
ARCHÍV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

ARCHÍVNE POMÔCKY ARCHÍVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

 

 

 
 

 

 

 

Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied 

Časť 2. Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied 

(1951) 1964 – 1990 

Čiastkový inventár k archívnemu fondu 

 

 

 

 

 

Gubášová Baherníková, Jana 

Hasáková, Zuzana 

 

Bratislava 2021 

 

ISBN 978-80-8260-002-8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov: 

 

 

Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej 

literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (1951) 1964 – 1990: 

Čiastkový inventár k archívnemu fondu 

Autori: Mgr. Jana Gubášová Baherníková, PhD., Centrum spoločných činností 

Slovenskej akadémie vied, Archív Slovenskej akadémie vied 

Mgr. Zuzana Hasáková,  Ústredný archív Slovenskej akadémie vied 

Preklady: Ing. Jana Špániková 

Vydavateľ Vydalo Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Archív 

Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava, v roku 

2021 

 

 
 

Dostupnosť: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akad

emie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf 

 

http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf
http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf


Obsah 

 
Abstrakt / Abstract ........................................................................................................................... 5 

Informácie o archívnom fonde a archívnej pomôcke ...................................................................... 6 

Zoznam použitých skratiek ............................................................................................................. 7 

Opis archívneho fondu .................................................................................................................... 8 

Súpis inventárnych jednotiek ........................................................................................................ 16 

I. ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY A JAZYKOV SAV .......................................................... 17 

I.A. Vedenie pracoviska ............................................................................................................ 17 

I.A.1. Ústavná rada ................................................................................................................ 17 

I.A.2. Oddelenia .................................................................................................................... 17 

I.A.3. Organizačné materiály ................................................................................................ 17 

I.A.4. Správy o činnosti ......................................................................................................... 18 

I.B. Personálna agenda .............................................................................................................. 19 

I.B.1. Všeobecná agenda ....................................................................................................... 19 

I.C. Vedeckovýskumná činnosť ................................................................................................ 20 

I.D. Edičná a publikačná činnosť .............................................................................................. 22 

I.D.1. Všeobecná agenda ....................................................................................................... 22 

I.E. Domáca spolupráca ............................................................................................................ 24 

I.F. Medzinárodná spolupráca ................................................................................................... 24 

I.F.1. Všeobecná agenda ....................................................................................................... 24 

I.F.2. Vyslania, prijatia .......................................................................................................... 25 

I.G. Vedecká výchova ............................................................................................................... 27 

I.G.1. Všeobecná agenda ....................................................................................................... 27 

I.H. Hospodárska agenda .......................................................................................................... 28 

I.CH. Spoločenské organizácie ................................................................................................. 29 

I.I. Vedecké spoločnosti ............................................................................................................ 30 

II. LITERÁRNOVEDNÝ ÚSTAV SAV ........................................................................................ 31 

II.A. Vedenie pracoviska ........................................................................................................... 31 

II.A.1. Ústavná rada .............................................................................................................. 31 

II.A.2. Oddelenia ................................................................................................................... 32 

II.A.3. Organizačné materiály ............................................................................................... 34 

II.A.4. Správy o činnosti ....................................................................................................... 35 

II.B. Personálna agenda ............................................................................................................. 36 

II.B.1. Všeobecná agenda ...................................................................................................... 36 

II.B.2. Osobné spisy .............................................................................................................. 36 

II.C. Vedeckovýskumná činnosť ............................................................................................... 36 



II.D. Edičná a publikačná činnosť ............................................................................................. 38 

II.D.1. Všeobecná agenda ..................................................................................................... 38 

II.D.2. Rukopisy .................................................................................................................... 40 

II.E. Domáca spolupráca ........................................................................................................... 46 

II.F. Medzinárodná spolupráca .................................................................................................. 46 

II.F.1. Všeobecná agenda ...................................................................................................... 46 

II.F.2. Vyslania, prijatia ........................................................................................................ 48 

II.G. Vedecká výchova .............................................................................................................. 48 

II.G.1. Všeobecná agenda ..................................................................................................... 48 

II.G.2. Osobné spisy vychovávaných .................................................................................... 49 

II.CH. Spoločenské organizácie ................................................................................................ 49 

Zoznam použitej literatúry ............................................................................................................ 54 

 



Strana | 5  

Abstrakt / Abstract 

 

GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana – HASÁKOVÁ, Zuzana. Literárnovedný ústav Slovenskej 

akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (1951) 1964 – 

1990: Čiastkový inventár k archívnemu fondu. Bratislava: Centrum spoločných činnosti Slovenskej 

akadémie vied, Archív Slovenskej akadémie vied, 2021. ISBN 978-80-8260-002-8 

 

Ústav svetovej literatúry a jazykov SAV vznikol 1.I.1964 z dvoch oddelení zrušeného Československo-

sovietskeho inštitútu SAV a stal sa výskumným a organizačným strediskom inonárodnej filológie na 

Slovensku. Od 1.VIII.1973 vznikol Literárnovedný ústav SAV – spojením Ústavu slovenskej literatúry SAV 

s literárnovednou časťou ÚSLJ SAV. Jazykovedná časť ÚSLJ SAV bola pričlenená k Jazykovednému ústavu 

Ľudovíta Štúra SAV. Od 1.I.1991 bol LVÚ SAV zrušený a opätovne rozčlenený na Ústav slovenskej literatúry 

SAV a Ústav svetovej literatúry SAV.  

Úlohou ústavu bolo saturovať ucelené poznanie európskeho a svetového literárneho procesu, orientovať sa na 

dejiny jednotlivých inonárodných literatúr, na skúmanie vzťahov a súvislostí slovenskej literatúry 

s inonárodnými literatúrami a takto formovať pojem svetovej literatúry. Na pôde tohto pracoviska vznikli 

a pôsobili významné vedecké školy: slovenská komparatistická škola, ktorú založil prof. Dionýz Ďurišin 

a slovenská škola teórie prekladu, ktorú založil prof. Anton Popovič. 

 

The Institute of World Literature and Languages of the Slovak Academy of Sciences (IWLL SAS) was estab-

lished on January 1, 1964 from two departments of the abolished Czechoslovak-Soviet Institute of the Slovak 

Academy of Sciences (SAS). It became a research and organizational centre of non-Slovak philology in Slo-

vakia. The Institute of Literary Studies SAS was established on August 1, 1973 - by merging the Institute of 

Slovak Literature SAS with the literary-scientific part of the IWLL SAS. The linguistic part of the IWLL SAS 

was affiliated to the Ľudovít Štúr Institute of Linguistics SAS. From January 1, 1991, the Institute of Literary 

Studies SAS was abolished and divided into the Institute of Slovak Literature SAS and the Institute of World 

Literature SAS.  

The institute set itself the task of saturating a comprehensive knowledge of the European and world literary 

process, focusing on research into the history and theory of various non-Slovak literatures, researching the 

relations and connections of Slovak literature with other non-Slovak literatures and thus shaping the concept 

of world literature. Important scientific schools were established and have operated within the institute: the 

Slovak comparative literature studies, established by prof. Dionýz Ďurišin and the Slovak theory of translation 

by prof. Anton Popovič.  

 

Kľúčové slová / Key words 

Slovenská akadémia vied, Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied, Literárnovedný ústav 

Slovenskej akadémie vied, literárna veda, inonárodné literatúry, literárna komparatistika 

 

Slovac Academy of Sciences, Institute of World Literature and Languages of the Slovak Academy of Sciences, 

Institute of Literary Studies of the Slovak Academy of Sciences, literart science, non–Slovak literature, 

comparative literature 
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Zoznam použitých skratiek 

 

A SAV Archív Slovenskej akadémie vied 

CZV KSS Celozávodný výbor Komunistickej strany Slovenska 

ČSAV Československá akadémia vied 

ČSSR Československá socialistická republika 

DV ROH Dielenský výbor Revolučného odborového hnutia 

DO ROH Dielenská organizácia Revolučného odborového hnutia 

i. č. inventárne číslo 

KSČ Komunistická strana Československa 

KSS Komunistická strana Slovenska 

LVÚ SAV Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied 

P SAV Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied 

ROH Revolučné odborové hnutie 

s. d. sine dato (bez dátumu) 

SAV Slovenská akadémia vied 

SSR Slovenská socialistická republika 

SZM Socialistický zväz mládeže 

ÚSLJ SAV Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied 

ÚSlL SAV Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied 

ÚV KSČ Ústredný výbor Komunistickej strany Československa 

ÚV KSS Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska 

VTR Vedecko-technická revolúcia 

ZČSSP Zväz československo-sovietskeho priateľstva 

ZO KSS Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska 
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Opis archívneho fondu 

 

Rozbor vývoja pôvodcu z hľadiska dejín a dejín správy 

Počiatky Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV siahajú do začiatku šesťdesiatych rokov 20. 

storočia, keď po predošlých úvahách a prípravách Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí 

10.VI.1963 súhlasilo so zrušením Československo-sovietskeho inštitútu SAV a so vznikom Ústavu 

dejín európskych socialistických krajín SAV a Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV1 od 

1.I.1964. Za prvého riaditeľa ÚSLJ SAV bol menovaný Mikuláš Bakoš. 

ÚSLJ SAV vznikol z dvoch oddelení Československo-sovietskeho inštitútu (jazykovedného 

a literárnovedného) a stal sa výskumným a organizačným strediskom inonárodnej filológie na 

Slovensku. Podľa organizačného poriadku z roku 1965 tvorili výskumný úsek ÚSLJ SAV oddelenie 

teórie a metodológie, oddelenie slovanských literatúr, oddelenie románskych a germánskych 

literatúr, oddelenie maďarskej filológie a oddelenie slovanských jazykov. Neskôr sa oddelenie 

románskych a germánskych literatúr  premenovalo na oddelenie neslovanských literatúr a 

oddelenie maďarskej filológie zaniklo. Základnou orientáciou vedeckovýskumnej práce  

literárneho úseku bol výskum dejín inonárodných literatúr a ich vzťahov k slovenskej literatúre. 

V tejto oblasti sa v ústave vytvorili materiálové a metodologické predpoklady pre spracovanie 

syntetických dejín slovensko-inonárodných literárnych vzťahov. Ústav sa zaoberal výskumom 

vzťahov slovenskej literatúry najmä k literatúre ruskej, ukrajinskej, poľskej, bulharskej, 

chorvátskej, srbskej, maďarskej a nemeckej. Paralelne s komparatívnym výskumom v ústave sa 

rozvinul aj vlastný výskum sovietskej (predovšetkým ruskej a ukrajinskej), poľskej, bulharskej, 

juhoslovanskej, francúzskej, anglickej, latinskoamerickej a španielskej literatúry. Z jazykovedných 

prác ÚSLJ SAV si osobitnú pozornosť zasluhuje kolektívne dielo Veľký rusko-slovenský slovník (5 

zväzkov), ktoré predstavovalo na vedeckých základoch vybudovanú konfrontáciu slovnej zásoby 

ruštiny so slovnou zásobou slovenčiny vo všetkých štylistických rovinách. Od roku 1966 ústav 

vydával periodikum Slavica Slovaca, prvý odborný časopis v dejinách slovenskej slavistiky. 

Dňa 18.XII.1972 Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí prerokovalo situáciu v jednotlivých 

spoločenskovedných ústavoch, ako aj v celej oblasti spoločenskovedného výskumu akadémie. 

Následne P SAV 2.IV.1973 rozhodlo o zrušení, okrem iných, aj Ústavu svetovej literatúry a jazykov 

SAV a s účinnosťou od 1.VIII.1973 zriadilo Literárnovedný ústav SAV, ktorý vznikol spojením 

Ústavu slovenskej literatúry SAV (s výnimkou jeho oddelenia divadla a filmu) s literárnovednou 

časťou Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV. Jazykovedná časť Ústavu svetovej literatúry a 

jazykov SAV bola pričlenená k Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra SAV. 

LVÚ SAV sa stal hlavným pracoviskom na Slovensku v odbore literárnej teórie, histórie, vo 

výskume súčasnej literatúry, inonárodných literatúr a literárnej komparatistiky. LVÚ SAV sa 

zameral predovšetkým na výskum slovenskej literatúry a na výskum medziliterárnych vzťahov 

najmä v rámci socialistického bloku, ďalej na výskum hlavných prúdov svetovej literatúry vo 

vzťahu k slovenskej literatúre a na riešenie teoretických a metodologických problémov vtedajšej 

marxisticko-leninskej literárnej vedy. Najdôležitejšia črta základného zamerania ústavu spočívala 

v postupnom prechode od výskumu staršej slovenskej literatúry k výskumu literatúry 20. storočia 

a v jeho rámci najmä k výskumu socialistickej literatúry. 

                                                 
1 Názov pracoviska v čase jeho kreovania nebol ustálený. Vyskytovali sa aj iné podoby – napr. Ústav európskych jazykov 

a literatúr SAV. 
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Od svojho vzniku v roku 1973 mal LVÚ SAV nasledovné výskumné oddelenia: oddelenie teórie 

literatúry, oddelenie dejín literatúry a oddelenie súčasnej literatúry. Všetky tri oddelenia sa venovali 

výskumu problematiky tak vo vnútroliterárnych, ako aj v medziliterárnych vzťahoch. Tým sa 

dosiahlo, že výskum slovenskej literatúry nebol izolovaný od výskumu inonárodných literatúr 

a obrátene. Podporné činnosti zabezpečovalo štvrté oddelenie bibliografie a dokumentácie. 

Od 1.VII.1982 boli do štruktúr LVÚ SAV zaradení literárni vedci a lingvisti zrušeného Kabinetu 

orientalistiky SAV. 

V roku 1986 vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra LVÚ SAV.  Oddelenie súčasnej 

slovenskej literatúry sa orientovalo na výskum súčasnej literatúry – vznik, formovanie 

socialistickej literatúry a jej vývinové začlenenie do kultúrnospoločenského procesu a na 

literárnokritické hodnotenie aktuálnych otázok súčasnej literatúry a literárneho života. Oddelenie 

dejín slovenskej literatúry sa ťažiskovo zaoberalo výskumom osobností a diel predstavujúcich živé 

hodnoty slovenskej literárnej histórie. Nadobudnuté poznatky mali smerovať ku kompletizácii 

a ideovo-estetickému prehodnocovaniu staršej  slovenskej literatúry. Oddelenie inonárodných 

literatúr sa zameriavalo na výskum genetických a vývinových otázok inonárodných literatúr, na ich 

miesto a funkciu vo svetovom literárnom procese, na vzájomnú interakciu progresívnych hodnôt, 

skúmaných v dialektickej súvislosti s kultúrnopolitickým vývinom. Ťažiskom výskumu oddelenia 

teórie literatúry bol výskum teoretických, metodologických  a terminologických otázok literárnej 

tvorby a literárneho procesu. Pracovná skupina orientalistov sa zameriavala na jazykový, literárny 

a všeobecno-kultúrny výskum národov Ázie a Afriky. Základné informačné stredisko 

zabezpečovalo spracovávanie dokumentácie a rešerší pre potreby vedeckého výskumu ostatných 

oddelení LVÚ SAV. Do pracovnej štruktúry Základného informačného centra (strediska) bola 

začlenená aj knižnica ústavu. 

Prvá organizačná zmena po Novembri 1989 v rámci LVÚ SAV nastala v polovici roku 1990, keď 

od 1.VII.1990 bol nanovo zriadený Kabinet orientalistiky SAV a tým pádom došlo k spätnému 

návratu príslušných zamestnancov LVÚ SAV do svojho pôvodného pracoviska. 

Krátko nato uznesením P SAV č. 197 zo dňa 29.XI.1990 bol LVÚ SAV k 1.I.1991 rozčlenený na 

Ústav slovenskej literatúry SAV a Ústav svetovej literatúry SAV.  

Na pôde ústavu vznikli a pôsobili významné vedecké školy: slovenská komparatistická škola, ktorú 

založil prof. Dionýz Ďurišin a slovenská škola teórie prekladu, ktorú založil prof. Anton Popovič. 

Popri svojich výsledkoch a prácach z oblasti literárnej vedy  a teórie literatúry vykonávali 

zamestnanci LVÚ SAV tiež širšie aktivity celospoločenského významu, zabezpečovali kvalitnú 

prezentáciu cudzích literatúr a kultúr na Slovensku a zároveň prezentovali našu literatúru 

a vzdelanosť v cudzine. LVÚ SAV tak svojou činnosťou prispieval k cirkulácii slovenskej vedy 

a literatúry v medzinárodnej oblasti. 

Riaditelia: 

ÚSLJ SAV Bakoš, Mikuláš 1.I.1964 – 20.VI.1972 

ÚSLJ SAV Molnár, Michal 1.VII.1972 – 31.VII.19732 

LVÚ SAV Rosenbaum, Karol 1.VIII.1973 – 28.II.19853 

LVÚ SAV Brožík, Vladimír 1.III.1985 – 5.XII.1989 

LVÚ SAV Chmel, Rudolf 6.XII.1989 – 30.VI.1990 

LVÚ SAV Zajac, Peter 1.VII.1990 – 31.XII.1990 
 

                                                 
2 Poverený riadením. 
3 Od 1.VIII.1973 do 31.XII.1976 – poverený riadením; od 1.I.1977 do 28.II.1985 menovaný riaditeľ. 



Strana | 10  

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

Archívne dokumenty zaradené do tohto fondu prevzal Ústredný archív SAV v roku 2012. 

Archívny súbor sprístupnený týmto inventárom sa čiastočne prelína s archívnym súborom 

sprístupneným inventárom  pod názvom Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 1. 

Ústav slovenskej literatúry SAV (1946) 1953 – 1990 (1993) najmä v dokumentoch z obdobia, kedy 

boli oba ústavy súčasťou Literárnovedného ústavu SAV. Na tento fakt sa prihliadalo aj pri tvorbe 

štruktúry, ktorá do istej miery korešponduje so štruktúrou použitou pri sprístupnení fondu LVÚ 

SAV – ÚSlL SAV spracovaného v roku 1998. 

Spôsoby získavania archívnych prírastkov 

Archívne dokumenty sprístupnené týmto inventárom prevzal Ústredný archív SAV 22.X.2012. V 

Knihe prírastkov Ústredného archívu SAV sú zaevidované pod prírastkovým číslom 402. 

Vyraďovanie a hodnotenie 

V rámci vnútorného vyraďovania boli vyradené niektoré duplikáty a dokumenty bez 

dokumentárnej historickej hodnoty. 

Možné prírastky 

Archívny fond je uzavretý. Prírastky sa neočakávajú. Archívne fondy organizácií, ktoré vznikli po 

zrušení LVÚ SAV predstavujú nové samostatné fondy. 

Spôsob usporiadania 

Fond sa skladá z dvoch fondových oddelení, ktoré predstavujú jednotlivé organizačné etapy, 

v rámci ktorých organizácia existovala: I. Ústav svetovej literatúry a jazykov SAV (1964 – 1973) 

a II. Literárnovedný ústav SAV (1973 – 1990). Obe fondové oddelenia fondu sú členené na 

rovnaké fondové pododdelenia a vecné skupiny s jednotným označením. Ak sa dokumenty 

niektorej vecnej skupiny v danom fondovom oddelení nenachádzajú, skupina (a jej označenie) je 

vynechaná. Štruktúra vecných skupín je nasledovná: 

 

A. Vedenie pracoviska 

A.1. Ústavná rada 

A.2. Oddelenia 

A.3. Organizačné materiály 

A.4. Správy o činnosti 

B. Personálna agenda 

B.1. Všeobecná agenda 

B.2. Osobné spisy 

C. Vedeckovýskumná činnosť 

D. Edičná a publikačná činnosť 

D.1. Všeobecná agenda 

D.2. Rukopisy a publikácie 

E. Domáca spolupráca 

F. Medzinárodná spolupráca 

F.1. Všeobecná agenda 

F.2. Vyslania, prijatia 
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G. Vedecká výchova 

G.1. Všeobecná agenda 

G.2. Osobné spisy vychovávaných 

H. Hospodárska agenda 

CH. Spoločenské organizácie 

I. Vedecké spoločnosti 

 

Inventárnu jednotku pri usporiadaní tvorí jeden ročník dokumentov. Výnimkou sú vecná skupina 

II.B.2. Osobné spisy; vecná skupina II.D.2. Rukopisy a publikácie; i. č. 225 vo fondovom 

pododdelení II.E. Domáca spolupráca; i. č. 53 z vecnej skupiny I.F.2. Medzinárodná spolupráca – 

Vyslania, prijatia; vecná skupina II.G.2. Osobné spisy vychovávaných; i. č. 275 a 276 vo fondovom 

pododdelení II.CH. Spoločenské organizácie a napokon i. č. 87 vo fondovom pododdelení I.I. 

Vedecké spoločnosti. 

Časové príp. iné údaje, ktoré sú uvedené v lomených zátvorkách neboli explicitne v dokumente 

uvedené, ale sú určené na základe obsahovej analýzy.  

V hranatých zátvorkách sú uvádzané doplňujúce informácie k danej inventárnej jednotke. 

Pri inventárnom súpise čísla vľavo pri regeste označujú inventárne jednotky. Čísla vpravo označujú 

archívne krabice. Kombinácia rímskej číslice, veľkého písmena a arabskej číslice označuje 

signatúru. Rímska číslica označuje fondové oddelenie, veľké písmeno označuje fondové 

pododdelenie a arabská číslica vecnú skupinu. 

Pri žiadosti o štúdium a pri citácii je potrebné uviesť názov archívu – A SAV (Archív SAV), 

archívneho fondu,  číslo inventárnej jednotky (jednotiek) a archívnej krabice. 

Obsah a rozsah 

Obsah jednotlivých fondových pododdelení je nasledovný: 

A. Vedenie pracoviska. Fondové pododdelenie sa člení na štyri vecné skupiny. Inventárnu 

jednotku tvorí tematický súbor dokumentov za jeden rok. 

A.1. Ústavná rada. Vecnú skupinu tvoria zápisnice zo zasadnutí z ústavných rád z rokov 1966 

a 1973 – 1977, 1979, 1988 – 1989. 

A.2. Oddelenia. Vecnú skupinu obsahujú fondové oddelenie I. ÚSLJ SAV, kde sa nachádza iba 

jeden záznam zo schôdze oddelenia slovanských literatúr z roku 1968, a fondové oddelenie II. LVÚ 

SAV, v ktorom sa nachádzajú predovšetkým záznamy zo zasadnutí oddelenia teórie literatúry 

z rokov 1973 – 1985. Na týchto stretnutiach sa konali okrem iného aj vnútorné oponentské konania 

projektov a prác pracovníkov oddelenia. Ich mená spolu s názvom oponovanej práce/projektu sú 

zaznamenané aj v regeste danej inventárnej jednotky. Okrem záznamu o konaní sú tu spravidla aj 

samotné práce a oponentské posudky. 

A.3. Organizačné materiály. Vecná skupina s rôznorodým obsahom dokumentov týkajúcich sa 

vnútorného chodu pracoviska. Zahŕňa vnútorné predpisy, informácie o organizačných zmenách, 

podklady o pracovisku, plány činnosti a pracovných zasadnutí. Vo fondovom oddelení I. ÚSLJ 

SAV sú písomnosti z rokov 1965, 1967, 1971 – 1973 a vo fondovom oddelení II. LVÚ SAV z rokov 

1974, 1976, 1978 – 1979. 

A.4. Správy o činnosti. Vecnú skupinu tvoria výročné správy o činnosti pracoviska, správy 

o činnosti oddelení pracoviska ako aj hodnotiace správy o pracovisku za dlhšie obdobie. Vo 

fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV pochádzajú z rokov 1965 – 1972 a vo fondovom oddelení II. LVÚ 

SAV z rokov 1973 – 1980, 1982 a 1990. 
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B. Personálna agenda. Fondové pododdelenie sa člení na dve vecné skupiny. 

B.1. Všeobecná agenda. Vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV sa nachádzajú rozpisy a komentáre 

k plánu práce, komentáre k potrebe získania/prijatia nových pracovníkov, dokumenty týkajúce sa 

kvalifikácie zamestnancov a personálne štatistiky z rokov 1965 – 1971 a 1973. Vo fondovom 

oddelení II. LVÚ SAV nájdeme iba zápisnicu k problematike uzatvárania pracovných zmlúv 

a správu o plnení záverov komplexného hodnotenia pracovníkov oddelenia teórie literatúry LVÚ 

SAV z roku 1974.  

B.2. Osobné spisy. Všetky osobné spisy z rokov 1951 – 1990 sú začlenené do fondového oddelenia 

II. LVÚ SAV, keďže pracovníci kontinuálne prešli po organizačnej zmene do novej organizácie. 

Celý súbor osobných spisov tvorí jednu inventárnu jednotku. 

Osobné spisy zamestnancov (najmä s ohľadom na existenciu LVÚ SAV ako spoločného pracoviska 

bývalých ÚSLJ SAV a ÚSlL SAV) sa však nachádzajú krížovo v oboch sprístupnených častiach 

archívneho fondu LVÚ SAV – Časť 1. ÚSlL SAV a Časť 2. ÚSLJ SAV.  

C. Vedeckovýskumná činnosť. Fondové pododdelenie obsahuje návrhové listy, anotačné 

záznamy, informačné listy, popisy, správy, hodnotenia, plány, zoznamy a ďalšiu dokumentáciu 

k vedecko-výskumným úlohám a grantom riešeným na pracovisku, správy o vedeckovýskumnej 

činnosti a agendu vedeckých a odborných podujatí, ktoré pracovisko organizovalo alebo na nich 

participovalo. Dokumenty sú vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV z obdobia 1964 – 1972 a vo 

fondovom oddelení II. LVÚ SAV z obdobia 1973 – 1982, 1985 a 1989 – 1990. Fondové 

pododdelenie sa ďalej nečlení na vecné skupiny. Inventárnu jednotku tvorí jeden ročník 

dokumentov. 

D.  Edičná a publikačná činnosť. Fondové pododdelenie sa člení na dve vecné skupiny. 

D.1. Všeobecná agenda. Vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV sa nachádzajú námetové listy 

a návrhy na vydanie publikácií, plány edičnej činnosti, zoznamy publikácií pracoviska, posudky 

a recenzie na diela zamestnancov a tiež posudky a recenzie nimi vypracované z rokov 1965 – 1973. 

Dokumenty fondového oddelenia II. LVÚ SAV sú z rokov 1976 – 1981 a 1983 – 1990 a 

reprezentujú najmä návrhy na vydanie publikácií, agendu redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca 

a edičnú agendu vrátane posudkov na pripravované (avšak nakoniec neuskutočnené) druhé vydanie 

dvojzväzkovej publikácie Dejiny svetovej literatúry. Inventárnu jednotku v tejto vecnej skupine 

tvorí jeden ročník dokumentov. 

D.2. Rukopisy a publikácie. Túto rozsiahlu skupinu prác tvoria texty (publikované, nepublikované, 

ale aj prednesené na podujatiach) predovšetkým zamestnancov ústavu, ale aj cudzie (buď ako 

podkladové materiály alebo pripravované na publikovanie). Zoradené sú abecedne podľa 

priezviska autora. Vzhľadom na to, že sú prevažne nedatované, sú všetky zaradené za celé obdobie 

vo fondovom oddelení II. LVÚ SAV. Inventárnu jednotku v tomto prípade tvorí jedna práca (text, 

štúdia, rukopis, prednáška a podobne). 

E. Domáca spolupráca. Informačne skromné fondové pododdelenie zahŕňa dokumenty 

o spolupráci s domácimi inštitúciami. Vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV sa nachádza iba jedna 

inventárna jednotka z roku 1970 a písomnosti vo fondovom oddelení II. LVÚ SAV sú z rokov 1968 

– 1970, 1976 – 1977. Inventárnu jednotku tvorí ročník dokumentov s výnimkou čísla 225, kde sú 

pre úplnosť ponechané spolu prihlášky za členov Matice slovenskej z rokov 1968 – 1970 v rámci 

jednej inventárnej jednotky. 

F. Medzinárodná spolupráca. Fondové pododdelenie sa člení na dve vecné skupiny. 

F.1. Všeobecná agenda. Vecná skupina obsahuje plány a správy o zahraničných stykoch, návrhy na 

zahraničné cesty a agendu spolupráce s rôznymi zahraničnými organizáciami. Dokumenty sú vo 
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fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV z rokov 1965 – 1972 a vo fondovom oddelení II. LVÚ SAV 

z rokov 1973 – 1987. Inventárnu jednotku vecnej skupiny tvorí jeden ročník dokumentov. 

F.2. Vyslania, prijatia. V tejto vecnej skupine sú zaradené správy pracovníkov zo zahraničných 

služobných ciest a správy o prijatí zahraničných hostí. Vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV z rokov 

1966 – 1972 a vo fondovom oddelení II. LVÚ SAV z rokov 1976 a 1980 – 1981. Inventárnou 

jednotkou je jeden ročník správ okrem čísla 53, ktoré obsahuje evidenčné knihy zahraničných hostí 

z rokov 1968 – 1972. 

G. Vedecká výchova. Fondové pododdelenie sa člení na dve vecné skupiny. 

G.1. Všeobecná agenda. Vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV sa nachádzajú výkazy a komentáre 

k výchove vedeckých pracovníkov, výkazy o vedeckej výchove a zoznamy ašpirantov z rokov 

1964 – 1972. Vo fondovom oddelení II. LVÚ SAV sú predovšetkým prezenčné listiny 

z ašpirantských seminárov z rokov 1973 a 1978 – 1985. Inventárnu jednotku tvorí ročník 

dokumentov. 

G.2. Spisy vychovávaných. Všetky spisy vychovávaných (obdobie 1960 – 1990) sa nachádzajú vo 

fondovom oddelení II. LVÚ SAV, keďže vedecká výchova jednotlivých ašpirantov a doktorandov 

prebiehala kontinuálne bez ohľadu na organizačný status pracoviska. Pri štúdiu fondu treba brať do 

úvahy možnosť, že osobné spisy vychovávaných (najmä s ohľadom na existenciu LVÚ SAV ako 

spoločného pracoviska bývalých ÚSLJ SAV a ÚSlL SAV) sa môžu nachádzať krížovo v oboch 

sprístupnených častiach archívneho fondu LVÚ SAV – Časť 1. ÚSlL SAV a Časť 2. ÚSLJ SAV. 

Inventárnu jednotku tejto vecnej skupiny tvorí súbor osobných spisov pre konkrétny stupeň 

vedeckej výchovy: CSc. a DrSc. 

H. Hospodárska agenda. Fondové pododdelenie obsahuje hospodárske plány, návrhy, úpravy 

a čerpania rozpočtu vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV v rokoch 1965 – 1972. Inventárnu 

jednotku tvorí jeden ročník dokumentov. 

CH. Spoločenské organizácie. Fondové pododdelenie dokumentuje činnosti základnej 

organizácie KSS a straníckej skupiny na pracovisku. Materiály sa v istom období týkajú ako 

jazykovedných, tak aj umenovedných pracovísk SAV. Vo fondovom oddelení I. ÚSLJ SAV 

približujú ich činnosť v rokoch 1965 – 1970, 1972 – 1973 a vo fondovom oddelení II. LVÚ SAV 

v rokoch 1973 – 1990. Inventárnu jednotky predstavuje jeden ročník dokumentov s výnimkou 

inventárnych čísel 275 a 276. Inventárne číslo 275 obsahuje posudky na ašpirantov a pracovníkov 

pracovísk patriacich do XX. ZO KSS, záznamy zo straníckych pohovorov, žiadosti o prijatie do 

KSS, výmeny členských legitimácií KSS a obnovenia členstva v KSS z rokov 1967 – 1989 a pod 

inventárnym číslom 276 je evidovaný jeden zväzok podacieho denníka ZO KSS z rokov 1985 – 

1989. Písomnosti týchto inventárnych jednotiek sú vzhľadom na povahu údajov manipulované 

samostatne. 

I. Vedecké spoločnosti. Vecná skupina dokumentuje pôsobenie vedeckých spoločností, ktorých 

činnosť bola spätá s ústavom. Inventárnu jednotku tvoria archívne dokumenty vzniknuté z činnosti 

danej vedeckej spoločnosti.  Nachádzajú sa v hlavnej časti I. ÚSLJ SAV za obdobie 1968 – 1970. 

 

Archívne dokumenty sprístupnené inventárom Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: 

Časť 2. Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (1951) 1964 – 1990 tvoria 

276 inventárnych jednotiek uložených v 23 krabiciach, čo predstavuje 2,76 bežných metrov 

archívnych dokumentov. 
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Jazyk/písmo archívnych dokumentov 

Jazykom prevažnej väčšiny archívnych dokumentov je slovenčina. V rámci komunikácie so 

zahraničnými partnerskými organizáciami sa vyskytuje aj čeština, poľština, ruština, bulharčina, 

maďarčina, taliančina, angličtina. 

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 

Fyzický stav je dobrý. 

Súvisiace jednotky opisu 

Pri štúdiu dejín výskumných pracovísk zameraných na svetovú literatúru alebo akejkoľvek ich 

činnosti odporúčame bádateľom do pozornosti predovšetkým prvú časť archívneho fondu LVÚ 

SAV – Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 1. Ústav slovenskej literatúry 

Slovenskej akadémie vied (1946) 1953 – 1990 (1993). Tieto dva ústavy tvorili v rokoch 1973 – 

1990  jedno pracovisko (LVÚ SAV), a tak niektoré typy agendy sa nachádzajú paralelne v oboch 

častiach archívneho fondu (napr. osobné spisy zamestnancov, spisy vychovávaných). 

Informácie k dejinám a vývoju pôvodcu je možné nájsť aj v archívnych fondoch: 

 

A SAV, Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 1. Ústav slovenskej literatúry 

Slovenskej akadémie vied (1946) 1953 – 1990 (1993) 

A SAV, fond Ústav dejín európskych socialistických krajín Slovenskej akadémie vied (1950) 1954 

– 1982 

A SAV, fond Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV (nespracované) 

A SAV, fond Riadiace orgány SAV I (1951) 1953 – 1989 (1992) 

A SAV, fond Riadiace orgány SAV II (1950) 1990 – 2002 (2006) 

A SAV, Sekcie vied SAV 1953 – 1962 

A SAV, fondy vedeckých kolégií SAV 1963 – 1999 

 

Viaceré knižné publikácie pôvodcu je možné vyhľadať v knižničnej zbierke 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. 

Poznámka 

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

musia byť riadne citované v súlade s platnými pravidlami. 

Formát citácie dokumentov (ak redakcia nevyžaduje odlišný spôsob citovania): 

Archív Slovenskej akadémie vied, Bratislava (ďalej A SAV), fond Literárnovedný ústav Slovenskej 

akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied (1951) 1964 

https://www.library.sk/arl-sav/sk/index/?ok=Ulo%25C5%25BEi%25C5%25A5&src=sav_un_cat&ictx=sav
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– 1990 (ďalej LVÚ SAV – ÚSLJ SAV), sign. [signatúra], i. č. [inventárne číslo], r. [ročník], kr. 

[číslo krabice], [názov dokumentu]. 

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. 
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i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky    

  popis inventárnej jednotky   
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I. ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY A JAZYKOV SAV 

I.A. Vedenie pracoviska 

I.A.1. Ústavná rada 

1 I.A.1. 1966 1 
  Ústavná rada ÚSLJ SAV   

  Zápisnica zo zasadnutia (29.VI.).   

I.A.2. Oddelenia 

2 I.A.2. 1968 1 
  Oddelenie slovanských literatúr ÚSLJ SAV   

  Záznam z pracovnej schôdzky (8.IV.).   

I.A.3. Organizačné materiály 

3 I.A.3. 1965 1 
  Organizačné materiály   

  Organizačný poriadok.   

4 I.A.3. 1967 1 
  Organizačné materiály   

  Organizačný poriadok; pracovný poriadok; prípis s usmernením ku 

kádrovému poriadku. 

  

5 I.A.3. 1971 1 
  Organizačné materiály   

  Organizačný poriadok; podklady o pracovisku do informačnej brožúry      

SAV – 1971. 

  

6 I.A.3. 1972 1 
  Organizačné materiály   

  Pracovný poriadok; kádrový poriadok.   

7 I.A.3. 1973 1 
  Organizačné materiály   

  Podklady o pracovisku do publikácie 20 rokov SAV.   
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I.A.4. Správy o činnosti 

8 I.A.4. 1965 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ SAV za rok 1965.   

9 I.A.4. 1966 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ SAV za rok 1966; správa o činnosti oddelenia 

slovanských literatúr za rok 1966; správa o činnosti oddelenia slovanských 

jazykov za rok 1966; správa o činnosti oddelenia maďaristiky za rok 1966; 

správa o činnosti oddelenia germánskych a románskych literatúr za rok 1966. 

  

10 I.A.4. 1967 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ SAV za rok 1967; správa o činnosti oddelenia 

slovanských jazykov za rok 1967. 

  

11 I.A.4. 1968 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ SAV za rok 1968; výpis z výročnej správy 

o výsledkoch činnosti ÚSLJ SAV za rok 1968; správa o činnosti oddelenia 

slovanských literatúr za rok 1968. 

  

12 I.A.4. 1969 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ SAV za rok 1969; zhodnotenie vedeckej činnosti 

ÚSLJ SAV v rokoch 1964 – 1969; najdôležitejšie výsledky ÚSLJ SAV za rok 

1969; správa o činnosti oddelenia slovanských literatúr za rok 1969; správa 

o činnosti oddelenia slovanských jazykov za rok 1969; hodnotenie vedeckej 

a publicistickej činnosti pracovníkov v rokoch 1967 – 1969; hodnotenie 

práce a politických postojov pracovníkov oddelenia literatúry 20. storočia v 

rokoch 1967 – 1969; hodnotenie práce oddelenia staršej literatúry za roky 

1967 – 1969; hodnotenie politickej a publicistickej činnosti oddelenia teórie 

literatúry v rokoch 1968 – 1969. 

  

13 I.A.4. 1970 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ SAV za rok 1970; analýza vedeckovýskumnej práce 

a publikačnej činnosti ÚSLJ SAV po XIII. zjazde do roku 1970; správa o 

činnosti oddelenia slovanských jazykov za rok 1970; správa o činnosti 

oddelenia maďarskej filológie za rok 1970. 

  

14 I.A.4. 1971 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ SAV za rok 1971; správa o plnení úloh prijatých na 

XXX. Valnom zhromaždení SAV; správa o činnosti oddelenia slovanských 

jazykov za rok 1971. 
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15 I.A.4. 1972 1 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti ÚSLJ za rok 1972; správa o činnosti oddelenia slovanských 

literatúr za 1. polrok 1972; správa o činnosti oddelenia neslovanských 

literatúr za 1. polrok 1972. 

  

I.B. Personálna agenda 

I.B.1. Všeobecná agenda 

16 I.B.1. 1965 1 
  Všeobecná agenda   

  Komentár k potrebe nových pracovníkov na rok 1966; komentár k 

predpokladaným zmenám mzdového fondu vedeckých pracovníkov v roku 

1966; komentár k návrhu päťročného plánu práce na roky 1966 – 1970. 

  

17 I.B.1. 1966 1 
  Všeobecná agenda   

  Stav pracovníkov k 1.VII.1966; komentár k plánu práce na rok 1967; 

komentár k plánu zvyšovania odbornej kvalifikácie a štúdia pracujúcich na 

rok 1967; personálna štatistika k 31.XII.1966. 

  

18 I.B.1. 1967 1 
  Všeobecná agenda   

  Komentár k plánu práce na rok 1968; komentár k plánu zvyšovania odbornej 

kvalifikácie a štúdia pracujúcich na rok 1968; spresnený rozpis plánu práce 

na rok 1967. 

  

19 I.B.1. 1968 1 
  Všeobecná agenda   

  Kvalifikácia vedúcich pracovníkov; komentár k plánu práce; rozpis 

mesačného mzdového fondu k 31.XII.1968. 

  

20 I.B.1. 1969 1 
  Všeobecná agenda   

  Úprava platov od 01.IV.1969; oznamy o priznaní vedeckých kvalifikačných 

stupňov; úprava platov od 01.VII.1969. 

  

21 I.B.1. 1970 1 
  Všeobecná agenda   

  Plán práce na rok 1970 – schválenie upraveného konečného stavu 

pracovníkov k 31.XII.; spresnený rozpis plánu práce na rok 1971; komentár 

k plánu práce na rok 1971; plán práca na roky 1971 – 1975. 

  

22 I.B.1. 1971 1 
  Všeobecná agenda   

  Komentár k plánu práce na rok 1972.   
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23 
I.B.1. 1973 

1 

Všeobecná agenda 

Rozpis mzdového fondu na rok 1973 vyjadrený v percentách na jednotlivé 

úlohy ÚSLJ SAV. 

I.C. Vedeckovýskumná činnosť 

24 I.C. 1964 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Návrhové listy výskumných úloh.   

25 I.C. 1965 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Spresnenie individuálnych výskumných plánov pracovníkov skupiny 

rusistov na rok 1965; návrhové listy výskumných úloh; plán výskumných 

prác na obdobie 1966 – 1970; zoznam vedeckovýskumných úloh; pozvánka 

na konferenciu O svetovej literárnej avantgarde (Smolenice, 

25. – 27.X.1965). 

  

26 I.C. 1966 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Vedeckovýskumný plán oddelenia slovanských literatúr; komentár k 

vedeckovýskumným plánom na rok 1966; informačný list hlavnej úlohy X-

16-2 Štúdium vzájomných vzťahov medzi českým umením a umením iných 

národov; správa o plnení úlohy Veľký rusko-slovenský slovník; oznam o 

úlohách zaradených do štátneho plánu výskumu pod číslom X-0-5 a X-7; 

návrh hlavnej úlohy Teoretické a historické otázky porovnávacej a svetovej 

literatúry; perspektívny plán štátnej úlohy Dejiny slovensko-slovanských 

literárnych vzťahov; zoznam vedeckovýskumných úloh; komentár k 

vedeckovýskumným plánom na rok 1967 + oprava; návrhové listy 

výskumných úloh; žiadosť o zaslanie správy o plnení štátnej úlohy X-0-5 

Výskum cudzích jazykov vo vzťahu k jazyku českému a slovenskému; 

pozvánka na literárnovedný seminár ÚSLJ SAV (Bratislava, 19.IX.1966). 

  

27 I.C. 1967 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Správa o plnení hlavných úloh v roku 1966; anotačné záznamy 

vedeckovýskumných úloh; správa o plnení úlohy Dejiny slavistiky; návrh 

ústavnej úlohy Moderné výboje západoukrajinskej poézie v medzivojnovom 

období; zoznam vedeckovýskumných úloh; čiastková úloha X-0-14/1 Veľký 

rusko-slovenský slovník; návrh plánu bádateľského výskumu na rok 1968; 

zmena zodpovedného riešiteľa štátnej úlohy Dejiny slovensko-slovanských 

literárnych vzťahov; žiadosť o predloženie správy o plnení hlavnej úlohy X-

16-3 Problémy dejín umenia iných národov (čiastková úloha Kapitoly z dejín 

západoeurópskych literatúr); návrhové listy výskumných úloh; pozvánka na 

konferenciu O medziliterárnych vzťahoch (Prešov, 11. – 12.IV.1967); návrh 

a správa o konferencii O slovensko-poľských a poľsko-slovenských 

literárnych vzťahoch (Smolenice, 10. – 12.X.1967). 
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28 I.C. 1968 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Správa hlavného pracoviska o plnení hlavnej úlohy štátneho plánu X-16-2 

Štúdium vzájomných vzťahov medzi českým a slovenským umením a umením 

iných národov za rok 1967; správa o plnení úlohy Kapitoly z dejín 

západoeurópskych literatúr; vedeckovýskumný plán na rok 1968; plán úloh 

oddelenia slovanských jazykov na rok 1968; plán vedeckovýskumných úloh 

na rok 1968; spresnenie vykonávacieho plánu bádateľského výskumu na rok 

1968; čiastková úloha X-0-14/1 Veľký rusko-slovenský slovník; správa o 

plnení čiastkovej úlohy štátneho plánu X-16-2/2 Vzťahy českej a slovenskej 

literatúry k literatúre poľskej od 90-tych rokov minulého storočia do roku 

1945  za rok 1968; komentár k plánu vedeckovýskumných úloh na rok 1969; 

organizačná agenda ku konferencii o slovensko-maďarských literárnych 

vzťahoch (Nitra, ?.X.1968); návrh na usporiadanie konferencie Z 

problematiky konfrontácie lexikálnych sústav dvoch jazykov (Smolenice, 

30.IX. – 2.X.1969). 

  

29 I.C. 1969 2  
Vedeckovýskumná činnosť   

  Anotačné záznamy vedeckovýskumných úloh za roky 1967 – 1968; plán 

vedeckovýskumných úloh na rok 1969; zoznam vedeckovýskumných úloh; 

úloha štátneho plánu X-16-2 Štúdium vzájomných vzťahov medzi českým a 

slovenským umením a umením iných národov; hlavná úloha X-16-3 Problémy 

dejín umenia iných národov; súpis vedeckovýskumných úloh na rok 1970; 

organizačná agenda ku konferencii O vzťahoch slovenskej a maďarskej 

literatúry (Smolenice, 17.X. – 18.X.1969); návrh na usporiadanie 

konferencie O vzťahoch slovenskej literatúry k literatúre ruskej a ukrajinskej 

(Smolenice, 13.X. – 14.X.1970); účasť na balkanistickom sympóziu 

(Brno, ?.XII.1969). 

  

30 I.C. 1970 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Návrh spresneného plánu vedeckovýskumných úloh na rok 1970; námety na 

účasť v rámci X. programu päťročného plánu Komplexný výskum socializmu; 

návrh plánu vedeckovýskumných úloh v rokoch 1971 – 1975; anotácie 

výsledkov výskumnej činnosti; pokyn na vypracovanie záverečnej správy 

hlavnej úlohy X-16-2; správa o plnení hlavnej úlohy X-16-3 Problémy dejín 

umenia iných národov v rokoch 1966 – 1970; správa o plnení čiastkovej 

úlohy X-0-14/1 Veľký rusko-slovenský slovník v rokoch 1966 – 1970; návrh 

na zaradenie hlavnej úlohy Vplyv cudzích jazykov na skúmanie štruktúry a 

vývinu českého a slovenského jazyka do hlavnej úlohy VIII/7 Výskum cudzích 

jazykov ako nástroja medzinárodného styku a spolupráce; návrh na zaradenie 

hlavnej úlohy Výskum českej a slovenskej literatúry do hlavnej úlohy Výskum 

literatúry a umenia Československa a ich vzťah k svetu; návrh na zaradenie 

hlavnej úlohy Dejiny svetovej literatúry vo vzťahu k Československu do 

hlavnej úlohy Výskum kultúry a umenia Československa a ich vzťahu k svetu; 

plán výskumných prác na rok 1971; organizačná agenda ku konferencii O 

vzťahoch slovenskej literatúry k literatúre ruskej a ukrajinskej. (Smolenice, 

12.X. – 14.X.1970). 
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31 I.C. 1971 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Plánované úlohy oddelenia slovanských jazykov na roky 1971 – 1975; 

pracovný plán oddelenia slovanských jazykov na rok 1971; súpis 

vedeckovýskumných úloh oddelenia slovanských literatúr na rok 1971; 

správa o plnení čiastkových úloh hlavnej úlohy X-16-3 Problémy umenia 

iných národov za roky 1966 – 1970; správa o ukončení plánu bádateľského 

výskumu Veľký rusko-slovenský slovník za roky 1966 – 1970; správa 

koordinátora o ukončení hlavnej úlohy X-16-2 Štúdium vzájomných vzťahov 

medzi českým umení a umením iných národov za roky 1966 – 1970; návrh na 

zlúčenie čiastkových úloh hlavného plánu VIII-7-1 Dejiny románskych 

literatúr a Dejiny germánskych literatúr; plán vedeckovýskumných úloh na 

rok 1972; hlavná úloha VIII-7-8 Význam cudzích jazykov ako nástroja 

medzinárodného styku a spolupráce; spresnenie plánu vedeckovýskumných 

úloh na rok 1972; anotácie výsledkov výskumnej činnosti. 

  

32 I.C. 1972 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Prehľad výskumných úloh na rok 1972; správa o plnení čiastkovej úlohy 

VIII-7-8/4b Konfrontačný výskum ruskej lexiky; správa o plnení štátnej úlohy 

VIII-7-1/10a Dejiny románskych literatúr; personálne zabezpečenie 

výskumných úloh; oznam o oponentských konaniach čiastkovej úlohy VIII-

7-8/4b Konfrontačný výskum ruskej lexiky; organizačná agenda ku 

konferencii Sovietsky zväz a slovenská literatúra (Pezinská Baba, 

11.X. – 12.X.1972). 

   

33 I.C. s. d. 2 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Prehľad čiastkových úloh hlavnej úlohy VIII-7-1 Výskum dejín českej a 

slovenskej literatúry a ich vzťahu k svetovej literatúre; personálne obsadenie 

výskumných úloh; správa o účasti na seminári O terminologickom slovníku 

literárnej komunikácie na Pedagogickej fakulte v Nitre. 

  

I.D. Edičná a publikačná činnosť 

I.D.1. Všeobecná agenda 

34 I.D.1. 1965 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetové listy; návrh edičného plánu na roky 1966 – 1967; perspektívny 

plán edičnej činnosti na roky 1966 – 1970. 

  

35 I.D.1. 1966 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetové listy; posudok rukopisu zborníka O modernom svetovom románe; 

posudok rukopisu R. Brtáňa Poézia P. J. Šafárika; posudok rukopisu M. 

Nevrlého Raná porevolučná ukrajinská poézia; návrh edičného plánu na 

roky 1966 – 1970; spresnený pôvodný edičný plán na roky 1967 – 1968. 
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36 I.D.1. 1967 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetové listy; posudok rukopisu J. Hvišča Epické literárne druhy v 

slovenskom poľskom romantizme; bibliografia literárnovedných publikácií 

ústavu v rokoch 1957 – 1967. 

  

37 I.D.1. 1968 3 
  Všeobecná agenda   

  Žiadosť o zaradenie konferenčného zborníka Vzťahy slovenskej a poľskej 

literatúry do edičného plánu; zaradenie práce F. Mika Príslovkové určenie 

do edície Knižnica Vedeckej syntézy; zoznam zborníkov ÚSLJ SAV od roku 

1966 s perspektívou do roku 1974. 

  

38 I.D.1. 1969 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetové listy; návrh na vydávanie edície populárno-vedeckých dejín 

literatúr 20. storočia; knižné publikácie ÚSLJ SAV z rokov 1964 – 1968. 

  

39 I.D.1. 1970 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetové listy; posudok rukopisu A. Vantucha Montesquieu. Études sur la 

genèse de ses oeuvres; posudok rukopisu zborníka z konferencie o 

slovensko-maďarských literárnych vzťahoch v Smoleniciach 

17.XII. – 18.XII.1969; návrh na zmenu časopisu Slavica Slovaca; 

rozpracovanosť publikácií ÚSLJ SAV; potvrdenie zoznamu publikácií 

navrhnutých na vydanie v roku 1971; zoznam námetov schválených Edičnou 

radou SAV za Vedecké kolégium vied o umení na roky 1970 – 1972; finančné 

zabezpečenie prekladu publikácie F. Mika Style Structure and System. 

  

40 I.D.1. 1971 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetový list; vyjadrenie riaditeľa Vydavateľstva SAV k vydaniu zborníkov 

z konferencií O vzťahoch slovenskej literatúry k ruskej literatúre a O 

vzťahoch slovenskej literatúry k ukrajinskej literatúre; poradie naliehavosti 

vydania publikácií v roku 1971; návrh edičného plánu ÚSLJ SAV na roky 

1971 – 1975, žiadosť o vydanie rukopisu M. Nevrlého Porevolučná poézia 

Ukrajiny; recenzia monografie A. Matušku J. C. Hronský. 

  

41 I.D.1. 1972 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetové listy; zámer vydania publikácií v roku 1974; predbežný edičný 

plán umenovedných ústavov SAV na roky 1974 – 1975; edičný plán ÚSLJ 

SAV na roky 1973 – 1975; knižné publikácie ÚSLJ SAV za roky 

1961 – 1972; návrh na Cenu SAV sa publikáciu S. Lesňákovej Cesty k 

realizmu. Jozef Cíger Hronský a ruská literatúra. 
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42 I.D.1. 1973 3 
  Všeobecná agenda   

  Námetový list; edičný plán na rok 1973; návrh na doplnenie stáleho zboru 

recenzentov a vedeckých redaktorov; prehľad angažovanej publicistiky a 

popularizácie pracovníkov oddelenia literárnej histórie za prvý polrok 1973. 

  

43 I.D.1. s. d. 3 
  Všeobecná agenda   

  Posudok knihy J. Minárika Piesne a verše pre múdrych a bláznov; posudok 

knihy D. Mokogonenku Od Fonvizina po Puškina; posudok knihy J. Gallu 

Revúcke gymnázium (1862 – 1874); posudok prekladu M. Žuffu románu 

Móra Jókaiho Nový zemepán; posudok zborníka J. Bolfíka (zost.) Literárne 

postavy Gemera; posudok výberu z Novomeského publicistiky od K. 

Rosenbauma (ed.) Publicistika 1924 – 1944; posudok knihy kritík J. Nogeho 

Literatúra v pohybe; posudok zborníka Pamätná kniha na počesť Konrada 

Górskeho; recenzia práce J. Minárika a G. Viktoryho Daniel Krman ml. 

(1663 – 1740) Itinerarium (Cestovný denník z rokov 1708 – 1709). 

  

I.E. Domáca spolupráca 

44 I.E. 1970 3 
  Domáca spolupráca   

  Vedecké kolégium vied o umení ČSAV – oponentúry plánov rezortných a 

ústavných úloh; Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe – spolupráca 

na úlohách štátneho plánu  na roky 1971 – 1975; Národná knižnica v Prahe  – 

zasielanie dizertačných prác Štátnej knižnici ČSSR. 

  

I.F. Medzinárodná spolupráca 

I.F.1. Všeobecná agenda 

45 I.F.1. 1965 3 
  Všeobecná agenda   

  Správa o zahraničných stykoch za rok 1965; návrhy na zahraničné cesty na 

rok 1966. 

  

46 I.F.1. 1966 3 
  Všeobecná agenda   

  Plán zahraničných stykov na rok 1967; správa o zahraničných stykoch za rok 

1966; zoznam bohemistov a slovakistov v zahraničí. 

  

47 I.F.1. 1967 3 
  Všeobecná agenda   

  Štatistická správa o zahraničných stykoch za prvý polrok 1967; plán 

zahraničných stykov na rok 1968; správa o zahraničných stykoch za rok 

1967; spolupráca s krajinami: Sovietsky zväz. 
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48 I.F.1. 1968 3 
  Všeobecná agenda   

  Správa o zahraničných stykoch za rok 1968; návrhy a zmeny k návrhu na 

zahraničné cesty v roku 1969; Medzinárodné združenie porovnávacej 

literatúry – záznam zo stretnutia účastníkov výboru k dejinám komparatistiky 

európskej literatúry a jazykov; VI. medzinárodný zjazd slavistov v Prahe; 

spolupráca s krajinami: Juhoslávia (Matica srbská), Nemecká demokratická 

republika, Sovietsky zväz. 

  

49 I.F.1. 1969 3 
  Všeobecná agenda   

  Plány zahraničných stykov na rok 1970; správa o zahraničných stykoch za 

rok 1969; spolupráca s krajinami: Poľsko. 

  

50 I.F.1. 1970 3 
  Všeobecná agenda   

  Plán zahraničných stykov na rok 1970; spresnenie štvrťročného plánu 

zahraničných stykov na rok 1971; správa o zahraničných stykoch za rok 

1970; VII. Medzinárodný kongres slavistov – návrh tematiky; spolupráca s 

krajinami: Poľsko. 

  

51 I.F.1. 1971 3 
  Všeobecná agenda   

  Zloženie Komisie pre posudzovanie hromadných i individuálnych ciest do 

kapitalistických štátov; dotazník predsedom ZO KSS SAV o zahraničných 

stykoch ústavov za posledných päť rokov; požiadavky a plán zahraničných 

ciest na rok 1971; plán a upresnenie zahraničných stykov na rok 1972; správa 

o zahraničných stykoch za rok 1971. 

  

52 I.F.1. 1972 3 
  Všeobecná agenda   

  Správa o zahraničných stykoch za rok 1972.   

I.F.2. Vyslania, prijatia 

53 I.F.2. 1968 – 1972 4 
  Vyslania, prijatia   

  Evidenčné knihy zahraničných ciest a hostí. [ 2 ks ]   

54 I.F.2. 1966 4 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Chile (Oleríny, V.); Juhoslávia (Klátik, Z., Molnár, M.); Maďarsko (Laciok, 

M., Popovič, A.); Poľsko (Bakoš, M.); Rakúsko (Krausová, N.); Sovietsky 

zväz (Ďurišin, D., Ivanová, T., Kollár, D., Panovová, E.). 
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55 I.F.2. 1967 4 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Bulharsko (Koška, J.); Francúzsko (Felix, J.); Juhoslávia (Ďurišin, D., Hvišč, 

J., Choma, B., Klátik, Z., Molnár, M., Popovič, A.); Maďarsko (Chmel, R., 

Laciok, M.); Poľsko (Popovič, A., Winczer, P.); Sovietsky zväz (Bakoš, M., 

Kolnár, M., Kothaj, I., Lesňáková, S.); Španielsko (Oleríny, V.). 

  

  Prijatia   

  Juhoslávia (Franičević, M., Milisavac, Ž.); Poľsko (Czachowska, J., 

Głowiński, M.). 

  

56 I.F.2. 1968 4 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Juhoslávia (Choma, B.); Maďarsko (Chmel, R.); Nemecká spolková 

republika (Krausová, N.); Sovietsky zväz (Ďurišin, D., Fifiková, E., 

Malíková, M. O.). 

  

57 I.F.2. 1969 4 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Bulharsko (Koška, J.); Grécko (Bakoš, M.); Holandsko (Popovič, A.); 

Juhoslávia (Choma, B., Klátik, Z.); Maďarsko (Chmel, R.); Mexiko (Oleríny, 

V.); Nemecká demokratická republika (Choma, B., Laciok, M., Popovič, A.); 

Poľsko (Hvišč, J.); Rakúsko (Sekaninová, E.); Sovietsky zväz (Ivanová, T., 

Kučerová, E., Lesňáková, S., Molnár, M., Panovová, E., Sekaninová, E., 

Španková, A.); Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

(Hegedüsová-Bothová, Z., Olexa, J.); Španielsko (Oleríny, V.); Taliansko 

(Jurovská, M.). 

  

  Prijatia   

  Maďarsko (Käfer, I.); Poľsko (Kacvińsky, J., Rusocka, J.); Sovietsky zväz 

(Nikoĺskij, ?., Šerlaimova, ?., Ušakov, A. M., Jurjeva, L. M., Filipčikova, R. 

L., Bernštejn, I. A.); Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

(Campos, Ch.); Spojené štáty americké (Harkins, W. E.). 

  

58 I.F.2. 1970 4 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Francúzsko (Ďurišin, D., Hvišč, J., Klátik, Z.); Grécko (Choma, B., Klátik, 

Z., Koška, J.); Juhoslávia (Choma, B., Klátik, Z.); Kanada (Laciok, M.); 

Maďarsko (Chmel, R.); Nemecká demokratická republika (Choma, B., 

Klátik, Z.); Nemecká spolková republika (Ferenčík, J., Slobodník, D.); 

Poľsko (Dubcová, V., Ďurišin, D., Hvišč, J., Popovič, A., Wincer, P.); 

Sovietsky zväz (Dorotjaková, V., Ďurišin, D., Filkusová, M., Kollár, D., 

Molnár, M., Panovová, E., Vasilieva, J. P.); Španielsko (Oleríny, V.). 

  

  Prijatia   

  Juhoslávia (Djordjevićová, N.); Maďarsko (Angyal, E., Dezsényiová, P., 

Käfer, I., Pölöskei, R.); Sovietsky zväz (Šerlajmová, S., Filipčiková, R.).  
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59 I.F.2. 1971 4 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Bulharsko (Koška, J., Laciok, M.); Francúzsko (Oleríny, V.); Juhoslávia 

(Choma. B., Klátik, Z.); Kuba (Dubcová, V.); Maďarsko (Bakoš, M., Ďurišin, 

D., Hajdani, I., Chmel, R., Popovič, A., Oleríny, V.); Nemecká demokratická 

republika (Cvrkal, I., Laciok, M.); Poľsko (Hvišč, J., Miko, F., Wincer, P.); 

Sovietsky zväz (Ďurišin, D., Kollár, D., Miko, F., Molnár, M., Nevrlý, M., 

Panovová, E., Popovič, A., Sekaninová, E.). 

  

  Prijatia   

  Francúzsko (Couffon, C.); Maďarsko (Sziklay, L., Bene, L.); Poľsko 

(Kołbuszewski, J.); Sovietsky zväz (Bogdanovová, I., Gačečiladze, G. R., 

Makašin, S. A., Meľničuk, O. I., Nikolskij, S. V., Solovjevoj, A. P., Zubkov, 

S., Bilodid, I.). 

  

60 I.F.2. 1972 4 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Bulharsko (Sekaninová, E.); Juhoslávia (Miko, F.); Maďarsko (Chmel, R., 

Popovič, A.); Nemecká demokratická republika (Cvrkal, I., Ďurišin, D., 

Laciok, M.); Poľsko (Ďurišin, D., Slobodník, D., Wincer, P.); Sovietsky zväz 

(Dorotjaková, V., Ďurišin, D., Filkusová, M., Kučerová, E., Malíková, M. O., 

Panovová, E., Sekaninová, E., Španková, A.); Španielsko (Oleríny, V.). 

  

  Prijatia   

  Nemecká demokratická republika (Richter, L., Schlegel, H. J., Ziegengeist, 

G.); Sovietsky zväz (Belza, S. I., Bogdanov, J. V., Narkirjer, F. S., Balašová, 

T. B., Piotrovskaja-Dimitrevskaja, A. G., Makašin, S. A., Neupokojeva, I. G., 

Smirnov, L. N.). 

  

I.G. Vedecká výchova 

I.G.1. Všeobecná agenda 

61 I.G.1. 1964 5 
  Všeobecná agenda   

  Pripomienky Vedeckého kolégia pre vedy o umení SAV k návrhu nových 

predpisov o výchove vedeckých pracovníkov a udeľovaní vedeckých 

hodností. 

  

62 I.G.1. 1965 5 
  Všeobecná agenda   

  Komentár k výchove vedeckých pracovníkov pre vlastnú potrebu pracoviska 

(päťročný plán). 

  

63 I.G.1. 1966 5 
  Všeobecná agenda   

  Výkaz o vedeckej výchove pracovníkov za rok 1965; zoznam ašpirantov; 

komentár k plánu výchovy vedeckých pracovníkov na rok 1967. 
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64 I.G.1. 1967 5 
  Všeobecná agenda   

  Interní ašpiranti – stav k 1.I.1967; výkaz o výchove vedeckých pracovníkov 

za rok 1966; komentár k plánu výchovy vedeckých pracovníkov na rok 1968; 

výročné hodnotenie pracovníkov vo vedeckej príprave za rok 1967. 

  

65 I.G.1. 1968 5 
  Všeobecná agenda   

  Výkaz o výchove vedeckých pracovníkov za rok 1967; poznámky k plánu 

výchovy na rok 1968; vyjadrenie k návrhu novelizácie vyhlášky predsedu 

Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry č. 199/1964 Zb. 

o výchove nových vedeckých pracovníkov. 

  

66 I.G.1. 1969 5 
  Všeobecná agenda   

  Výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.1968; 

komentár k plánu výchovy vedeckých pracovníkov na rok 1969; komentár k 

plánu výchovy vedeckých pracovníkov na rok 1970. 

  

67 I.G.1. 1970 5 
  Všeobecná agenda   

  Výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.1969; 

komentár k plánu výchovy na rok 1971; komentár k plánu výchovy 

vedeckých pracovníkov na roky 1971 – 1975. 

  

68 I.G.1. 1971 5 
  Všeobecná agenda   

  Výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.1970; 

formy výchovy v ÚSLJ SAV od jeho založenia; komentár k plánu výchovy 

na rok 1972; zoznam obhajob kandidátskych dizertačných prác v ÚSVJ SAV 

od roku 1966; nahlásenie ašpirantov končiacich výchovu v roku 1972. 

  

69 I.G.1. 1972 5 
  Všeobecná agenda   

  Výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove k 31.XII.1971; 

spresnenie plánovaného počtu ašpirantov v rokoch 1973 – 1975; zoznam 

školiteľov nových vedeckých pracovníkov. 

  

I.H. Hospodárska agenda 

70 I.H. 1965 5 
  Hospodárska agenda   

  Hospodársky plán a rozpočet na rok 1966.   

71 I.H. 1966 5 
  Hospodárska agenda   

  Hospodársky plán a rozpočet na rok 1967.   
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72 I.H. 1967 5 
  Hospodárska agenda   

  Hospodársky plán a rozpočet na rok 1968.   

73 I.H. 1968 5 
  Hospodárska agenda   

  Čerpanie rozpočtu za rok 1967; rozpočet na rok 1968.   

74 I.H. 1969 5 
  Hospodárska agenda   

  Čerpanie rozpočtu za rok 1968; rozpočet na rok 1969; komentár k rozpočtu 

na rok 1970. 

  

75 I.H. 1970 5 
  Hospodárska agenda   

  Čerpanie rozpočtu za rok 1969; rozpočet na rok 1970; smerné limity pre rok 

1971; komentár k rozpočtu na rok 1971. 

  

76 I.H. 1971 5 
  Hospodárska agenda   

  Čerpanie rozpočtu za rok 1970; rozpočet na rok 1971; upravený rozpočet na 

rok 1971. 

  

77 I.H. 1972 5 
  Hospodárska agenda   

  Čerpanie rozpočtu za rok 1971; návrh rozpočtu na rok 1972; rozpis 

schváleného rozpočtu na rok 1972. 

  

I.CH. Spoločenské organizácie 

78 I.CH. 1965 5 
  Spoločenské organizácie   

  Filozoficko-metodologický seminár 29.VI. – pozvánka a prezenčná listina.   

79 I.CH. 1966 5 
  Spoločenské organizácie   

  Plán činnosti XI. ZO KSS pri SAV na prvý polrok 1966.   

80 I.CH. 1967 5 
  Spoločenské organizácie   

  Zápisnice zo schôdzí výboru XI. ZO KSS pri SAV 1.III., 10.III., 24.III., 

7.IV., 21.IV., 19.V., 25.V., 2.VI., 16.VI., 7.VII., 27.VII., 18.VIII., 8.IX., 

5.X., 20.X., 3.XI., 17.XI., 1.XII.; zápisnice z členských schôdzí XI. ZO 

KSS pri SAV 1.III., 6.IV., 27.IV., 25.V., 30.VI., 27.VII., 31.VIII., 21.IX., 

19.X., 7.XI., 14.VII. 
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81 I.CH. 1968 5 
  Spoločenské organizácie   

  Výročná správa XI. ZO KSS pri SAV za obdobie 1.III.1967–25.I.1968; 

správa z revízie XI. ZO KSS pri SAV; zápisnice zo schôdzí výboru XI. ZO 

KSS pri SAV 12.I., 19.I., 26.I., 29.VIII., 6.IX., 13.IX., 27.IX., 11.X., 1.XI., 

15.XI.; zápisnice z členských schôdzí XI. ZO KSS pri SAV 25.I., 

26.II., ?.III., 25.IV. (prezenčná listina), 23.V., 11.VII., 30.VIII., 19.IX., 

25.XI. 

  

82 I.CH. 1969 5 
  Spoločenské organizácie   

  Výročná správa XI. ZO KSS pri SAV za obdobie 1.III.1968–27.II.1969; 

zápisnica zo schôdze výboru XI. ZO KSS pri SAV 7.II.; zápisnica z 

výročnej členskej schôdze XI. ZO KSS pri SAV 27.II.; prezenčná listina 

z plenárnej schôdze XI. ZO KSS pri SAV 22.VIII; zápisnice zo schôdzí 

straníckej skupiny pri ÚSLJ SAV 19.III., 14.IV., 24.VI., 5.XI., návrh členov 

do výboru ZO KSS pri SAV. 

  

83 I.CH. 1970 5 
  Spoločenské organizácie   

  Zápisnice zo schôdzí straníckej skupiny pri ÚSLJ SAV 30.I., 11.III., 9.IV., 

6.V.; zápisnice zo schôdzí straníckej skupiny pri umenovedných a 

jazykovedných pracoviskách SAV 2.VII. (prezenčná listina), 8., 9. 

a 13.VII, 23.VII., 3.VIII., 13.VIII., 19.VIII., 26.VIII., 2.IX., 7.IX., 16.IX.; 

správa o činnosti straníckej skupiny pri ÚSLJ SAV za rok 1969; prehľad 

záväzkov prijatých pri pohovoroch. 

  

84 I.CH. 1972 5 
  Spoločenské organizácie   

 Zápisnica zo schôdze výboru XII. ZO KSS pri jazykovedných a 

umenovedných pracoviskách SAV 16.III. 

 

   

85 I.CH. 1973 5 

  Spoločenské organizácie   

  Diskusný príspevok Z. Válkovej na výročnej schôdzi XII. ZO KSS SAV; 

opatrenia P SAV pre splnenie úloh vyplývajúcich z plenárnych zasadaní 

ÚV KSČ a ÚV KSS o hlavných úlohách v ideologickej práci – realizácia 

v ÚSLJ SAV. 

  

I.I. Vedecké spoločnosti 

86 I.I. 1968 5 
  Vedecké spoločnosti   

  Slovenský výbor slavistov – zápisnica zo schôdze 5.II.   
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87 I.I. 1969 – 1970 5 
  Vedecké spoločnosti   

  Slovenský komitét slavistov – správa zo zasadnutia Československého 

komitétu slavistov 2.X., uznesenie prestavba Československého komitétu 

slavistov, zápisnica zo schôdze Slovenského komitétu slavistov 16.III.  

  

II. LITERÁRNOVEDNÝ ÚSTAV SAV 

II.A. Vedenie pracoviska 

II.A.1. Ústavná rada 

88 II.A.1. 1973 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 25.IX., 20.XII.   

89 II.A.1. 1974 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 26.III., 13.IX.   

90 II.A.1. 1975 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 28.III., 12.VI., 23.XII.   

91 II.A.1. 1976 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 31.III., 25.VI., 4.XI., 29.XII.   

92 II.A.1. 1977 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 1.III., 1.VII.   

93 II.A.1. 1979 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 8.I., 13.VII.   

94 II.A.1. 1988 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 7.VII., 5.IX., 4.X.   

95 II.A.1. 1989 5 
  Ústavná rada LVÚ SAV   

  Zápisnice zo zasadnutí 9.I., 23.V., 25.V.   
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II.A.2. Oddelenia 

96 II.A.2. 1973 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  24.X. – zápisnica zo schôdze; s. d. – ospravedlnenie neúčasti F. Mika na 

schôdzi. 

  

97 II.A.2. 1974 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  22.I. – zápisnica zo schôdze (Tomiš, K.: Marxistické myslenie o literatúre v 

r. 1945 – 48 v komunistickej tlači); 26.II. – zápisnica zo schôdze (Krausová, 

N.: Sonet v slovenskej poézii); 25.VI. – zápisnica zo schôdze (Miko, F.: 

Hovorovosť v slovanských literatúrach); 13.XII. – zápisnica zo schôdze; 

27.XII. – zápisnica zo schôdze (Budská, J.: Literárne a filmové dielo). 

  

98 II.A.2. 1975 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  Plán pracovných stretnutí; 28.II. – zápisnica zo schôdze (Válková, Z.: Rým 

vo Feldekovom preklade V. Majakovského poém „Oblak v nohaviciach“ a 

„Flauta – chrbtica“); 26.III. – zápisnica zo schôdze (Kochol, V.: Slovenská 

medzivojnová lyrika); 30.V. – zápisnica zo schôdze (Tomiš, K.: Kapitoly z 

maďarskej literárnej teórie); 19. VI. – zápisnica zo schôdze (Sulík, I.: Dva 

typy populárnej literatúry); 1.VII. – zápisnica zo schôdze (Brezina, J.: 

Básnické dielo Ladislava Novomeského); 18.IX. – zápisnica zo schôdze 

(Kochol, V.: Škodlivé vplyvy iracionalizmu v literárnej teórii a estetike 60. 

rokov, Turčány, V.: Časomiera v slovenskej poézii); 30.X. – zápisnica zo 

schôdze (Krausová, S.: Základné kategórie marxistickej teórie prózy); 27.XI. 

– zápisnica zo schôdze (Kochol, V.: Iracionalizmus v slovenskej kritike 60. 

rokov, Okáli, D.: Kritik Michal Považan). 

  

99 II.A.2. 1976 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  Plán pracovných stretnutí; 29.I. – zápisnica zo schôdze (Válková, Z.: 

Rýmovník a rým V. Majakovského poémy „Oblak v nohaviciach“ a „Flauta 

– chrbtica“ v slovenskom preklade Ľ. Feldeka, Tomiš, K.: Nová sociálna 

skutočnosť v románe  rokov 1949 – 1954); 30.III. – zápisnica zo schôdze 

(Čepan, O.: Vedecký pokrok a literárno-umelecké postupy, Truhlář, B.: Účasť 

literatúry na formovaní socialistického spoločenského vedomia v období 

VTR, Winczer, P.: Vzťah umeleckej literatúry ku komerčnej literatúre, Tomiš, 

K.: Maďarská literárna veda o vzťahu VTR a literatúry); 27.IV. – zápisnica 

zo schôdze (Okáli, D.: Začiatky socialistickej literatúry v robotníckej tlači 

pred rokom 1918); 25.V. – zápisnica zo schôdze (Tomiš, K.: Od objektívnosti 

k subjektívnosti v próze); 28.VI. – zápisnica zo schôdze (Válková, Z.: 

Sovietske verzologické práce a nové práce o V. Majakovskom); 22.IX. – 

zápisnica zo schôdze (Krausová, N.: Kritika západoeurópskeho 

štrukturalizmu, Turčány, V.: Verzológia (príručka)); 26.X. – zápisnica zo 

schôdze (Tomiš, K.: Literárnovedná produkcia Maďarska u nás); 29.XI. – 

zápisnica zo schôdze (Válková, Z.: Vedeckotechnická revolúcia a sovietska 

literárna veda); 6.XII. – zápisnica zo schôdze.  
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100 II.A.2. 1977 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  27.I. – zápisnica zo schôdze (Okáli, D.: Kritik Michal Považan); 22.II. – 

zápisnica zo schôdze (Slobodník, D.: K poetike science fiction); 15.III. – 

zápisnica zo schôdze (Okáli, D.: Prekonávanie dôsledkov krízových rokov v 

literatúre a literárnej kritike 1971 – 1976); 21.IV. – zápisnica zo schôdze; 

26.V. – zápisnica zo schôdze (Tomiš, K.: Maďarská literárna veda na 

Slovensku po oslobodení (1949 – 1976)); 28.VI. – zrušenie schôdze; 30.VIII. 

– zápisnica zo schôdze; 22.IX. – zápisnica zo schôdze (Krausová, N.: Ku 

kritike francúzskeho štrukturalizmu); 24.X. – zápisnica zo schôdze (Kochol, 

V.: Ideové vplyvy v poézii 60–tych rokov); 25.X. – zápisnica zo schôdze 

(Franek, L.: Základné diela francúzskej marxistickej kritiky); 29.XI. – 

zápisnica zo schôdze (Kochol, V.: Stachova integrácia zmyslov); 15.XII. – 

zápisnica zo schôdze (Miko, F.: Literatúra v polarite individuálneho a 

spoločenského). 

  

101 II.A.2. 1978 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  26.I. – zápisnica zo schôdze (Truhlář, B.: Účasť literatúry na formovaní soc. 

spol. vedomia v období VTR); 27.II. – zápisnica zo schôdze; 30.III. – 

zápisnica zo schôdze (Winczer, P.: Prenikanie konvencií konzumnej 

literatúry do „vysokej“ literatúry v umeleckej próze po druhej svetovej 

vojne); 18.V. – zápisnica zo schôdze; 22.VI. – zápisnica zo schôdze (Miko, 

F.: Zápas racionality a autentickosti v živote a umeleckom obraze súčasného 

človeka); 21.IX. – prezenčná listina; 26.X. – prezenčná listina; 23.XI. – 

prezenčná listina. 

  

102 II.A.2. 1979 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  31.I; 22.II.; 19.IV.; 24.V.; 14.VI.; 27.IX.; 25.X.; 22.XI.; 20.XII. – prezenčné 

listiny zo schôdzí oddelenia. 

  

103 II.A.2. 1980 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  24.I.; 21.II.; 20.III.; 24.IV. – prezenčné listiny zo schôdzí oddelenia; 17.VI. 

– zápisnica zo schôdze (Brezina, J.: Básnické dielo L. Novomeského); 25. IX. 

– zápisnica zo schôdze (Kochol, V.: Kostrove prvotiny); 23.X.; 19.XII. – 

prezenčné listiny zo schôdzí oddelenia. 

  

104 II.A.2. 1981 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  26.I. – zápisnica zo schôdze (Kochol, V.: Novodobý slovenský verš); 19.II.; 

12.III.; 21.V.; 26.VI. – prezenčné listiny zo schôdzí oddelenia; 17.IX. – 

zápisnica zo schôdze; 21.10.; 18.XI. – prezenčné listiny zo schôdzí 

oddelenia; 10.XII. – zápisnica zo schôdze. 
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105 II.A.2. 1982 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  25.II. – prezenčná listina; 18.III. – zápisnica zo schôdze (Slobodník, D.: 

Voľný verš); 27.V.; 17.VI.; 16.IX.; 21.X.; 18.XI.; 16.XII. – prezenčné listiny 

zo schôdzí oddelenia. 

  

106 II.A.2. 1983 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  20.I. – prezenčná listina zo schôdze oddelenia; 16.II. – zápisnica zo schôdze 

(Paštéková, J.: Literatúra v rozhlase); 17.II. – prezenčná listina zo schôdze 

oddelenia; 17.III. – zápisnica zo schôdze (Slobodník, D.: Literatúra faktu); 

21.IV.; 19.V.; 16.VI.; 22.IX.; 20.X.; 17.XI. – prezenčné listiny zo schôdzí 

oddelenia. 

  

107 II.A.2. 1984 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  19.I.; 16.II.; 22.III.; 14.VI.; 27.IX.; 25.X.; 13.XII. – prezenčné listiny zo 

schôdzí oddelenia. 

  

108 II.A.2. 1985 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  21.II. – zápisnica zo schôdze (Rampák, Z.: K súčasnému stavu marxisticko-

leninskej teórie drámy); 21.III. – zápisnica zo schôdze (Krausová, N.: 

Rozprávač, akcia, postava); 4.IV. – zápisnica zo schôdze (Šútovec, M.: Čas 

rozprávania a čas rozprávaného v estetickej organizácii epického diela); 

16.V. – zápisnica zo schôdze (Zajac, P.: Žánrová výstavba lyrického diela, 

Slobodník, D.: Osobitné systémy súčasnej prózy); 13.VI. – zápisnica zo 

schôdze (Miko, F.: Výskumné problémy lyriky); 17.X. – zápisnica zo schôdze 

(záverečná správa o výsledkoch plnenia úlohy VIII-8-2/7 v pracovnej 

skupine M. Mikuláška). 

  

109 II.A.2. s. d. 6 
  Oddelenie teórie literatúry LVÚ SAV   

  Správa o oddelení teórie literatúry.   

II.A.3. Organizačné materiály 

110 II.A.3. 1974 7 
  Organizačné materiály   

  Knižničný poriadok Literárnovedného ústavu SAV.   

111 II.A.3. 1976 7 
  Organizačné materiály   

  Podklady o činnosti pracoviska pre následnú kontrolu v LVÚ SAV; 

pripomienky D. Okáliho k štruktúre a vedeniu LVÚ SAV; závery z 

hodnotiacej schôdze rozšíreného vedenia LVÚ SAV; sťažnosť na problémy 

so sprístupnením priestorov v dome Ivana Kraska. 
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112 II.A.3. 1978 7 
  Organizačné materiály   

  Akčný plán LVÚ SAV na rok 1978.   

113 II.A.3. 1979 7 
  Organizačné materiály   

  Plán pracovných zasadnutí v LVÚ SAV na mesiac apríl.   

II.A.4. Správy o činnosti 

114 II.A.4. 1973 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti LVÚ SAV za rok 1973.   

115 II.A.4. 1974 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti LVÚ SAV za rok 1974; prehľad o činnosti knižnice LVÚ 

SAV za rok 1974. 

  

116 II.A.4. 1975 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV za rok 1975.   

117 II.A.4. 1976 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti LVÚ SAV za rok 1976.   

118 II.A.4. 1977 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV za rok 1977.   

119 II.A.4. 1978 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV za rok 1978.   

120 II.A.4. 1979 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV za rok 1979; 

významné pracovné výsledky oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV. 

  

121 II.A.4. 1980 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV za rok 1980.   

122 II.A.4. 1982 7 
  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV k 21.V.1982.   
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123 II.A.4. 1990 7 

  Správy o činnosti   

  Správa o činnosti oddelenia inonárodných literatúr za rok 1990.   

II.B. Personálna agenda 

II.B.1. Všeobecná agenda 

124 II.B.1. 1974 7 
  Všeobecná agenda   

  Záznam z porady riaditeľov spoločenskovedných ústavov SAV k 

problematike uzatvárania pracovných zmlúv. 

  

125 II.B.1. 1975 7 
  Všeobecná agenda   

  Správa o plnení záverov komplexného hodnotenia pracovníkov oddelenia 

teórie literatúry LVÚ SAV z roku 1974. 

  

II.B.2. Osobné spisy 

126 II.B.2. 1951 – 1990 7 – 8  
  Osobné spisy   

  BARTKO, Michal; FELIX, Jozef; FILANOVÁ, Hana; HVIŠČ, Jozef; 

CHOMA, Branislav; IVANOVOVÁ, Tatiana; JUROVSKÁ, Michaela; 

KLÁTIK, Zlatko; KOCHOL, Viktor; KRAUSOVÁ, Nora; MARUŠIAK, 

Ondrej; MIKO, František; NEVRLÝ, Mikuláš; OKÁLI, Daniel; OLERÍNY, 

Vladimír; OLEXA, Jozef;  

PANOVOVÁ, Ema; POPOVIČ, Anton; RYBÁROVÁ, Viera; VÁLKOVÁ, 

Zora; VASILIEVOVÁ, Eugénia.  

 

 

 

 

 

7 

 

 

8  

II.C. Vedeckovýskumná činnosť 

127 II.C. 1973 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Spoločensko-angažovaná činnosť pracovníkov oddelenia teórie literatúry.   

128 II.C. 1974 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Prehľad vedeckovýskumných úloh LVÚ SAV na rok 1974; prehľad 

výstupov pracovníkov oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV za roky 1973 – 

1974; tézy projektu F. Mika Polemika o „anjelských krajinách“ a otázky 

realizmu v slovenskej próze v štyridsiatych rokoch; zoznam angažovaných 

prác v tlači a v inštitúciách mimo vedeckého plánu; program konferencie 

Základné otázky marxisticko-leninskej literárnej vedy. Pertraktované na 
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problémoch slovenskej a nemeckej literatúry 19. a 20. storočia. 

(Smolenice, 18.IX. – 20.IX.1974). 

129 II.C. 1975 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Prehľad vedeckovýskumných úloh LVÚ SAV za rok 1975; správa o stave 

a rozvoji literárnej vedy v SSR; projekt ústavnej úlohy Literatúra a 

vedeckotechnická revolúcia. 

  

130 II.C. 1976 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Výsledky plnenia úloh štátnych programov základného výskumu za rok 

1976; program vedeckej konferencie Ivan Krasko a európsky symbolizmus 

(?, 27.IX. – 29.IX.1976). 

  

131 II.C. 1977 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Odôvodnenie žiadosti zmeny termínu na odovzdanie prác Teoretické a 

metodologické problémy maďarskej literárnej komparatistiky a Maďarská 

literárne veda o vzťahu vedecko-technickej revolúcie a literatúry. 

  

132 II.C. 1978 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Správa z vedeckej konferencie Vzťahy českej a slovenskej literatúry v 20. 

storočí. 

  

133 II.C. 1979 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Správa o priebehu verejnej diskusie o knihách L. I. Brežneva Malá zem – 

Znovuzrodenie; posudok projektu Vedecko-technická revolúcia a premeny 

realistickej tradície poézie 20. storočia. 

  

134 II.C. 1980 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Návrh na účasť na hlavnej úlohe Marxistická teória literatúry a 

medziliterárnych vzťahov; zoznam vedeckovýskumných prác za roky 1976 

– 1980; organizačná agenda vedeckej konferencie Literatúra a vedecko-

technická revolúcia (Smolenice, 26.V. – 27.V.1980). 

  

135 II.C. 1981 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Zápisnice zo schôdzí pracovnej skupiny pre výskum medziliterárnych 

spoločenstiev; plánovací list hlavnej úlohy štátneho plánu základného 

výskumu Marxistická teória literatúry a medziliterárnych vzťahov. 

  

136 II.C. 1982 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Zápisnice zo schôdzí pracovnej skupiny pre výskum medziliterárnych 

spoločenstiev. 
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137 II.C. 1985 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Správa o Konferencii mladých vedeckých pracovníkov LVÚ SAV 

(Bratislava, 20.XII.1985). 

  

138 II.C. 1989 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Úlohy a perspektívy (III. časť analytickej správy o vedeckovýskumnej 

činnosti a výchove v LVÚ SAV). 

  

139 II.C. 1990 8 
  Vedeckovýskumná činnosť   

  Popis úlohy Osvietenstvo ako teoretický, estetický a sociálny program   

140 II.C. s. d. 8 

  Vedeckovýskumná činnosť   

  Plán vedeckovýskumných úloh LVÚ SAV na 6. päťročný plán; tézy 

projektu V. Dubcovej Polemická reakcia pokrokovej lyriky na fenomén 

VTR; zoznam vedeckovýskumných prác projektov Formovanie 

slovenského marxisticko-leninského myslenia a zápas s buržoáznymi 

ideologickými vplyvmi, Vývinové problémy slovenskej literatúry v rokoch 

1945 – 1970 a Slovenská literatúra v rokoch 1945 – 1970 v kontexte 

svetovej socialistickej literatúry, správa o výsledkoch Konferencie mladých 

vedeckých pracovníkov SAV; ideová osnova Konferencie o vývine českej a 

slovenskej socialistickej literatúry a kritiky po oslobodení do roku 1975; 

plán príspevkov pre tlač, rozhlas a televíziu. 

  

II.D. Edičná a publikačná činnosť 

II.D.1. Všeobecná agenda 

141 II.D.1. 1976 8 
  Všeobecná agenda   

  Edičný návrh na vydanie knihy Podoby prozaického tvaru.   

142 II.D.1. 1977 8 
  Všeobecná agenda   

  Návrh na vydanie knihy D. Okáliho Kritik Martin Považan; súťažný 

poriadok literárnej súťaže Slovenského literárneho fondu k 30. výročiu 

Víťazného februára. 

  

143 II.D.1. 1978 8 
  Všeobecná agenda   

  Obsah čísla Slavica Slovaca č. 4/1978.   
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144 II.D.1. 1979 8 
  Všeobecná agenda   

  Žiadosť o súhlas s odoslaním rukopisu E. Viskupovej Bibliografia slovenskej 

semiotiky pre Arbeitsgruppe Semiotik Aachen; prezenčná listina zo 

zasadnutia redakčnej rady Slavica Slovaca. 

  

145 II.D.1. 1980 8 
  Všeobecná agenda   

  Žiadosť K. Tomiša o povolenie publikovať v bulletine V. medzinárodného 

ugrofínskeho zjazdu tézy prednášky Nyugat und die slowakische Literatur. 

  

146 II.D.1. 1981 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (oznam o zaslaní hesla D. Markovej Hindská 

literatúra).  

  

147 II.D.1. 1983 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (rozšírenie rozsahu časti Poľská literatúra).   

148 II.D.1. 1984 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (posudky k častiam Maďarská literatúra, Brazílska 

literatúra); pozvánka a prezenčná listina zo zasadnutia redakčnej rady 

Slavica Slovaca. 

  

149 II.D.1. 1985 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (posudky k častiam Americká literatúra, Grécka 

literatúra, Indonézska literatúra, Literatúra Oceánie, Malajská literatúra, 

Poľská literatúra, Rumunská literatúra, Severské literatúry, Ukrajinská 

literatúra a Bieloruská literatúra); podklady k analýze ideologickej funkcie 

časopisov Slavica Slovaca. 

  

150 II.D.1. 1986 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (posudok k časti Brazílska literatúra, komunikácia 

s redakciou). 

  

151 II.D.1. 1987 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (posudok k časti Litovská, lotyšská a estónska 

literatúra); recenzia na monografiu M. Nevrlého: Mladá ukrajinská poézia v 

porevolučnom období. 

  

152 II.D.1. 1988 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (posudky k častiam Americká literatúra, 

Azerbajdžanská, kazašské, kirgizská, tatárska, turkménska a uzbecká 
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literatúra, Literatúry národov severného Kaukazu a Arménska literatúra, 

Maďarská literatúra, komunikácia s redakciou). 

153 II.D.1. 1989 8 
  Všeobecná agenda   

  Námetový list publikácie s prílohami E. Panovovej Stopäťdesiat rokov 

slovensko-ruských literárnych vzťahov. 

  

154 II.D.1. 1990 8 

  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (revidovanie rukopisov).   

155 II.D.1. s. d. 8 
  Všeobecná agenda   

  Dejiny svetovej literatúry (posudky k častiam Latinskoamerická literatúra, 

Literatúra subsaharskej Afriky, Nemecká literatúra, Ruská literatúra, 

Sovietska literatúra); posudok práce A. Mokrejša: Človek a umenie. 

  

II.D.2. Rukopisy 

156 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Barborica, Corneliu: Ivan Krasko v Sibiu a v Brašove.   

157 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Bartko, Michal: Krčméryho vzťah k francúzskemu písomníctvu.   

158 II.D.2. 1967 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Bohuslav Tablic. Život a dielo.   

159 II.D.2. 1974 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Bohuslav Tablic: Pamäti česko-slovenských básnikov alebo 

veršovcov (preklad). 

  

160 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Najstaršia štúrovská slovenská báseň?   

161 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Na margo Otázok veršovej techniky v Ambrosiusových Annáloch 

z roku 1793. 

  

162 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Nové údaje o malohontskej SOCIETAS LECTORIA.   
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163 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Pavel Doležal.   

164 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Pri prameňoch slovenskej obrodeneckej literatúry.   

165 II.D.2. s. d. 9 
  Rukopisy a publikácie   

  Brtáň, Rudo: Poézia P. J. Šafárika (Vývinové zaradenie).   

166 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Bruk, Ján: Rozličné wersse.   

167 II.D.2. 1984 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Čepan, Oskár; Rosenbaum, Karol (eds.): Dejiny slovenskej literatúry. 5. 

Literatúra v rokoch 1918 – 1945. 

  

168 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Franek, Ladislav: Básnická receptivita (Jazykový a ideovo-tematický rozbor 

slovenských medzivojnových prekladov z poézie Paula Claudela). 

  

169 II.D.2. 1981 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Franek, Ladislav: Lingvistika a básnický preklad.   

170 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Fried, István: K začiatkom slovenskej a maďarskej literárnej histórie.   

171 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Ignjačević, Svetozar M.: Srpski prevodi Kerolove Alise u zemlji čuda.   

172 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Janićijević, Jovan: Raznovremenost u književnoj metakomunikaciji.   

173 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Jurčo, Ján: Dva dni v Chujave, pokus o charakteristiku jazyka na základe 

rozboru ideovo-umeleckých tendencií. 

  

174 II.D.2. 1965 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Kalinčiak, Ján: O umení a vede (J. Kalinčiak: O literatúre a ľuďoch).   
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175 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Kochol, Viktor: Modernizmus a schematizmus.   

176 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Kolbuszewski, Jacek: Óda táto jest výtvor citů...   

177 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Krausová, Nora: Hollého satira na zlého básnika   

178 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Krausová, Nora: K otázkam marxistickej dialektiky.   

179 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Krausová, Nora: Mýtus ako paradigma (Mannova Smrť v Benátkach).   

180 II.D.2. 1977 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Kresánek, Jozef: Podstata hudobného myslenia.   

181 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Kuzmík, Jozef: Slovenské námety v diele francúzsko-švajčiarskeho spisovateľa 

Williama Rittera. 

  

182 II.D.2. s. d. 10 
  Rukopisy a publikácie   

  Mathauser, Zdeněk: Literatúra a anticipácia.   

183 II.D.2. s. d. 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Miko, František: Poézia, človek, technika.   

184 II.D.2. 1982 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Miko, František (zost.): Vedeckotechnická revolúcia.   

185 II.D.2. s. d. 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Mišianik, Ján: Neznámy výber z Gavlovičovej Valaskej školy.   

186 II.D.2. 1980 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Moric, Rudo: Dieťa a kniha v medzinárodných reláciách.   
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187 II.D.2. 1969 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Nevrlý, Mikuláš: Raná porevolučná ukrajinská poézia. Rozbor a hodnotenie 

podľa umeleckých smerov doby. 

  

188 II.D.2. s. d. 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Nezkusil, Vladimír: Karel May jako katalyzátor sebeuvědomení literatúry.   

189 II.D.2. s. d. 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Okáli, Daniel: Michail Bachtin o epose a románe.   

190 II.D.2. s. d. 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Okáli, Daniel: Michal Považan – encyklopedické heslo.   

191 II.D.2. 1976 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Okáli, Daniel: Na okraj našej kritiky.   

192 II.D.2. s. d. 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Okáli, Daniel: Slovenská literatúra medzi dvomi zjazdami.   

193 II.D.2. 1968 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Ormis, Ján V.: Ivan Lilge Lysecký.   

194 II.D.2. s. d. 11 
  Rukopisy a publikácie   

  Ormis, Ján V.: Pokuľhávajúca bibliografia.   

195 II.D.2. 1987, 1989, s. d. 12 – 16 
  Rukopisy a publikácie   

  Pišút, Milan a kol.: Dejiny svetovej literatúry I., II. (druhé vydanie).   

196 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Roman, Michal: Hľadanie Čapka.   

197 II.D.2. 1978 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Rosenbaum, Karol: Pojem svetovej socialistickej literatúry a koncepcia dejín 

národnej literatúry. 

  

198 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  /Ruttkayová, K./: článok o Bibliografickom časopise (bez názvu).   
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199 II.D.2. 1969 17 
  Rukopisy a publikácie   

  /Ruttkayová, K./: Post scriptum k Riznerovmu jubileu.   

200 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Slobodník, Dušan: Od Baudelaira k parnasizmu (K problematike vývinu 

modernej poézie, II.). 

  

201 II.D.2. 1977 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Spišiak, Ján: Duclaj.   

202 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Škamla, Ján: Niektoré teoreticko-metodologické aspekty sociológie literatúry.   

203 II.D.2. 1977 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Škamla, Ján: Poznámky k marxistickej estetike.   

204 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Uram-Podtatranský, Rehor: Naši zemänski veršovníci zo začiatku tohto 

storočia. 1800 – 1830. (prepis) 

  

205 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Válková, Zora: Deskripcia slovenského prekladu rytmickej štruktúry verša 

Majakovského poémy Vladimír Iľjič Lenin. 

  

206 II.D.2. 1976 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Válková, Zora: Slovenské preklady poézie V. Majakovského (VIII. kongres 

Medzinárodnej asociácie komparatívnej literatúry). 

  

207 II.D.2. 1956 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Vajanský, Svetozár Hurban: Literatúra a život (S. H. Vajanský: State o 

slovenskej literatúre). 

  

208 II.D.2. s. d.           17 
  Rukopisy a publikácie   

  Varsik, Milan: Spievame správne našu hymnu?.   

209 II.D.2. 1954            17 
  Rukopisy a publikácie   

  Votruba, František: Literatúra a spoločnosť (F. Votruba: Víťazná cesta).   
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210 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Autori slovenských veršovcov.   

211 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Básnik Ján Demian.   

212 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Bibliografia Augusta Horislava Škultétyho.   

213 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Ivan Krasko a rumunská poézia. Krasko a Eminescu.   

214 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Janko Vlastimil Matúška.   

215 II.D.2. s. d. 17 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: K historii a významu jasnopoljanských zápisků D. 

Makovického „U L. N. Tolstého. 1904 – 1910“. 

  

216 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Menný register (zoznam registrových hesiel neznámej 

proveniencie). 

  

217 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Novomeský a poetizmus.   

218 II.D.2. s. d. 18  
Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Poézia Rudolfa Fábryho.   

219 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Próza nových modelov či rozklad epického tvaru? (Príspevok 

k žánrovej problematike). 

  

220 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Zápisnice schôdzí Detvana 1882 – 1890 (prepisy).   

221 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Zápisnice schôdzí Detvana 1900 – 1906 (prepisy).   
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222 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: Zo štúdií Jána Bottu v Brašove.   

223 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: práca o Vojtechovi Mihálikovi (strany 2 – 121).   

224 II.D.2. s. d. 18 
  Rukopisy a publikácie   

  Autor neznámy: úvaha o vývinových premenách a možnostiach realizmu (bez 

názvu) 

  

II.E. Domáca spolupráca 

225 II.E. 1968 – 1970 19 
  Domáca spolupráca   

  Matica slovenská – prihlášky a evidenčné listy členov.   

226 II.E. 1976 19 
  Domáca spolupráca   

  Zväz slovenských spisovateľov – spolupráca so Zväzom českých 

spisovateľov. 

  

227 II.E. 1977 19 
  Domáca spolupráca   

  Katedra českej a slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Karlovej 

Univerzity v Prahe – overenie pseudonymu Peter Civrun. 

  

II.F. Medzinárodná spolupráca 

II.F.1. Všeobecná agenda 

228 II.F.1. 1973 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1973.   

229 II.F.1. 1974 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1975.   

230 II.F.1. 1975 19 
  Všeobecná agenda   

  Plán zahraničných ciest pracovníkov LVÚ SAV na rok 1976; oznam o 

nástupe na zahraničnú cestu. 
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231 II.F.1. 1976 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1976.   

232 II.F.1. 1977 19 
  Všeobecná agenda   

  Žiadosť o súhlas so služobnou cestou.   

233 II.F.1. 1978 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrh na zahraničnú cestu v roku 1978.   

234 II.F.1. 1979 19 
  Všeobecná agenda   

  Požiadavky a odporúčania na zahraničné cesty na rok 1979; návrhy na 

zahraničné cesty v roku 1979; komunikácia D. Ďurišina s Isanum 

Taniguchim (Japonsko). 

  

235 II.F.1. 1980 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1980; komunikácia D. Ďurišina s Isanum 

Taniguchim (Japonsko). 

  

236 II.F.1. 1981 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1981.   

237 II.F.1. 1982 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1982; komunikácia D. Ďurišina s Isanum 

Taniguchim (Japonsko). 

  

238 II.F.1. 1983 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1983.   

239 II.F.1. 1984 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1984.   

240 II.F.1. 1985 19 
  Všeobecná agenda   

  Požiadavky na zahraničné cesty oddelenia teórie literatúry LVÚ SAV v roku 

1985; návrhy na zahraničné cesty v roku 1985. 

  

241 II.F.1. 1986 19 
  Všeobecná agenda   

  Návrhy na zahraničné cesty v roku 1986.   
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242 II.F.1. 1987 19 
  Všeobecná agenda   

  Schválenie zahraničných ciest Mestským výborom KSS v Bratislave.   

II.F.2. Vyslania, prijatia 

243 II.F.2. 1976 19 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Maďarsko (Válková, Z.).   

244 II.F.2. 1980 19 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Fínsko (Slobodník, D.).   

245 II.F.2. 1981 19 
  Vyslania, prijatia   

  Vyslania   

  Dánsko (Slobodník, D.)   

II.G. Vedecká výchova 

II.G.1. Všeobecná agenda 

246 II.G.1. 1973 19 
  Všeobecná agenda   

  Výkaz o štruktúre vedeckých pracovníkov a ich výchove za rok 1972.   

247 II.G.1. 1978 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov.   

248 II.G.1. 1979 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov.   

249 II.G.1. 1980 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov; správa F. Mika o plnení plánu 

vedeckej výchovy v roku 1980. 

  

250 II.G.1. 1981 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov.   
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251 II.G.1. 1982 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov.   

252 II.G.1. 1983 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov.   

253 II.G.1. 1984 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov.   

254 II.G.1. 1985 19 
  Všeobecná agenda   

  Prezenčné listiny z ašpirantských seminárov.   

II.G.2. Osobné spisy vychovávaných 

255 II.G.2. 1960 – 1990 19 – 20 
  Osobné spisy vychovávaných   

  CSc.   

  CVRKAL, Ivan; DUBCOVÁ, Viera; ĎURIŠIN, Dionýz; FEDOR, Michal; 

FRANEK, Ladislav; HEGEDÜSOVÁ, Zuzana; KOPRDA, Pavol; KOŠKA, 

Ján; LESŇÁKOVÁ, Soňa; NEVRLÝ, Mikuláš; PANOVOVÁ, Ema; 

RYBÁROVÁ, Viera; SLOBODNÍK, Dušan; SULÍK, Ivan; TESAŘOVÁ, 

Jana; VAJDOVÁ, Libuša; ŽITNÝ, Milan. 

  

256 II.G.2. 1974 – 1976, 1985 – 1986 20 
  Osobné spisy vychovávaných   

  DrSc.   

  ĎURIŠIN, Dionýz; MARUŠIAK, Ondrej.   

II.CH. Spoločenské organizácie 

257 II.CH. 1973 21 
  Spoločenské organizácie   

  Plán činnosti ZO KSS pri LVÚ SAV na 2. polrok 1973; základné stranícke 

školenia 1972/1973; správa ZO KSS pri LVÚ SAV k listu CZV KSS o 

kádrovej práci; uplatňovanie vedúcej úlohy strany v LVÚ SAV a v 

Umenovednom ústave SAV za obdobie od straníckych a občiansko-

politických pohovorov v roku 1970; charakteristika ZO KSS pri LVÚ SAV. 

  

258 II.CH. 1974 21 
  Spoločenské organizácie   

  Plány činnosti ZO KSS pri LVÚ SAV na rok 1974; plán činnosti výboru ZO 

KSS; plán činnosti DO ROH na rok 1974; bilančná správa ZO KSS pri LVÚ 

SAV za rok 1973; rámcový plán ZO KSS pri LVÚ SAV; zápisnica zo 

schôdze výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 12.VI.; zápisnica a správa Ústrednej 
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kontrolnej revíznej komisie KSS o kontrole plnenia uznesenia predsedníctva 

ÚV KSČ ku kádrovej a personálnej práci z hľadiska záverov októbrového 

pléna ÚV KSČ z roku 1972 v LVÚ SAV; uznesenia bilančnej plenárnej 

schôdze ZO KSS pri LVÚ SAV; prezenčná listina z členskej schôdze ZO 

KSS pri LVÚ SAV 16.IX.; súhrnná správa o hodnotení nomenklatúrnych 

kádrov pri LVÚ SAV v roku 1974; schválenie kandidátky výboru Slovenskej 

literárnovednej spoločnosti pri SAV na funkčné obdobie 1975 – 1976 

výborom ZO KSS pri LVÚ SAV; previerka plnenia smerníc ÚV KSČ ku 

skvalitňovaniu členskej základne strany v ZO KSS pri LVÚ SAV; politicko-

organizačné zabezpečenie k previerke plnenia uznesenia ÚV KSČ o 

socialistickej výchove mladého pokolenia v SAV; politicko-organizačné 

zabezpečenie previerky komplexného hodnotenia nomenklatúrnych kádrov 

v SAV a uzatvárania termínovaných pracovných zmlúv s vedeckými 

pracovníkmi; doplnok k správe o odbere straníckej tlače a prehľade stavu 

knižnice; informácia o práci s mladými vedeckými pracovníkmi v LVÚ 

SAV; podklady k činnosti XX. ZO KSS pri LVÚ SAV; zoznam účastníkov 

straníckeho vzdelávania; správa pokladníka ZO KSS pri LVÚ SAV za rok 

1974. 

259 II.CH. 1975 21 
  Spoločenské organizácie   

  Plány činnosti ZO KSS pri LVÚ SAV na rok 1975; uznesenia z plenárnej 

schôdze ZO KSS pri LVÚ SAV 18.II.;  zápis z výročnej členskej schôdze 

ZO KSS pri LVÚ SAV 15.XII.; súhlas výboru ZO KSS pri LVÚ SAV s 

publikovaním pracovníkmi LVÚ SAV; revízna správa finančného 

hospodárenia ZO KSS pri LVÚ SAV za rok 1975; správa pokladníka ZO 

KSS pri LVÚ SAV za rok 1975; koncepcia práce s politickou literatúrou v 

XX. ZO KSS; odber straníckej tlače. 

  

260 II.CH. 1976 21 
  Spoločenské organizácie   

  Časový a obsahový plán práce ZO KSS pri LVÚ SAV na 2. polrok 1976; 

perspektívny plán práce DO ROH pri LVÚ SAV do XVI. zjazdu KSČ; 

zápisnica zo schôdze výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 7.II.; zápisnice z 

členských schôdzí ZO KSS pri LVÚ SAV 15.III., 12.IV., 17.V.; stranícke 

vzdelávanie; údaje o ideologickej práci ZO KSS pri LVÚ SAV a 

Umenovednom ústave SAV; výhľadový plán rastu členskej základne ZO 

KSS; správa o priebehu filozoficko-metodologických seminárov LVÚ SAV 

za 1. polrok 1976. 

  

261 II.CH. 1977 21 
  Spoločenské organizácie   

  Zápisnice zo schôdzí výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 14.II., 28.II., 21.III., 

2.V., 16.V.; zápisnice zo schôdzí ZO KSS pri LVÚ SAV 14.II., 4.IV., 16.IV., 

19.XII.; zápisnice zo zasadnutí DV ROH pri LVÚ SAV 4.II., 12.IV., 18.V., 

8.VI.; správa o konaní výročnej členskej schôdze odbočky ZČSSP pri 

ústavoch literatúry a umenia SAV; správa o činnosti ZO KSS v LVÚ SAV a 

Umenovednom ústave SAV; správa výboru o výsledkoch práce ZO KSS pri 

LVÚ SAV pri plnení uznesení XV. zjazdu a ÚV KSČ od ostatnej výročnej 

členskej schôdze; správa o plnení uznesenia predsedníctva ÚV KSČ o 
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výchove vedeckých pracovníkov; správa o skvalitňovaní členskej základne;  

stranícke vzdelávanie; program činnosti LVÚ SAV v oblasti ideologického 

boja na roky 1977 – 1978; poznámky k činnosti straníckej organizácie; 

informácia o prvom vnútrozväzovom školení Slovenského zväzu žien v 

LVÚ SAV a niektoré závery z diskusie. 

262 II.CH. 1978 21 
  Spoločenské organizácie   

  Stranícke vzdelávanie; plán aktivít DV ROH v LVÚ SAV na roky 1977 – 

1978; správa o činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu žien pri 

Ústavoch spoločenských vied SAV za roky 1976 – 1978. 

  

263 II.CH. 1979 21 
  Spoločenské organizácie   

  Prezenčná listina z členskej schôdze ZO KSS pri LVÚ SAV; komentár k 

pohybu členstva v období od decembra 1976 do októbra 1979; záznam a 

správa z pohovorov s členmi ZO KSS pri LVÚ SAV; výmena členských 

legitimácií KSČ; zápisnica z plenárnej schôdze ZO ROH pri LVÚ SAV 

5.III.; zápisnica zo schôdze DV ROH pri LVÚ SAV 21.V.; správa o činnosti 

ZO SZM a o účasti komunistov na tejto činnosti. 

  

264 II.CH. 1980 21 
  Spoločenské organizácie   

  Zápisnica zo zasadnutia straníckej skupiny ZO KSS pri LVÚ SAV 8.XII.; 

kontrolná správa o plnení konkrétnych úloh uložených členom KSČ pri 

pohovoroch; správa výboru o výsledkoch práce ZO KSS pri LVÚ SAV pri 

plnení uznesení XV. zjazdu ÚV KSČ od ostatnej výročnej členskej schôdze; 

správa o plnení záverečnej správy a výmene členských legitimácií; 

vyhodnotenie výmeny členských legitimácií v ZO KSS pri LVÚ SAV. 

  

265 II.CH. 1981 21 
  Spoločenské organizácie   

  Časový a obsahový plán práce ZO KSS pri LVÚ SAV na rok 1981; zápisnice 

zo zasadnutí výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 26.I., 16.II., 23.II., 16.III., 

23.III., 13.IV.,27.IV., 11.V., 27.V., 8.VI., 19.VI., 6.VII., 16.VII., 17.VIII., 

29.IX., 12.X., 15.X., 9.XI., 30.XI., 14.XII.; správa výboru o výsledkoch 

práce ZO KSS pri LVÚ SAV pri plnení uznesení XV. zjazdu KSČ od 

poslednej výročnej členskej schôdze; správa revízorov ZO KSS pri LVÚ 

SAV; odovzdanie pokladne a účtovných dokladov ZO KSS pri LVÚ SAV; 

správa o práci ZO ROH a DV ROH za rok 1981. 

  

266 II.CH. 1982 21 
  Spoločenské organizácie   

  Zápisnice zo zasadnutí výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 4.I., 18.I., 25.I., 15.II., 

1.III., 15.III., 29.III., 5.IV., 13.IV., 26.IV., 10.V., 24.V., 14.VI., 28.VI., 

19.VII., 3.VIII., 16.VIII., 27.IX., 11.X., 18.X., 1.XI., 8.XI., 15.XI., 29.XI., 

13.XII., 27.XII.; uznesenia členskej schôdze ZO KSS pri LVÚ SAV; správa 

ZO KSS pri LVÚ SAV na riadnu členskú schôdzu Na začiatku roku 1982; 

zhodnotenie práce výboru ZO KSS pri LVÚ SAV; prezenčná listina členskej 

schôdze ZO KSS pri LVÚ SAV; perspektíva rastu členskej základne v ZO 

  



i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky    

  popis inventárnej jednotky   

 

Strana | 52  

KSS pri LVÚ SAV; skvalitňovanie a rast členskej základne; hodnotenie 

filozoficko-metodologických seminárov v LVÚ SAV za rok 1982. 

267 II.CH. 1983 21 
  Spoločenské organizácie   

  Zápisnice zo schôdzí výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 10.I., 17.I., 20.I., 7.II., 

21.II., 7.III., 12.III., 28.III., 11.IV., 25.IV., 12.V., 30.V., 6.VI., 13.VI., 16.VI., 

15.VIII., 22.VIII., 16.IX., 27.IX., 17.X., 24.X., 21.XI.; zápisnice a 

prerokované materiály zo schôdzí ZO KSS pri LVÚ SAV 17.I., 7.II., 14.III., 

11.IV., 16.V., 13.VI., 11.VII., 15.VIII., 19.IX., 17.X., 14.XI., 12.XII., 

19.XII.; záverečná správa o kontrole prijatých záverov pri komplexnom 

hodnotení nomenklatúrnych kádrov v rokoch 1980 – 1981 v ZO KSS pri 

LVÚ SAV; správa revízorov ZO KSS pri LVÚ SAV. 

  

268 II.CH. 1984 22 
  Spoločenské organizácie   

  Časový a obsahový plán ZO KSS pri LVÚ SAV na 4. štvrťrok 1984; 

uznesenie z členskej schôdze ZO KSS pri LVÚ SAV Na začiatku roka; 

správa výboru ZO KSS pri LVÚ SAV na členskú schôdzu Na začiatku roka;   

zápisnice zo schôdze výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 9.I., 16.I., 13.II., 20.II., 

26.III., 16.IV., 7.V., 21.V., 4.VI.,. 8.VI., 2.VII., 23.VII., 20.VIII., 3.IX., 

10.IX., 25.IX., 15.X., 5.XI., 12.XI., 29.XI., 10.XII., 17.XII.; správa o 

príprave straníckeho vzdelávania na rok 1984/1985. 

  

269 II.CH. 1985 22 
  Spoločenské organizácie   

  Časový a obsahový plán ZO KSS pri LVÚ SAV na 1. polrok 1985; zápisnice 

zo schôdzí výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 7.I., 28.I., 5.II., 11.III., 25.III., 

15.IV., 20.V., 10.VI., 1.VII., 15.VII., 15.VIII., 9.IX., 16.IX., 1.X., 15.X., 

4.XI., 18.XI., 27.XI., 16.XII.; správy výboru ZO KSS pri LVÚ SAV na 

členské schôdze ZO KSS pri LVÚ SAV; príhovor na výročnú členskú 

schôdzu ZO KSS pri LVÚ SAV; správa hospodára ZO KSS pri LVÚ SAV 

za rok 1985; správa revízorov ZO KSS pri LVÚ SAV o kontrole; pohovory 

a vyhodnotenie besied s členmi ZO SZM. 

  

270 II.CH. 1986 22 
  Spoločenské organizácie   

  Časové a obsahové plány ZO KSS pri LVÚ SAV na rok 1986; zápisnica zo 

schôdze výboru ZO KSS pri LVÚ SAV 6.I.; čestné uznanie ÚV KSČ. 

  

271 II.CH. 1987 22 

  Spoločenské organizácie   

  Plán hlavných úloh ZO KSS pri LVÚ SAV na 1. polrok 1987; zápisnice a 

prerokovávané materiály zo schôdzí ZO KSS pri LVÚ SAV 19.I., 16.II., 

23.III., 21.IV., 18.V., 15.VI., 21.IX., 19.X., 16.XI., 21.XII.; skúsenosti z 

realizácie uznesenia 3. zasadania ÚV KSČ k skvalitneniu členskej základne 

v roku 1987. 

  

  



i. č. signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky    

  popis inventárnej jednotky   
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272 II.CH. 1988 22 
  Spoločenské organizácie   

  Plán činnosti ZO KSS pri LVÚ SAV na 2. polrok 1988; zápisnice a 

prerokované materiály zo schôdzí ZO KSS pri LVÚ SAV 18.I., 15.II., 7.III., 

14.III., 25.IV., 23.V., 20.VI., 22.VIII., 19.IX., 17.X., 21.XI., 19.XII. 

  

273 II.CH. 1989 22 
  Spoločenské organizácie   

  Časový harmonogram a plán činnosti ZO KSS pri LVÚ SAV na rok 1989; 

zápisnice a prerokované materiály zo schôdzí ZO KSS pri LVÚ SAV  16.I., 

20.II., 20.III., 17.IV., 15.V., 16.VI., 22.VIII., 18.IX., 16.X., 20.XI. 27.XI. 

  

274 II.CH. 1990 22 
  Spoločenské organizácie   

  Súpis o záznamoch o výsledkoch pohovorov v roku 1970.   

275 II.CH. 1967 – 1989 23 

  Spoločenské organizácie   

  Stranícke posudky na ašpirantov a pracovníkov pracovísk patriacich do XX 

ZO KSS, záznamy zo straníckych pohovorov, žiadosti o prijatie do KSS, 

výmeny členských legitimácií KSS, obnovenie členstva v KSS. 

  

276 II.CH. 1985 – 1989 23 

  Spoločenské organizácie  

  Podací denník ZO KSS.  
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