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Podľa ustanovenia § 4, ods. 2, písmeno a) zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a 
doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 
 
 

v y d á v a m 
 

ŠTATÚT 
UNIVERZITNEJ KNIŽNICE 
UNIVERZITY J. SELYEHO 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho (ďalej len „UK UJS“) podľa zákona o 

knižniciach je akademickou knižnicou, ktorej zriaďovateľom je Univerzita J. Selyeho 
ďalej len „UJS“) 

2. Je vedecko-informačným pracoviskom UJS a je zriadená na základe Štatútu UJS. 
3. Knižnica je organizačnou súčasťou univerzity a v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 

písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov je pracoviskom univerzity s celouniverzitnou 
pôsobnosťou. 

4. Štatút UK (ďalej len „štatút“) nadväzuje na štatút UJS a na Organizačný poriadok UJS 
a upravuje postavenie, hlavné úlohy, organizačnú štruktúru, zásady hospodárenia a 
vzťah knižnice k ostatným súčastiam univerzity a k iným právnickým osobám a 
fyzickým osobám. 

 
Čl. 2 

Názov a sídlo knižnice 
 

1. Úplný názov knižnice je „Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho“, operatívne je 
možné používať skratku „UK UJS“ alebo „Univerzitná knižnica UJS“. 

2. V medzinárodnom styku možno používať nasledujúce cudzojazyčné ekvivalenty 
názvu UK UJS: 

a. Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár – v maďarskom jazyku, 
b. University Library of J. Selye University – v anglickom jazyku, 
c. Universitätsbibliothek der Selye J. Universität – v nemeckom jazyku. 

3. Na oficiálnych dokumentoch, tlačovinách, úradných pečiatkach, internetovej stránke, 
úradných tabuliach, propagačných materiáloch a na ďalších miestach môže knižnica 
spolu s uvedením oficiálneho názvu alebo jeho skratky používať aj logo univerzity. 

4. Sídlom UK UJS je Komárno, Hradná 2. 
 



 

Čl. 3 
História knižnice 

 
1. UK UJS vznikla v roku 2004 ako súčasť UJS, ktorá bola zriadená zákonom č. 

465/2003 Z. z. o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

Čl. 4 
Poslanie, funkcie a úlohy knižnice 

 
1. UK UJS tvorí informačnú základňu univerzity. Hlavým poslaním knižnice je 

informačné zabezpečenie pedagogického procesu a vedeckého výskumu na UJS. 
2. UK UJS 

a. Je vedecko-informačným, bibliografickým pracoviskom univerzity, 
b. Poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným požívateľom, a to 

najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom UJS 
a verejnosti v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom UK UJS, 

c. uchováva a bibliograficky registruje diplomové a iné kvalifikačné práce 
obhájené na univerzite, v súlade so Smernicou rektora č. 7/2011 o úprave, 
registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác na UJS, 

d. je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti 
vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej 
formy štúdia na UJS v súlade so Smernicou MŠVVaŠ SR č. č. 56/2012 Z.z. 
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej 
činnosti a ohlasov, 

e. zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch 
nosičov, 

f. získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje domáce a zahraničné dokumenty 
bez ohľadu na ich formu v súlade s vedno-odborovou profiláciou UJS, 

g. podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj univerzity, 
h. spolupracuje s knižnicami a informačnými pracoviskami v Slovenskej 

republike i v zahraničí 
i. vypracováva rešerše, citačnú analýzu, podklady pre akreditácie, 
j. organizuje kurzy informačnej prípravy pre študentov a vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity 
 
 

Čl. 5 
Organizačná štruktúra a riadenie knižnice 

 
1. Poslanie, štruktúra, rozsah, hlavné činnosti a spôsob riadenia UK sú upravené 

v Organizačnom poriadku UK UJS. 
2. UK UJS nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch ho zastupuje štatutárny 

orgán univerzity – rektor. 



3. Na čele UK UJS je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva rektor univerzity na základe 
výberového konania. 

4. Riaditeľ UK UJS: 
a)  v zmysle poslania UK UJS organizuje, riadi a kontroluje jej činnosť v rozsahu 
vymedzenom zákonom. Za svoju činnosť zodpovedá rektorovi univerzity. Vo veciach 
hospodárskych zodpovedá kvestorovi.  
b) zodpovedá za nadobúdanie, správu a vyraďovanie knižnično-informačných fondov 

knižnice.  
c) vypracúva, aktualizuje a predkladá na schválenie Knižničný a výpožičný poriadok 

UK UJS, organizačný poriadok UK UJS a ďaľšie vnútorné predpisy potrebné na 
činnosť knižnice.  

  5.  UK UJS sa organizačne člení na tieto hlavné úseky: 
a. Úsek organizácie a riadenie knižnice, 
b. Úsek akvizície, 
c. Úsek spracovania knižničného fondu (periodík, záverečných 

a kvalifikačných prác, elektronických dokumentov), 
d. Úsek medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 

(ďalej len „MVS“ a „MMVS“), 
e. Úsek evidencie publikačnej činnosti, 
f. Úsek bibliograficko-informačných a výpožičných služieb. 
 

 
 

Čl. 6 
Knižni čno-informačné služby 

 
1. UK UJS poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby, ktorých spôsob 

a rozsah je uvedený v Knižničnom a výpožičnom poriadku UK UJS. 
 

 
Čl. 7 

Vnútorné predpisy 
 

1. UK UJS sa vo svojej činnosti riadi Organizačným poriadkom, ktorý na návrh riaditeľa 
UK UJS schvaľuje rektor. 

2. UK UJS poskytuje služby podľa Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý na návrh 
riaditeľa UK UJS schvaľuje rektor. 

 
Čl. 8 

Zamestnanci 
 

1. Pracovné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov UK UJS vyplývajú zo všeobecne 
platných noriem a predpisov, zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Pracovného 
poriadku UJS. 



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

 
 

Čl. 9 
Hospodárenie 

 
1. Hospodárenie UK UJS sa riadi schváleným rozpočtom univerzity. 
2. UK UJS v súlade s finančnými pravidlami univerzity využíva na realizáciu svojej 
činnosti aj možnosti viaczdrojového financovania. 

3. Hospodárenie s finančnými prostriedkami, s hmotným a nehmotným majetkom sa 
riadi vnútornými predpismi UJS. 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút UK UJS ako aj návrhy na jeho úpravy vo forme dodatkov prerokúva Kolégium 
rektora UJS. 

2. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania rektorom UJS. 
 
 
 
 
  
V Komárne dňa 12. 4. 2016 
 
 
 
 
       doc. RNDr. János Tóth, PhD.  
        rektor UJS 
 


