Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky
Bratislava 8. októbra 2012
Číslo: MK 2734/2012-10/14337
ŠTATÚT
Ústrednej knižničnej rady
Čl. 1
Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister”) v súlade s čl. 11 ods. 4
Organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK- 2785/2010/15174
v y d á v a štatút Ústrednej knižničnej rady (ďalej len „rada”). Štatút vymedzuje poslanie,
pôsobnosť, zloženie a zásady činnosti rady a administratívne zabezpečenie jej zasadnutí.
Čl. 2
Poslanie rady
1. Rada je stály poradný, iniciatívny a expertný orgán ministra v oblasti knižničného systému
Slovenskej republiky (ďalej len „knižničný systém“), knihovníctva a knižníc.
2. Rada v rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia v oblasti knižničného systému,
knihovníctva a knižníc, ktoré majú pre ministra odporúčajúci charakter.
Čl. 3
Pôsobnosť rady
Rada najmä
a) posudzuje a navrhuje koncepčné, strategické, organizačné a legislatívne opatrenia
v oblasti knižničného systému, knihovníctva a knižníc v súlade so zákonom 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 v znení neskorších predpisov,
b) predkladá iniciatívne návrhy a odporúčania týkajúce sa priorít a potrieb knižničného
systému, knihovníctva, knižníc a knihovníckej profesie,
c) posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa zapájania slovenského knihovníctva do
medzinárodných knihovníckych projektov,
d) posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa postavenia, fungovania a kooperácie
knižníc v rámci knižničného systému,
e) posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa výberu a prípravy štandardov pre
knižničný systém so zreteľom na európske a svetové štandardy a odporúčania týkajúce
sa knihovníctva, dokumentácie, tvorby a výmeny informácií najmä v elektronickej
forme,
f) posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa informatizácie (uplatňovanie informačnej
a komunikačnej technológie v oblasti knižničného systému a kultúry so zreteľom na
kompatibilitu, kooperáciu a účelné vynakladanie prostriedkov), vrátane projektov
zameraných na internetizáciu, digitalizáciu a pod.,

g) informuje verejnosť o práci a problematike
knižníc a o činnosti rady.

knižničného systému, knihovníctva,

Čl. 4
Zloženie rady
1. Rada má spravidla 9 členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. Členov rady vymenúva
a odvoláva minister z radov popredných odborníkov knižničného a informačného sektora,
ako aj zo zástupcov občianskych a profesijných knihovníckych združení.
2. Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Člena rady môže minister vymenovať aj
opätovne.
3. Rada si na prvom zasadnutí zvolí predsedu a podpredsedu hlasovaním, ktoré je platné, ak
za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov. Každý člen má jeden hlas.
4. Predseda zastupuje radu navonok a zodpovedá za jej činnosť ministrovi.
5. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.
6. Členstvo v rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, odvolaním, písomným vzdaním sa
členstva alebo úmrtím člena.
7. Minister môže člena rady odvolať, ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) opakovane nedodržiava štatút rady,
c) bez ospravedlnenia sa nezúčastnil na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach rady.
8. Členstvo v rade je čestné a nezastupiteľné.
Čl. 5
Zásady činnosti rady
1. Rada zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Predseda zvoláva radu aj na
požiadanie nadpolovičnej väčšiny členov rady.
2. Predseda najmä
a) riadi činnosť rady,
b) pripravuje program rady,
c) vedie rokovania rady,
d) vyhodnocuje uznesenia rady a schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia rady,
e) predkladá ministrovi uznesenia rady.
3. Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti
hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
4. Zasadnutia rady sú neverejné. Podľa potreby môže rada prizvať na svoje rokovanie
zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti, alebo externých odborníkov.
5. Výkonným a organizačným pracovníkom rady je tajomník, ktorý vedie celú agendu.
6. Tajomníka na návrh vedúceho zamestnanca príslušnej odbornej sekcie Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva minister. Tajomníkom môže byť len
zamestnanec odbornej sekcie, ktorý nie je členom rady.
7. Tajomník zvoláva rokovanie rady na základe rozhodnutia predsedu.
8. Členovia rady a pozvaní externí odborníci majú nárok na cestovné náhrady podľa
osobitného predpisu1).
1

) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky štatútu schvaľuje minister.
2. Zrušuje sa štatút Ústrednej knižničnej rady zo 16. 5. 2001 č. MK-948/2001-1.
3. Rada automaticky zaniká, ak ju nový minister nepotvrdí do jedného mesiaca od nástupu
do svojej funkcie.
Tento štatút nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.

Marek Maďarič
minister kultúry

