MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava 26. septembra 2005
Číslo: MK 11176/2005-400/25507

ROZHODNUTIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o zmene zriaďovacej listiny
Slovenskej národnej knižnice v Martine

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto
rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Slovenskej národnej knižnice v Martine
Čl. I
Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny
Slovenskej národnej knižnice č. MK 1086/2000-1 z 27. júna 2000 sa mení takto:
1. Nadpis pod článkom I znie: „Predmet činnosti a základné poslanie“.

2. V článku I odsek 3 znie:
„(3) V rámci svojho poslania plní Slovenská národná knižnica najmä tieto verejné
funkcie a verejnoprospešné činnosti:
a) je konzervačnou knižnicou
Slovenskej republiky,

Slovenskej

republiky

a depozitnou

knižnicou

b) prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje
domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty bez ohľadu na formu nosiča,
c) výberovo
doplňuje
zahraničné
knižničné
dokumenty,
získava
a
sprístupňuje vonkajšie informačné zdroje; koordinuje získavanie a využívanie
vonkajších informačných zdrojov pre knižnice knižničného systému Slovenskej
republiky,

d) je národnou bibliografickou agentúrou, ktorá zabezpečuje koordináciu národného
bibliografického systému, vedie národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych
dokumentov, odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú a retrospektívnu
slovenskú národnú bibliografiu; organizuje a vykonáva výskum dejín knižnej
kultúry na Slovensku, najmä výskum dejín vydavateľskej, tlačiarenskej
a kníhkupeckej činnosti, dejín knižníc a knihovníctva, knižnej distribúcie a knižnej
cenzúry,
e) je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým
pracoviskom knižničného systému Slovenskej republiky,
f) je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN),
hudobnín (ISMN) a pre medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN),
spolupracuje s registračným orgánom pri dohľade nad dodržiavaním zákona č.
212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov za
oblasť neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, prideľuje
čiarový kód EAN-ISBN a EAN-ISMN, vedie adresár vydavateľov a je metodickým,
poradenským a konzultačným pracoviskom v oblasti medzinárodnej identifikácie,
štandardizácie a správy neperiodických publikácií a hudobnín,
g) je vedeckovýskumným a štandardizačným pracoviskom knižničného systému
Slovenskej republiky,
h) je národným ústredím medziknižničnej výpožičnej
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,

služby

a pracoviskom

i) je ústrednou štátnou inštitúciou na ochranu a správu historických knižničných
dokumentov a historických knižničných fondov; získava, spracúva, uchováva,
ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí,
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,
j) vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia historického
knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu,
k) vedie Ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických
knižničných fondov (ďalej len „ústredná evidencia“) a evidenciu o dokumentoch
a súboroch knižničných dokumentov vyradených z ústrednej evidencie,
l) vyjadruje sa k žiadosti o udelenie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu alebo
súboru dokumentov, ktorý by pre svoju mimoriadnu hodnotu mohol byť navrhnutý
na vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
m) je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného
kopírovania a digitalizácie dokumentov,
n) zabezpečuje a koordinuje informatizáciu a internetizáciu a zavádzanie
informačných technológií v rámci knižničného systému Slovenskej republiky,
o) zabezpečuje a koordinuje digitalizáciu
Slovenskej republiky na internete,

a prezentáciu

kultúrneho

dedičstva

p) spravuje súborný katalóg monografií knižníc a koordinuje tvorbu súborných
katalógov knižníc,
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q) realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi,
r) je kontaktným informačným miestom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky,
s) je Informačným miestom Rady Európy a európskych informácií,
t) je ústredným
koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre
literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a biografickú dokumentáciu, výskum, ochranu,
podporu a prezentáciu slovenskej kultúry a literatúry od najstarších čias až po
súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj literatúry a knižnej kultúry Slovenska
a Slovákov vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí,
u) podieľa sa na správe Národného cintorína v Martine,
v) na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami
zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám
slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky,
w) organizuje vedecké, kultúrno-výchovné, vzdelávacie a spoločenské podujatia
a realizuje expozičnú a výstavnú činnosť vo vlastných priestoroch i cudzích
priestoroch, prijíma a spoluorganizuje výstavy iných právnických osôb a fyzických
osôb zo Slovenskej republiky i zo zahraničia,
x) je špecializovaným archívom, ktorý získava, odborne a vedecky spracúva,
ochraňuje a sprístupňuje literárne a hudobné rukopisy, biografické, zvukové,
obrazové a iné archívne dokumenty z oblasti slovenskej kultúry so zameraním na
literatúru a hudbu,
y) je ústredným pracoviskom pre výskum, dokumentáciu, spracovanie a prezentáciu
biografií a genealógií reprezentantov slovenskej národnej kultúry, umenia, vedy,
techniky, hospodárskeho, spoločenského a politického života v minulosti
aj súčasnosti,
z) rieši vlastné vedecké, výskumné a inovačné úlohy v oblasti svojej pôsobnosti
a spolupracuje na základnom a aplikovanom výskume a vedeckovýskumnej
činnosti iných inštitúcií,
aa) prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, distribučnej a obchodnej
činnosti
zabezpečuje propagáciu, zverejňovanie výsledkov a prezentáciu svojej práce
a práce v príslušných odboroch,
bb) v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami
a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do
medzinárodných združení a projektov,
cc) prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa využívajú na
dočasný pobyt pre potreby knižnice, iných kultúrnych organizácií a zriaďovateľa
v súlade s platnými predpismi,
dd) plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.“.
3. Články III až V znejú:
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„Článok III
(1)

Slovenská národná knižnica je štátna rozpočtová organizácia,
zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

ktorej

(2)

Slovenská národná knižnica je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny
rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
a hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných
subjektov.

(3) Slovenská národná knižnica zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom
sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určených zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom.

Článok IV
(1)

Štatutárnym orgánom Slovenskej národnej knižnice je generálny riaditeľ,
ktorého na základe výberového konania ustanovuje do funkcie minister kultúry
Slovenskej republiky.

(2)

Generálny riaditeľ riadi činnosť Slovenskej národnej knižnice v súlade so
zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

(3) Generálny riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami
Slovenskej národnej knižnice.
(4) Organizačnú štruktúru, náplň jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi
nimi upravuje organizačný poriadok Slovenskej národnej knižnice, ktorý vydá
generálny riaditeľ.
(5)

Právne úkony zriaďovateľa voči štatutárnemu orgánu vymedzuje zákon č.
552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov.

Článok V
Vecné a finančné vymedzenie majetku
Slovenská národná knižnica spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený na
plnenie vymedzených verejnoprospešných činností a k tomu zodpovedajúcemu
predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
Zverený majetok štátu vo vecnom a finančnom vymedzení tvorí prílohu k tejto
zriaďovacej listine.“.

4. Príloha k zriaďovacej listine znie:
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Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.
František T ó t h, v. r.
minister kultúry
Slovenskej republiky
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