]   

93 III.C. 1951 – 1973 3 
  Univerzita Komenského v Bratislave   

  Menovanie za lektora; potvrdenie funkcie lektora; menovanie za docenta 

spoločenských náuk; dohoda o pracovnej činnosti; schválenie za externého 

učiteľa; súhlas s ⅓ pracovným úväzkom. [ 10 fol. ] 

  

94 III.C. 1965 3 
  Osvetový ústav v Bratislave   

  Menovanie za riaditeľa. [ 1 fol. ]   

95 III.C. 1965 – 1986 3 
  Slovenská akadémia vied   

  Osobná charakteristika na J. Čelka; komplexné hodnotenie; charakteristika; 

menovanie do funkcie riaditeľa Ústavu vedeckého ateizmu SAV; dohoda 

o pracovnej činnosti. [ 7 fol. ] 

  

96 III.C. 1967 – 1978 3 
  Vysoká škola ekonomická v Bratislave   

  Platové zaradenie; pracovná zmluva; menovanie za riaditeľa Ústavu 

marxizmu-leninizmu; informácia o návrhu J. Čelka za rektora; odvolanie 

súhlasu J. Čelka s funkciou rektora; potvrdenie voľby prorektora; priznanie 

osobného platu; žiadosť o uvoľnenie z funkcie prorektora; potvrdenie 

odvolania z funkcie prorektora; ukončenie pracovného pomeru; žiadosť 

o uzatvorenie pracovného pomeru; žiadosť o obnovenie pracovného pomeru; 

uvoľnenie z pracovného pomeru; súhlas na uzatvorenie pracovného pomeru 

na ⅓ pracovný úväzok; súhlas na prijatie ⅓ pracovného úväzku. 
[ 36 fol. ] 
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97 III.C. 1971, 1972 3 
  Matica slovenská   

  Menovanie do funkcie správcu; komplexné hodnotenie. [ 2 fol. ]   

98 III.C. 1974, 1976 3 
  Ministerstvo kultúry SSR   

  Komplexné hodnotenie. [ 2 fol. ]   

99 III.C. 1980 – 1983 3 
  Pedagogická fakulta v Nitre   

  Súhlas na uzatvorenie ⅓ pracovného úväzku; pracovná zmluva; dohoda 

o zmene pracovnej zmluvy. [ 6 fol. ] 

  

III.E. Súpis publikovaných prác 

100 III.E. 2018 3 
  Súpis publikovaných prác   

  Prehľad publikačnej činnosti. [ 1 fol. ]   

III.F. Vedecké hodnosti 

101 III.F. 1957 – 1967 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  List školiteľa Skazkina; zverejnený súpis témy kandidátskej dizertačnej 

práce v časopisoch; diplomové svedectvo; posudky na kandidátsku 

dizertačnú prácu; stenograf z obhajoby kandidátskej dizertačnej práce; výpis 

z protokolu; diplom kandidáta vied; údaje pre nostrifikáciu diplomu 

kandidáta vied; anotácia doktorskej dizertačnej práce; súpis prác na tému 

dizertácie. [ 19 fol. ] 

  

102 III.F. 1963 – 1970 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  Posudky na habilitačnú prácu; menovanie za docenta. [ 6 fol. ]   

103 III.F. 1966 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  Diplom inžiniera. [ 2 fol. ]   

104 III.F. 1968 – 1970 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  Diplom doktora filozofie. [ 4 fol. ]   

105 III.F. 1969, 1976 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  Priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa. [ 2 fol. ]   
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106 III.F. 1970 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  Menovanie za mimoriadneho profesora. [ 3 fol. ]   

107 III.F. 1979 – 1982 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  Žiadosť o povolenie obhajoby doktorskej dizertácie; návrh na pripustenie k 

obhajobe; posudky na doktorskú dizertačnú prácu; informácie o obhajobe 

doktorskej dizertačnej práce; zápisnica z obhajoby doktorskej dizertačnej 

práce; súhlas so započatím obhajoby; návrh na udelenie hodnosti doktora 

filozofických vied; udelenie vedeckej hodnosti; žiadosť na zaslanie anotácie 

dizertačnej práce; anotácia dizertačnej práce Jaroslava Čelka; oznámenie 

obhajoby doktorskej dizertačnej práce; stanovisko k pripomienkam 

oponentov; poznámky k diskusii na obhajobu doktorskej dizertačnej práce. 
[ 20 fol. ] 

  

108 III.F. 1980 3 
  Vedecké hodnosti a akademické tituly   

  Menovanie za profesora. [ 4 fol. ]   

III.G. Medaily a vyznamenania 

109 III.G. 1945 3 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestný odznak brigády I. stupňa. [ diplom a potvrdenie ]   

110 III.G. 1946 3 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania. [ diplom ]   

111 III.G. 1947 3 
  Medaily a vyznamenania   

  Odznak československého partizána. [ medaila ZM 465 a 2 diplomy ]   

112 III.G. 1949, 2010 3 
  Medaily a vyznamenania   

  Strieborná medaila. [ diplom a sprievodný list od A. Perdukovej ]   

113 III.G. 1951 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Medaila za víťazstvo nad Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 

1941 – 1945. [ medaila ZM 466 a diplom ] 

  

114 III.G. /1951/ 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestná uznanie pri príležitosti 15. výročia založenia Socialistickej akadémie. 
[ diplom ] 
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115 III.G. 1955 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Zlatý odznak Júlia Fučíka. [ 2 diplomy a sprievodný list od Zväzu 
protifašistických bojovníkov ] 

  

116 III.G. 1961 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pochvalný list za úspešné plnenie úloh bojovej a politickej prípravy. 
[ diplom ] 

  

117 III.G. 1964 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania. [ 4 
medaily ZM 457 a 2 diplomy ] 

  

118 III.G. 1965 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Odznak partizánskych brigád generála M. R. Štefánika. [ diplom ]   

119 III.G. 1967 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie za spoluprácu pri usporiadaní výstavy. [ diplom ]   

120 III.G. 1968 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná plaketa k 20. výročiu Februárového víťazstva pracujúceho ľudu. 
[ medaila ZM 468 a diplom ] 

  

121 III.G. 1968 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná plaketa pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR. [ diplom ]   

122 III.G. 1968 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila na počesť 25. výročia bitky na Dnepri (Dnipre) [diplom]   

123 III.G. 1968 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná plaketa Ústredného výboru Národného frontu k 50. výročiu ČSR. 
[ medaila ZM 469 ] 

  

124 III.G. 1970 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie za obetavú prácu pri rozvoji slovenskej kultúry. [ diplom ]   

125 III.G. 1971 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Jilemnického odznak. [ medaila ZM 470 a diplom ]   
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126 III.G. 1971 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 50. výročiu založenia Komunistickej strany 

Československa. [ 2 medaily ZM 471 a diplom ] 

  

127 III.G. 1971 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Vyznamenanie za zásluhy o výstavbu. [ medaila ZM 472 ]   

128 III.G. 1971 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Medaila Klementa Gottwalda. [ 2 medaily ZM 473 ]   

129 III.G. 1972 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Strieborná medaila Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. [ diplom ]   

130 III.G. 1972 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia založenia Martinského 

gymnázia. [ diplom ] 

  

131 III.G. 1972 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie za zásluhy v politicko-organizátorskej, politicko-výchovnej 

a vzdelávacej činnosti. [ diplom ] 

  

132 III.G. 1972 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila za vernosť marxizmu-leninizmu. [ medaila ZM 474 a 
diplom ] 

  

133 III.G. 1973 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 25. výročiu Víťazného februára. [ 2 medaily ZM 475 
a diplom ] 

  

134 III.G. 1973 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila za zásluhy budovania okresu Martin. [ diplom ]   

135 III.G. 1973 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Plaketa Matice slovenskej pri príležitosti 50. výročia narodenia. [ diplom ]   

136 III.G. 1973 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná plaketa mesta Martin. [ diplom ]   
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137 III.G. 1973 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 25. výročiu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. 
[ medaila ZM 476 a diplom ] 

  

138 III.G. 1973 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestný Fučíkov odznak. [ diplom ]   

139 III.G. 1973 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Plaketa Matice slovenskej, Pamätník slovenskej literatúry. [ medaila 
ZM 477 ] 

  

140 III.G. 1974 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný odznak k 30. výročiu oslobodenia Československa sovietskou 

armádou. [ 2 medaily ZM 478 ] 

  

141 III.G. 1975 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 30. výročiu Slovenského národného povstania, 

Májového povstania českého ľudu, Oslobodenia Československa Sovietskou 

armádou 1974 – 1975. [ diplom ] 

  

142 III.G. 1978 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie pri príležitosti 10. výročia trvania Výskumného ústavu 

kultúry v Bratislave za vzácnu spoluprácu pri plnení výskumných úloh. 
[ diplom ] 

  

143 III.G. 1978 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie pri príležitosti 55. výročia životného jubilea. [ diplom ]   

144 III.G. 1978 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Zlatá pamätná plaketa za zásluhy o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti. 
[ medaila ZM 479 a diplom ] 

  

145 III.G. 1979 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný odznak I. a II. partizánskej brigády M. R. Štefánika. [ diplom ]   

146 III.G. 1983 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Zlatá medaila Vysokej školy ekonomickej. [ medaila ZM 480 a diplom ]   
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147 III.G. 1983 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestná medaila II. stupňa Zaslúžilý bojovník proti fašizmu. [ medaila 
ZM 481 a diplom ] 

  

148 III.G. 1985 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie za dlhoročnú príkladnú propagandistickú činnosť. 
[ diplom ] 

  

149 III.G. 1985 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja 

československého ľudu a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. 
[ medaila ZM 482 a diplom ] 

  

150 III.G. 1987 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Plaketa k 50. výročiu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 
[ medaila ZM 483 ] 

  

151 III.G. 1988 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie za dlhoročnú spoluprácu pri príležitosti 20. výročia vzniku 

Pracoviska pre výskum verejnej mienky na Slovensku. [ diplom ] 

  

152 III.G. 1988 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestná medaila zaslúžilého bojovníka proti fašizmu. [ medaila ZM 484 a 
diplom ] 

  

153 III.G. 1988 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila Matice slovenskej. [ diplom ]   

154 III.G. 1988 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Plaketa k 125. výročiu Matice slovenskej. [ medaila ZM 485 ]   

155 III.G. 1994 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 50. výročiu SNP. [ 2 medaily ZM 486 a diplom ]   

156 III.G. 1995 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný list zo stretnutia rodákov zo stredného Považia žijúcich a 

pôsobiacich v Bratislave. [ diplom a novinový článok o udalosti ] 
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157 III.G. 1999 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný list pri príležitosti 55. výročia Slovenského národného povstania za 

pomoc a rozvíjanie tradícií národnooslobodzovacieho boja a SNP. 
[ diplom ] 

  

158 III.G. 2000 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný list pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa 

víťazstva nad fašizmom. [ diplom ] 

  

159 III.G. /2001/ 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný list k 80. výročiu Komunistickej strany Československa. 
[ diplom ] 

  

160 III.G. 2004 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila k 60. výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad 

fašizmom. [ 2 medaily ZM 487 a 2 diplomy ] 

  

161 III.G. 2004 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný list pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania. 
[ diplom ] 

  

162 III.G. 2005 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Medaila Gustáva Husáka. [ medaila ZM 488 a 2 diplomy ]   

163 III.G. 2005 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Medaila M. R. Štefánika II. stupňa. [ diplom ]   

164 III.G. 2005 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný list pri príležitosti 60. výročia oslobodenia Československa. 
[ diplom ] 

  

165 III.G. 2005 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätný list pri príležitosti 60. výročia oslobodenia Československa od 

fašistického útlaku a ukončení II. svetovej vojny v Európe. [ diplom ] 

  

166 III.G. 2005 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. [ diplom ]   
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167 III.G. 2008 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Medaila M. R. Štefánika I. stupňa. [ diplom ]   

168 III.G. 2009 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestný titul Veľvyslanec humanizmu. [ diplom ]   

169 III.G. 2010 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Jubilejná medaila k 65. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 

v rokoch 1941 – 1945. [ medaila ZM 489 a diplom ] 

  

170 III.G. 2010 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti. 
[ medaila ZM 490 a diplom ] 

  

171 III.G. 2010 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Ocenenie za vernosť humanizmu k 20. výročiu založenia Spoločnosti 

Prometheus. [ medaila ZM 491 a diplom ] 

  

172 III.G. 2013 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila za vernosť, za zásluhy v boji o oslobodenie Slovenska a 

proti fašizmu. [ diplom ] 

  

173 III.G. 2014 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné členstvo za aktívnu účasť v SNP a spracovanie priebehu jeho prvej 

fázy na severozápadnom Slovensku. [ diplom ] 

  

174 III.G. 2015 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Medaila k 70. výročiu SNP a ukončenia druhej svetovej vojny. [ diplom ]   

175 III.G. s. d. 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie za dlhoročnú prácu. [ diplom ]   

176 III.G. s. d. 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Čestné uznanie za obetavú funkcionársku a lektorskú činnosť. [ diplom ]   

177 III.G. s. d. 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Pamätná medaila Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. [ medaila 
ZM 492 ] 
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178 III.G. s. d. 4 
  Medaily a vyznamenania   

  Zoznam ocenení, plakiet, odznakov a medailí.   

IV. Korešpondencia 

179 IV. 1961 – 1963 4 
  Korešpondencia   

  Amusin, I. D. – Petrohrad (Rusko). [ 4 fol. ]   

180 IV. 2015 4 
  Korešpondencia   

  Beňo, M. – s.l. [ 1 fol. ]   

181 IV. s. d. 5 
  Korešpondencia   

  Bogdan, T. – Martin (Slovensko). [ 1 fol. ]   

182 IV. 1949 5 
  Korešpondencia   

  Černý, J.; Holubec, L.; Kokešová, L.; Krofta, I.; Pulcman, L.; Václavík, V. – 

Praha (Česko). [ 1 fol. ] 

  

183 IV. 2002 5 
  Korešpondencia   

  Čigaš, J. – Považská Bystrica (Slovensko). [ 1 fol. ]   

184 IV. 1993 5 
  Korešpondencia   

  Ederer-Mosing, M. – Graz (Rakúsko). [ 1 fol. ]   

185 IV. 1987 5 
  Korešpondencia   

  Grigulevič, I. R. – s.l. [ 1 fol. ]   

186 IV. 1981 5 
  Korešpondencia   

  Hamaj, J. – Banská Bystrica (Slovensko). [ 1 fol. ]   

187 IV. 1964 5 
  Korešpondencia   

  Kreibich, K. – Považská Bystrica (Slovensko). [ 1 fol. ]   

188 IV. 1962 – 1967, s. d. 5 
  Korešpondencia   

  Kryveľov, I. A. – Moskva (Rusko). [ 5 fol. ]   

  



i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky   

  popis inventárnej jednotky   

 

Strana | 37  

189 IV. 1991 5 
  Korešpondencia   

  Malečková, R. – Považská Bystrica (Slovensko). [ 1 fol. ]   

190 IV. 1971 5 
  Korešpondencia   

  Minister školstva Českej socialistickej republiky – Praha (Česko). 
[ 1 fol. ] 

  

191 IV. 1967 5 
  Korešpondencia   

  Ministerstvo kultúry a informácií – Praha (Česko). [ 1 fol. a 2 články 
z časopisu Figaro ] 

  

192 IV. 1988 5 
  Korešpondencia   

  Muzikjavičjus, A. – Vilnius (Litva). [ 1 fol. ]   

193 IV. 1965 5 
  Korešpondencia   

  Okulov, A. – Moskva (Rusko). [ 1 fol. ]   

194 IV. /1964/ 5 
  Korešpondencia   

  Ovsjannikov, M. F. – Moskva (Rusko). [ 1 fol. ]   

195 IV. 1976, s. d. 5 
  Korešpondencia   

  Paška, P. – Bratislava (Slovensko). [ 2 fol. ]   

196 IV. 1984 5 
  Korešpondencia   

  Pezlár, Ľ – Bratislava (Slovensko). [ 1 fol. ]   

197 IV. 1968 5 
  Korešpondencia   

  Pietschmannová, A. – Berlín (Nemecko). [ 1 fol. ]   

198 IV. 2010 5 
  Korešpondencia   

  Prezident SR, Predseda vlády SR – Bratislava (Slovensko). [ 1 fol. ]   

199 IV. /2000/ 5 
  Korešpondencia   

  Rákay, A. – Štôla (Slovensko). [ 1 fol. ]   

200 IV. 2010 5 
  Korešpondencia   

  Repáš, M. – /Bojnice/ (Slovensko). [ 2 fol. ]   
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201 IV. 1998 5 
  Korešpondencia   

  Resch, J. – Bratislava (Slovensko). [ 2 fol. ]   

202 IV. 1971 – 1982 5 
  Korešpondencia   

  Saksa, Š. – Ladce (Slovensko). [ 7 fol. ]   

203 IV. 1981 5 
  Korešpondencia   

  Slovenské národné múzeum – Bratislava (Slovensko). [ 1 fol. ]   

204 IV. 1983 – 2016, s. d. 5 
  Korešpondencia   

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pri Slovenskej akadémii vied – 

Bratislava, Považská Bystrica (Slovensko). [ 1 fol. ] 

  

205 IV. 1988 5 
  Korešpondencia   

  Spevár, F. – Soblahov (Slovensko). [ 1 fol. ]   

206 IV. 1961 – 1967, s. d. 5 
  Korešpondencia   

  Šejnman, M. M. – s.l. [ 12 fol. ]   

207 IV. 1966 5 
  Korešpondencia   

  Špánik, R. – Domaniža (Slovensko). [ 1 fol. ]   

208 IV. 1968 5 
  Korešpondencia   

  Taranzová, O. – Liptovský Mikuláš (Slovensko). [ 1 fol. ]   

209 IV. s. d. 5 
  Korešpondencia   

  Vašíčková, K. – Zlatovce (Slovensko). [ 1 fol. ]   

210 IV. 1989 5 
  Korešpondencia   

  Veľvyslanec Československej socialistickej republiky – Kodaň (Dánsko). 
[ 1 fol. ] 

  

211 IV. 2000 5 
  Korešpondencia   

  Zahradník, O. – Bratislava (Slovensko). [ 1 fol. ]   

212 IV. 1972 – 2016 5 
  Blahoželania   

  Asociácia stúpencov neutrality; Bušmanis, G.; Csemadok; Divadlo 

Slovenského národného povstania; Dom slovenskej kultúry v Prahe; 
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Gajdošík, V.; Gálik, J.; Generálny konzulát Bulharskej ľudovej republiky; 

Generálny konzulát Zväzu sovietskych socialistických republík; Hajko, V.; 

Hlavaň, K.; Hodovský, I.; Hromový, n. n.; Hubenák, L.; Chalupec, A.; 

Chuchút. J.; Knižnica zahraničnej literatúry; Komunistická strana 

Slovenska; Kováč, P.; Krivuš, Š.; Kuchar, B.; Kultúrnohistorický odbor; 

Kusalík, A.; Kútik, V.; Langer, G.; Lepiš, J.; Makeenko; Matica slovenská; 

Ministersvo obrany Slovenskej republiky; Mruškovič, M.; Murín, Š.; 

Národný front Slovenskej socialistickej republiky; Občianske združenie 

Pamäť a úcta; Osvetový ústav; Pedagogická fakulta v Nitre; Pekár, D.; 

Pokiser, F.; Slovenská historická spoločnosť; Slovenská literárna agentúra; 

Slovenská národná rada; Slovenský literárny fond; Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov; Socialistická akadémia Slovenska; Spoločnosť 

Prometheus; Stredoslovenský krajský národný výbor v Banskej Bystrici; 

Štátna banka československá; Štátna knižnica Československej republiky; 

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta; Ústav pre výskum verejnej 

mienky pri SŠÚ v Bratislave; Ústav vedeckého ateizmu Slovenskej 

akadémie vied; Ústredie ľudovej umeleckej výroby; Válek, M.; Vašečka, F.; 

Vydavateľstvo Osveta; Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky; Vysoká 

škola ekonomická; Zbor pre občianske záležitosti; Zozuľák, M. 
[ 69 fol. ] 

213 IV. 2009 – 2013 5 
  Korešpondencia 

 

  Neurčení adresáti. [ 3 fol. ]   

214 IV. 1972 – 2013, s. d. 5 
  Korešpondencia   

  Neurčení odosielatelia. [ 7 fol. ]   

V. Obrazová dokumentácia 

V.A. Fotografie 

215 V.A. 1946 – 1998 5 
  Fotografie   

  Príležitostné. [ 37 fol. ]   

216 V.A. 1949 – 2009 6 
  Fotografie   

  Z pracovného prostredia. [ 212 fol. ]   

217 V.A. 1962, 1963 6 
  Fotografie   

  Karikatúry. [ 2 fol. ]   

218 V.A. 1967 – 1988 6 
  Fotografie   

  Portréty. [ 3 fol. ]   
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VI. O pôvodcovi fondu 

219 VI. 1945 – 2014 6 
  O pôvodcovi fondu   

  Novinové výstrižky o J. Čelkovi. [ 12 fol. ]   

220 VI. 2009 6 
  O pôvodcovi fondu   

  Vytlačený článok o J. Čelkovi zverejnený na webovej stránke Spoločnosti 

Prometheus. [ 2 fol. ] 

  

221 VI. 2017 6 
  O pôvodcovi fondu   

  Parte. [ 2 fol. ]   

222 VI. 2018 6 
  O pôvodcovi fondu   

  Vytlačený článok o J. Čelkovi zverejnený na webovej stránke humanisti.sk. 
[ 1 fol. ] 

  

223 VI. s. d. 6 
  O pôvodcovi fondu   

  Životopis; prehľad o organizačnej činnosti v oblasti výskumu a škôl; Ohlas 

publikovaných prác a uplatňovanie výsledkov výskumnej a teoretickej 

činnosti J. Čelka. v praxi. [ 3 fol. ] 

  

IX. Dokumenty iných pôvodcov 

224 IX. 1982 6 
  Dokumenty iných pôvodcov   

  Korešpondencia Viliama Plevzu. [ 1 fol. ]   

225 IX. 1992, 1993 6 
  Dokumenty iných pôvodcov   

  Korešpondencia Ľudovíta Pezlára. [ 2 fol. ]   
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