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Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky

Bratislava 1. 1. 2019
Číslo: MK- 5893/2018-110/17026

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
vydáva úplné znenie zriaďovacej listiny Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o vydaní zriaďovacej listiny Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
č. MK 400/99-1 z 1. januára 1999

ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných

rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2717/2011-101/3457 z 30.
septembra 2011 a rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2811/2015-
110/14276 z 15. októbra 2015

Rozhodnutie
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o vydaní zriaďovacej listiny
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 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 v znení zákona č. 160/2018 Z. z. vydáva túto

z ria ď o v aci u l ist inu:

Názov organizácie: Slovenská knižnica pre nevidiacich
Mateja Hrebendu v Levoči
Štúrova 36, 054 65 Levoča
štátna príspevková organizácia
37780387
1. januára 1999
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo organizácie:
Forma hospodárenia:
Identifikačné čísla organizácie:
Dátum zriadenia organizácie:
Zriaďovateľ organizácie:

I



Článok l

Základný účel a predmet činnosti

1. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len ,,knižnica") ako
celoštátna špeciálna knižnica poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim,
slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným
postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné
a vzdelávacie potreby.

2. Knižnica v rámci predmetu činnosti najmä
a) doplňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje

špecializovaný knižničný fond,
b) doplňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje dokumenty

o slepeckom hnutí v Slovenskej republike,
c) poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne

postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím,
d) vyrába, vydáva, sprístupňuje a distribuuje periodické a neperiodické publikácie

v špeciálnych formách
- v Braillovom písme,
- vo zväčšenom type písma,
- vo zvukovom zázname,
- v reliéfnej grafike,
- v elektronickej forme,

e) v oblasti svojej špecializácie poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby iným
knižniciam,

f) pôsobí ako metodické, poradenské, koordinačné a vzdelávacie centrum pre
nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých v Slovenskej republike,

g) je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky,
h) za odplatu poskytuje a distribuuje výrobky a pomôcky pre nevidiacich a

slabozrakých, ktoré súvisia s produkciou knižnice,
i) organizuje kultúrne a odborné podujatia, výchovno-vzdelávacie podujatia, výstavy,

zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov,
j) v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami

a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do
medzinárodných združení s inými pamäťovými a fondovými inštitúciami,

k) prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa využívajú na dočasný
pobyt pre potreby knižnice, iných kultúrnych organizácií a zriaďovateľa v súlade s
platnými právnymi predpismi,

l) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

Článok II

1. Knižnica je štátna príspevková organizácia zapojená na štátny rozpočet príspevkom alebo
odvodom prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hospodári
samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

2. Zriaďovateľom knižnice je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré kontroluje
jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.
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Článok III

1. Knižnica spravuje majetok, ktorý jej bol zverený zriaďovateľom na plnenie vymedzeného
poslania a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej
evidencii. Knižnica spravuje aj majetok, ktorý nadobudla vlastnou činnosťou.

2. Hnuteľný majetok štátu spravovaný knižnicou tvorí hmotný a nehmotný investičný
majetok, drobný hmotný majetok, dokumentačné, archívne, knižničné fondy a ďalší
hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii so stavom ku dňu vydania
tejto zriaďovacej listiny.

Článok IV

Knižnica môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec
predmetu hlavnej činnosti za predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti
a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitňovanie služieb
poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti.

Článok V

1. Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry
Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výberového konania.

2. Štatutárny orgán riadi činnosť knižnice a v súlade so zriaďovacou listinou zodpovedá za
jej činnosť ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

3. Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami knižnice.
4. Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu z radov vedúcich zamestnancov knižnice.
5. Organizáciu a vnútornú prevádzku knižnice, ako aj vzťahy jednotlivých jej

organizačných zložiek upraví organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ.
6. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok

knižnice, ktorý vydáva riaditeľ.

Článok VI

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2019

Ľubica Laššáková
ministerka kultúry
Slovenskej republiky
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