
Š  T A T Ú T 

 
Knižnice Podtatranského múzea v Poprade 

 

 
Podtatranské múzeum v Poprade 

 

V zmysle zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Zriaďovacej listiny  Podtatranského 

múzea v Poprade a  Organizačného poriadku Podtatranského múzea v Poprade 

 

vydáva tento 

štatút Knižnice Podtatranského múzea v Poprade  

(ďalej „Knižnica múzea“) 

  

§ 1 

Právne postavenie Knižnice múzea 

 
Zriaďovateľ a vlastník: Prešovský samosprávny kraj – Podtatranské múzeum v Poprade 

 

Názov knižnice: Knižnica Podtatranského múzea v Poprade 

 

Sídlo knižnice: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

                         Tel./fax: 052/7721924, 052/7721868 

                         e-mail: kniznica@muzeumpp.sk 

 

Identifikačné číslo: 37781171 

 

Typ hospodárenia: príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC 

 

Predmet činnosti: Knižničné a informačné aktivity a služby, kultúrne aktivity 

 

Knižnica nemá právnu subjektivitu a teda nemá právo vystupovať v právnych vzťahoch. 

V odborných a metodologických aktivitách Knižnica múzea spolupracuje so Slovenskou 

národnou knižnicou v Martine, Knižnicou SNM v Bratislave, ďalšími vedeckými knižnicami 

a inými inštitúciami v oblasti kultúry. 

 

§ 2 

Poslanie Knižnice múzea 

 
1.   Knižnica Podtatranského múzea v Poprade je odbornou knižnicou  Podtatranského   

múzea v Poprade a je  organizačnou zložkou tejto inštitúcie. V knižničnom systéme je 

zaradená do siete špeciálnych  knižníc a je zapísaná na MK SR  v Zozname knižníc SR pod 

číslom  3998/2000-400/3483 

 

2. Knižnica múzea buduje, komplexne ochraňuje a prezentuje knižničný fond, ktorého 

súčasťou je aj historický fond, na základe osobitných predpisov (knižničný a 

výpožičný poriadok). Knižnice sprístupňuje svoje fondy interným zamestnancom 
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múzea, externým bádateľom - odborným a vedeckým pracovníkom, študentom 

a ďalším používateľom. 

3. Knižnica vyvíja aj kultúrno-spoločenské aktivity propagovaním a prezentáciou 

vzácnych materiálov a dokumentov. 

 

§ 3 

Sprístupňovanie rukopisov a knižničných fondov 

 
1. Proces sprístupňovania fondu Knižnice múzea riadia osobitné predpisy (knižničný 

a výpožičný poriadok). 

 

 

 

§ 4 

Správa Knižnice múzea 

 
1. Činnosť a pôsobenie Knižnice múzea zabezpečuje odborný pracovník -  knihovník, 

ktorý je zamestnancom Podtatranského múzea v Poprade a ktorý všetky činnosti 

vykonáva v súlade so schváleným štatútom a ďalšími internými predpismi 

a nariadeniami.  

 

 

 

§ 5 

Hospodárenie knižnice 

 
Všetky náklady spojené s činnosťou knižnice sú hradené z rozpočtu Podtatranského múzea 

v Poprade, ktoré je výsledkami hospodárenia napojené na rozpočet Prešovského 

samosprávneho kraja.  

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 
     Štatút Knižnice Podtatranského múzea v Poprade bol schválený a vydaný riaditeľkou 

múzea dňa 02. 01. 2016. Zároveň stráca platnosť štatút vydaný 17. 9. 2008. Akékoľvek 

zmeny a doplnky štatútu knižnice budú vykonané písomnými dodatkami, schválené a 

podpísané štatutárnym zástupcom (riaditeľkou múzea).   

Štatút knižnice nadobúda účinnosť a platnosť dňom schválenia. 

 

 
V Poprade, 02. 01. 2016 

 

 

 

 

                                                                                             ….................................................. 

                                                                                              PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová 

                                                                                                         riaditeľka múzea 


