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I.

Základné údaje o organizácii

1.

Kontaktné údaje
Názov pracoviska: HISTORICKÝ ÚSTAV SAV
Riaditel: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
tel: 52 92 57 53/112

fax: 52 96 16 45

e- mail:histvabi@savba.sk

Štatutárny zástupca riaditela: PhDr. Edita Ivanicková, CSc.
tel: 52 92 57 53/120

fax: 52 96 16 45

e- mail: histivan@savba.sk

Zástupca riaditela: PhDr. Milan Podrimavský, CSc.
tel: 52 92 57 53/113
fax: 52 96 16 45
e- mail: histpodr@savba.sk
Vedecký tajomník: Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
tel: 52 92 57 53/118

fax: 52 96 16 45

e- mail: histfabr@savba.sk

Predseda vedeckej rady: PhDr. Michal Barnovský, DrSc.
tel: 52 92 57 53/109

fax: 52 96 16 45

e- mail: histbarn@savba.sk

Adresa sídla: Klemensova 19, 813 64 Bratislava
tel: 52 92 57 53101
fax: 52 96 16 45
e- mail: histinst@savba.sk
Typ organizácie: rozpoctová

2.

Pocet a štruktúra zamestnancov

ŠTRUKTÚRA
ZAMESTNANCOV

K

K
do 35
rokov

K
ved.
prac.

M

M

Ž

P

R

F
Ž

Celkový pocet zamestnancov

82

9

10

36

45 81

71,9

143 800

Vedeckí pracovníci

52

1

3

28

24 52

44,9

89 800

Odborní pracovníci VŠ

22

8

5

8

13 21

20,0

40 000

Odborní pracovníci ÚS

8

0

2

0

8

8

7,0

14 000

Ostatní pracovníci

0

0

0

0

0

0

0

0

Doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia

0

8

2

0

0 10

10

20 000

Vysvetlivky:
K - kmenový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2003
F - fyzický stav zamestnancov k 31.12.2003
P - celorocný priemerný prepocítaný pocet zamestnancov
R - prepocítaná riešitelská kapacita v hod/rok
M. Ž – muži, ženy
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Priemerný vek všetkých kmenových zamestnancov k 31.12. 2003: 49
Priemerný vek kmenových vedeckých pracovníkov k 31.12.2003: 52
Pozn.: Menný zoznam pracovníkov k 31.12.2003 s vyznacením úväzku a riešitelskej kapacity
je uvedený v Prílohe c. 1.
3.

Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmenový stav k 3l.l2.2003)

Pracovníci s hodnostou

Vedeckí pracovníci v
stupnoch

DrSc.

CSc.,

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

PhD.
8
4.

44

3

2

16

23

13

Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné
obdobie (v zameraní, v organizacnej štruktúre a pod.)

Prijatie do pracovného pomeru:
Sedliaková Katarína – nástup 6.3.2003 (odborná pracovnícka VŠ)
Arpáš Róbert – nástup 1.7.2003 (odborný pracovník VŠ)
Macuha Maroš – nástup 1.8.2003 (odborný pracovník VŠ)
Valachová Denisa – nástup 1.10.2003 (odborná pracovnícka VŠ)
Zmeny v pracovnom pomere:
Šperka Andrej – k 15.3.2003 ukoncenie výkonu civilnej vojenskej služby
Ukoncenie pracovného pomeru:
Babejová Eleonóra – 13.1.2003
Sedliaková Katarína – 5.6.2003
Odchod do dôchodku:
--Jubileá:
Podrimavský Milan – 60 rokov
Jurcová Zuzana – 50 rokov
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II.

Vedecká cinnost

1. Domáce projekty ;
ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Pocet

Pridelené financie na r.
2003

1. Vedecké projekty VEGA,
na ktoré bol v r. 2003 udelený
grant

10

977 000,- Sk

2. Projekty APVT, na ktoré
bol v roku 2003 udelený grant

–

3. Vedecko-technické projekty,
na ktoré bol v r. 2003 udelený
grant

–

4. Projekty riešené v rámci
ŠPVV a ŠO

5

450000,- Sk

5. Projekty riešené v centrách
excelentnosti SAV

1

160 000, Sk

6. Iné projekty (ústavné, na
objednávku rezortov a pod.)

11

–

–

–

Bližšie vysvetlenie je v Prílohe c. 2

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:
a) základného výskumu
DVORÁKOVÁ, Daniela: Rytier a jeho král. Stibor zo Stiboríc a Žigmund
Luxemburský. Sonda do života stredovekého šlachtica s osobitným zretelom na
územie Slovenska. Budmerice: Vydavatelstvo RAK 2003, 527 s. ISBN 80-85501-25-2
Autorka urobila sondu do života stredovekého šlachtica – do jeho mentality, úrovne
vzdelania, duchovnej a hmotnej kultúry, do jeho bývania a volného casu. Ide o prvé dielo
slovenskej historiografie, ktoré z takto širokého pohladu nacrtáva obraz stredovekého
jedinca z urcitej spolocenskej vrstvy. Práca hned po uvedení na knižný trh vzbudila
pozornost citatelov.
Monografia, napísaná na základe hlbkového archívneho výskumu, je výsledkom grantovej
úlohy VEGA c. 2/3143/23 (vedúci projektu doc. PhDr. Ján Lukacka, CSc.).
DVORÁKOVÁ, Daniela: Knight and his King. Stibor from Stiborice and Sigismond
from Luxemburg. Insight into Life of Medieval Nobleman from Point of View of Slovak
territory. Budmerice: Publishers RAK 2003, 527 pp. ISBN 80-85501-25-2
The book is an insight to the life of a medieval nobleman – into his mentality, level of
education, spiritual and material culture, to his living habits and free time activities. In the
Slovak historiography it is the first work dealing in such a komplex way with the picture
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of an medieval individuality from a certain social stratum. Immediately after publishing
the book has risen the public interest.
The monograph, based upon the thorough archival research, is the result of the VEGA
project No. 2/3143/23 (head of the project Doc. PhDr. Ján Lukacka).
b) aplikacného typu (uviest používatela)
MICHÁLEK, Slavomír – KRAJCOVICOVÁ, Nataša a kol.: Do Pamäti národa.
Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storocia, Bratislava: VEDA 2003, 686
s. ISBN 80-224-0771-2
PEŠEK, Jan a kol.: Aktéri jednej éry na Slovensku 1948 - 1989. Personifikácia
politického vývoja. Prešov: Vydavatelstvo Michala Vaška v spolupráci
s Historickým ústavom SAV 2003, 392 s. ISBN 80-7165-417-5
Obidve kolektívne monografie splácajú dlh slovenskej historiografie v oblasti vedeckého
spracovania biografických príruciek k slovenským dejinám, osobitne dejinám 20. storocia.
Do urcitej miery tvoria celok a podávajú prehladné, vedecky overené údaje o slovenských
osobnostiach, ktoré sa tým ci oným spôsobom podielali na tvorbe slovenských dejín,
zachytávajú súvislosti a vztahy slovenských i širších európskych reálií. Prvá práca
obsahuje medailóny 168 osobností v oblasti politiky, diplomacie, cirkví, vojenstva,
hospodárskeho a kultúrneho života. Druhá monografia približuje obdobie komunizmu
prostredníctvom politických profilov ludí, ktorí patrili k mocenskej elite. Obsahuje 100
portrétov tých, ktorí zhladiska svojich pozícií aktívne vstupovali do politiky, urcovali
smer vývoja, no súcasne boli vtahovaní do udalostí, ktoré ich formovali i deformovali.
Obidve práce sú urcené odbornej iširšej verejnosti, všetkým stupnom škôl, mediálnej
a decíznej sfére. Ústav uvažuje o ich preklade do svetového jazyka.
MICHÁLEK, Slavomír – KRAJCOVICOVÁ, Nataša et al.: For Memory of Nation.
Personalities of Slovak History in First Half of 20th Century. Bratislava: VEDA 2003,
686 pp. ISBN 80-224-0771-2
PEŠEK, Jan et al: Actors of One Era in Slovakia 1948 - 1989. Personification of the
Political Development. Prešov, Michal Vašek Publishers in cooperation with the
Institute of History of the SAS 2003, 392 pp. ISBN 80-7165-417-5
Both collective monographs have payed the debt of the Slovak historiography in scientific
treating of the biographic handbooks on Slovak history, especially on its 20th century
history. In certain way they create a whole and give the deap and scientific prooved
insight of the Slovak personalities in this or another way connected with the Slovak
history and with relations to Slovak or broader European realia. The first book contains
168 potraits of the personalities from policy, diplomacy, churches, military and from the
economic and cultural sphere. The second book depictures the communist regime by the
means of the political profiles of the people belonging to the power-élite. There are 100
text pictures of those, who beeing in the certain position arranged the state policy and
decided about further development. At the same time they were pulled into the current
events, which formed and deformed them.
Both handbooks are aimed at professional and common public, at all kinds of schools and
for media and the sphere of decision. The institute thinks about the translation of these
works into one of the world languages.
c) medzinárodných vedeckých projektov (uviest zahranicného partnera alebo
medzinárodný program)
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Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Hrsg. STEKL,
H. – MANNOVÁ, E. Wiener Vorlesungen Konversatorien und Studien 14. Wien:
Facultas Verlags- und Buchhandels AG 2003, 445 S. ISBN 3-85114-668-9
Monotematický zborník obsahuje porovnanie ústredných identifikacných obrazov Slovákov
a Rakúšanov. Koncentruje sa na význam hranice, hlavných miest, zakladatelov štátov
(Štefánik, Renner), na horstvá (Tatry, Alpy), na "národné" jedlá a nápoje, ako aj na mýty
novej štátnosti po roku 1945 resp. 1993. Autori dekonštruujú mýty a poukazujú na ich
inštrumentalizáciu.
Práca je výsledkom medzinárodného projektu Erinnerungsorte in der Slowakei und in
Österreich. Spolocný projekt Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien
a HÚ SAV. Vedúci projektu prof. Hannes Stekl
Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Hrsg. STEKL, H.
– MANNOVÁ, E. Wiener Vorlesungen Konversatorien und Studi en 14. Wien: Facultas
Verlags- und Buchhandels AG 2003, 445 S. ISBN 3-85114-668-9
Monotheamatic collection of papers contains a comparison of central figures of identitybuilding of Slovaks and Austrians. The papers focus on the importance of borders, on the
capitals, on the founders of states (Štefánik, Renner), on the mountains (Tatra, Alps), on the
"national" food and drinks, and on the myths of the new statehood after 1945 and 1993.
Authors de-construct the myths and stress their instrumentalization.
The book is a result of the international project Erinnerungsorte in der Slowakei und in
Österreich. It is a common project of the Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte,
Universität Wien and IH SAS. Head of the project Prof. Hannes Stekl,.
Výber najvýznamnejších výsledkov bol urobený v súcinnosti s vedeckou radou ústavu dna 19.
januára 2004.

3.

Vedecký výstup (Knižné publikácie uviest v Prílohe c. 3)

PUBLIKACNÁ*, PREDNÁŠKOVÁ A EDICNÁ CINNOST

Pocet v r. 2003 a
doplnky z r. 2002

1. Vedecké monografie vydané doma

5

2. Vedecké monografie vydané v zahranicí

1

3. Knižné odborné publikácie vydané doma
4. Knižné odborné publikácie vydané v zahranicí

3

5. Knižné popularizacné publikácie vydané doma

–

6. Knižné popularizacné publikácie vydané v zahranicí

–

7. Kapitoly v publikáciách ad 1/

1

8. Kapitoly v publikáciách ad 2/

7

9. Kapitoly v publikáciách ad 3/

5

10. Kapitoly v publikáciách ad 4/

6

11. Kapitoly v publikáciách ad 5/

2

7

1

12. Kapitoly v publikáciách ad 6/

–

13. Vedecké práce v casopisoch evidovaných v Current Contents
14. Vedecké práce v ostatných casopisoch

14
56

15. Vedecké práce v zborníkoch
15a/ recenzovaných

51

15b/ nerecenzovaných

17

16. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých casopisoch

26

17. Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30%
zahranicnou úcastou

117

18. Ostatné prednášky a vývesky

95

19. Vydávané periodiká evidované v Current Contents

1

20. Ostatné vydávané periodiká

4

21. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí

4

22. Vysokoškolské ucebné texty

–

23. Vedecké práce uverejnené na internete

1

24. Preklady vedeckých a odborných textov

14

* Uviest, ak je publikácia aj na elektronickom nosici alebo iba na elektronickom nosici

4.

Vedecké recenzie, oponentúry

Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v
zahranicných casopisoch, príspevkov na konferencie
s medzinárodnou úcastou, oponovanie grantových projektov

5.

Pocet v r. 2003 a
doplnok z r. 2002
29

Citácie
Pocet v r. 2002
a doplnok za r. 2001

CITÁCIE
Citácie vo WOS

140

Citácie podla iných indexov a báz s uvedením
pramena
Citácie v monografiách, ucebniciach a iných
knižných publikáciách

1747

8

6.Vynálezy a licencie

7.

Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám
pracoviska
• Charakteristickým rysom vedecko-výskumnej cinnosti HÚ SAV roku 2003 bolo, že sa
vo forme publikovaných výstupov zverejnili doteraz zanedbávané témy (život
stredovekého šlachtica, biografie slovenských osobností a pod.).
• Dalším prvkom, ktorý sa stáva bežnou súcastou cinnosti ústavu, sú ústavné projekty.
Ich zmyslom je zabezpecit, aby všetci pracovníci získali skúsenosti s tímovou prácou.
Koncentrácia na ciastkové témy vytvára predpoklady pre rozpracovanie väcších
projektov, a to ci už grantových (VEGA) alebo medzinárodných.

III.

Vedecká výchova a pedagogická cinnost

1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Forma

Pocet k 31.12.2003

Pocet ukoncených doktorantúr v r. 2003
Predcasné ukoncenie
z dôvodov

Doktoranti
celkový
pocet

úspešnou
z toho
obhajobou
novoprijatí

M

Ž

M Ž

Denná

8

2

2

0

2

Externá

31 18

6

4

11

M

Ž

uplynutím
casu
urceného
na
štúdium

2. Zmena formy doktorandského štúdia

Preradenie z dennej formy na externú
Preradenie z externej formy na dennú

Pocet
2
0

9

neobhájením
dizertacnej
práce alebo
neudelením
vedeckej
hodnosti

rodinných, nevykonania
zdravotných odbornej
a iných,
skúšky
resp. bez
udania
dôvodu

1

3. Prehlad údajov o doktorandoch, ktorí ukoncili doktorandské štúdium úspešnou
obhajobou

Meno doktoranda Forma
DŠ

Den,mesiac,
rok nástupu
na DŠ

Den,mesiac, Císlo a Meno a
rok obhajoby názov
organizácia
vedného školitela
odboru

Fakulta
udelujúca
vedeckú
hodnost

Štefánik M.

IDŠ

1.10.1998

25.2.2003

71-02-9 Bartl (PF UK)

FF UK

Fundárková A.

IDŠ

1.10.1998

11.12.2003

71-02-9 Kohútová(HÚ)

FF UK

Pelcáková D.

IDŠ

1.10.1997

4.12.2003

71-01-9 Kovác

FF UK

Segeš V.

EDŠ

1.5.1995

11.12.2003

71-02-9 Bartl

FF UK

Federmayer F.

EDŠ

1.10.1997

19.2.2003

71-07-9 Cicaj

FF UK

Krasnovský B.

EDŠ

1.10.1995

19.2.2003

71-07-9 Hallon

FF UK

4. Údaje o pedagogickej cinnosti

PEDAGOGICKÁ
CINNOST

Prednášky
doma

Cvicenia *

v zahranicí

doma

Pocet prednášatelov 12
alebo vedúcich
cvicení**

4

Celkový pocet hodín
v r. 2002

130

416

v zahranicí

* – vrátane seminárov, terénnych cvicení a preddiplomovej praxe
** – neuvádzat pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách
Prehlad prednášatelov predmetov a vedúcich cvicení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry a
vysokej školy je uvedený v Prílohe c. 4

•
•
•
•
•
•
•

Pocet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác: 8
Pocet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: 17
Pocet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.): 24
Pocet oponovaných dizertacných a habilitacných prác: 20
Pocet pracovníkov, ktorí oponovali dizertacné a habilitacné práce: 12
Pocet pracovníkov, ktorí pôsobili ako clenovia komisií pre obhajoby doktorandských
dizertacných prác: 6
Pocet pracovníkov, ktorí pôsobili ako clenovia komisií pre obhajoby doktorských
dizertacných prác: 3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pocet pracovníkov, ktorí pôsobili ako clenovia komisií, resp. oponenti v inauguracnom
alebo habilitacnom konaní na vysokých školách: 6
Menný prehlad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spolocných odborových komisií
pre doktorandské štúdium
slovenské dejiny: Cicaj V., Kovác D.
všeobecné dejiny: Bystrický V., Cierna - Lantayová D., Ivanicková E., Petruf P.
dejiny národného hospodárstva: Fabricius M., Hallon L., Holec R. Žatkuliak J.
dejiny vied a techniky: Barnovský M., Hallon L., Holec R., Morovics M.,
Menný prehlad pracovníkov, ktorí pôsobili ako clenovia vedeckých rád fakúlt
a univerzít
Morovics – clen Vedeckej rady Ústavu teórie a dejín vedy Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Holec – clen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Kovác – clen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave
Menný prehlad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnost alebo
vyšší kvalifikacný stupen (s uvedením hodnosti/stupna): – – –

5. Zoznam spolocných pracovísk SAV s vysokými školami s uvedením strucných
výsledkov spolupráce
Žiadne
6. Iné dôležité informácie k pedagogickej cinnosti
Doktorandi:
Mgr. Bada Michal
Mgr. Benko Juraj
Mgr. Hanula Matej – od 16.11.2003
Mgr. Hudek Adam – od 1.10.2003
Mgr. Machajdíková Mária
Mgr. Michela Miroslav
Mgr. Petranský Ivan
Mgr. Rybárová Petra
Mgr. Segeš Dušan
Mgr. Šperka Andrej – od 16. 3. 2003
Mgr. Vöröš Ladislav
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IV. Medzinárodná vedecká spolupráca
1. Aktívne medzinárodné dohody organizácie s uvedením partnerského pracoviska
v zahranicí, doby platnosti, náplne a dosiahnutých výsledkov, vrátane publikácií,
ktoré zo spolupráce vyplynuli.
•

Historický ústav AV CR, Praha
Medziústavná dohoda HÚ SAV
Trvanie dohody: neobmedzená platnost
Zodpovední za dohodu: riaditelia oboch ústavov
Dohoda nemá klauzulu o osobitnej výmennej kvóte mimo rámca MAD. Je zameraná na
praktickú spoluprácu vo vedecko-výskumnej, vedecko-organizacnej, vedecko- informacnej
a pod. oblasti.
V rámci medziústavnej zmluvy existuje Dohoda o spolupráci medzi bibliografickými
úsekmi knižnice Historického ústavu AV CR a Základným informacným strediskom HÚ
SAV. Od r. 1997 je súcastou medziústavnej zmluvy. Cielom je vydávat bibliografie
z dejín Cesko-Slovenska za jednotlivé roky. HÚ SAV sa nepodiela na financnej stránke.
ZIS HÚ SAV prispieva bibliografickými údajmi zo Slovenska a súcasne sa zaväzuje
rozposielat povinné výtlacky vydaných bibliografií v rámci vedeckých a knižnicných
inštitúcií Slovenska ako aj svojim zahranicným výmenným partnerom, za co dostáva
dalšie bezplatné výtlacky bibliografií na výmenné úcely. Na spolupráci sa podielajú
TRÍSKOVÁ H., SEDLIAKOVÁ, A.

•

Historický ústav MAV, Budapešt
Medziústavná dohoda HÚ SAV
Trvanie dohody: obnovená r. 1992 – neobmedzená platnost
Zodpovední za dohodu: riaditelia oboch ústavov
Dohoda má klauzulu o osobitnej výmennej kvóte mimo rámca MAD venovanej pobytom
zacieleným na archívny výskum. Je zameraná na praktickú spoluprácu vo vedeckovýskumnej, vedecko-organizacnej, vedecko- informacnej a pod. oblasti.
Súcastou dohody je spolupráca ZIS HÚ s knižnicným oddelením HÚ MAV. Zahrna
výmenu všetkých publikácií a bibliografických informácií. Za spoluprácu sú zodpovedné
TRÍSKOVÁ, H., SEDLIAKOVÁ, A.

•

Historický ústav PAN, Varšava
Medziústavná dohoda HÚ SAV
Trvanie dohody: jún 2003 – neobmedzená platnost
Zodpovední za dohodu: štatutárni zástupcovia riaditelov oboch ústavov
Dohoda má klauzulu o osobitnej výmennej kvóte mimo rámca MAD, je však podmienená
financnými možnostami oboch ústavov. Je zameraná na praktickú spoluprácu vo
vedecko- výskumnej, vedecko-organizacnej, vedecko-informacnej a pod. oblasti.
Konkrétne výsledky spolupráce by sa mali prejavit r. 2004/2005.

•

Herder-Institut, Marburg
Medziústavná dohoda HÚ SAV
Trvanie dohody: apríl 1997 – neobmedzená platnost
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Zodpovedné za dohodu: ZIS HÚ SAV
Dohoda sa koncentruje výlucne na spoluprácu pri príprave vydania štvorstrannej
medzinárodnej bibliografie (Nemecko, CR, Polsko, SR) „Bibliographie zur
Landesgeschichte Ostmitteleuropas“. Pripravovaná bibliografia bude vychádzat rocne a
bude rozširovaná klasickou papierovou formou a modernými informacnými médiami CD
a Internet. Zatial sa odovzdali do tlace údaje za roky 1995, 1996 a 1997. Dohoda nie je
financovaná. Na projekte v rámci grantu VEGA pracujú: SEDLIAKOVÁ, A.,
TRÍSKOVÁ, H., I. MIKULICOVÁ.
•

School of History, University of Leeds, Velká Británia
Medziústavná dohoda HÚ SAV
Trvanie dohody: apríl 1991 – neobmedzená platnost
Zodpovedné za dohodu: ZIS HÚ SAV
Dohoda sa koncentruje výlucne na spoluprácu pri vydávaní „International Medieval
Bibliography for the Study of the Middle Ages 450-1500“. Posielame do nej
bibliografické údaje prác týkajúcich sa obdobia stredoveku (od r. 1991 2x rocne), cím sa
vlastne propagujú práce slovenských medievalistov v zahranicí.

•

Comité International des Sciences Historiques, Lausanne – Paris
Medziústavná dohoda HÚ SAV
Trvanie dohody: neobmedzená platnost
Zodpovedné za dohodu: ZIS HÚ SAV
Dohoda sa koncentruje výlucne na spoluprácu pri vydávaní každorocnej medzinárodnej
bibliografie (na základe rozhodnutia UNESCAz r. 1947). V roku 2002 bol vydaný
zväzok, v ktorom sú prvýkrát publikované údaje zo Slovenska. Slovenská strana sa na
tomto projekte financne nepodiela.

2. Aktívne bilaterálne medzinárodné projekty nadväzujúce na medziakademické
dohody (MAD)
Spolu: 6
•

•

Edícia dokumentov - Prameny k dejinám cs. kríze v letech 1967-1970. Vydáva Ústav
pro soudobé dejiny AV CR v Prahe. Grantová agentúra CR, c. projektu 404/94/0442 a
Nadácia Konráda Adenauera. Vedúci projektu O. Tuma. Doba trvania projektu 1994 –
neobmedzene. Koordinátor za Slovensko Jozef ŽATKULIAK.
KSC a radikální socialismus v Ceskoslovensku 1918-1989. Projekt Ústavu pro
soudobé dejiny AV CR Hlavný riešitel Zdenek Kárník, grant poskytla GAAV CR na
roky 2001-2005. Koordinátor slovenskej úcasti Xénia ŠUCHOVÁ.

•

Historický výskum stereotypov v Nemecku a na Slovensku. Bilaterálny projekt v
spolupráci s Univerzitou Oldenburg (prof. Hans Henning Hahn); doba trvania projektu
2000 – neobmedzene. Koordinátor za slovenskú stranu Elena MANNOVÁ.

•

Krize komunistického systému v Ceskoslovensku 1953-1957. Projekt Ústavu pro
soudobé dejiny AV CR Praha, vedúci projektu J. Pernes. Grantová agentúra CR, c.
projektu 409/00/1227; trvanie projektu 2000-2003. Koordinátor slovenskej úcasti Jan
PEŠEK.

•

Medzinárodná spolupráca v rámci grantového projektu VEGA c. 2/3204/23 Rusko a
vztahy medzi národmi v strednej Európe (19.-20. stor.), vedúca Tatiana
IVANTYŠYNOVÁ; za rok 2003: priama spolupráca vrámci grantu s Historickým
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ústavom AVCR- Brno, Doc. PhDr. Radomír Vlcek, CSc. riaditel pobocky HÚ AV CR
Brno
• Osterreichs Wirtschaftsbeziehungen mit den mittel -und südosteuropäischen
Nachbarländern 1945 – 1989. Vedúci projektu. prof. Teichová a prof. Stiefel. Trvanie
projektu 01 2004 – 12 2006. Prípravné práce na projekte za slovenskú stranu Miroslav
LONDÁK.
• V rámci bilaterálnych medzinárodných zmlúv sa naši pracovníci podielali v roku 2002
na cinnosti a príprave vedeckých konferencií organizovaných v rámci zmiešaných
komisií historikov (prehlad vedeckých podujatí zorganizovaných v roku 2002 je v
prílohe 2 a 3):
• cesko-slovenskej komisie historikov
• slovensko- madarskej komisie historikov
• slovensko-polskej komisie historikov
• slovensko-nemeckej komisie historikov
• slovensko-rumunskej komisie historikov

3. Úcast pracoviska na riešení multilaterálnych projektov medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce (MVTS).
Projekty s uvedenými údajmi uviest v tomto clenení:
a/ Projekty 5. rámcového programu EÚ (iba projekty riešené v roku 2003,
neuvádzat projekty, ktoré sú už ukoncené).
b/ Projekty 6. rámcového programu EÚ – stav evaluácie a kontraktovania
(neuvádzat projekty, ktoré sú už vyradené).
c/ Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS,
EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné.
d/ Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráce
(Grécko, CR, Nemecko a iné.).
a/
•

European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean. Building on the
Past. Projekt podpísaný 20.12.2001; registrovaný pod c. HPMT-CT-2001-00225; na dobu
01. 2002- 12. 2005. Zodpovedný vedúci projektu: KOVÁC, D., KILIÁNOVÁ, G..

c/
• Svetová evidencia inkunábul. Mnohostranný projekt organizovaný British Library (Velká
Británia); doba trvania projektu 1997 – neobmedzene. Koordinátor za slovenskú stranu
Eva FRIMMOVÁ.
• European Association for Banking History Project. Trvanie projektu 2002-2004.
Spoluriešitel za slovenskú stranu Ludovít HALLON.
• Occupation in Europe: the Impact of National Socialist and Fascist Rule. European
Science Foundation Research Programmm; doba trvania projektu 2000-2004. Projekt s
medzinárodnou úcastou koordinuje Robinson College v Cambridge. Koordinátor úcasti za
slovenskú stranu Roman HOLEC, spoluúcast HALLON, Ludovít. Subtéma Trade,
Finance in the „New Order“ in Europe 1939-1945.
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•
•

Cultural Exchange in Europe 1400-1700. Sekcia Information and communication.
Medzinárodný projekt financovaný European Science Foundation. Trvanie projektu 19992003. Koordinátor za slovenskú stranu Eva KOWALSKÁ.
FOROST-Projekt 2.IV.4: Forschungsverband Ost- und Südeuropa., Projekt vedú Prof.
Schulze-Wessel, LMU München a Dr. Peter Haslinger, Collegium Carolinum. Úcast za
HÚ SAV ZAVACKÁ, Marína.

d/
• Slovensko-polské vztahy a ich odraz v humanitných vedách v Polsku a na Slovensku.
Vedúci projektu za slovenskú stranu je prof. Jozef Hvišc, DrSc. Bilaterálny projekt
financovaný ministerstvami školstva SR a Polskej republiky. Spoluriešitelka projektu
BARTLOVÁ, Alena
• Odsúdení na spoluprácu, predurcení na rozchod? (Slovensko-ceské vztahy v 20. storocí)
na roky 2002-2003 v rámci medzivládnej dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi
SR a CR. vedúci projektu za slovenskú stranu HOLEC, Roman
•

Projekt Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation
Partner: Inštitút pre klasickú filológiu, stredovekú a novovekú latincinu pri
Viedenskej univerzite. Císlo projektu 44 s 1, trvanie projektu: 11 2003- 11 2004.
Spolupráca pri príprave konferencie a vydaní zborníka z konferencie Cestopisy
v novoveku . FRIMMOVÁ, Eva za HÚ SAV.

4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutocnenej mobility a
riešenia medzinárodných projektov.
•
•
•

Seminár pre študentov európskeho doktorátu sociálnych dejín Európy a Stredomoria
Borders and Boundaries. A Comparative View. Bratislava, 4. – 6. september 2003,
organizátori Ústav etnológie SAV a Historický ústav SAV.
MANNOVÁ, Elena: Spolupráca s Univerzitou Oldenburg (prof. Hans Henning Hahn) pri
zostavovaní zborníka z konferencie "Spôsoby vnímania národov a ich stereotypizácia v
komparatistickej perspektíve" (2001), vyjde v Nemecku vo vydavatelstve Peter Lang.
International Bibliography of Historical Science 67, 1998. Ed.: Mastrogregori, Massimo.
Munchen, K.G.Saur 2003, 423 s. (75 bibliograf. záznamov zo Slovenska).

5. Clenstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spolocnostiach, úniách a národných
komitétoch SR.
BARNOVSKÝ, Michal
•

podpredseda Slovensko-ukrajinskej komisie historikov

•

clen Slovensko-ceskej komisie historikov

BARTLOVÁ, Alena
•

podpredsednícka Slovensko-polskej komisie historikov

•

clenka Slovensko – polskej komisie humanitných vied pri MŠ SR
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• clenka Spolecnosti pro výskum hospodárských dejin so sídlom v Prahe, AV CR
CICAJ, Viliam
• clen Slovensko-ceskej komisie historikov
•

predseda slovenskej komisie CIHEC (Commision Internationale d´Histoire Ecclesiastique
Compareé)

FABRICIUS, Miroslav
•

clen Spolecnosti pro hospodárské a sociální dejiny, Praha

FERENCUHOVÁ, Bohumila
•

clenka Slovenského národného komitétu historikov

•

clenka vedenia Commission d´histoire des relations internationales (Miláno)

•

clenka Association internationale d´histoire contemporaine de l´Europe (Geneve Strasbourg).

FRIMMOVÁ, Eva
•

clenka Romanian Academy of Scientists, the American branch, New York

HOLEC, Roman
•

clen Slovenského národného komitétu historikov

•

tajomník Slovensko-ceskej komisie historikov

•

clen Cesko-slovensko-nemeckej komisie historikov

•

clen Slovensko-rakúskej komisie historikov

•

clen Spolecnosti pro hospodárske a sociální dejiny Praha

HRADSKÁ, Katarína
•

clenka vedeckého kolégia Yad Vashem, Jerusalem, Israel – centra pre výskum
holokaustu.

IVANICKOVÁ, Edita
•

clenka a tajomnícka slovenskej sekcie Slovensko- nemeckej komisie a Cesko-nemeckej
komisie historikov

•

clenka a tajomnícka Slovenského národného komitétu historikov (clen CISH)

•

clenka a predsednícka slovenského výboru Fóra britských, ceských a slovenských
historikov.

IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana
•

podpredseda Slovensko-ruskej komisie historikov

KAMENEC, Ivan
•

predseda slovenskej casti Cesko-slovenskej historickej komisie

KODAJOVÁ, Daniela
•

clen Slovensko-ruskej komisie historikov

•

clen Slovensko- ukrajinskej komisie historikov
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KOHÚTOVÁ, Mária
•

clenka slovenskej komisie CIHEC (Commision Internationale d´Histoire Ecclesiastique
Compareé)

KOVÁC, Dušan
•

predseda Slovenského národného komitétu historikov

•

clen Royal Historical Society, Londýn

•

clen Collegium Carolinum, Mníchov

•

clen medzinárodnej Vedeckej rady Österreichische Ost- und Südosteuropa Institut Wien,

•

clen medzinárodnej Vedeckej rady Europa Institut Budapest

•

predseda slovenskej sekcie Slovensko- nemeckej a Cesko-nemeckej komisie historikov

•

predseda slovenskej sekcie Slovensko-rakúskej komisie historikov

•

clen slovenského výboru Fóra brotských, ceských a slovenských historikov

KOWALSKÁ, Eva
•

clenka Slovenského národného komitétu historikov

•

clenka Slovensko-rakúskej komisie historikov

•

clenka Österreichische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts

KRAJCOVIC, Milan
•

predseda slovenskej casti Slovensko-rumunskej komisie historikov

KRAJCOVICOVÁ, Natália
•

clenka Spolecnosti pro hospodárské dejiny v CR

LENGYELOVÁ, Tünde
•

clenka Slovensko- madarskej komisie historikov

LUKACKA, Ján
•

clen Arbeitskreis fúr genetische Siedlungsforschung , Univerzita Bonn, Nemecko

MOROVICS, Miroslav
•

clen Spolocnosti Š. A.Jedlika, Madarsko

PETRUF, Pavol
•

clen slovensko-rumunskej komisie historikov

•

clen medzinárodného výboru organizácie L´association des Amis de Maurice Baumont.

PODRIMAVSKÝ, Milan
•

clen Slovensko- madarskej komisie historikov

SZEGHYOVÁ, Bla nka
• clenka Junior Chamber, Historického fóra britských, ceských a slovenských historikov
(Forum of British-Czech-Slovak Historians)
ŠUCHOVÁ, Xenia
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•

clenka Cesko-slovenskej historickej komisie

ZELENÁK, Peter
•

predseda slovenskej casti Slovensko-madarskej komisie historikov

6. Clenstvo v redakcných radách casopisov v zahranicí.
•
•
•
•
•
•
•
•

AVENARIUS, Alexander: Byzantinoslavica (Praha), Byzantinorussica (Moskva)
BYSTRICKÝ, Valerián: Ceský casopis historický (Praha)
FERENCUHOVÁ, Bohumila: Revue d´Europe centrale (Strasbourg)
HOLEC, Roman: Cesko-slovenská rocenka (Brno)
KAMENEC, Ivan: Soudobé dejiny (Praha)
KOVÁC, Dušan: Osterreichische Osthefte (Vieden), Prager Papers on History of
international Relations (Praha), Cesko- slovenská rocenka (Brno)
MANNOVÁ, Elena: Kolor-Journal on Moving Communities (Brusel),
ŽATKULIAK, Jozef: Soudobé dejiny (Praha)

7. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii
podielal, s vyhodnotením vedeckého a spolocenského prínosu podujatia. Do tejto
kategórii patria podujatia s aspon 30 % zahranicných úcastníkov.
•

•

•

•

•

Borders and Boundaries. A Comparative View. Seminár pre študentov európskeho
doktorátu sociálnych dejín Európy a Stredomoria Bratislava, 4. – 6. september 2003.
Organizátori Ústav etnológie a Historický ústav SAV. Seminár predstavuje súcast
medzinárodnej vedeckej výchovy budúcich historikov. Umožnil úcastníkom zoznámit sa
so slovenskými reáliami a dejinami a nadviazat vedecké kontakty s týmto regiónom.
Cestopisy v novoveku. Medzinárodná konferencia, Bratislava 3.-5. novembra 2003.
Organizátor HÚ SAV. Cestopisy v novoveku znamenajú novú tému, ktorá ani na
medzinárodnej úrovni nebola ešte pertraktovaná. Konferencia riešila viaceré
metodologické problémy a položila základy výskumu cestopisov u nás.
Pálfiovci v novoveku – vzostup významného uhorského šlachtického rodu. Medzinárodná
vedecká konferencia, Bratislava
20. mája 2003. Spoluorganizátor HÚ SAV.
Problematikou vysokej šlachty sa slovenská historiografia dlhé obdobie nezaoberala.
Konferencia poukázala na postavenie Pálfiovcov v uhorskej spolocnosti, aj postavenie
uhorskej šlachty v rámci habsburskej monarchie.
Spolocnost, súdnictvo a vzdelanost v mestách v období stredoveku a raného novoveku.
Medzinárodná konferencia, Košice 10.-11. septembra 2003. Spoluorganizátor HÚ SAV.
Konferencia bola súcastou zasadnutia Komisie slovenských a madarských historikov
a slúžila výmene vedecky podložených názorov na vývoj v mestách v urcitej etape
spolocných slovensko- madarských dejín.
Atelier Geschichte/Workshop history: Impulse des Konfessionalismus, der Aufklärung und
des Nationalismus für die Gestalltung der kollektiven Identitäten in Mitteleuropa. Seminár
mladých historikov, Bratislava 16. –18.10.2003. Hlavný organizátor HÚ SAV. Seminár
umožnil výmenu výsledkov výskumu mladých historikv z 8 európskych krajín (CR,
Polsko, Rusko, Rumunsko, Madarsko, SR, Rakúsko, Nemecko), venujúcich sa
problémom konfesionalizmu, osvietenstva a nacionalizmu (národných hnutí) v 17. – 19.
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storocí. Priniesol konfrontáciu metodologických prístupov a rozšíril pohlad na spektrum
tém, ktorými sa uberá historiografia v súcasnosti.
•

Cesko-slovenské vztahy 10 rokov po rozdelení CSFR. 18.zasadanie Cesko-slovenskej
komisie historikov, spojené s pódiovou diskusiou a vedeckým seminárom Ceskoslovenské historické forum. Bratislava 8. – 10. 4. 2003. HÚ SAV spoluorganizátor.

•

Historické korene strednej Európy - Hladanie novej podoby strednej Európy (fenomén
integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1.svetovú vojnu). Medzinárodná konferencia
Smolenice, 24. – 26.11.2003. HÚ SAV hlavný organizátor. Námetom bola analýza javov,
ktoré spoluurcovali vývoj Európy z hladiska spolupráce a animozity európskych národov.
Na podujatie nadviaže r. 2004 konferencia, ktorá uvedené javy rozoberie v 20. storocí.
Ceskoslovensko a dva nemecké štáty 1949-1990. Medzinárodná vedecká konferencia
Slovensko-nemeckej a Cesko-nemeckej komisie historikov. Smolenice, 16.-23. marca
2003. Spoluorganizátor HÚ SAV. Príspevky na konferencii zmapovali na základe
najnovšieho archívneho výskumu po prvý raz celý zložitý vztah Ceskoslovenska
a nemeckej otázky v podobe dvoch štátov a ich medzinárodných súvislostí. Výsledok
bude publikovaný v zborníku v SRN a v CR.
Women scholars and institutions. Medzinárodná vedecká konferencia, Praha 8.-11.6.2003.
Hlavní organizátori: Medzinárodná únia pre dejiny a filozofiu vedy a Výzkumné centrum
pro dejiny vedy Praha. HÚ SAV sa stal spoluorganizátorom na základe žiadosti hlavných
organizátorov.

•

•

8. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2004 (anglický a
slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne císlo a e-mail
zodpovedného pracovníka).
•

•

•

Integracné a dezintegracné procesy v strednej Európe v 20. storocí (Processes of
Integration and Desintegration in 20th Century Central Europe). Smolenice, 26. – 28.
apríla 2004.
Organizátor: Mgr. Kamil Sládek, Centrum pre európsku politiku, tel.: +421/2/54646861,
e-mail projekty@cpep.sk
Vedecký organizátor: PhDr. Peter Zelenák, CSc., Historický ústav SAV,
+421/2/52925753/105, e-mail zelenak@fphil.uniba.sk
Koniec druhej svetovej vojny a pociatky mierovej výstavby v Rumunsku a na Slovensku v
kontexte strednej a juhovýchodnej Európy (End of World War II and Beginning of
Peaceful Development in Rumenia and Slovakia in Context of Central and South East
Europe). Vedecké zasadnutie Slo vensko-rumunskej komisie historikov. Bratislava 25. –
28. mája 2004.
Organizátor: PhDr. Milan Krajcovic, DrSc., Historický ústav, tel.: +421/2/52925753/222,
e-mail: histkraj@savba.sk
SNP – súcast európskej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny (Slovak National
Uprising – Part of the European Resistence during World War II). Banská Bystrica, 30. –
31. augusta 2004.
Hlavní organizátori: Múzeum SNP Banská Bystrica, Vojenský historický ústav,
Bratislava, Historický ústav SAV, Bratislava
Zodpovedný z HÚ SAV: PhDr. Edita Ivanicková, CSc., tel.: +421/2/52925753/120, email: histivan@savba.sk
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9. Pocet pracovníkov v programových a organizacných výboroch medzinárodných
konferencií.
•

12

10. Úcast expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.
•

KOVÁC, Dušan: clen steering committee a clen realizacného tímu c.2. v programe ESF:
Representation of the past (NHIST)

11. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
•
•

FERENCUHOVÁ, Bohumila - Výbor delegátov ministrov Rady Európy ju zvolil 30. 3.
2003 do Zoznamu expertov vhodných pre prácu v Poradnom výbore k Rámcovému
dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín (Additional ACFC member)
KRAJCOVIC, M.: Cestné uznanie „za spracovávanie európskej minulosti, analýzu
európskej súcasnosti a úspešné pôsobenie pre nemecko-slovenskú spoluprácu“,
Europäische Akademie Otzenhausen, Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut.BRD.

Prehlad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe c. 5

Medzinárodné projekty
DRUH
MULTILATERÁLNEHO
PROJEKTU MVTS

Pridelené financie na r. 2003
(prepocítané na Sk)

European Doctorate: Social
History of Europe and the
Mediterranean. Building on the
Past.
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V.

Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými
inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh

1a. Prehlad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce.
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
•

spolupráca na projekte HÚ SAV VEGA 2/1019/22 – Tonková M.

•

spolupráca na mimoprojektových vedecko-výskumných úlohách – Tonková M.

Filozofická fakulta UK v Bratislave
•

spolupráca na mimoprojektových vedecko-výskumných úlohách – doc. L. Matejko,
PhD. Doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. – Katedra ruského jazyka a literatúry

Technická univerzita v Košiciach
• spolupráca na príprave syntézy Dejiny hutníctva na Slovensku. (Miroslav Kamenický)
Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove
• spolupráca na projekte HÚ SAV VEGA 2/3204/23 – L. Harbulová, zástupca
vedúceho projektu (Katedra všeobecných dejín)
1b. Clenstvo vo vedeckých radách VŠ a fakúlt.
•
•
•
•
•
•

HOLEC, Roman: VR Univerzity Komenského v Bratislave
KOVÁC, Dušan: VR UK v Bratislave
MOROVICS, Miroslav: clen Vedeckej rady Ústavu teórie a dejín vedy Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
BARNOVSKÝ, Michal: clen Vedeckej rady Vojenského historického ústavu Armády
SR
BYSTRICKÝ, Valerián: clen Vedeckej rady Vojenského historického ústavu Armády
SR
CICAJ, Viliam: clen Vedeckej rady Vojenského historického ústavu Armády SR

2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spolocenskej praxi.
Spolocenskej praxi sú urcené všetky publikované výstupy vedecko-výskumnej práce HÚ
SAV (vid Príloha c. 3), úcast pracovníkov HÚ SAV na pedagogickej cinnosti a výchovnovzdelávacom procese (vid Príloha c. 3), vedecko-popularizacná cinnost, expertízna a pod.
HÚ SAV.
3. Úplný prehlad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie,
s uvedením financného efektu.
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•

HALLON, L.:
Zdôvodnenie reštitucných nárokov dedicov majetku Leopolda
Lichtensteina, Vojtecha Lichtensteina a Mórica Lichtensteina. (20 rkp.s.)
Expertíza v rámci reštitúcií majetku židovskej komunity na Slovensku, júl 2003.

4. Spolocné pracoviská s aplikacnou sférou, s uvedením výsledkov spolupráce.
žiadne

VI.

Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej
správy SR a iné organizácie

1. Prehlad aktuálnych spolocenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci
s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
•
•
•
•
•
•

FRIMMOVÁ, Eva – posudok na vydanie zborníka pre kultúrny fond Ministerstva kultúry
SR Pro Slovakia
HRADSKÁ, Katarína - Slovenskí židia v case druhej svetovej vojny. Výstup z expertízy
pre potreby Vlády SR
HRADSKÁ, Katarína - expertízy pre vojenskú prokuratúru SR – 15 str.
HRADSKÁ, Katarína - expertízy pre SIS – 15 str.
ROGULOVÁ, J. - Symbolika pravicového extrémistického hnutia. Prednášky pre potreby
Policajného zboru SR a Generálnej prokuratúry SR. 11 s. rkp.
ROGULOVÁ, J. - Metodický príspevok do edukacného balíka o výucbe holokaustu,
vychádza v rámci medzinárodného projektu Task For s participáciou Ministerstva školstva
SR a Inštitútu judaistiky. 20 s. rkp.

2. Clenstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR a pod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BYSTRICKÝ, Valerián – podpredseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti pri
Ministerstve školstva SR
CICAJ, Viliam – clen Archívnej vedeckej rady Ministerstva vnútra SR
CIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar – clenka koordinacnej skupiny expertných poradcov
MZV SR k problematike dekrétov prezidenta E. Beneša a nariadení SNR
HRADSKÁ, Katarína - clenka expertnej skupiny na Úrade vlády SR pre odškodnenie
slovenských židov
KOVÁC, Dušan – clen Akreditacnej komisie Ministerstva kultúry SR
KOVÁC, Dušan – clen Kolégia ministra kultúry
KOVÁC, Dušan – predseda Akreditacnej subkomisie pre Národnú knižnicu
KOVÁC, Dušan – externý poradca predsedu vlády SR
LEIKERT, Jozef – osobný tajomník prezidenta SR
ZEMKO, Milan – clen Kolégia ministra kultúry SR
ZEMKO, Milan – clen Komisie na spracovanie Vyhlášky o odboroch výskumu a vývoja
pri Sekcii vedy a technik y MŠ SR.
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•
•
•
•
•
•
•
•

3.

•
•

•
•
•
•
•
•

ZEMKO, Milan – clen Národného monitorovacieho výboru pri MVRR SR
ŽATKULIAK, Jozef – clen koordinacnej skupiny expertných poradcov MZV SR k
problematike dekrétov prezidenta E. Beneša a nariadení SNR
KOHÚTOVÁ, Mária – clenka Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a
katastra SR
KOHÚTOVÁ, Mária – clenka Stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie
Ministerstva vnútra SR
LUKACKA, Ján – clenka Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra
SR
LUKACKA, Ján – clen Heraldickej komisie pri Ministerstve vnútra SR
PODRIMAVSKÝ, Milan – clen Komisie Národnej banky Slovenska pre výber námetov
slovenských bankoviek, mincí a pamätných mincí
PODRIMAVSKÝ, Milan – odborný poradca Komisie guvernéra NBS na posúdenie
výtvarných ná vrhov pamätnej mince k 10. výrociu vzniku SR

Expertízna cinnost a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
KOVÁC, Dušan – vypracovanie architektonicko-urbanistického a krajinárskeho riešenia
Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle (spolu so Štefano m Šlachtom a Jánom
Fuskom)
KAMENEC, Ivan. - pre okresné policajné zbory v SR vypracoval 6 odborných
znaleckých posudkov, týkajúcich sa písomných, resp. obrazových materiálov - symbolov,
súvisiacich s trestnými cinmi Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlaceniu práv a
slobôd obcanov
ROGULOVÁ, J. - Okresný úrad justicnej polície PZ, Košice II: CVS: OUJP – 1545/30K2-2002
ROGULOVÁ, J. - Okresné riaditelstvo PZ, Bratislava II, Odbor kriminálnej polície,
Oddelenie násilnej kriminality: CVS: ORP – 99/2003
ROGULOVÁ, J. - Okresné riaditelstvo PZ Bratislava II, Odbor kriminálnej polície,
Oddelenie násilnej kriminality: CVS: ORP – 98/2003
ROGULOVÁ, J. - Okresné riaditelstvo PZ, Bratislava II, Odbor kriminálnej polície,
Oddelenie násilnej kriminality: CVS: ORP – 100 / 2003
ROGULOVÁ, J. - Okresné riaditelstvo PZ, Bratislava II, Odbor kriminálnej polície,
Oddelenie násilnej kriminality: CVS: ORP – 259 / 2003
BARNOVSKÝ, Michal – pre Múzeum Slovenského národného povstania expertíza o
retribucnom súdnictve na Slovensku v r. 1945-1948

4. Clenstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO.
•
•

KOVÁC, Dušan: clen Rady štátneho programu: Úcast spolocenských vied na
rozvoji spolocnosti (Zástupca administrátora s podpisovým právom)
KOWALSKÁ, Eva: Clen Rady štátneho programu: Úcast spolocenských vied
na rozvoji spolocnosti (Zástupca administrátora s podpisovým právom)
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VII. Aktivity v orgánoch SAV
1. Clenstvo vo vedeckých kolégiách SAV
• VK SAV pre vedy kultúrno-historické
BYSTRICKÝ, V.: clen
FERENCUHOVÁ, B.: tajomnícka
KOWALSKÁ, E.: clenka
• VK SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach
MANNOVÁ, E.: clenka
2. Clenstvo vo výbore Snemu SAV
CICAJ, V.: – clen
ZEMKO, M.: clen
KOVÁC, D.: clen
3. Clenstvo v komisiách Predsedníctva SAV
•

Komisia SAV pre vednú politiku a prognózu vývoja vedy a spolocnosti.

BARTLOVÁ, A.
BYSTRICKÝ, V.
• Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov
BYSTRICKÝ, V.: tajomník
•

Edicná rada SAV:

BYSTRICKÝ, V.
KOVÁC, D.: predseda
• Komisia pre zahranicné styky SAV
KOVÁC, D.: predseda
ZEMKO, M.
• Komisia pre projekty MVTS
KOVÁC, D.: predseda
• Akreditacná komisia P SAV
KOVÁC, D.
• Komisia pre propagáciu a tlac
PODRIMAVSKÝ, M.: tajomník
ZEMKO, Milan
•

Rada vedeckých spolocností pri SAV

CICAJ V.: clen revíznej komisie
4. Clenstvo v orgánoch VEGA
FERENCUHOVÁ, B.: clenka komisie VEGA c. 14 pre vedy historické
CICAJ, V.: podpredseda komisie VEGA c. 14 pre vedy historické
HOLEC, R.: clen Komisie VEGA c. 14 pre vedy historické
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VIII. Vedecko-organizacné a popularizacné aktivity; ceny a vyznamenania
1. Vedecko-popularizacná cinnost (pocet monografií, prednášok, príspevkov v tlaci,
rozhlase, televízii a pod.)

Prednášky:

34

Rozhlas :

43

Televízia:

33

Príspevky v tlaci:

54

Rôzne:

18

2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením
názvu podujatia, dátumu a miesta konania a poctu úcastníkov
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedecký seminár pri príležitosti 80. narodenín prof. Richarda Marsinu. Bratislava, 5. mája
2003, 52 úcastníkov.
Životný štýl uhorskej šlachty v období neskorého stredoveku a v rannom novoveku.
Vedecký seminár, Bratislava 3. decembra 2003, 18 úcastníkov
Knižná kultúra na Ponitrí. Prievidza, 14.-16. októbra 2003, 56 úcastníkov
Metodologické východiská hospodárskych a sociálnych dejín. Bratislava, 11.novembra
2003, 31 castníkov
Škola Annales a francúzska nová história. V spolupráci so sekciou všeobecných dejín
SHS teoretický seminár pre študentov a doktorandov Bratislava,1. 12. 2003, 27
úcastníkov
Politické strany a každodenný život na Slovensku. V spolupráci so sekciou novších dejín
SHS vedecká konferencia, Bratislava 2. – 3. 12. 2003, 48 úcastníkov.
Ceský a slovenský pohlad na medzivojnové Ceskoslovensk. Teoretický seminár v rámci
vedecko-pracovného podujatia k dejinám 20. storocia v dnoch 1.-3.12.2003 v Bratislave
usporiadaného HÚ SAV a Sekciou všeobecných dejín SHS. 44 úcastníkov
Veda a technika v dejinách. Vedecký seminar, Bratislava, 24.9.2003. 48 úcastníkov
Prezentácia vedeckej produkcie Ústavu soudobých dejin AV CR (Praha). Ceské kultúrne
centrum Bratislava, 17. 9. 2003. 45 úcastníkov

3. Clenstvo v organizacných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu
podujatia, dátumu a miesta konania
•
•

Vedecký seminár pri príležitosti 80. narodenín prof. Richarda Marsinu. Bratislava, 5.
mája 2003 – LUKACKA, J.: hlavný organizátor
Životný štýl uhorskej šlachty v období neskorého stredoveku a v rannom novoveku.
Vedecký seminár, Bratislava 3. decembra 2003 – LUKACKA, J., LENGYELOVÁ,
T.: hlavní organizátori, MACUHA, M.
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•
•
•
•
•

•
•

Knižná kultúra na Ponitrí. Prievidza, 14.-16. októbra 2003 – FRIMMOVÁ, E.
Metodologické východiská hospodárskych a sociálnych dejín. Bratislava, 11.novembra
2003 – KAMENICKÝ, M.
Škola Annales a francúzska nová história. V spolupráci so sekciou všeobecných dejín
SHS teoretický seminár pre študentov a doktorandov Bratislava,1. 12. 2003 –
FERENCUHOVÁ, B.: hlavný organizátor
Politické strany a každodenný život na Slovensku. V spolupráci so sekciou novších
dejín SHS vedecká konferencia, Bratislava 2. – 3. 12. 2003 – KÁZMEROVÁ, L.:
hlavný organizátor
Ceský a slovenský pohlad na medzivojnové Ceskoslovensk. Teoretický seminár
v rámci vedecko-pracovného podujatia k dejinám 20. storocia v dnoch 1.-3.12.2003 v
Bratislave usporiadaného HÚ SAV a Sekciou všeobecných dejín SHS – ŠUCHOVÁ,
X.: hlavný organizátor
Veda a technika v dejinách. Vedecký seminar, Bratislava, 24.9.2003 – MOROVICS,
M: hlavný organizátor
EÚ – jej inštitúcie, zmluvy, politiky. Vedecký seminar SAV, Bratislava, 14.10.2003
KOVÁC, D.: hlavný organizátor

4. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú cinnost a iné dôležité informácie k
vedecko-organizacným a popularizacným aktivitám (uviest konkrétne)
•
•
•
•
•
•
•

KOHÚTOVÁ, M. - Pamätná listina za osobný prínos pri rozvoji fakulty a jej pracovísk pri
príležitosti 10 rokov cinnosti Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave.
KOVÁC, D.: Pamätná medaila Milana Rastislava Štefánika a Luise Weissovej, Nadácia M. R.
Štefánika
PODRIMAVSKÝ, M.: Pamätaná medaila Matice slovenskej – za prínos v slovenskej
historiografii a kultúre.
DEÁK, L.: Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spolocenských vied od
Literárneho fondu za rok 2002
SIKORA, Stanislav: Cena SAV za popularizáciu vedy za spoluautorstvo na knihe „Alexander
Dubcek: Od totality k demokracii. Prejavy, clánky a rozhovory. Výber 1963 - 1992“, HÚ
SAV a Spolocnost A. Dubceka vo vyd. Veda 2003.
ZAVACKÁ, Marína: Prémia Literárneho fondu, výboru Sekcie pre vedecký a odborný
preklad, v kategórii spolocenských vied, za preklad diela Wistrich, Robert R.: Hitler a
Holokaust, Slovart 2002.
ŽATKULIAK, Jozef - Cena SAV za popularizáciu vedy za zostavovatelstvo a spoluautorstvo
na knihe „Alexander Dubcek: Od totality k demokracii. Prejavy, clánky a rozhovory. Výber
1963 - 1992“, HÚ SAV a Spolocnost A. Dubceka vo vyd. Veda 2003.

5. Clenstvo v redakcných radách domácich casopisov
•
•
•
•

AVENARIUS, Alexander: Slavica slovaca (Bratislava), Slovanské štúdie (Bratislava)
BARNOVSKÝ, Michal: Historický casopis (Bratislava), Vojenská história (Bratislava)
BYSTRICKÝ, Valerián: Historický casopis (Bratislava), Vojenská história (Bratislava),
História (Bratislava)
CICAJ, Viliam: Historický casopis (Bratislava), Vojenská história (Bratislava)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DVORÁKOVÁ, Daniela: Historická revue (Bratislava)
FABRICIUS, Miroslav: História (Bratislava)
FERENCUHOVÁ, Bohumila: Slovanské štúdie (Bratislava)
HRADSKÁ, Katarína: História (Bratislava)
HOLEC, Roman: Agrikultúra, Historica (Bratislava), Historické štúdie (Bratislava),
Historický casopis (Bratislava), Zborník Filozofickej fakulty UK – Historica (Bratislava)
IVANICKOVÁ, Edita: História (Bratislava)
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana: Slovanské štúdie (Bratislava)
JAKSICSOVÁ, Vlasta: História (Bratislava), Historické štúdie (Bratislava)
KAMENEC, Ivan: Historický casopis (Bratislava), Zborník Slovenského národného múzea –
História (Bratislava)
KAMENICKÝ, Ivan: Historické štúdie (Bratislava)
KODAJOVÁ, Daniela: Slovanské štúdie (Bratislava)
KOVÁC, Dušan: Historický casopis (Bratislava), Svet vedy (Bratislava)
KOWALSKÁ, Eva: Historický casopis (Bratislava), História (Bratislava)
KRAJCOVIC, Milan: Historické štúdie (Bratislava)
KRAJCOVICOVÁ, Natália: Historické štúdie (Bratislava)
LUKACKA, Ján: Historický casopis (Bratislava), Slovenská archivistika (Bratislava)
MANNOVÁ, Elena: Bratislava, Human Affaires (Bratislava)
OSLANSKÝ, Ferdinand: Slovenská numizmatika (Bratislava)
PELCÁKOVÁ, Dagmar: História (Bratislava)
PETRUF, Pavol: Historický casopis (Bratislava), História (Bratislava )
PODRIMAVSKÝ, Milan: História (Bratislava), Historický zborník MS (Martin), redakcná
rada Encyklopédie Beliana, Správy SAV (Bratislava)
ROGULOVÁ, Jaroslava: História (Bratislava)
VALACHOVÁ, Denisa: História (Bratislava)

6. Cinnost v domácich vedeckých spolocnostiach
•

Slovenská historická spolocnost
Clenmi SHS sú takmer všetci vedeckí a odborní pracovníci HÚ SAV
CICAJ, V.: predseda Výboru SHS
FRIMMOVÁ, E.: vedúca sekcie pre výskum dejín knižnej kultúry
KAMENICKÝ, M.: vedúci sekcie pre hospodárske a sociálne dejiny
KOHÚTOVÁ, M. - vedúca sekcie pre cirkevné dejiny
LUKACKA, J. – clen Výboru SHS
FERENCUHOVÁ, B.: clenka Výboru SHS, vedúca Sekcie všeobecných dejín
KÁZMEROVÁ, L.: vedúca sekcie novších slovenských dejín

•

Spolocnost pre dejiny a kultúry strednej a východnej
IVANTYŠYNOVÁ, T.: predseda
KODAJOVÁ, D.: clenka výboru

•

Slovenská štatistická a demografická spolocnost KOHÚTOVÁ, M.: clenka

•

Slovenská spolocnost pre dejiny vied a techniky 27

KAMENICKÝ, M - clen predsedníctva
•

Genealogicko-heraldická spolocnost pri Matici slovenskej
KOHÚTOVÁ, M.: clenka

•

Spolok slovenských knihovníkov
FRIMMOVÁ, E.: predsedkyna Komisie pre historické knižné fondy

•

Slovenská literárnovedná spolocnost
FRIMMOVÁ, E.: clenka

•

Slovenská spolocnost pre dejiny vied a techniky pri SAV
MOROVICS, M.: podpredseda
FALISOVÁ, E.: tajomnícka
HALLON, L.: Revízor
KAMENICKÝ, M. – clen výboru

•

Slovenská muzeálna spolocnost
OSLANSKÝ, F.: clen

•

Slovenská genealogicko-heraldická spolocnost
OSLANSKÝ, F.: clen

•

Slovenská numizmatická spolocnost
OSLANSKÝ, F.: clen

•

Historický odbor Matice slovenskej
OSLANSKÝ, F.: clen
LUKACKA, J.: clen

•

Odborná skupina pre dejiny a metodológiu fyziky pri Slovenskej fyzikálnej spolocnosti.
MOROVICS, M.: predseda

7. Úcast na výstavách a jej zhodnotenie
•

MACHAJDÍKOVÁ, M. - Výstava Malokarpatského múzea v Pezinku Premeny mesta
Pezinok. Vernisáž výstavy bola 20. septembra 2003 a výstava potrvá do konca januára 2004.
Výstava si kladie za ciel priblížit premeny tváre mesta Pezinok v pohladu historicko –
architektonického so sústredením sa na zmeny v 20. storocí. Výstava sa stretla s velmi
dobrým ohlasom najmä u domáceho obyvatelstva.
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IX.

Cinnost knižnicno-informacného pracoviska

1. Uviest, ci ide o knižnicu alebo základné informacné stredisko (pocet pracovníkov,
prepocítaný na plný úväzok)
•

HÚ SAV má Knižnicno- informacné pracovisko pozostávajúce z troch zložiek:
odbornej knižnice, dokumentácie a bibliografického úseku.
Pocet pracovníkov roku 2003:
– Kmenový stav: 6
– Skutocný stav: 5,5 – 1x 1/2 úväzku

2. Prehlad poskytovaných knižnicno -informacných služieb (rešerše, výpožicky,
reprogr. a i.}
A. Pracovisko zabezpecuje všetky aktuálne knižnicné cinnosti a služby, ako sú
–

akvizícia domácej a zahranicnej historickej literatúry, pricom sa hladajú
predovšetkým formy bezplatného získavania kníh (vyžiadanie bezplatných recenzných
výtlackov z vydavatelstiev, výmena, sponzorstvo, dary), domáca i medzinárodná
výmena publikácií.

–

VRealizuje sa výpožicná služba (prezenc ne: 1450, absencne: 403, upomienky: 90) i
medziknižnicná (jej význam vzrástol odkedy knižnice nemajú peniaze na nákup),
výstavky prírastkov (4x rocne), výstavky duplikátov spojené s rozdávaním (2x rocne),
výpožicné i reprografické služby z rozsiahlych zbierok filmotéky, xerokópií, máp a
fotografií (prezencne: 200, absencne: 50).

–

Všetky knižnicné prírastky, priebežná excerpcia domácej a zahranicnej literatúry
s historickým zameraním, ako aj ohlasy na práce pracovníkov HÚ (za rok cca 1400) a
osobné bibliografie sa evidujú a spracúvajú na pocítacoch, zatial v programe ISIS
(posledný záznam v báze dát biblio 27321 a period 1118). (Poznamenávame, že
bibliografické cinnosti sa budú aj po zavedení programu Rapid Library v sieti SAV
vykonávat v programe ISIS, pretože len takto bude nadalej zabezpecená úplná
compatibilita s našimi zahranicnými partnermi.) Umožnuje to pohotovo poskytovat
rozlicné rešerše z databázy, konzultácie domácim i zahranicným bádatelom a
inštitúciám, vypracúvat rozlicné tematické bibliografie a prispievat do
medzinárodných bibliografií a databázových centier zameraných na historiografiu.
Publikacná cinnost pracovníkov (ASEP) sa tento rok (po mnohých skúšobných
verziách) zacala evidovat v programe Rapid Librare distribuovanom ÚK SAV.

–

Po troch rokoch skoncila priebežná revízia casti fondu. Revízna komisia od 1. augusta
2000 do 31. 10. 2003 porovnávala (v zmysle Smernice SR z 10.4.1973). Stav
knižnicných fondov so stavom evidovaným a zistené skutocnosti zápisnicne zachytila.
Treba poznamenat, že knižnica má coraz väcší problém s dovážaním a odnášaním
žiadaných publikácií do skladov na Patrónke. Kedže ústav nemá vlastné auto, sme
odkázaní na auto z THS, ktoré je však málokedy k dispozícii hned, a preto sa využíva
len na odvoz nahromadenej vrátenej literatúry, zatial co nové výpožicky sa obycajne
prinášajú osobne – mestskou hromadnou dopravou.
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–

Knižnica sa podielala – námetmi, výberom a návrhom titulov a vydaním CD-ROOMU
– na prezentácii HÚ SAV na výstave VEDA PRE LUDÍ (ktorá bola inštalovaná od
19. júna do 19. septembra 2003 v priestoroch SNM).

B. Publikacná a prispievatelská cinnost do edícií v rámci oddelenia:
– Pravidelne každý rok vychádza výberová bibliografia: Slovenská historiografia za
rok.... In: Historický casopis, v každom 4. císle.
– Príspevky za Slovensko do medzinárodných bibliografií:
- Bibliografie dejin Ceských zemí za rok.... Praha, HÚ AV CR
- International Medieval Bibliograhy. Bibliography for the Study of the European
Midle Ages (450-1500). England, Leeds (2x rocne)
- International Bibliographie of Historical Sciences. Paris – New Providence –
London- München, K.G.Saur.
– ZIS HÚ SAV zostavuje a distribuuje sa v papierovej i elektronickej forme Zoznam
prírastkov ústavnej knižnice predtým prezentovaných na výstavke prírastkov (4x rocne
á cca 20 s.).
– Zostavuje sa: Zoznam citácií-ohlasov na práce pracovníkov HÚ (1x rocne, cca 150 s.),
– zoznam v bežnom roku dochádzajúcich periodík, vrátanie roceniek – domácich i
zahranicných (cca 200 titulov),
– informacné materiály a letáciky o rozlicných akciách a poskytovaných službách ZIS.

3. Stav knižnicných fondov (pocet titulov dochádzajúcich periodík, pocet dizertácií,
fotodokumentov a pod.)
Stav fondov uvádzame nie v kusoch, ale v inventárnych jednotkách (posl.prírastkové císlo).
Stav fondov Knižnicno- informacného pracoviska k 31.12.2003:
________________________
Knihy
36 398
Periodiká: - zviazané roc.

5 068

- pocet dochádzajúcich titulov periodík
Dizertácie
Autoreferáty
Separáty
Brožúry
Mapy
Xerokópie
Fotokópie
Fotografie

124
208
584
563
1 132
2 687
643
1092
3

Mikrofilmy

2552

CD-ROOM

14

Videokazety

2
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XI. Nadácie a fondy pri pracovisku
Historický ústav SAV založil Nadáciu PRO HISTORIA. Predsedníctvo SAV schválilo jej
štatút v júni 1993. Nadácia vznikla za úcelom podpory rozvoja historickej vedy v oblasti
základného výskumu, študijných pobytov v zahranicí, pobytov zahranicných odborníkov v
Slovenskej republike a najmä edicnej cinnosti v oblasti publikovania výsledkov historického
výskumu. V súlade s prijatým zákonom o nadáciách sa 1.9.1997 pretransformovala na
obcianske združenie Spolocnost PRO HISTORIA. Spolocnost má úcet v Ludovej banke.
Bankové spojenie Ludová banka, c.ú., 4000947809.

XII. Iné významné cinnosti pracoviska
Historický ústav SAV udržiava intenzívne vedecké kontakty aj so svojimi vedeckými
pracovníkmi, ktorí už odišli do dôchodku. Jednou z foriem je, že im pomáha pripravit pre tlac
a vydat vedecké diela, ktoré napísali ako dôchodcovia. V rámci tejto pomoci, ktorá bude
pokracovat aj v nasledujúcich rokoch (do tlace sa pripravujú dalšie práce), roku 2003 vyšlo:
• CAMBEL, Samuel: Hospodárske pomery v Slovenskom národnom povstaní. Banská
Bystrica 2003, 171 s.
• TIBENSKÝ, Ján: Slovensko ocami Európy. Bratislava 2003, 327 s.
• MARSINA, Richard: V královstve sv. Štefana. Vznik uhorského štátu. Edícia Pramene
k dejinám Slovenska a Slovákov III. Bratislava 2003, 360 s.

Správu o cinnosti organizácie SAV spracoval(i):
PhDr. Edita Ivanicková, CSc. (52925753/120)
Ing. Miroslav Fabricius, CSc. (52925753/118)
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