
Bádateľský poriadok STUDEO.NOC 

 

Účel vydania 
Bádateľský poriadok upravuje postup pri sprístupňovaní digitálnych objektov z proveniencie 

Národného osvetového centra (ďalej len NOC) a jeho právnych predchodcov v prezenčnej a 

digitálnej bádateľni STUDEO.NOC a ďalej upravuje vzájomné vzťahy bádateľne a jej 

používateľov. Tento bádateľský poriadok je dostupný v tlačenej podobe na viditeľnom mieste 

v priestoroch bádateľne na Nám. SNP 12 v Bratislave a v elektronickej podobe na web-portáli 

www.studeo.nocka.sk. 

Vymedzenie základných pojmov 
Bádateľňa STUDEO.NOC je odborné pracovisko. Spolu so špeciálnou knižnicou 

STUDEO.NOC tvoria organickú súčasť Oddelenia digitalizácie a dokumentácie NOC (ďalej 

len ODD NOC). Sídlia na adrese Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 

Bratislava. Bádateľňa sprístupňuje fond autorskoprávne chránených digitálnych dokumentov 

z proveniencie NOC. 

Digitálny dokument je digitálny objekt, samostatne odborne evidovaný, spracovaný, 

uchovávaný, ochraňovaný a sprístupňovaný bez ohľadu na jeho obsah a formu.  

Digitálny fond je súbor všetkých dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, 

uchovávaných, ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi. Tvoria ho dve časti a to 

primárny a sekundárny fond: 

Primárny fond obsahuje dokumenty (digitálne objekty) dostupné na štúdium v prezenčnej 

bádateľni. Sú to: 

1. filmové objekty, 

2. zvukové objekty (audio nahrávky), 

3. fotografické objekty (fotografie, fotoalbumy),  

4. grafické objekty (napr. plagáty, letáky, brožúry), 

5. textové objekty (napr. bulletiny). 

Sekundárny fond obsahuje metadátové záznamy (popisné a technické charakteristiky 

dokumentov). Metadátové záznamy sú dostupné aj mimo prezenčnej bádateľne STUDEO.NOC 

a je možné ich študovať z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet. Fondy a zariadenia 

bádateľne sú majetkom NOC. Každý čitateľ a používateľ bádateľne je povinný ich chrániť a 

nesmie ich úmyselne poškodzovať. 

 

Používateľ je osoba, ktorá má záujem využívať služby bádateľne prezenčne v priestoroch 

študovne STUDEO.NOC, alebo prostredníctvom webovej stránky STUDEO.NOC, e-mailu, 

telefonicky a tiež prostredníctvom kontaktného formulára. Používateľ využívajúci služby 

bádateľne prezenčne je povinný vyplniť bádateľský list s možnosťou s zaregistrovať sa aj do 

knižnice STUDEO.NOC. 

https://studeo.nocka.sk/


Charakteristika bádateľne 
Bádateľňa svojou činnosťou sprístupňuje fond autorskoprávne chránených zdigitalizovaných 

dokumentov, ktoré dlhodobo vytváralo ODD NOC a jeho predchodcovia na web portáli 

www.studeo.nocka.sk. Obsah fondu sa skladá z viacerých typov dokumentov, ktoré vznikali od 

roku 1953 po súčasnosť, a ktoré dokumentujú vývoj neprofesionálneho umenia na Slovensku 

a v Československu a dejiny kultúrno-osvetovej činnosti na našom území od 50. rokov 20. 

storočia. Verejnosť má cez web portál prístup k zoznamu dostupných digitálnych dokumentov 

spolu s ich popisnými metadátami, a to z akéhokoľvek miesta s použitím internetu. Ich plné 

digitálne zobrazenie je dostupné v priestoroch bádateľne STUDEO.NOC v ktorej na 

zobrazovanie dokumentov slúžia zobrazovacie jednotky – osobné počítače. 

Ciele bádateľne 
Hlavným cieľom bádateľne je sprístupniť dokumenty nehmotného kultúrneho dedičstva ako 

výsledku činností oddelení neprofesionálneho umenia a digitalizácie a dokumentácie NOC. 

Bádateľňa spolu s knižnicou sú prístupné širokej verejnosti, ale špecializované zameranie 

fondov NOC vytvára vlastnú cieľovú skupinu používateľov, najmä odbornú verejnosť, 

odborných a vedeckých pracovníkov, študentov, metodikov a odborných pracovníkov 

kultúrno-osvetových inštitúcií atď. Jedná sa o používateľov, ktorí bežne pracujú s archívnymi 

dokumentami rôzneho typu pri tvorbe odborných článkov, publikácií, prezentácií, výskumov  

a analýz vývoja neprofesionálneho umenia, tvorbe propozícií celoštátnych súťaží a iné. 

 

Služby bádateľne 
Bádateľňa poskytuje prezenčné, rešeršné a reprografické služby1 na základe osobných, 

písomných alebo telefonických požiadaviek používateľov. Ako verejne podporovaná inštitúcia 

NOC nedisponuje všeobecnými právami na všetky dokumenty v jej zbierkach. Pri publikovaní 

alebo distribúcii dokumentov zo zbierok NOC je bádateľ povinný dodržiavať Autorský zákon. 

Používatelia majú nárok využívať služby bádateľne na prezenčné štúdium v stanovených 

výpožičných hodinách, alebo po predchádzajúcom dohovore v určených priestoroch bádateľne. 

Obsah webportálu je používateľom sprístupnený nepretržite. (24/7) 

 

Práva a povinnosti používateľa bádateľne 
1. Používateľ môže študovať zoznamy digitálnych dokumentov a ich metadátové údaje  na 

webovej stránke: www.studeo.nocka.sk 

2. Používateľ si na tejto webovej stránke môže vytvoriť používateľský účet, v ktorom je 

možné ukladať zoznamy (rešerš) vyhľadaných digitálnych dokumentov. 

3. Jednotlivé digitálne dokumenty je možné študovať prezenčne v bádateľni 

STUDEO.NOC alebo online na webstránke STUDEO.NOC v súlade s Autorským 

zákonom SR.  

4. Používateľ sa po príchode do bádateľne zapisuje do knihy návštev a vypĺňa bádateľský 

list. 

5. V bádateľni zachováva ticho, poriadok, čistotu a bezpečnostné a hygienické predpisy. 

 

 
1 Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z. 

https://studeo.nocka.sk/
https://studeo.nocka.sk/


Registrácia používateľa 

1. Právnická alebo fyzická osoba sa stane používateľom bádateľne osobnou návštevou 

bádateľne a/alebo registráciou na web portáli STUDEO.NOC.  

2. Používateľ bádateľne sa pri registrácii do bádateľne oboznámi s ustanoveniami 

Bádateľského poriadku a Všeobecných podmienok používania web portálu 

STUDEO.NOC. 

3. Používaním web portálu STUDEO.NOC bez registrácie používateľ súhlasí 

so Všeobecnými podmienkami používania web portálu STUDEO.NOC. Bádateľňa 

spracováva a chráni osobné údaje používateľa v súlade so Zákonom o ochrane 

osobných údajov.2 

4. Registrácia používateľa je platná 1 rok od dátumu registrácie/ alebo dokiaľ používateľ 

nepožiada o jej zrušenie.  

5. Prezenčné služby bádateľne môžu využívať aj neregistrovaný používatelia, ktorí 

dodržiavajú tento bádateľský poriadok. 

Súvisiace predpisy 
Sprístupňovanie digitálneho fondu, zber osobných údajov a činnosť bádateľne sa riadi: 

1. aktuálnym znením Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. (https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/20190101) 

2. aktuálnym znením Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti č. 189/2015 Z. z. 

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/189/20150901) 

3. vyhlásením o spracúvaní osobných údajov NOC GDPR (https://www.nocka.sk/wp-

content/uploads/2021/07/Vyhlasenie-NOC-vseobecne-20210722.pdf) 

4. aktuálnym znením Zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z.(https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/) 

5. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901_) 

6. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z. z. (https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20210101) 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Bádateľský poriadok vypracúva príslušný odborný pracovník digitálneho fondu 

Oddelenia digitalizácie a dokumentácie NOC. 
2. Tento Bádateľský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania GR NOC. 

 

V Bratislave, dňa 4. 10. 2021 

Mgr. Erik Kriššák 

Generálny riaditeľ NOC 

 
2 Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. 
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