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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene (ďalej
knižnica) je v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších
predpisov akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej vedeckej
knižnice pre prácu s lesníckou, drevárskou, ekologickou a environmentálnou
literatúrou v rámci Slovenskej republiky.
(2) Je ústrednou knižnicou a informačným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene
(ďalej TU vo Zvolene).
(3) Knižnica je organizačnou súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. Vydanie jej
Štatútu a Organizačného poriadku sa riadi Štatútom a Organizačným poriadkom
TU vo Zvolene.
(4) Podľa Čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky knižnica zabezpečuje slobodný prístup
k informáciám a napomáha tak uspokojovaniu kultúrnych, informačných a
vzdelávacích potrieb svojich používateľov.
(5) Poskytovanie knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti používateľov
knižnice podrobne upravuje Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ
knižnice a je vnútorným predpisom knižnice.

Článok 2
Názov a sídlo knižnice
(1) Úplný názov knižnice je „Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej
univerzite vo Zvolene“. Pre internú potrebu možno používať skratku „SLDK pri TU
vo Zvolene“ alebo len „SLDK“.
(2) Cudzojazyčné ekvivalenty názvu knižnice sú:
anglický: Slovak Library of Forestry and Wood Sciences at the Technical
University in Zvolen
nemecký: Slowakische Bibliothek für Forst- und Holzwirtschaft bei der
Technischen Universität in Zvolen
francúzsky: La Bibliothèque de la Forêt et du Bois à l’Université Technique
de Zvolen
ruský:
Slovackaja lesotechničeskaja biblioteka Techničeskogo universiteta Zvolen
(3) Sídlom Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo
Zvolene je Zvolen, T. G. Masaryka č. 20, PSČ 961 02.

Článok 3
Historický vývoj knižnice
(1)Vznik knižnice súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene,
a to na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii
vysokých škôl, ktoré sa realizovalo Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení
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v Bratislave z l8.septembra l952 o zriadení Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene ako
vedeckého ústavu pre Banskobystrický kraj a súčasne ako lesníckej a drevárskej
knižnice pre celé Slovensko, s platnosťou od 1.septembra 1952. V roku 1954 bola
Štátna študijná knižnica premenovaná na Štátnu vedeckú knižnicu.
(2) Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SSR z 13. 7. 1976 a delimitačným
protokolom z dňa 28. 3. 1977 bola vykonaná delimitácia Štátnej vedeckej knižnice
premenovanej na Ústrednú lesnícku a drevársku knižnicu vo Zvolene z pôsobnosti
Ministerstva kultúry SSR do pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva SSR a s
účinnosťou od 1.1.1978 pod Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene so
všetkými právami a funkciami celoslovenskej inštitúcie.
(3) Od roku 1990 bol jej názov Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Vysokej škole
lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Zákonom SNR č. 26/1992 Zb. o zmene názvu
Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, zo dňa 17. 12. 1991, bol názov
vysokej školy zmenený na Technickú univerzitu vo Zvolene a v nadväznosti na to sa
zmenil aj názov knižnice na Slovenskú lesnícku a drevársku knižnicu pri Technickej
univerzite vo Zvolene.

Článok 4
Právne postavenie a poslanie knižnice
(1) Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu jej
zriaďovateľ.
(2) Poslaním knižnice je sprostredkovať slobodný prístup k informáciám pedagogickým,
vedecko-výskumným pracovníkom, ostatným pracovníkom a študentom Technickej
univerzity vo Zvolene, inštitúciám a občanom v Slovenskej republike a v zahraničí,
podporovať výskumno-vzdelávací proces na univerzite a celoživotné vzdelávanie.
(3) Pri plnení svojho poslania knižnica spolupracuje s domácimi a zahraničnými
knižnicami, vysokými školami a odbornými inštitúciami a ustanovizňami v oblasti
kultúry, verejného a hospodárskeho života.
(4) Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia
ustanovizeň, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby najmä pedagogickým,
vedecko-výskumným pracovníkom, študentom a doktorandom Technickej univerzity
vo Zvolene a širokej verejnosti.

Článok 5
Činnosť knižnice
(1) Knižnica systematicky buduje, dopĺňa a elektronicky spracováva knižničnoinformačné fondy v súlade s tematickým zameraním.
(2) Zabezpečuje prehľadnú organizáciu a dôslednú ochranu knižnično-informačných
fondov a historického fondu knižnice.
(3) Je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti pracovníkov
TU vo Zvolene, buduje špecializované bibliografické databázy.
(4) Buduje a sprístupňuje odborné bázy dát so zameraním na problematiku lesníctva,
drevárstva, ekológie, environmentálnej a výrobnej techniky a príbuzných odborov.
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(5) Uchováva a registruje kvalifikačné práce a výskumné správy obhájené na univerzite,
uchováva odborné publikácie vydané pracovníkmi TU vo Zvolene.
(6) Zabezpečuje informačnú výchovu používateľov.
(7) Zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.
(8) V rámci vymedzeného rozsahu svojich právomocí zriaďuje a ruší čiastkové
knižnice na katedrách a ostatných pracoviskách TU, metodicky ich usmerňuje a riadi.
(9) Knižnica je súčasťou knižničného systému SR a zabezpečuje s tým súvisiace úlohy.

Článok 6
Knižnično-informačné služby
(1) Knižnica poskytuje tieto druhy služieb:
a) výpožičné služby:
- absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov,
- medziknižničnú výpožičnú službu,
- sprostredkovanie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
- zasielanie elektronických kópií dokumentov,
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, citačné rešerše a prehľady publikačnej
činnosti),
- prístup do lokálnych báz dát a vonkajších elektronických informačných zdrojov
- prístup na internet,
d) reprografické služby a kníhviazačské služby:
- vyhotovovanie reprografických kópií častí dokumentov vo fonde knižnice,
v súlade so Zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon) č. 618/2003 Z.z.
- skenovanie častí dokumentov vo fonde knižnice,
e) kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia:
- informačná príprava používateľov (prednášky pre študentov a ďalších
používateľov),
f) propagačné služby:
- výstavy a informačné materiály,
- www stránky knižnice.
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Článok 7
Poplatky za služby
(1) Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica
vo svojom vnútornom predpise - Knižničnom a výpožičnom poriadku.
(2) Základné knižničné služby sú bezplatné, za registráciu a špeciálne služby sa účtuje
úhrada.

Článok 8
Knižničná rada
(1) Na podporu činnosti knižnice, jej adresnejšieho kontaktu s pracoviskami TU vo
Zvolene a knižnično-informačnými pracoviskami v SR môže riaditeľ knižnice
rektorovi TU vo Zvolene navrhnúť zriadenie Knižničnej rady v zmysle článku 11,
odst. (2) Štatútu Technickej univerzity vo Zvolene.
(2) Knižničná rada je poradný orgán rektora TU vo Zvolene. Členov Knižničnej rady
menuje rektor TU vo Zvolene. Závery Knižničnej rady sú záväzné aj pre knižnicu.

Článok 9
Vnútorné predpisy knižnice
(1) Knižnica vydáva:
a) Organizačný poriadok knižnice,
b) Knižničný a výpožičný poriadok,
c) Aktuálny cenník platených služieb.

Článok 10
Organizačná štruktúra knižnice
(1) Organizačná štruktúra knižnice je definovaná v Organizačnom poriadku Slovenskej
lesníckej a drevárskej knižnice.
(2) Riaditeľa knižnice menuje a odvoláva rektor TU vo Zvolene. Funkcia sa obsadzuje
výberovým konaním.
(3) Vedúcich organizačných zložiek menuje a odvoláva riaditeľ knižnice.
(4) Za odbornú činnosť knižnice v zmysle jej poslania zodpovedá riaditeľ knižnice
príslušnému prorektorovi TU vo Zvolene.
(5) Vo veciach hospodárskeho a administratívno-správneho charakteru zodpovedá riaditeľ
knižnice kvestorovi TU vo Zvolene.
(6) Knižnica je sídlom Informačného miesta o Rade Európy (IMoRE), ktoré bolo zriadené
v roku 1995 na základe zmluvy o spolupráci medzi Informačným a dokumentačným
strediskom o Rade Európy v Bratislave, v súčasnosti Informačnou kanceláriou Rady
Európy v Bratislave a knižnice, schválenej rektorom TU vo Zvolene.
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Článok 11
Zamestnanci a pracovnoprávne vzťahy
(1) Zamestnanci knižnice sú v pracovnom pomere s Technickou univerzitou vo Zvolene.
Pracovnoprávne vzťahy, práva, zodpovednosť a rozsah ich povinnosti vyplývajú zo
všeobecne záväzných platných právnych predpisov, pracovno-právnych predpisov a
ostatných vnútorných predpisov TU vo Zvolene v zmysle Štatútu Technickej
univerzity vo Zvolene, Organizačného poriadku Technickej univerzity vo Zvolene
a Organizačného poriadku Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice.

Článok 12
Hospodárenie knižnice
(1) Hospodárenie knižnice sa riadi ustanoveniami Štatútu Technickej univerzity vo
Zvolene v časti Vnútorné pravidlá hospodárenia TU vo Zvolene.
(2) Výdavky na prevádzku knižnice, nákup odbornej literatúry a ostatných informačných
zdrojov sú hradené z rozpočtu TU vo Zvolene a z mimorozpočtových zdrojov.
(3) Za správnosť a racionálne využitie finančných prostriedkov je zodpovedný riaditeľ
knižnice v zmysle článku 10, odst. (5), Štatútu Slovenskej lesníckej a drevárskej
knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút knižnice bol schválený v Kolégiu rektora TU vo Zvolene, dňa 4. apríla
2005.
(2) Akékoľvek zmeny a doplnky štatútu knižnice budú vykonané písomnými dodatkami
podpísanými štatutárnym orgánom.
(3) Štatút knižnice nadobúda účinnosť a platnosť dňom schválenia.

Doc. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor TU
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