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1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
Poslanie a činnosť Ústrednej geologickej kni�nice SR v Bratislave 
 

1.1. Ústredná geologická kni�nica Slovenskej republiky (ďalej len kni�nica) je informač-
ným centrom a ústrednou kni�nicou �pecializovanou na geologické vedy. 

1.2. Poslaním kni�nice je v rozsahu svojej pôsobnosti prispievať k rozvoju vedy a zvy-
�ovaniu vedeckej a odbornej úrovne verejnosti budovaním kni�nično-informačného 
fondu a poskytovaním základných a �peciálnych kni�ničných a informačných slu-
�ieb. 

1.3. Kni�nica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje fond domácej a zahraničnej 
literatúry � primárne a sekundárne periodické i neperiodické informačné pramene. 

1.4. Kni�nica je súčasťou �tátneho geologického ústavu Dionýza �túra (ďalej len 
�GÚD�). 

 
2. SLU�BY KNI�NICE 

 
Kni�nica poskytuje pou�ívateľom tieto druhy slu�ieb: 

a) výpo�ičné slu�by: 
 � prezenčné (po�ičiavanie do �tudovne), 
 � absenčné (po�ičiavanie mimo budovy, resp. v budove �GÚD�  podľa bodu 7), 
 � medzikni�ničné (po�ičiavanie po�tou iným kni�niciam); 
b) informačné slu�by: 
 � poradenské a konzultačné slu�by � ústne, písomné a telefonické informácie 

o katalógoch, kni�ničných fondoch, slu�bách a programových produktoch kni�nice, 
 � priebe�né a retrospektívne re�er�e z domácich a zahraničných báz, ktoré sú 

v súčasnosti v kni�ničnom fonde, 
 � referenčné slu�by � informácie o dokumentoch, slu�bách a informačných fon-

doch, ktoré sa nachádzajú mimo �GÚD�; 
c) reprografické slu�by: 

 � vyhotovovanie xerografických kópií z materiálov kni�nice (samoobslu�ne). 
 

 
3. ÚHRADY ZA SLU�BY KNI�NICE 

 
3.1. Kni�nica poskytuje základné výpo�ičné slu�by bezplatne. Za registráciu pou�ívate-

ľov, reprografické slu�by a niektoré �peciálne slu�by účtuje kni�nica poplatky, na 
ktoré sa mô�e od pou�ívateľa vy�iadať aj primeraná finančná záloha, prípadne 
platba vopred. 

 
3.2. V�etky finančné sumy (manipulačné poplatky za slu�by, kaucie, sankčné poplatky 

a pod.) kni�nica účtuje v zmysle § 442 Občianskeho zákonníka a zásad kni�ničné-
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ho a výpo�ičného poriadku vo vý�ke stanovenej cenníkom slu�ieb a prác poskyto-
vaných �GÚD�. 

 
4. PRÍSTUPNOSŤ KNI�NICE 

 
4.1. Verejnosť má voľný prístup do priestorov katalógov.  
4.2. Pou�ívateľ, ktorý nie je zamestnancom �GÚD�, má prístup do �tudovne len s plat-

ným čitateľským preukazom vydaným kni�nicou. 
Zamestnanci �GÚD� majú prístup na základe zamestnaneckého preukazu. 

4.3. Pou�ívatelia sú povinní riadiť sa kni�ničným a výpo�ičným poriadkom kni�nice 
a dodr�iavať pokyny zamestnancov kni�nice. Musia sa podrobiť kontrolným opa-
treniam potrebným na udr�anie poriadku a ochrany majetku kni�nice. 

4.4. Ak pou�ívateľ tieto ustanovenia poru�uje, mô�e byť dočasne alebo aj trvale zbave-
ný práva pou�ívať slu�by kni�nice. 

4.5. Právnickým osobám mimo sídla kni�nice sa poskytujú výpo�ičné slu�by len pros-
tredníctvom medzikni�ničnej výpo�ičnej slu�by (ďalej len MVS). In�titúciám so síd-
lom v Bratislave sa poskytujú výpo�ičné slu�by na základe čitateľského preukazu 
vystaveného na právnickú osobu. 

 
 

5. ČITATEĽSKÝ PREUKAZ 
 
5.1. Preukaz sa vystavuje pou�ívateľom kni�ničných slu�ieb �GÚD�, ktorí nie sú za-

mestnancami in�titúcie:  
a) občanom Slovenskej republiky (ďalej len SR) po predlo�ení platného občian-

skeho preukazu (ďalej len OP), 
b) príslu�níkom iných �tátov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, sa preukaz vysta-

vuje po predlo�ení cestovného pasu, 
c) právnickým osobám (in�titúciám) po predlo�ení prihlá�ky organizácie a OP 

osoby, ktorá bude slu�by sprostredkúvať. 
5. 
2. Preukaz oprávňuje fyzické osoby len na vyu�ívanie prezenčných slu�ieb; in�titú-

cie oprávňuje preukaz aj na poskytovanie absenčných slu�ieb v zmysle bodov 
6.1. a 6.2. kni�ničného a výpo�ičného poriadku. 

 
 

6. PO�IČIAVANIE DOKUMENTOV 
 
6.1. Dokumenty z kni�ničného fondu sa po�ičiavajú v súlade s poslaním kni�nice. Do-

kumenty sa po�ičiavajú  p r e z e n č n e  (v priestoroch �tudovne). A b s e n č n e  
(mimo priestorov �tudovne) sa po�ičiavajú len vo výnimočných prípadoch, a to iba 
zamestnancom �GÚD� do pracovných priestorov �GÚD�, Mlynská dolina 1, a re-
gionálnym pracoviskám mimo Bratislavy  � jednotlivcom aj skupinám, a to spôso-
bom pravidelnej cirkulácie, za ktorú zodpovedá poverený pracovník regionálneho 
pracoviska. Ostatným fyzickým osobám sa dokumenty absenčne nepo�ičiavajú. 
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Právnickým osobám sa po�ičiavajú dokumenty absenčne prostredníctvom MVS          
a na základe čitateľského preukazu (in�titúcie). 

6.2. Kni�nica mô�e po�ičať jednému zamestnancovi maximálne 5 dokumentov. 
Ak má pracovník po�ičaných 5 publikácií a po�aduje ďal�ie, musí vrátiť predchá-
dzajúce výpo�ičky, aby celkový stav neprevý�il počet 5 kni�ničných jednotiek (mo-
nografií, časopisov alebo iných druhov dokumentov). 

6.3. Mimo pracovísk �GÚD� sa zásadne nepo�ičiavajú tieto dokumenty: 
a) viazané a neviazané periodiká, 
b) v�etky dokumenty zo �tudovne (najnov�ia periodická i neperiodická literatúra 

za posledných 10 rokov, slovníky, encyklopédie), 
c) dokumenty, ktorých prílohu tvoria diskety, kazety a iné magnetické nosiče, 
d) dokumenty vypo�ičané z iných kni�níc prostredníctvom medzinárodnej medzi-

kni�ničnej výpo�ičnej slu�by (ďalej len MMVS), (ak po�ičiavajúca kni�nica sta-
noví ako podmienku prezenčné sprístupňovanie), 

e) vzácne dokumenty, ktoré sa nachádzajú vo fonde len v jednom exemplári. 
6.4. Kni�nica mô�e pri po�ičiavaní dokumentov �iadať peňa�nú záruku � kauciu). 
6.5. Kni�nica má právo regulovať počet výpo�ičiek. 
 
 

7. SPÔSOBY PO�IČIAVANIA 
 
7.1. Kni�nica sprístupňuje pou�ívateľom svoje fondy v �tudovni kni�nice. 
7.2. Pou�ívateľom, ktorí nie sú zamestnancami �GÚD�, sa po predlo�ení preukazu 

sprístupňujú dokumenty na prezenčné �túdiu v priestoroch �tudovne. 
7.3. Zamestnanci �GÚD� si po�ičiavajú dokumenty absenčne len vo výnimočných prí-

padoch a v obmedzenom mno�stve. Pou�ívateľ je povinný potvrdiť prevzatie publi-
kácie vlastnoručným podpisom. 

7.4. Právnickým osobám mimo sídla kni�nice sa po�ičiavajú dokumenty prostredníc-
tvom MVS, v Bratislave na preukaz in�titúcie. 

7.5. Ak pou�ívateľ (zamestnanec �GÚD�) potrebuje dokument, ktorý nie je vo fondoch 
kni�nice a nemá ho �iadna iná kni�nica v Bratislave, mô�e po�iadať o sprostredko-
vanie výpo�ičky z inej kni�nice SR alebo zo zahraničia. Kni�nica sprostredkuje vý-
po�ičku vnútro�tátnou MVS alebo zo zahraničia prostredníctvom MMVS. 

7.6. Výpo�ičky z ostatných kni�níc v sídle �GÚD� kni�nica nezabezpečuje, a to ani pre 
zamestnancov �GÚD�. 

 
 

8. VÝPO�IČNÁ LEHOTA 
 
8.1. Základná výpo�ičná lehota (pre zamestnancov �GÚD�) pre monografie je 10 

dní a pre časopisy 3 dni. V priebehu trvania výpo�ičnej lehoty musia byť vy-
po�ičané dokumenty v�dy prístupné aj iným pou�ívateľom (ak zamestnanec 
odchádza na slu�obnú cestu, dovolenku atď., je povinný pred odchodom vrá-
tiť publikácie do kni�nice). Pracovníkom �GÚD�, ktorí toto ustanovenie ne-
budú re�pektovať, mô�e kni�nica natrvalo odoprieť po�ičiavanie dokumentov 
mimo �tudovne. 

8.2. Výpo�ičná lehota pre právnické osoby je 14 dní pre v�etky druhy dokumentov. 
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8.3. V odôvodnených prípadoch mô�e kni�nica stanoviť krat�iu výpo�ičnú lehotu, prí-
padne �iadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpo�ičnej lehoty. 

8.4. V odôvodnených prípadoch mô�e kni�nica poskytnúť dlh�iu výpo�ičnú lehotu. 
8.5. Výpo�ičnú lehotu mo�no na po�iadanie pou�ívateľa pred jej uplynutím predĺ�iť, a to 

najviac trikrát, ak o výpo�ičku ne�iada ďal�í pou�ívateľ. 
8.6. Ak pou�ívateľ vráti vypo�ičaný dokument po stanovenej výpo�ičnej lehote, je po-

vinný zaplatiť poplatok z oneskorenia. O zaplatení poplatku z oneskorenia kni�nica 
vydá pou�ívateľovi zúčtovateľný doklad. 

8.7. Ak pou�ívateľ nevráti dokument do uplynutia výpo�ičnej lehoty, kni�nica ho 
dvakrát písomne upomenie. Prvý raz po jednom tý�dni, druhý raz po ďal�ích 
dvoch tý�dňoch od skončenia výpo�ičnej lehoty. Ak pou�ívateľ nevráti do-
kument ani po druhej upomienke, kni�nica po uplynutí ďal�ích 2 tý�dňov 
vymáha dokument súdnou cestou, pričom náklady hradí pou�ívateľ.  

 
9. REZERVÁCIE 

 
9.1. Dokumenty, ktoré sú po�ičané, mô�e kni�nica na po�iadanie pou�ívateľovi rezer-

vovať. 
9.2.  Kni�nica písomne alebo telefonicky upovedomí pou�ívateľa o vrátení rezervované-

ho dokumentu. Pou�ívateľ je povinný prevziať si avizovaný dokument do 14 dní. 
9.3. Za rezervovanie dokumentu sa vyberá poplatok (neplatí pre zamestnancov 

�GÚD�). 
 
 

10. PO�KODENIE A STRATY 
 
10.1. Pou�ívateľ je povinný: 

a) pri vypo�ičaní dokument prezrieť a v�etky chyby ihneď ohlásiť. Ak to neurobí, 
nesie zodpovednosť za v�etky chyby zistené neskôr a je povinný uhradiť kni�nici 
náklady na opravu dokumentu; 

b) vrátiť vypo�ičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal, a skontrolovať 
prevzaté potvrdenky o vrátení výpo�ičky; 

c) bezodkladne hlásiť kni�nici po�kodenie alebo stratu dokumentu a do stano-
venej lehoty nahradiť �kodu v zmysle príslu�ných ustanovení Občianskeho zákon-
níka. 

10.2. Spôsob náhrady �kody určuje kni�nica. V zmysle smernice MK SR zo dňa 10. 4. 
1973, č. j. 2783/73,  o evidencii, revízii a vyraďovaní kni�ničných fondov, ako aj 
podľa vzorového kni�ničného poriadku, čl. 16, a v súlade s Občianskym zákonní-
kom, § 442, bod 2, mô�e kni�nica po�adovať od pou�ívateľa: 
• náhradu toho istého vydania,  
• náhradu iného vydania, 
• inú kni�ničnú jednotku v primeranej hodnote, 
• hodnotu stratenej kni�ničnej jednotky v Sk.  

10.3. Pou�ívateľ je povinný uhradiť aj v�etky náklady, ktoré vznikli kni�nici v súvislosti 
s po�kodením alebo stratou dokumentu. 
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11.  PORIADOK �TUDOVNE 
 
11.1. Prístup do �tudovne je mo�ný po predlo�ení platného preukazu. 
11.2. Pri odchode zo �tudovne pou�ívateľ ponechá pou�ité dokumenty vylo�ené na sto-

líku (neukladá ich na police). Zároveň odovzdá pracovníkom kni�nice prezenčný 
lístok, na ktorom uvedie počet pou�itých dokumentov. Súčasne je povinný predlo-
�iť na kontrolu materiály odná�ané zo �tudovne. 

11.3. Pou�ívateľ �tudovne je povinný odlo�iť si osobné veci do priestorov určených na 
tento účel. Za veci odlo�ené mimo týchto priestorov kni�nica neručí. 

11.4. �tudovňa slú�i na prezenčné �túdium dokumentov. Pou�ívateľ má právo pou�ívať: 
a) príručné fondy, 
b) vylo�ené časopisy a noviny, 
c) dokumenty z kni�ničného skladu (poskytnuté personálom kni�nice), 
d) technické zariadenia (PC, xerox) podľa pokynov personálu  kni�nice. 

11.5. Z dokumentov (kni�ničných fondov �GÚD�) má pou�ívateľ mo�nosť po�iadať 
samoobslu�ne o vyhotovenie reprografickej kópie za príslu�ný poplatok. Zamest-
nanci �GÚD� si mô�u reprografické kópie dokumentov vyhotovovať samoobslu�-
ne zdarma, a to do vý�ky limitu, ktorý im menovite pridelí vedúci strediska. 

  
 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
12.1. Jednorazové výnimky z kni�ničného poriadku povoľuje vedúci kni�nice. 
12.2.  Neoddeliteľnou súčasťou kni�ničného a výpo�ičného poriadku je priebe�ne aktua-

lizovaný cenník slu�ieb a prác poskytovaných �GÚD�. 
12.3. Tento kni�ničný a výpo�ičný poriadok �GÚD� nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom schválenia.  
12.4. Vydaním tohoto kni�ničného a výpo�ičného poriadku sa ru�í platnosť kni�ničného 

a výpo�ičného poriadku  z januára 2002. 
 
 
 


