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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. 

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 

www.theatre.sk 

 

 
MÚZEUM  SLOVENSKÉHO  NÁRODNÉHO  POVSTANIA 

Venuje sa výskumu viaţucemu 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. 

Adresa: 
Múzeum Slovenského národného povstania 

Kapitulská 23 

975 59  Banská Bystrica 

Kontaktné údaje: 
Tel.:  +421 48 2451101  

         +421 918 899444  

Fax: + 421 48 4123716 

www.muzeumsnp.sk 

 

http://www.theatre.sk/
http://www.muzeumsnp.sk/index.php?a0=logo_muzeum_snp
http://www.muzeumsnp.sk/
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NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM 

Kabinet výskumu kultúry sa zameriava na výskum verejnej mienky o kultúre, 

sociologický výskum kultúry, výskum vzťahu kultúry a ekonomiky, kultúry a politiky, 

kultúry a médií, výskum národnostnej kultúry, výskum regionálnej kultúry a pod. Okruh 

potenciálnych výskumných tém môže zahrnúť problematiku, ktorá je v centre pozornosti 

odborných útvarov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a jeho inštitúcií, zároveň ale 

vyžaduje aj poznanie názorov verejnosti a umožní tak koncipovať princípy kultúrnej politiky 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v jednotlivých oblastiach a prijímať praktické 

opatrenia na optimalizáciu aktuálneho stavu v jednotlivých sférach kultúrneho života.  

Adresa: 

Národné osvetové centrum 

Nám. SNP 12 

812 34 Bratislava 

kontaktné údaje: 
Tel.: +421 2 20471229 

Fax: +421 2 20471100 

www.nocka.sk 

 

 

 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

Zameriava sa na základný pamiatkový výskum územia Slovenskej republiky s 

vecnou prioritou na pamiatkový a archeologický výskum. 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. 

Adresa: 

Pamiatkový úrad SR 

Cesta na Červený most 6 

814 06 Bratislava 

kontaktné údaje: 
Tel.: +421 2 20464111 

Fax: +421 2 54775844 

www.pamiatky.sk 
 
 
 
 

 

http://www.nocka.sk/
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/index.php
http://www.pamiatky.sk/
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA 

Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na nadobúdanie zbierkových predmetov 

a zbierok, na skúmanie špecifík dejín výtvarného umenia a výtvarnej kultúry a na 

skúmanie procesov reštaurovania diel výtvarného umenia Pomôcť zintenzívneniu 

vedeckovýskumnej činnosti by malo založenie samostatného vedeckovýskumného pracoviska 

SNG, koordinátora pre vedu a výskum a umožniť tak centrálnu evidenciu a správu vedy a 

výskumu. Pracovisko by malo v agende aj možnosť klasifikácie pracovníkov na vedecký 

kvalifikačný stupeň IIb, čo by viedlo k zvýšeniu kredibility inštitúcie pri uchádzaní sa o 

vedecké a iné granty. Cieľom je podporovať a motivovať odborných pracovníkov SNG, aby 

formulovali vlastné úlohy komplexného galerijného výskumu, do ktorých by bolo možné 

zapojiť aj externých spolupracovníkov.  

Adresa: 

Slovenská národná galéria 

Riečna 1 

815 13 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

Tel.: +421 2 20476238 

Fax:  +421 2 54433971 

www.sng.sk 

 

 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŢNICA 

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 

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

zreteľom na vývoj slovenskej literatúry a knižnej grafiky.  

Adresa: 

Slovenská národná knižnica 

Nám. J. C. Hronského 1 

036 01 Martin 

Kontaktné údaje: 

Tel.: +421 43 2451131 

www.snk.sk 

 

 

 

 

 

 

http://www.sng.sk/
http://www.snk.sk/
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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.  

Adresa: 

Slovenská ústredná hvezdáreň 

Komárňanská 134   

947 01  Hurbanovo   

Kontaktné údaje: 

Tel.: +421 35 7602484 

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. 

Adresa: 

Slovenské centrum dizajnu 

P. O. Box 131 

Jakubovo námestie 12 

814 99 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

Tel.: +421 2 20477311 

www.scd.sk 

 

 
 
 
 
 

http://www.suh.sk/
http://www.sdc.sk/index.php?lang=sk
http://www.scd.sk/
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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. Múzeá SNM sa riadia koncepčným materiálom, ktorý 

vytyčuje ciele, zásady a organizačno-realizačné zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti. 

Adresa: 

Slovenské národné múzeum 

Vajanského nábrežie 2 

P. O. Box 13 

810 06 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

Tel.: +421 2 20469114 

Fax: +421 2 20469116 

www.snm.sk 

 

 

 
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. 

Adresa: 

Slovenské technické múzeum 

Hlavná 88 

040 01 Košice 

Kontaktné údaje: 

Tel..: +421 55  6224035  

Fax:  +421 55  6225965 

www.stm-ke.sk 

 

 

 

 

 

 

http://www.citylife.sk/sites/default/files/miesta/loga/snm.jpg
http://www.snm.sk/
http://www.stm-ke.sk/
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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. 

Adresa: 

Slovenský filmový ústav 

Grösslingová 32 

811 09 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

Tel.:  + 421 2 57101501 

Fax:   +421 2 52963461 

www.sfu.sk 

 

 

 
 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŢNICA  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 kniţnej 

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 

www.svkbb.eu 

 

 

 

 

 

http://www.sfu.sk/
http://www.sfu.sk/
http://www.svkbb.eu/
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ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŢNICA V KOŠICIACH 

Zameriava sa na riešenie celoslovenských vedeckovýskumných úloh z oblasti dejín 

kniţnej 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. 

Adresa: 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

Hlavná 10 

042 30 Košice 

Kontaktné údaje: 

Tel.: +421 55 6222780 

Fax: +421 55 6222331 

www.svkk.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŢNICA V PREŠOVE 

Zameriava sa na riešenie výskumných úloh z oblasti dejín kniţnej 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. 

Adresa: 

Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Hlavná  99 

081 89  Prešov 

Kontaktné údaje: 

Tel.:  +421 51 2451101 

Fax:  +421 51 2451110 

www.svkpo.sk 

 

 

 

 

 

http://www.svkk.sk/
http://www.svkpo.sk/
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ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY 

Venuje sa dokumentovaniu ľudových výrob. Zriaďovateľský zákon SNR č. 4/1958 Zb. 

zaväzuje organizáciu vykonávať výskum a dokumentáciu v odvetví ľudovej umeleckej 

výroby a remesiel, vývojových zmenách  a odborne spracúvať výsledky tejto činnosti. Počas 

svojich výskumov zhromaždil ÚĽUV kolekciu predmetov, ktorá slúži ako zbierka vzorov 

ľudových umeleckých výrobkov pre inšpiráciu a možnosti využitia v súčasnom tvorivom 

a vzdelávacom procese. 

Adresa: 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby 

Obchodná 64 

816 11 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

Tel.:  +421 2 52731349 

Fax:  +421 2 52731349 

www.uluv.sk 

 

 

 
 

UNIVERZITNÁ KNIŢNICA V BRATISLAVE 

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

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

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

knižnej kultúry a realizácie výskumu v rámci Programu slovenskej národnej retrospektívnej 

bibliografie. 

Adresa: 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

Michalská 1 

814 17 Bratislava 

Kontaktné údaje: 

Tel.:  +421 2  20466222 

Fax:  +421 2  54434246 

www.ulib.sk 
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http://www.uluv.sk/phpBB2/index.php?sid=eb72ade5b2feeb79b3671674baa171c1
http://www.uluv.sk/
http://www.ulib.sk/sk/
http://www.ulib.sk/

