
Smernica Slovenskej národnej knižnice č. 1/2018 

Bádateľský poriadok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 
 
 
 Tento Bádateľský poriadok ďalej len „bádateľský poriadok“) sa vydáva pre Literárny archív Slovenskej národnej knižnice ďalej len „archív“  podľa §  písm. e  zákona č. /  Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ďalej len „zákon o archívoch a registratúrach“). 
 

Článok  

Výklad pojmov 
  Bádateľ – žiadateľ, ktorému archív po splnení podmienok stanovených zákonom  o archívoch a registratúrach a týmto bádateľským poriadkom umožnil prístup k archívnym 
dokumentom. 
  Bádateľňa – priestory vyhradené na štúdium archívnych dokumentov. 
 

Článok  

Pravidlá vstupu do bádateľne 
  Bádateľovi sa umožňuje štúdium archívnych dokumentov iba v bádateľni archívu. 
  Bádatelia sú povinní pred vstupom do bádateľne odložiť na vyhradenom mieste kabát, aktovku, kufrík, tašku a pod. 
  Vstup do bádateľne sa umožní iba bádateľovi, ktorý nie je viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a jeho správanie je v súlade s normami správania. Do bádateľne môže vstúpiť s osobným počítačom, inými zariadeniami podľa článku  ods.  tohto bádateľského 
poriadku alebo s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré môže vykonať zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni ďalej len „zamestnanec archívu“). 
  Bádateľovi sa so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov. Vstup so zapnutým mobilným telefónom sa bádateľovi umožní v prípade, ak mu bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie. 
  Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument. 
  Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne. 
  Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list, ktorý je zároveň žiadosťou o prístup  k archívnym dokumentom formou štúdia v archíve. Bádateľský list vypĺňa pri každej zmene témy štúdia a na začiatku kalendárneho roka. Bádateľ taktiež pred začatím štúdia vyplní žiadanku, ktorá slúži ako doklad o poskytnutých a vrátených archívnych dokumentoch. 
 
 



Článok  

Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch 

  Bádateľovi sa umožní získať základné údaje o archívnych dokumentoch z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok sprievodca, inventár, katalóg, súpisy, register , webovej stránky Slovenskej národnej knižnice ďalej len „SNK“  a ďalších tematických databáz archívu. 
  Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom 
stave. 
  Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia. 
 
4) Bádateľ môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vypracovanie archívnej rešerše. 
 

Článok  

Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom 

  Bádateľ môže zaslať archívu žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia vopred poštou alebo elektronickou poštou. Archívne dokumenty mu budú predložené na štúdium dva dni po doručení žiadosti. Archív poskytne bádateľovi na štúdium archívne dokumenty vyžiadané v deň jeho návštevy v ten istý deň iba vtedy, ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu, pričom posledný výber archívnych dokumentov z depotu archívu sa 
realizuje 30 minút pred zatvorením bádateľne. 
  Archív sprístupní bádateľovi na štúdium archívne dokumenty priebežne, denne však najviac päť škatúľ archívnych dokumentov. 
  Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať do slovenského jazyka. 
  Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho a nesmie telefonovať. 
  Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium, pričom 
nesmie: a  meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich, 
b) krčiť, trhať, skladať a spínať archívne dokumenty, c  používať ich ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať mapy, plány a pod. , d  jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami, e  opierať sa o archívne dokumenty alebo klásť na ne osobný počítač, poznámkový blok alebo voľné listy papiera, f  meniť usporiadanie archívnych dokumentov, g  vynášať archívne dokumenty z bádateľne. 
  Bádateľ môže archívne dokumenty alebo úložné jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba 
na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu alebo obal s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy. Pri štúdiu archívnych dokumentov v knižnej forme musí vždy použiť stojan podopierajúci otvorenú knihu. 



  Bádateľ nesmie medzi jednotlivými bádateľskými návštevami ponechať v bádateľni svoje 
výpisy a poznámky. 
  Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod. , osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium 
archívnych dokumentov iba na základe udeleného súhlasu vedúceho archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni. Bádateľ môže použiť len také reprografické zariadenie, ktoré nespôsobí poškodenie archívneho dokumentu. 
  Bádateľ musí po každej bádateľskej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec 
archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty  v prítomnosti bádateľa. Ak zamestnanec archívu zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania archívnych dokumentov, bádateľ musí tento nedostatok na mieste odstrániť. 
  Ak bádateľ nezačne štúdium do  dní od poskytnutia archívnych dokumentov alebo ak štúdium preruší na čas dlhší ako  dní, možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi alebo vrátiť na miesto trvalého uloženia v depote archívu. 
  Archív predkladá na štúdium originál archívneho dokumentu iba výnimočne; kópiu archívneho dokumentu xerokópiu, fotokópiu, digitálnu kópiu, mikrofilm  predkladá vždy, ak 
a) ide o archívny dokument, ktorý vznikol pred rokom 1526, 
b) obsahuje informácie, ku ktorým je obmedzený prístup, c  by pri štúdiu mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo možnosti jeho poškodenia. 
 
12) Archív predkladá kópiu archívneho dokumentu aj v prípade, ak ide o 
a) trezorové dokumenty a dokumenty zachované na pergamene, 
b) dagerotypy, ferotypy, ambrotypy a panotypy, 
c) negatívy a albumy fotografií. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch výnimku povoľuje vedúci archívu. 
  Bádateľ môže v súvislosti so štúdiom archívnych dokumentov prezenčne v priestoroch bádateľne využívať knihy a časopisy uložené v knižnici archívu. 

 
Článok  

Ďalšie možnosti prístupu k  archívnym dokumentom 

  Archív umožňuje bádateľovi prístup k archívnym dokumentom nielen ich štúdiom 
v bádateľni, ale aj vyhotovením kópií, filmovaním a verejným vystavovaním. Prístup sa umožní 
na základe písomnej žiadosti okrem prístupu k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním , ktorú môže bádateľ zaslať archívu aj poštou alebo elektronickou poštou. 
 
2) Kópie (xerokópie a digitálne kópie) archívnych dokumentov vyhotovuje archív v lehote, 
ktorá závisí od prevádzkových možností archívu a iných pracovísk SNK. Zamestnanec archívu môže vyhotoviť bádateľovi v deň jeho návštevy xerokópie archívnych dokumentov v rozsahu do  strán, v rozsahu nad  strán len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni. 
  Kópie archívnych dokumentov vyhotovuje archív spravidla zo študijných kópií. Z originálu archívneho dokumentu len vtedy, ak nemá jeho študijnú kópiu alebo študijná kópia neumožňuje 



vyhotoviť kópiu podľa žiadosti a účelu použitia. 
 
5) Kópiu archívneho dokumentu si môže vyhotoviť aj bádateľ. Používanie vlastných reprografických zariadení bádateľmi upravuje článok  ods.  tohto bádateľského poriadku. 
  Filmovanie archívnych dokumentov je možné realizovať na základe písomnej žiadosti  
o prístup k archívnym dokumentom zaslanej archívu dva týždne vopred. Filmovanie sa realizuje výhradne v prítomnosti povereného pracovníka archívu. Použitie vlastného reprografického zariadenia na účely filmovania upravuje článok  ods.  tohto bádateľského poriadku. 
 
7) Prístup k archívnym dokumentom verejným vystavovaním umožňuje archív len výnimočne 
na základe zmluvy a za úhradu nákladov na vyhotovenie kópií archívnych dokumentov a ich prepravu. Vystavovateľ musí archívne dokumenty poistiť. Zmluvu podpisuje generálny riaditeľ 
SNK. 
  Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom a možnosti udeliť osobitné povolenie 
podrobne upravuje §13 a §14 zákona o archívoch a registratúrach. 
 
9) Prístup k archívnym dokumentom je v podmienkach archívu obmedzený najmä, ak 
a) by tým mohlo dôjsť k ich poškodeniu alebo možnosti poškodenia, b  to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve, c  bádateľ hrubo porušil bádateľský poriadok archívu, 
d) nie sú sprístupnené, 
e) nie sú skatalogizované. 
V prípadoch uvedených v písm. d) a e) o výnimke rozhoduje vedúci archívu. 
 
10) Prístup k archívnym dokumentom formou kópie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, je možný len v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva. 
 

Článok  

Využívanie archívnych dokumentov 
  Bádateľ môže použiť informácie z archívnych dokumentov len na účely uvedené  v bádateľskom liste a žiadosti o prístup k archívnym dokumentom. Vo svojich prácach uvedie názov archívu, názov archívneho fondu, signatúru a názov a meno spracovateľa archívnej 
pomôcky, z ktorých získal informácie. 
  Bádateľ nesmie použiť informácie z archívnych dokumentov a zverejniť kópie archívnych dokumentov v prípade, ak by tým mohlo dôjsť k porušeniu práv vyplývajúcich z právnych 
predpisov o ochrane osobných údajov alebo predpisov týkajúcich sa autorského práva. Všetky právne dôsledky prípadného publikovania takýchto informácií a kópií na seba preberá bádateľ. 
 
3) Pri zverejnení kópií archívnych dokumentov, nafilmovaných archívnych dokumentov 
a verejnom vystavovaní musí bádateľ uviesť miesto uloženia originálu archívneho dokumentu. 
  Bádateľ zašle na základe vyžiadania archívu bibliografické údaje o práci, pri tvorbe ktorej čerpal z archívnych dokumentov uložených v archíve. 

 
 

 
 



Článok  

Úhrada za služby poskytované bádateľom 

 
1) Úhrada za vyhotovenie kópií a filmovanie archívnych dokumentov je stanovená v Cenníku poplatkov Slovenskej národnej knižnice. 
  Bádateľ je povinný uhradiť cenu v hotovosti, platobnou kartou alebo na základe vystavenej 
faktúry. 
  Rešeršné, konzultačné a informačné služby poskytuje archív bezplatne. 
 

Článok  

Spoločné ustanovenia 
  Bádateľ je povinný dodržiavať tento bádateľský poriadok. 
  Archív umiestňuje bádateľský poriadok na verejne prístupnom mieste v priestoroch archívu. 
  Odcudzenie, zničenie alebo poškodenie archívneho dokumentu a použitie vlastného reprografického zariadenia bez súhlasu archívu je hrubým porušením bádateľského poriadku.   
  Bádateľovi, ktorý hrubo porušil bádateľský poriadok, môže archív obmedziť prístup  
k archívnym dokumentom až na desať rokov. 
  Bádateľ, ktorý hrubo porušil bádateľský poriadok, je povinný uhradiť náklady vynaložené na odstránenie spôsobenej škody alebo cenu odcudzeného, prípadne zničeného archívneho 
dokumentu zistenú znalcom. 
 

Článok  

Záverečné ustanovenie 

  Tento bádateľský poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnou riaditeľkou SNK a účinnosť dňa 15. 3. 2018, čím sa ruší platnosť a účinnosť Smernice č. /  Bádateľský poriadok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice zo dňa . 12. 2014, ktorá nadobudla účinnosť dňa . . . 
 V Martine dňa 9. 3. 2018       

          
  v.r. 

  
              Ing. Katarína Krištofová, PhD. 
         generálna riaditeľka 


