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Èiastka 246

Príloha è. 9
k vyhláške è. 628/2002 Z. z.
VZOR

BÁDATE¼SKÝ PORIADOK

Pod¾a § 7 písm. e) zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
vydávam pre ................... archív v .................... tento bádate¾ský poriadok:

Èl. 1
Pravidlá vstupu do bádate¾ne
(1) Bádate¾ovi sa umožní vstup do bádate¾ne iba s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom vo¾ných
listov. Z identifikaèných dôvodov musí strpie• oznaèenie vo¾ných listov odtlaèkom podlhovastej nápisovej peèiatky
archívu, ktoré vykoná zamestnanec archívu poverený doh¾adom v bádate¾ni (ïalej len „zamestnanec archívu“).
(2) Výnimoène sa bádate¾ovi so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádate¾ne s knihami, novinami
alebo èasopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov.
(3) Bádate¾ si nesmie do bádate¾ne vzia• so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovaèe textových chýb
a ïalšie predmety, ktorými možno poškodi• archívny dokument. Bádate¾ môže vstupova• do bádate¾ne iba
s vypnutým mobilným telefónom.
(4) Bádate¾ sa pri každej návšteve bádate¾ne zapíše do knihy návštev bádate¾ne.
(5) Bádate¾ pred zaèatím štúdia vyplní bádate¾ský list a žiadanku o poskytnutie požadovaných archívnych
dokumentov. Žiadanka sa pripája k bádate¾skému listu ako doklad o poskytnutých a vrátených archívnych
dokumentoch. Bádate¾ môže požiada• zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyh¾adaní a spresnení údajov
o archívnych dokumentoch k téme štúdia.

Èl. 2
Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch
(1) Bádate¾ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získa• z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenèné
listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a z ïalších
tematických databáz archívu.
(2) Bádate¾ musí odovzda• zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.

Èl. 3
Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom
(1) Bádate¾ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiava• pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec
archívu nie je povinný pomáha• bádate¾ovi pri èítaní textu archívnych dokumentov ani ich preklada•.
(2) Bádate¾ je v bádate¾ni povinný zachováva• ticho. V bádate¾ni nesmie fajèi• ani konzumova• jedlo a nápoje.
(3) Bádate¾ môže svoju žiados• o poskytnutie archívnych dokumentov na štúdium zasla• archívu vopred poštou,
faxom alebo elektronickou poštou. Bádate¾om vyžiadané archívne dokumenty v deò jeho návštevy mu archív
poskytne na štúdium v ten istý deò, iba ak to umožòujú prevádzkové podmienky archívu. Archív bádate¾ovi denne
poskytne na štúdium najviac ........ ukladacie jednotky archívnych dokumentov (škatú¾, zväzkov kníh, fasciklov)
alebo ........ jednotliviny/jednotlivín (listinný materiál, obrazový materiál).
(4) Bádate¾ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádate¾ nesmie meni•
obsah a fyzický vzh¾ad archívnych dokumentov ich oznaèovaním, podèiarkovaním, preèiarkovaním, vymazávaním
alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krèi•, trha•, sklada• a spína•. Nesmie ich používa• ako písacie podložky,
priamo z nich kopírova• (mapy, plány a pod.). Bádate¾ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obraca•
navlhèenými prstami. Nesmie sa opiera• o archívne dokumenty alebo klás• na ne poznámkový blok alebo vo¾né
listy papiera. Nesmie meni• usporiadanie archívnych dokumentov.
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(5) Bádate¾ môže archívne dokumenty alebo ukladacie jednotky s archívnymi dokumentmi klás• iba na stôl
a nesmie ich klás• na podlahu bádate¾ne. Otvorenú môže ma• iba jednu škatu¾u s archívnymi dokumentmi alebo
jeden zväzok knihy. Pri štúdiu archívnych dokumentov v knižnej forme musí vždy použi• stojan podopierajúci
otvorenú knihu.
(6) Bádate¾ nesmie svoje výpisy a poznámky zanecháva• v bádate¾ni.
(7) Bádate¾ môže v bádate¾ni používa• vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj,
xerox, skener a pod.), písací stroj, magnetofón, osobný poèítaè alebo iné zariadenie u¾ahèujúce štúdium archívnych
dokumentov iba na základe udeleného súhlasu riadite¾a (vedúceho) archívu, o ktorý musí vopred požiada•. Súhlas
na ich použitie bude bádate¾ovi udelený, len ak to umožòujú prevádzkové podmienky v bádate¾ni.
(8) Bádate¾ musí po každej študijnej návšteve zamestnancovi archívu odovzda• archívne dokumenty v pôvodnom
fyzickom stave, usporiadaní a poète, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy
skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádate¾a.
(9) Ak bádate¾ nezaène štúdium do 30 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, možno ich poskytnú• ïalšiemu
bádate¾ovi.

Èl. 4
Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov za úhradu nákladov a s využitím takých technických prostriedkov, ktoré vylúèia ich použitie na komerèné úèely.

Èl. 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa bádate¾ský poriadok vydaný pre ........... archív dòa ........

Èl. 6
Úèinnos•
Tento bádate¾ský poriadok nadobúda úèinnos• ..................................
V ............................... dòa ..............................
..................................................................................
podpis, meno a priezvisko riadite¾a (vedúceho archívu)

