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Mestská časť Bratislava Lamač 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47 

 
S M E R N I C A  č.  01 / MKL - Internet / 2006 

 
Prvá časť 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Smernica ustanovuje podmienky 

poskytovania a využívania služby 
voľného prístupu na verejnú informačnú 
sieť – Internet pre verejnosť v miestnej 
knižnici mestskej časti Bratislava Lamač. 
Ustanovenia tejto smernice sú povinní 
dodržiavať príslušní zamestnanci 
mestskej časti Bratislava Lamač ako 
aj občania využívajúci službu voľného 
prístupu na Internet poskytovanú 
mestskou časťou Bratislava Lamač. 

 
Druhá časť 

VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ 
USTANOVENIA 

I. 
Pojmy a definície 

(1) Pod pojmom mestská časť sa 
rozumie mestská časť Bratislava Lamač 
ako samostatný právny subjekt podľa 
príslušných právnych predpisov (ďalej len 
mestská časť). 

(2) Pod pojmom voľný prístup na 
verejnú informačnú sieť – Internet pre 
verejnosť sa rozumie 
poskytnutie, umožnenie bezodplatného 
prístupu a používania verejnej 
informačnej siete – Internet pre verejnosť 
za podmienok ustanovených touto 
smernicou (ďalej len služba). 

(3) Pod pojmom knižnica sa rozumie 
miestna knižnica mestskej časti Bratislava 
Lamač ako organizačný útvar miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava Lamač 
(ďalej len knižnica). 

(4) Pod pojmom pracovník knižnice sa 
rozumie zamestnanec mestskej časti 
Bratislava Lamač, v ktorého pracovnej 
náplni je zabezpečovať a vykonávať 
organizačné, evidenčné a iné činnosti 
súvisiace s poslaním knižnice. 

(5) Pod pojmom klient sa rozumie 
občan mestskej časti, ktorý je členom - 
čitateľom miestnej knižnice, má záujem 
o poskytnutie služby a spĺňa podmienky 
ustanovené touto smernicou. 

II. 
Pravidlá a podmienky poskytovania a 

využívania služby 

(1) Službu poskytuje mestská časť 
klientom bezodplatne, za riadne 
poskytovanie služby zodpovedajú 
príslušní pracovníci knižnice, za riadne 
využívanie služby zodpovedajú klienti. 

(2) Službu môže ako klient využívať 
každý občan mestskej časti, ktorý je 
podľa knižničného poriadku riadne 
zaevidovaným čitateľom knižnice, 
preukáže sa platným čitateľským 
preukazom a všetky povinnosti 
vyplývajúce z členstva v knižnici má 
splnené. 

(3) Služba sa poskytuje počas 
výpožičných hodín knižnice. 

(4) Klient je povinný pred využitím 
služby preukázať sa platným čitateľským 
preukazom za účelom vykonania 
evidencie príslušným pracovníkom 
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knižnice a podpisom v evidenčnom hárku 
(v prílohe) potvrdiť záujem o využitie 
služby. 

(5) Príslušní pracovníci knižnice sú 
povinní viesť evidenciu využívania služby 
riadne v zmysle ustanovení tejto 
smernice. 

(6) Služba sa poskytuje na 30 minút, ak 
po uplynutí tohto času nie je v poradí 
ďalší klient, môže sa čas využívania 
služby predĺžiť do príchodu ďalšieho 
klienta. 

(7) V jednom dni môže klient využiť 
službu aj opakovane. 

(8) V prípade, že na využitie služby 
čakajú v poradí viacerí klienti, zdržujú sa 
na chodbe pred vstupom do knižnice. 

(9) Klient smie využiť službu výlučne na 
účely, ktoré sa nepriečia dobrým mravom. 
Zakazuje sa vyhľadávanie a zobrazovanie 
Internetových stránok s pornografickým, 
erotickým, fašistickým, rasistickým, násilie 
propagujúcim alebo iným škodlivým 
obsahom. 

(10) Klient pri využívaní služby nesmie 
používať CD, diskety alebo iné nosiče. 
Zakazuje sa tiež inštalovanie programov 
a podprogramov do PC sťahovaním z 
Internetu. 

(11) Pred, počas a po používaní služby 
klient nesmie konzumovať, telefonovať, 
hlučne sa správať, ani sa inak nevhodne 
alebo rušivo prejavovať alebo inak rušiť 
návštevníkov a pracovníkov knižnice. 

(12) Ak klient poruší ustanovenia tejto 
smernice, mestská časť mu pozastaví 
členstvo v knižnici na 30 dní, v prípade 
opakovaného porušovania mu mestská 
časť môže pozastaviť členstvo v knižnici 
až na obdobie do 1 roka. V prípade 
hrubého porušovania predpisov bude 
členstvo klienta v knižnici zrušené. 
V prípade menej závažného porušenia 
môže pracovník knižnice vykázať klienta 
z priestorov knižnice a neumožniť 
využívanie služby v príslušnom dni. 

(13) Pracovník knižnice môže po 
predchádzajúcom upozornení klienta 
prerušiť využívanie služby, ak je to 
z technických príčin nevyhnutné. 

 
Tretia časť 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
I. 

Platnosť a účinnosť 

Táto smernica nadobúda platnosť 
a účinnosť dňom vydania. 

 
 
V Bratislave - Lamači 17. februára 2006 

 
 

 
 
 

Ing.  Peter Šramko 
starosta 

 

 

 
 


