
MINISTERSTVO KULTÚRY            ZOZNAM KNIŽNÍC                                    
SLOVENSKEJ REPUBLIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia kultúrneho dedičstva vedený v zmysle § 22 zákona č. 183/2000 Z. z.
Námestie SNP č. 33 o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 
813 31  BRATISLAVA Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene 
Tel./fax: 02/59 391 423 a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej

v znení neskorších predpisov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Názov knižnice:

Adresa (vrátane PSČ):

IČO (*uvádzajú knižnice s právnou subjektivitou): 
Telefón (vrátane smerového čísla):
Fax:
E-mail:
www:

Hospodárska forma (*uvádzajú knižnice s právnou subjektivitou):  

Štatutárny orgán (meno, funkcia) (*uvádzajú knižnice s právnou subjektivitou):

Zodpovedný zamestnanec/knihovník (**uvádzajú knižnice bez právnej subjektivity):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** Nasledujúce údaje o právnickej osobe, ktorej je knižnica súčasťou, uvádzajú 
knižnice bez právnej subjektivity

Názov organizácie, ktorej je knižnica súčasťou**:

Adresa (vrátane PSČ)**:

IČO**: 
Telefón (vrátane smerového čísla)**:
Fax**:
E-mail**:
www**:

Hospodárska forma organizácie**:

Štatutárny orgán (meno, funkcia)**:
__________________________________________________________________________

Zriaďovateľ knižnice/zakladateľ knižnice

Názov:

Adresa (vrátane PSČ):

Benciova
Text napísaný písacím strojom

Benciova
Text napísaný písacím strojom



IČO:
Telefón (vrátane smerového čísla):
Fax:
E-mail:
www:

Štatutárny orgán (meno, funkcia):

ÚDAJE O KNIŽNICI

Rok zriadenia/založenia:
Základný dokument – aký, kedy a kým vydaný (zriaďovacia listina, zakladateľská listina, 
štatút ...):

Typ knižnice (*** hodiace sa vyznačiť):
univerzálna vedecká/špecializovaná vedecká
akademická
školská:          žiacka/učiteľská
verejná: krajská/regionálna/obecná
špeciálna:  parlamentná knižnica knižnica cirkvi a náboženskej spoločnosti

technická knižnica lekárska knižnica/pacientska knižnica
väzenská knižnica poľnohospodárska knižnica
knižnica múzea a galérie administratívno-ekonomická knižnica
vojenská knižnica/knižnica ozbrojených a bezpečnostných zložiek
knižnica úradu/knižnica ústavu
iná knižnica (aká) ................................................

Počet zamestnancov k ..............2010 (fyzické osoby/úväzky):
profesionálnych (0,5 úväzku a viac)                 /

- z toho vykonávajúcich knihovnícke činnosti /
neprofesionálnych/dobrovoľných    /

- z toho vykonávajúcich knihovnícke činnosti   /

Počet knižničných jednotiek k.............. 2010:

Profil knižničného fondu:

Prístup k vonkajším informačným zdrojom (internet):
pre potreby knižnice       áno/nie  ***
pre používateľov            áno/nie  ***

Knižnica má v knižničnom fonde dokument alebo súbor dokumentov, ktoré by pre ich 
mimoriadnu hodnotu bolo možné podľa § 18 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, 
o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene 
a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej navrhnúť na vyhlásenie 
za historický knižničný dokument áno/nie  ***
za historický knižničný fond áno/nie  ***

dátum, pečiatka a podpis štatutárneho 
orgánu zriaďovateľa/zakladateľa knižnice:                             




