
Obecná knižnica v Krasňanoch 
 

 

 

Knižničný poriadok 
 
Článok I. – Všeobecné ustanovenia 
1.1. Obecná knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorú zriadil 

OcÚ v Krasňanoch. 
1.2. Knižnica plní funkciu obecnej knižnice pre obec Krasňany. 
1.3. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby čitateľom v rámci svojej 

územnej pôsobnosti. 
1.4. Knižničný fond a zariadenie knižnice sú majetkom OcÚ v Krasňanoch, ktorý 

bol knižnici zverený do správy na plnenie vymedzeného poslania a predmetu 
činnosti. Každý používateľ služieb knižnice je povinný ho chrániť 
a nepoškodzovať. 

 
 
 
Článok ll. – Úlohy knižnice 
2.1.    Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, podporuje         
          celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. 
2.2. Knižničný fond tvoria knihy, noviny a časopisy, detské hry, regionálne   

dokumenty. 
 
 
 
Článok lll. – Služby knižnice 
3.1.   Knižnica poskytuje služby v súlade s ústavou SR a Manifestom UNESCO    

o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti všetkým záujemcom bez 
ohľadu na vek, rasu, národnosť, politickú orientáciu a spoločenské postavenie.  

3.2.     Základné knižnično-informačné služby 
Sú to: prezenčné a absenčné výpožičky knižničných dokumentov a ústne 
faktografické a bibliografické informácie. 

3.3.    Špeciálne knižnično-informačné služby 
Sú to: prístup k vonkajším informačným zdrojom – internet, rezervácia 
dokumentu 

3.4.  Právo používať knižničné služby má: 
a/ registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu 
vydaného na základe vyplnenia prihlášky za čitateľa a po zaplatení 
čitateľského poplatku  
b/ jednodenný používateľ na základe jednorazového manipulačného poplatku 
Čitateľský preukaz sa vydáva na 1 rok a jeho platnosť treba každý rok 
obnovovať. 

3.5.  Podpísaním prihlášky za čitateľa sa používateľ zaväzuje dodržiavať knižničný 
a výpožičný poriadok knižnice. 

3.6.  Občania bez ohľadu na to, či sú registrovanými používateľmi knižnice sa môžu 
zúčastňovať podujatí organizovaných knižnicou pre verejnosť. 

 



Článok lV. – Základné práva a povinnosti používateľov  
4.1.  Používateľom  služieb knižnice sa môže stať: 

a/ dieťa vo veku 3 – 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu 
b/ každý občan SR nad 15 rokov 
c/ občan iného štátu po predložení identifikačnej karty 

4.2.  Čitateľský preukaz je neprenosný, držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho 
prípadné zneužitie. 

4.3.  Za stratu čitateľského preukazu sa platí poplatok 0,20 €. 
4.4.  Používateľ služieb knižnice je povinný: 

a/ oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného 
poriadku 
b/ v priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok, čistotu a nepoškodzovať 
knižničný fond 
c/ dodržiavať zákaz konzumácie potravín, vodenia zvierat. 

4.5.  Knižnica neposkytuje služby osobám, ktoré zreteľne javia známky použitia 
omamných látok. 

4.6.  Členstvo v knižnici zaniká: 
a/ odhlásením používateľa 
b/ zrušením členstva pre porušenie knižničného poriadku. 

4.7.  Používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky. 
 
 

 
 
 
 
Výpožičný poriadok 
 
Článok l. - Zásady vypožičiavania knižničných jednotiek 
1.1. Vypožičiavaním knižničných jednotiek, ktoré sú označené vlastníctvom 

knižnice, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa 
ustanovení Občianskeho zákonníka. 

1.2. Deťom do 15 rokov je možné zapožičať literatúru prevažne z úseku pre deti 
a mládež. 

1.3. Knižničné dokumenty sa požičiavajú: 
a/ prezenčne – počas výpožičného času v priestoroch knižnice 
b/ absenčne – mimo priestorov knižnice. 

1.4. Používateľ si môže absenčne vypožičať všetky druhy knižničných jednotiek, 
okrem tých, ktoré sú využívané na knižničné štúdium /encyklopédie/. Staršie 
čísla novín a časopisov je možné vypožičať na dobu 2 týždňov. 

1.5. Používateľ si môže požičať naraz najviac 5 knižničných jednotiek. 
1.6. Používateľ zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty a nesmie ich 

prepožičať ďalším osobám. Je povinný ich vrátiť v takom stave ako ich 
prevzal.  

1.7. Výpožičná doba obecnej knižnice:    utorok  1300 - 1700 
                            štvrtok   1300 - 1700     
 
 
 



Článok ll. – Výpožičná doba knižničných dokumentov 
2.1.  Výpožičná doba pre jednotlivé knižničné dokumenty je jeden mesiac. 
2.2.  Výpožičnú lehotu možno predĺžiť ak o to požiada čitateľ. 
2.3. Ak používateľ nedodrží stanovenú výpožičnú dobu, účtuje knižnica poplatok 

podľa platného cenníka služieb a poplatkov. 
2.4. Knižničné dokumenty, ktoré sú vypožičané môže knižnica na požiadanie 

rezervovať jednotlivým čitateľom. 
2.5.  Ak požadovaná jednotka sa nenachádza vo fonde, knižnica môže 

sprostredkovať jeho požičanie medziknižničnou výpožičnou službou. 
2.6.  Používateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu knihy. Knižnica 

môže žiadať od používateľa, aby škodu nahradil týmto spôsobom: 
a/ identickým titulom 
b/ finančnou náhradou podľa aktuálneho cenníka. 

2.7.  Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov má knižnica 
právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb. 

 
 
Článok lll. – Zásady poskytovania služieb v knižnici 
3.1.  Využívať služby môže čitateľ s platným čitateľským preukazom. 
3.2.  Používateľ má možnosť využívať všetky tituly prostredníctvom prezenčných 

výpožičiek. 
 
 
Článok lV. – Pravidlá využívania služieb internetu 
4.1.  Využívať bezplatné služby internetu môže iba používateľ s platným 

čitateľským preukazom.  
4.2.  Používateľom internetu nie je dovolené zasahovať do operačného systému 

počítača.  
4.3.  Na internete sa nesmú prezerať stránky s pornografickým, rasistickým alebo 

násilie propagujúcim obsahom. 
4.4.  Pred každým vstupom do siete pracovník knižnice preverí či používateľ začína 

prácu novým pripojením. 
 
 
Článok V. – Záverečné ustanovenia 
5.1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku povoľuje Obecný úrad 

Krasňany. 
5.2. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok z roku 2000. 
5.3. Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cenník služieb a poplatkov 
 

1. Poplatky za registráciu používateľa: 
 
deti MŠ a 1. roč.   zdarma 
deti a mládež   0,50 € 
dôchodcovia   0,50 € 
dospelí    1,00 € 
 
2. Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty: 
 
bez písomného upovedomenia 0,30 € 
prvá písomná upomienka  1,00 € 
druhá písomná upomienka  1,50 € 
upomienka OcÚ Krasňany  3,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oľga Tichá                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 
knihovníčka                                                                                         starosta obce             
          
 
 
 
 
 


