Príloha č.4
BÁDATEĽSKÝ PORIADOK
Vodárenského múzea BVS
Článok I.
Sprístupnenie zbierkových predmetov
Na štúdium sa zbierkové predmety sprístupňujú:
a) Každému občanovi SR nad 18 rokov. V prípade žiadosti o štúdium osoby mladšej ako
18 rokov sa vyžaduje poverenie školy alebo súhlas zákonného zástupcu.
b) Cudzím štátnym príslušníkom, ak sa preukáže platným identifikačným preukazom (platí
pre občanov Európskej únie) alebo pasom.
c) Za účelom využitia v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 206/2009 Z.z. – múzejná prezentácia,
publikačná a edičná činnosť, kultúrno-vzdelávacie aktivity, vedecko-výskumná činnosť.
d) Zbierkové predmety sa sprístupňujú spracované v systematickej evidencii –
katalogizované záznamy a vo fyzickom stave spôsobilom na vydanie z depozitára. Ak
stav zbierkových predmetov neumožňuje ich sprístupnenie, poskytne vedúci múzea na
štúdium vyhotovené digitálne záznamy zbierkového predmetu a dokumenty k nemu
prislúchajúce.
e) Zbierkové predmety nie je možné využívať na komerčné účely.
f) Evidencia sprístupnených zbierkových predmetov sa zaznamenáva v „zozname
zbierkových predmetov sprístupnených na štúdium“ s uvedením týchto údajov: poradové
číslo záznamu, názov zbierkového predmetu, prírastkové a evidenčné číslo, dátum
vydania zbierkového predmetu na štúdium, podpis bádateľa, podpis vedúceho múzea.
Takýto zoznam je umiestnený v kancelárii vedúceho múzea.
g) VM vedie „evidenciu bádateľov“ s uvedením týchto údajov: poradové číslo záznamu,
meno a priezvisko bádateľa, dátum, príchod do múzea, odchod z múzea, podpis
vedúceho múzea. Takýto zoznam je umiestnený v kancelárii vedúceho múzea.
Článok II.
Prístup k zbierkovým predmetom
1. Prístup k zbierkovým predmetom sa vykoná na základe žiadosti bádateľa doručenej
minimálne 3 pracovné dni pred termínom štúdia s uvedením:
a) účelu – zdôvodnenia štúdia
b) názvu zbierok – zbierkových predmetov
Zbierkové predmety sa bádateľovi vydajú na základe potvrdenia žiadosti vedúcim múzea,
vyplnenia a potvrdenia bádateľského listu (tvorí prílohu bádateľského poriadku – na
strane 3). Pri štúdiu, ktoré si vyžaduje dlhší pobyt v múzeu alebo opakovanom štúdiu,
vydá VM bádateľovi bádateľský preukaz (tvorí prílohu bádateľského poriadku – na strane
4).
2. Bádateľský list sa vyplňuje len na jeden účel a len na jeden kalendárny rok.
3. Štúdium zbierkových predmetov je možné len v priestoroch vyhradených múzeom na
tento účel.
4. V priestoroch vyhradených na štúdium zbierkových predmetoch nie je dovolené:
a) Fotografovať, kopírovať a skenovať poskytnuté dokumenty a zbierkové predmety
(bádateľovi je povolené používať vlastný počítač, resp. čistý papier opatrený
podpisom vedúceho múzea/pečiatkou múzea.),
b) mať pri štúdiu zbierkových predmetov pri sebe tašku, kabát a pod.,
c) konzumovať akékoľvek potraviny alebo nápoje,
d) fajčiť.

Článok III.
Prístup k informáciám o zbierkových predmetoch
K získaniu informácií o zbierkových predmetoch je možné bádateľovi poskytnúť kópie
evidenčných záznamov a to z odbornej evidencie – katalogizačné záznamy. Bádateľ je
povinný tieto záznamy odovzdať pri opustení múzea poverenému pracovníkovi múzea.

Článok IV.
Povinnosti bádateľa
1. Bádateľ je povinný:
a) pri každej návšteve sa zapísať v evidencii bádateľov,
b) podpísať prehlásenie, že čítal a súhlasí s podmienkami bádateľského poriadku
Vodárenského múzea BVS, a.s.,
c) preukázať sa jedným platným identifikačným preukazom: občiansky preukaz, pas,
d) so zbierkovými predmetmi a sprievodnou dokumentáciou a evidenčnými záznamami
nakladať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu alebo strate. V prípade škody,
zavinenej bádateľom je bádateľ povinný uhradiť škody v plnom rozsahu na základe
stanovenej hodnoty zbierkového predmetu (oceňovanie prebehlo pri nadobúdaní
predmetu ako zbierkového predmetu),
e) po ukončení štúdia vrátiť zbierkové predmety, sprievodnú dokumentáciu a evidenčné
záznamy v pôvodnom stave a v usporiadaní, v akom boli vydané.
2. Bádateľ sa zaväzuje:
a) dodržať účel a spôsob využitia podľa dohody uvedenej v bádateľskom liste,
b) v prípade publikovania alebo iného zverejnenia informácií získaných štúdiom uviesť
VM ako správcu a zriaďovateľa zbierkového fondu, príslušné evidenčné čísla
zbierkových predmetov a autora evidenčného záznamu,
c) nové poznatky získané štúdiom, ktoré môžu doplniť alebo spresniť záznamy
v odbornej evidencii zbierkových predmetov odovzdať múzeu s tým, že VM uvedie
ich autorstvo.
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Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Bádateľský list
číslo listu:

evid.č. bádateľského
preukazu:

Meno, priezvisko, Titul:

Adresa trvalého
pobytu:

Rodné číslo:

Tel.:

Číslo OP:

Názov a adresa inštitúcie, pre ktorú bádateľ pracuje, resp.
názov školy:

Účel:

Podpísaný vyhlasuje, že bol oboznámený s bádateľským poriadkom
Vodárenského múzea, BVS a.s. a bude sa riadiť jeho ustanoveniami.

V Bratislave dňa:

Podpis:
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Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Bádateľský preukaz

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu

Evidenčné číslo
Podpis bádateľa
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