
Univerzita Komenského v Bratislave 
Pedagogická fakulta 

 
 

Štatút a organizačný poriadok 
Akademickej knižnice 

 
  
Podľa  ustanovenia  paragrafu  12,  ods.  2,  písmeno  a) zákona  č.  183/2000  Z. z.  
o knižniciach  vydávam  tento  Štatút  a organizačný  poriadok Akademickej knižnice  
Pedagogickej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
  
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Akademická knižnica Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej len      
    „knižnica“) je podľa  Štatútu Pedagogickej fakulty UK informačným    
    pracoviskom fakulty, v rámci organizačnej štruktúry je zaradená medzi Informačné a 
   účelové strediská. 
2. Názov knižnice znie: Akademická knižnica Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského  
    v Bratislave. 
                                                                             
   

Čl. 2 
Poslanie a funkcie knižnice 

  
1. Knižnica  v  zmysle  zákona  č. 183/2000 Z.z.  o  knižniciach  zabezpečuje  slobodný   
    prístup  k informáciám  šírených  na  všetkých  druhoch  nosičov.  Napomáha k    
    uspokojovaniu kultúrnych,  informačných,  vedeckovýskumných a vzdelávacích  potrieb, 
    podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. So súhlasom zriaďovateľa je    
    prístupná  verejnosti. 
2. Hlavným poslaním knižnice je informačné zabezpečenie pedagogického procesu a   
    vedeckého výskumu.  
3.  Knižnica je v rámci svojho zamerania vedecko-informačným, bibliografickým,     
     koordinačným  a poradenským pracoviskom fakulty. 
4.  Knižnica plní nasledovné funkcie:  
         a)  zhromažďuje,  odborne  spracúva,  uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce  
              a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty,  
         b)  poskytuje  knižnično-informačné  služby  registrovaným  používateľom, a to  najmä  
              učiteľom, vedeckým  pracovníkom, študentom  a verejnosti v súlade s knižničným  
             a výpožičným poriadkom,  
        c)  uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce obhájené na fakulte,   
        d)  je pracoviskom bibliografickej  registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých 
             pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia na fakulte,  
        e)  zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.  
 
 
 



   

Čl. 3 
Riadenie knižnice 

  
1.  Činnosť knižnice v zmysle jej poslania organizuje, riadi a kontroluje vedúci knižnice. Činnosť 

AK metodicky usmerňuje prodekan pre vedu a doktorandské štúdium. Vedúci AK za svoju 
činnosť zodpovedá priamemu nadriadenému - dekanovi Pedagogickej fakulty UK. 

  Funkcia vedúceho knižnice  sa podľa čl. 40 ods. 2  Štatútu Pedagogickej fakulty UK 
obsadzuje výberovým konaním.   

2.  Vedúci  knižnice    predkladá    návrhy  v   pracovnoprávnych  a mzdových  otázkach    
   pracovníkov knižnice, ako aj  požiadavky  na   materiálne a finančné zabezpečenie  

     činnosti knižnice.  
3.  Vedúceho  knižnice zastupuje v neprítomnosti  ním poverený zástupca. 
 
 .    

Čl. 4 
Organizačná štruktúra a náplň oddelení 

 
      Akademická knižnica PdF UK sa člení na tieto základné útvary:   
 1.   Oddelenie automatizovaného spracovania fondov 
 2.   Oddelenie bibliografických a knižničných služieb 
    
    
  1.  Oddelenie automatizovaného spracovania fondov 
 
-  odborne spracúva knižničný fond 
-  buduje celouniverzitný elektronický katalóg, prírastkový zoznam a zoznam úbytkov 
-  zabezpečuje rekatalogizáciu fondu 
-  participuje na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní Súborného katalógu knižníc SR 
-  predkladá návrhy na vyradenie 
-  zabezpečuje revízie knižničného fondu 
-  uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce 
-  zabezpečuje akvizíciu, budovanie fondov, vybavuje agendu s likvidáciou faktúr a ostatné     
   doklady o vyradení a revízií 
 
2. Oddelenie bibliografických a knižničných služieb 
  
- je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých     
   pracovníkov a doktorandov fakulty 
- buduje spoločnú celouniverzitnú databázu publikačnej činnosti (VTLS) 
- sprístupňuje knižničný fond používateľom v požičovni a v študovni 
- zabezpečuje účelné a efektívne stavanie knižničného fondu, jeho ochranu a aktualizovanie 
- poskytuje knižnično-informačné služby a konzultačné služby 
- sprostredkúva medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu 
- na  katedrách  a  odborných  pracoviskách PdF UK sa  zriaďujú  čiastkové  knižnice 
  so špeciálnym zameraním pre príslušnú katedru, resp. pracovisko     
     
 
 
 
                                               



   

Čl. 5 
Poradné orgány a odborné pracovné komisie 

 
1. Hlavným poradným orgánom  je Akademická  knižnica Univerzity Komenského, ktorá      
    metodicky riadi a usmerňuje fakultné knižnice UK.   
2. Na riešenie a posúdenie odborných problémov a úloh môže vedúci knižnice  navrhnúť 
    dekanovi  vytvorenie poradných orgánov a odborných komisií. 
 
 

Čl. 6 
Vzťah knižnice k Pedagogickej fakulte UK 

 
1. Fakulta vytvára knižnici intelektuálne, finančné, personálne a materiálne podmienky, aby 

knižnica mohla svoje poslanie a úlohy plniť na úrovni, akú predpokladá súčasný stav a 
úroveň vedeckého poznania a informačných technológií. 

2. Vedúci knižnice predkladá návrhy v pracovno-právnych a mzdových otázkach      
pracovníkov knižnice, ako aj požiadavky na materiálne a finančné zabezpečenie        
činnosti knižnice príslušným útvarom dekanátu. 

 
 

Čl. 7 
Vzťah knižnice k iným organizáciám 

 
1. Knižnica úzko koordinuje svoje aktivity a činnosť s Akademickou knižnicou UK v súlade 

s jej Organizačným a prevádzkovým poriadkom. 
2. Knižnica spolupracuje s knižnicami a informačnými pracoviskami iných vysokých škôl, 

vedecko-výskumných pracovísk a ostatných organizácií. 
 
 

Čl. 8 
Všeobecné pracovné zásady 

 
1. Rozsah práv a povinností pracovníkov vyplýva zo všeobecne platných právnych noriem. 

Štatút a organizačný poriadok Akademickej knižnice PdF UK je platný pre všetkých 
pracovníkov knižnice. 

2. Základné povinnosti, právomoc a zodpovednosť pracovníkov sú podrobnejšie uvedené v 
pracovnej náplni každého pracovníka. 

 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Ruší sa platnosť predchádzajúceho Organizačného poriadku z 3.9.2007 a Štatútu 

Akademickej knižnice z 1.6.2005. 
2. Tento Štatút  a organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.10.2013  

 
                                       
                                                                 Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.                                                                         
                                                                           dekanka PdF UK 
  


