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Štatút Knižnice Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 
 
Podľa ustanovenia § 12, ods. 2, písmeno a) zákona 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 (ďalej len 
„zákon č. 183/2000 o knižniciach“) a v súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 131/2002 o 
vysokých školách  
 
v y d á v a m  
 
ŠTATÚT 
Knižnice Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 
 
Článok 1 
Základné ustanovenie 
 
Knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne (ďalej len „knižnica“) je integrálnou 
súčasťou organizačnej štruktúry Vysokej školy manažmentu v Trenčíne (ďalej len „VŠM“). 
Obsahovo je profilovaná na oblasť ekonomických vied a manažmentu v slovenskom 
a anglickom jazyku, výučbu anglického jazyka a interdisciplinárne vedy. Zriaďovateľom 
knižnice je VŠM. 
V súlade s ustanovením článku 9 ods. 5 štatútu VŠM je knižnica informačným pracoviskom 
školy. 
Sídlom knižnice je VŠM, Bezručova 64, 911 01 Trenčín.  
Pobočka knižnice sa nachádza v  priestoroch detašovaného pracoviska VŠM na Panónskej 
ceste 17 v Bratislave.  
 
Článok 2 
Poslanie 
 
Knižnica v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach zabezpečuje slobodný prístup k 
informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov. Napomáha uspokojovaniu vedecko-
výskumných, vzdelávacích, kultúrnych a informačných potrieb a záujmov študentov 
a zamestnancov VŠM a podporuje celoživotné vzdelávanie. So súhlasom zriaďovateľa je 
prístupná verejnosti. 
 
Článok 3 
Funkcie a úlohy 
 
Knižnica je v rámci obsahového zamerania vedecko-informačným, bibliografickým, 
koordinačným a poradenským pracoviskom VŠM. Knižnica je vedecká a výchovno-
vzdelávacia, kultúrna a informačná inštitúcia, ktorá:  
systematicky buduje a sprístupňuje informácie pre potreby pedagogického, vedecko-
výskumného a študijného procesu na VŠM; 
zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné 
vedecké a odborné knižničné dokumenty a informácie o dokumentoch z klasických a 
elektronických informačných zdrojov; 
poskytuje komplexné knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, a to najmä 
študentom, pedagógom, vedecko-výskumným pracovníkom, odborným pracovníkom a 
širokej verejnosti v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom; 
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sprístupňuje vlastné bibliografické bázy dát a vonkajšie elektronické informačné zdroje, 
získava, uchováva a bibliograficky spracováva a registruje kvalifikačné práce obhájené na 
VŠM; 
je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti pedagógov, študentov 
a vedecko-výskumných pracovníkov VŠM; 
buduje, udržiava a sprístupňuje súborný katalóg knižnice; 
spolupracuje s partnerskými knižnicami a informačnými inštitúciami na Slovensku a 
v zahraničí. 
 
Článok 4 
Organizačné začlenenie a štruktúra 
 
1) Knižnica je pracoviskom VŠM a je zriadená na základe Štatútu a Organizačného poriadku 
VŠM. Knižnica nemá právnu subjektivitu. 
2) Riaditeľa knižnice a jeho zástupcu vymenúva na základe výberového konania a odvoláva 
predseda Správnej rady VŠM. Za prevádzku knižnice VŠM zodpovedá riaditeľ knižnice 
a jeho zástupca    rektorovi VŠM, ktorý koordinuje svoju činnosť s dekanom CityU.  V čase 
neprítomnosti zastupuje riaditeľa knižnice jeho zástupca. Riaditeľ knižnice a jeho zástupca sú 
súčasne vedúcimi knižnice v mieste svojho pôsobenia;   Vedúci knižnice si v miestach 
svojho posobenia určia svojich zástupcov, ktorí riadia knižnicu v ich neprítomnosti.  
3) Základné organizačné členenie knižnice stanovuje tento štatút knižnice. Knižnica sa 
organizačne člení na hlavnú knižnicu v Trenčíne a pobočku v Bratislave, v ktorých sa 
zabezpečujú samostatné knižničné činnosti a sú navzájom systémovo prepojené. 
 
Článok 5 
Knižni čný fond 
 
Knižničný fond tvorí organizovaný súbor vybraných, usporiadaných, spracovaných, 
uchovávaných a sprístupňovaných klasických a elektronických dokumentov a informácií o 
dokumentoch periodického a neperiodického charakteru. Knižničný fond sa buduje v súlade 
s obsahovou profiláciou a priebežne sa dopĺňa a aktualizuje. Fond knižnice je majetkom 
VŠM.  
 
Článok 6 
Knižni čno-informačné služby 
 
Knižnica poskytuje služby používateľom z radov zamestnancov a študentov VŠM ako aj 
širokej verejnosti bez ohľadu na rodovú príslušnosť, politickú orientáciu, náboženské 
presvedčenie, rasu, národnosť alebo spoločenské postavenie. Poskytovanie služieb je 
záväzkovým právnym vzťahom. 
Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb stanovuje knižničný poriadok, 
ktorý na návrh riaditeľa knižnice schvaľuje predseda správnej VŠM. Knižničný poriadok 
musí byť dostupný každému používateľovi a návštevníkovi knižnice. 
Spôsob, rozsah a úhrada poplatkov za jednotlivé druhy knižnično-informačných služieb 
knižnice sú stanovené schváleným cenníkom v knižničnom poriadku. 
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Článok 7 
Financovanie 
 
Rozvoj knižnice zabezpečuje VŠM finančnými prostriedkami účelovo vyčlenenými z jej 
rozpočtu. Knižnica v súlade s finančnými pravidlami VŠM na realizáciu odbornej činnosti 
využíva aj  multizdrojové  financovanie. 
 
Článok 8 
Priestory 
 
Priestory knižnice a jej vnútorné a technologické vybavenie  vytvárajú vhodné podmienky 
pre výkon odbornej činnosti, poskytovanie knižnično-informačných služieb, samostatné 
štúdium a pre organizovanie akcií. 
 
Článok 9 
Zamestnanci 
 
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov knižnice sa riadia Zákonníkom práce, Organizačným 
poriadkom VŠM a Pracovným poriadkom VŠM. Základné povinnosti, právomoc a 
zodpovednosť zamestnancov sú uvedené v pracovnej náplni každého pracovníka knižnice. 
 
Článok 10 
Poradné orgány 
 
Na podporu efektívnejšieho rozvoja knižnice vo vzťahu k VŠM a ostatným knižničným a 
informačným pracoviskám, môže riaditeľ predsedovi správnej rady VŠM navrhnúť 
vymenovanie a vytvorenie poradných orgánov a odborných komisií. 
 
Článok 11 
Záverečné ustanovenia 
 
Štatút Knižnice VŠM bol schválený po vyjadrení senátu a prerokovaní vo Vedeckej rade 
VŠM v Bratislave dňa 23.6.2009  a nadobúda platnosť dňa 1.7.2009. 
 
 
 
                                                                                             Ing. Ján Rebro, PhD., M.B.A.   
                                                                                                   predseda správnej rady 
   


