Podľa ustanovenia § 12, ods. 2, písmeno a) zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach,
o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej (ďalej len
„zákon č. 183/2000 o knižniciach“) a v súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydávam

ŠTATÚT

SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ KNIŽNICE
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Článok 1

Základné ustanovenie
(1) Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len
“knižnica“) je integrálnou súčasťou organizačnej štruktúry Ekonomickej univerzity
v Bratislave (ďalej len „univerzita“). Obsahovo je profilovaná na oblasť ekonomických vied
a interdisciplinárne vedy. Zriaďovateľom knižnice je univerzita.
Knižnica plní funkciu akademickej univerzitnej knižnice Ekonomickej univerzity v
Bratislave a špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou.
(2) Knižnica vznikla na základe uznesenia vedenia Slovenskej vysokej školy obchodnej
v Bratislave a kolégia rektora dňa 19.4.1948. Rozhodnutím Povereníctva školstva a kultúry
bola knižnica dňa 1.4.1959 zriadená ako Ústredná ekonomická knižnica. 1.1.1983 v rámci
organizačných zmien bola knižnica so všetkými právami a povinnosťami začlenená do
organizačnej štruktúry Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V roku 1993 sa
premenovala na Slovenskú ekonomickú knižnicu.
(3) Úplný názov knižnice je „Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity
v Bratislave“. V bežnom styku sa používa skratka „SEK“ alebo „SEK EU v Bratislave“.
Cudzojazyčné ekvivalenty názvu knižnice sú:
anglický:
Slovak Economic Library of the University of Economics in Bratislava
nemecký:
Slowakische Wirtschaftsbibliothek der Wirtschaftsuniversität in Bratislava
(4) Sídlom knižnice je Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35
Bratislava.

Článok 2

Poslanie
(1) Knižnica v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach zabezpečuje slobodný prístup
k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Napomáha uspokojovaniu kultúrnych,
informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb a záujmov, podporuje
celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. So súhlasom zriaďovateľa je prístupná
verejnosti.
Článok 3

Funkcie a úlohy
(1) Knižnica je v rámci obsahového zamerania vedecko-informačným, bibliografickým,
koordinačným a poradenským pracoviskom univerzity. Knižnica je kultúrna, informačná,
vedecká a výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá:
a) systematicky buduje a sprístupňuje informačnú základňu z celej oblasti ekonomických
vied a príbuzných interdisciplinárnych vedných disciplín pre potreby pedagogického,
vedeckovýskumného a študijného procesu na univerzite, spoločenskej a hospodárskej
praxe
b) zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce
a zahraničné knižnično-informačné dokumenty v súlade s tematickým zameraním
c) buduje integrovaný knižnično-informačný systém SEK, ktorý je organickou súčasťou
národného knižničného systému Slovenskej republiky, štátneho informačného systému
a informačného systému Ekonomickej univerzity v Bratislave
d) poskytuje komplexné knižnično-informačné služby registrovaným používateľom
v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom
e) je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti pedagógov,
vedeckovýskumných pracovníkov a interných doktorandov na univerzite
f) bibliograficky spracováva, uchováva a sprístupňuje kvalifikačné práce obhájené na
univerzite
g) buduje a sprístupňuje bibliografické bázy dát so zameraním na ekonomické vedy
a príbuzné vedné odbory
h) zúčastňuje sa na budovaní, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc SR
i) vytvára a aktualizuje vlastný špecializovaný selekčný systém pre vednú oblasť ekonómie
j) kooperuje s partnerskými knižnicami a informačnými inštitúciami na Slovensku
a v zahraničí
k) metodicky spolupracuje s knižnicami a informačnými pracoviskami na jednotlivých
fakultách univerzity.
Článok 4

Organizačné začlenenie a štruktúra
(1) Knižnica je pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave a je zriadená na základe
Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Organizačného poriadku Ekonomickej
univerzity v Bratislave.

(2) Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch knižnicu zastupuje jej
zriaďovateľ.
(3) Za činnosť univerzitnej knižnice zodpovedá riaditeľ knižnice rektorovi univerzity.
Riaditeľa knižnice menuje a odvoláva na základe výberového konania rektor univerzity.
V čase neprítomnosti zastupuje riaditeľa knižnice jeho zástupca. Na návrh riaditeľa knižnice
ho vykonávaním tejto činnosti poveruje príslušný prorektor.
(4) Základné organizačné členenie knižnice stanovuje tento štatút knižnice.
Knižnica sa organizačne člení na oddelenia, v ktorých sa zabezpečujú samostatné knižničné
činnosti a sú navzájom systémovo prepojené.
Organizačné členenie:
a) Útvar riaditeľa
b) Oddelenie informačných zdrojov (OIZ)
c) Oddelenie knižnično-informačných služieb (OKIS)
Článok 5

Knižničný fond
(1) Knižničný fond tvorí organizovaný súbor vybraných, usporiadaných, spracovaných,
uchovávaných a sprístupňovaných klasických a elektronických dokumentov a informácií
o dokumentoch periodického a neperiodického charakteru. Knižničný fond sa buduje
v súlade s obsahovou profiláciou univerzity a špecializáciou na oblasť ekonomických vied
a interdisciplinárnych vedných disciplín. Knižničný fond sa sústavne dopĺňa a aktualizuje.
Fond knižnice je majetkom univerzity.
Článok 6

Knižnično-informačné služby
(1) Knižnica poskytuje služby svojim používateľom bez ohľadu ich politickej
orientácie, náboženského presvedčenia, rasy, národnosti, spoločenského postavenia.
Poskytovanie služieb je záväzkovým právnym vzťahom.
(2) Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti
používateľov knižnice podrobne upravuje Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý na návrh
riaditeľa knižnice schvaľuje a vydáva rektor univerzity. Knižničný a výpožičný poriadok
musí byť dostupný každému používateľovi a návštevníkovi knižnice.
(3) Knižnično-informačné služby poskytuje knižnica s cieľom uspokojiť spoločenské
a informačné potreby a požiadavky aktuálnych a potenciálnych používateľov, osobitne
študentov všetkých foriem štúdia, pedagogických, vedeckovýskumných a odborných
pracovníkov univerzity a širokej odbornej verejnosti.
Štruktúra knižnično-informačných služieb:

základné služby sú prezenčné a absenčné výpožičky knižničných dokumentov,
medziknižničná výpožičná služba a sprostredkovanie medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby
b) špeciálne služby predstavujú bibliograficko-informačné služby, v rámci ktorých sa
poskytujú informácie o dokumentoch zo sekundárnych alebo terciárnych informačných
zdrojov, najmä v elektronickej forme. Knižnica poskytuje rešeršné služby, informačné,
konzultačné (poradenské) služby a referenčné služby
c) výchovno-vzdelávacie podujatia predstavujú aktivity informačnej výchovy
a vzdelávania používateľov a pracovníkov knižnice, organizovanie tematických výstav
a výstaviek, webovú stránku knižnice, prezentáciu knižnice v rámci univerzity a mimo
nej.
a)

(4) Spôsob, rozsah a úhrada poplatkov za jednotlivé druhy knižnično-informačných
služieb knižnice sú stanovené schváleným cenníkom.
Článok 7

Financovanie
(1) Univerzita rozvoj knižnice zabezpečuje finančnými prostriedkami účelovo vyčlenenými
z jej rozpočtu. Knižnica v súlade s finančnými pravidlami univerzity na realizáciu odbornej
činnosti využíva aj možnosti multizdrojového financovania.
Článok 8

Priestory, zariadenie, technické a technologické vybavenie
(1) Priestory a zariadenie knižnice, jej vnútorné technické vybavenie a technologické
možnosti majú vytvárať vhodné pracovné podmienky pre výkon odborných činností
pracovníkov knižnice, poskytovanie knižnično-informačných služieb a individuálne
štúdium.
Článok 9

Zamestnanci
(1) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov knižnice sa riadia zákonom č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníkom práce, Organizačným poriadkom
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Pracovným poriadkom Ekonomickej univerzity
v Bratislave, Organizačným poriadkom Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej
univerzity v Bratislave a všeobecne platnými právnymi normami a príkazmi vedenia
knižnice. Základné povinnosti, právomoc a zodpovednosť zamestnancov sú uvedené
v pracovnej náplni každého pracovníka knižnice.
Článok 10

Poradné orgány

(1) Na podporu efektívnejšieho rozvoja knižnice vo vzťahu k univerzite a ostatným
knižničným a informačným pracoviskám, môže riaditeľ rektorovi univerzity navrhnúť
vymenovanie a vytvorenie poradných orgánov a odborných komisií.
Článok 11

Záverečné ustanovenia
(1) Štatút Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave bol
prerokovaný a schválený na Vedení Ekonomickej Univerzity v Bratislave dňa 9.6.2010, čím
nadobúda účinnosť.

V Bratislave, dňa

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU

