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SD/368/2005
Podľa ustanovenia § 12, odsek 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 o knižniciach“) vydávam tento

:

ŠTATÚT
Knižnice Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky (ďalej len „knižnica“) Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) je:
a) akademickou knižnicou v zmysle § 8, odsek 1 a odsek 2 zákona o knižniciach,
b) ústrednou knižnicou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len „fakulta“, resp.
„FEI STU),
c) je informačným pracoviskom fakulty.
(2) Knižnica je organizačnou súčasťou FEI STU, vydanie jej štatútu a organizačného poriadku sa
riadi štatútom, resp. organizačným poriadkom fakulty.
(3) Knižnica sa vo svojej činnosti riadi zákonom o knižniciach a vnútornými predpismi STU
a fakulty.
Článok 2
Názov a sídlo knižnice
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(1) Názov: Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
(2) Sídlo: Bratislava
(3) Skratka názvu: KFEI STU
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Článok 3
Vznik a história knižnice
(1) Knižnica bola zriadená ku dňu 1. januára 1963 podľa rozhodnutia Vedeckej rady
Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (ďalej len „EF SVŠT) zo dňa 18.
decembra 1962. V r.1968 dostala knižnica štatút „Ústredná knižnica EF SVŠT“, v r.1973 štatút
„Študijné a informačné stredisko EF SVŠT“, ktoré bolo v r.1984-90 spoločne so ŠIS ostatných
fakúlt SVŠT súčasťou celoškolského pracoviska „Ústredná knižnica a študijné a informačné
stredisko SVŠT“. Po zrušení ÚK-ŠIS SVŠT s účinnosťou od 1. apríla 1990 prešlo ŠIS EF do
organizačnej pôsobnosti fakulty ako jej účelové zariadenie, ktoré bolo podľa štatútu fakulty z
r.1991 premenované na Knižnicu EF STU. V súčasnom názve „Knižnica FEI STU“ sa premieta
zmena názvu školy v r.1991 na „Slovenská technická univerzita v Bratislave“ (STU) a zmena
názvu fakulty v r.1994 na „Fakulta elektrotechniky a informatiky“ (FEI) STU.
Článok 4
Poslanie knižnice
(1) Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva,
ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby z vlastných
aj vonkajších informačných zdrojov najmä zamestnancom a študentom fakulty na plnenie ich
úloh vo vzdelávacom a výskumnom procese.
(2) V zmysle zákona o knižniciach zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na
všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných,
vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný
rozvoj.
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Článok 5
Úlohy a činnosť knižnice
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(1)

Knižničná a informačná činnosť obsahovo zodpovedá náplni a potrebám študijných programov
a odborov na všetkých stupňoch štúdia a zameraniu vedeckovýskumnej činnosti na fakulte.
Knižnica buduje a sprístupňuje knižničné fondy a informačné zdroje najmä z oblasti
elektrotechniky, elektroniky, elektromateriálového inžinierstva, jadrovej fyziky a techniky,
merania a meracej techniky, informatiky, telekomunikácií, automatizácie, ako aj matematiky
a fyziky.

(2)

Knižnica v rámci svojho zamerania:
a) je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom
fakulty,
b) buduje a sprístupňuje knižničný fond: zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva,
ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné dokumenty bez ohľadu
na ich formu a druh nosiča,
c) poskytuje knižnično-informačné služby prednostne učiteľom, vedeckým, odborným
a ostatným zamestnancom fakulty, študentom všetkých stupňov a foriem štúdia na
fakulte,
d) poskytuje knižnično-informačné služby ostatnej verejnosti so súhlasom zriaďovateľa
a v rozsahu stanovenom v knižničnom poriadku,
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e) uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce obhájené na fakulte,
f) je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti interných učiteľov,
vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty,
g) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,
h) úzko spolupracuje s knižnicami a ďalšími odbornými informačnými inštitúciami
v Slovenskej republike a v zahraničí,
i) zabezpečuje informačnú prípravu používateľov,
j) metodicky usmerňuje a koordinuje knižnično-informačnú činnosť na pracoviskách
fakulty,
k) zabezpečuje štatistické výkazníctvo za akademickú knižnicu v rámci štátnych
štatistických zisťovaní.
Článok 6
Knižnično-informačné služby
(1) Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby v zmysle členenia podľa
§15 zákona o knižniciach.
(2) Základné knižnično-informačné služby sú bezplatné. Za špeciálne služby sa účtuje úhrada.
(3) Podmienky, spôsob, rozsah a úhradu za knižnično-informačné služby podrobne upravuje
Knižničný poriadok KFEI STU.
Článok 7
Organizačné začlenenie a štruktúra knižnice
(1) Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu zriaďovateľ
v súlade so Štatútom STU.
(2) Postavenie knižnice v rámci fakulty vymedzuje štatút, resp. organizačný poriadok fakulty.
(3) Vnútorne sa knižnica člení podľa vykonávaných odborných činností na tieto úseky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

evidencia a spracovanie kníh
akvizícia a evidencia časopisov
akvizícia kníh, budovanie knižničných fondov, MVS a MMVS
bibliograficko-informačný úsek
požičovňa
študovňa
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Článok 8
Riadenie knižnice
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(1) Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi, organizuje a kontroluje vedúci knižnice. Jeho
zodpovednosti, práva a povinnosti ako vedúceho zamestnanca fakulty v súlade so Štatútom
STU bližšie určuje Pracovný poriadok STU a príslušné ustanovenia Organizačného poriadku
FEI STU.
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Článok 9
Zamestnanci knižnice a pracovnoprávne vzťahy
(1) Pracovníci knižnice sú zamestnancami STU, zaradení na fakulte. Ich pracovnoprávne vzťahy sa
riadia všeobecne záväznými právnymi normami a nadväzujúcimi vnútornými predpismi STU
a fakulty, ako sú uvedené v Štatúte FEI STU.
Článok 10
Poradné orgány
(1) Na posúdenie a riešenie dôležitých odborných problémov a úloh v knižnično-informačnej oblasti
môže vedúci knižnice navrhnúť dekanovi fakulty zriadenie knižničnej rady ako poradného
orgánu.
Článok 11
Vnútorné predpisy knižnice
(1) Vnútornými predpismi knižnice sú:
a) knižničný poriadok,
b) organizačný poriadok knižnice,
(2) Knižničný poriadok a organizačný poriadok knižnice vydáva dekan fakulty na návrh vedúceho
knižnice.
(3) Súčasťou knižničného poriadku je výpožičný poriadok a povinnou prílohou cenník
poskytovaných knižnično-informačných služieb a iných poplatkov. Knižničný poriadok je
verejne prístupný v knižnici a na jej internetovej stránke.
Článok 12
Hospodárenie knižnice
(1) Hospodárenie knižnice sa riadi platnou legislatívou a vnútornými pravidlami hospodárenia
fakulty, ako sú uvedené v Štatúte FEI STU.
(2) Zdroje financovania knižnice tvoria najmä:
a) prostriedky pridelené z rozpočtu fakulty,
b) iné príspevky, ako vyplývajú zo systému viaczdrojového financovania vysokej školy,
c) účelové príspevky (granty) na doplňovanie knižničného fondu a zabezpečenie vybraných
odborných činností knižnice,
d) príjmy za knižnično-informačné služby.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
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(3) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu dekanom FEI STU.
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V Bratislave, 5.mája 2005

prof. Ing. František Janíček, PhD.
dekan FEI STU
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