
REGISTER VÝSKUMNÝCH PRACOVÍSK 

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti 

 organizácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

 
Kontinuálne generovanie poznatkov a údajov prispieva k potvrdzovaniu významu 

kultúry ako jedného zo základných subsystémov spoločenského systému, ktorý ovplyvňuje 

hodnotový systém jednotlivých sociálnych skupín spoločnosti a jednotlivcov, kvalitu života 

a prostredia, v ktorom žijeme. Vedeckovýskumná činnosť v oblasti kultúry, následná analýza 

údajov, vzájomných vzťahov a súvislostí v oblasti kultúry je nástrojom zabezpečenia trvalej 

udržateľnosti ochrany kultúrneho dedičstva a využívania jeho potenciálu pre formulovanie 

stratégií vývoja jednotlivých parciálnych oblastí kultúry. Výsledky vedeckovýskumnej 

činnosti sú zdrojom poznania kultúry, jej kvalít, ako aj nedostatkov, umožňujú vzájomné 

porovnávanie v rámci európskeho kultúrneho priestoru, ako aj odovzdávanie a preberanie 

pozitívnych skúseností z iných kultúr alebo subkultúr. Vedeckovýskumná činnosť v oblasti 

kultúry je integrálnou súčasťou činností rezortu kultúry.  

 

Poslaním vedeckovýskumnej činnosti je vytváranie poznatkovej a údajovej základne 

kultúry ako celku a jej jednotlivých parciálnych oblastí, analýza historického vývoja 

a súčasného stavu kultúry a ich vzájomných súvislostí, riešenie úloh reflektujúcich aktuálne 

potreby rezortu kultúry, ako aj spoločenskej praxe a riešenie úloh vyplývajúcich z prijatých 

koncepčných a strategických materiálov. 

 

 Vedeckovýskumnú činnosť kontinuálne zabezpečujú a realizujú organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

Register výskumu v oblasti kultúry v registri výskumných pracovísk informuje o 

základnom zameraní vedeckovýskumnej činnosti organizácií v pôsobnosti Ministerstva 

kultúry SR vykonávajúcich vedeckovýskumnú činnosť.  

 

Sprístupnenie informácií o vedeckovýskumnej činnosti je formou jej propagácie, 

zdôraznením jej statusu a významu pre trvalo udržateľný vývoj v kultúre, ale aj nástrojom 

podpory vytvárania partnerstiev a možnosti vytvárania multidisciplinárnych projektov, 

ktorých výsledky majú dosah na procesy v oblasti kultúry. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Organizácie  Ministerstva kultúry  SR vykonávajúce vedeckovýskumnú činnosť 
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Základná charakteristika vedeckovýskumnej činnosti organizácii Ministerstva kultúry SR 

 

 

 
 

DIVADELNÝ ÚSTAV 
Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu sa venuje systematickej analýze 

divadla na Slovensku - histórii a teórii, metodológii a terminológii, tendenciám a  aktuálnemu 

stavu. Dôležitou úlohou je revitalizácia  dokumentácie a archívu Divadelného ústavu, využitie 

komplexnej databázy osobností, divadiel, súborov, inscenácií a podujatí slovenských 

profesionálnych divadiel od roku 1920. Zámerom vedeckovýskumnej koncepcie je poskytnúť 

priestor pre vedeckovýskumnú teatrologickú činnosť s presahmi do iných humanitných 

vedeckých oblastí. Vedeckovýskumná činnosť napomáha rozvoju teatrológie na Slovensku, 

ako súčasti výskumu a zachovania kultúrneho dedičstva a jej interdisciplinárnemu rozšíreniu.  

Partnermi v oblasti vedy a výskumu na Slovensku sú predovšetkým Slovenská 

akadémia vied (Ústav pre film a divadlo), Vysoká škola múzických umení a Filozofická 

fakulta Univerzity Komenského. Intenzívna a systematická spolupráca v oblasti vedy 

a výskumu prebieha aj na medzinárodnej úrovni, pravidelne sa uskutočňuje najmä 

s Divadelním ústavem Praha – Institutem umění, s Maďarským divadelným inštitútom, 

Múzeom Budapešť (OSZMI), s Inštitútom Adama Mickiewicza Varšava, s Divadelným 

inštitútom Zbigniewa Raszewského Varšava, s Rakúskym divadelným múzeom Viedeň a s 

Divadelným múzeom Vojvodiny v Novom Sade v Srbsku. 

Divadelný ústav Bratislava / Centrum výskumu divadla je súčasťou organizácie FIRT / 

IFTR – Medzinárodnej federácie divadelného výskumu. 

Adresa: 

Divadelný ústav 

Jakubovo nám. 12 

813 57 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 2 20487103 

fax: +421 2 52931517 

e-mail: du@theatre.sk  

web: www.theatre.sk 

 

 
 

HUDOBNÉ CENTRUM  
 

 Hudobné centrum je koncepčnou, dokumentačnou, edičnou, kultúrno-vzdelávacou, 

konzultačnou, informačno-prezentačnou a vedeckovýskumnou inštitúciou s celoslovenskou 

pôsobnosťou v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na Slovensku. 

mailto:du@theatre.sk
http://www.theatre.sk/


Základným predmetom činnosti je zhromažďovať, odborne spracovávať, analyzovať 

a sprístupňovať verejnosti profesionálnu hudobnú tvorbu, knižničné fondy, audiofondy 

a informácie o živej profesionálnej hudobnej kultúre. 

Adresa: 

Hudobné centrum 

Michalská 10 

815 36 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 2 2047 0111 

e-mail: info@hc.sk 

web: www.hc.sk 

 

 

 
 

MÚZEUM  SLOVENSKÉHO  NÁRODNÉHO  POVSTANIA 

Venuje sa výskumu viažucemu sa k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 

– 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a 

Slovenského národného povstania, dokumentácii povojnových súdnych procesov, 

rehabilitácie povstalcov a súčasným prejavom neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a 

intolerancie. 

Múzeum SNP odborne spravuje a dopĺňa o nové poznatky  a zbierkové predmety stálu 

expozíciu Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945 

umiestnenú v pamätníku SNP v Banskej Bystrici, Slovenskú  národnú expozíciu Tragédia 

slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz - Birkenau v Osvienčime v Poľsku, 

expozíciu na východnom Slovensku v Múzeu Tokajíckej tragédie v obci Tokajík, expozíciu 

represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku 1944 – 1945 v Pamätníku Nemecká 

a skanzen s expozíciou Národná kultúrna pamiatka Kalište.  

Múzeum SNP nadväzuje kontakty a spolupracuje s múzeami a organizáciami, ktoré sa 

zaoberajú výskumom, dokumentáciou a prezentáciou dejín 2. svetovej vojny a protifašistickej, 

protinacistickej rezistencie v Európe.  Predovšetkým v ČR, Poľsku, Ruskej federácii, 

Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, SRN, Rakúsku, Francúzsku, v Číne a v ďalších krajinách. 

(Památník Terezín, Památník Lidice, Múzeum 2. svetovej vojny Gdansk, KT Osvienčim – 

Birkenau, KT Majdanek, Centrálne múzeum Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 Moskva, 

Centrálne múzeum ozbrojených síl Moskva, Centrálne múzeum veľkej vlasteneckej vojny 

Minsk, Slovenské kultúrne inštitúty vo Viedni, Moskve, Paríži, Prahe a Budapešti. HÚ SAV 

Bratislava, VHÚ Bratislava).    

Adresa: 
Múzeum Slovenského národného povstania 

Kapitulská 23 

975 59  Banská Bystrica 

Kontaktné údaje: 
tel.:  +421 48 2451101  

         +421 918 899444  

fax: + 421 48 4123716 

e-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk 

web: www.muzeumsnp.sk 

mailto:info@hc.sk
http://www.hc.sk/
mailto:muzeumsnp@muzeumsnp.sk
http://www.muzeumsnp.sk/
http://www.muzeumsnp.sk/index.php?a0=logo_muzeum_snp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM 

 Koncepčnú a analytickú činnosť v oblasti výskumu kultúry vykonáva odbor výskumu 

a štatistiky kultúry. Činnosť odboru je zameraná na systematický a kontinuálny výskum 

kultúry a jej jednotlivých parciálnych oblastí, na výskum kultúry ako súčasti spoločenského 

systému vrátane mapovania a analýzy vývojových trendov v kultúre a aktuálnych problémov 

v oblasti kultúry. Podľa aktuálnej požiadavky plní úlohy vyplývajúce z prijatých koncepčných 

a strategických materiálov rezortu kultúry. Od roku 2016 bude odbor realizovať kontinuálny 

sociologický výskum percepcie kultúry a kultúrnej spotreby v rámci Slovenskej republiky na 

reprezentatívnej vzorke obyvateľov vrátane analýzy vývojových trendov v oblasti výdavkov 

obyvateľov na kultúru, ktorého súčasťou je aj výskum spotreby kultúry vekovou skupinou 

maloletých 10- a 14-ročných. V rámci čiastkových výskumných úloh bude činnosť odboru 

zameraná na výskumné úlohy reflektujúce potreby kultúrno-osvetovej práce a miestnej 

kultúry, vytváranie databázy údajov o stave a vývoji miestnej a regionálnej kultúry. 

 Súčasťou výskumnej činnosti je výskum ekonomiky kultúry, ktorý je zameraný na 

vyhodnocovanie a analýzu dlhodobých trendov a štrukturálnych zmien v oblasti financovania 

kultúry, komparatívnu analýzu ekonomických ukazovateľov systému kultúry ako celku 

aj jeho parciálnych súčastí vrátane zamestnanosti, financovania kultúry v Slovenskej 

republike z verejných zdrojov, financovanie miestnej a regionálnej kultúry z rozpočtov 

samospráv, mapovanie teritoriálnej diferenciácie podpory kultúry na základe detailnej 

multifaktorovej komparatívnej analýzy a ekonomický potenciál kultúry ako subsystému 

kreatívneho priemyslu.            

 Odbor spolupracuje s odbornými pracoviskami inštitúcií obdobného zamerania 

v rámci rezortu kultúry, školstva, v rámci štátnej správy, ako aj s odborníkmi a zástupcami 

zahraničných organizácií v oblastiach svojej odbornej pôsobnosti. 

 Rozhodnutím č. 7/2014  zo dňa 29. mája 2014 minister kultúry poveril Národné 

osvetové centrum koordináciou a zabezpečením všetkých úloh a povinností súvisiacich 

s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 

štatistike v znení neskorších predpisov. Odbor výskumu a štatistiky kultúry je gestorom  

a koordinátorom štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry, pripravuje a predkladá 

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o výsledkoch štátneho štatistického 

zisťovania za príslušný kalendárny rok a návrhy súvisiace s prípravou satelitného účtu kultúry 

a kreatívneho priemyslu. 

 Spojenie výskumu a štatistického zisťovania v rámci jednej štruktúry vytvára 

predpoklady pre skvalitnenie kontinuálnej tvorby komplexnej databázy pre oblasť kultúry ako 

jedného zo zdrojov pre výskum kultúry, na druhej strane toto spojenie vytvára predpoklady aj 

pre skvalitnenie štatistického zisťovania.  

Adresa: 

Národné osvetové centrum 

Nám. SNP 12 

812 34 Bratislava 



Kontaktné údaje: 
tel.: +421 2 20471202 

fax: +421 2 20471100 

e-mail: nocka@nocka.sk 

web: www.nocka.sk 

 

 

 

 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

Zameriava sa na základný pamiatkový výskum územia Slovenskej republiky s 

vecnou prioritou na pamiatkový a archeologický výskum, vrátane bibliografického a 

archívneho výskumu.  Rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a 

metodológiu ochrany pamiatkového fondu, ako súčasť reštaurátorského výskumu 

zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a 

analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá,  zabezpečuje pamiatkové výskumy a 

reštaurátorské práce. Metodicky usmerňuje a inštruuje odbornú činnosť v archeologickom 

výskume, architektonicko-historickom výskume, umelecko-historickom výskume 

a urbanisticko-historickom výskume. 

Podieľa sa aj na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a 

pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými 

inštitúciami v zahraničí. Na základe dohody spolupracuje s Národním památkovým ústavem 

Praha, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédélmi és Vagyongazdálkodási Központ, Budapešť a  

Narodowym instytutom Dziedzictva, Varšava. Zmluvu o spolupráci má s Mestským ústavom 

ochrany pamiatok, Filozofickou fakultou UK Bratislava, Katedrou dejín výtvarného umenia, 

Múzeom mesta Bratislava, Vysokou školou výtvarných umení Bratislava a Hudobným 

centrom. Pri jednotlivých projektoch spolupracoval alebo spolupracuje s viacerými 

inštitúciami doma i v zahraničí, napr. SAV, Slovenskou národnou knižnicou v Martine, 

Slovenským národným archívom, pamiatkovým úradom Nórska - "Riksantikvaren", 

Národným technickým múzeom v Prahe, Archeologickým ústavom Akademie věd Českej 

republiky Praha a i.   

Adresa: 

Pamiatkový úrad SR 

Cesta na Červený most 6 

814 06 Bratislava 

Kontaktné údaje: 
tel.: +421 2 20464111 

fax: +421 2 54775844 

e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk  

web: www.pamiatky.sk 
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mailto:podatelna@pamiatky.gov.sk
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA 

Poslaním je systematické zhromažďovanie, odborné spracovávanie, ochrana, 

dokumentácia a sprístupňovanie diel všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a 

zahraničného pôvodu všetkých historických období vrátane súčasnosti s prihliadnutím na 

diela národnej kultúry. Vedeckovýskumná činnosť je preto zameraná predovšetkým na 

nadobúdanie zbierkových predmetov a systematické kreovanie zbierok, ich vedecké 

spracovanie a na skúmanie špecifík a kontextu dejín výtvarného umenia a výtvarnej kultúry. 

V súvislosti s kľúčovými odbornými činnosťami realizovanými v SNG je súčasťou 

vedeckovýskumných aktivít organizácie tiež skúmanie procesov reštaurovania diel 

výtvarného umenia a viacerých ďalších tém súvisiacich s ochranou, dokumentáciou 

a sprístupňovaním kultúrneho dedičstva (muzeológia, dokumentácia....). Pomôcť 

zintenzívneniu vedeckovýskumnej činnosti by malo založenie samostatného 

vedeckovýskumného pracoviska SNG, koordinátora pre vedu a výskum, čo by umožnilo 

centrálnu evidenciu a správu vedy a výskumu v oblasti vizuálneho umenia.  

Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na podporu a motiváciu odborných 

pracovníkov SNG, aby formulovali vlastné úlohy komplexného galerijného výskumu, do 

ktorých by bolo možné zapojiť aj externých spolupracovníkov.  

SNG spolupracuje s Vysokou školou výtvarných umení (najmä reštaurovanie 

umeleckých diel), s Filozofickou fakultou UK – Katedra dejín výtvarného umenia v oblasti 

intenzívnejšieho prepojenia akademického prostredia s praxou ako aj prípravou obsahu 

nových predmetov; ďalšiu zmluvu o spolupráci má so Slovenskou technickou univerzitou - 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. SNG poskytuje aj 

koordinačné, odborné, vzdelávacie, metodické a informačné poradenstvo primárne pre 

sústavu galérii na Slovensku.  

Adresa: 

Slovenská národná galéria 

Riečna 1 

815 13 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 2 20476100 

fax:  +421 2 54433971 

e-mail: sng@sng.sk 

web: www.sng.sk 

 

 

 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA 

Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na výskum dokumentov na všetkých 

druhoch nosičov, skúmanie historických knižných dokumentov a fondov, výskum literárnej 

a hudobnej histórie, života a diela významných slovenských národných dejateľov, vrátane 

Slovákov žijúcich v zahraničí, vedecké skúmanie zbierkových predmetov súvisiacich so 

mailto:sng@sng.sk
http://www.sng.sk/


slovenskou národnou kultúrou a vzdelanosťou od najstarších čias po súčasnosť, s osobitným 

zreteľom na vývoj slovenskej literatúry a knižnej grafiky.  

Partnerom knižnice je Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti. Spolupráca sa 

realizuje napr. v oblasti  výskumu dejín knižnej kultúry a  historických knižných fondov. 

Partnermi v oblasti výskumu dokumentov, materiálov, nosičov informácií, knižnej grafiky sú 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  a Slovenská technická univerzita. Spolupráca 

medzi inštitúciami je zameraná predovšetkým na oblasť výskumu, ochrany a reštaurovania 

dokumentov kultúrneho dedičstva, edukácie, výmeny informácii v oblasti nových metód 

reštaurovania, konzervovania a aplikácie nových poznatkov v odbore, podávanie spoločných 

projektov.  

Adresa: 

Slovenská národná knižnica 

Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 43 2451131 

e-mail: snk@snk.sk 

web: www.snk.sk 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ 

Odborno-pozorovateľské a výskumné oddelenie vykonáva a koordinuje 

pozorovateľskú a vedeckovýskumnú činnosť hvezdární SR v oblasti slnečnej fyziky, 

medziplanetárnej hmoty, premenných hviezdach príp. iných odborov. Rieši vlastné 

výskumné úlohy v oblasti slnečnej fyziky a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných 

inštitúcií doma i v zahraničí. Vykonáva poradenskú činnosť inštitúciám a záujemcom, ktorých 

činnosť súvisí s odborno-pozorovateľským a výskumným poslaním oddelenia.  

Partnermi v oblasti výskumu sú najmä tieto inštitúcie: na Slovensku Astronomický 

ústav SAV Tatranská Lomnica, KAFZM Univerzity Komenského v Bratislave a 

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra,  Geografický ústav SAV Bratislava a 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; v Českej republike Hvězdárna v Úpici, Hvězdárna 

vo Valašskom Meziříčí, AÚ AV ČR v Ondřejove; v Kórejskej republike  – KASI (Korea 

Astrophysical and Space Science Institute), Daejeon; v Maďarsku Západomaďarská 

Univerzita (NYME) v Szombathelyi; vo Švajčiarsku ETH Zurich, projekt CALLISTO 

(rádiový spektrometer); v USA – NASA, Geenbelt – spolupráca v rámci medzinárodného 

programu ISWI (International Space Weather Initiative – medzinárodná iniciatíva pre 

kozmické počasie),  jeden pracovník je národným koordinátorom ISWI pre Slovensko; 

v Nemecku SONNE NETZ, ktorá je orientovaná na získavanie a výmenu údajov o aktivite 

pozorovanej v slnečnej fotosfére; v Portugalsku Observatório Geofísico e Astronómico da 

Universidade de Coimbra (OGAUC) a CTS/UNINOVA, Instituto de Desenvolvimento de 

Novas Tecnologias – Centro da Robotica Inteligente/ CA3 – Softcomputing and Autonomous 

Agents Group Caparica; IMO – International Meteor Organization (Medzinárodná meteorická 

organizácia).  Spolupracuje v oblasti výskumu Slnka a javov kozmického počasia, 

mailto:snk@snk.sk
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pozorovania meteorov, riešenia spoločných výskumných a pozorovacích úloh, organizovania 

spoločných konferencií. 

Adresa: 

Slovenská ústredná hvezdáreň 

Komárňanská 134   

947 01  Hurbanovo   

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 35 7602484 

e-mail: suh@suh.sk  

web: www.suh.sk 

 
 
 

 
 

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU 

V rámci koncepčnej a výskumnej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie a 

zaznamenávanie informácií o vývoji dizajnu na Slovensku, mapovanie uplatňovania dizajnu 

vo firemnej stratégii a výsledkov inovácií v oblasti produktového a grafického dizajnu a 

výsledkov dizajnérskeho vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania. Ako súčasť  

výskumu histórie dizajnu na Slovensku spracováva vývoj dizajnu vo firemnom prostredí, 

v oblasti úžitkového umenia a remesla a významných osobností pôsobiacich v tejto oblasti. 

Stratégia výskumu a vývoja SCD vychádza z dlhodobého zámeru systematizovať a 

rozšíriť výskumné a vývojové aktivity smerom k vytváraniu excelentných výskumno-

vývojových tímov a projektov, budovať technologickú infraštruktúru pre výskum a vývoj, 

podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti výskumu. Takmer všetky odborné činnosti, ktoré 

sú v náplni SCD sa istým spôsobom dotýkajú niektorej zo špecializácií Stratégie výskumu a 

inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  - RIS3 SK. Je to  predovšetkým intenzívne 

prepojenie s oblasťou kreatívneho priemyslu, ktorý je vytýčený ako jedna z perspektívnych 

špecializácií RIS3 SK. SCD je zamerané na všetky formy dizajnu od priemyselného k 

úžitkovému umeniu, od autorského dizajnu k reklame, či knižnej a vydavateľskej kultúre a 

zameranie na súvisiace disciplíny dizajnu ako architektúra (predovšetkým interiér), nové 

médiá (od fotografie po tvorbu a distribúciu multimédií). 

Významným faktorom je zameranie na oblasť kultúrneho dedičstva prostredníctvom 

špecializovaného pracoviska Slovenského múzea dizajnu, ktorého poslaním je na základe 

vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracúvať 

a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia, 

architektúry a súvisiacich disciplín so zreteľom na územie Slovenskej republiky a Strednej 

Európy.  

Na základe doterajších výskumných zámerov a činností definovaných v určujúcich 

dokumentoch, rozvojových tendencií a praxe stanovili odborní pracovníci a garanti SCD 

výskumno-vývojové priority pre obdobie rokov 2016 – 2023. Hlavnými prioritami bude 

systematické budovanie dvoch výskumno-vývojových pracovísk so zameraním na výskum 

materiálov a technológií so širokou škálou celospoločenského využitia, a to kabinetu 

materiálov a technológií a kabinetu médií a technológií. 

Adresa: 

Slovenské centrum dizajnu 

mailto:suh@suh.sk
http://www.suh.sk/
http://www.sdc.sk/index.php?lang=sk


P. O. Box 131 

Jakubovo námestie 12 

814 99 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 2 20477318 

e-mail: scd@scd.sk 

web: www.scd.sk 

 

 
 

 

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM 

 Vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody 

a spoločnosti, vedy, kultúry a umenia na území Slovenska, vývoja slovenského národa 

a etnických spoločenstiev, ktoré žili a žijú na Slovensku a aj Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Vedeckovýskumnú činnosť uskutočňuje ako primárny múzejný výskum zameraný na 

získavanie nových zbierkových predmetov s cieľom rozširovania zbierkového fondu 

a dokumentovanie nálezových okolností pri nadobúdaní zbierkových predmetov. Druhou 

oblasťou vedeckovýskumnej činnosti je vedecké zhodnocovanie zbierkových predmetov 

z pohľadu historického, umeleckého a kultúrneho v súvislosti s ich vznikom, výrobou, 

používaním a aj využitím v múzeu.  

SNM plní funkciu koordinačného, metodického, odborno-poradenského, štatistického, 

vzdelávacieho a informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike, čo 

vytvára predpoklad pre lepšie a efektívnejšie riešenie regionálneho a aj nadregionálneho 

výskumu a jeho  multidisciplinaritu. 

SNM uzavrelo Zmluvu o spolupráci a Fakultou chemickej a potravinárskej 

technológie STU zameranú na výskum možností aplikácie nového systému dezinfekcie 

priestorov a objektov SNM  a ošetrenie a ochranu objektov/zbierkových predmetov z 

prírodných organických materiálov. 

Adresa: 

Slovenské národné múzeum 

Vajanského nábrežie 2 

P. O. Box 13 

810 06 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 2 20469114 

fax: +421 2 20469116 

web: www.snm.sk 
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SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 

 Vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na múzejnú dokumentáciu dejín vývoja 

vedy, techniky, výroby priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a podielu Slovenska 

a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. Poznatky nadobudnuté pri vedeckom 

výskume sú využívané pri nadobúdaní zbierkových predmetov, využití ich vedeckej, 

historickej a kultúrnej hodnoty pri tvorbe prezentačných výstupov (najmä v expozičnej a 

výstavnej tvorbe), ako aj pri formovaní a rozvoji nových poznatkov a informácií z oblasti 

vývoja vedy, techniky, výroby, priemyslu a dopravy ako súčasti vedomostného systému 

múzea. Vo vybraných prípadoch (vedeckovýskumné úlohy v oblasti technických vied) sa 

uplatňuje spolupráca s externým prostredím, najmä formou spoluriešiteľstva.  

Adresa: 

Slovenské technické múzeum 

Hlavná 88 

040 01 Košice 

Kontaktné údaje: 

tel..: +421 55  6223665 

fax:  +421 55  6225965 

web: www.stm-ke.sk 

 

 

 

 

 
 

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV 

Výskumnú činnosť tvorí základný historický výskum slovenskej kinematografie a 

audiovízie, vyhľadávanie, sústreďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie historických 

materiálov z oblasti slovenskej kinematografie, filmových diel  a osobností. Koncepciu 

zamerania vedeckej a výskumnej činnosti rozširuje v čase digitálneho veku o oblasť 

digitalizácie audiovizuálneho dedičstva vrátane jeho obnovy.  

Partnermi SFÚ v rámci vedeckovýskumnej činnosti sú Filmová a televízna fakulta 

VŠMU,  Kabinet divadla a filmu SAV, RTVS, Divadelný ústav, Národní filmový archív 

Praha, Filmové laboratóriá Ateliéry Bonton Zlín, a.s., Filmové ateliéry Barrandov a FIAF 

(Medzinárodná federácia filmových archívov) a i.  

Adresa: 

Slovenský filmový ústav 

Grösslingová 32 

811 09 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.:  + 421 2 57101501 

fax:   +421 2 52963461 

e-mail: sfu@sfu.sk 

web: www.sfu.sk 
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ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA  V BANSKEJ BYSTRICI 

Je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti 

knižničnej, bibliografickej, literárno-múzejnej, hudobno-múzejnej, kultúrno-vzdelávacej a 

vydavateľskej činnosti. Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na výskum dejín knižnej 

kultúry. Vykonáva výskumnú činnosť v oblasti záchrany fondov starých a vzácnych tlačí, 

rieši čiastkové výskumné úlohy rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na 

Slovensku pasportizáciou starých a vzácnych tlačí 16. – 19. storočia na území mesta Banská 

Bystrica. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami 

zhodnocuje archívne dokumenty a databázy s orientáciou na literárnu a hudobnú kultúru 

vrátane ľudových a klasických hudobných nástrojov.  

Adresa: 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Lazovná 9 

975 58 Banská Bystrica 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 48  4155111, +421 48  4710769 

fax: +421 48  4124096 

e-mail: svkbb@svkbb.eu 

web: www.svkbb.eu 

 

 

 

 
 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH 

Zameriava sa na riešenie celoslovenských vedeckovýskumných úloh z oblasti dejín 

knižnej kultúry a participáciu na plnení úloh Programu slovenskej národnej retrospektívnej 

bibliografie. Ako kultúrna, informačná, zberateľská, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v 

oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti orientuje sa 

na oblasť výskumu a ochrany historických fondov a starých tlačí. 

Základný výskum je zameraný na dejiny knižnej kultúry, slovenskú národnú 

retrospektívnu bibliografiu, biografický výskum, regionálne dejiny, výskum rozvoja 

interetnických súvislostí národnej kultúry - rómske etnikum.  

ŠVK spolupracuje s viacerými inštitúciami - knižnice na území Slovenska - 

retrospektívne pracoviská a pracoviská  starých tlačí: Univerzitná knižnica v Bratislave, 

Slovenská národná knižnica v Martine, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátna vedecká 

knižnica v Banskej Bystrici, Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne, Arcibiskupský úrad v 

Košiciach - arcibiskupská knižnica a arcibiskupský archív, Východoslovenské múzeum, 

Archív mesta Košice, Štátny archív Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, 

Dejepisný spolok v Košiciach, Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Mestské 

mailto:svkbb@svkbb.eu
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múzeum v Jelšave, Knižnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, 

Etnografický ústav SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, SNM - Múzeum židovskej kultúry, 

Inštitút histórie Prešovskej univerzity, zahraničné inštitúcie - OSZK Budapešť, Egyetemi 

könyvtár Budapešť, Mestská knižnica v Sátoralháujhelyi, Maďarská akadémia vied, Katedra 

maďarskej literatúry ELTE v Budapešti, Maďarský štátny archív v Nyíregyháze, Petőfiho 

literárne múzeum v Budapešti.  

Adresa: 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

Hlavná 10 

042 30 Košice 

Kontaktné údaje: 

tel.: +421 55 6222780 

fax: +421 55 6222331 

web: www.svkk.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE 

Zameriava sa na riešenie výskumných úloh z oblasti dejín knižnej kultúry, 

spracovávaním historických tlačí a ich sprístupňovaním pri bádaní a poznávaní kultúrneho 

dedičstva. Pri výskume dejín knižnej kultúry participuje na riešení celoslovenských a 

regionálnych výskumných úloh vrátane spracovania historických tlačí v knižnici a na území 

mesta a regiónu, v rámci ktorého prebieha riešenie čiastkovej výskumnej úlohy Generálny 

katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska v intenciách Programu slovenskej 

národnej retrospektívnej bibliografie. 

Vzťahy a kontakty so súčasnými, ale aj budúcimi zahraničnými partnermi sa 

predpokladajú okrem rozvoja, trendov v oblasti knihovníctva a digitalizácie aj v oblastiach 

(retrospektívnej) bibliografie, slavistiky, karpatistiky, ukrajinistiky, romistiky, výskumu 

a spracovania historických tlačí. V oblasti organizovania odborných podujatí a konferencií, 

prezentácií spolupracuje s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov – Prešov, 

Občianskym združením Kultúrne fórum, Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, 

Ruským klubom – 1923, Spolkom ukrajinských spisovateľov na Slovensku. 

Adresa: 

Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Hlavná  99 

081 89  Prešov 

Kontaktné údaje: 

tel.:  +421 51 2451101 

fax:  +421 51 2451110 

e-mail: kniznica@svkpo.gov.sk  

web: www.svkpo.sk 
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UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 

Je vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej 

činnosti. Zameriava sa na riešenie celoslovenských vedeckovýskumných úloh z oblasti dejín 

knižnej kultúry. Participuje na riešení čiastkových úloh výskumnej úlohy Výskum dejín 

knižnej kultúry a realizácie výskumu v rámci Programu slovenskej národnej retrospektívnej 

bibliografie. 

Partnermi v rámci výskumu sú knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 

kultúry SR a aj iné inštitúcie (akademické inštitúcie, napr. Katedra knižničnej a informačnej 

vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, katedry histórie a dejín umenia 

slovenských a zahraničných univerzít, pracoviská ústavov SAV a iné univerzitné pracoviská), 

s ktorými spolupracuje v prípade výskumu dejín knižnej kultúry, kde sa tento výskum 

realizuje ako interdisciplinárny výskum s presahom na výskum dejín v iných humanitných 

odboroch. Táto spolupráca nie je realizovaná prostredníctvom zmluvných partnerstiev, ale 

prostredníctvom participácie na spoločných prezentáciách výsledkov – konferencie, 

publikovanie výsledkov, partnerstvá pri konzultačno-faktografických úlohách, výmenách 

skúseností a pod. V prípade participácie na projektoch je typ spolupráce určený typom 

projektu a opísaný v jednotlivých projektových dokumentáciách. 

Adresa: 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

Michalská 1 

814 17 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.:  +421 2  20466222 

fax:  +421 2  54434246 

web: www.ulib.sk 

 

 

 

 

 
 

ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY 

K základným činnostiam patrí zhromažďovanie, dokumentovanie, ochraňovanie, 

skúmanie,  odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných pamiatok 

a dokumentačných materiálov vzťahujúcich sa k výtvarnému prejavu ľudu, ľudovému umeniu 

a remeslám, ako aj domácej špecializovanej výrobe, a to s dôrazom na cieľavedomú 

komunikáciu s verejnosťou.  

Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na skúmanie zbierkových predmetov 

a zbierok s cieľom sprostredkovať ich informačnú a vedeckú hodnotu, na sprístupnenie ich 

informačného potenciálu širokej odbornej i laickej verejnosti, na skúmanie problémov 

spojených s odbornou ochranou zbierkových predmetov, na výskum ľudového umeleckého 

http://www.ulib.sk/
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remesla a výskum osobností v oblasti ľudovej umeleckej výroby, ako aj na monitorovanie 

jednotlivých výrobcov a výrobných postupov. 

Adresa: 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby 

Obchodná 64 

816 11 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

tel.:  +421 2 52731349 

fax:  +421 2 52731349 

e-mail: craft@uluv.sk 

web: www.uluv.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    IX.16 mib 

mailto:craft@uluv.sk
http://www.uluv.sk/

