
R O Z H O D N U T I E 

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied o vydaní 

zriaďovacej listiny Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied 

(uznesenie Predsedníctva SAV č. 424.C zo dňa 24.9.2002) 

     Predsedníctvo  Slovenskej  akadémie  vied  podľa  §§  21 – 23 zákona  NR SR č. 303/1995 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a §§ 10 a 15 zákona NR SR č. 133/2002 

Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov vydáva túto  

zriaďovaciu listinu: 
Názov organizácie:                   Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 

Sídlo organizácie:                      Klemensova 19, Bratislava 

Identifikačné číslo:                    587001 

Forma hospodárenia:                 rozpočtová organizácia 

Typ organizácie                        špecializovaná organizácia 

(§ 15 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej  akadémii vied) 

Dátum zriadenia:                       1. 4. 1990 

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ 

Čl. 1 

Základný účel a predmet činnosti 

      

1.       Ústredná knižnica SAV je hlavnou knižnicou Slovenskej akadémie vied a ústrednou knižnicou 

knižnično-informačnej siete SAV. Plní funkciu špecializovanej informačnej inštitúcie v oblasti 

základného výskumu.  

2.   Ústredná knižnica SAV zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých  

      druhoch nosičov. 

3.     Knižničný fond Ústrednej knižnice SAV je univerzálne zameraný a tvoria ho základné diela zo 

všetkých vedných a jazykových oblastí, encyklopedická literatúra, literatúra interdisciplinárneho 

zamerania a výberovo aj krásna literatúra a vysokoškolské učebnice.  

4.     Ústredná knižnica SAV buduje kompletnú zbierku diel vydaných v Slovenskej akadémie vied. 

Výberovo získava tiež diela publikované v Akadémii vied Českej republiky.  Je centrálnym 

pracoviskom pre medzinárodnú výmenu publikácií v SAV. 



5.     Ústredná knižnica SAV plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb 

z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov. Poskytuje 

celú škálu knižnično-informačných služieb širokej používateľskej verejnosti. Pre vedeckých 

pracovníkov SAV a pracovníkov knižnično-informačnej siete SAV poskytuje tiež niektoré 

špecifické  výpožičné ( vnútroštátna a medzinárodná výpožičná služba), rešeršné a metodické 

služby.  

6.     Ústredná knižnica SAV je správcom historického knižného fondu Lyceálnej knižnice, aj budovy 

Evanjelického lýcea evanjelickej cirkvi AV v Bratislave na Konventnej ul.15. 

7.     Ústredná knižnica SAV spravuje Rakúsku knižnicu v Bratislave a plní funkciu Depozitnej 

knižnice publikácií Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu  (až do odvolania). 

8.     Ústredná knižnica SAV sprístupňuje svoje katalógy na internete, na ktorom zabezpečuje 

aj vystavenie databázy publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov SAV.    

Čl. II 

Vecné a finančné vymedzenie  majetku, ku ktorému Ústredná knižnica Slovenskej akadémie 

vied vykonáva správu majetku štátu 

1                     Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied spravuje majetok, ktorý nadobudla vlastnou 

činnosťou, a ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Tento 

majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 

2                     Nehnuteľný majetok tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností 

ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny. 

     Nehnuteľnosť v katastrálnom území Bratislava-Karlova Ves podľa výpisu z katastra nehnuteľností 

parcelné č. 2712 výpis z listu vlastníctva č. 2674. 

3                     Hnuteľný majetok spravovaný Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied tvorí hmotný 

investičný majetok, nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok podľa účtovnej 

uzávierky – súvahy / k 31.12.2000, zostatková hodnota/.   

17 127 313,25,-Sk 

Inventárny zoznam majetku (uložený v sídle organizácie) tvorí prílohu zriaďovacej listiny.  

- dátum inventarizácie:              31.12.2000 

- počet strán :                                       69 

Ďalší hnuteľný majetok:      -knižničný fond:      knižničné jednotky           501 228 k.j. 

finančná hodnota tohto fondu je v zhode so záznamami  

prírastkového zoznamu 

Čl. III 

Historický vývoj organizácie 



     Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied vznikla v roku 1953. Jej činnosť bezprostredne 

nadviazala na činnosť Knižnice Slovenskej akadémie vied a umení (1942), Knižnice Slovenskej 

učenej spoločnosti (1939) a Knižnice Učenej spoločnosti Šafárikovej (1926). Uznesením 

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied číslo 264 zo dňa 24.10.1984 s účinnosťou od 1.1.1985 bola 

združená do Informačného centra Slovenskej akadémie vied. Uznesením Predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied č. 5 zo dňa 9.2.1990 s účinnosťou od 1.4.1990 sa opäť osamostatnila.  

   

Čl. IV 

Právna subjektivita organizácie 

     Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied je právnickou osobou, je spôsobilá samostatne 

nadobúdať práva a zaväzovať sa. 

Čl. V 

Organizačná štruktúra organizácie 

     Organizačnú štruktúru Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied podrobnejšie upravuje 

Organizačný poriadok Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, ktorý vydáva riaditeľ po 

vyjadrení vedenia III. oddelenia vied Slovenskej akadémie vied. 

Čl. VI 

     Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied bola zriadená na dobu neurčitú. 

Čl. VII 

Zrušovacie ustanovenia 

     V deň nadobudnutia účinnosti tejto zriaďovacej  listiny  sa  zrušuje   zriaďovacia  listina       č. 

141/0214/96 zo dňa 15.3.1996.  

      

                                                                                  Prof. Ing. Štefan  L U B Y, DrSc. 

                                                                                                  predseda SAV 

 


