
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Bratislava 15. novembra 2021
Císlo: 06177/2021

ZAKLADACIA LISTINA

Článok I

Slovenská akadémia vied, sídlo: Štefánikova 898/49, 814 38 Bratislava, IČO: 000 378 69,
týmto podl‘a ~ 3 ods. 1 písm. b) zákona Č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej tiež „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“)
a ~ 2laa ods. 1 a 7 písm. a) zákona Č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (d‘alej tiež
„zákon o akadémii“) vydáva zakladaciu listinu pre

Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
(d‘alej tiež „organizácia“).

Skrátená podoba názvu organizácie je Centrum vied o umeni SAV, v. v. i. Sídlo organizácie
je Dúbravská cesta 58 19/9, 841 04 Bratislava; ICO organizácieje 005 869 86.

ČlánokII
Vývoj organizácie

(1) Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied vznikol s účinnost‘ou od 1. 4. 1990
na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied Č. 18 zo dňa 22. 2. 1990.
Bol pokračovatel‘om pracovísk Slovenskej akadémie vied pre výskum divadla a filmu
(Divadelné oddelenie Ustavu slovenskej literatúry v rokoch 1953 - 1969 a 1970 - 1973;
Sekcia divadelnej a filmovej vedy Umenovedného ústavu v rokoch 1973 - 1990; Ustav
divadla a filmu v rokoch 1969 - 1970). Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie
vied Č. 320 zo dňa 1. 7. 2010 bol zmenený názov organizácie z Kabinetu divadla a filmu
na Ustav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied.

(2) Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied vznikol s úČinnost‘ou od 1. 4. 1990 na
Základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied Č. 18 zo dňa 22. 2. 1990.

(3~ Fredsedn.íctvo S.iove.nskej akad.émie vied schválilo uznes~ním. Č. 301 ~C Zo dňa
8. 3. 2018 zlúčenie Ustavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied
a Ustavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied, pričom k 1. 4. 2018 došlo k zániku
Ustavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied a jeho právnym nástupcom sa stáva
Ustav divadelnej a fUmovej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorého názov sa mení na
Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied.
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(4) V Centre vied o umení Slovenskej akadémie vied sa s účinnost‘ou od 1. 4. 2018 zriadili
tieto organizačné zložky:

a) Ústav divadelnej a fulmovej vedy a

b) Ústav dejín urnenia.

(5) Na základe ~ 21 a ods. 1 zákona o akadémii a zakladacej listiny verejnej výskumnej
inštitúcie vydanej Slovenskou akadémiou vied podl‘a ~ 21a ods. 2 písm. a) zákona
o akadémii sa Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied dňom 1. 7. 2018 stalo
verejnou výskumnou inštitúciou. Dňa 10. 9. 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie číslo 2018/11372:4-01CC, ktorým
zastavilo konanie o zápis organizácií Slovenskej akadémie vied do registra verejných
výskumných inštitúcií. Dňa 26. 9. 2018 nadobudol účinnost‘ zákon č. 270/2018 Z. z.,
ktorým sa menil a doplňal o. i. aj zákon o akadémii; podl‘a ~ 21b ods. 1 a 2 zákona
o akadémii v znení zákona č. 270/2018 Z. z. sa organizácie Slovenskej akadémie vied
odo dňa 26. 9. 2018 opätovne stali rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami.

(6) Dňa 5. 10. 2021 nadobudol účinnost‘ zákon č. 347/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopÍňal
zákon o akadémii a geologický zákon; podl‘a ~ 2laa ods. 1 zákona o akadémii v znení
zákona č. 347/2021 Z. z. organizácie Slovenskej akadémie vied menia 1. 1. 2022 právnu
formu na verejné výskumné inštitúcie. Na základe ~ 21 aa ods. 1 zákona o akadémii a na
základe tejto zakladacej listiny sa právna forma Centra vied o umení Slovenskej
akadémie vied mení zo štátnej rozpočtovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu.

(7) Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied sa v čase vydania tejto zakladacej
listiny člení na tieto organizačné zložky:

a) Ústav divadelnej a filmovej vedy a

b) Ústav dejín umenia.

Článok III

Organizácia sa zakladá na neurčitý čas.

Článok IV
Predmet činností organizácie

(1) Prevažujúcou hlavnou činnost‘ou organizácie je uskutočňovanie výskumu v odboroch
vedy a techniky (d‘alej tiež „odbory“): Teória a dejiny divadla (060413), Teória a dejiny
filmu, rozhlasu a televízie (060415), Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)
(060405), Ieória a dejiny výtvarných umení (060410), Teória a dejiny umenia
(060414), Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre a umení (060499).

(2) Ďalšími hlavnými čirinost‘ami organizácie sú:
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a) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoj a, ku ktorej má
organizácia vlastnícke právo alebo mé právo; rozsah infraštruktúry výskumu
a vývoj a, práva ku ktorej organizácia nadobudne zmenou právnej formy
organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu dňa 1. 1. 2022, bude vyplývat‘
z protokolu medzi Slovenskou akadémiou vied a organizáciou podl‘a ~ 2laa
ods. 11 zákona o akadémii,

b) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného výskumu a vývoj a, a to v odboroch uvedených v odseku 1; vydávanie
časopisu Slovenské divadlo, revue dramatických umení (IS SN 003 7-699X) a ARS
(ISSN 0044-9008) a mých periodických a neperiodických publikácií,

c) podiel‘anie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných
programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, a to študijného programu
estetika v študijnom odbore filozofia a študijných programov v študijnom odbore
vedy o umení a kultúre,

d) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikatel‘mi, a to v odboroch
uvedených v odseku 1.

(3) Činnost‘ami organizácie podl‘a ~ 2 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii sú:

a) činnosti:

i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja,
iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a a
iv) spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými

právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikatel‘mi,

v odboroch: Teória a dejiny divadla (060413), Teória a dejiny filmu, rozhlasu
a televízie (060415), Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy) (060405),
Teória a dejiny výtvarných umení (060410), Teória a dejiny umenia (060414),
Architektonická tvorba (060416), Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre a umení
(060499); a to na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl‘a
osobitných predpisov,

b) činnosti:

i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoj a a
iii) získavania. spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedv a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a,

v odboroch uvedených v písmene a), a to ako podnikatel‘ská činnost‘,

c) činnost‘ vývoj a a inovácií v odboroch uvedených v písmene a), a to:

3



i) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl‘a
osobitných predpisov,

ii) ako podnikateľská činnost‘ alebo
iii) vo forme projektov podl‘a osobitných predpisov.

Článok V
Orgány organizácie

(1) Orgánrni organizácie sú riaditel‘, správna rada, vedecká rada a dozorná rada.

(2) Správna rada má 7 členov, vedecká rada má 5 členov a dozorná rada má 3 členov.

ČlánokVI
Organizačné zložky organizácie

(1) Organizácia sa člení na organizačně zložky:

a) Centrum vied o umeni SAV, v. v. i., Ústav divadelnej a filmovej vedy a

b) Centrum vied o umení SAV, v. v. i., Ústav dejín umenia.

(2) Sídlom oboch organizačných zložiek organizácie je Dúbravská cesta 5819/9, 841 04
Bratislava.

(3) Riaditel‘ organizácie sa označuje ako generálny riaditel‘. Vedúci jednotlivých
organizačných zložiek organizácie sa označuj Ú ako riaditelia.

Článok VII
Predmet činností organizačných zložiek organizácie

(1) Hlavnými činnost‘ami organizačnej zložky Centrum vied o umení SAV, v. v. i., Ústav
divadelnej a filmovej vedyje:

a) uskutočňovanie výskumu v odboroch: Teória a dejiny divadla (060413), Teória
a dejiny filmu, rozhlasu a televízie (060415), Estetika a dejiny estetiky (aj pre
filozofické vedy) (060405), Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre a umení
(060499),

b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoj a, ktorú bude
organizačná zložka využívat‘,

c) ziskavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného výskumu a vývoj a, a to v odboroch uvedených v písmene a);
vydávanie časopisu Slovenské divadlo, revue dramatických umení (ISSN 0037-
699X) a mých periodických a neperiodických publikácií;
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d) podiel‘anie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných
programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, a to študijného programu
estetika v študijnom odbore filozofia a študijných programov v študijnom odbore
vedy o umení a kultúre,

e) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikatel‘mi, a to
v odboroch uvedených v písmene a).

(2) Hlavnými činnosťarni organizačnej zložky Centrum vied o umení SAV, v. v. i., Ústav
dejín umenia je:

a) uskutočňovanie výskumu v odboroch: Teória a dejiny výtvarných umení
(060410), Teória a dejiny umenia (060414), Ostatné príbuzné odbory vied
o kultúre a umení (060499),

b) zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoj a, ktorú bude
organizačná zložka využívat‘,

c) získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky a poznatkov
z vlastného výskumu a vývoja, a to v odboroch uvedených v písmene a);
vydávanie časopisu ARS (IS SN 0044-9008) a mých periodických
a neperiodických publikácií,

d) podiel‘anie sa v spolupráci s vysokou školou na uskutočňovaní študijných
programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, a to v študijnom odbore vedy
o umení a kultúre,

e) spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými
osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi, a to
v odboroch uvedených v písmene a).

(3) Činnost‘ami organizačnej zložky Centrum vied o umení SAV, v. v. i., Ústav divadelnej
a filmovej vedy podl‘a ~ 2 ods. 1 zákona o verejnej výskuninej inštitúcii sú:

a) činnosti:

i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja,
iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a a
iv) spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými

právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikatel‘mi,

v odboroch: leona a dejiny divadla (060413), Teória a dejiny filmu, rozhlasu
a televízie (060415), Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy) (060405),
Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre a umení (060499); a to na základe
požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl‘a osobitných predpisov,

b) činnosti:
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i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy inf‘raštruktúry výskumu a vývoja a
iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a,

v odboroch uvedených v písmene a), a to ako podnikatel‘ská činnost‘,

c) činnost‘ vývoj a a inovácií v odboroch uvedených v písmene a), a to:

i) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl‘a
osobitných predpisov,

ii) ako podnikatel‘ská činnost‘ alebo
iii) vo forme projektov podl‘a osobitných predpisov.

(4) Činnost‘ami organizačnej zložky Centrum vied o umení SAV, v. v. i., Ústav dejín
umenia podl‘a ~ 2 ods. I zákona o verejnej výskumnej inštitúcii sú:

a) činnosti:

i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoja,
iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a a
iv) spolupráce v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými

právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikatel‘mi,

v odboroch: Teória a dejiny výtvarných umení (060410), Teória a dejiny umenia
(060414), Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre a umení (060499); a to na
základe požiadaviek orgánov verejnej správy za podmienok podl‘a osobitných
predpisov,

b) činnosti

i) uskutočňovania výskumu,
ii) zabezpečovania a správy infraštruktúry výskumu a vývoj a a
iii) získavania, spracúvania a šírenia informácií z oblasti vedy a techniky

a poznatkov z vlastného výskumu a vývoj a,

v odboroch uvedených v písmene a), a to ako podnikatel‘ská činnost‘,

c) činnost‘ vývoja a inovácií v odboroch uvedených v písmene a), a to:

i) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy ~a podmienok nodľa
osobitných predpisov,

ii) ako podnikatel‘ská činnost‘ alebo
iii) vo forme projektov podl‘a osobitných predpisov.
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Článok VIII
Osobitné ustanovenia

Organizačná zložka Centrum vied o umení SAV, v. v. i., Ústav dejín umenia, bude využívat‘
časti majetku organizácie, ktoré sú vymedzené v Prílohe Č. 1 tejto zakladacej listiny.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

(1) Túto zakladaciu listinu schválilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na svojom
zasadnutí dňa 28. 10. 2021.

(2) Táto zakiadacia listina nadobúda účinnost‘ dňa 1. 1. 2022.

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied

Príloha 1: Majetok využívaný organizačnou zložkou Centrum vied o umení SAV, v. v. i.,
Ústav dejín umenia.



Príloha I Majetok využívaný organizačnou zložkou Centrum vied o umení SAV, v. v. i., Ústav dejín umenia
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