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Organizačný poriadok 
 

Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied,  

verejnej výskumnej inštitúcie 

 

sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4; IČO: 00586978 

 

 
Článok I 

Organizačná štruktúra 

 

(1) Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ďalej len 

„organizácia) sa vnútorne člení na: 

 

a) Vedecko-výskumný úsek: 

I. Oddelenie historickej hudobnej vedy, 

II. Oddelenie etnomuzikológie, 

III. Oddelenie systematickej hudobnej vedy; 

b) Úsek knižnično-informačných služieb a edičnej činnosti, 

c) Technické laboratórium, 

d) Sekretariát riaditeľa. 

 

(2) Vedecko-výskumný úsek uskutočňuje výskum prostredníctvom troch oddelení 

zastupujúcich tri základné disciplíny muzikológie: historickú hudobnú vedu, 

etnomuzikológiu a systematickú hudobnú vedu. V rámci oddelenia sa rozvíja daná 

disciplína  pomocou užšie vymedzených špecializácií. Zároveň oddelenia medzi sebou 

spolupracujú a rozvíjajú interdisciplinárny výskum na báze muzikológie.  

(a) Oddelenie historickej hudobnej vedy sa zameriava na výskum hudby a hudobnej 

kultúry na Slovensku od stredoveku po súčasnosť v kontexte dejín európskej hudby, 

s akcentom na historicko-vývinové a chronologické hľadisko. Spravuje zbierku 

mikrofilmov. V nadväznosti na pramenno-kritický výskum sa podieľa na prezentácii 

hudobnohistorických prameňov formou vedeckých výstupov, edícií, vedeckých 

databáz a zvukového oživenia hudobných diel. 

(b) Oddelenie etnomuzikológie sa venuje výskumu tradičnej ľudovej piesne, hudby a 

tanca v regionálnom, multikultúrnom a sociálno-kultúrnom kontexte, s akcentom na 

teritoriálne a etnické hľadisko. Z výskumno-dokumentačnej činnosti buduje zbierky 

a podieľa sa na sprístupňovaní ich obsahu formou vedeckých výstupov a 

pramenných notových, zvukových a audiovizuálnych edícií.  

(c) Oddelenie  systematickej hudobnej vedy sa zameriava na výskum hudby z pohľadu 

vybraných subdisciplín, s akcentom na teoreticko-systematické hľadisko a tvorbu 

univerzálnej bázy poznatkov.  

(3) Úsek knižnično-informačných služieb a edičnej činnosti sa zameriava na získavanie, 

spracúvanie a šírenie informácií z oblasti muzikológie, organizačne zabezpečuje edičnú 

prípravu periodických a neperiodických publikácií vydávaných organizáciou a ich  

distribúciu.  

(4) Technické laboratórium realizuje zvukovú a audiovizuálnu dokumentáciu aj  príslušné 

vývojové a výskumné práce v oblasti zvukovo-technického a audiovizuálneho záznamu. 

(5) Sekretariát riaditeľa zameriava svoju činnosť na vytváranie predpokladov na výkon 

funkcie riaditeľa.  
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(6) Hospodársko-správnu činnosť organizácie zabezpečuje sekretariát riaditeľa v súčinnosti 

s úsekmi a oddeleniami organizácie a s Centrom spoločných činností SAV, v. v. i., 

Technicko-hospodárskou správou organizácií spoločenských vied v Bratislave. 

 

 

Článok II 

 

(1) Na čele oddelení Vedecko-výskumného úseku sú vedúci. Úseky a ďalšie útvary 

organizačnej štruktúry s príslušným názvom (Technické laboratórium, Sekretariát 

riaditeľa) sú priamo podriadené riaditeľovi 

(2) Vedúcich oddelení Vedecko-výskumného úseku menuje a odvoláva riaditeľ. 

(3) Vedúci oddelení Vedecko-výskumného úseku  

a) sa považujú za vedúcich zamestnancov v zmysle Zákonníka práce a zákona č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov; 

b) sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, 

organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné 

pokyny;  

c) môžu na základe poverenia riaditeľa uskutočňovať vo vymedzených veciach právne 

úkony v mene organizácie. 

 

 

Článok III 

Štruktúra orgánov a funkcionárov 

 

(1) Organizácia má tieto orgány a týchto funkcionárov (s pôsobnosťou na celú 

organizáciu):  

 

a) riaditeľ, 

b) zástupca riaditeľa, 

c) vedecký tajomník, 

d) správna rada, 

e) vedecká rada, 

f) dozorná rada. 

 

(2) Zástupca riaditeľa plní úlohy a povinnosti a vykonáva oprávnenia, vrátane oprávnenia 

konať v mene a na účet organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch a v iných právnych 

vzťahoch, podľa poverenia riaditeľa. Toto poverenie zahŕňa aj zabezpečovanie 

grantových a ostatných vedeckých projektov a zahraničných stykov organizácie.   

(3) Vedecký tajomník organizácie, ktorého menuje a odvoláva riaditeľ, plní úlohy podľa 

poverenia riaditeľa. 

(4) Je zriadená Atestačná komisia organizácie podľa § 10 a 11 vyhlášky Československej 

akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej 

spôsobilosti vedeckých pracovníkov. Väčšinu členov Atestačnej komisie tvoria 

pracovníci organizácie. Atestačná komisia schvaľuje preradenie pracovníkov do vyšších 

kvalifikačných stupňov a podáva návrhy Komisii Slovenskej akadémie vied pre 

posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov. 

(5) Je zriadená inventarizačná komisia. 

(6) Riaditeľ môže v prípade potreby zriadiť ďalšie orgány. 
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Článok IV 

 

(1) Do organizačnej štruktúry organizácie sú zaradení zamestnanci organizácie, interní 

doktorandi a osoby na študijnom pobyte. 

(2) Pracovníci oddelení Vedecko-výskumného úseku sú priamo podriadení vedúcemu 

oddelenia, do ktorého sú zaradení. 

(3) Do organizačných jednotiek zaraďuje osoby podľa odseku 1 riaditeľ svojím 

rozhodnutím po vyjadrení vedúceho danej organizačnej jednotky a dotknutej osoby 

podľa odseku 1.  

(4) Riaditeľ môže rozhodnúť, že niektoré osoby podľa odseku 1 nebudú zaradené do 

organizačnej jednotky, ale budú podriadené priamo riaditeľovi (vedecký tajomník 

organizácie). 

(5) Riaditeľ môže jednu osobu podľa odseku 1 zaradiť do viacerých organizačných 

jednotiek.  

 

 

Článok V 

 

(1) Expertízy a vedecké stanoviská (ďalej len „expertízy“) organizácie podpisujú riaditeľ 

alebo jeho zástupca a pracovníci, ktorí expertízu spracovali. 

(2) Vedeckí pracovníci organizácie podpisujú iné expertízy ako expertízy podľa odseku 1 

iba vo vlastnom mene; tieto expertízy nie sú expertízami organizácie.   

 

 

Článok VI 

 

(1) Správna rada organizácie predložila návrh tohto organizačného poriadku predsedovi / 

poverenému členovi dozornej rady dňa 18. 7. 2018 a predsedovi / poverenému 

členovi vedeckej rady dňa 18. 7. 2018. Dozorná rada sa k návrhu tohto organizačného 

poriadku vyjadrila dňa 19. 7. 2018; vedecká rada sa k návrhu tohto organizačného 

poriadku vyjadrila dňa 19. 7. 2018. Správna rada schválila tento organizačný poriadok 

dňa 20. 7. 2018.  

(2) Zrušuje sa organizačný poriadok účinný do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia 

účinnosti tohto organizačného poriadku. 

(3) Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle 

organizácie. 

 

 

V Bratislave, dňa 20. 7. 2018 

 

 

      ..................................................................... 

                PhDr. Hana Urbancová, DrSc. 

             riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i. 
 


