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126
ZÁKON
zo 6. mája 2015
o kniniciach a o zmene a doplnení zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje zriaïovanie a zakladanie
kniníc, práva a povinnosti kniníc, práva a povinnosti
zriaïovate¾ov kniníc a zakladate¾ov kniníc, kninièný
systém Slovenskej republiky (ïalej len kninièný systém), rozsah a vykonávanie odborných kninièných
èinností, vyhlasovanie, evidenciu, ochranu, sprístupòovanie, dovoz a vývoz historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu.
(2) Tento zákon sa vzahuje na
a) kninice, ktoré poskytujú kninièno-informaèné sluby
pouívate¾om a sú evidované v Zozname kniníc Slovenskej republiky (ïalej len zoznam kniníc),
b) vlastníka alebo správcu historického kninièného
dokumentu a historického kninièného fondu alebo
vzácneho rukopisu, starej a vzácnej tlaèe a významného slovacikálného dokumentu bez èasového
ohranièenia, ktoré okrem archívnych dokumentov
upravených osobitným predpisom1) mono pre ich
jedineènú hodnotu vyhlási za historický kninièný
dokument alebo historický kninièný fond.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Kninica je kultúrna, informaèná a vzdelávacia
intitúcia, ktorá dopåòa, odborne eviduje, spracováva,
uchováva, ochraòuje, vyuíva a sprístupòuje svoj kninièný fond, poskytuje kninièno-informaèné sluby, napomáha uspokojova kultúrne, informaèné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby pouívate¾ov a podporuje
ich celoivotné vzdelávanie, informaènú gramotnos,
tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitos.
(2) Kninièný dokument je samostatne odborne evidovaná, spracovaná, uchovávaná, ochraòovaná a sprístupòovaná jednotka kninièného fondu bez oh¾adu na
jeho obsah a formu. Kninièným dokumentom je aj
samostatný digitálny dokument, ktorým je elektronic1

ká kniha alebo elektronická periodická publikácia,
ktorý zdigitalizovala kninica alebo tento dokument
získala v digitálnej forme prostredníctvom trvalého prístupového práva.
(3) Kninièný fond je súbor vetkých kninièných dokumentov, úèelovo vybraných, sústavne doplòovaných,
uchovávaných, ochraòovaných a sprístupòovaných
pouívate¾ovi.
(4) Elektronický informaèný zdroj je súbor elektronicky uchovávaných bibliografických záznamov alebo
obsahov elektronických dokumentov vrátane ich úplných textov, obrázkov a zvukov so spoloèným pouívate¾ským rozhraním a softvérom na vyh¾adávanie a manipuláciu s údajmi. Sprístupòovanie elektronického
informaèného zdroja sa realizuje prostredníctvom internetu.
(5) Elektronická zbierka je súbor zdrojov v elektronickej podobe, napríklad digitálne dokumenty, elektronické informaèné zdroje, poèítaèové súbory a elektronické katalógy.
(6) Slovacikálny dokument je kninièný dokument,
ktorý sa pod¾a autorstva, jazyka, miesta vydania alebo
obsahu týka Slovenska alebo Slovákov.
(7) Súborný katalóg kniníc je katalóg zdruujúci
bibliografické a lokalizaèné záznamy o kninièných dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v kninièných fondoch viacerých kniníc.
(8) Historický kninièný dokument je samostatný
dokument a historický kninièný fond je súbor dokumentov vyhlásených Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo) za historický
kninièný dokument alebo za historický kninièný fond
pod¾a § 21 okrem archívnych dokumentov upravených
osobitným predpisom.1) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond nemusí by súèasou
kninièného fondu.
(9) pecializovaný kninièný fond je kninièný fond
kninièných dokumentov urèitého zamerania z h¾adiska obsahu, formy, druhu, pôvodu alebo vyuitia.
(10) Konzervaèný fond je súbor vetkých kninièných dokumentov získaných a trvalo uchovávaných
kninicou, ako právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu,2) ktoré kninica trvalo uchováva pre

) § 2 ods. 2, § 9 a 15 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 216/2007
Z. z.
2
) § 3 a 5 zákona è. 212/1997 Z. z. o povinných výtlaèkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoenín audiovizuálnych diel v znení neskorích predpisov.
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budúce generácie ako súèas národného kultúrneho
dedièstva.
(11) Odborné kninièné èinnosti sú doplòovanie
kninièného fondu, odborná evidencia a spracovanie
kninièných dokumentov, revízia kninièného fondu,
vyraïovanie kninièného fondu, organizácia, uchovávanie a ochrana kninièného fondu a poskytovanie
kninièno-informaèných sluieb.
§3
Zriaïovanie kninice a zakladanie kninice
(1) Kninicu ako právnickú osobu pod¾a osobitného
predpisu3) môe zriadi
a) ústredný orgán tátnej správy,
b) samosprávny kraj,
c) obec.
(2) Kninicu ako právnickú osobu pod¾a osobitného
predpisu4) môe zaloi alebo zriadi iná právnická osoba.
(3) Právnická osoba môe zriadi kninicu aj ako svoj
organizaèný útvar.
(4) Slovenskú národnú kninicu, vedeckú kninicu
a regionálnu kninicu mono zriadi len ako právnickú
osobu.
§4
Práva a povinnosti zriaïovate¾a kninice
alebo zakladate¾a kninice
(1) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
oprávnený
a) zriadi alebo zaloi, zrui alebo zlúèi kninicu s inou
kninicou vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti,
b) poiada príslunú kninicu s metodickou pôsobnosou
o odborné usmernenie; zoznam kniníc s celotátnou
metodickou pôsobnosou je uvedený v prílohe è. 1,
c) urèi rozsah a podmienky sprístupnenia kninice verejnosti, ak ide o akademickú kninicu, kolskú
kninicu a peciálnu kninicu,
d) poveri kninicu plnením úloh patriacich do vecnej
pôsobnosti kninice.
(2) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
povinný
a) vyda zriaïovaciu listinu, zakladate¾skú listinu alebo tatút kninice, v ktorých urèí zameranie, pecializáciu a pôsobnos kninice; v jej názve musí by
slovo kninica,
b) oznámi ministerstvu zriadenie alebo zaloenie
kninice na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 2, najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutoèností a písomne oznámi ministerstvu zlúèenie vedeckej kninice alebo regionálnej kninice a zruenie kninice najneskôr do 60 dní od vzniku týchto
skutoèností,
c) zabezpeèi vhodné priestory a interiérové vybavenie
pre kninicu primerané ve¾kosti jej kninièného fon3

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
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du, rozsahu poskytovaných kninièno-informaèných sluieb, zameraniu a pecializácii kninice,
zabezpeèi moderné technické vybavenie a podmienky na zavádzanie nových technológií a kninièno-informaèných sluieb,
zabezpeèi èinnos kninice finanène a personálne,
podporova ïalie vzdelávanie zamestnancov kninice,
zabezpeèi systematické doplòovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, vyuívanie
a sprístupòovanie kninièného fondu,
podporova spoluprácu kniníc a utvára predpoklady na integráciu kniníc do medzinárodných kninièných a informaèných systémov a sietí,
ponúknu vyradené kninièné dokumenty alebo
kninièný fond kninice, ktorá sa zruila, iným
kniniciam; prednostné právo na získanie vyradených kninièných dokumentov majú kninice, ktoré
ako právnické osoby urèené pod¾a osobitného
predpisu2) uchovávajú konzervaèný fond,
vykonáva kontrolu èinnosti kninice,
umoòova výkon tátneho odborného doh¾adu
a kontroly a poskytova potrebnú súèinnos.

(3) Zriaïovate¾ vedeckej kninice pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a § 3 ods. 2 a zriaïovate¾ regionálnej kninice
pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) je povinný vyiada si pred zruením kninice alebo zlúèením kninice s inou kninicou záväzné stanovisko ministerstva. Rozhodnutie
o zruení kninice alebo rozhodnutie o zlúèení kninice
vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva alebo
bez jeho vyiadania je neplatné.
Kninièný systém
§5
(1) Kninièný systém tvoria kninice, ktorých zameranie, pôsobnos a úlohy sú dané zloením a pecializáciou kninièného fondu a rozsahom poskytovaných
kninièno-informaèných sluieb, a to v èlenení
a) národná kninica,
b) vedecká kninica,
c) akademická kninica,
d) verejná kninica,
e) kolská kninica,
f) peciálna kninica.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Kninice z h¾adiska pôsobnosti sú
celotátne,
regionálne s krajskou pôsobnosou,
regionálne,
mestské alebo obecné,
intitucionálne.

(3) Pod¾a zamerania a pecializácie kninica buduje
univerzálny kninièný fond alebo pecializovaný kninièný fond.
(4) Okrem úloh pod¾a § 6 a 11 môe kninica vykonáva aj ïalie èinnosti, ktoré jej urèí zriaïovate¾
kninice alebo zakladate¾ kninice v rozsahu svojej pô-

) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
4
) Napríklad Obèiansky zákonník, § 5 zákona è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby
v znení zákona è. 35/2002 Z. z., § 15 zákona è. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona è. 40/2011 Z. z.

Strana 1492

Zbierka zákonov è. 126/2015

sobnosti v zriaïovacej listine, zakladate¾skej listine
alebo v tatúte.
§6

r)
s)

Slovenská národná kninica
(1) Slovenská národná kninica so sídlom v Martine
je národnou kninicou, ktorej zriaïovate¾om je ministerstvo.
(2) Slovenská národná kninica
a) získava a trvale uchováva konzervaèný fond Slovenskej republiky ako právnická osoba urèená pod¾a
osobitného predpisu,2)
b) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje univerzálny kninièný
fond,
c) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje domáce a zahranièné slovacikálne dokumenty a zahranièné dokumenty,
d) je národnou bibliografickou agentúrou, zabezpeèuje
bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie,
e) je národnou agentúrou pre medzinárodné tandardné èíslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,5)
f) tvorí, udriava a sprístupòuje súborný katalóg
kniníc Slovenskej republiky  èas monografie,
g) je ústredným vedeckovýskumným a tandardizaèným pracoviskom kninièného systému,
h) poskytuje kninièno-informaèné sluby pouívate¾om,
i) je národným ústredím medzikniniènej výpoiènej
sluby,
j) je pracoviskom medzinárodnej medzikniniènej
výpoiènej sluby,
k) plní metodické, poradenské, koordinaèné, vzdelávacie, tatistické a analytické úlohy celotátneho charakteru pre kninièný systém v odborných kninièných èinnostiach,
l) je pecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedièstva a uchovávanie a sprístupòovanie ich digitálnych foriem,
m) je pecializovaným konzervaèným a retaurátorským pracoviskom pre písomné kultúrne dedièstvo,
n) spravuje a ochraòuje historický kninièný dokument a historický kninièný fond,
o) vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zruenie vyhlásenia historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu a urèuje jeho hodnotu,
p) predkladá návrhy na vyhlásenie a zruenie vyhlásenia historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu,
q) vedie Ústrednú evidenciu vyhlásených a vyradených
historických kninièných dokumentov a historic5

t)
u)
v)
w)

x)

y)

z)

aa)
ab)
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kých kninièných fondov (ïalej len ústredná evidencia),
zriaïuje ako svoj organizaèný útvar múzeum,6)
je pracoviskom biografickej dokumentácie, výskumu a podpory slovenskej kultúry a literatúry
a zriaïuje verejný archív,7)
vydáva periodické publikácie a neperiodické publikácie,
organizuje výstavy a zabezpeèuje vzdelávacie a kultúrne podujatia,
spolupracuje s inými kninicami kninièného systému a s kninicami v zahranièí,
uzatvára s príslunou organizáciou kolektívnej
správy hromadnú licenènú zmluvu na rozirovanie
predmetov ochrany vypoièiavaním realizovaným
prostredníctvom kninièného systému,
prostredníctvom príslunej organizácie kolektívnej
správy uhrádza odmeny nosite¾om práv za rozirovanie predmetov ochrany vypoièiavaním v rozsahu
udelenej licencie,
môe uzavrie s príslunou organizáciou kolektívnej
správy hromadnú licenènú zmluvu alebo dohodu
o primeranej odmene na pouitie predmetov ochrany inak ako vypoièiavaním prostredníctvom kninièného systému,
prostredníctvom príslunej organizácie kolektívnej
správy uhrádza odmeny alebo primerané odmeny
nosite¾om práv za pouitie predmetov ochrany inak
ako vypoièiavaním v rozsahu hromadnej licenènej
zmluvy alebo dohody o primeranej odmene, ak boli
uzatvorené pod¾a písmena y),
plní povinnosti vo vzahu k osirelým dielam a obchodne nedostupným dielam pod¾a osobitného
predpisu,8)
plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
§7
Vedecká kninica

(1) Vedecká kninica je právnická osoba, ktorej zriaïovate¾om je ústredný orgán tátnej správy alebo právnická osoba pod¾a osobitného predpisu.9)
(2) Vedecká kninica v rámci svojho zamerania a pecializácie
a) informaène zabezpeèuje vedu, techniku, výskum
a inovácie ako súèas infratruktúry výskumu a vývoja,
b) vykonáva vedecko-výskumnú èinnos a podie¾a sa
na vedecko-výskumných projektoch,
c) môe by koordinaèným, výskumným, metodickým,
vzdelávacím, poradenským a tatistickým pracoviskom kninièného systému vo vymedzených oblastiach,
d) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje domáce a zahranièné

) § 8 zákona è. 212/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z.
7
) § 5 ods. 2 písm. a) zákona è. 395/2002 Z. z.
8
) § 12a ods. 5, § 12c ods. 1 písm. c), § 12c ods. 3 a 5, § 31a ods. 5 a 6 zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona è. 283/2014 Z. z.
9
) § 15 zákona è. 133/2002 Z. z. v znení zákona è. 40/2011 Z. z.
6
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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kninièné dokumenty z vedných odborov, buduje
a uchováva pecializovaný kninièný fond,
poskytuje kninièno-informaèné sluby pouívate¾om zamerané na rozvoj vedy, techniky, výskumu,
inovácií, kultúry a vzdelávania,
je pracoviskom medzikniniènej výpoiènej sluby
a pracoviskom medzinárodnej medzikniniènej
výpoiènej sluby,
buduje a uchováva konzervaèný fond, ak je právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu,2)
tvorí, udriava a sprístupòuje súborné katalógy
kniníc,
sa zúèastòuje na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
môe by pracoviskom retaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie kninièných dokumentov,
môe by pracoviskom pre správu a ochranu historického kninièného dokumentu a historického
kninièného fondu,
plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
§8
Akademická kninica

(1) Akademická kninica je kninica vysokej koly10)
a fakulty, ktorá v rámci svojho zamerania a pecializácie
a) je vedecko-informaèným, bibliografickým, koordinaèným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom,
b) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje pecializovaný kninièný
fond,
c) uchováva a bibliograficky registruje závereèné práce
a kvalifikaèné práce,
d) je pracoviskom evidencie publikaènej èinnosti pod¾a
osobitného predpisu,11)
e) je pracoviskom evidencie umeleckej èinnosti pod¾a
osobitného predpisu,12)
f) poskytuje kninièno-informaèné sluby pedagogickým zamestnancom, vedeckým zamestnancom, tudentom a za podmienok a v rozsahu urèenom zriaïovate¾om kninice aj iným pouívate¾om,
g) zúèastòuje sa na tvorbe, udriavaní a sprístupòovaní súborných katalógov kniníc,
h) je pracoviskom medzikniniènej výpoiènej sluby,
i) zabezpeèuje informaèné vzdelávanie pouívate¾ov,
j) plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
(2) Akademická kninica môe plni aj úlohy pecializovanej vedeckej kninice.
§9
Verejná kninica
(1) Verejná kninica je
a) obecná kninica alebo mestská kninica,
b) regionálna kninica.
10
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(2) Obecná kninica a mestská kninica
a) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraòuje a sprístupòuje univerzálny kninièný fond
vrátane kninièných dokumentov miestneho významu,
b) poskytuje kninièno-informaèné sluby pouívate¾om,
c) organizuje a uskutoèòuje komunitné, kultúrno-spoloèenské a vzdelávacie aktivity,
d) môe plni funkciu kolskej kninice v rozsahu a za
podmienok urèených zriaïovate¾om kninice,
e) plní ïalie úlohy súvisiace s èinnosou kninice.
(3) Obec zabezpeèuje kninièno-informaèné sluby
zriadením obecnej kninice alebo mestskej kninice
ako právnickej osoby, prostredníctvom organizaèného
útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizaènej zloky obecného úradu alebo prostredníctvom inej kninice.
(4) Samosprávny kraj zriaïuje regionálnu kninicu
ako právnickú osobu, ktorá pôsobí na území viacerých
obcí, a vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej
kninice.
(5) Regionálna kninica okrem úloh pod¾a odseku 2
a) utvára a sprístupòuje regionálne bibliografické
a faktografické databázy vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,
b) odborne spracúva a sprístupòuje súbenú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou
bibliografickej èinnosti v regióne,
c) môe plni funkciu komunitného centra,
d) je pracoviskom pre digitalizáciu regionálnych
kninièných dokumentov,
e) zhromaïuje a spracováva tatistické ukazovatele
za verejné kninice regiónu samosprávneho kraja,
f) poskytuje metodickú pomoc a poradenské sluby
obecným kniniciam, mestským kniniciam, kolským
kniniciam, peciálnym kniniciam a ich zriaïovate¾om alebo zakladate¾om v regióne a upozoròuje ich
na nedostatky v poskytovaní kninièno-informaèných sluieb,
g) zabezpeèuje na základe zmluvných vzahov doplòovanie kninièných fondov obecných kniníc,
h) sa zúèastòuje na tvorbe, udriavaní a sprístupòovaní súborných katalógov kniníc,
i) je pracoviskom medzikniniènej výpoiènej sluby.
(6) Regionálna kninica môe po dohode s obcami zabezpeèova kninièno-informaèné sluby pouívate¾om
prostredníctvom mobilnej kninice.
(7) Samosprávny kraj urèí vybranú regionálnu
kninicu, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch 2 a 5
plní funkciu regionálnej kninice s krajskou pôsobnosou, ktorá
a) koordinuje, metodicky a poradensky usmeròuje
ostatné regionálne kninice v samosprávnom kraji
a upozoròuje ich na nedostatky v poskytovaní
kninièno-informaèných sluieb,

) § 21 ods. 2, § 47 ods. 21 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 363/2007 Z. z.
11
) § 108a zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 455/2012 Z. z.
12
) § 108b zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 455/2012 Z. z.
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b) zabezpeèuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej èinnosti
v samosprávnom kraji,
c) zabezpeèuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu
a rozvojom kninièno-informaèných sluieb verejných kniníc v samosprávnom kraji,
d) zhromaïuje a spracováva tatistické ukazovatele
za verejné kninice samosprávneho kraja.
§ 10
kolská kninica
(1) kolská kninica je organizaèný útvar základnej
koly, gymnázia, strednej odbornej koly, konzervatória alebo koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a slúi na informaèné a dokumentaèné zabezpeèenie výchovy a vzdelávania
a výchovno-vzdelávacích potrieb.
(2) kolská kninica dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraòuje a sprístupòuje pecializovaný kninièný fond so zameraním najmä na potreby
výchovy a vzdelávania.
(3) kolská kninica poskytuje kninièno-informaèné sluby najmä iakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom koly. Môe by
prístupná iným pouívate¾om v rozsahu a za podmienok urèených zriaïovate¾om kninice.
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§ 12
Základné princípy doplòovania kninièného fondu
(1) Kninica je povinná systematicky dopåòa, odborne evidova, spracováva, uchováva, ochraòova,
vyuíva a sprístupòova svoj kninièný fond.
(2) Doplòovanie, budovanie kninièného fondu
a sprístupòovanie kninièného fondu v súlade so zameraním a pecializáciou kninice je kninica povinná
realizova na princípe nezávislosti a odbornosti. Doplòovanie, budovanie a sprístupòovanie kninièného
fondu nesmie podlieha ideologickej, politickej ani
náboenskej cenzúre ani komerènému vplyvu alebo
inému vplyvu.
(3) V obciach, kde ijú obèania patriaci k národnostnej menine alebo etnickej skupine, je verejná kninica
povinná zoh¾adni túto skutoènos pri doplòovaní
a budovaní kninièného fondu.
(4) Kninica s konzervaèným fondom, ak je právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu,2) je
povinná odpoveda na ponuku pod¾a § 4 ods. 2 písm. i)
a § 14 ods. 6 najneskôr do 60 kalendárnych dní od doruèenia ponuky.
§ 13
Odborná evidencia a spracovanie
kninièných dokumentov

(4) kolská kninica môe plni funkciu obecnej
kninice v rozsahu a za podmienok urèených zriaïovate¾om kninice.

(1) Kninica je povinná vies odbornú evidenciu kninièných dokumentov zaradených do kninièného fondu bez oh¾adu na formu nosièa.

§ 11

(2) Základnú odbornú evidenciu kninièných dokumentov tvorí prírastkový zoznam a zoznam úbytkov.

peciálna kninica

(3) Pomocnú odbornú evidenciu kninièných dokumentov vedie kninica pod¾a svojich potrieb.

(1) peciálna kninica
a) dopåòa, odborne eviduje, spracováva, uchováva,
ochraòuje a sprístupòuje pecializovaný kninièný
fond pod¾a svojho zamerania a pecializácie,
b) poskytuje kninièno-informaèné sluby najmä svojmu zriaïovate¾ovi a v rozsahu a za podmienok urèených zriaïovate¾om kniníc aj iným pouívate¾om,
c) v oblasti svojej pecializácie môe poskytova metodickú pomoc a poradenské sluby iným kniniciam.

(4) Spracovaním kninièného dokumentu je jeho
menný popis a vecný popis vo forme bibliografického
záznamu, lokalizaèných údajov a údajov o exemplári.
(5) Na nakladanie s kninièným fondom sa nevzahujú osobitné predpisy13) a kninièný fond nepodlieha
inventarizácii pod¾a osobitného predpisu.14)
§ 14
Revízia a vyraïovanie kninièného fondu

(2) peciálnu kninicu mono zriadi alebo zaloi
ako právnickú osobu alebo ako organizaèný útvar
právnickej osoby.

(1) Kninica je povinná vykonáva revíziu kninièného fondu.

(3) Slovenská kninica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoèi ako celotátna peciálna kninica poskytuje kninièno-informaèné sluby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu
odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cie¾om zabezpeèi ich kultúrne, informaèné, vedecko-výskumné
a vzdelávacie potreby.

(2) Kninica uskutoèòuje revíziu kninièného fondu
a) pravidelne, tak, e komplexná revízia kninièného
fondu sa uskutoèní
1. do 50 000 kninièných dokumentov v úplnosti
kadých pä rokov,
2. do 100 000 kninièných dokumentov v úplnosti
kadých desa rokov,

13

) Zákon è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu.
Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov.
Zákon è. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Zákon è. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych intitúcií.
14
) § 29 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.

Èiastka 39

Zbierka zákonov è. 126/2015

3. nad 100 000 kninièných dokumentov v úplnosti
kadých 15 rokov, prièom sa môe uskutoèòova
formou èiastkových revízií,
b) mimoriadne, ak
1. revíziu nariadi zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice,
2. treba zisti skutoèný stav kninièných dokumentov, najmä po mimoriadnej udalosti alebo premiestnení kninice.
(3) Vykonanie mimoriadnej revízie kninièného fondu nahrádza pravidelnú revíziu kninièného fondu.
(4) Výsledky revízie sú podkladom na vyradenie chýbajúceho kninièného dokumentu z kninièného fondu.
(5) Predmetom vyraïovania kninièného fondu je
kninièný dokument, ktorý najmä
a) nezodpovedá odbornej pecializácii kninice, je multiplikátom alebo duplikátom kninièného dokumentu alebo je z obsahovej stránky zastaraný,
b) je pokodený alebo
c) je stratený.
(6) Kninica je povinná vyradený kninièný dokument pod¾a odseku 5 písm. a) ponúknu iným kniniciam;
prednostné právo na získanie vyradených kninièných
dokumentov majú kninice, ktoré uchovávajú konzervaèný fond a ktoré sú právnickou osobou urèenou pod¾a osobitného predpisu.2)
§ 15
Ochrana kninièného fondu
Kninica je povinná
a) zabezpeèi ochranu alebo uloenie kninièného fondu tak, aby nemohlo dôjs k jeho pokodeniu a odcudzeniu,
b) zabezpeèi optimálne klimatické, svetelné a bezpeènostné podmienky v priestoroch, kde je uloený historický kninièný dokument a historický kninièný
fond,
c) predchádza znehodnoteniu historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu
jeho odborným oetrením.
§ 16
Kninièno-informaèné sluby
(1) Kninièno-informaèné sluby ako súèas zabezpeèenia práva na informácie sú slubou vo verejnom
záujme.
(2) Kninièno-informaèné sluby sú výkony odborných èinností zaloených na vyuívaní kninièných
fondov a elektronickej zbierky s cie¾om uspokojova informaèné potreby, poiadavky a záujmy pouívate¾ov.
Kninièno-informaèné sluby sa poskytujú v priestoroch kniníc alebo prostredníctvom internetu.
(3) Kninica je povinná poskytova kninièno-informaèné sluby v súlade so svojím zameraním a peciali15
16

) § 31 zákona è. 618/2003 Z. z. v znení zákona è. 289/2013 Z. z.
) § 488 Obèianskeho zákonníka.
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záciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpeèi vetkým
pouívate¾om rovnaký prístup ku kninièno-informaèným slubám.
(4) Pouívate¾ je príjemca kninièno-informaèných
sluieb. Aktívny pouívate¾ je registrovaný pouívate¾,
ktorý si poèas vykazovacieho obdobia poièiava kninièné dokumenty alebo vyuíva kninièno-informaèné
sluby.
(5) Kninièno-informaèné sluby sú najmä
a) výpoièky kninièných dokumentov v kninici,
výpoièky kninièných dokumentov mimo priestorov kninice a prístup ku kniniènému katalógu,
b) základné elektronické sluby najmä prístup k elektronickému katalógu kninice, webovému sídlu
kninice, prezeranie vo¾ných internetových zdrojov
v kninici a sprístupnenie elektronickej zbierky
v kninici,
c) poskytovanie ústnych bibliografických informácií,
ústnych faktografických informácií a ústnych referenèných informácií,
d) poskytovanie písomných bibliografických informácií, faktografických informácií a referenèných informácií, poskytovanie objednaných písomných reerných sluieb, poskytovanie reprografických
sluieb z kninièného fondu,15)
e) peciálne elektronické sluby poskytované kninicou najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke
mimo kninice, zabezpeèenie elektronického dodávania dokumentov, elektronických referenèných
sluieb, elektronických reerných sluieb, poskytovanie intruktáí pouívate¾om k elektronickým
slubám a zabezpeèenie prístupu na internet,
f) medzikninièná výpoièná sluba a medzinárodná
medzikninièná výpoièná sluba,
g) vydávanie publikácií,
h) organizovanie kultúrnych podujatí, výchovno-vzdelávacích podujatí a kurzov.
(6) Vypoièiavanie kninièných dokumentov je záväzkovým právnym vzahom.16)
(7) Kninièno-informaèné sluby pod¾a odseku 5
písm. a) a c) poskytuje kninica bezplatne. Za
kninièno-informaèné sluby pod¾a odseku 5 písm. d)
a h) je kninica oprávnená poadova od pouívate¾a
primeranú úhradu vynaloených finanèných nákladov.
(8) Vypoièiavanie kninièných dokumentov prostredníctvom medzikniniènej výpoiènej sluby v rámci Slovenskej republiky si kninice navzájom poskytujú
bezplatne, èím nie sú dotknuté ustanovenia odseku 7.
(9) Kninica je oprávnená od pouívate¾a poadova
úhradu roèného registraèného poplatku.
(10) Kninica je povinná vypracova a umiestni na
verejne prístupnom mieste kninièný a výpoièný poriadok a v súlade s ním poskytova kninièno-informaèné sluby. V kniniènom a výpoiènom poriadku
kninica upraví spôsob, rozsah a úhradu za poskytovanie kninièno-informaèných sluieb.
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§ 17
Medzikninièná výpoièná sluba
a medzinárodná medzikninièná výpoièná sluba
(1) Medzikninièná výpoièná sluba je kninièno-informaèná sluba, prostredníctvom ktorej kninica
pre svojho pouívate¾a získava kninièný dokument
alebo jeho èas z kninièného fondu inej kninice na
území Slovenskej republiky. Národným ústredím medzikniniènej výpoiènej sluby je Slovenská národná
kninica.
(2) Medzinárodná medzikninièná výpoièná sluba
je kninièno-informaèná sluba, prostredníctvom ktorej kninica pre svojho pouívate¾a získava kninièný
dokument alebo jeho èas z kninièného fondu inej
kninice mimo územia Slovenskej republiky. Pri
výpoièke sa postupuje pod¾a právneho poriadku dodávajúcej krajiny. Národným ústredím medzinárodnej
medzikniniènej výpoiènej sluby je Univerzitná
kninica v Bratislave.
(3) Kninice sú povinné dodriava podmienky poskytovania medzikniniènej výpoiènej sluby a medzinárodnej medzikniniènej výpoiènej sluby.
(4) Kninice sú povinné v rámci medzikniniènej
výpoiènej sluby a medzinárodnej medzikniniènej
výpoiènej sluby vypoièa poadovaný kninièný dokument alebo jeho èas alebo poskytnú informácie,
kde sa poadovaný kninièný dokument nachádza
v snahe zabezpeèi veobecnú dostupnos publikácií.
Poskytnutie kninièného dokumentu môe kninica
obmedzi pri kniniènom dokumente, ktorý je súèasou konzervaèného fondu, alebo je jeho poièiavanie mimo priestoru kninice obmedzené kninièným
a výpoièným poriadkom.
(5) iadajúca kninica preberá zodpovednos za
vypoièané dokumenty od èasu, keï kninièný dokument opustí poiadanú kninicu, a po moment vrátenia vypoièaného dokumentu poiadanej kninici.
Kninica je povinná kninièný dokument vráti
kninici, ktorá ho zapoièala, v dohodnutej lehote
a v zodpovedajúcom stave.
(6) Podrobnosti o poskytovaní medzikniniènej
výpoiènej sluby urèí Slovenská národná kninica na
svojom webovom sídle a podrobnosti o poskytovaní medzinárodnej medzikniniènej výpoiènej sluby urèí
Univerzitná kninica v Bratislave na svojom webovom
sídle.
§ 18
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pouívate¾ov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného
bydliska, dátum a miesto narodenia, èíslo dokladu
totonosti a jeho platnos, najvyie dosiahnuté
vzdelanie, telefónne èíslo, emailová adresa, meno,
priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieaa,
b) poiada o odbornú pomoc a usmernenie príslunú
kninicu s metodickou pôsobnosou,
c) zdruova sa v profesijných záujmových zdrueniach,
konzorciách, ako aj v medzinárodných kninièných
a informaèných systémoch,
d) vytvára pod¾a potreby svoje poboèky na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu zriaïovate¾a
kninice alebo zakladate¾a kninice.
§ 19
Odborný zamestnanec kninice
(1) Odborné kninièné èinnosti kninice zabezpeèuje
odborný zamestnanec kninice s vysokokolským
vzdelaním alebo so stredokolským vzdelaním, ktorý
má osobitnú odbornú spôsobilos.
(2) Osobitná odborná spôsobilos na úèely tohto zákona je súhrn teoretických vedomostí, znalostí odborných tandardov, procesov a veobecne záväzných
právnych predpisov upravujúcich èinnos kninice.
§ 20
Financovanie kninice
(1) Financovanie kninice zriadenej pod¾a osobitného predpisu3) upravuje osobitný predpis.18)
(2) Zdrojmi financovania kninice zriadenej pod¾a
osobitného predpisu3) môu by
a) dotácie zo tátneho rozpoètu,19) dotácie z rozpoètu
obce alebo dotácie z rozpoètu vyieho územného
celku,
b) príjmy za kninièno-informaèné sluby pod¾a § 16,
c) finanèné zdroje prijaté od iných osôb formou dotácie
alebo grantu,
d) príspevky z rozpoètov obcí na nákup kninièného
fondu, ak regionálna kninica plní aj funkciu mestskej kninice,
e) iné príjmy.
(3) Dotácie alebo granty, ktoré sú tátnou pomocou,
mono kninici pod¾a tohto zákona poskytnú len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti tátnej pomoci.
§ 21

Práva kninice

Vyhlasovanie historického kninièného
dokumentu a historického kninièného fondu

Kninica je oprávnená
a) na úèel poskytovania kninièno-informaèných
sluieb spracováva osobné údaje17) aktívnych

(1) Ministerstvo vyhlasuje vo verejnom záujme za
historický kninièný dokument taký dokument a za
historický kninièný fond taký súbor dokumentov, kto-

17

) § 10 zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
) Zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 523/2004 Z. z.
19
) Napríklad zákon è. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona
è. 79/2013 Z. z.
18
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ré okrem archívnych dokumentov upravených osobitným predpisom1) majú
a) osobitnú kultúrnu a historickú hodnotu; je to najmä
vzácny rukopis, stará a vzácna tlaè do roku 1830,
slovacikálny dokument alebo fond do roku 1918
a významný slovacikálny dokument alebo fond bez
èasového ohranièenia,
b) priamy vzah k významným osobnostiam alebo historickým udalostiam.
(2) Vlastník dokumentu alebo správca dokumentu
alebo súboru dokumentov, ktorý by pre jeho mimoriadnu hodnotu bolo moné navrhnú na vyhlásenie za historický kninièný dokument alebo historický kninièný
fond, je povinný na poiadanie zasla Slovenskej národnej kninici poadované údaje o tomto dokumente
alebo súbore dokumentov a sprístupni tento dokument Slovenskej národnej kninici na nevyhnutný èas
na vedecké a tudijné úèely.
(3) Ministerstvo vyhlasuje historický kninièný dokument a historický kninièný fond na návrh Slovenskej národnej kninice, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Ak návrh podáva iná právnická osoba
alebo fyzická osoba, ministerstvo si k nemu vyiada
stanovisko Slovenskej národnej kninice. Na konanie
o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za
historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond sa vzahuje veobecný predpis o správnom
konaní.20)
(4) Návrh na vyhlásenie dokumentu alebo súboru
dokumentov za historický kninièný dokument alebo
historický kninièný fond obsahuje najmä
a) presný názov dokumentu alebo súboru dokumentov,
b) odôvodnenie návrhu,
c) údaje o vlastníkovi dokumentu alebo údaje o správcovi dokumentu,
d) zoznam a popis dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý obsahuje meno a priezvisko autora, názov
dokumentu, miesto vydania, vydavate¾a alebo tlaèiara, rok vydania alebo tlaèe, rozsah a poznámku;
ak ide o kninièný dokument alebo kninièný fond,
návrh obsahuje prírastkové èíslo alebo signatúru,
ak sa nezhoduje s prírastkovým èíslom.
(5) Návrh na vyhlásenie dokumentu alebo súboru
dokumentov za historický kninièný dokument alebo
historický kninièný fond sa predkladá v písomnej podobe a v elektronickej podobe.
(6) Vlastník dokumentu alebo správca dokumentu
alebo súboru dokumentov, ktorý mono vyhlási za
historický kninièný dokument alebo historický
kninièný fond, je povinný od doruèenia oznámenia
o zaèatí konania a do vydania rozhodnutia ministerstva chráni dokument alebo súbor dokumentov pred
pokodením, stratou, znièením, odcudzením alebo vý20
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vozom a oznámi ministerstvu kadú zamý¾anú zmenu jeho vlastníctva alebo správy.
(7) Ministerstvo môe z mimoriadnych dôvodov zrui vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov
za historický kninièný dokument alebo historický
kninièný fond. Pred zruením vyhlásenia si vyiada
stanovisko vlastníka dokumentu alebo správcu dokumentu a Slovenskej národnej kninice.
(8) Ministerstvo doruèí rozhodnutie o zruení vyhlásenia alebo o dôvodoch zamietnutia návrhu na zruenie vyhlásenia vlastníkovi dokumentu alebo správcovi
dokumentu.
(9) Na historický kninièný dokument, historický
kninièný fond a dokumenty, o ktorých bolo konanie
o vyhlásenie za historický kninièný dokument alebo
historický kninièný fond zaèaté, nemono zriadi
záloné právo21) ani ho inak zaai a tento majetok nepodlieha exekúcii22) ani konkurzu23).
§ 22
Ústredná evidencia
(1) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond sa zapisuje do ústrednej evidencie.
(2) Slovenská národná kninica najneskôr do 30 dní
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za historický
kninièný dokument alebo historický kninièný fond
zapíe tento historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond do ústrednej evidencie a zápis
oznámi vlastníkovi alebo správcovi.
(3) Slovenská národná kninica po zruení vyhlásenia dokumentu alebo súboru dokumentov za historický kninièný dokument alebo historický kninièný
fond tento historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond vyradí z ústrednej evidencie.
§ 23
Práva a povinnosti vlastníka alebo správcu
historického kninièného dokumentu alebo
historického kninièného fondu
(1) Vlastník alebo správca historického kninièného
dokumentu alebo historického kninièného fondu je
oprávnený
a) vyuíva informaèné, poradenské a odborno-metodické sluby Slovenskej národnej kninice pri zabezpeèovaní odborného spracovania, konzervovania,
retaurovania, ochrany a digitalizácie historického
kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
b) poiada ministerstvo o dotáciu24) na konzervovanie,
retaurovanie a digitalizáciu historického kninièného dokumentu a historického kninièného fondu.

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) § 151a a 151md Obèianskeho zákonníka.
22
) § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti
(Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
23
) § 72 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24
) Zákon è. 434/2010 Z. z. v znení zákona è. 79/2013 Z. z.
21
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(2) Vlastník alebo správca historického kninièného
dokumentu alebo historického kninièného fondu je
povinný
a) oznámi bezodkladne Slovenskej národnej kninici
zamý¾anú zmenu vlastníctva alebo správy historického kninièného dokumentu alebo historického
kninièného fondu,
b) oznámi zmluvnej strane pri predaji, nájme, zámene, zmene správy a uívate¾a, e na historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond sa
vzahuje ochrana pod¾a tohto zákona,
c) stara sa o zachovanie historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu
a chráni ho pred ohrozením, pokodením, stratou
alebo odcudzením,
d) oznámi bezodkladne Slovenskej národnej kninici
kadé ohrozenie, pokodenie, stratu alebo odcudzenie historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
e) uskutoèni bezpeènostné opatrenia na ochranu
priestorov, v ktorých je historický kninièný dokument alebo historický kninièný fond uloený,
f) po vzniku mimoriadnej udalosti25) alebo keï bezprostredne hrozí, e vznikne alebo u vznikla krízová
situácia26) zabezpeèi zvýenú ochranu historického
kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu alebo ho na nevyhnutný èas zveri do správy
Slovenskej národnej kninice, inej kninice, alebo ho
premiestni a uschova na bezpeènom mieste,
g) zabezpeèi odborné uloenie historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného
fondu, ako aj jeho odborné oetrovanie, konzervovanie a retaurovanie,
h) poiada ministerstvo o povolenie na doèasný vývoz
historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
i) sprístupni historický kninièný dokument a historický
kninièný fond na vedecké a tudijné úèely, prièom sa
sprístupòovanie prednostne zabezpeèuje na mikrografických alebo elektronických nosièoch alebo v digitálnej
podobe, ktorých výrobu môe zabezpeèi Slovenská národná kninica na náklady vlastníka alebo správcu; ak
je vlastníkom historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu kninica, môe originál sprístupni len prezenène a za podmienok urèených
kninièným a výpoièným poriadkom.
§ 24
Vývoz a dovoz historického kninièného
dokumentu a historického kninièného fondu
(1) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond nemono trvalo vyviez z územia Slovenskej
republiky.
25

Èiastka 39

(2) Historický kninièný dokument a historický kninièný fond mono doèasne vyviez z colného územia
Európskej únie pod¾a osobitného predpisu27) s povolením ministerstva.
(3) Doèasný vývoz historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu z colného
územia Európskej únie je moný na prezentaèný,
vedecko-výskumný, tudijný, retaurátorský a konzervátorský úèel a môe trva najviac dva roky od vydania
povolenia.
(4) Vlastník alebo správca je povinný pred uskutoènením doèasného vývozu uzavrie so zmluvnou stranou zmluvu o výpoièke alebo zmluvu o nájme historického kninièného dokumentu alebo historického
kninièného fondu, ktorá zabezpeèí vestrannú ochranu, bezpeènos a starostlivos o historický kninièný
dokument a historický kninièný fond.
(5) Vlastník alebo správca je povinný bezodkladne
preveri pri spätnom dovoze historického kninièného
dokumentu alebo historického kninièného fondu, èi
nedolo k jeho pokodeniu, znehodnoteniu, zámene
alebo odcudzeniu. Ak dolo k pokodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu,
je vlastník alebo správca najneskôr do 30 dní po spätnom dovoze povinný písomne informova ministerstvo.
(6) Kninièný dokument alebo súbor kninièných
dokumentov, ktorý je chránený pod¾a právneho poriadku iného tátu, nemono doviez do Slovenskej republiky
a) bez súhlasu prísluného orgánu tátu, z ktorého má
by dovezený alebo prepravený, ak je zaruèená vzájomnos,
b) ak je zrejmé, e ide o kninièný dokument alebo
kninièný fond, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo
prepravený zo tátu pôvodu alebo z tretieho tátu,
c) ak je zrejmé, e ide o odcudzený kninièný dokument alebo kninièný fond.
§ 25
Zoznam kniníc
(1) Zoznam kniníc vedie ministerstvo.
(2) Zoznam kniníc je prístupný verejnosti na webovom sídle ministerstva.
(3) Návrh na zápis do zoznamu kniníc je povinný
poda zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice,
ktorá poskytuje kninièno-informaèné sluby v súlade
s týmto zákonom.
(4) Návrh na zápis do zoznamu kniníc sa podáva na
tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2.

) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
27
) Nariadenie Rady (ES) è. 116/2009 z 18. 12. 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie), (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2.
2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) è. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014).
26
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(5) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
povinný oznámi ministerstvu kadú zmenu údajov,
a to najneskôr do 60 dní odo dòa, keï k zmene dolo.
(6) Ministerstvo vyznaèí v zozname kniníc zruenie
kninice na základe oznámenia zriaïovate¾a kninice
alebo zakladate¾a kninice o zruení kninice v súlade
s týmto zákonom.
§ 26
Ministerstvo
Ministerstvo ako ústredný orgán tátnej správy pre
kultúrne dedièstvo a knihovníctvo
a) riadi a koordinuje výkon tátnej správy v oblasti
kniníc a ochrany historických kninièných dokumentov a historických kninièných fondov,
b) vytvára právne a organizaèné podmienky na zabezpeèenie a rozvoj kninièného systému,
c) urèuje strategické a koncepèné smery rozvoja
kninièného systému a poskytovania kninièno-informaèných sluieb,
d) utvára podmienky na informatizáciu kniníc a ich
zapojenie do tátneho informaèného systému,
e) vykonáva úlohy tátnej tatistiky v oblasti kniníc
v rozsahu danom programom tátnych tatistických
zisovaní,28)
f) zabezpeèuje tátny odborný doh¾ad a kontrolu,
g) vyhlasuje a zruuje vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov za historický kninièný dokument
alebo historický kninièný fond,
h) ude¾uje povolenie na doèasný vývoz historického
kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu z colného územia Európskej únie,
i) vydáva záväzné stanovisko k zrueniu alebo k zlúèeniu kninice s inou kninicou pod¾a § 4 ods. 3,
j) ukladá pokuty pod¾a § 27 a 28.
§ 27
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) ako vlastník alebo správca dokumentu alebo súboru
dokumentov, ktorý mono vyhlási za historický
kninièný dokument alebo historický kninièný
fond, poruí povinnosti pod¾a § 21 ods. 2 a 6,
b) ako vlastník alebo správca historického kninièného dokumentu alebo historického kninièného fondu poruí povinnosti pod¾a § 23 ods. 2 a § 24 ods. 4
a 5,
c) koná v rozpore s § 24 ods. 1, 2, 3 a 6.
(2) Ministerstvo môe za priestupok
a) pod¾a odseku 1 písm. a) a b) uloi pokutu do 2 000 eur,
b) pod¾a odseku 1 písm. c) uloi pokutu do 50 000 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.29)
(4) Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
28
29
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§ 28
Iné správne delikty
(1) Ministerstvo uloí právnickej osobe alebo fyzickej
osobe-podnikate¾ovi pokutu
a) do 700 eur za poruenie povinností pod¾a § 4 ods. 2
písm. a), b), g) a i), § 12 ods. 4, § 14 ods. 1, § 17 ods. 3
a § 25 ods. 5,
b) do 2 000 eur za poruenie povinností pod¾a § 4 ods. 2
písm. k) a ods. 3, § 13 ods. 1, § 16 ods. 10, § 21 ods. 2
a 6, § 23 ods. 2, § 29 ods. 5 a 6,
c) do 50 000 eur za poruenie povinností pod¾a § 24.
(2) Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada najmä
na závanos, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na poruenie viacerých povinností a na
opakované poruenie povinností.
(3) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa ministerstvo dozvedelo o poruení povinnosti,
najneskôr vak do troch rokov odo dòa poruenia povinnosti.
(4) Pokutu mono uloi aj opakovane do jedného
roka odo dòa, keï sa mala povinnos uloená v rozhodnutí splni.
(5) Pokuta uloená pod¾a tohto zákona je splatná do
30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená. Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.20)
(6) Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 29
tátny odborný doh¾ad a kontrola
(1) tátny odborný doh¾ad a kontrolu vykonáva ministerstvo.
(2) Predmetom tátneho odborného doh¾adu je doh¾ad nad dodriavaním odborných kninièných èinností pod¾a § 12 a 17, § 22 a 25.
(3) Predmetom kontroly30) je dodriavanie ustanovení tohto zákona a veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.
(4) Ministerstvo pri výkone tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly je oprávnené
a) vyadova potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú dodriavania povinností
ustanovených týmto zákonom,
b) vstupova do priestorov kniníc.
(5) Zriaïovate¾ kninice alebo zakladate¾ kninice je
povinný poskytnú ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súèinnos, a to v rozsahu
potrebnom na výkon tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly v lehote urèenej ministerstvom.
(6) Kninica je povinná umoni výkon tátneho odborného doh¾adu alebo kontroly a poskytova potrebnú
súèinnos.

) Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení neskorích predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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(7) Osoby, ktoré sú poverené výkonom doh¾adu alebo
kontroly pod¾a odseku 1, sú pri výkone tejto èinnosti
v súlade s osobitným predpisom30)
a) povinné preukáza sa preukazom prísluného orgánu doh¾adu alebo kontroly a písomným poverením
na výkon doh¾adu alebo kontroly,
b) oprávnené poadova potrebnú súèinnos, najmä
poskytnutie informácií, údajov, písomného vysvetlenia alebo ústneho vysvetlenia, dokladov a prísluných písomných materiálov,
c) povinné spísa protokol o vykonanom tátnom odbornom doh¾ade alebo kontrole, odovzda ho a doruèi ho kninici a jej zriaïovate¾ovi alebo zakladate¾ovi kninice.
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3. opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 21. decembra 2007 è. MK-4992/2007-10/19609
o odmene nosite¾om práv za rozirovanie predmetov
ochrany vypoièiavaním realizovaným prostredníctvom kninièného systému Slovenskej republiky
(oznámenie è. 642/2007 Z. z.).
Èl. II
Zákon è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 38/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

Splnomocòovacie ustanovenia

1. Slová výtvarné umenie vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami vizuálne
umenie v príslunom tvare okrem § 13 ods. 9.

Podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie
kninièných dokumentov, revízii a vyraïovaní kninièného fondu v kniniciach pod¾a § 13 a 14 a o spôsobe
úhrady odmeny nosite¾om práv za rozirovanie predmetov ochrany vypoièiavaním v rozsahu udelenej licencie a jej rozsah pod¾a § 6 ods. 2 písm. w) a x) ustanovia veobecné záväzné právne predpisy, ktoré vydá
ministerstvo.

2. § 2 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Expozícia a výstava je súbor zbierkových predmetov vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií
a predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú odborne
spravované múzeom alebo galériou, vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré sú zostavené do
tematického celku s cie¾om ich verejnej prezentácie
a sprístupnenia..

§ 31

3. V § 6 písm. g) sa za slová § 3 ods. 5 vkladajú slová
a § 4 ods. 3 písm. a) a b).

§ 30

Prechodné ustanovenia
(1) Kninica zriadená alebo zaloená pred 1. júlom
2015 sa povauje za kninicu zriadenú alebo zaloenú
pod¾a tohto zákona.
(2) Kninica evidovaná v zozname kniníc pod¾a predpisov úèinných pred 1. júlom 2015 sa povauje za
kninicu evidovanú v zozname kniníc pod¾a tohto zákona.
§ 32
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 183/2000 Z. z. o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb.
o tátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
v znení zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 84/2007
Z. z. a zákona è. 374/2013 Z. z,
2. vyhláka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
è. 421/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraïovaní
a revízii kninièného fondu v kniniciach,

4. V § 7 sa odsek 5 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) sprístupòuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík
a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované
múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií
a výstav..
5. V § 7 sa odsek 6 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) sprístupòuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík
a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované
múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií
a výstav..
6. V prílohách è. 4 a 6 èasti A. sa slová tatutárny
orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia) nahrádzajú slovami tatutárny orgán múzea/galérie1)
(meno, priezvisko, funkcia a podpis)..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
30

) § 8 a 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 126/2015 Z. z.

ZOZNAM KNINÍC S CELOTÁTNOU METODICKOU PÔSOBNOSOU
Kninica

Typ

Zriaïovate¾ kninice

Slovenská národná kninica v Martine

národná

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Univerzitná kninica v Bratislave

vedecká

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky

vedecká

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky

Slovenská pedagogická kninica

vedecká

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky

Ústredná kninica Slovenskej akadémie
vied

vedecká

Slovenská akadémia vied

Národné centrum zdravotníckych informácií
 Slovenská lekárska kninica

peciálna

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Kninica Slovenského národného múzea

peciálna

Slovenské národné múzeum

Slovenská kninica pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoèi

peciálna

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
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Príloha è. 2
k zákonu è. 126/2015 Z. z.

OZNÁMENIE O ZRIADENÍ KNINICE A NÁVRH NA ZÁPIS DO ZOZNAMU KNINÍC
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
A. KNINICE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
Názov kninice:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
A.1 ZRIAÏOVATE¼ KNINICE/ZAKLADATE¼ KNINICE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
Názov:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
B. KNINICE BEZ PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY
Názov kninice:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
Názov organizácie, ktorej je kninica organizaèným útvarom:
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
C. ÚDAJE O KNINICI
Rok zriadenia/zaloenia:
Základný dokument  aký, kedy a kým vydaný (zriaïovacia listina, zakladate¾ská listina, tatút):
Typ kninice (* hodiace sa vyznaèi):
Slovenská národná kninica
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vedecká kninica
akademická kninica
verejná kninica: regionálna s krajskou pôsobnosou/regionálna/mestská/obecná
kolská kninica
peciálna kninica:
Parlamentná kninica Národnej rady Slovenskej republiky
detská kninica,
kninica cirkvi a náboenskej spoloènosti,
lekárska kninica,
technická kninica,
vojenská kninica,
po¾nohospodárska kninica,
väzenská kninica,
kninica múzea a galérie,
firemná kninica,
kninica ústavu/úradu
iná kninica (aká)
Zameranie a pecializácia kninice:
Kninica má v kniniènom fonde dokument alebo súbor dokumentov, ktoré by pre ich mimoriadnu hodnotu bolo
moné pod¾a zákona è. 126/2015 Z. z. o kniniciach a o zmene a doplnení zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z. navrhnú na vyhlásenie:
za historický kninièný dokument áno/nie*
za historický kninièný fond
áno/nie*
dátum, peèiatka a podpis tatutárneho
orgánu zriaïovate¾a/zakladate¾a kninice

