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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 
1.1. Ústredná geologická knižnica SR (ďalej ÚGK SR) je podľa zákona č. 183/2000 

Z. z. o knižniciach, v znení neskorších predpisov špecializovanou vedeckou 
knižnicou zameranou na geologické vedy a príbuzné vedné disciplíny. 

1.2. ÚGK SR bola zriadená rozhodnutím MŽP SR v roku 1993 ako geologická 
knižnica s celoslovenskou pôsobnosťou. Okrem toho je informačným praco-
viskom  Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ). 

1.3. Podľa Čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky ÚGK SR zabezpečuje slobodný prí-
stup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov a napomáha tak 
uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich použí-
vateľov. 

1.4. Poskytovanie knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti používateľov 
ÚGK SR podrobne upravuje  Knižničný a výpožičný poriadok knižnice, ktorý 
vydáva riaditeľ ŠGÚDŠ na návrh vedúcej knižnice. 

 

 

2. NÁZOV A SÍDLO KNIŽNICE 
 

2.1.  Úplný názov knižnice je Ústredná geologická knižnica SR pri ŠGÚDŠ. Pre 
internú potrebu možno používať názov „geologická knižnica“ 

2.2.  Cudzojazyčné ekvivalenty názvu knižnice sú: 
anglický  Central Geological Library of Slovak Republic; 
nemecký  Geologische Zentralbibliothek der Slowakische Republik; 

2.3.  Sídlom Ústrednej geologickej knižnice SR je Bratislava, Mlynská dolina 1, 
PSČ 817 04 

 

 
3. PRÁVNE POSTAVENIE A POSLANIE KNIŽNICE 

 
3.1.  ÚGK SR je organizačnou jednotkou ŠGÚDŠ. Nemá právnu subjektivitu. 

V právnych vzťahoch knižnicu zastupuje  štatutárny zástupca ŠGÚDŠ. 
3.2.  Poslaním ÚGK SR je sprostredkovať slobodný prístup k informáciám pred-

nostne vedeckým a vedecko-výskumným zamestnancom ŠGÚDŠ, rezortu ži-
votného prostredia,  ale aj pedagogickým a vedecko-pedagogickým pracovní-
kom a študentom, inštitúciám a celej vedeckej komunite  i občanom SR. Pre 
vedeckých pracovníkov ŠGÚDŠ poskytuje tiež niektoré špecifické výpožičné 
(medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná 
služba), rešeršné a ďalšie adresné služby. 

3.3.  Pri plnení svojho poslania ÚGK SR spolupracuje  s domácimi i zahraničnými 
knižnicami, vedeckými a odbornými inštitúciami, vysokými školami a ďalšími 
inštitúciami v oblasti svojej pôsobnosti. 

3.4.  ÚGK SR plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb 
z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných 
zdrojov.  

 

 



 3 

 
 

4. ČINNOSŤ KNIŽNICE 
 
4.1.  ÚGK SR systematicky buduje, dopĺňa a elektronicky spracováva knižnično-

informačné fondy v súlade so svojim tematickým zameraním, t. j. z geológie, 
najmä mineralógie, petrografie, geochémie, geofyziky, štruktúrnej geológie, 
tektoniky, historickej geológie, stratigrafie, paleontológie, regionálnej a apliko-
vanej geológie a príbuzných odborov. 

4.2.  Buduje kompletnú zbierku diel, vydaných Vydavateľstvom ŠGÚDŠ a tiež čo 
najkompletnejšiu zbierku geologickej literatúry slovenských vydavateľstiev. 

4.3.  Zabezpečuje prehľadnú organizáciu a dôslednú ochranu knižnično-
informačných fondov (a historického fondu knižnice). 

4.4.  ÚGK SR sprístupňuje svoje katalógy na internete.  
4.5.  Buduje a sprístupňuje  odborné bázy dát so zameraním na oblasť geológie,  

najmä mineralógie, petrografie, geochémie, geofyziky, štruktúrnej geológie, 
tektoniky, historickej geológie, stratigrafie, paleontológie, regionálnej a apliko-
vanej geológie a príbuzných odborov. 

4.6.  Zabezpečuje informačnú výchovu používateľov. 
4.7.  ÚGK SR je súčasťou knižničného systému SR a zabezpečuje s tým súvisiace 

úlohy. 
 

5. KNIŽNIČNÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY 
 

 ÚGK SR poskytuje tieto druhy služieb: 
5.1.  výpožičné služby 

 absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov; 

 sprostredkovanie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby; 

 zasielanie elektronických kópií dokumentov; 
5.2.  poradenské (konzultačné) služby 

 informácie o fondoch, katalógoch, službách knižnice a ich využívaní; 

 konzultácie a pomoc pri využívaní špecializovaných informačných zdrojov; 
5.3. informačné služby 

 bibliograficko-informačné (poskytovanie bibliografických a faktografických 
informácií); 

 rešeršné služby; 

 prístup do lokálnych báz dát a vonkajších elektronických informačných 
zdrojov; 

5.4. reprografické služby 

 samoobslužné vyhotovovanie reprografických kópií časti dokumentov 
z materiálov fondu knižnice v súlade so Zákonom o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z. z.; 

5.5. kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia 

 informačná príprava používateľov, semináre a prezentácie; 
 5.6. propagačné služby 

 www stránky knižnice; 

 výstavy a informačné materiály. 
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6. POPLATKY ZA SLUŽBY 
 
6.1.  Všetky finančné sumy (manipulačné poplatky za služby, kaucie, sankčné po-

platky a pod.) ÚGK SR účtuje v zmysle § 442 Občianskeho zákonníka a zásad 
knižničného a výpožičného poriadku vo výške stanovenej Cenníkom služieb 
a prác poskytovaných ŠGÚDŠ. 

 

 
7. KNIŽNIČNÁ KOMISIA 

 
7.1.  Knižničná komisia je poradným a koordinačným orgánom riaditeľa ŠGÚDŠ na 

riešenie závažných otázok v oblasti činnosti knižnice. 
7.2.  V rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia, ktoré majú pre riaditeľa ŠGÚDŠ 

odporúčajúci charakter. 
7.3.  Postavenie, pôsobnosť, úlohy a zloženie Knižničnej komisie vymedzuje Štatút 

Knižničnej komisie. 
 

 

8. VNÚTORNÉ PREDPISY KNIŽNICE 
 

8.1. ÚGK SR spracúva a predkladá návrh Knižničného a výpožičného poriadku, 
ktorý schvaľuje riaditeľ ŠGÚDŠ. 

8.2. Cenník platených služieb je vydaný pre všetky organizačné jednotky ŠGÚDŠ. 
 
 

9. ORGANIZÁCIA A RIADENIE KNIŽNICE 
 

9.1. Podľa platnej organizačnej štruktúry ŠGÚDŠ, ÚGK SR je začlenená do orga-
nizačnej jednotky námestníka riaditeľa pre informatiku, do odboru geofondu. 

9.2. ÚGK SR je oddelením, ktoré riadi vedúci ÚGK SR.  
9.3. Funkcia vedúceho ÚGK SR je obsadzovaná na základe výsledku výberového 

konania, v súlade so zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záuj-
me, v znení neskorších predpisov. 

9.4. Po metodickej stránke je  ÚGK SR riadená príslušnými nadriadenými v rámci 
knižničného systému SR.  

 
  

10. ZAMESTNANCI A PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 
 
10.1. Zamestnanci ÚGK SR sú v pracovnoprávnom pomere so Štátnym geologic-

kým ústavom Dionýza Štúra.  
10.2. Pracovnoprávne vzťahy, práva, zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplý-

vajú zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov, pracovnopráv-
nych predpisov  a ostatných vnútorných predpisov ŠGÚDŠ. 
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11. HOSPODÁRENIE KNIŽNICE 
 

11.1. Štátny geologický ústav D. Štúra ako príspevková organizácia hospodári 
s verejnými finančnými prostriedkami, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov.  

11.2. Hospodárenie ÚGK SR sa riadi podľa ročného schváleného rozpočtu nákla-
dov a výnosov ŠGÚDŠ. 

 
 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

12. 1.  Tento Štatút ÚGK SR nadobúda platnosť dňom vydania a účinnosť od 01. 01. 
2011. 

12. 2.  Akékoľvek zmeny a doplnky Štatútu ÚGK SR budú vykonané písomnými do-
datkami so schválením štatutárneho orgánu ŠGÚDŠ. 

 

 

 

 
Číslo dokumentu: 01 – 3616/2010    Dátum vydania: 02. 12. 2010  

 
 

 
 
Vypracoval: Mgr. Oľga Olšinová   Schválil: Ing. Branislav Žec, CSc. 
   vedúca ÚGK         riaditeľ ŠGÚDŠ 
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