ZRIAĎOVACIA LISTINA
Hradného múzea vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo v zmysle § 11 ods. 4 písm. l ) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 21 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
v znení neskorších predpisov

zriaďuje
HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zriaďovateľ organizácie:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Identifikačné číslo:
Forma hospodárenia:
Dátum zriadenia:

Mesto Fiľakovo
Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo
42013241
príspevková organizácia
26. apríla 2007

Čl. 1
Organizačné jednotky
Hradné múzeum vo Fiľakove (HMF) je príspevkovou organizáciou mesta Fiľakovo, ktorá sa
člení na nasledovné oddelenia
1. Oddelenie múzejnej činnosti a ochrany kultúrneho dedičstva
2. Oddelenie knižničnej činnosti
3. Oddelenie turisticko-informačných služieb
Čl. 2
Základný predmet činnosti
1. Vykonávanie múzejnej činnosti a ochrany kultúrneho dedičstva – prevádzkovanie
národnej kultúrnej pamiatky Fiľakovský hrad a Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove.
HMF je regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody
a spoločnosti na území bývalého Fiľakovského okresu. Má vlastivedné zameranie s užšou
špecializáciou na dokumentáciu histórie fiľakovského hradu a dejín mesta Fiľakovo
s dôrazom na vývoj miestneho priemyslu. V oblasti prírodných vied, uskutočňuje terénne
prieskumy a výskumy v slovenskej časti Geoparku Novohrad – Nógrád.
1.1. Predmetom činnosti Hradného múzea vo Fiľakove je systematicky zhromažďovať
zbierkové predmety v súlade s poslaním múzea, ako je uvedené vyššie.
1.2. Odborne spravovať múzejnú zbierku v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných
odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
1.3. Riešiť vlastné vedeckovýskumné úlohy a spolupracovať na riešení vedeckovýskumných úloh iných inštitúcií podobného odborného zamerania.

1.4. Sprístupňovať zbierkové predmety verejnosti formou stálych expozícií, dlhodobých,
krátkodobých a putovných výstav. Spravovať a sprístupňovať NKP Fiľakovský hrad
a priestory Mestského vlastivedného múzea.
1.5. Výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentovať prostredníctvom
vlastnej edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti a kultúrno-vzdelávacích aktivít.
1.6. Nadväzovať spoluprácu a kooperovať s inými vedeckými, kultúrnymi a inými
inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na ochrane kultúrneho dedičstva doma, aj v zahraničí.
1.7. Spolupracovať s regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít
v regióne pôsobenia.
2. Vykonávanie knižničnej činnosti – prevádzkovanie Mestskej knižnice vo Fiľakove
(MsKF). MsKF je verejnou knižnicou, ktorá je organizačným útvarom HMF. Pracuje v súlade
so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení
neskorších predpisov.
2.1. Poslaním MsKF je zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na rôznych
druhoch nosičov, napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných
a vzdelávacích potrieb a podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
2.2. Predmetom činnosti MsKF je systematicky utvárať, ochraňovať, využívať
a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho
významu, poskytovať základné knižnično-informačné služby a špeciálne služby vrátane
prístupu k vonkajším informačným zdrojom, organizovať a uskutočňovať kultúrnovzdelávacie aktivity.
2.3. Odborne spravovať knižničný fond v súlade s Vyhláškou Ministerstva kultúry SR č.
421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie,
vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach.
2.4. Budovať múzejnú odbornú knižnicu ako bázu pre odborné determinovanie a ďalšie
využívanie zbierkových predmetov. Sprístupňovať múzejnú odbornú knižnicu formou
prezenčných výpožičiek.
2.5. Spolupracovať s ďalšími knižnicami pri riešení odborných úloh a poskytovaní
medziknižničnej výpožičnej služby.
3. Poskytovanie turisticko-informačných služieb – prevádzkovanie Novohradského
turisticko-informačného centra. Novohradské turisticko-informačné centrum (NTIC) je
organizačným útvarom HMF.
3.1. Poslaním NTIC je poskytovať domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele
a obchodným cestujúcim aktuálnu ponuku služieb cestovného ruchu, firiem a možností na
strávenie voľného času, ďalej napomáhať zvýšeniu predaja služieb, produktov cestovného
ruchu a rozvoju podnikania na celom území Geoparku Novohrad – Nógrád.
3.2. Predmetom činnosti NTIC je zbierať, aktualizovať a bezplatne poskytovať informácie
o meste Fiľakovo a jeho okolí, vytvárať komplexnú a stále aktuálnu ponuku produktov
a služieb v oblasti rozvoja cestovného ruchu v meste Fiľakovo a jeho okolí, resp. na celom
území Geoparku Novohrad – Nógrád.
Čl. 3
Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom je riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove, v rozsahu práv a povinností
vyplývajúcich z tejto funkcie.

Čl. 4
Hospodárenie
1. HMF je príspevková organizácia, ktorá je svojim rozpočtom zapojená na rozpočet svojho
zriaďovateľa, mesta Fiľakovo.
2. Hospodári samostatne, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými
„Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo“, vo svojom mene nadobúda práva
a zaväzuje sa.
3. Spravuje majetok mesta Fiľakovo písomne zverený na plnenie vymedzeného poslania
a predmetu činnosti.
4. Na svoju činnosť môže používať aj výnosy z podnikateľskej činnosti v rozsahu oprávnenia
schváleného zriaďovateľom. Vykonávať podnikateľskú činnosť môže až po splnení
podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi a za predpokladu, že plní úlohy
v oblasti svojej hlavnej činnosti a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na
skvalitnenie svojej hlavnej činnosti.
Čl. 5
Doba zriadenia
Organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. O zániku organizácie a o jeho spôsobe rozhoduje
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove.
Čl. 6
Táto zriaďovacia listina HMF ruší a nahradzuje zriaďovaciu listinu HMF zo dňa 28. decembra
2007 a nadobúda účinnosť dňom 15. decembra 2011.

Vo Fiľakove, dňa 15. decembra 2011

JUDr. Jaromír Kaličiak v. r.
primátor mesta

