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ŠTATÚT 

KNIŽNICE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 
Názov: Knižnica Slovenskej národnej galérie 
 
Knižnica Slovenskej národnej galérie je súčasťou SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 
(ďalej len SNG). V rámci svojho zamerania je vedecko-informačným, bibliografickým 
a poradenským pracoviskom SNG. 
 
Sídlo: Budova Slovenskej národnej galérie, Riečna č. 1, 815 13 Bratislava. Dočasné 
pracovisko: Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava. 
 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 
 

Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave (ďalej len „knižnica“) je v zmysle 
zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. 
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
v znení zákona č. 38/2014 Z. z. špeciálnou inštitucionálnou knižnicou, ktorá plní funkciu 
špecializovanej knižnice zameranej najmä na výtvarné umenie a príbuzné vedné odbory. 
 
Podľa Čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky knižnica zabezpečuje slobodný prístup k 
informáciám a napomáha tak uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích 
potrieb svojich používateľov. 
 
Knižnica svojimi knižničnými službami participuje na vedecko-výskumnom programe 
SNG a v rámci svojich možností poskytuje knižničné služby aj ostatným záujemcom. 
 
Činnosť knižnice riadi a za jej činnosť zodpovedá vedúci knižnice riaditeľovi Úseku 
výskumu a rozvoja. Vedúceho knižnice menuje a odvoláva generálny riaditeľ SNG. 
 
Vzťahy knižnice s ostatnými organizačnými zložkami SNG upravuje Organizačný 
poriadok SNG. Práva a povinnosti používateľov služieb knižnice upravuje Knižničný 
a výpožičný poriadok, ktorý na návrh vedúceho knižnice vydáva generálny riaditeľ SNG. 
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Článok 3 

Právne postavenie a poslanie knižnice 
 

Knižnica nemá právnu subjektivitu a ako taká nemôže v právnych vzťahoch vystupovať 
vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa. V právnych vzťahoch zastupuje 
knižnicu jej zriaďovateľ, ktorým je SNG. 
 
Poslaním knižnice je: 
 

a. sprostredkovať slobodný prístup k informáciám najmä vedecko-výskumným 
pracovníkom, ostatným zamestnancom SNG  a v rámci svojich možností aj 
inštitúciám a občanom v Slovenskej republike; 

b. podporovať výskumno-vzdelávací proces v SNG. 
 
Pri plnení svojho poslania knižnica spolupracuje s domácimi a zahraničnými knižnicami 
a odbornými inštitúciami a ustanovizňami v oblasti kultúry, verejného, umeleckého 
a kultúrneho života. 
 

Článok 4 

Činnosť knižnice 
 

Knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné 
vedecké a odborné dokumenty bez ohľadu na ich formu: 
 

a. poskytuje knižnično-informačné služby najmä vedecko-výskumným pracovníkom 
SNG a ostatným zamestnancom SNG, 

b. buduje a sprístupňuje bibliografickú bázu dát so zameraním na problematiku 
výtvarného umenia a príbuzných odborov, 

c. služby verejnosti poskytuje za osobitných podmienok, 
d. uchováva a registruje všetky publikácie vydané SNG, 
e. zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 

knižníc, 
f. je metodickým, poradenským pracoviskom knižničného systému, 
g. pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými knižnično-

informačnými pracoviskami, 
h. zabezpečuje ochranu knižnično-informačných fondov knižnice, 
i. evidenčne zabezpečuje fond vzácnych tlačí knižnice na vysunutom pracovisku 

SNG - Kaštieľ Strážky. 
 

Článok 5 

Knižnično-informačné služby 
 

Knižnica poskytuje tieto druhy služieb: 
 

a. výpožičné služby: absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov, 
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b. poradenské (konzultačné služby): informácie o fondoch, katalógoch, službách 
knižnice a ich využívaní, konzultácie pri využívaní špecializovaných 
informačných zdrojov; 

c. informačné služby: bibliograficko-informačné (poskytovanie bibliografických 
a faktografických informácií), rešeršné služby (tematické rešerše), prístup do 
vonkajších elektronických informačných zdrojov, 

d. reprografické služby: vyhotovovanie kópií častí dokumentov výlučne z fondu 
knižnice v súlade so zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (Autorský zákon)  č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, 

e. medziknižničné výpožičné služby a medzinárodné medziknižničné výpožičné 
služby pre interných zamestnancov SNG, 

f. propagačné služby: výstavy nových kníh a informačné materiály, web stránka 
knižnice na web stránke SNG (www.sng.sk). 

 

Článok 6 

Poplatky za služby 
 

Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica vo svojom 
vnútornom predpise Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Slovenskej národnej 
galérie. 

 

Článok 7 

Knižničná rada 
 

Na podporu činnosti knižnice a jej adresnejšieho kontaktu s pracoviskami SNG môže 
vedúci knižnice riaditeľovi Úseku výskumu a rozvoja navrhnúť zriadenie Knižničnej 
rady. 
 
Závery Knižničnej rady sú záväzné pre všetky pracoviská SNG. 

 

Článok 8 

Vnútorné predpisy knižnice 
 

Knižnica vydáva: 
 

a. Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Slovenskej národnej galérie,  
b. Aktuálny cenník platených služieb. 

 

Článok 9 

Zamestnanci a pracovnoprávne vzťahy 
 
Zamestnanci knižnice sú v pracovnom pomere so SNG. Pracovnoprávne vzťahy, práva, 
zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplývajú zo všeobecne záväzných platných 

http://www.sng.sk/
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právnych predpisov, pracovno-právnych predpisov a ostatných vnútorných predpisov 
SNG v zmysle Zriaďovacej listiny SNG, Organizačného poriadku SNG a Knižničného 
a výpožičného poriadku Knižnice Slovenskej národnej galérie.  

 

Článok 10 

Hospodárenie knižnice 
 

Hospodárenie knižnice sa riadi ustanoveniami Zriaďovacej listiny SNG v článku III. 
Vecné a finančné vymedzenie majetku.  
 
Výdavky na prevádzku knižnice, nákup odbornej literatúry a ostatných informačných 
zdrojov sú hradené z rozpočtu SNG a v rámci možností aj z mimorozpočtových zdrojov.  
 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

Tento štatút knižnice bol schválený generálnym riaditeľom SNG.  Akékoľvek zmeny 
a doplnky štatútu knižnice budú vykonané písomnými dodatkami podpísanými 
štatutárnym orgánom. 
 
Štatút knižnice nadobúda účinnosť a platnosť 1. februára, 2016. 

 
 

      Mgr. Alexandra  K u s á, PhD. 
      generálna riaditeľka SNG 


