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Použité skratky 

 
AACR2 – anglo-americké katalogizačné pravidlá (z angl. Anglo-American Cataloguing Rules) 
DICRK – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
e-born – digitaly born object (kultúrny objekt, ktorý nemá analógový ekvivalent) 
EIZ – elektronické informačné zdroje 
EPI – ekonomické a právne informácie 
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja 
EÚ – Európska únia 
EZS – elektronický zabezpečovací systém 
HKF – historický knižničný fond 
IKT – informačné a komunikačné technológie 
KIS – knižnično-informačný systém 
KIS3G – knižnično-informačný systém 3. generácie 
KR PZ SR – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky 
KR ZZS – Krajské riaditeľstvo Záchrannej zdravotnej služby 
kn. j. – knižničná jednotka 
MARC21 – strojovo čitateľný formát (z angl. MAchine-Readable Cataloging) 
MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
NFP – nenávratný finančný príspevok 
NP DICRK – národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
NP HIS – národný projekt Harmonizácia informačných systémov 
OASF – oddelenie akvizície a spracovania fondov 
OEP – oddelenie ekonomiky a prevádzky 
OHKF – oddelenie historických knižničných fondov 
OIT – oddelenie informačných technológií 
OKIS – oddelenie knižnično-informačných služieb 
OOF – oddelenie ochrany fondov 
OPIS PO2 – Operačný program Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 
PU – Prešovská univerzita v Prešove 
RFID - Radio Frequecy IDentification (slov. rádiofrekvenčná identifikácia) 
SNK – Slovenská národná knižnica v Martine 
ŠVK – Štátna vedecká knižnica v Prešove 
UKB – Univerzitná knižnica v Bratislave 
ÚPV SR – Úrad priemyselného vlastníctva SR 
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov:    Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Sídlo:    Hlavná 99, 081 89 Prešov 
Námestie mládeže 1 (oddelenie knižnično-informačných služieb) 
Námestie mládeže 4 (dokumentačno-informačné centrum rómskej kul-
túry) 

Rezort/zriaďovateľ:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Dátum zriadenia: 1. september 1952  

Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o vydaní zriaďovacej listiny 
č. MK 557/2002-1 zo dňa 1. apríla 2002 

Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zmene zriaďovacej listiny 
č. MK 856/2010-10/2560 zo dňa 19. februára 2010 

Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o zmene zriaďovacej listiny 
č. MK 2811/2015-110/14270 zo dňa 1. októbra 2015 

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia 

Kontakt: tel.: +421 51 245 1101 
 e-mail: kniznica@svkpo.gov.sk, URL: www.svkpo.sk  www.portalsvk.sk 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka 

 

Členovia vedenia ŠVK: 

Čonka Roman, Mgr. – vedúci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry 
Domenová Marcela, Mgr., PhD. – vedúca oddelenia historických knižničných fondov 
Ferková Valéria, PhDr. – vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb 
Hajníková Anna, Ing. – vedúca oddelenia ekonomiky a prevádzky 
Halienová Mária, Mgr. – vedúca oddelenia informačných technológií 
Vaľková Anna, Bc. – vedúca oddelenia akvizície a spracovania fondov 
Vitališová Jana – vedúca oddelenia ochrany fondov 
 
 
1.1 Hlavné činnosti 

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako univerzálna vedecká knižnica vykonáva tieto hlavné činnosti: 

 získavanie, spracovanie, uchovávanie, sprístupňovanie a ochrana dokumentov knižničného fondu, 
 poskytovanie knižnično-informačných služieb, 
 realizácia kultúrno-spoločenských, vzdelávacích, propagačných a odborných podujatí a aktivít, 
 riešenie vedecko-výskumných úloh v oblasti dejín knižnej kultúry, 
 digitalizácia kultúrneho dedičstva, 
 edičné aktivity a domáca a medzinárodná spolupráca. 

V súlade so zriaďovacou listinou vydanou Rozhodnutím MK SR o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 1. 4. 2002 
ako aj v súlade s Rozhodnutiami MK SR o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 19. 2. 2010 a zo dňa 1. 10. 2015 
ŠVK plní verejné funkcie a realizuje verejnoprospešné činnosti. Ich realizácia vyplýva v prvom rade z ustano-
vení nového zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov, ktorý je základnou 
legislatívnou podporou pre činnosť knižníc. To sa prejavuje v zabezpečovaní prístupu k poznatkom a informá-
ciám, v podpore rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania, v ochrane kultúrneho dedičstva a vytvorení optimálnych 
podmienok na jeho využívanie. 

mailto:kniznica@svkpo.gov.sk
http://www.svkpo.sk/
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

2.1 Poslanie 

Štátna vedecká knižnica v Prešove je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou a riadenou MK SR. 
Ako verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, 
vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a po-
skytuje knižnično-informačné služby. Slúži občanom Prešovského regiónu, predovšetkým odborným 
a vedeckým pracovníkom, pedagógom, študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy a podnikateľ-
skej sfére. 

Svoje poslanie uskutočňuje: 

 systematickým budovaním, spracovávaním, uchovávaním a sprístupňovaním knižničného fondu domácej 
a zahraničnej literatúry a elektronických informačných zdrojov v súlade so špecializáciou knižnice, 

 poskytovaním rôznorodých knižnično-informačných služieb verejnosti, 

 realizáciou rôznych odborných, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, 

 spracovávaním a ochranou historických tlačí a ich sprístupňovaním pri bádaní a poznávaní kultúrneho 
dedičstva,  

 dokumentáciou kultúrneho dedičstva národnostných menšín, špeciálne kultúry rómskej národnostnej men-
šiny, 

 digitalizáciou kultúrnych objektov, čím zabezpečuje ochranu kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie 
modernými informačnými technológiami. 

ŠVK slúži predovšetkým občanom mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja, pričom špecifické 
úlohy, ktoré jej vymedzuje zriaďovacia listina, ju oprávňujú poskytovať služby celej slovenskej i medzinárod-
nej odbornej verejnosti. 

 

2.2 Priority 

Aj v roku 2015 ŠVK plnila verejné funkcie a realizovala verejnoprospešné činnosti, v rámci ktorých kládla 
dôraz na povinnosti vyplývajúce zo zákona o knižniciach a zo zriaďovacej listiny, ako aj ciele definované 
v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, schválenej vládou SR v novembri 2014. 
Vychádzajúc z týchto dokumentov osobitná pozornosť bola venovaná plneniu a dosahovaniu cieľov v týchto 
oblastiach: 

a) v oblasti riadenia a financovania: 

 manažérske a finančné zabezpečovanie plynulej prevádzky, 
 finančné ukončenie a prechod do obdobia trvalej udržateľnosti národného projektu Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, 
 realizácia prioritných projektov schválených na rok 2015 a príprava návrhov prioritných projektov pre 

rok 2016, 

b) v oblasti akvizície knižničného fondu: 

 dôsledné doplňovanie knižničného fondu všetkými druhmi dokumentov, 
 domáca a zahraničná spolupráca v oblasti výmeny dokumentov, 
 zvyšovanie objemu a kvality knižničného fondu s prihliadnutím na potreby používateľov, 
 zabezpečovanie prístupu k licencovaným elektronickým informačným zdrojom a kolekciám elektro-

nických kníh, 
 

c) v oblasti spracovania knižničného fondu a vedecko-výskumnej činnosti: 
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 aktívna spolupráca v rámci projektu KIS3G v oblasti kooperatívnej katalogizácie a v oblasti tvorby 
autorít, 

 spracovávanie článkovej bibliografie na regionálnej i celoslovenskej úrovni, 
 koordinácia bibliografie vedného odboru slavistika a aktívne pôsobenie v Koordinačnej rade pre bibli-

ografickú činnosť v SNK, 
 aktívne pôsobenie v Komisii pre historické knižné fondy Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

a spolupráca s odborom Národnej bibliografie SNK v Martine, 
 spracovávanie rukopisov a tlačí 16.-19. storočia a výskum v oblasti dejín knižnej kultúry a príprava 

návrhu pre MK SR na vyhlásenie 2. časti vzácnych tlačí za HKF, 

d) v oblasti uchovávania a ochrany knižničného fondu: 

 vyriešenie havarijnej situácie uloženia knižničného fondu do prenajatých priestorov ako variantného 
riešenia otázky skladov knižničného fondu,  

 dôsledná starostlivosť o všetky knižničné fondy, zabezpečenie základnej starostlivosti o staré tlače, 
 ochrana dokumentov knižničného fondu ako aj zbierkových predmetov kultúrneho dedičstva prostred-

níctvom digitalizačných technológií a postupov, 

e) v oblasti služieb pre verejnosť: 

 zvyšovanie kvality všetkých druhov služieb – poskytovanie absenčných a prezenčných výpožičných 
služieb, informačných a ostatných typov služieb, 

 využívanie modernej prezentačnej techniky pri organizovaní odborných podujatí pre knihovníkov 
a podujatí pre širokú verejnosť, široká propagácia služieb a rozširovanie používateľského zázemia 
ŠVK, 

 rozšírenie služieb s cieľom prezentovať a sprístupňovať vytvorený digitálny obsah, 

f) v oblasti informačných technológií: 

 zavádzanie inovácií vo využívaní moderných informačných technológií, 
 zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom kvalitného technického a technologického vybavenia, 
 dôraz na informačnú bezpečnosť používaných informačných systémov, 

g) v oblasti prezentácie knižnice a domácej a medzinárodnej spolupráce: 

 pravidelná prezentácia činnosti knižnice prostredníctvom webovej stránky a prezentačného portálu, 
 dôraz na kvalitu publikačnej a edičnej činnosti, 
 intenzívna spolupráca v oblasti medzinárodnej výmeny dokumentov s partnerskými knižnicami v Če-

skej republike, na Ukrajine, v Poľsku, Bielorusku a Maďarsku. 

 

2.3 Strednodobý výhľad rozvoja organizácie 

Napriek priestorovým obmedzeniam pri poskytovaní služieb a nevyhovujúcim podmienkam v oblasti staros-
tlivosti o knižničný fond je stále snaha budovať knižnicu ako modernú inštitúciu, ktorej úlohou je a bude 
poskytovanie knižnično-informačných služieb aj v digitálnej ére. V ďalších rokoch bude pokračovať v nastú-
penom trende, svoje aktivity bude prispôsobovať zmeneným podmienkam, budovať digitálny obsah a posky-
tovať nový typ služieb založený na vyhľadávaní a poskytovaní informácií a informačných zdrojov v sieťovom 
prostredí. 

V strednodobom výhľade má ŠVK pred sebou tieto ciele: 

1. pokračovať v implementácii moderných informačných technológií pre úsek služieb a na úseku 
ochrany fondov, čím sa myslí dokončenie prioritného projektu o zavádzaní technológie rádiofrekvenčnej 
identifikácie dokumentov, ktorý sa začal realizovať ešte v roku 2012; 

2. zabezpečiť trvalú udržateľnosť NP DICRK a plnohodnotnú prevádzku nového organizačného 
útvaru – dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Oficiálne ŠVK vstúpila do obdobia 
udržateľnosti v júni 2015 po vysporiadaní všetkých finančných náležitostí, hoci prevádzka pracoviska beží 
už odo dňa vecného ukončenia projektu v októbri 2014; 
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3. vyriešiť nevyhovujúcu priestorovú situáciu aspoň na úseku uchovávania, ochrany a starostlivosti o kniž-
ničné fondy, kde zatiaľ realizuje náhradné riešenie v podobe prenájmu vhodného objektu. Nevzdáva sa 
však snahy nájsť iné východisko na zlepšenie podmienok činnosti knižnice a to nielen na úseku ochrany 
knižničných fondov; 

Okrem uvedených priorít bude knižnica v súlade so zriaďovacou listinou a na základe požiadaviek verejnosti 
plniť svoje základné úlohy, ktorými sú: 

 prevádzka KIS Virtua a spolupráca s ostatnými knižnicami v rámci projektu KIS3G, zabezpečenie kom-
fortnej práce so systémom v rámci vlastných možností, 

 akvizícia knižničných fondov a orientácia na získavanie a sprístupňovanie tlačených aj elektronických in-
formačných zdrojov, 

 knižnično-informačné služby čiže skvalitňovanie poskytovaných knižničných a informačných služieb 
a zriadenie nových typov služieb pre konkrétne používateľské zázemie, 

 ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva a spolupráca na výskumných úlohách v oblasti dejín knižnej 
kultúry, realizácia vlastných projektov a vedecko-výskumných aktivít, spolupráca na výskumných úlohách 
v oblasti dejín knižnej kultúry a realizácia edičnej činnosti, 

 rozvoj ľudských zdrojov, najmä vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie, odborných vedomostí, 
počítačových zručností a jazykových znalostí, 

 efektívny manažment a marketing knižnice, čo znamená kvalitné projektové riadenie, prezentačné aktivity 
knižnice a prípravu rozvojových projektov pre skvalitnenie konkrétnych knižničných činností. 

 

2.4 Strednodobý rozpočtový výhľad 

V závere roka 2015 knižnica uzatvorila s MK SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 8. 12. 2002 
kontrakt na rok 2016. Predmetom kontraktu uzatvoreného v súlade so zriaďovacou listinou je poskytovanie 
verejných služieb a realizácia činností: 

a) výkon odborných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona 
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona 
č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“), 

b) vedecko-výskumnú činnosť ako špecializovanú činnosť pre oblasť výskumu dejín knižnej kultúry a spra-
covávania historických knižničných fondov, 

c) zabezpečenie financovania udržateľnosti projektu implementovaného v rámci OPIS PO2. 

Objem finančných prostriedkov je zadefinovaný vo výške 955 726,00 € a je určený na napĺňanie cieľov 
a ich ukazovateľov samostatne pre každú zadefinovanú činnosť: 

a) v rámci výkonu odborných knižničných činností 

- zabezpečiť rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 2 600 kn. j., 
- zabezpečiť spolu minimálne 220 000 absenčných a prezenčných výpožičiek, 
- zabezpečiť minimálne 20 000 aktívnych používateľov a 250 000 návštevníkov knižnice, 

b) v rámci vedecko-výskumnej činnosti 

- zabezpečiť práce na 1 vedecko-výskumnej úlohe, 
- autorsky zabezpečiť 8 samostatných odborných príspevkov najmä z oblasti knižničného výskumu, 

múzejníctva, vednoodborovej, personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky, 
- pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických informácií spracovať 

minimálne 1 500 dokumentov, 
- zorganizovať vedecké podujatia v počte 2, 
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c) v rámci udržateľnosti projektu v OPIS PO2 

- zabezpečiť spracovanie a sprístupnenie na portáli minimálne 50 digitálnych kultúrnych objektov, 
- realizovať minimálne 2 výstavy objektov rómskej kultúry v spolupráci s inými kultúrnymi inštitú-

ciami, 
- realizovať 3 podujatia k významným udalostiam. 

Príjmy na rok 2016 sú plánované v objeme 24 000 € a keďže príjmy z vlastnej činnosti majú klesajúcu ten-
denciu, je ťažko predpokladať, či budú celkové príjmy naplnené. Rozpočet bežných výdavkov vrátane tran-
sferov pre rok 2016 je stanovený vo výške 950 726,00 € a rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 000 €, 
čo je potvrdené uzatvoreným kontraktom. V rámci neho sú finančné prostriedky rozdelené pre jednotlivé za-
definované činnosti v pomere 75,5 % : 2,4 % : 22,1 %, pričom finančné prostriedky na vedecko-výskumnú 
činnosť neznamenajú nárast celkového rozpočtu, tie iba boli vyčlenené z pôvodného rozpočtu bežných výdav-
kov pre ŠVK.  

Ukazovateľ Klasifikácia Rok 2016 (v €) 

Príjmy ŠR kat. 200 24 000 

Bežné výdavky /BV/ spolu, z toho: kat. 600 950 726 
- mzdy a platy kat. 610 332 920 

- poistné fondy kat. 620 115 696 

- tovary a služby kat. 630 498 977 

- bežné transfery kat. 635 3 133 

Kapitálové výdavky /KV/ kat. 700 5 000 

Výdavky spolu /BV + KV/  955 726 
Tabuľka 1  Schválený rozpočet na rok 2016 

Okrem uzatvorenia kontraktu dôležitou súčasťou činnosti knižnice je návrh prioritných projektov na rok 2016, 
ktoré predložila s požiadavkou na pridelenie finančných zdrojov v nasledovnom znení a poradí dôležitosti 
v jednotlivých programových prvkoch: 

Tabuľka 2  Prioritné projekty predložené na rok 2016 

Názov projektu 
Bežné výdavky 
(kategória 630) 

v €  

Kapitálové 
výdavky v € 

(kategória 700) 

SPOLU 
v € 

Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

Jazyk, slovo a verš v premenách času (od nárečia, men-
šiny po jazyk) 

14 900,00 0,00 14 900,00 

Živé knihy (slovo – obraz – zvuk) 12 000,00 0,00 12 000,00 

Ad honorem Jozef Repčák (osobnosť československého 
knihovníctva, bibliografie a histórie) 

5 500,00 0,00 5 500,00 

Tradičné a súčasné umenie Rómov 10 800,00 0,00 10 800,00 

Prvok 08T 0105 Projekt informatizácie kultúry 
Elektronický dochádzkový systém ŠVK 8 500,00 0,00 8 5000,00 
Prvok 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

Nákup knižničných dokumentov 50 000,00 0,00 50 000,00 

Prvok 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

Implementácia RFID technológie v knižnici – 3. etapa 0,00 85 000,00 85 000,00 

Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK – ukončenie  20 000,00 0,00 20 000,00 

SPOLU 121 700,00 85 000,00 206 700,00 

 

 

2.5 Personálna politika 

Limit zamestnancov pre knižnicu, najmä v dôsledku vytvorenia nových pracovných miest pre implementáciu 
národného projektu, je v súčasnosti takmer vyhovujúci, aj keď niektoré rozvojové aktivity predsa len nie je 
možné realizovať. Určite chýba stála pracovná pozícia projektový manažér, ktorého úlohou má byť mapovanie 
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a vyhľadávanie možností mimorozpočtového financovania a ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za prípravu 
a implementáciu rôznych typov projektov a o ich výsledkoch informuje smerom k verejnosti. 

Zo skúseností pri implementácii národného projektu tiež vyplynula požiadavka na vytvorenie pracovnej pozí-
cie kurátor, ktorá s digitalizáciou úzko súvisí, ale pri príprave projektu jej potrebu nebolo možné odhadnúť. 
Táto skutočnosť bola zohľadnená až na rok 2016. 

Pretrvávajúcim problémom však stále zostáva fluktuácia zamestnancov, ktorá sa prejavuje spontánnym 
odchodom perspektívnych zamestnancov z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia. Zaradenie zamest-
nancov do tabuliek so súčasnými tarifami nebýva dostatočne motivujúcim faktorom pre prácu v knižnici a via-
ceré špecifické pozície je problém kvalifikovane obsadiť. Dôsledkom tejto situácie bývajú časté obmedzenia 
pri poskytovaní služieb z dôvodu preťažovania zostávajúcich zamestnancov a neustáleho zaškoľovania nových 
zamestnancov, čím hrozí riziko straty kreditu a dôveryhodnosti u používateľov. Napriek uvedeným skutoč-
nostiam sa knižnica veľmi snaží poskytovať služby kvalifikovanými odborníkmi pre prácu v knižnično-infor-
mačnej oblasti a chce dosiahnuť prijateľný stav napr. projektovou činnosťou, v rámci ktorej bude využívať aj 
externé kapacity. Tie však nie je možné využívať pre všetky odborné činnosti, ktoré sa v knižnici vykonávajú 
a navyše si vyžadujú ďalšie finančné prostriedky. 

Starostlivosť o zamestnancov v týchto podmienkach je veľmi zložitá, keďže súčasná motivácia kreativity za-
mestnancov a dosahovania kvality ich výkonov nie je postačujúca a ŠVK ich môže motivovať a stimulovať 
iba v rámci svojich finančných možností. V rámci nich vynaloží maximálne úsilie aj na zvyšovanie odbornej 
úrovne zamestnancov, a zároveň bude aj vhodným spôsobom vytvárať lepšie pracovné podmienky najmä na 
úsekoch práce s používateľom. 
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

 

3.1 Vyhodnotenie kontraktu 

Štátna vedecká knižnica v Prešove v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 8. 12. 2002 uzatvorila s MK SR 
kontrakt na rok 2015 pod číslom MK-961/2014-340/18891 ako interný plánovací a organizačný dokument 
na sprehľadnenie vzťahov medzi zriaďovateľom a knižnicou v oblasti realizácie činností a ich financovania. 
Kontrakt, ako sa uvádza v článku II, bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskyto-
vanie verejných služieb a realizáciu knižničnej činnosti – doplňovanie, spracovanie, uchovávanie a sprís-
tupňovanie knižničného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb.  

Uvedené činnosti napĺňali tieto ciele a ich ukazovatele: 

a) zabezpečiť nákup, prírastok knižničného fondu a jeho následné spracovanie v počte min. 2 500 knižnič-
ných jednotiek (ďalej len „kn. j.“), 

b) dosiahnuť výpožičky knižničného fondu v počte 240 000 výpožičiek, 
c) dosiahnuť celkovú návštevnosť knižnice v počte 400 000 návštev, 
d) zabezpečiť spracovanie minimálne 900 historických dokumentov,  
e) uskutočniť revíziu knižničného fondu v rozsahu min. 30 000 kn. j., 
f) zabezpečiť spracovanie a prezentáciu minimálne 85 digitálnych kultúrnych objektov. 

V zmysle týchto informácií bolo pre knižnicu prvoradým cieľom dosiahnutie ukazovateľov stanovených v kon-
trakte: 

1. zabezpečiť nákup, prírastok knižničného fondu a jeho následné spracovanie v počte min. 2 500 kn. j. 

Počet 12 200 kn. j. predstavuje celkový prírastok knižničného fondu, ktorý bol dosiahnutý v roku 2015. 
Z uvedeného prírastku nákup predstavuje 5 561 kn. j., darom knižnica získala 2 478 kn. j., výmenou 57 kn. j., 
ako povinný výtlačok 4 004 kn. j. a v rámci činnosti nového pracoviska vytvorila 88 digitálnych kultúrnych 
objektov. To znamená, že prírastok kúpou definovaný kontraktom bol nielen splnený, ale výrazne prekro-
čený (+ 81 %).  

Úspešné plnenie ukazovateľa nákupu bolo možné najmä vďaka vlastnému rozpočtu vyčlenenému na nákup 
dokumentov v objeme 50 964,18 € a aj vďaka prioritnému projektu Nákup knižničných fondov, ktorý bol 
schválený vo výške 30 000,00 €, čo je spolu 80 964,18 € na nákup knižničných fondov za rok 2015. Uvedená 
finančná čiastka bola oproti roku 2014 vyššia o 28 %, a to vďaka hľadaniu rezerv v rozpočte ŠVK ako aj 
zásluhou vyššej účelovej alokácie cez prioritný projekt, ktorá oproti predošlému roku bola vyššia 
o 10 000,00 €. Všetky nové prírastky boli zároveň spracované v KIS Virtua a následne sprístupnené v online 
katalógu.  

2. dosiahnuť výpožičky knižničného fondu v počte 240 000 výpožičiek 

Jednou z hlavných funkcií knižnice v zmysle zriaďovacej listiny a platného zákona o knižniciach je poskyto-
vanie knižnično-informačných služieb, pričom výpožičné služby – absenčné ako aj prezenčné – predstavujú 
hlavný artikel všetkých ponúkaných služieb a je o ne aj najväčší záujem.  

Ukazovateľ výpožičiek knižničného fondu stanovený kontraktom bol prekročený o 8 %, keďže dosiahol stav 
261 146 výpožičiek, z toho absenčné výpožičky 217 718 a prezenčné výpožičky 43 428. Tento ukazovateľ 
síce medziročne mierne poklesol cca o 2 %, ale ide o zanedbateľné množstvo. Aj napriek množstvu rôznoro-
dých informácií, študijných materiálov a odborných článkov publikovaných na internete sú tlačené dokumenty 
stále veľmi žiadané. 

3. dosiahnuť celkovú návštevnosť knižnice v počte 400 000 návštev 

Návštevnosť knižnice dosiahla počet 320 083 návštevníkov, čo predstavuje plnenie ukazovateľa stanoveného 
v kontrakte na 80 %. Tento ukazovateľ pozostáva z fyzickej návštevností knižnice (požičovňa, študovne, 
podujatia) a z návštevnosti virtuálnej (webová stránka a online katalóg).  
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Návštevnosť knižnice je jedným z dôležitých ukazovateľov a graf 1 poskytuje prehľad vývoja návštevnosti 
od roku 2006. Tento ukazovateľ okrem fyzickej návštevnosti požičovne, čitárne, študovní a knižnicou organi-
zovaných podujatí zahŕňa aj návštevnosť virtuálnu, čiže návštevy webovej stránky, ale najmä online katalógu.  

Z grafu je jasný postupný pokles celkovej evidovanej návštevnosti od roku 2012. Táto skutočnosť však môže 
mať rôzne príčiny: od hľadania informačných zdrojov na internete, cez chýbajúce dokumenty v knižničnom 
fonde, až po nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku. Predpokladá sa, že práve ten je najväčšou prav-
depodobnou príčinou znižujúcej sa návštevnosti knižnice, bez ohľadu na to, či ide o návštevnosť fyzickú alebo 
virtuálnu. 

Graf 1  Vývoj návštevnosti 

 

4. zabezpečiť spracovanie minimálne 900 historických dokumentov 

ŠVK patrí medzi knižnice s celkom bohatým fondom starých tlačí datovaných do obdobia medzi 16. – 20. 
storočím (do roku 1918). Preto medzi nové ukazovatele zadefinované v kontrakte na rok 2015 bolo spracovanie 
historických dokumentov, a to v minimálnom počte 900. 

Tento plán sa podarilo naplniť a spracovať až 987 kn. j. aj vďaka organizačným zmenám zavedeným od 
1.1.2015. Rozhodnutím riaditeľky o zmene organizačného poriadku bolo zrušené bibliografické oddelenie 
a časť agendy zrušeného útvaru – analytické spracovanie seriálovej literatúry – bola organizačne aj personálne 
začlenená na oddelenie akvizície a spracovania fondov. Zároveň bol vytvorený nový organizačný útvar – od-
delenie historických knižničných fondov, ktoré hlavným poslaním je spracovanie HKF a výskum dejín knižnej 
kultúry. 

5. uskutočniť revíziu knižničného fondu v rozsahu max. 30 000 kn. j.  

V súlade s ustanoveniami zákona o knižniciach ako aj v zmysle uzatvoreného kontraktu si knižnica plnila 
povinnosť uskutočniť pravidelnú revíziu knižničného fondu. V roku 2015 ju uskutočnila a zrevidovala 
22 520 kn. j.. Plánovaný ukazovateľ bol naplnený len na 75 %, čo bolo spôsobené najmä presunmi fondov 
z dôvodu inštalácie mobilného regálového systému, ktorú zabezpečil prenajímateľ skladového objektu. Sklz 
v počte revidovaných knižničných jednotiek bude vyrovnaný počas revízie v roku 2016. 

Revízia sa uskutočnila priamo v skladoch knižničného fondu s použitím prenosných počítačov – notebookov 
s pripojením na internet cez mobilné zariadenia. Tým knižnica eliminovala tlač evidencie výpožičiek, ktorá je 
okrem prírastkového zoznamu druhým nevyhnutným podkladom pre revíziu, pretože overenie chýbajúcich 
dokumentov sa vykonalo priamo v KIS. 
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6. zabezpečiť spracovanie a prezentáciu minimálne 85 digitálnych kultúrnych objektov 

Druhým novým ukazovateľom zadefinovaným v kontrakte bolo spracovanie a prezentácia digitálnych kultúr-
nych objektov. Digitálne výstupy sú výsledkom činnosti nového odborného pracoviska – dokumentačno-in-
formačného centra rómskej kultúry – vybudovaného v rámci národného projektu financovaného v rámci OPIS 
PO2 zo štrukturálnych fondov (ERDF). 

Poslaním pracoviska je mapovanie, identifikovanie a dokumentácia živých prejavov rómskej kultúry, a to 
v oblastiach, ktoré boli zadefinované ešte počas implementácie projektu: orálna história, hudobné dedičstvo 
Rómov a Rómovia a remeslá. Keďže počas projektu sa podarilo nahrať väčšie množstvo audiovizuálnych ma-
teriálov, ktoré tvoria základ pre spracovanie finálnych digitálnych výstupov, rok 2015 sa niesol najmä v zna-
mení ich postupného spracovávania. Výsledkom je spracovaných 88 digitálnych kultúrnych objektov.  

Podrobnejšie zhodnotenie činnosti a informácie o ďalších aktivitách a dosiahnutých ukazovateľoch prinášajú 
najmä kapitoly 4, 9 a 10 tejto správy. 

3.2 Prioritné projekty a ich vyhodnotenie 

Kontrakt ako základný dokument v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu stanovuje objem 
finančných prostriedkov, ktoré sú poskytnuté na zabezpečenie činnosti ŠVK a plnenie plánovaných cieľov. 
Významnú podporu pre rozvojové aktivity ŠVK predstavujú aj prioritné projekty, ktoré má možnosť každo-
ročne predložiť s požiadavkou na pridelenie finančných zdrojov. Návrhy boli predložené v troch programo-
vých prvkoch tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 3.  

Dá sa povedať, že finančne menej náročné projekty ŠVK už tradične predkladá do prvku 08T 0103, v rámci 
ktorého sa snaží zabezpečiť finančnú podporu kultúrnych aktivít a vlastnej edičnej činnosti. Projekt na nákup 
knižničných fondov je každoročne navrhovaný do prvku 08T 0106 v snahe získať účelovo alokované finančné 
zdroje na nákup nových prírastkov. Tento projekt je finančne náročnejší, ale navrhovaná suma je odrazom 
situácie na trhu knižnej literatúry, resp. zohľadňuje aj obnovu licencií menej náročných domácich elektronic-
kých informačných zdrojov. Nezohľadňuje už nákup licencií veľkých databáz zahraničných odborných časo-
pisov.  

Po roku absencie bol obnovený programový prvok 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2015-2020, čo pre ŠVK bola šanca opäť predložiť pokračovací projekt implementácie špecifickej kniž-
ničnej technológie a projekt nového dispozičného riešenia čitárne pri jej presune do inej prevádzky ŠVK. Ide 
o finančne najnáročnejšie projekty, ktorých obsahom sú investície do rekonštrukcie alebo opráv knižničných 
priestorov ako aj investície do technológií. 

Názov projektu 
Bežné výdavky 
(kategória 630) 

v €  

Kapitálové 
výdavky v € 

(kategória 700) 

Žiadané 
SPOLU  

v € 

Schválené  
prostriedky 

v € 

Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

Kultúra slova  a kultúra srdca 
v prameňoch 19.-20. storočia (Slo-
vensko v histórii, ľudovej sloves-
nosti a literárnej vede) 

9 500,00 0,00 9 500,00 9 000,00 

Živé knihy (slovo – obraz – zvuk) 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 

Prvok 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

Nákup knižničných fondov 50 000,00 0,00 50 000,00 30 000,00 

Prvok 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

Implementácia RFID technológie 
v knižnici – 3. etapa 

21 800,00 173 270,00 195 070,00 0,00 

Dispozičné usporiadanie a presun 
čitárne 

36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 

SPOLU 173 800,00 112 900,00 286 700,00 47 000,00 
Tabuľka 3  Prioritné projekty predložené na rok 2015 

Zo piatich predložených návrhov boli schválené tri prioritné projekty v celkovej výške 47 000,00 €.  
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1. Prioritný projekt Kultúra slova a kultúra srdca v prameňoch 19.-20. storočia (Slovensko v histórii, 
ľudovej slovesnosti a vede) 

Obsahom projektu bola príprava, spracovanie a vydanie 3 edičných titulov ako výsledkov odbornej čin-
nosti zamestnancov ŠVK: 

1. Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – do-
bová tlač) 

2. Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa 

3. Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul´s Journey : spevník rómskych piesní (+ CD) 

V roku 2014 si knižnica svojimi aktivitami pripomenula 100 rokov 
od vypuknutia 1. svetovej vojny, preto v tomto kontexte uskutočnila 
vedeckú konferenciu a výstavu s prezentáciou zaujímavých poznat-
kov, súdobých pamiatok a tlačených jednotlivín. Výstupom z tejto 
konferencie je zborník Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v pr-
vej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač), ktorý 
na základe interdisciplinárnych prepojení prezentuje aktuálny stav 
bádania dejín knižnej kultúry v odraze vojnových i politických uda-
lostí, kultúrnych súvislostí i budovania národného povedomia.  

Tematicky sa príspevky v zborníku venujú osobnostiam a ich tvorbe 
či vybraným aktivitám, problematike dejín školstva, spolkovej čin-
nosti a knižnej kultúry (vybrané diela, kalendáre, periodiká) v od-
raze dobovej tlače. 

Publikácia bola vydaná ako tlačená aj ako elektronická kniha vo for-
mátoch pdf, mobi a epub. 

 

Odborná publikácia Umelecký text a teória literatúry – o spisova-
teľskej a vedeckej práci Stanislava Rakúsa mapuje, hodnotí, bilan-
cuje a prezentuje život a dielo literárneho vedca, prozaika a vysoko-
školského pedagóga, ktorý pôsobil v Prešove a Košiciach. S. Rakús 
bol nielen odborníkom v oblasti literárnej teórie a interpretácie mo-
dernej slovenskej prózy 20. storočia, ale bol aj sám literárne činný. 
Za svoju prácu bol už za života ocenený (Cena Dominika Tatarku, 
Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Anasoft Litera 
2010), preto je táto publikácia akousi poctou človeku, ktorý pri vý-
skume slovenskej literatúry do literárnovedného myslenia začlenil 
nové pojmy. 

Základ, ktorým je bibliograficko-popisná časť diela S. Rakúsa, do-
pĺňa fotografický materiál, ukážky z prozaickej tvorby a rozhovor 
so S. Rakúsom a jeho manželkou, literárnou kritičkou Gabrielou Ra-
kúsovou. 

Publikácia bola vydaná ako tlačená aj ako elektronická kniha vo for-
mátoch pdf, mobi a epub. 

 

 

Obrázok 1 Obálka zborníka Knižná kultúra Slovenska koncom 19. 
a v prvej polovici 20. storočia 

Obrázok 2 Obálka publikácie vydanej k tvorbe Stanislava Rakúsa 
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Štandardizácia rómskeho jazyka v SR sa uskutočnila 
v roku 2008, hoci prvé základy spisovnej rómčiny spadajú 
do 70. rokov 19. storočia. Avšak ani dnes nie je rómsky 
jazyk dostatočne využívaný v písomnej forme. V oblasti 
rómskej hudby existuje len veľmi málo prepisov róm-
skych piesní, čo spôsobuje, že interpretáciou sa niektoré 
rómske piesne časom menia a ich obsah stráca zmysel.  

ŠVK počas realizácie národného projektu získala viacero 
nahrávok rómskych piesní a niektoré z nich nie sú jazy-
kovo korektné. Vydaný spevník 15-tich rómskych piesní 
predstavuje vzorový, jazykovo korektný spevník tradič-
ných rómskych piesní v správnom tvare a s notovým zá-
pisom. Súčasťou tlačenej podoby spevníka je aj CD s au-
dio nahrávkami zapísaných piesní.  

Texty piesní sú v troch jazykoch (rómskom, slovenskom 
a anglickom), notový zápis je len pri rómskej verzii. Bo-
nusom je oficiálna verzia rómskej hymny nahraná Mol-
davským mládežníckym orchestrom. 

Publikácia bola vydaná ako tlačená aj ako elektronická 
kniha vo formátoch pdf, epub a mobi. 

 

 

2. Živé knihy (slovo – obraz – zvuk) 

Myšlienka realizovať Živé knižnice vznikla v dánskej mimovládnej organizácii Stop násiliu (Stop the Vi-
olence) ako súčasť aktivít, ktoré organizácia ponúkala na svoju prezentáciu počas najväčšieho hudobného 
festivalu v Dánsku Roskilde Music Festival 2000. Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť 
súkromne a osobne rozprávať s cudzím človekom v štruktúrovanom, chránenom a absolútne voľnom pries-
tore. 

DICRK týmto projektom prinieslo „živé knihy“ v podobe osobností z rómskeho kultúrneho prostredia, 
čím na jednej strane podporilo v rómskej národnostnej menšine identitu, na strane druhej predstavilo väč-
šinovej spoločnosti Rómov ako národnostnú menšinu s bohatou kultúrnou tradíciou. Knižnica pozvala 
a predstavila širokej verejnosti Rómov z rôznych kultúrnych oblastí, ktoré sú pre majoritu, dokonca aj 
samotných Rómov, viac-menej neznámi. 

Počas roka sa uskutočnili 4 podujatia – besedy „živých kníh“, pričom každé podujatie bolo zamerané na 
určitú kultúrnu oblasť a väčšina sa realizovala pri príležitosti konkrétneho pamätného dňa či udalosti. 
Každá z pozvaných osobností vyrozprávala svoj životný príbeh, hovorila o svojej práci a svojom mieste 
v spoločnosti. Súčasťou podujatia boli hudobní hostia a ich hudobné a spevácke vystúpenie: 

1) Živá kniha – filmový režisér a producent Jozef Banyák sa uskutočnila 20.4.2015 pri príležitosti 
Svetového dňa Rómov (8. apríl), hudobným hosťom bola skupina Gipsy Kings Revival z Prešova; 

2) Živá kniha – klavirista, skladateľ a hudobný producent Eugen Vizváry sa uskutočnila 22.6.2015, 
hudobným hosťom bola cimbálová kapela Dusi Band z Prešova a speváčky Žaneta Štipáková a Vanesa 
Siváková; 

3) Živá kniha – Ľudovít Petik a Lucia Segľová sa uskutočnila 24.8.2015 pri príležitosti dňa obetí ho-
lokaustu (2.august), hudobným hosťom bol klavirista a skladateľ Miroslav Rác z Levíc a Žaneta Sti-
páková; 

Obrázok 3 Obálka spevníka rómskych piesní Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul´s Journey 
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4) Živá kniha – Jarmila Vaňová a Stanislav Cina sa uskutočnila 7.11.2015 pri príležitosti Svetového 
dňa rómskeho jazyka (5. november); hudobným hosťom bola kapela Bohemiens z Bratislavy so svojou 
primáškou Barborou Botošovou a vlastným hosťom Agátou Sziemaszko z Poľska, ktoré predviedli 
multikultúrny hudobný koncert s hudbou piesňami národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Za-
zneli skladby rómskej, židovskej, maďarskej, poľskej, ruskej, srbskej, rusínskej a bulharskej národ-
nostnej menšiny, ovplyvnené veľmi populárnym world music štýlom. 

Všetky podujatia boli zaznamenané a po spracovaní budú sprístupnené na portáli.  

 

 

Keďže výtvarné umenie u Rómov predstavuje zaujímavú oblasť, v ktorej možno nájsť množstvo talentov, 
atypickou „živou knihou“, ktorá rozprávala svoj príbeh cez obrazy, bol mladý amatérsky výtvarník Jozef 
Fečo z východoslovenskej obce Kračúnovce v okrese Svidník, absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. 
Na zadanú tému – významné rómske osobnosti – namaľoval obrazy 13 osobností, ktoré sa hlásia k rómskym 
koreňom, pričom u mnohých z nich bežný človek možno netušil o tejto príslušnosti k rómskemu etniku: 

1. anglický herec, komik, režisér a producent Charles Chaplin 

2. americký spevák Elvis Presley 

3. belgický džezový gitarista Django Reinhardt 

4. americký herec a komik Freddie James Prinze 

5. anglický herec Sir Michael Caine 

6. americká herečka a tanečnica Rita Hayworth 

7. francúzsky filmový režisér, scenárista, skladateľ, herec a producent Tony Gatlife 

8. rusko-americký divadelný a filmový herec Yul Brynner 

9. brazílsky politik Juscelino Kubitschek 

10. španielsky flamenco tanečník Joaquin Cortes 

11. slovenská spisovateľka Elena Lacková 

Fotografia 1 Fotoreportáž z podujatí Živé knihy 
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12. švédska výtvarníčka Rosa Taikon 

13. macedónska speváčka Esma Redžepova 

 

 

 

Výsledkom sú obrazy s rozmermi 120 cm x 100 cm namaľované rôznymi technikami, podkladom je sadrokar-
tón. V snahe ponúknuť ich formou putovných výstav aj v školách či kultúrnych inštitúciách iných miest na 
Slovensku boli vyhotovené ich ľahko skladovateľné a prevozu schopné fotografické kópie s rovnakými roz-
mermi vytlačené na syntetickom plátne. Pre lepšiu prezentáciu týchto obrazov bol spracovaný katalóg vo 
forme nenáročnej publikácie v rómskom, slovenskom a anglickom jazyku s ich fotografiami a stručným popi-
som ako aj krátkym predstavením ich autora. 

3. Nákup knižničných fondov 

Tento prioritný projekt je pravidelne každý rok predkladaný zriaďovateľovi s požiadavkou na poskytnutie 
účelových finančných prostriedkov na nákup fondov, pretože zabezpečenie informačných zdrojov pred-
stavuje základ pre drvivú väčšinu poskytovaných služieb. Pre rok 2015 bolo schválených na tento účel 
30 000,00 € a hoci nebola schválená plná výška, aj tieto finančné prostriedky pomohli dosiahnuť celkový 
prírastok kúpou v počte 5 561 kn. j., z toho 5 301 kníh, 226 titulov seriálov, 34 špeciálnych dokumentov 
vrátane 10 elektronických kníh vydavateľstva Cambridge University Press.  

Obrázok 4 Obálka katalógu Maľby svetových osobností 
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4. ČINNOSTI A PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 

 

4.1 Náklady na činnosť/produkty v roku 2015 

Plnenie úloh prebiehalo v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými rozpočtovými opatreniami. Upra-
vený rozpočet finančných prostriedkov bol čerpaný na zabezpečenie bežnej prevádzky, rozvoj niektorých kniž-
ničných služieb a odstraňovanie vzniknutých nedostatkov. Nepostačoval na definitívne vyriešenie akútnych 
havarijných problémov, najmä v súvislosti s údržbou skladových objektov pre uloženie knižničného fondu, 
a na riešenie celkovej priestorovej situácie.  

Schválený rozpočet nepostačoval ani na rozvojové aktivity, ktoré chcela knižnica saturovať cez prioritné pro-
jekty, navyše z vlastného rozpočtu bolo nutné spočiatku kryť náklady na udržateľnosť národného projektu, 
keďže rozpočet na tento účel bol upravený až koncom 3. štvrťroka. 

Hlavnou úlohou bolo plnenie plánu hlavných úloh na všetkých úsekoch knižničnej práce. V súlade so zriaďo-
vacou listinou knižnica vykonáva: 

1. stále činnosti: 

 akvizícia knižničného fondu z domácej i zahraničnej produkcie, ktorá prebieha všetkými hlavnými for-
mami: nákupom, darom a výmenou a na základe zákonného oprávnenia aj formou povinného výtlačku, 

 spracovanie všetkých druhov získaných dokumentov, tvorba autorít, 
 knihárske práce a ochrana knižničného fondu, starostlivosť o skladové priestory, uloženie a prísun doku-

mentov, revízia knižničného fondu, 
 knižnično-informačné služby poskytované v zmysle zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení 

neskorších predpisov, prístup na internet a prístup k externým informačným zdrojom, 
 bibliografická činnosť, ktorá zahŕňa spracovanie analytické spracovanie zborníkovej a časopiseckej litera-

túry, 
 práca na úseku informačných technológií, ktorý zabezpečuje všetky aktivity súvisiace s prácou v KIS Vir-

tua a ekonomickom systéme SOFTIP, s rôznymi aplikáciami a so servisom výpočtovej techniky a zabez-
pečovaním bezpečnosti informačných systémov, 

 riadiaca a ekonomická činnosť v spolupráci so systémom Štátnej pokladnice a úlohy na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a v rámci kontrolnej činnosti, 

2. dlhodobé činnosti: 

 spolupráca pri budovaní spoločnej databázy knižníc používajúcich KIS Virtua, 
 spoluúčasť na budovaní spoločnej databázy spracovaním rusínskej a ukrajinskej bibliografie na Slovensku, 

koordinácia bibliografie slavistiky na Slovensku, 
 spracovanie starých tlačí z fondov knižnice, ale aj na území regiónu, v rámci ktorého v súčasnosti prebieha 

riešenie čiastkovej výskumnej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska 
XII. zv., 

 digitalizácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, 
 príprava a realizácia strednodobých a dlhodobých prioritných projektov (2 a viac rokov), 

3. krátkodobé činnosti:  

 kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity pre verejnosť v snahe propagovať poskytované služby, 
 príprava a realizácia krátkodobých (max. ročných) rozvojových projektov, 
 realizácia odborných podujatí pre odbornú verejnosť a odbornú knihovnícku komunitu, 
 edičná činnosť. 

Uvedené činnosti predstavujú základný rámec pracovnej náplne všetkých organizačných útvarov knižnice, 
avšak v rámci konkrétneho rozpočtového roka sa môžu vyskytnúť aj činnosti a aktivity, ktoré v tomto výpočte 
zahrnuté nie sú, nie sú ani pravidelné a zväčša sú súčasťou projektov. 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad odpracovaných hodín vo vzťahu k počtu zamestnancov vykonávajú-
cich jednotlivé činnosti, vrátane priamych mzdových nákladov a podielu na percentách. 
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Tabuľka 4  Podielové vyťaženie kapacít podľa jednotlivých druhov činností 

Činnosti knižnice 
Počet 

zamestnancov 

Odpracované  

hodiny za rok 

podiel 

v % 

Priame mzdové  

náklady 

podiel 

v % 

akvizícia a spracovanie fondov   6 9 705 14,0 49 141 13,2 
výpožičná služba   7 11 089 16,0 52 520 14,1 
prevádzka študovní   4 6 225 9,1 31 942 8,6 
prevádzka skladov   5 8 468 12,3 35 045 9,4 
knihárska dielňa   1 1 627 2,4 8 084 2,1 
vedecko-výskumná činnosť   2 3 225 4,7 10 225 2,7 
správa a servis IKT   1 1 669 2,4 10 724 2,9 
dokumentácia a digitalizácia   6 8 763 12,7 38 905 10,5 
riadiaca a ekonomická činnosť 11 18 238 26,4 135 736 36,5 
SPOLU 43 69 009 100,00 372 322 100,00 

 

4.2 Akvizícia a spracovanie knižničného fondu 

V zmysle organizačnej štruktúry za činnosti v oblasti doplňovania a spracovania získaných dokumentov zod-
povedá OASF. V súčasnosti ho tvorí spolu 7 zamestnancov, ktorí realizujú odborné činnosti na úsekoch dopl-
ňovania fondov, menného a vecného spracovania, akvizície a správy seriálov a verifikácie a adjustácie kniž-
ničného fondu. Organizačnou zmenou k 1.1.2015 bol do tohto útvaru začlenený úsek článkovej bibliografie.  

K 31.12.2015 knižničný fond tvorí 580 107 kn. j. v celkovej hodnote 2 105 083,34 €, a to hlavne domáce 
a zahraničné knihy a časopisy a v menšom objeme aj špeciálne audiovizuálne, elektronické, digitálne a iné 
dokumenty. 

4.2.1 Akvizícia knižničného fondu 

V roku 2015 sa knižničný fond zvýšil o 12 200 kn. j., ktoré boli získané tradičnými spôsobmi doplňovania – 
formou nákupu, darom a medzinárodnou výmenou s partnerskými knižnicami v Česku, Poľsku, na Ukrajine, 
v Bielorusku a na Slovensku, ale aj povinným výtlačkom. 

Akvizičná činnosť sa riadila smernicou o akvizícii dokumentov do knižničného fondu zohľadňujúc profiláciu 
knižnice. V zmysle uvedenej smernice bola akvizičná činnosť zameraná na pravidelné sledovanie a priebežné 
doplňovanie dokumentov domácej aj zahraničnej produkcie z oblasti humanitných a spoločenských vied. Išlo 
predovšetkým o publikácie z oblastí pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia, jazykoveda, história, vý-
tvarné umenie, literárna veda, slavistika, rusínska a ukrajinská literatúra. V zmysle zachovania univerzálnosti 
knižničného fondu, ale aj z dôvodu požiadaviek používateľského zázemia bol knižničný fond doplnený aj 
o tituly z ekonomiky, medicíny, výpočtovej techniky, prírodných a technických vied.  

Pri akvizícií dokumentov sa využíva aj aktívna účasť používateľov, ktorí prostredníctvom webovej stránky 
majú možnosť navrhnúť na doplnenie dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo knižničných fondoch. V roku 
2015 túto možnosť využilo 28 používateľov, avšak nie všetky ich návrhy boli akceptované. V mnohých prí-
padoch používatelia mali záujem o dokumenty vydané v predchádzajúcich rokoch a získať takéto tituly je už 
veľmi problematické. V minimálnej miere sú akceptované návrhy na doplnenie fondov prekladovou belet-
riou a ezoterickou literatúrou. 

Nákup dokumentov 

Doplňovanie fondu formou nákupu je veľmi závislé od výšky pridelených finančných prostriedkov. Pri roz-
pise rozpočtu na rok 2015 v januári bolo na nákup informačných zdrojov vyčlenených pôvodne 40 000 € s tým, 
že počas roka bude snaha túto sumu ešte zvýšiť. V konečnom dôsledku bol pôvodný rozpis ešte navýšený 
a vyčerpalo sa až 50 964,18 €. Rozpočtovým opatrením boli pridelené prostriedky na schválený prioritný pro-
jekt Nákup knižničných fondov vo výške 30 000 €. Spolu sa tak doplnili do knižničného fondu dokumenty 
v celkovom objeme 80 964,18 €, za ktorý bolo zakúpených celkom 5 561 kn. j., z toho bolo 226 titulov 
periodík (12 slovenských a 214 zahraničných).  
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Predsa len ani tento objem nepostačoval na nákup licencií k časopiseckým databázam, preto bol obnovený iba 
prístup k databáze EPI, a to na tri roky. Produkt EPI pozostáva z 6 databáz, ktoré sú uvedené v tabuľke 6, a to 
Súbor právnych predpisov (v rámci neho Zbierka zákonov Slovenskej republiky – konsolidované zne-
nie, Zbierka zákonov Českej republiky, Rozhodnutia súdov), Právne predpisy Európskej únie, Komentár k Ob-
čianskemu zákonníku a k Zákonníku práce, Finančný spravodajca, Verejné obstarávanie a Obchodný vestník.  

Nákup dokumentov bol orientovaný hlavne na potreby a požiadavky bežného používateľa. Knižné dokumenty 
boli do fondu dopĺňané v jedinom exemplári, pri profilových odboroch v 2-3 exemplároch, avšak nákup mul-
tiplicitných exemplárov v snahe pokryť rôznorodé tematické oblasti sa nerealizoval. 

Dary, výmena, náhrady, vlastná činnosť 

Formou daru sa doplnilo do fondu 2 461 kn. j., a to 2 157 kníh, 272 seriálov a 32 špeciálnych dokumentov, 
z toho dar etnografa v roku 2015 prof. Mikuláša Mušinku predstavuje súbor 1 281 kníh a 263 exemplárov 
časopisov.  

V rámci medzinárodnej výmeny dokumentov knižnica získala 57 kn. j., a to 55 kníh a 2 tituly časopisov. 
V rámci výmeny ponúka nielen publikácie z vlastnej produkcie, ale aj konkrétne dokumenty požadované vý-
menným partnerom. Keďže vlastné edičné aktivity sú obmedzené v posledných rokoch na 3-4 tituly ročne, 
v snahe vyhovieť výmennému partnerovi knižnica musí zabezpečovať aj dokumenty iných vydavateľov. Rea-
lizácia výmeny tým predstavuje nápor na rozpočet a zároveň si vyžaduje zvýšené úsilie na realizovanie akvi-
zičnej činnosti pri konkrétnych tituloch požadovaných výmenným partnerom. Tým bolo odoslaných 40 doku-
mentov, z toho 38 kníh a 2 tituly časopisov. 

Ako náhrady za dokumenty stratené a nevrátené používateľmi knižnica získala 17 kn. j. a v rámci vlastnej 
činnosti knižnica produkuje a následne bez ohľadu na nosič eviduje ako súčasť knižničného fondu na jednej 
strane digitálne kultúrne objekty – v roku 2015 to bolo 88 digitálnych kultúrnych objektov – a na strane 
druhej vlastné vydané publikácie v počte 12 kn. j.  

Povinný výtlačok 

ŠVK je v zmysle zákona č. 217/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických 
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov oprávneným príjemcom povin-
ného výtlačku tlačených dokumentov v náklade nad 500 ks. Takto do fondu získala celkovo 4 004 kn. j., 
z toho 2 621 kn. j. neperiodických publikácií, 1 362 titulov periodických publikácií a 21 špeciálnych doku-
mentov. Nedodané tituly neperiodických aj periodických dokumentov boli pravidelne urgované. Úspešnosť 
urgencií pri knihách sa pohybuje cca 30 % a pri časopisoch je to cca 90 % z celkovo odoslaných urgencií. 

Nákup dokumentov vo finančnom vyjadrení prezentuje tabuľka 5, z ktorej je zrejmé, že bol vynaložený vyšší 
objem finančných prostriedkoch ako rok predtým, hoci nebola dosiahnutá úroveň výdavkov na nákup z roku 
2013. V každom prípade ide o pozitívny fakt. 

Tabuľka 5  Hodnota zakúpených prírastkov v € 

Ukazovateľ rok 2013 rok 2014 rok 2015 

knihy + špeciálne dokumenty 79 109,13  52 691,14 69 794,49 

seriály 4 951,83  4 217,88  5 069,61  

elektronické databázy + e-books 5 228,03 1 228,96 6 100,08 

SPOLU 89 288,99 58 137,98 80 964,18 

Nasledujúca tabuľka porovnáva výkony dosiahnuté v roku 2015 s predošlými dvoma rokmi. Výška finančných 
prostriedkov odráža celkový prírastok, hoci pri konkrétnych ukazovateľoch je to inak. Príkladom sú periodiká, 
kde sa oproti rokom 2013 a 2014 prejavil vyšší nákup v celkovom počte získaných periodík. Pozitívom je aj 
vyšší počet povinných výtlačkov. 

 

 

 

 



Štátna vedecká knižnica v Prešove              Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 

 
23 

 

Tabuľka 6  Akvizícia knižničného fondu v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 

Akvizícia celkom, z toho: 13 407 11 960 12 200 

̵ knihy 11 646 10 263 10 180 

̵ periodiká 1 628 1 632 1 862 

̵ špeciálne dokumenty, v tom: 133 65 158 

̵ mapy 66 0 19 

̵ audio- a videodokumenty 5 0 15 

̵ elektronické dokumenty 42 41 26 

̵ e-books 20 7 10 

̵ digitálne kultúrne objekty -- 17 88 

Licencie k elektronickým databázam 3 0 6 

Akvizícia celkom, z toho: 13 407 11 960 12 200 

̵ nákup 6 537 5 167 5 561 

̵ povinné výtlačky 3 610 3 756 4 004 

̵ dary 3 250 2 965 2 461 

̵ výmena 50 55 57 

̵ digitálne kultúrne objekty -- 17 88 

̵ náhrady za stratené dokumenty 0 0 17 

̵ bezodplatný prevod 0 0 0 

̵ vlastná edičná činnosť -- -- 12 

4.2.2 Spracovanie knižničného fondu 

Spracovanie neperiodických a špeciálnych dokumentov 

V KIS Virtua v úplnom spracovateľskom formáte MARC21 bolo spracovaných 12 200 kn. j., z toho 10 180 
kníh a 158 špeciálnych dokumentov. 

Zo strany OASF mimoriadna pozornosť bola venovaná spracovaniu tzv. e-bornov (nových digitálnych objek-
tov). Tieto digitálne objekty sa síce spracúvajú na DICRK, OASF však preberá odbornú garanciu nad kvalitou 
spracovávania v KIS Virtua. Keďže na Slovensku je ŠVK jedinou knižnicou, kde sa takéto dokumenty vytvá-
rajú a spracovávajú a momentálne neexistujú žiadne metodické pokyny pre spracovanie e-bornov, bola nútená 
aplikovať metodiky MARC21 Library of Congress na audio dokumenty, video dokumenty či digitálne foto-
grafie. V spolupráci s národnými inštitúciami podieľajúcimi sa na digitalizácii kultúrneho dedičstva sme sa 
podieľali na tvorbe Metodiky pre spracovanie nehmotného kultúrneho dedičstva a ktorá po schválení bola 
akceptovaná pri spracovávaní digitálnych kultúrnych objektov v KIS Virtua. 

Spolu bolo spracovaných 88 digitálnych objektov, z toho 13 audiodokumentov, 29 videodokumentov a 44 
fotografií. 

Spracovanie periodických dokumentov 

V KIS sa realizovala denná evidencia všetkých dochádzajúcich novín a časopisov ako aj spracovávanie zvia-
zaných ročníkov. Zaevidovaných bolo 20 339 čísel dochádzajúcich periodík. Prírastok zviazaných novín a ča-
sopisov je 1 862 kn. j. v 1 967 zväzkoch. V KIS Virtua bolo vytvorených 19 nových bibliografických zázna-
mov, čo svedčí o tom, že boli spracované jedinečné zahraničné tituly z odboru slavistika, ktoré sa doteraz 
v slovenských knižniciach nenachádzali.  

Do Súborného katalógu periodík bolo pripísaných 1 129 záznamov, čím sa knižnica práve vďaka počtu 
týchto záznamov zaraďuje medzi najaktívnejších tvorcov Súborného katalógu periodík, ktorý spravuje UKB. 
Avšak na odbúranie duplicitného spracovania by uvítala komplexné riešenie tohto problému na celoslovenskej 
úrovni.  

Analytické spracovanie seriálov 

Od 1.1.2015 prešlo analytické spracovanie článkov na oddelenie akvizície a spracovania fondov. Vzhľadom 
na digitalizáciu slovacík v SNK, kde sa zároveň zdigitalizované tituly analyticky spracovávajú, ŠVK upustila 
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od spracovania regionálnej bibliografie. V najbližších rokoch bude rovnako postupovať aj pri analytickom 
spracovaní slavistických titulov a ušetrené kapacity presmeruje najmä na tvorbu a spracovanie autorít. 

Knižnica aj v roku 2015 zodpovedala za koordináciu slavistiky na Slovensku, pričom pod pojmom koordi-
nácia je treba chápať sumarizovanie, evidenciu, spracovanie a vyhodnocovanie slavistickej literárnej produk-
cie na Slovensku. V roku 2015 boli takto spracovávané  4 celoslovenské slavistické tituly, a to Slovenská 
reč, Slavica slovaca, Jazykovedný časopis a Kultúra slova. Okrem toho sa spracovávali predovšetkým vy-
brané zborníky PU s tematikou jazykoveda a slavistika, t. j. v edícii Acta Facultatis Philosophicae Universitatis 
Prešoviensis.   

V súvislosti s doterajším jedinečným postavením ŠVK pri spracovaní v azbuke písanej rusínskej a ukrajin-
skej odbornej periodickej tlače, ako aj s postavením národnostných menšín Rusínov a Ukrajincov na Slo-
vensku a ich početného zastúpenia v regióne Prešovského samosprávneho kraja, boli spracované tituly periodík 
a zborníkov vydávaných menšinou Rusínov a Ukrajincov v regióne, a to Nove žyttja, Duklja, Veselka, Rusyn, 
Narodny novynky, InfoRusyn, Studium Carpato-Ruthenorum, Rusyn’skyj narodnyj almanach a Naukovyj 
zbirnyk Muzeju ukrajins’koji kul’tury u Svydnyku. Celkovo v roku 2015 bolo analyticky spracovaných 2 176 
záznamov článkov zborníkovej a časopiseckej literatúry. 

Vecné spracovanie sa realizovalo iba pri počte 5 700 kn. j., a to na základe skutočnosti, že takto sa spracová-
vajú iba tie tituly, ktorých záznamy vytvorili zamestnanci ŠVK. Týka sa to iba zakúpených domácich a zahra-
ničných dokumentov a daru prof. Mušinku. Všetky spracované dokumenty boli označené náležitými údajmi 
knižnice (signatúra, prírastkové číslo, čiarový kód a etiketa RFID) a priebežne odsúvané na OOF. 

Pokiaľ ide o retrospektívne spracovanie ŠVK nepredložila  projekt Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK – 
II. fáza na rok 2015 a z vlastného rozpočtu na retrokonverziu neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky. 
Nespracované knihy z prvých rokov fungovania ŠVK sa preto spracovávali iba v rámci fondu pracovného 
času. Takto sa podarilo spracovať iba 2 110 kn. j.. Vzhľadom k tomu, že je potrebné spracovať posledných 
cca 18 000-20 000 dokumentov a uvedeným spôsobom to trvalo takmer 10 rokov, na rok 2016 bol predložený 
návrh na ukončenie prioritného projektu retrokonverzie. 

Tabuľka 7  Spracovanie knižničných jednotiek v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 

Katalogizácia menná, z toho: 13 407 11 960 12 200 

̵ knihy  11 646 10 623 10 180 

̵ periodiká 1 628 1 632 1 862 

̵ špeciálne dokumenty, v tom: 133 65 158 

̵ mapy 66 0 19 

̵ audio- a videodokumenty 5 0 15 

̵ elektronické dokumenty 42 41 26 

̵ e-books 20 7 10 

̵ digitálne kultúrne objekty -- 17 88 

Katalogizácia vecná  7 560 5 540 5 540 

Analytické spracovanie seriálov 2 702 2 987 2 428 

- regionálne tituly 811 1 114 0 

- rusínske a ukrajinské tituly 1 331 1 630 2 176 

- slavistické tituly 560 243 252 

 

4.3 Ochrana knižničného fondu 

OOF počas vlaňajšieho roka zabezpečovalo odborné činnosti súvisiace so starostlivosťou o knižničné fondy 
za bezprostrednej spolupráce s OASF a OKIS, zodpovedalo za dokumenty uložené v skladoch. Zamestnanci 
OOF, ktorých je spolu 7, denne zabezpečovali vyhľadávanie žiadaných dokumentov, prísun a odsun doku-
mentov zo skladov a ich dopravu do požičovne, do príručných knižníc študovní a jednotlivých oddelení, ako 
aj pre zamestnancov ŠVK na služobné účely. Preberali a kontrolovali nové prírastky, uskutočňovali revíziu 
knižničného fondu a zabezpečovali činnosť knihárskej dielne a starostlivosť o priestory skladov. 
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4.3.1 Prevádzka skladov 

Havarijný stav vlastných skladových objektov, na rekonštrukciu ktorých stále neboli finančné prostriedky, 
prinútil vedenie ŠVK k radikálnemu kroku – riešiť túto nevyhovujúcu situáciu prenájmom veľkokapacitného 
objektu. Od roka 2012 využíva priestory objektu na Jilemnického ul. v Prešove, do ktorého v priebehu 4 rokov  
presťahovala celý knižničný fond z vlastných skladov. Posledné dokumenty boli presťahované v roku 2015 zo  
skladu na Budovateľskej ul. v Prešove prenajatom ešte v roku 2003. ŠVK týmto sústredila celý knižničný fond 
do jedného objektu a prenájom skladu Budovateľská bol k 30.9.2015 ukončený.  

Objekt na Jilemnického ul., tzv. sklad Virba, je po statickej stránke veľmi dobrý objekt, ktorý majiteľ upravil 
podľa požiadaviek knižnice. Kapacitne vyhovuje nielen umiestneniu 100 % dokumentov knižničného fondu, 
ale vďaka mobilnému regálovému systému zabudovanému do jednej časti budovy ponúka dostatočnú skladovú 
rezervu na niekoľko rokov. 

Ako sme už uviedli vo výročných správach z predošlých rokov, dôvodom prenájmu bol predovšetkým hava-
rijný stav statiky budov s popraskanými obvodovými múrmi ohrozujúci zamestnancov, ktorí museli sklady 
navštevovať, zatekajúce strachy a pretrvávajúca vysoká vlhkosť, plesne spôsobujúce výrazné škody na doku-
mentoch a nedostatočné zabezpečenie voči vlámaniu a krádeži. Nedostatok finančných prostriedkov v minu-
losti nedovoľoval riešiť ich rekonštrukciu, nehovoriac o tom, že charakterom stavby išlo o rodinné domy a je-
den kaštieľ absolútne nevyhovujúce účelu, na ktorý ich knižnica využívala. Nevyhovujúce bolo aj ich umies-
tnenie vo vzdialených lokalitách, čo zvyšovalo nápor nielen na čas potrebný na denné presúvanie fondu, ale aj 
na finančné prostriedky potrebné na prevádzku motorových vozidiel (nákup pohonných hmôt a údržba). 

OOF je plne zapojené do práce v KIS Virtua, ktorý zabezpečuje tlač používateľských požiadaviek priamo na 
oddelení, čo urýchľuje prácu a predovšetkým značne šetrí čas pri overovaní, či je žiadaný dokument požičaný. 
Zamestnanci oceňujú tento komfort nielen z dôvodu úspory pracovného času, ale aj z dôvodu eliminácie prob-
lémov, ktoré vznikali pri žiadankách vypisovaných manuálne. V roku 2015 bolo prijatých 81 380 žiadaniek, 
z toho elektronických žiadaniek bolo 76 388 a žiadaniek z historického fondu 2 192. 

4.3.2 Revízia a vyraďovanie knižničného fondu 

Na úseku ochrany fondov bola v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného 
fondu v knižniciach a smernice riaditeľky ŠVK o evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v ŠVK 
v Prešove vykonaná plánovaná revízia knižničného fondu a opakovaná revízia fondu revidovaného v roku 
2010, keď z celkového počtu 399 vtedy chýbajúcich kn. j. bolo nájdených 13 kn. j. a 386 je naďalej ne-
zvestných. Vzhľadom na čas, počas ktorých boli tieto knižničné jednotky vedené ako nezvestné, bol predlo-
žený návrh na ich vyradenie z dôvodu straty. 

Pravidelná revízia knižničného fondu bola realizovaná v počte 22 520 kn. j., pričom 1 003 bolo evidovaných 
ako nezvestných. Ako bolo uvedené vo vyhodnotení kontraktu, ukazovateľ revízie KF bol naplnený len na 
75 %, pretože dokumenty so signatúrou B a D boli súčasťou presunov z dôvodu inštalácie mobilného regálo-
vého systému. Sklz v počte revidovaných kn. j. bude určite vyrovnaný počas revízie v roku 2016. 

Na realizáciu revízie priamo v depozitoch boli použité prenosné počítače – notebooky s mobilným internetom. 
Tým knižnica eliminovala tlač evidencie výpožičiek, ktorá je okrem prírastkového zoznamu druhým dôležitým 
podkladom pre revíziu, pretože overenie chýbajúcich dokumentov sa vykonalo priamo v systéme. Zároveň bol 
k revidovaným dokumentom priraďovaný čiarový kód. Z fondu bolo vyradených 406 kn. j., a to na základe 
podkladov z opakovaných revízií a na základe podkladov z OKIS v prípade straty dokumentu používateľom. 

4.3.3 Knihárske a kníhviazačské práce a ochrana historického fondu 

Činnosť knihárskej dielne bola zameraná hlavne na väzbu periodík, v menšej miere na malé aj väčšie opravy 
dokumentov a v minimálnej miere na väzbu interných materiálov a ďalšie kartonážne a rezačské práce pre 
potreby knižnice. Na tomto pracovisku sa realizovali práce s 2 770 kn. j., z toho bolo zviazaných 1 902 zv. 
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seriálov, opravených 803 zv. poškodených dokumentov z knižničného fondu, zviazaných 20 zv. interných 
materiálov knižnice a 45 zv. boli menšie, nenáročné opravy dokumentov HKF.  

Externé kníhviazačské služby boli využité len v prípadoch zlatenia väzby niektorých časopiseckých titulov, 
a to v počte 48 zv. časopisov pre potreby príručnej knižnice študovne viazaných periodík, pretože na práce 
s tým spojené nemá knižnica vo vlastnej dielni dostatočné technické vybavenie. 

Na úseku ochrany HKF boli v roku 2015 presunuté z depozitov ďalšie historické dokumenty. Takisto boli 
realizované presuny tohto fondu v rámci depozitov HKF na Hlavnej ul. z dôvodu ich vhodnejšieho umiestne-
nia.  

Tabuľka 8  Činnosť OOF v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 

Prijaté žiadanky spolu, v tom: 115 053 98 153 81 380 

- zo systému 110 291 94 327 76 388 

- na historické fondy 873 1 311 2 192 

Knihárske práce, z toho: 3 097 2 965 2 770 

- oprava dokumentov 882 984 803 

- väzba novín a časopisov 2 160 1 907 1 902 

- väzba interných materiálov 40 24 20 

- opravy HKF 15 50 45 

 
 

4.4 Spracovanie HKF a výskum dejín knižnej kultúry 

Organizačnou zmenou k 1.1.2015 došlo k zrušeniu bibliografického oddelenia a vytvoreniu oddelenia his-
tiorických knižničných fondov. Úsek článkovej bibliografie bol organizačne začlenený do OASF a na OHKF 
sa čiastočne zmenil charakter práce, keďže sa bude plne venovať spracovávaniu HKF v knižnici, resp. histo-
rických fondov iných vlastníkov v regióne a výskumu dejín knižnej kultúry. OHKF tvoria 4 zamestnanci. 

Činnosť tohto útvaru je treba chápať komplexne, to znamená nielen vedecké a výskumné aktivity, spracovanie 
HKF, ale aj starostlivosť o ne v depozitoch, vrátane ich revízie, poskytovanie služieb v študovniach, príprava 
a realizácia odborných podujatí a edičná a publikačná činnosť, všetko vo väzbe na staré vzácne tlače a ruko-
pisy. Týmto agendám zodpovedá aj tabuľka 9 Činnosť OHKF v číslach, v ktorej sú uvedené všetky významné 
ukazovatele a ich plnenie. Ukazovatele týkajúce sa výpožičiek, návštevnosti a informačnej činnosti sú zároveň 
súčasťou celkových ukazovateľov za ŠVK (príloha č. 6 tejto správy). 

4.4.1 Spracovanie a starostlivosť o HKF 

Na úseku spracovania starých tlačí sa v roku 2015 systematicky spracovávali tlače 16. st.-20. st. (s vročením 
do roku 1918), a to celkovo v počte 987 kn. j., čo predstavuje 109,6 %-né plnenie plánu. Uvedený ukazovateľ 
bol splnený, ba prekročený aj napriek personálnym zmenám na oddelení – prijatie nového zamestnanca, ktorý 
napriek komunikácii so SNK zatiaľ nemal možnosť získať oprávnenie a certifikát pre prácu v KIS Virtua.  

Spracovanie starých tlačí je rozdelené podľa datácie cez jednotlivé storočia, ale aj tematicky podľa edičného 
plánu, resp. výskumných úloh na úseky: 

 úsek spracovania tlačí 16. stor., tematického spracovania – latinské tlače, hungariká 17.-20. storočia, kde 
sa spracovalo 241 záznamov. Na tomto úseku sa v rámci personálnych kapacít čiastočne realizoval terénny 
výskum tlačí 16. storočia v Univerzitnej knižnici PU v Prešove potrebných pre spracovanie dokumentov 
pre tvorbu XIIb zväzku Generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, kon-
krétne na území mesta Prešov; 

 úsek spracovania germaník 18.-20. storočia , kde sa spracovalo 445 záznamov; 
 úsek spracovania slavík 19.-20. storočia, kde sa spracovalo 301 záznamov. Na tomto úseku sa čiastočne 

participovalo aj na tvorbe záznamov monografií, hudobnín a nepravých periodík vydaných do roku 1918 
v rámci spracovania knižného daru prof. M. Mušinku. 
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Spracované dokumenty boli označené všetkými siglami knižnice ako sú signatúra, prírastkové číslo, prípadne 
o chýbajúci čiarový kód a priebežne presúvané do depozitu HKF. 

V rámci retrospektívnej bibliografie sa spracovalo 1 504 záznamov, z toho 1 053 bibliografických zázna-
mov článkov v rámci edičného titulu o osobnosti Stanislava Rakúsa. Ostatné záznamy sa viazali na prípravu 
databázy článkov o vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti OHKF, spracovanie, overovanie a doplňovanie 
záznamov publikačnej činnosti Jozefa Repčáka do pripravovanej publikácie.  

V 3. štvrťroku 2015 sa začali pripravovať podklady k 2. fáze vyhlásenia časti fondu starých tlačí za HKF. 
Aktuálne kritériá, kvantitatívne ukazovatele a metodika možnosti výberu dokumentov (napr. téma, storočie) 
boli viackrát prekonzultované so SNK. Navrhované tituly možno rozdeliť na 2 tematické okruhy – pozostalosť 
J. Repčáka a tlače so slovanskou problematikou (slaviká, cyrilské tlače). ŠVK predpokladá predložiť žiadosť 
na vyhlásenie 2. časti dokumentov ŠVK za HKF na schválenie na MK SR v 1. štvrťroku 2016.  

Pod činnosť oddelenia spadajú aj fondy, v ktorých sa v mesiacoch január – august systematicky zabezpečovali 
sťahovacie, manipulačné práce, čiastkové revízie a očista dokumentov zamestnancami OHKF. Ich presun 
a adekvátne uloženie súvisí so snahou ŠVK o ich fyzickú ochranu, zabezpečenie a postupné elektronické spra-
covanie v súvislosti s pripravovanou žiadosťou o vyhlásenie za HKF. 

4.4.2 Vedecko výskumná činnosť 

Na základe doterajšej publikačnej činnosti odborných zamestnancov a edičnej činnosti  knižnice oddelenie 
pripravilo podklady a k 31.12.2015 knižnica podala Žiadosť o vykonanie hodnotenia spôsobilosti právnických 
osôb a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum a  vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja (stav k roku 2014) 
s prílohami podľa platného Výnosu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Na základe konzultácií s Odborom implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív 
výskumu a vývoja, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
došlo k doplneniu hlavných modulov pre hodnotenie nielen publikačnej či odbornej činnosti žiadateľa, ale aj 
modulov pre celkové vyhodnotenie kvalifikačnej/personálnej štruktúry ŠVK, pracovných podmienok, mate-
riálovo-technického vybavenia a vedecko-výskumného potenciálu knižnice. Definitívne podklady boli zapra-
cované k 14.1.2016. Na základe podanej Žiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti na vykonávanie vý-
skumu a vývoja sa predpokladá priznanie statusu ŠVK (OHKF) ako vedecko-výskumného pracoviska. 

4.4.3 Služby študovní 

OHKF prevádzkuje špecializované študovne – slovanskú študovňu a študovňu starých tlačí, ktoré sa nachá-
dzajú fyzicky v jednom spoločnom priestore knižnice na Hlavnej ul. a ponúkajú 16 študijných miest a 4 počí-
tačové stanice s pripojením na internet a k EIZ. Používatelia mali k dispozícii 2 tlačiarne, 1 kopírovacie zaria-
denie a 1 čítačku mikrofilmov. 

V týchto dvoch študovniach mali používatelia a návštevníci k dispozícii knižničné pomôcky, ako aj lístkové 
katalógy o dokumentoch fondu Kolegiálnej knižnice a Diecéznej (Eparchiálnej) knižnice. Používatelia si mohli 
objednávať dokumenty na prezenčné štúdium u pracovníka študovne vypísaním klasickej žiadanky, elektro-
nicky v on-line katalógu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Vyžiadané dokumenty boli k dispozícii 
na prezenčné štúdium vždy v deň objednania (v prípade fondu ŠVK alebo deponovaného fondu Rehole Pia-
ristov), resp. na druhý deň po objednaní (z fondu Kolegiálnej knižnice) podľa platného knižničného poriadku 
a v čase otváracích hodín pre verejnosť. 

Slovanskú študovňu navštívilo 234 používateľov, študovňu starých tlačí 541 používateľov, celkovo prístup na 
internet využilo 120 používateľov. Študovne boli počas letných mesiacov mimo prevádzky z dôvodu prác 
realizovaných so sťahovaním a revíziou KF. K prezenčnému štúdiu bolo poskytnutých 2 737 dokumentov, 
najmä z fondu príručných knižníc študovní, vrátane starých tlačí, rukopisov (vydaných do roku 1918) z kniž-
ničného fondu, z fondu evanjelickej Kolegiálnej knižnice, Diecéznej (Eparchiálnej) knižnice v Prešove. Vy-
bavilo sa celkovo 2 192 žiadaniek z historických fondov pre potreby spracovania, výskumu a používateľov 
knižnice. 
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V priebehu roka 2015 v rámci prezenčného štúdia periodík v študovni starých tlačí bol zaznamenaný najpo-
četnejší záujem o periodiká z oblasti všeobecných dejín, regiónu a pomocných vied historických – numizma-
tiky a archeológie, šlo konkrétne o periodiká Slovenská archivistika, Historica carpatica, Nové obzory, Histo-
rický sborník, Slovenská numizmatika atď. 

V rámci slovanskej študovne bol najvyšší záujem čitateľskej verejnosti už tradične spojený s periodikami via-
žucimi sa na ukrajinskú a rusínsku menšinu na východnom Slovensku, konkrétne šlo o periodiká Duklja, Nove 
žyttja, Inforusyn, Narodnŷ novinkŷ, Nauka i žizn. V roku 2015 využilo služby študovní celkovo 12 zahranič-
ných bádateľov, z toho päť Poliakov, traja Maďari, dvaja Ukrajinci, jeden Rus a jeden Japonec. 

OHKF zároveň poskytlo 4 240 faktografických a bibliografických informácií, čo je 1,6 % z celkového počtu 
poskytnutých informácií v študovniach, čitárni a na odborných pracoviskách knižnice. Odborní zamestnanci 
OHKF uskutočnili 1 vedeckú konferenciu, prezentáciu 2 publikácií, 2 odborné výstavy a 2 odborné prednášky 
a v rámci informačnej výchovy uskutočnili 18 exkurzií s dôrazom na problematiku slovenských a regionálnych 
dejín, archívnictva a pomocných vied historických, dejín knižnej kultúry a písma, slavistiky. 

Tabuľka 9  Činnosť OHKF v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 

Spracovanie HKF 557 768 987 
Služby študovní, v tom: 

- počet návštevníkov 1 189 929 775 

- počet prezenčných výpožičiek 4 060 2 647 2737 

- počet poskytnutých informácií 4 499 2 953 4 240 

- počet žiadaniek na HKF 873 1 311 2 192 

Odborné podujatia: 13 15 25 

- exkurzie 11 8 18 

- konferencie, semináre, prednášky 1 2 3 

- výstavy 0 3 2 

- prezentácie 1 2 2 

Edičná činnosť 6 3 2 

 

4.5 Knižnično-informačné služby 

ŠVK poskytuje knižnično-informačné služby verejnosti v zmysle nového zákona NR SR č. 126/2015 o kniž-
niciach v znení neskorších predpisov, kde v § 16 a 17 sú uvedené typy služieb a podmienky ich poskytovania. 
V roku 2015 bolo v knižnici registrovaných 8 203 používateľov a počet nových používateľov a tých, ktorí si 
členstvo predĺžili, bol spolu 5 235 osôb. Počet aktívnych používateľov za rok bolo 5 127. 

Knižnicu navštívilo vlani spolu 320 083 návštevníkov, z nich: 

a) požičovňu navštívilo 65 480 používateľov, 
b) čitáreň a študovne navštívilo 9 006 používateľov, 
c) virtuálna návštevnosť online katalógu knižnice bola 122 484,  
d) návštevnosť webovej stránky knižnice 121 384 návštev, 
e) všetkých realizovaných podujatí sa zúčastnilo 1 729 návštevníkov. 

Ukazovateľ návštevnosti pozostáva z fyzickej návštevnosti knižnice, t. j. návšteva požičovne, čitárne  a štu-
dovní, a z návštevnosti virtuálnej, t. j. návšteva webovej stránky a online katalógu. Z celkového počtu virtu-
álne návštevy predstavujú vyšší počet celkovej návštevnosti, pretože používaný knižnično-informačný systém 
umožňuje používateľom vykonávať rôzne transakcie (vyhľadávanie, objednávky dokumentov, rezervácie, pro-
longácie) bez fyzickej návštevy knižnice. 

4.5.1 Výpožičné služby 

Absenčné výpožičné služby 
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ŠVK realizuje výpožičný proces v module výpožičky KIS Virtua. Počet výpožičiek bol spolu 261 146. Z uve-
deného celkového počtu bolo 217 718 absenčných a počas celého roka bolo uskutočnených 117 241 prolon-
gácií. Žiadanky boli vybavované v časovom intervale na vyzdvihnutie 1 deň. Používatelia si mohli požičané 
dokumenty prolongovať 5x na dobu 30 dní v prípade, že požičané dokumenty neboli žiadané iným používate-
ľom. Periodicita výpožičiek u najviac žiadaných dokumentov bola zabezpečovaná obmedzením výpožičnej 
doby na 2 týždne, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte absenčných výpožičiek. Toto rozhodnutie o obmedzení 
výpožičnej doby bolo naozaj nutné, keďže počet exemplárov u mnohých dokumentov je limitovaný, kým počet 
žiadateľov (používateľov) je, dá sa povedať, neobmedzený. Aj samotní používatelia ocenili rýchlejší obrat 
výpožičiek v niektorých prípadoch. 

Posledné výzvy na nevrátené dokumenty boli v roku 2015 zaslané 222 používateľom, čo je o 90 menej ako 
v roku 2014 a čo svedčí o disciplinovanosti používateľov. Táto skutočnosť má priamy vplyv na výšku príjmov 
z vlastnej činnosti (sankčné poplatky), ktoré majú klesajúcu tendenciu. Na pôde ŠVK bolo 211 výziev kladne 
vybavených a k 31.12.2015 zostalo 11 nevybavených výziev. Právnej zástupkyni knižnice boli zaslané na 
riešenie 5 výziev, z toho jedna bola vybavená kladne ešte v danom roku a štyri boli presunuté na vybavenie 
do roku 2016. 

Posledné výzvy na úhradu dlžnej sumy u používateľov, ktorí síce vrátili všetky vypožičané dokumenty, ale 
neuhradili vzniknuté sankčné poplatky boli zaslané 10 používateľom a z uvedeného počtu bolo ku koncu roka 
6 kladne vybavených, 2 zostali nevybavené a boli predložené právnej zástupkyni na ďalšie riešenie. 

Prezenčné výpožičné služby  

V roku 2015 bolo zrealizovaných 43 428 prezenčných výpožičiek a prezenčné služby študovní a čitárne vy-
užilo v priebehu roka spolu 9 006 návštevníkov. Knižnica umožnila používateľom štúdium literatúry z príruč-
ných knižníc, ako aj dokumentov objednaných z knižničných skladov. Prezenčné služby boli poskytované 
v čitárni a študovniach: 

 čitáreň, všeobecná študovňa, študovňa viazaných periodík 

V čitárni boli vystavené najnovšie čísla bežného ročníka 179 titulov časopisov a 12 titulov novín, ktoré sa 
priebežne obmieňali. Ostatné periodiká boli sprístupňované používateľom na požiadanie z blízkeho príručného 
skladu. Knižnica v priestoroch čitárne a študovne viazaných periodík poskytovala prezenčné výpožičky via-
zaných periodík na študijné účely z príručnej knižnice študovne alebo z knižničných skladov. Pre lepšiu infor-
movanosť o fonde časopisov a novín mali používatelia k dispozícii Zoznam časopisov a novín dochádzajúcich 
do ŠVK v Prešove v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice. 

Všeobecná študovňa poskytuje v rámci príručnej knižnice prístup ku knižným publikáciám z rôznych vedných 
odborov. Tieto dokumenty sa obmieňajú a dopĺňajú priebežne podľa požiadaviek používateľov. Študovňa via-
zaných periodík poskytuje prístup k viazaných ročníkov odborných časopiseckých titulov najmä s humanit-
ných a spoločenskovedných odborov. Čitáreň a obidve študovne sú prístupné verejnosti každý deň v čase 
prevádzky OKIS od 10.00 do 18.00, resp. od 12.30 (pondelok). 

V čitárni mali používatelia k dispozícii 12 študijných miest, v študovni viazaných periodík 11 študijných miest 
a vo všeobecnej študovni 20 študijných miest a 3 počítačové stanice s pripojením na internet. Čitáreň a tieto 
študovne vlani navštívilo 5 196 používateľov, z toho služby internetu využilo 1 152 používateľov, vyhotove-
ných bolo 21 157 kópií. V týchto priestoroch bolo realizovaných celkovo 4 385 prezenčných výpožičiek, 
z toho 117 bol prezenčných výpožičiek noriem. Z celkového počtu podaných informácií bolo poskytnutých 
10 828 informácií (z toho 5 085 bibliografických a 5 743 faktografických).  

 informačno-vedecké centrum (IVC) 

Informačno-vedecké centrum v roku 2014 navštívilo 2 553 návštevníkov (z toho internet využilo 785 použí-
vateľov). Z celkového počtu poskytnutých informácií sa IVC podieľa počtom 12 208 informácií (z toho 7 911 
bibliografických a 4 297 faktografických), pričom najviac požiadaviek na informácie sa týkalo informačných 
zdrojov a služieb knižnice (napr. elektronické objednávky rešerší) a ich prístupnosti pre používateľov. Počíta-
čové stanice boli denne využívané predovšetkým z dôvodu bezplatného prístupu na internet na vyhľadávanie, 
na odosielanie on-line žiadaniek a realizáciu rezervácie kníh, vyhľadávanie v databázach, na prácu v textovom 
editore MS Word a na prácu v tabuľkovom editore MS Excel. Tieto stanice v súčasnosti okrem Microsoft 
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Office Word a Microsoft Office Excel umožňujú tiež prístup ku grafickým programom ako je Microsoft Office 
PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Visio, Microsoft Expression Design a k mapám 
Európy v programe Map-Microsoft MapPoint Europe. Používatelia mali zabezpečený prístup k cudzojazyč-
ným dokumentom, k dokumentom z oblasti geografie, dejín, astronómie, marketingu, manažmentu, hudby 
a k dokumentom so sociálnou tematikou sprístupnené v knižnej podobe, na CD nosičoch, audio a videokaze-
tách.  

V IVC bolo zrealizovaných 514 prezenčných výpožičiek a vyhotovených 5 867 kópií. V rámci prístupu k EIZ 
používatelia využívali databázy Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and RefWorks, Elsevier ScienceDirect 
Ebooks, Elsevier Engineering Village REFEREX, Springer Ebooks, Sage Premier 2008-2009, Emerald Insight 
– Best of Biz, Emerald Insight – Emerald Engineering, Emerald Insight – Book Series – Management, Business 
and Economics, Emerald Insight – Book Series – Social Science, Emerald Insight – Emerald Management 
First, Wiley InterScience E-books, Wiley InterScience Reference Works, IET Digital Library, EBSCO. V roku 
2014 podpísalo Zmluvu o používaní adresára, tzv. používateľského konta na zabezpečenom serveri SNK v Mar-
tine a o využívaní služieb systému Naviga spolu 20 používateľov. Od začiatku realizácie projektu k 31.12.2015 
podpísalo zmluvy spolu 234 používateľov. 

V roku 2015 boli v IVC zrealizované 4 exkurzie, na ktorých sa zúčastnilo 41 návštevníkov. IVC sa podieľalo 
na propagácii knižnice prostredníctvom prípravy letákov, prezentácií a individuálnej informačnej výchovy. 
Denne sa vybavovala agenda súvisiaca s rešeršovaním a evidenciou rešerší.  

Informačné a kontaktné miesto ÚPV SR, ktoré je súčasťou IVC, vlani navštívili 2 používatelia. Tak ako 
v predchádzajúcich rokoch zaujímali ich základné informácie o ÚPV SR, propagačné materiály, kontakty a in-
formácie o možnostiach  prihlásenia vynálezov a ich ochrany. IVC je prístupné verejnosti denne od 8.30 do 
16.00 s polhodinovou obedňajšou prestávkou, resp. od 12.30 (pondelok). 

Knižnica prevádzkuje aj tri špecializované študovne – slovanskú študovňu a študovňu starých tlačí (OHKF), 
ktoré sa nachádzajú fyzicky v jednom spoločnom priestore knižnice na Hlavnej ul., a študovňu romistiky Eleny 
Lackovej (DICRK) na Námestí mládeže 4. Informácie o činnosti týchto študovní a plnení ukazovateľov sú 
uvedené v podkapitole 4.4 Spracovanie HKF a vedecko-výskumná činnosť a v podkapitole 4.6 Digitalizácia 
rómskej kultúry. 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS), Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) 

Súčasťou výpožičných služieb – absenčných aj prezenčných – sú aj medziknižničné výpožičné služby. Ich 
cieľom je sprostredkovať používateľom prístup k dokumentom, ktoré ŠVK vo svojom fonde nemá, ale nachá-
dzajú sa vo fondoch iných slovenských alebo zahraničných knižníc (MVS žiadajúca). Súčasne požičiava aj 
dokumenty, ktoré má vo vlastnom fonde a žiadajú ich iné knižnice pre svojich používateľov (MVS požiadaná).  

Požiadaná MVS, MMVS 

V rámci MVS, MMVS požiadanej bolo z knižničného fondu z celkového počtu 4 240 požiadaviek, iným 
knižniciam poskytnutých 4 137 výpožičiek (4 128 MVS a 9 MMVS). Pokles o 1 372 oproti predchádzajúcemu 
roku bol zaznamenaný najmä z dôvodu obmedzenia dostupnosti určitých signatúr počas inštalácie mobilného 
regálového systému a presunov dokumentov v depozite v letných mesiacoch. 

Úsek MVS sa vo zvýšenej miere venoval konzultáciám kolegom z partnerských knižníc, aby dokumenty žia-
dali výhradne prostredníctvom on-line katalógu a aby dodržiavali pokyny ohľadne úplnosti údajov. Napriek 
tomu však naďalej pretrváva zasielanie žiadaniek, ktoré sú neúplné (chýbajú údaje a nepresné citácie). U ne-
vybavených žiadaniek v počte 112 dôvodom neposkytnutia výpožičky MVS a MMVS bolo najmä nedodržanie 
termínu vrátenia dokumentov, obmedzenie výpožičnej lehoty na 2 týždne (pri 5 a viackrát žiadaných tituloch) 
a objednávok na prezenčný fond. Z celkového počtu 379 požiadaviek MVS a MMVS na články bolo v roku 
2015 vyhotovených 1 199 kópií (50 papierových a 1 179 skenov). 

Knižnica aj v roku 2015 zaznamenala pokles tlačených kópií a vyšší počet skenovaných výpožičiek, čo zna-
mená, že zo strany používateľov stále viac narastá záujem o skenovanie, a to z dôvodu rýchlejšej dostupnosti 
a nižších, resp. nulových nákladov na poskytnutú službu. 

Žiadajúca MVS, MMVS 
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V rámci žiadajúcej MVS a MMVS z celkového počtu 490 žiadaniek bolo kladne vybavených 482 požiada-
viek. Zo slovenských knižníc bolo zabezpečených spolu 437 požiadaviek MVS, zo zahraničných knižníc bolo 
kladne vybavených 45 požiadaviek, a to najmä z Česka, Nemecka a Poľska. V priebehu roka 2015 bolo z cel-
kového počtu výpožičiek vykonaných 96 prolongácií (iba v KIS Virtua). Vlastným používateľom knižnica 
v rámci žiadajúcej MVS a MMVS zabezpečila spolu 147 kópií (z toho 56 tlačených kópií a 91 skenov). 

Pri zabezpečovaní žiadajúcej MVS a MMVS boli využívané online prístupy do katalógov slovenských aj za-
hraničných knižníc a predovšetkým elektronické objednávanie dokumentov. Požiadavky na medzinárodnú 
medziknižničnú výpožičnú službu boli uskutočňované najmä prostredníctvom SNK a UKB, ojedinele aj 
priamo.  

4.5.2 Informačné služby 

Rešeršné a informačné služby (konzultantské, poradenské, referenčné) 

V roku 2015 uvedené služby zabezpečovali najmä zamestnanci OKIS, OHKF a DICRK v rámci služieb štu-
dovní, ale informácie poskytovali telefonicky či e-mailom aj zamestnanci iných útvarov.  

Využitie rešeršnej služby nie je viazané na registráciu, ale keďže ide o platenú službu môže ju využiť ktokoľ-
vek, kto prejavím záujem. Objednávku je možné realizovať osobne, telefonicky alebo elektronicky. Osobná 
konzultácia, príp. telefonická k vypracovaniu rešerše je niekedy nevyhnutná z dôvodu vyšpecifikovania mož-
ných zdrojov k požadovanej téme. Dôvodom je snaha vyhľadať relevantné zdroje tak, aby ich mohol používa-
teľ všetky využiť. Rozsah záznamov je rôzny a odvíja sa od témy zadávanej objednávateľom rešerše. Knižnica 
v priebehu roka na základe požiadaviek používateľov spracovala 221 rešerší, v rámci nich bolo poskytnutých 
spolu 15 377 záznamov, čo predstavuje približne 69 záznamov na jednu rešerš. 

Súčasťou knižnično-informačných služieb je aj poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, 
podaných ústnou alebo písomnou formou. V roku 2015 bolo poskytnutých spolu 27 158 informácií, z toho 
bolo 12 340 faktografických a 14 818 bibliografických. Bibliografické informácie boli naďalej najviac žiadané 
predovšetkým z oblasti ošetrovateľstva, špeciálnej pedagogiky, výchovy, prírodných vied, sociálnej práce, 
ekonomiky, religionistiky, medicíny, dejín, manažmentu, práva, kriminalistiky, umenia, filozofie, spoločen-
ských a aplikovaných vied. Pri prepočte na pracovné dni (približne 250) bolo denne poskytnutých priemerne 
108 informácií. 

Súčasťou informačných služieb je webová služba Spýtajte sa knižnice, v rámci ktorej majú možnosť použí-
vatelia položiť otázky z rôznych oblastí, na ktoré knižnica odpovedá najneskôr do 48 hodín. Prevažne sú to 
však otázky týkajúce sa knižnice, knižničného fondu, konkrétnych publikácií a pod. Vlani knižnica takto od-
povedala na 87 otázok položených prostredníctvom uvedenej služby. 

Cieľom tejto služby je poskytovať informácie rôzneho charakteru, presnejšie je to uvedené v pokynoch na 
webovej stránke knižnice. Z možnosti položiť otázku sú vylúčené okrem iného najmä požiadavky na rešeršo-
vanie, pretože objednávanie rešerší má svoje špecifiká a na tento účel slúži iný formulár knižnice. 

Reprografické služby 

Knižnica umožňuje svojim používateľom využiť reprografické služby na zariadeniach, ktoré sa nachádzajú 
v jednotlivých študovniach. Reprografické služby v čitárni na Námestí mládeže boli vlani realizované pomo-
cou troch kopírovacích strojov (z toho 1 samoobslužný, 2 s obsluhou), v priestoroch študovní na Hlavnej 99 
zabezpečovali reprografické služby 2 kopírovacie zariadenia (v slovanskej študovni a IVC). V  roku 2015 bolo 
pre používateľov vyhotovených 17 784 kópií. 
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Tabuľka 10  Činnosť OKIS v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 

Registrovaní  používatelia 9 634 8 842 8 203 
Počet  návštevníkov, v tom: 482 791 441 523 320 083 

̵ požičovňa 81 214 74 648 65 480 

̵ študovne 14 090 9 998 9 006 

̵ OPAC, webstránka 386 528 356 118 243 868 

̵ podujatia 959 759 1 729 
Výpožičky, v tom: 259 368 268 300 261 146 

̵ absenčné 209 294 220 147 217 718 

̵ prezenčné 50 074 48 153 43 428 

MVS a MMVS spolu, v tom: 4 762 6 111 4 619 

̵ MVS iným knižniciam 4 095 5 499 4 128 
̵ MVS z iných knižníc 611 558 437 

̵ MMVS z iných knižníc 52 44 45 

̵ MMVS iným knižniciam 4 10 9 

Podujatia pre používateľov, v tom: 118 112 142 

̵ výstavy, prednášky, prezentácie, besedy 28 35 50 

̵ výstavky nových kníh 48 46 47 

̵ informačná výchova 32 30 41 

Odborné podujatia pre knihovníkov 2 1 4 

 

4.6 Digitalizácia rómskej kultúry 

V júni 2015 prešiel národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry do obdobia trvalej 
udržateľnosti, ktorá musí byť garantovaná min. 5 rokov po finančnom ukončení projektu. Pre ŠVK to znamená 
finančne, materiálovo a personálne zabezpečiť prevádzku pracoviska, ktorého poslaním je najmä dokumentá-
cia živých prejavov rómskej kultúry a ich virtuálna prezentácia. 

4.6.1 Dokumentovanie rómskej kultúry 

Dokumentovanie prejavov rómskej kultúry začína mapovaním a identifikáciou rôznorodých prejavov rómskej 
kultúry v troch zadefinovaných oblastiach: orálna história, hudobné dedičstvo Rómov a Rómovia a remeslá. 
Po analýze a selekcii rôznych typov sa realizuje nahrávanie kultúrnych prejavov v teréne.  

Vzhľadom na neskoršie pridelenie finančných prostriedkov pre udržateľnosť ako aj v snahe venovať sa najmä 
spracovávaniu materiálov získaných ešte počas implementácie projektu v roku 2015 museli byť tieto nahráva-
nia oproti plánu značne redukované. Napriek tomu sa uskutočnilo 6 nových nahrávaní: 

1. Gypsy Jazz Festival – dňa 2.2.2015 sa uskutočnilo dokumentovanie podujatia s názvom Gipsy Jazz Fes-
tival. Podujatie sa konalo v priestoroch divadla Nová scéna v Bratislave a podľa organizátorov sa nieslo 
v netradičnom duchu. Malo skôr charakter celovečernej show a nie tradičného festivalového koncertu. 
V rámci podujatia bola pre účely dokumentovania okrem Mila Suchomela zaujímavá aj nemecká Sinty 
speváčka Dotschy Reinhardt, aj tanečné vystúpenie Simony Horváthovej; 

2. Duo Farsa – dňa 20.03.2015 sa v Sabinove uskutočnil rozhovor s Dušanom Onodym a Františkom God-
lom s cieľom pripraviť uvádzajúci komentár k skladbám, ktoré sa dokumentovali počas ich vystúpenia 
ešte v rámci implementácie projektu; 

3. Rozprávka Tajomný svet a chlpáčikovia – dňa 27.3.2015 uviedlo divadlo Romathan svoju už 66. pre-
miéru, ktorá bola zameraná na detského diváka a ktorému predstavili rozprávku s názvom Tajomný svet 
a chlpáčikovia. Scenár a réžiu pripravil Marián Balog, hudbu riaditeľ divadla Karel Adam; 

4. Rómsky talent Svidník – v Dome kultúry vo Svidníku sa dňa 21.4.2015 uskutočnila regionálna súťažná 
prehliadka Rómsky talent, ktorej poslaním je vyhľadávať mladé rómske talenty, predstaviť ich verejnosti 
a vzbudiť záujem deti a mládeže o kultúrne podujatia. Podujatie bolo zamerané na uchovávanie a šírenie 
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rómskych tradícií a podporenie talentovaných Rómov. Súťaž pripravilo Podduklianske osvetové stredisko 
vo Svidníku spolu s mestom Svidník. 

5. Jozef Fečo: maľovanie obrazu – dňa 7.5.2015 sa v priestoroch DICRK uskutočnilo nahrávanie tvorby 
obrazu. Výtvarník Jozef Fečo vytvoril v rámci prioritného projektu sériu 13 portrétov svetových osobností, 
ktoré majú rómske korene, z toho 12 portrétov vytvoril doma, jeden portrét vytvoril v priestoroch knižnice 
a priebeh maľovania bol zdokumentovaný; 

6. Rozprávka Čertovský čapáš – inscenáciu s hudbou a tancom uviedlo divadlo Romathan v obnovenej 
premiére dňa 7.12.2015 vo svojich priestoroch na Štefánikovej ulici. Dej príbehu sa odohráva v dvoch 
školách, jedna je zo sveta ľudí, tá druhá je v pekle, kde je všetko naopak. 

Za nové kultúrne objekty, ktoré boli nahrávané, možno považovať aj 4 podujatia ŠVK uskutočnené v rámci 
prioritného projektu Živé knihy (slovo – obraz – zvuk), realizovaného s finančnou podporou MK SR. Bližšie 
informácie sú uvedené v podkapitole 3.2 Prioritné projekty a ich vyhodnotenie. 

Ťažisko činnosti DICRK bolo v spracovávaní nahrávok až do finálnej podoby, čiže vrátane popisných metadát, 
a ich sprístupnenie na prezentačnom portáli. Hlavné typy digitálnych kultúrnych objektov sú audiodokumenty, 
videodokumenty a fotografie. V roku 2015 bolo spracovaných 88 DKO. Ich prehľad je prílohou č. 4 tejto 
správy. 

4.6.2 Služby študovne romistiky 

Študovňa romistiky poskytuje priestor na prezenčné výpožičky a štúdium dokumentov pokrývajúcich široké 
spektrum romistickej literatúry z knižničného fondu ŠVK. Okrem týchto fondov mali záujemcovia prístup aj 
k ďalším novým prírastkom z tejto oblasti vydávaných na Slovensku, ale aj v zahraničí, rôznych štúdií, prie-
skumov a publikácií. Fond študovne je postupne rozširovaný tak, aby ponúkal najnovšie publikácie a neustále 
sa aktualizoval.  

V roku 2015 študovňu romistiky využilo 158 návštevníkov (z toho internet využilo 12 používateľov). Z cel-
kového počtu podaných informácií bolo v študovni poskytnutých 24 bibliografických informácií, 60 prezenč-
ných výpožičiek, vyhotovených 1 511 kópií. V priestoroch študovne bolo  uskutočnených 11 exkurzií (260 
návštevníkov), 9 prednášok (186 návštevníkov), 4 prezentácie (59 návštevníkov) a 2 výstavy (57 návštevní-
kov). Všetky podujatia v študovni navštívilo spolu 166 osôb. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach sú 
uvedené v podkapitole 4.7 Propagácia, prezentačná a edičná činnosť. 

 

4.7 Propagácia, prezentačná a edičná činnosť 

Knižnica okrem výstupov odbornej činnosti a realizácie prioritných projektov propagovala svoje fondy 
a služby aj realizáciou ďalších aktivít smerom k verejnosti, a to prostredníctvom uskutočnených výstav, pred-
nášok, prezentácií odborných podujatí, exkurzií a edičnou činnosťou. 

4.7.1 Kultúrno-spoločenské, odborné a vzdelávacie podujatia 

V roku 2015 bolo uskutočnených spolu 142 podujatí, v tom napr. bolo 31 výstav dokumentov z KF, 19 
prezentácií, prednášok a besied, 4 odborné podujatia a 47 výstav novej literatúry, ktoré majú u používa-
teľov stále veľmi pozitívny ohlas, nakoľko si môžu bez čakacej lehoty okamžite vybrať a požičať doku-
ment, ktorý ich zaujme. Výstavy novej literatúry sa realizovali týždenne a predstavujú vlastne voľný prístup 
k najnovším prírastkom knižničného fondu. V rámci realizácie vzdelávacích podujatí knižnica uskutočnila 41 
exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 663 návštevníkov. Celková návštevnosť podujatí, vrátane podujatí realizova-
ných cez prioritné projekty, bola 1 729 osôb. 

ŠVK sa zapojila tak ako každý rok do aktivít celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý 
organizuje Slovenská asociácia knižníc. Jednou z celoslovenských aktivít bola propagácia knižníc a knihovní-
kov prostredníctvom tzv. knižničných hliadok, ktoré oslovovali ľudí čítajúcich na verejnosti. Prehľad všetkých 
realizovaných podujatí je v prílohe č. 2, avšak za všetky možno spomenúť napr.: 

 Spolupráca Záchrannej zdravotnej služby s verejnosťou – prednáška spojená s besedou a praktickými 
ukážkami 1. pomoci sa uskutočnila v spolupráci s KR ZZS v Prešove. Účastníci mali možnosť naživo 
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vidieť záchranárske zložky v akcii a vyskúšať si vlastné zručnosti pri zachraňovaní ľudí. Podujatie sa 
konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc (23.3.2015); 

 Kultúra jazyka a slova v starých tlačiach (od národného obrodenia po kodifikáciu slovenského ja-
zyka) – výstava bola spojená s prednáškou Lucie Němcovej (OHKF) s názvom Príbeh jazyka a národa 
cez prizmu starých tlačí v historickom fonde ŠVK Prešov. Výstava sa uskutočnila pri príležitosti Roka 
Ľudovíta Štúra. V rámci textovej časti panelovej výstavy bola pozornosť venovaná dobovému kontextu, 
životu a dielu jednotlivých osobností národných buditeľov od prelomu 18. a 19. storočia. Ťažiskom vý-
stavy bola prezentácia diel vybraných osobností generácie zachovaných v historickom fonde ŠVK Prešov, 
ako napríklad diela A. Bernoláka, J. Hollého, J. Kollára, P. J. Šafárika, B. Tablica a J. Chalupku. Podujatie 
sa konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc, ale výstava bola verejnosti prístupná do konca júna 2015 
(25.3.2015); 

 Prezentácie publikácií Andrej a Ján Šilanovci (z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva) 
a zbierka poézie Siluety – verejná prezentácia dvoch titulov: publikácie o dvoch významných divadelných 
osobnostiach Andrejovi a Jánovi Šilanovcoch autora Michala Sochu, ktorá vznikla v spolupráci s Divad-
lom Jonáša Záborského v Prešove, a poetickej zbierky básní Márie Ňachajovej, bývalej bibliografky ŠVK. 
Podujatie sa konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc (27.3.2015); 

 BARO MARIBEN VEĽKÁ VOJNA – premietanie dokumentárneho filmu pri príležitosti 70. výročia 
ukončenia 2. svetovej vojny. Film s názvom Baro mariben, získaný v spolupráci s OZ Jekhetane – Spolu, 
znamená v rómskom jazyku veľká vojna. Krátky dokumentárny film rozpráva o perzekúciách a ťažkom 
živote Rómov na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Účastníci primietania sa zoznámili v ňom aj s osob-
nými príbehmi Rómov, ktorí prežili dramatické okamihy vojny. Film sprostredkováva tému rómskeho 
holokaustu na Slovensku, ktorá je v dnešnej spoločnosti stále takmer nepoznaná (7.5.2015); 

 Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov – vedecká konferen-
cia, ktorú ŠVK usporiadala pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) v rámci 
roka 2015 vyhláseného za Rok Ľudovíta Štúra pod gesciou MK SR. Na konferencii 24 prednášateľov 
prezentovalo svoje príspevky v štyroch tematických blokoch, venovaných osobnosti, aktivitám, názorom 
a pôsobeniu Ľudovíta Štúra, ďalším významným osobnostiam a inštitúciám z  cirkevnej a pedagogickej 
oblasti pôsobiacim v regióne východného Slovenska (najmä Prešov, Levoča) a doteraz menej známym 
osobnostiam štúrovskej generácie,  ich dielam a aktivitám a knižnej kultúre, dobovej tlači a vydavateľským 
aktivitám štúrovcov (28.-29.9.2015); 

 Štúrovci a slovenský romantizmus v starých tlačiach 19. storočia – odborná panelová výstava bola 
realizovaná pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2015 a Roka Ľudovíta Štúra 2015  v pries-
toroch študovne starých tlačí. Výstava sa zamerala prioritne na obdobie 40. – 70. rokov 19. storočia, ktoré 
zahrňuje pôsobenie štúrovskej generácie, literárny romantizmus a tzv. matičné obdobie v rokoch 1963 – 
1975, kedy fungovala Matica slovenská. Na výstave boli prezentované diela vydané v rokoch 1840 – 1875, 
ktoré sa nachádzajú v historickom fonde ŠVK. Ide o tvorbu Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, 
Michala Miloslava Hodžu, Janka Francisciho, Jána Kalinčiaka, Jonáša Záborského, Andreja Sládkoviča, 
Sama Chalupku a mnohých ďalších štúrovcov. Samotné diela boli doplnené panelovou výstavou, ktorá 
obsahovala základný chronologický prehľad a popis najvýznamnejších historických, politických, hospo-
dárskych a kultúrnych udalostí daného obdobia a analýzu stavu a počtu jednotlivých diel v historických 
fondoch knižnice. Výstava bola verejnosti prístupná od 29.9.2015 a od jej otvorenia ju navštívilo indivi-
duálne alebo skupinovo spolu 119 účastníkov. V priestoroch študovne bola verejnosti prístupná do konca 
januára 2016 (29.9.2015); 

 STOP násiliu páchanému na ženách – prednáška spojená s besedou a premietaním filmu pri príležitosti 
Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách. Prednáška s vážnou tematikou o prevencii domáceho 
násilia sa uskutočnila v spolupráci s KR PZ SR v Prešove a záujmovým združením žien MYMAMY 
(25.11.2015); 

 Kanonik Alexander Duchnovič a jeho dielo (sonda do tvorby osobnosti na základe zachovaných sta-
rých tlačí) – odborná prednáška ThLic. Michala Glevaňáka z Univerzitnej knižnice PU v Prešove bola 
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spojená s multimediálnou prezentáciou a malou výstavou, na ktorej boli prezentované vybrané zachované 
diela Alexandra Duchnoviča a archívny materiál týkajúci sa jeho života a pôsobenia v Prešove, ktorý bol 
získaný na základe výskumu OHKF a prednášateľa (3.12.2015); 

Súčasťou služieb knižnice pre verejnosť je stála výstava plagátov Rady Európy pod názvom 50 rokov vý-
tvarného umenia inštalovaná v priestoroch požičovne a študovní OKIS. Séria výstav prostredníctvom plagá-
tov a stručného opisu každej z nich bola koncipovaná ako verejná pripomienka nádhery umeleckého dedičstva, 
ktoré zdieľajú všetci Európania. 

4.7.2 Edičná činnosť 

Súčasťou odborných činností v knižnici sú edičné a publikačné aktivity, prostredníctvom ktorých knižnica 
zverejňuje výsledky práce svojich odborných zamestnancov, a to: 

1. Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul´s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. 
2. Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová 

tlač. Ed. Marcela Domenová.  
3. Maľby svetových osobností : katalóg obrazov.  
4. Umelecký text a teória literatúry : o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal 

Socha, Lucia Němcová.   

Všetky tituly boli vydané v tlačenej aj elektronickej podobe, okrem katalógu malieb, ktorý, hoci je vydaný 
v knižnej podobe, má slúžiť predovšetkým na propagačný účel. 

Spevník obsahuje 15 piesní v textovej a notovej podobe v troch jazykových mutáciách – rómsky, slovensky, 
anglicky, a oficiálnu verziu rómskej hymny Gelem, gelem. Súčasťou spevníka sú aj audionahrávky piesní. 
Spevník bol vydaný v náklade 100 ks, v rozsahu 78 strán. 

Ešte v roku 2014 si ŠVK pripomenula 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny a usporiadala vedeckú kon-
ferenciu. Viacero referátov z nej , ako aj iné – tematicky zaujímavé – na vyžiadanie redakcie boli zaradené do 
nekonferenčného, recenzovaného zborníka, ktorý zostavila Marcela Domenová a knižnica vydala v závere 
roka 2015. Zborník prináša 14 vedeckých štúdií, 1 materiál, 4 správy a rubriku anotácie/recenzie (11 príspev-
kov), s dôrazom na dejinné obdobie 1. svetovej vojny a vzniku prvej Československej republiky, na politické, 
kultúrno-spoločenské  pomery. Na interdisciplinárnom prepojení prezentuje aktuálny stav bádania dejín kniž-
nej kultúry, dobových periodík, osudy a aktivity významných osobností, stav školstva i spolkovej činnosti 
v odraze dobových udalostí. 

V prípade publikácie pod por. číslom 4 ide o odbornú recenzovanú publikáciu, mapujúcu a hodnotiacu život 
a dielo literárneho vedca, prozaika a vysokoškolského pedagóga S. Rakúsa, pôsobiaceho v Prešove a Koši-
ciach, odborníka v oblasti literárnej teórie a interpretácie modernej slovenskej prózy 20. storočia, ktorý je sám 
literárne činný. Teoretický výskum slovenskej literatúry mu umožnil začleniť do literárnovedného myslenia 
nové pojmy. Za svoju prácu bol už za života ocenený. Zostavovateľmi sú zamestnanci OHKF a autormi štúdií 
sú Vladimír Barborík, Milan Kendra a Marta Součková. Bibliograficko-popisnú časť zostavil Michal Socha.   
Do publikácie bolo zaradené i interview (Rakúsovi očami Rakúsovcov) a tri ukážky tvorby Stanislava Rakúsa.  

4.7.3 Domáca a zahraničná spolupráca 

Najintenzívnejšia spolupráca prebiehala v oblasti knižnično-informačných služieb, keď ŠVK aktívne spolup-
racovala s knižnicami na Slovensku aj v zahraničí pri poskytovaní MVS a MMVS.  

Na úseku výmeny dokumentov pokračovala spolupráca s partnermi v zahraničí, a to s knižnicou Ústavu pro 
soudobé dějiny v Prahe, so Slovanskou knižnicou pri Národnej knižnici Českej republiky v Prahe, s knižnicou 
Ústavu mezinárodních vztahu v Prahe (Česko). Ďalšími výmennými partnermi boli Biblioteka Uniwersytetu 
Śląskiego v Katowiciach (Poľsko), Univerzitná knižnica Užhorodskej štátnej univerzity a Zakarpatská ob-
lastná všeobecná vedecká knižnica v Užhorode (Ukrajina) a Národná knižnica v Minsku (Bielorusko). Spolu-
práca prebiehala na základe ponúk a dopytu knižnice a partnerských knižníc. Plodná spolupráca v tejto oblasti 
prebiehala aj medzi slovenskými knižnicami, a to hlavne s vedeckými knižnicami, knižnicami múzeí a vedec-
kých ústavov. 
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V rámci výmeny informácii, účasti na prezentáciách ako aj odborných podujatiach sa spolupracovalo 
najmä s organizáciami ako vysoké školy, múzeá a pod., ale aj so spolkami, redakciami, knižnicami a médiami 
v oblasti slavistiky s dôrazom na rusinistiku a ukrajinistiku. Takými partnermi pre túto oblasť spolupráce už 
tradične boli Zväz Rusínov-Ukrajincov SR a regionálne pobočky, Rusínska obroda na Slovensku, Redakcia 
novín Nove žyttja, časopisu Duklja, časopisu Veselka, novín Narodny novynky, časopisu Rusyn, Info Rusyn, 
redakcia SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Spolok ukrajinských spisovateľov Slovenska, Spolok 
rusínskych spisovateľov Slovenska, Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, Asociácia ukrajinistov Slo-
venska, Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove, Centrum ukrajinskej kultúry Prešov, SNM – Múzeum ukra-
jinskej kultúry vo Svidníku, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, redakcia rusínskeho a ukrajinského 
vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska v Košiciach, Inštitút rusínskeho jazyka a kultúry či Inštitút rusistiky, 
ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty PU, Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukra-
jinským v Prešove, SNK v Martine, regionálne knižnice Prešovského a Košického kraja až po obce so zmie-
šaným obyvateľstvom – rusínskym a ukrajinským, Koordinačný výbor reoptantov (KVR) v Slovenskej repub-
like o.z. v Prešove (Štefan Kruško), Hudobno-dramatický súbor T. Ševčenka v Bratislave.  

V rámci mapovania dejín knižnej kultúry OHKF spolupracovalo s vedeckovýskumnými pracoviskami, ve-
deckými a akademickými knižnicami na Slovensku. Svoje odborné podujatie vedeckú konferenciu zorganizo-
vala v spolupráci s Občianskym združením Kultúrne fórum. Zároveň odborní zamestnanci knižnice prezento-
vali svoje výskumy v referátoch na viacerých odborných podujatiach, konferenciách a kolokviu aj mimo pôdy 
knižnice. Vydané edičné tituly v roku 2015 odzrkadľujú rozvíjajúcu sa spoluprácu ŠVK so slovenskými a za-
hraničnými pracoviskami, akceptovanie knižnice v rámci odbornej verejnosti, ako aj záujem o publikovanie 
aktuálnych výskumov v knižných tituloch vydávaných knižnicou a účasť na organizovaných konferenciách. 

V oblasti rómskej kultúry bola najintenzívnejšia spolupráca s divadlom Romathan pri ďalšom dokumento-
vaní ich činnosti, ďalej s OZ Jekhetane-Spolu pri zdokumentovaní zapožičaných výtvarných diel, poskytli sa 
na prezentáciu filmové dokumenty, napr. film Baro mariben, realizovala spolupráca s komunitnými centrami 
a školami v rámci informačnej výchovy (prezentácia činnosti DICRK). 

 

4.8 Informačné a komunikačné technológie 

Rok 2015 bol pre ŠVK prvým rokom udržateľnosti NP DICRK financovaného v rámci OPIS PO2. Počas 
celého roku prebiehalo spracovanie audio, video a foto materiálov zozbieraných počas realizácie projektu do 
podoby finálnych digitálnych objektov. Spracované objekty v prezentačnej podobe sú dostupné pre širokú 
verejnosť na portáli www.portalsvk.sk, ktorý je neustále aktualizovaný. Priebežne je realizovaná údržba sie-
ťovej infraštruktúry, dátových úložísk a serverov, ako aj portálu a ostatných komunikačných a tlačových za-
riadení. 

Pri bežnej knihovníckej činnosti knižnica využívala naďalej ako svoj základný knižničný softvér KIS Virtua. 
V apríli 2015 bola vyvinutá aktivita zo strany SNK a to vtedajším riaditeľom  Odboru e-Stratégia  Romanom 
Švihoríkom na vytvorenie pracovnej skupiny NIKIS (Národný Integrovaný Knižnično-Informačný Sys-
tém), ktorá mala za cieľ pripraviť základné požiadavky na nový celoslovenský knižničný systém. Členovia 
pracovnej skupiny (za ŠVK Mária Halienová) pripravili požiadavky na systém každý za svoju odbornú oblasť, 
ktorej sa venuje. Avšak po odchode R. Švihoríka z postu riaditeľa  Odboru e-Stratégia aj z SNK neboli pred-
ložené materiály zo strany SNK ďalej spracované a činnosť pracovnej skupiny NIKIS bola prakticky skončená.  

Hardvérové a softvérové zabezpečenie a údržba 

Začiatkom roka bolo realizované konektorové prepojenie štúdia a strižne konektorovým panelom Stagebox 
16, ktorý umožňuje nahrávanie audia v štúdiu pri tvorbe DKO.  Bol zakúpený a inštalovaný Windows server 
2012, na ktorom je nainštalovaný prístupový systém otvárania dverí na čipové karty a serverová verzia OCR 
softvéru ABBYY Finereader. Pri vstupe do oddelenia OASF bola inštalovaná čítačka čipových kariet, ktorá je 
napojená na prístupový systém ŠVK a umožní tým vstup zamestnancom knižnice na oddelenie bez použitia 
kľúča alebo zvončeka. Do strižne bol zakúpený a nainštalovaný špeciálny softvér na strih a úpravu videa 
Grass Valley EDIUS Pro 8 slúžiaci na spracovanie DKO typu video.  

http://www.portalsvk.sk/
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V roku 2015 bolo v rámci obnovy hardvéru zakúpených 5 pracovných staníc, ktoré nahradili staré, opotrebo-
vané a poruchové 10-ročné pracovné stanice zamestnancov, 2 UPS na doplnenie pre zamestnancov DICRK 
a  optická karta v strižni na prepojenie strižne s diskovým poľom optickým káblom. Bola realizovaná inšta-
lácia zvukovej techniky v strižni na spracovanie priestorového zvuku, a to zvuková karta MOTU 
1248AVB a reproduktoru pre priestorový zvuk vo formáte 5.1 a ozvučenie konferenčnej miestnosti priestoro-
vým zvukom 7.1 (dvojpásmová reprosústava Clipsch so subwooferom)  a AV receiver DENON AVR – 
X1200W. Zároveň bolo inštalované káblové prepojenie konferenčnej miestnosti s technickým zázemím vo 
vedľajšom priestore.  

Pre používateľov ŠVK bolo dokúpených 500 ks čipových kariet a ofsetovo potlačené vizuálom ŠVK, ktoré 
slúžia ako knižničný pas pre použitie v nasledujúcom období podľa potrieb knižnice. 

Boli realizované pravidelné ročné profylaktické prehliadky motorgenerátora a klimatizácií v serverovniach 
na Námestí mládeže 4 a na Hlavnej 99 a profylaktická prehliadka tlačiarne na potlač čipových kariet. Priebežne 
bola realizovaná výmena opotrebovaných batérií v UPS, ktoré zabezpečujú prevádzku pracovných staníc pri 
výpadku elektrického napätia a jeho redukciu pri pravidelnom vyššom napätí ako 230V v sieti v objekte na 
Hlavnej ul.. Softvérové zabezpečenie a údržba KIS Virtua bežali v rutinnej prevádzke, priebežne podľa potreby 
boli vytvárané, resp. aktualizované skripty na odhaľovanie chýb, napr. duplicitné záznamy holdingov, chyby 
v štruktúre prírastkových čísel a signatúr a pod. a pomocou existujúcich generované základné knižničné evi-
dencie dokumentov (Prírastkový zoznam a Zoznam úbytkov). Priebežne sa riešili problémy s elektronickou 
poštou, aplikačným softvérom, výpadkami siete alebo celkovým používaním PC.  

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov boli vymazané 
údaje o používateľoch, ktorí nemali evidovanú nijakú aktivitu za posledné dva roky a voči knižnici nemali 
nijaké podlžnosti. Po vymazaní z databázy používateľov sú následne skartované ich prihlášky používateľa.  

Internetové pripojenie v knižnici realizuje firma SWAN s.r.o., ktorá je centrálnym poskytovateľom interneto-
vých služieb pre organizácie pod zriaďovateľskou pôsobnosťou MK SR. Uzol na Hlavnej 99 je aj pod správou 
vládnej siete Govnet, ktorá poskytuje podporu DNS a e-mailových služieb knižnice. Od septembra 2014 kniž-
nici poskytuje pripojenie do internetu optickou linkou s rýchlosťou 1Gbps združenie SANET. Táto linka je 
využívaná výlučne na pripojenie portálu ŠVK do internetu. Zároveň je potrebné v najbližšom čase riešiť zvý-
šenie rýchlosti internetového pripojenia cez Swan v obidvoch uzloch knižnice, pretože súčasná rýchlosť 
4Mbps je pre prevádzku knižnice nepostačujúca. Na základe výnosu č. 55/2014 MF SR o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy NASES ako správca siete Govnet, ktorý sa stará o rozvoj služieb a jej 
súlad s platnou legislatívou, oznámil knižnici mailom pripravované zmeny a realizáciu konfiguračných a tech-
nických úprav siete Govnet a prechod z verejných IP adries na privátne IP adresy, ktoré sa dotknú postupne 
všetkých prípojných bodov, teda aj ŠVK. Boli zaslané požiadavky na uzol, ktoré obsahujú pravidlá pre IPv4 
a IPv6 adresáciu, konfiguráciu DNS, mailov, proxy atď. Na základe týchto dokumentov knižnica v septembri 
2015 v spolupráci s firmou Soitron s.r.o. a pracovníkmi Nases realizovala potrebné zmeny konfigurácie a prešli 
do nového adresného rozsahu. Zároveň bol inštalovaný nový DNS server v novom adresnom rozsahu.  

Ochranu údajov v KIS Virtua pred poškodením a stratou, ako aj centrálne zálohovanie dát v súčasnosti zabez-
pečuje správca servera, na ktorom beží KIS Virtua. O ochranu počítačov v knižnici pred počítačovými vírusmi 
sa stará antivírusový systém, ktorý knižnica od októbra inovovala. V súčasnosti antivírusovú ochranu zabez-
pečuje antivirus Kaspersky, ktorý je pravidelne aktualizovaný, čo značne prispieva k tomu, že počas celého 
roka bolo zavírenie pracovných staníc prakticky nulové. 

 

 

 

 

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
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Plnenie rozpočtu           v € 

Tabuľka 11  Plnenie rozpočtu knižnice 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2014 

Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet  

2015 

Skutočnosť 
2015 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
14/13x100 

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom, z toho: 113 174 24 000 106 000 121 116 114,3 107,0 

200 Nedaňové príjmy, z toho: 53 694 24 000 106 000 109 884 103,7 204,6 

210 Príjmy z vlast. majetku 127 - 6 350 6 350 100,0 5000,0 

220 Administr. a iné poplatky  19 900 - 14 055 17 939 127,6 90,1 

230 Kapitálové príjmy 33 667 - 85 000 85 000 100,0 252,4 

290 Iné nedaň. príjmy, z toho: - - 595 595 100,0 - 

300 Granty a transfery 59 480 -                - 11 232 - 18,9 

600 Bežné výdavky, z toho: 1 185 379 735 981 993 650 993 582 100,0 83,8 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy 
a OOV  

359 387 228 181 372 322 372 322 100,0 103,6 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 

193 551 79 700 137 622 137 622 100,0 71,1 

630 Tovary a služby, z toho: 628 276 425 967 480 404 480 336 100,0 76,5 

631 Cestovné náhrady 9 104 2 300 2 735 2 735 100,0 30,0 

632 Energie, voda a komun. 67 604 68 800 70 427 70 367 100,0 104,0 

633 Materiál  75 669 103 100 118 991 118 991 100,0 157,3 

634 Dopravné 11 057 10 450 10 153 10 153 100,0 91,8 

635 Rutinná a štand. údržba 13 756 13 494 11 043 11 043 100,0 80,3 

636 Nájomné za prenájom 94 132 146 000 167 859 167 859 100,0 178,3 

637 Ostatné tovary a služby 356 954 81 823 99 196 99 188 100,0 27,8 

640 Bežné transfery, z toho: 4 165 2 133 3 302 3 302 100,0 79,3 
Členské príspevky  133 133 133 133 100,0 100,0 

Odstupné 879 - - - 100,0 0,00 

Odchodné 999 - 1 391 1 391 100,0 139,2 

Náhrada príjmu 2 154 - 1 778 1 778 100,0 82,5 

700 Kapitálové výdavky, z toho: 729 812 - - 11 232 - 1,5 
710 Obstaranie kapitálových aktív 729 812 - - 11 232 - 1,5 

Výdavky celkom  / BV + KV / 1 915 191 735 981 993 650 1 004 814 101,1 52,5 

Poznámka:  v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane prostriedkov EÚ a na spolufinanco-
vanie a mimorozpočtové výdavky  
BV – bežné výdavky 
KV – kapitálové výdavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 

5.1.1 Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení 
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Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015: 

 záväzný ukazovateľ príjmy ŠR stanovený na 24 000 € bol upravený na 106 000 € a k 31.12.2015 dosiahol 
skutočnú výšku 109 884 €, plnenie na 103,7 %, 

 záväzný ukazovateľ bežné výdavky schválený vo výške 735 981 € bol v priebehu roka 2015 upravený  na 
sumu 993 650 €, skutočnosť k 31.12.2015 je 993 582 €, plnenie  na 100,0 % 

 záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky vo výške 228 181 € bol upravený na sumu 372 322 €, čerpanie 
predstavuje 372 322 €, plnenie na 100,0 % 

 záväzný ukazovateľ limit zamestnancov v počte 35 a upravený na 43 bol dodržaný, prepočítaný stav bol 
42,4. 

Tabuľka 12  Záväzné ukazovatele rozpočtu 

Ukazovateľ Klasifikácia Rok 2015 (v €) 
Príjmy ŠR  (zdroj 111) 
Kód programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť 

kat. 200 24 000 

Bežné výdavky spolu      
01.3.3. Iné všeobecné služby, z toho: 

- mzdy, platy, služobné príjmy a OOV      

kat. 600 
 

kat. 610 

735 981 
 

228 181 

Limit zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
 

35 

V priebehu roka bolo k schválenému rozpočtu vykonaných 9 rozpočtových opatrení: 

RO č. 1 

 zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít 
RO a PO vo výške 17 000 € a v prvku 08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných 
fondov vo výške 30 000 € -  financovanie prioritných projektov 

 RO č. 2 

 zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-infor-
mačné centrum rómskej kultúry, vo výške 3 980,64 € - refundácia výdavkov  

RO č. 3 

 zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná čin-
nosť v sume 7 784 €, v tom kat. 610 – 5 768 € a kat. 620 - 2 016 € - valorizácia stupníc platových taríf  

RO č. 4 

 zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-infor-
mačné centrum rómskej kultúry,  vo výške 11 143,63 €, refundácia výdavkov 

RO č. 5 

 zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-infor-
mačné centrum rómskej kultúry, zdroj 111,  vo výške 195 040 €, z toho kat. 610 86 400 € - udržateľnosť 
projektu v rámci OPIS PO2 

 úprava limitu počtu zamestnancov o 8 osôb 

RO č. 6 

 presun v rámci programov – z prvku   0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 
zdroj 111 na prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, zdroj 111 v celkovej výške 195 040 €, z toho 
kat. 610 86 400 € - udržateľnosť projektu v rámci OPIS PO2 

RO č. 7 

 zvýšenie záväzného ukazovateľa príjmov ŠR, zdroj 111, o 82 000 € 

RO č. 8 
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 zníženie  rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná čin-
nosť v sume 7 279 €, kat. 630 – viazanie finančných prostriedkov na udržateľnosť projektu v rámci OPIS 
PO2 

RO č. 9 

 presun v rámci  rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná 
činnosť v celkovej sume 49 050 € - presun z kat. 630 na  kat. 610  

Tabuľka 13  Štruktúra rozpočtu po úpravách RO 

Ukazovateľ 
schválený  
rozpočet 

úprava  
rozpočtu 

upravený  
rozpočet 

k 31.12.2015 

Príjmy celkom 24 000 82 000 106 000 
Bežné výdavky spolu, z toho: 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, z toho: 
- mzdy, platy (610) 
08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
08T0106 Akvizícia knižničných fondov 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť 
0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 
- mzdy, platy (610) 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť – kat. 630 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť – kat. 610 

735 981 
735 981 
228 181 

257 669 
202 824 
141 218 

17 000 
30 000 
-7 279 
15 124 
2 923 

-49 050 
49 050 

993 650 
938 805 
369 399 

17 000 
30 000 
-7 279 
15 124 
2 923  

Limit zamestnancov 35 8 43 
Kapitálové výdavky spolu –– 0 0 
Výdavky vrátane kapitálových celkom 735 981 257 669 993 650 

 

5.2 Príjmy organizácie 

5.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 

Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR (zdroj 111) bol schválený vo výške 24 000 €, rozpočtovým opatrením č. 7 sa 
upravil na 106 000, dosiahnuté príjmy ku koncu roka vo výške 109 884 € predstavujú plnenie na 103,7 %. 
Celkové príjmy vrátane mimorozpočtových prostriedkov v roku 2015 za organizáciu dosiahli celkovú výšku 
121 116 €.  

Vývoj plnenia tohto ukazovateľa bol ovplyvnený predajom prebytočného nehnuteľného majetku – bývalého 
skladu knižničného fondu – kaštieľ Záborské, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou v katastri obce Záborské. 
Kapitálové príjmy za tento odpredaj v roku 2015 sú 85 000 €. K ďalším mimoriadnym príjmom patrí jednora-
zová náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré sme si v zmysle zákona o energetike uplatnili voči 
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. vo výške 3 540 €. 

Tabuľka 14  Štruktúra príjmov 

Ukazovateľ 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť  
k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Príjmy celkom, z toho: 24 000 106 000 121 116 114,3 
200 Nedaňové príjmy celkom, z toho: 24 000 106 000 109 884 103,7 

210 Príjmy z vlastníctva majetku –– 6 350 6 350 100,0 
220 Príjmy z vlastnej činnosti, z toho:  

- pokuty a penále za porušenie predpisov 
- predaj výrobkov, prác a služieb 

24 000 
–– 

24 000 

14 055 
10 486 
3 569 

17 939 
10 486 
7 453 

127,6 
 

230 Kapitálové príjmy –– 85 000 85 000 100,0 
290 Iné nedaňové príjmy --- 595 595 100,0 

300 Granty a transfery --- --- 11 232 --- 
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Graf 2 Štruktúra príjmov a percentuálny podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch 

 

Tabuľka 15  Plnenie príjmov 

Ukazovateľ Plnenie v € 
210 príjmy z vlastníctva majetku, z toho: 6 350 

- 212002 z prenajatých pozemkov (krátkodobý prenájom časti pozemku na prevádz-
kovanie lunaparkov) 

  150 

- 212002 z prenajatých pozemkov (prenájom pozemku na umiestnenie reklamných 
zariadení podľa zmluvy) 

2 660 

- 212002 z prenájmu pozemkov (jednorazová náhrada za obmedzenie vlastníckeho 
práva) 

3 540 

220 administratívne a iné príjmy, z toho: 17 939 
- 222003 z porušenia predpisov (sankcie za oneskorené vrátenie výpožičiek) 10 878 

- 223001 z predaja služieb (príjmy za registráciu nových používateľov, reprografické 
služby, rešerše a poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby) 

12 131 

230 kapitálové príjmy, z toho: 85 000 
- 231 príjem z predaja kapitálových aktív 85 000 

290 kapitálové príjmy, z toho: 595 

- 292 ostatné príjmy (z náhrad poistného plnenia, dobropisov, z refundácie nákladov) 595 

300 granty a transfery: 11 232 
- 322008 od ostatných subjektov verejnej správy 11 232 

5.2.2 Vyhodnotenie mimorozpočtových príjmov 

Mimorozpočtové príjmy v roku 2015 boli poskytnuté z Národného osvetového centra v Bratislave v rámci 
partnerstva pri realizácii NP HIS. Použili sa na nákup výpočtovej techniky a softvéru, prvok programovej 
štruktúry 0A90609 so zdrojom 11S1,11S2,11S3,13S1,13S2,13S3. 

5.2.3 Prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

Organizácia nečerpala finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie ani iné prostriedky zo zahraničia. 

 

 

5.3 Výdavky organizácie  

5%

15%

71%

9%

Príjmy z vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky Kapitálové príjmy Granty a transfery
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5.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Celkové rozpočtované výdavky knižnice pre rok 2015 boli vo výške 993 650 €, skutočnosť k 31.12.2015 bola 
1 004 814 €. Výdavky boli čerpané na úhradu miezd, odvodov, nákup materiálov a služieb zabezpečujúcich 
bežný chod knižnice ako aj na bežné a kapitálové výdavky v rámci OPIS PO 2. 

Tabuľka 16  Čerpanie výdavkov celkom 

Pol.  Názov 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

čerpanie 
% 

čerpania 
610   Mzdy, platy a OOV 228 181 382 322 372 322 100 

620   Poistné a príspev. do poisť. a NÚP 79 700 137 622 137 622 100 

630   Tovary a ďalšie služby 425 967 480 404 480 336 100 

640   Bežné transfery 2 133 3 302 3 302 100 

700   Kapitálové výdavky 0 0 11 232 - 

Výdavky spolu  735 981 993 650 1 004 814 101,1 

Čerpanie bolo členené na: 

 bežné výdavky   993 650 € 

 kapitálové výdavky    11 232 € 

a) čerpanie bežných výdavkov celkom: 

Finančné prostriedky vo výške 993 650 € boli použité na bežnú činnosť knižnice, na výplatu miezd a odvodov 
do poistných fondov, na nákup energií, materiálov a rôznych služieb pre zabezpečenie bezproblémovej pre-
vádzky knižnice, vrátane výdavkov na udržateľnosť projektu v rámci OPIS PO2. 

610 Mzdy v hodnote 372 322 € boli použité na výplatu tarifných miezd, osobných príplatkov, príplatkov za 
riadenie, príplatok za vedenie vozidla, nadčasovú prácu a na mimoriadne odmeny pre zamestnancov knižnice, 
z toho 369 399 € z vlastného rozpočtu (zdroj 111) a 2 923 € zo zdrojov európskych prostriedkov (zdroj 11S). 

620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 137 622 € boli použité v zákonom stanovenej výške 

630 Tovary a služby v hodnote 480 336 € boli použité na tieto účely: 

Tabuľka 17  Čerpanie výdavkov v položke Tovary a služby (630)  

Pol.  Názov upravený rozpočet 
čerpanie 

k 31.12.2015 
% 

čerpania 

631   Cestovné výdavky    2 735 2 735 100,0 

632   Energie, voda, komunikácie 70 427 70 367 100,0 

633   Materiál a dodávky 118 991 118 991 100,0 

634   Dopravné 10 153 10 153 100,0 

635   Rutinná a štandardná údržba 11 043 11 043 100,0 

636   Nájomné za nájom 167 859 167 859 100,0 

637   Ostatné tovary a služby 99 196 99 188 100,0 

Tovary a služby spolu  480 404 480 336 100,0 

631 Cestovné výdavky v sume 2 735 € boli vyplatené ako cestovné náhrady prevažne pri  tuzemských pra-
covných cestách a 1 zahraničnej pracovnej ceste  

632 Energie, voda, komunikácie: suma 70 367 € bola čerpaná v týchto podpoložkách:  
- 632001 – Energie: 54 520 € 
- 632002 – Vodné, stočné: 2 762 € 
- 632003 – Poštové a telekomunikačné služby: 10 371 €  
- 632004 – Komunikačná infraštruktúra: 2 714 € (poplatky za užívanie rezortných komunikačných a mobil-

ných internetových sietí)  

 

633 Materiál: v rámci celej položky bolo čerpanie vo výške 118 991 €, ktoré boli použité v týchto podpolož-
kách: 
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- 633001 – Interiérové vybavenie: 1 109 € na nákup kancelárskeho nábytku do zrekonštruovanej kancelárie 
vedúcej OIT,  na lamelové dvere v úlohe deliaceho prvku  do prezentačnej miestnosti odborného pracovi-
ska DICRK, na kúpu stojanov na výtvarné diela 

- 633002 – Výpočtová technika: 9 550 € na výmenu PC a UPS, operačnú pamäť pre PC-7 ks 
- 633003 – Telekomunikačná technika:5 901 € na ozvučenie prezentačnej miestnosti priestorovým zvukom, 

zvuková karta 
- 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie: 188 € 
- 633006 – Všeobecný materiál: 18 082 €, nákup regálových políc, čipových kariet, tonerov, kotúčikov do 

tlačiarne na objednávky KF, kancelárskych a čistiacich potrieb, z toho 2857 € predstavuje čerpanie zo 
zdrojov európskych prostriedkov 13S 

- 633007 – Špeciálny materiál: 2 095 € na nákup materiálov pre knihársku dielňu 
- 63300 – Knihy, časopisy, noviny: suma 80 964 € bola čerpaná na bežné nákupy periodickej a neperiodickej 

literatúry v hodnote 50 964 € z vlastného rozpočtu a 30 000 € bolo vynaložených na nákup knižničných 
fondov v rámci prioritného projektu 08T0106 – Projekt akvizície knižničného fondu 

- 633010 – Pracovné odevy, obuv a PP: 79 € 
- 633013 – Softvér: 1 023 €, WIN licencia, softvér pre 3D stri 

634 Dopravné – čerpanie 10 153 € bolo použité na  nákup pohonných hmôt, úhradu havarijného a povinného 
zmluvného poistenia áut, údržbu áut, STK, diaľničné známky, prepravu vyradených regálov do zberne surovín, 
z toho 2724 € predstavuje čerpanie zo zdrojov európskych prostriedkov, zdroj 13S 

635 Rutinná a štandardná údržba: 11 043 € bolo použitých na odstránenie  poruchy odtoku splaškovej vody, 
opravu elektroinštalácie po revízii, prekládku čítačky kariet, údržbu  výpočtovej techniky, inštalovanie  ko-
nektorových výstupov  

636 Nájomné za prenájom skladov kníh, mobilného regálového systému, poštového priečinku a kopírovacieho 
stroja bolo čerpané v sume 167 859 €, z toho 37 916 € predstavuje preddavok na nájomné skladu knižničného 
fondu na obdobie 1-4/2016 a 1 337 € čerpanie zo zdrojov európskych prostriedkov, zdroj 13S 

637 Služby: výdavky v sume 99 188 € boli čerpané na: 
- 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie: 1 509 €, školenie ohľadom legislatívnych zmien v mzdo-

vej oblasti, verejného obstarávania, účastnícky poplatok na seminár, z toho 966 € predstavuje čerpanie zo 
zdrojov európskych prostriedkov, zdroj 13S 

- 637002 – Konkurzy a súťaže:  8 376 € na vyplatenie odmien za umelecký výkon podľa zmluvy, z toho 
7 845 € bolo čerpaných cez prioritný projekt v prvku 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

- 637003 – Propagácia, reklama: 206 € inzercia v Zlatých stránkach, poplatok za doménu,128 € predstavuje 
čerpanie zo zdrojov európskych prostriedkov, zdroj 13S 

- 637004 – Všeobecné služby: 20 080 € revízie elektrických a plynových zariadení, komínov, bleskozvodov, 
zabezpečovacieho systému, režijné náklady spojené s prenájmom skladov, polygrafické práce, preklady 
piesní, básní, rozhovorov a titulkov pre videozáznamy a audiozáznamy zozbierané počas realizácie národ-
ného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, z toho 6 034 € bolo čerpaných cez 
prioritný projekt v prvku 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

- 637005 – Špeciálne služby: 10 324 € za právne služby, ochranu objektov, služby BOZP, PO, strih 3D 
záznamov  

- 637011 – Štúdie, expertízy, posudky: 485 € bolo použitých na znalecký posudok hodnoty prebytočného 
nehnuteľného majetku štátu určeného na odplatný prevod – bývalé sklady kníh, znalecký posudok hnuteľ-
ného majetku určeného na odplatný prevod – automobil DAEWOO 

- 637012 – Poplatky a odvody: 417 € poplatky do umeleckých fondov, LITA, VIRTUA, bankové poplatky, 
z toho 229 € bolo čerpaných cez prioritný projekt v prvku 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

- 637014 – Stravovanie: suma 22 043 € použitá ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 
- 637016 – Prídel do SF: 5 007 €, 36 € predstavuje čerpanie zo zdrojov európskych prostriedkov, zdroj  11S 

- 637027 – Odmeny na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru: suma 22 441 €, z toho 
6 034 € bolo čerpaných cez prioritný projekt v prvku 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
a 2 109 € predstavuje čerpanie zo zdrojov európskych prostriedkov 13S 

- 637035 – Dane: 6940 € daň z nehnuteľnosti, poplatky RTVS, vývoz odpadu 
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- 637038 – Vratky za prostriedky EU: 1 360 €, neuznané výdavky pri realizácii národného projektu OPIS 

640 Bežné transfery vo výške 3 302 € boli použité na členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky. 

b) čerpanie kapitálových výdavkov: Organizácia v roku 2015 nečerpala kapitálové výdavky. 

5.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

a) 01.3.3. – Iné všeobecné služby spolu 993 650 €  

Tabuľka 18  Bežné výdavky (funkčná klasifikácia) 

Program Zdroj Položka Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 610 Mzdy, platy a OOV 369 399 369 399 

0A90605 11S1 610 Mzdy, platy a OOV 2 202 2 202 

0A90605 11S2 610 Mzdy, platy a OOV 388 388 

0A90605 11S3 610 Mzdy, platy a OOV 333 333 

  610 Mzdy, platy a OOV 372 322 372 322 

08S0105 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 135 299 135 299 

08T0103 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 222 222 

0A90605 11S1 620 Poistné a príspevky do poisťovní 770 770 

0A90605 11S2 620 Poistné a príspevky do poisťovní 136 136 

0A90605 11S3 620 Poistné a príspevky do poisťovní 116 116 

0A90605 13S1 620 Poistné a príspevky do poisťovní 813 813 

0A90605 13S2 620 Poistné a príspevky do poisťovní 143 143 

0A90605 13S3 620 Poistné a príspevky do poisťovní 123 123 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 137 622 137 622 
08S0105 111 630 Tovary a služby 423 526 423 466 

08T0103 111 630 Tovary a služby 16 778 16 770 

08T0106 111 630 Tovary a služby 30 000 30 000 

0A90605 11S1 630 Tovary a služby 27 27 

0A90605 11S2 630 Tovary a služby 5 5 

0A90605 11S3 630 Tovary a služby 4 4 

0A90605 13S1 630 Tovary a služby 7 580 7 580 

0A90605 13S2 630 Tovary a služby 1 338 1 338 

0A90605 13S3 630 Tovary a služby 1 147 1 147 

  630 Tovary a služby 480 404 480 336 

08S0105 111 640 Bežné transfery 3 302 3 302 

  600 Bežné výdavky spolu 993 650 993 582 

b) 01.3.3  Iné všeobecné služby, kapitálové výdavky organizácia nečerpala 

5.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry 

Tabuľka 19  Bežné výdavky (programová štruktúra) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 Knižnice a knižničná činnosť 794 888 794 884 

08T0106 111 Akvizícia knižničných fondov 20 000 20 000 

0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 272 355 272 355 

0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 48 063 409 

0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 41 228 351 

0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 6 666 6 665 

0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 1 176 1 176 

0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 1 009 1 009 

  Spolu 1 185 384 1 185 379 

Tabuľka 20  Kapitálové výdavky (programová štruktúra) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 Knižnice a knižničná činnosť 931 526 931 466 

08T0103 111 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 17 000 16 992 
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08T0106 111 Akvizícia knižničných fondov 30 000 30 000 

0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 2 998 2 998 

0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 529 529 

0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 454 454 

0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 8 392 8 392 

0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 1 481 1 481 

0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 1 270 1 270 

  Spolu 993 650 993 582 

 

Knižnica v roku 2015 cez prioritné projekty v prvku 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO finan-
covala 2 projekty: 

1. Živé knihy (slovo – obraz – zvuk), v rámci ktorého boli realizované zdokumentované podujatia s pozvanými 
osobnosťami rómskej kultúry v oblasti hovoreného/písaného slova, hudobno-dramatického umenia, vý-
tvarného a remeselného umenia: Jozef Banyák, Eugen Vizváry, Ľudovít Petik, Lucia Segľová, Jarmila 
Vaňová, Stanislav Cina, Jozef Fečo a hudobnými hosťami, ktorí zabezpečovali sprievodné hudobné vy-
stúpenia. Projekt sleduje prezentáciu rómskej kultúry, budovanie kultúrneho povedomia verejnosti o kul-
túre rómskeho etnika. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške, t. z. 8 000 €; 

2. Kultúra slova a kultúra srdca v prameňoch 19. a 20. storočia (Slovensko v histórii, ľudovej slovesnosti 
a literárnej vede) – v rámci ktorého boli odborne spracované a vydané 3 publikácie: 

a) zborník Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti-udalosti-do-
bová tlač) 

b) odborná publikácia Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej  a vedeckej tvorbe Stanislava 
Rakúsa 

c) spevník rómskych piesní Cestou duše + CD 
Finančné prostriedky neboli dočerpané vo výške 8,33 EUR, čerpanie je 8 992 €.  

V rámci v prvku 08T 0106  Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov knižnica vy-
čerpala celý objem 30 000 € na doplnenie knižničného fondu, v rámci ktorého sa zakúpilo 16 titulov časopisov 
a 3 254 knižničných jednotiek, z toho 1 969 zahraničných titulov a 1 285 domácich titulov. 

5.3.4 Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovanie k nim 

Projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v rámci Operačného programu informatizá-
cia spoločnosti prioritná os 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  infraštruk-
túry“ spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja bol vecne ukončený 31.10.2014. V roku 
2015 sme v rámci finančného vysporiadania, ktoré bolo ukončené v júni 2015, dostali prostriedky v celkovej 
výške 15 124,27 EUR. Za zdroj 11S1,11S2,11S3 to predstavuje 3 980,64 EUR a za zdroj 13S1,13S2,13S3 ide 
o sumu 11 143,63 EUR. Prostriedky boli použité na krytie mzdových výdavkov vo výške 14 067,02 EUR 
a zvyšok t. z. 1 057,25 EUR na služby. Na financovanie projektu v roku 2015 sa využívali finančné prostriedky 
z týchto zdrojov: 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 21  Výdavky hradené y európskych prostriedkov 

Program Názov Zdroj 2015 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 11S1 2 998 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 11S2 529 
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0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 11S3 454 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 13S1   8 392 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 13S2     1 481 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 13S3     1 270 

   15 124 

5.3.5 Vyhodnotenie mimorozpočtových výdavkov  

Mimorozpočtové výdavky knižnica čerpala v rámci partnerstva pri realizácii národného projektu HIS od Ná-
rodného osvetového centra, zdroj 13S1 v sume 8 459 €, zdroj 13S2 1 493 €  a zdroj 13S3 1 280 €. Prostriedky 
v celkovej výške 11 232 € boli použité na nákup výpočtovej techniky. 

5.3.6 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov na zahraničné aktivity 

Knižnica čerpala výdavky na zahraničné aktivity formou aktívnej účasti na konferencii v Prahe s názvom Ar-
chivy, knihovny, muzea v digitálnim světe 2015. Prínosom pre knižnicu bola propagácia knižnice a publicita 
národného projektu OPIS PO2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry formou dokumentárneho 
filmu, ktorý bol vyrobený práve za týmto účelom a výmena skúseností s českými odborníkmi pri spracovávaní 
dokumentov podľa nových katalogizačných pravidiel RDA. Celkové výdavky na uvedenú aktivitu, ktorej sa 
zúčastnili 2 zamestnanci, boli vo výške 465 €. 

 

5.4 Finančné operácie 

Finančné operácie v hlavnej kategórii 400 a 500 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie sa v roku 2015 nereali-
zovali. 

 

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 

Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol 7 377 €, príjmy tvoril odvod z objemu vyplatených miezd vo 
výške 1,5 %, čo predstavovalo 4 971 €. Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka mali celkovú hodnotu 
6 294 € a boli použité ako príspevok na stravovanie zamestnancov, na regeneráciu pracovnej sily a na miku-
lášske balíčky v hodnote. Konečný stav sociálneho fondu k 31. 12. 2015 je  6 054 €. 

Depozitný účet nemal v roku 2015 žiadne obraty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1 Organizačná štruktúra 
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Odborná činnosť knižnice bola zabezpečovaná v zmysle organizačnej štruktúry a organizačného poriadku, 
ktorý podrobnejšie definuje pracovnú náplň jednotlivých útvarov, zodpovednosť a povinnosti ich zamestnan-
cov, pričom jednotlivé oddelenia zodpovedali predovšetkým za: 

1. dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (5 zamestnancov): 

a) mapovanie a dokumentovanie prejavov živej rómskej kultúry v rámci celého Slovenska, zber dát a doku-
mentov, odbornú evidenciu a spracovanie získaných dát a dokumentov, 

b) budovanie geografickej databázy informácií z oblasti rómskej kultúry – mapová služba, 
c) podieľa sa na edičnom spracovaní získaných kultúrnych objektov a dát v oblasti rómskej kultúry, 
d) organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, popularizačných a prezentačných podujatí so vzťahom k róm-

skemu etniku na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, atď.; 

2. oddelenie akvizície a spracovania fondov (7 zamestnancov): 

a) akvizíciu dokumentov do knižničného fondu, medzinárodnú výmenu dokumentov, kontrolu dodávania 
povinných výtlačkov, akvizíciu domácej i zahraničnej periodickej literatúry a jej evidenciu,  

b) spracovanie všetkých získaných dokumentov,  
c) analytické spracovanie seriálov, 

d) vyraďovanie dokumentov z knižničného fondu, atď.; 

3. oddelenie ekonomiky a prevádzky (3,5 zamestnanca): 

a) ekonomickú agendu súvisiacu s prevádzkou knižnice a so systémom Štátnej pokladnice,  
b) mzdovú a odvodovú agendu zamestnancov,  
c) správu všetkých objektov a ochranu majetku knižnice, 
d) prevádzku a údržbu motorových vozidiel, expedíciu a prísun poštových zásielok, 

e) hotovostné operácie knižnice, atď.; 

4. oddelenie historických knižničných fondov (4 zamestnanci): 

a) budovanie historických knižničných fondov, ich odborné analytické spracovanie,  
b) edičnú, publikačnú činnosť a prezentáciu knižnice v oblasti dejín knižnej kultúry, 

c) poskytovanie knižnično-informačných služieb súvisiacich s historickým knižničným fondom, atď.; 

5. oddelenie informačných technológií (4 zamestnanci): 

a) zabezpečovanie systémovej analýzy knižničných procesov, rozvoj, údržbu a prevádzku počítačov, lokál-
nych sietí a pripojenia knižnice na internet,  

b) implementáciu, koordináciu nasadzovania a prevádzku knižnično-informačného systému a ďalšieho soft-
véru používaných vo všetkých organizačných útvaroch knižnice,  

c) dodržiavanie štandardov v oblasti IT, určuje pravidlá a režimy práce s prostriedkami IT, dodržiavanie 
licencií a zmlúv, atď.; 

6. oddelenie knižnično-informačných služieb (11 zamestnancov): 

a) poskytovanie knižnično-informačných služieb v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom 
znení, realizáciu služieb všetkých študovní, prístup k internetu a elektronickým informačným zdrojom,  

b) poskytovanie konzultačných služieb a realizáciu informačnej výchovy, atď.; 

7. oddelenie ochrany fondov (7 zamestnancov): 

a) správu, ochranu, prísun a odsun knižničného fondu ŠVK, starostlivosť o sklady,  
b) revíziu knižničného fondu, 

c) preventívnu starostlivosť o dokumenty, väzbu periodík, základnú ochranu historických tlačí, atď.; 

8. útvar riaditeľa (1,5 zamestnanca): 

a) manažovanie knižnice v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
b) evidenciu písomností v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, správu ar-

chívu, spisového protokolu, evidenciu a správu majetku organizácie, prevádzka vzdelávacieho centra,  
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c) realizáciu kontrolnej činnosti,  
d) správu agendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, civilnej obrany a utajovaných 

skutočností,  
e) personálnu evidenciu a pracovnoprávnu agendu, vykonávanie úloh v oblasti sociálnej a zdravotnej staros-

tlivosti o zamestnancov, 

f) zabezpečovanie právnych služieb, 
g) riadenie a publicitu národného projektu počas udržateľnosti. 

 

6.2 Stav zamestnancov 

Záväzný limit zamestnancov pre rok 2015 bol stanovený vo výške 35 zamestnancov a v priebehu roka bol 
rozpočtovým opatrením upravený na 43, priemerný prepočítaný stav bol 42,4. 

V roku 2015 bol rozviazaný pracovný pomer s 3 zamestnancami, jeden z dôvodu odchodu do dôchodku, 
s dvomi zamestnancami sa pracovný pomer ukončil dohodou. Počas roka do pracovného pomeru boli prijatí 
3 zamestnanci. Dohoda o vykonaní práce bola celkove uzatvorená s 13-timi zamestnancami (na spracovanie 
recenzie, resumé, jazykovú korektúru, technické a grafické práce pripravovaných publikácií) a práce na do-
hodu o pracovnej činnosti vykonávalo 8 zamestnancov, a to na upratovacie práce, výkon kuriča, riadenie pro-
jektu, zabezpečovanie poštových zásielok na odoslanie. 

Knižnica vlani zamestnávala 5 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 1 zamestnanec pracoval 
na skrátený pracovný úväzok. Priemerný vek zamestnancov bol 43,15 roka. Týždenný pracovný čas bol 
v zmysle prijatej kolektívnej zmluvy 37,5 hodiny.  

V rámci svojich možností sa knižnica snažila vytvárať svojim stálym zamestnancom podmienky na zvyšovanie 
odbornej úrovne, t. z. umožnila im účasť na odborných podujatiach, realizovala pre nich školenia v priestoroch 
knižnice, zabezpečovala potrebnú študijnú a príručkovú literatúru. Na celkovom počte 64 pracovných ciest sa 
zúčastnilo 99 zamestnancov. 

Tabuľka 22  Limit zamestnancov - vývoj 

Stav 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
fyzický 39 38 36 36 36 35 39 45 45 43 

prepočítaný 37 37 34,5 35,5 35,7 34,7 37,3 44 44,9 42,4 

 

Tabuľka 23  Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015 

do 20 r. 21 r. – 35 r. 36 r. – 45 r. 46 r. – 55 r. 56 r. – 60r. nad 60 r. 

- 10 14 13 4 2 

 

Tabuľka 24  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015 

Vysokoškolské 
(VŠ) 

z toho VŠ 
knihovnícke 

Úplné stredné  
odborné 
(ÚSO) 

z toho ÚSO 
knihovnícke 

Stredné  
odborné 

(SO) 

27 7 11 1 5 

 

 

 

 

Tabuľka 25  Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015 

Zaradenie Počet celkom VŠ ÚSO SO 
vedúci zamestnanci 7 6 1 - 

odborní knihovnícki zamestnanci 26 19 7 - 
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administratívni zamestnanci 4 1 3 - 

ostatní, manuálne pracuj. zamestnanci 6 1 - 5 

SPOLU 43 27 11 5 

 

6.3 Priemerná mzda 

Záväzný ukazovateľ čerpania mzdových prostriedkov v pôvodnej výške 228 181 € bol zvýšený rozpočtovými 
opatreniami na 372 322 €, tento limit bol dodržaný a priemerná mesačná mzda pri fyzickom stave činila 
722 € na zamestnanca. Zamestnanci boli odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v novelizovanom 
znení a bol im poskytovaný základný tarifný plat, osobný príplatok v mesiacoch 1-4 a 8-12, príplatok za ria-
denie, príplatok za nadčas u 1 zamestnanca a odmeny boli vyplatené 2x do roka. 

Tabuľka 26  Vývoj priemernej mzdy v € 

Priem. mzda  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
v SR 623 669 723 744 769 786 805 824 858 859* 

v ŠVK 470 505 571 580 625 656 660 762 667 722 
* 3. Q. 2015 (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

Priemerná mzda zamestnancov knižnice v roku 2015 bola na úrovni 84 % priemernej mesačnej mzdy v hos-
podárstve. Pri poskytnutom limite mzdových prostriedkov však predstavuje len 554 €, čo je necelých 65 % 
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. 

 

6.4 Personálna politika, sociálna starostlivosť 

V oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti knižnica umožnila zamestnancom: 

a) reštauračné stravovanie poskytovaním stravovacích poukážok, 
b) preventívne lekárske prehliadky a vstupné lekárske prehliadky nových zamestnancov. 

Na rok 2015 bola podpísaná Kolektívna zmluva s odborovou organizáciou pôsobiacou v knižnici, v ktorej 
boli dohodnuté, resp. spresnené niektoré ustanovenia pracovného poriadku knižnice ako aj premietnuté usta-
novenia vyššej kolektívnej dohody uzatvorenej pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v plat-
nom znení, napr. pružný pracovný čas, 7,5 hodinový pracovný čas, 5 dní dovolenky naviac, percentuálna 
úprava náhrad v čase pracovnej neschopnosti, podmienky tvorby a čerpania sociálneho fondu a pod. 

V súlade s kolektívnou zmluvou a v záujme starostlivosti o psychickú pohodu zamestnancov sa dňa 4.7.2015 
uskutočnil tzv. športový deň pre zamestnancov knižnice, ktorého obsahom bol bowlingový turnaj. Súťa-
žili jednotlivci aj družstvá za jednotlivé útvary. Ocenenia pre najlepších knižnica získala sponzorsky. 

Vedenie ŠVK rozhodlo uskutočniť vianočné posedenie pre bývalých zamestnancov, ktorí z knižnice odišli 
do starobného alebo plného invalidného dôchodku. Posedenie s prezentáciou o činnosti ŠVK a jej pracovísk 
sa uskutočnilo 18.12.2015. 

V závere roka (21.12.2015) sa uskutočnila koncoročná zamestnanecká schôdza, spojená s neformálnou pre-
zentáciou činnosti dvoch útvarov: oddelenia akvizície a spracovania fondov a oddelenia ekonomiky a pre-
vádzky. Riaditeľka poďakovala zamestnancom za vykonanú práce a najmä úspešné ukazovatele, ktoré zamest-
nanci dosiahli vo väčšine pracovných činností. 

 

 

 

Fotografia 2 Bowlingový turnaj tímov a jednotlivcov 



Štátna vedecká knižnica v Prešove              Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 

 
50 

 

 

6.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana 

Snaha knižnice v starostlivosti o zamestnancov bola orientovaná na vytvorenie lepších pracovných podmienok, 
čo sa prejavilo hlavne v skvalitnení pracovného prostredia dodržiavaním zákonných predpisov v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany.  

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany boli činnosti zabezpečované 
zmluvne prostredníctvom dodávateľských služieb realizované spoločnosťou Falck Fire Services, a.s. Brati-
slava, s ktorou uzatvorila začiatkom roka 2015 zmluvu na 24 mesiacov. Počas roka  boli vykonané úlohy, ktoré 
vyplývajú zo zákonných opatrení: 

a) aktualizácia a doplnenie predpísanej dokumentácie, 
b) vstupné školenia u novoprijatých zamestnancov, 
c) verejná komplexná previerka BOZP s opatreniami a ich následným odstránením, 
d) poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle internej smernice, 
e) vypracovanie smerníc pre dodržiavanie základných povinností v oblasti BOZP v zmysle zákona 

č. 367/2001 Z. z. 

V roku 2015 boli v oblasti požiarnej ochrany realizované úlohy v zmysle platných vyhlášok. Úlohy sa plnili 
najmä v týchto oblastiach: 

a) aktualizácia a doplnenie predpísanej dokumentácie, 
b) vstupné školenia novoprijatých zamestnancov, 
c) revízia ručných hasiacich prístrojov a hydrantov, 
d) kontrola depozitárov kníh a ostatných priestorov v rámci prevencie, 
e) periodické školenie zamestnancov o ich povinnostiach pri vzniku požiaru a úlohy vyplývajúce z po-

žiarnych poplachových smerníc a evakuačných plánov, 
f) školenie členov protipožiarnych hliadok, ich pripravenosť preverená cvičným požiarnym poplachom. 
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Dodávateľ v priebehu roka 2015 zabezpečil školenie pre 3 novoprijatých zamestnancov a v závere roka pravi-
delné školenie v oblasti BOZP a PO pre všetkých zamestnancov knižnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL 
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7. 1 Interné kontroly 

Vnútorná kontrolná činnosť bola zameraná na realizáciu plánu hlavných úloh knižnice, zvyšovanie kvality 
práce a pracovnej disciplíny, na ochranu zvereného majetku a na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Vedúce oddelení zabezpečovali kontrolnú činnosť v rozsahu ich právomoci a zodpovednosti.  

V dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry bolo uskutočnených celkovo 10 kontrol: 

1. kontrola realizácie edičnej činnosti – zameraná na tvorbu podkladov a plnenie zmluvy k prioritnému  
projektu, ktorého predmetom bolo vydanie spevníka 15 rómskych piesní. Do konca mája boli pripravené 
podklady pre realizáciu nahrávania vybraných piesní. V mesiaci apríl-máj sa uskutočnili tri zvukové 
skúšky s potencionálnymi spevákmi spevníka Editou Kovářovou, Dominikou Klempárovou a Miroslavom 
Holubom. Po vyhodnotení skúšobných nahrávok sa v spolupráci pokračovalo s D. Klempárovou. V me-
siaci máj sa pripravovali podklady pre tvorbu zmlúv. Na tvorbe spevníka sa podieľajú zamestnanci 
DICRK, Vojtech Sloboda z OIT a externí dodávatelia služieb. Dátum kontroly: 15.05.2015; 

Druhá intenzívnejšia kontrola na rovnaký predmet kontroly bola uskutočňovaná priebežne od júla do de-
cembra, kedy sa zisťoval stav zvukových nahrávok a stav finalizácia audio. Textová časť a grafické spra-
covanie spevníka bolo finalizované v novembri, do tlače bol zadaný na prelome mesiacov november – 
december. Dátum poslednej kontroly: 10.12.2015; 

2. kontrola spracovania nahraného materiálu a tvorby DKO – bola zameraná na porovnanie zapísaných 
objektov s ročným plánom.  K 31. máju 2015 spracovalo oddelenie spolu 38 digitálnych kultúrnych ob-
jektov (DKO), z plánovaného ročného spracovania u 85 digitálnych objektov. K uvedenému dátumu bolo 
v stave rozpracovania ďalších 47 objektov, ktoré čakali na preklad anotácií a zápis do KIS Virtua. Plán 
spracovania DKO sa priebežne plní aj s ohľadom na to, že preklady všetkých textov do anglického a róm-
skeho jazyka vykonával len jeden zamestnanec, od júna 2015 budú preklady dodávať aj externí spolupra-
covníci. Dátum kontroly: 25. 05. 2015; 

Ďalšia kontrola tvorby DKO bola realizovaná v mesiaci september, kedy ku koncu mesiaca bolo pracova-
ných 75 digitálnych kultúrnych objektov. Preklady textov a anotácií boli od júna 2015 zabezpečené aj 
prostredníctvom externých prekladateľov. Dátum kontroly: 30.09.2015;  

3. kontrola popisných metadát a tvorby personálnych autorít – spracovanie metadát a postup pri tvorbe 
personálnych autorít v oblasti rómskej  problematiky. Ku koncu mesiaca máj bolo spracovaných 5 perso-
nálnych autorít, ktoré boli zaslané na konzultáciu správnosti do SNK v Martine. Ani po opakovaných 
výzvach neboli  zo strany SNK žiadne odozvy. Dátum kontroly: 26.05.2015; 

Ďalšia kontrola s rovnakým predmetom kontroly sa uskutočnila v decembri. Zápis DKO do KIS Virtua 
vykonávala na to určená zamestnankyňa, ktorá to má v popise pracovnej činnosti a ktorej bolo v novembri 
na žiadosť ŠVK udelené oprávnenie na tvorbu rómskych personálnych autorít priamo v KIS Virtua. Dátum 
kontroly: 10.12.2015 

4. kontrola plánu výjazdov na rok 2015 – kontrola bola zameraná na realizáciu navrhovaných pracovných 
ciest za účelom zberu materiálu (nahrávanie). Vzhľadom k neskoršiemu prideleniu prostriedkov na udrža-
teľnosť (v septembri 2015) sa plánované výjazdy do terénu realizovali len v minimálnej miere (napr. 
Gypsy Jazz Festival v Bratislave alebo predstavenia divadla Romathan). Dátum kontroly: 27.05.2015; 
30.11.2015; 

5. kontrola evidencie prevádzky študovne romistiky a kontrola knižného fondu študovne –bola zame-
raná na štatistické vykazovanie za obdobie január – máj 2015. Išlo o najmä o evidenciu dokumentov do 
študovne (ku koncu mesiaca máj bolo spolu zaevidovaných 612 kníh určených na absenčné štúdium),  
využívanie služieb študovne romistiky (k danému obdobiu bolo evidovaných 217 návštevníkov, realizo-
valo sa 60 prezenčných výpožičiek). Dátum kontroly: 28.05.2015.  
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Druhá kontrola činnosti študovne sa uskutočnila v druhom polroku 2015 a bola kontrola zameraná tiež na 
výkazy štatistík za obdobie júl – december 2015. K danému obdobiu služby študovne romistiky využilo 
72 návštevníkov. Dátum kontroly: 10.12.2015. 

Na oddelení akvizície a spracovania fondov bolo spolu vykonaných 12 kontrol: 

1. kontrola správnosti vedenia dennej evidencie a dodržiavanie noriem a štandardov pri katalogizácii 
novín a časopisov – kontrola bola zameraná na evidenciu dochádzajúcich novín a časopisov do knižnice,  
na správnosť ich katalogizácie a dodržiavanie noriem a štandardov. Boli skontrolované čísla evidovaných 
periodík, urgovali sa chýbajúce alebo omeškané čísla novín a časopisov. Dátum kontroly: 27.1.2015; 

2. kontrola dodržiavania pracovného času – objektom kontroly boli zamestnanci jednotlivých úsekov od-
delenia, kontrola sa zamerala na dochádzkovú listinu, príchod zamestnancov do  zamestnania, zápis do 
dochádzkovej listiny,  prítomnosť  na pracovisku, využívanie pracovnej doby, ako aj čas odchodu z pra-
coviska. Dátum kontroly: 27.2.2014; 

3. kontrola menného a vecného spracovania dokumentov – zámerom kontroly bolo dodržiavanie pravi-
diel a štandardov pri mennom a vecnom spracovaní monografií. Prezretých bolo 15 záznamov, spracova-
ných za obdobie 24.-25.2.2015. Dokumenty boli spracované v súlade s pravidlami AACR2 a MARC21 
a taktiež s použitím stanovených personálnych, korporatívnych a predmetových autorít. Dátum kontroly: 
9.3.2015; 

4. kontrola správnosti a plynulosti signovania dokumentov – pozornosť na danom úseku bola sústredená 
na stav spracovaných dokumentov, ktoré sú signované priebežne. Po označení dokumentov čipmi RFID, 
siglami knižnice a štítkami so signatúrou boli dokumenty zoradené podľa signatúr pripravené na odsun na 
OOF. Dátum kontroly: 30.4.2015; 

5. kontrola dodržiavania vyhlášky MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďo-
vaní a revízii knižničného fondu – uskutočnila sa kontrola prírastkového zoznamu, zoznamu úbytkov, 
evidencia darov a povinných výtlačkov. Všetky získané dokumenty boli zaevidované v pomocnej odbornej 
evidencii a podľa platných noriem a predpisov spracované v KIS Virtua. Prírastkový zoznam za rok 2014 
bol vytlačený, zaevidovaný a uložený na trvalé uchovanie. Dátum kontroly: 21.5.2015; 

6. kontrola plnenia plánovaných úloh – zameranie kontroly bolo na plnenie plánu činnosti za 1. polrok 
2014 na všetkých úsekoch oddelenia. Prírastok knižničného fondu činil 585 000 kn. j. (57%), úbytok 400 
(200 %). Neplní sa plán retrokonverzie, čo bolo spôsobené tým, že v rámci projektu neboli schválené 
finančné prostriedky. Vyskytol sa aj problém pri spracovaní pozostalosti prof. Mušinku, a to z dôvodu 
nedostatočného prísunu dokumentov zo strany darcu. Dátum kontroly: 24.6.2015.  

7. kontrola stavu retrokonverzie – priebeh kontroly bol zameraný na plnenie plánovaných úloh v rámci 
retrokonverzie kníh. Na retrospektívne spracovanie v roku 2015 bolo plánovaných 20 000 kn. j., z dôvodu 
neschválenia prioritného projektu k uvedenému dátumu bolo spracovaných iba 2 110 záznamov. Dátum 
kontroly: 28.7.2015; 

8. kontrola stavu urgencií periodických a neperiodických dokumentov – kontrolovaný bol úsek seriálov, 
kde sa nedodané čísla urgujú okamžite pri zistení, že číslo chýba (obyčajne pri dodávke nasledujúceho 
čísla). Nedodané PV neperiodických titulov sú urgované až po dodaní periodika Nové knihy. Nedodané 
noviny a časopisy sú po urgencii takmer na 100% dodané. Pri neperiodických dokumentoch je to zložitej-
šie, pretože ŠVK v Prešove  má právo PV až pri náklade 200 výtlačkov. Pri urgovaní týchto titulov sú 
v mnohých prípadoch urgované tituly dodané do knižnice.  Dátum kontroly: 19.8.2015; 

9. kontrola vyraďovania dokumentov – k uvedenému termínu boli vyradené všetky nezvestné dokumenty 
z druhej opakovanej revízie. Zrealizované bolo aj vyradenie dokumentov na základe záznamov o strate 
dokumentu z OKIS v počte 405 kn. j., čo predstavuje o 205 kn. j. viac ako bolo plánovaných. Je to tým, 
že niektoré exempláre boli vyradené v prírastkových zoznamoch, ale neboli zmenené statusy na vyradené 
(vyradené boli v 70.-80. rokoch minulého storočia, kedy existovali iba tlačené prírastkové zoznamy). Dá-
tum kontroly: 19.9.2015; 



Štátna vedecká knižnica v Prešove              Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 

 
54 

 

10. kontrola evidencie a spracovania časopisov – kontrolované boli noviny a časopisy dochádzajúce do 
knižnice a ich evidencia ako aj posledné záznamy v KIS Virtua, ktoré boli spracované v danom mesiaci. 
Všetky záznamy boli spracované v požadovanej kvalite. Staršie čísla sa nachádzajú buď na OKIS alebo 
v slovanskej študovni a študovni starých tlačí. V KIS Virtua boli kontrolované posledné záznamy, ktoré 
boli spracované v poslednom mesiaci – t. j. bibliografické, holdingové  a záznamy o exemplári. Dátum 
kontroly: 29.10.2015; 

11. kontrola plnenia plánu – pozornosť bola sústredená na prírastok, úbytok, akvizíciu kúpou, povinný vý-
tlačok, dary a výmenu. Predpokladá sa, že nebude splnené spracovanie pozostalosti prof. M. Mušinku, a to 
z dôvodu deficitu v prísune dokumentov v l. polroku 2015. Dátum kontroly: 27.11.2015; 

12. kontrola dochádzky – v súlade s plánom kontrolnej činnosti bola uskutočnená kontrola dochádzky za-
mestnancov na pracovisko a efektívne využívanie pracovného času. Dátum kontroly: 11.12.2015. 

Na oddelení ekonomiky a prevádzky bolo vykonaných 13 kontrol: 

1. kontrola pokladničnej hotovosti (vykonané boli 4 kontroly) – ich zameranie bolo na skutočný stav ho-
tovosti pokladne podľa pokladničnej knihy a dodržanie limitu pokladničnej hotovosti. Skutočný stav podľa 
pokladničnej knihy sa zhodoval so stavom pokladne prepočítaním hotovosti v pokladni. Súčasťou kontrol-
ného záznamu sú aj tabuľky: Rozpis pokladničnej hotovosti. Dátumy kontrol: 13.2.2015; 10.4.2015; 
25.5.2015; 23.6.2015; 22.7.2015; 13.8.2015; 29.9.2015; 

2. kontrola účtovníctva (účtovných dokladov) v zmysle zákona o účtovníctve – bola vykonaná  kontrola 
predkontácií na účtovných dokladoch za obdobie od 1.3.2015 do 9.3.2015. Išlo o kontrolu správnosti pred-
pisu účtovania, všetky náležitosti likvidačného listu ako aj podklady pre vznik účtovného prípadu objed-
návky, zmluvy. Dátum kontroly: 9.3.2015;  

3. kontrola držiavania pracovnej disciplíny – zameraná bola na dochádzku zamestnancov oddelenia na 
pracovisko kontrolou dochádzkovej listiny (príchody a odchody zamestnancov na pracovisko), prítomnosti 
zamestnancov na pracovisku počas dňa, plnenie denných pracovných činností a úloh, vyplývajúcich z da-
ných činností a dodržiavanie časového limitu na obedňajšiu prestávku. Do dochádzkovej OEP sa zapisuje 
aj zamestnankyňa, ktorá vykonáva upratovacie práce. Dátum kontroly 12.5.2015; 

4. kontrola v oblasti miezd – výplatné listiny – kontrola výplatných listín sa vykonáva priebežne každý 
mesiac po ukončení výpočtu miezd a pred zadaním príkazov k úhrade do systému Štátnej pokladnice. 
Záznam o kontrole sa nevyhotovuje každý mesiac, iba za náhodne vybraný mesiac raz polročne. Spraco-
vanie miezd je realizované prostredníctvom mzdového sofvéru SOFTIP PROFIT, ktorý zabezpečuje ak-
tualizácie v danej oblasti po každej novelizácii zákonníka práce, zákona o dani z príjmov a ostatných 
zmenách. Dátum kontroly: 8.6.2015;  

5. kontrola dodržiavania splatnosti došlých faktúr – kontrola došlých faktúr sa vykonáva priebežne pri 
ich doručení  na OEP a zaevidovaní do účtovníctva organizácie. Pri tejto kontrole bola venovaná pozornosť 
dodržiavaniu doby splatnosti, ktorá je v kompetencii účtovníčky. Neboli zistené žiadne porušenia, ktoré 
by mali za následok vyrubenie penále. Vyskytli sa prípady úhrady po dobe splatnosti, ktoré boli spôsobené 
oneskoreným dodaním faktúry zo strany dodávateľa. Dátum kontroly: 5.10.2015; 

6. kontrola mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia – zameraná bola na po-
rovnanie údajov zo mzdových listov a údajov uvedených na evidenčnom liste dôchodkového zabezpečenia  
t. j. u tých zamestnancov, ktorým skončil pracovný pomer v knižnici. Dátum kontroly: 7.10.2015; 

7. kontrola plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnej náplne upratovačky – kontrola bola realizo-
vaná v priestoroch knižnice na Hlavnej 99. Nedostatky z pohľadu vedúcej oddelenia neboli zistené. Pripo-
mienky  boli zo strany niektorých útvarov – OHKF (pripomienky k umývaniu a vysávaniu podláh oddele-
nia, používaniu dezinfekčných prostriedkov a k priebežnému čisteniu strechy od holubieho trusu), OASF 
a ÚR (pripomienky k údržbe sociálnych zariadení). Dátum kontroly: 22.10.2015. 

Na oddelení historických knižničných fondov bolo vykonaných 22 kontrol: 
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1. kontrola spracovania starých tlačí a rukopisov – hlavné zameranie bolo na kvalitu spracovania starých 
tlačí vlastného fondu, resp. fondov cirkevných knižníc a dodržiavanie príslušných právnych noriem, pred-
pisov a platných štandardov. Zo strany SNK v Martine doposiaľ nebola zaslaná aktualizácia metodiky pre 
popis starých tlačí vo formáte MARC21 v KIS Virtua, ktorá mala byť poskytnutá ešte v mesiaci december 
2014. Spracovanie historických dokumentov prebieha podľa doterajšej metodiky, pokynov a praxe, prob-
lematické otázky sa konzultujú, hlavne ak ide o autority, predmetové heslá, terminológiu fyzického popisu 
dokumentov, problematiku rozšírených titulných listov, opravu záznamov vlastných a doplňovanie zázna-
mov na strane iných tvorcov (SNK a SAV). Dátumy kontrol: 28.1.2015, 30.1.2015;  

2. kontrola poskytovaných služieb v slovanskej študovni a študovni starých tlačí – išlo o kvalitu posky-
tovaných služieb, prevádzku, štatistiky, pravidelné doplňovanie príručnej knižnice študovne starých tlačí. 
Kontrola bola zameraná aj na dodržiavanie otváracích hodín prevádzky študovní, donáška dokumentov 
pre používateľov z depozitu, vybavovanie telefonických objednávok a taktiež zabezpečenie odborných 
exkurzií pre študentov stredných a vysokých škôl.  Dátum kontroly: 2.2.2015; 30.9.2015;   

3. kontrola stavu skladov HKF – bola zameraná na čistotu skladov, zabezpečenie podmienok ochrany a ulo-
ženia dokumentov (miestnosti č. 20, 28, 43 a 45). V miestnostiach č. 20 a 45 prebiehali pasportizačné 
práce, realizovalo sa rozobratie 2 m regálov z dôvodu ich nezakotvenia, problematického upevnenia na 
stenu na stenu (sadrokartón), v spolupráci OOF boli postavené aj nové regály. Napriek starším pripomien-
kam doteraz neboli depozity upratané (stretie podlahy, vysávanie podlahy aj regálov). Kontrola bola ve-
novaná aj prístupom do depozitov k historickým dokumentom, uloženiu dokumentov a regulácii teploty 
a vlhkosti. Dátum kontroly: 26.-27.2.2015; 

Pri opakovanej kontrole stavu skladov HKF bola kontrola zameraná na čistotu skladov, podmienky 
ochrany a uloženia dokumentov, kontrolu zapisovania/evidovania podmienok uloženia dokumentov v de-
pozitoch (teplota, vlhkosť), podmienky ochrany fondov, realizácia revízie a pod. Dátum kontroly: 
26.8.2015; 13.11.2015; 

4. kontrola na úseku spracovania historických knižných fondov – v rámci kontroly hlavná pozornosť 
bola venovaná výberu a manipulácii s historickými dokumentmi z fondu ŠVK, deponovaných a sprístup-
ňovaných cirkevných knižníc. Jej zameranie bolo sústredené na konkrétnych zamestnancov pri zakladaní 
dokumentov z časového hľadiska a z hľadiska presnosti uloženia dokumentu podľa signatúry. Zamestnanci 
boli poučení vo veci manipulácie vzácnych a trezorových dokumentov ako aj ich evidencie a sprístupňo-
vania. Išlo aj o poučenie zamestnancov vo veci vybavovania hosťovského 1-dňového preukazu v spolu-
práci s OKIS a vo veci vypĺňania písomných žiadostí a postupu pri schvaľovaní písomných žiadostí. Dá-
tum kontroly: 9.3.2015 a 20.3.2015; 

5. kontrola na úseku spracovania historických knižných fondov, plnenie hlavných úloh – kontrola, ktorá 
bola realizovaná 5x v priebehu roka, sa zameriavala na dosahovanie plánovaných ukazovateľov oddelenia. 
Hlavná pozornosť bola venovaná stavu spracovania HF, príprave výstavy a konferencie, oprave a doplňo-
vaniu starších záznamov v KIS Virtua, retrospektívnemu spracovaniu dokumentov pre revízne práce, ove-
rovaniu nezvestných dokumentov, stavu edičných titulov Socha-Nemcová: Umelecký text a teória litera-
túry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa, a práca na druhom edičnom titule Knižná 
kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti, udalosti, dobová tlač). Skontro-
lovaný bol aj priebeh služieb v oboch študovniach. Dátumy kontrol: 31.03.2015; 01.04.2015; 30.09.2015; 
2.10.2015; 12.10.2015; 

V rámci ďalšej kontroly v roku 2015 na úseku spracovania HKF hlavná pozornosť bola zameraná na výber 
a manipuláciu s historickými dokumentmi z fondu ŠVK, deponovaných a sprístupňovaných cirkevných 
knižníc, zameraná na konkrétnych zamestnancov pri zakladaní dokumentov z časového hľadiska a z hľa-
diska presnosti uloženia dokumentu podľa signatúry. Dátum kontroly: 30.11.2015;    

6. kontrola rozpracovania titulov edičného plánu – zameraná na stav výskumných činností, redakčných 
prác, technického spracovania a iných činností. Ide o tituly Umelecký text a teória literatúry: o spisova-
teľskej a vedeckej  tvorbe Stanislava Rakúsa  a Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 
20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Kontroloval sa plánovaný termín odovzdania podkladov 
pre spracovanie licenčných zmlúv, termín odovzdania podkladov k dohodám a grafickú úpravu publikácií, 
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zapracované recenzované posudky, korektúry, obrázkové prílohy, príprava tlače na grafické a polygrafické 
spracovanie a iné práce. Dátumy kontrol: 3.4.2015; 29.9.2015;  

7. kontrola spracovania starých tlačí a rukopisov – hlavný dôraz bol kladený na kvalitu spracovania sta-
rých tlačí vlastného fondu, resp. fondov cirkevných knižníc a na dodržiavanie príslušných právnych pred-
pisov a platných štandardov. Realizácia kontroly bola prevedená na základe mesačných výkazov k 5/2015 
– štatistiky a ukazovatele, kontrola záznamov – nových a opravených či revidovaných a doplňovaných 
z HF ŠVK PO – metódou sondy. Dátum kontroly: 05.06.2015. 

Ďalšia kontrola v rámci spracovania starých tlačí a rukopisov bola realizovaná na základe mesačných vý-
kazov k 9/2005 – štatistiky a ukazovatele, parciálne kontrola záznamov – nových aj opravených či revido-
vaných a doplnených z HF ŠVK Prešov – metódou sondy k 10/2015 cez kód zamestnanca. Dátum kon-
troly: 29.10.2015; 

8. kontrola revíznych prác – zameraná na aktuálny stav skladov HKF (miestnosť č. 43 a 45), revíziu fondov, 
jeho umiestnenie (zmena statusov na depozit HF). Dátum kontroly: 25.8.2015 a 3.9.2015; 

9. kontrola plnenia hlavných úloh na úseku spracovania HKF – bola zameraná na dosahovanie plánova-
ných ukazovateľov oddelenia. Hlavná pozornosť bola venovaná spracovaniu starých tlačí, opravám dopl-
neniu starších záznamov v KIS Virtua, retrospektívnemu spracovaniu dokumentov pre revízne práce, ove-
rovaniu nezvestných dokumentov, vyselektovaniu nedatovaných dokumentov a dokumentov datovaných 
od 1919+ a pod. Z edičných titulov plánovaných na rok 2015 boli vydané tituly Socha, M. – Němcová, L.: 
Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa – vydaný (printová 
verzia a e-book 3 formáty) a druhý titul Domenová, M.: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej 
polovici 20. storočia – zborník vydaný (printová verzia a e-book 3 formáty). Kontrola bola uskutočnená aj 
v oboch študovniach a zamerala sa na prevádzku, poskytovanie služieb a doplňovanie dokumentov. Dátum 
kontroly: 23.12.2015;  

Na úseku informačných technológií bolo vykonaných 20 kontrol: 

1. kontrola v informačnom systéme Používateľ ŠVK – bola vykonaná počas bežnej pracovnej doby za-
mestnancov OKIS a bola zameraná na uloženie dokumentov s osobnými údajmi, aktuálnosť textu prihlá-
šok používateľa a jeho súlad so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, uloženie prihlášok používateľa v uzamykateľnej skrini a na prístup do KIS Virtua, v ktorom sú 
uložené údaje o používateľovi ŠVK. Dátum kontroly: 3.2.2015; 

2. kontrola v informačnom systéme Kamerový systém – objektom kontroly bolo OKIS počas bežnej pra-
covnej doby. Kontrola bola uskutočnená v priebehu roka 2x a zamerala sa na zabezpečenie priestorov 
kamerovým systémom, označenie monitorovaného priestoru a nastavenie doby uchovávania záznamu. Pri 
kontrole bolo zistené, že kamera č. 7 umiestnená v študovni viazaných periodík je nefunkčná. Súčasne 
bola vykonaná aj kontrola uloženia videozáznamu na HDD nahrávacieho zariadenia v kancelárii vedúcej 
OKIS, prístup k záznamu je chránený heslom a podľa §17 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol systém na uchovávanie záznamu nastavený 
na automatické vymazanie záznamu po 15-tich dňoch. Dátum kontroly: 3.2.2015; 4.5.2015; 

3. kontrola v informačnom systéme Personalistika, mzdy a účtovníctvo – objektom kontroly bolo OEP 
počas bežnej pracovnej doby zamestnancov útvaru. Išlo o kontrolu administratívnej bezpečnosti, objekto-
vej bezpečnosti, technickej bezpečnosti v neautomatizovanom IS a systémovej bezpečnosti v automatizo-
vanom IS. Všetky osobné spisy zamestnancov, s ktorými zamestnankyňa práve nepracovala a ostatné ma-
teriály v analógovej podobe s osobnými údajmi boli odložené v uzamknutej skrini. Vykonaná bola aj kon-
trola uloženia súhlasov zamestnanca u troch náhodne vybratých osôb. Všetko bolo v súlade s bezpečnost-
nou smernicou. Jednotný účtovný softvér Softip Profit je chránený heslom prostredníctvom zabezpeče-
ného prístupu CICSO VPN a heslom do aplikácie, ktoré pozná iba pracovníčka s oprávneným prístupom. 
Budova ako aj kancelárie oddelenia sú mimo pracovnej doby chránené pred neoprávneným prístupom 
prostredníctvom EZS, ktorý je napojený na pult ochrany Policajného zboru SR v Prešove. Dátum kontroly: 
26.2.2015; 



Štátna vedecká knižnica v Prešove              Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 

 
57 

 

4. kontrola dodržiavania interných dokumentov zameraná na dodržiavanie užívateľských prístupov, 
oprávnenosti prípadne neoprávnenosti prístupu k PC, obmedzení pri používaní  počítačovej siete – 
miestom kontroly boli tri útvary: OEP, OHKF, OASF, na ktorých sa uskutočnila 4x v priebehu roka kon-
trola správnosti nastavenia parametrov siete (IP adresy, maska, DNS a pod.), kontrola používateľských 
prístupov do pracovnej stanice a nastavenie užívateľských oprávnení. Bezpečnostný manažér uviedol na-
stavenia pracovných staníc (novozaradených počítačov) do súladu s internými dokumentmi. Dátum kon-
troly: 26.2.2015; 25.6.2015; 21.10.2015; 26.10.2015; 

5. kontrola počítačových staníc zamestnancov knižnice zameraná na inštalácie legálne zakúpeného 
softvéru, inštaláciu shareware, freeware, trial a demo, aktuálnosť antivírusovej a spywareovej 
ochrany – miestom kontroly boli 3 útvary: OEP, OSHF, OASF, na ktorých sa uskutočnila kontrola legál-
nosti nainštalovaného softvéru na pracovných staniciach zamestnancov a zároveň aj kontrola aktuálnosti 
antivírusovej ochrany. Na počítačoch nebol zistený nijaký nelegálne nainštalovaný softvér, antivírusová 
ochrana je aktuálna v danom čase. Dátum kontroly: 26.2.2015; 

Rovnaké kontroly boli vykonané aj na OKIS – Informačno-vedecké centrum, Hlavná 99 (25.6.2015), na 
OKIS, Námestie mládeže 1 (21.9.2015) a na OOF, Hlavná 99 a prevádzka Jilemnického 4 (29.10.2015); 

6. kontrola plnenia úloh zameraná na spracovanie a kvalitu spracovania plánovaného počtu spraco-
vaných digitálnych objektov typu scan a foto – miestom kontroly bolo OIT, Námestie mládeže 4. Bola 
vykonaná kontrola kvality a počtu skenovaných objektov za mesiace január a február. Počas týchto me-
siacov sa riešil problém s osvetlením skenovaného objektu pri veľkosti A 1 – problém bol odstránený 
konfiguráciou skenera. Rovnako boli skenované objekty typu maľba a riešený problém pri úprave nepra-
vouhlých objektov. Prebiehali testy formátov a príprava typov formátov a podkladov pre CDA. V mesia-
coch január a február bolo finálne po technickej stránke spracovaných 23 DKO typu foto. Dátum kontroly: 
27.2.2015; 

Cieľom druhej kontroly toho istého úseku OIT bolo skontrolovať kvalitu a počet skenovaných objektov 
za mesiace marec – máj. V tomto období prebiehala príprava a testovanie skenovania textových dokumen-
tov ako aj testovanie OCR softvéru. Prebiehali ďalšie testy formátov a ich príprava pre CDA. V mesiacoch 
marec – máj bolo finálne po technickej stránke spracovaných 20 DKO typu foto a scan. Dátum kontroly: 
1.6.2015. 

Tretia kontrola bola zameraná na spracovanie DKO typu scan a spracovanie DKO typu foto. Išlo o kvalitu 
a počet skenovaných objektov za mesiace jún – september, kedy prebiehala príprava a testovanie skeno-
vania textových dokumentov ako aj testovanie OCR softvéru. Prebiehali ďalšie testy formátov a ich prí-
prava pre CDA. Tu sa vyskytol problém s OCR rómskeho jazyka vzhľadom na chýbajúcu slovníkovú 
podporu rómskeho jazyka. Problém bude konzultovaný s výrobcom OCR Abbyy Finereader. V mesiacoch 
jún – september bolo finálne spracovaných po technickej stránke 16 DKO typu foto a scan. Dátum kon-
troly: 30.9.2015; 

Predmetom štvrtej kontroly bola kvalita a grafického spracovania objektov za mesiace október – december 
2015. V tomto období bol finálne spracovaný 1 DKO typu foto a scan. Počas týchto mesiacov sa realizovali 
návrhy banerov, novoročeniek a ďalších grafických materiálov. Dátum kontroly: 22.12.2015; 

7. kontrola plnenia úloh zameraná na spracovanie a kvalitu spracovania plánovaného počtu spraco-
vaných digitálnych objektov typu video a audio – miesto kontroly bolo OIT, Námestie mládeže 4. Na 
oddelení bola uskutočnená kontrola kvality a počtu video a audio objektov za mesiace január – apríl. 
V tomto období prebiehala príprava a testovanie titulkovania videa. Prebiehali testy formátov a príprava 
typov formátov a podkladov pre CDA. V mesiacoch január – apríl bolo po technickej stránke finálne spra-
covaných 38 DKO typu video a audio. Dátum kontroly: 4.5.2015; 

Predmetom druhej kontroly bola kontrola spracovania DKO typu video a kontrola spracovania DKO typu 
audio. Pozornosť bola venovaná kvalite a počtu video a audio objektov za mesiace máj – júl, kde po tech-
nickej stránke bolo spracovaných 23 DKO typu video a audio, finálne vrátane titulkov a exportov bolo 
spracovaných 17 DKO. Dátum kontroly: 31.7.2015; 
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Tretia kontrola na OIT sa týkala kvality a počtu video a audio objektov za mesiace august – október 2015. 
V mesiacoch august – október 2015 bolo po technickej stránke spracovaných 5 DKO typu video a audio, 
finálne vrátane titulkov a exportov bolo spracovaných 17 DKO. Dátum kontroly: 30.10.2015; 

Štvrtá kontrola bola zameraná na kvalitu a počet video a audio objektov za mesiace november – december. 
V tomto období bolo spracovaných po technickej stránke 4 DKO typu video audio, finálne vrátane titulkov 
a exportov boli spracované 4 DKO. Dátum kontroly 22.12.2015. 

Na oddelení knižnično-informačných služieb bolo vykonaných spolu 8 kontrol:  

1. kontrola správnosti pri zakladaní kníh v požičovni – kontrola bola zameraná na správne spracovanie 
dokumentov pred ich roztriedením a uložením do regálov, na správne zakladanie kníh v požičovni – re-
zervácie a stránky (objednávky) – dokumenty donesené zo skladov do knižnice. Kontrola bola vykonaná 
po začatí výpožičného procesu na základe vrátených (požadovaných) dokumentov používateľmi a po do-
náške dokumentov z depozitov. Dátum kontroly: 16.1.2015; 

2. kontrola správnosti priradzovania RFID etikiet – správnosť priradenia RDIF etikiet v požičovni na 
dokumenty pred ich roztriedením a uložením do regálov; kontrolovali sa dokumenty, ktoré boli vrátené 
používateľmi a donesené zo skladov ŠVK v Prešove dňa 16. a 19.1.2015. Kontrola sa uskutočnila pred 
začatím výpožičného procesu na základe vrátených (požadovaných) dokumentov používateľmi a po do-
náške dokumentov z depozitov. Dátum kontroly: 19.1.2015; 

3. kontrola správnosti zadaných e-mailových adries – podľa skriptu – zameranie kontroly bolo na správ-
nosť uvedenia prioritného kontaktu používateľa s knižnicou – e-mailovej adresy, podľa skriptu spracova-
ného systémovým knihovníkom knižnice. Za mesiac marec 2015 bola náhodne vybratá prihláška z data-
bázy a následne kontrolovaná. Bolo zistené, že e-mailový kontakt na prihláške nesúhlasil s adresou vo 
formulári, chyba nastala pri prepise emailovej adresy. Následné opatrenia na odstránenie nedostatku boli 
vykonané okamžite. Dátum kontroly: 2.4.2015; 

4. kontrola vyraďovania nevyzdvihnutých dokumentov – zameraná bola na jednu z pracovných činnosti 
zamestnankyne, ktorá bola práve v službe; kontrolovalo sa spracovanie postupov pri vyraďovaní nevy-
zdvihnutých – objednaných a rezervovaných dokumentov, správnosť zoradenia dokumentov po vyradení 
na oddelení, príprava dostatočného odkladacieho priestoru pre rezervácie z procesu vyraďovania a zara-
denie vyradených dokumentov podľa signatúr – príprava na transport dokumentov do depozitov. Dátum 
kontroly: 15.4.2015; 

5. kontrola evidencie prihlášok používateľov – týkala sa hlavne spôsobu vedenia evidencie – archivácie 
prihlášok registrovaných a prolongovaných používateľov knižnice v databáze prihlášok, ako aj dodržiava-
nia bezpečnostných predpisov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Dátum kontroly: 11.5.2015; 

6. kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny – pri náhodne vybratých štyroch zamestnancoch boli skon-
trolované príchody na pracovisko, využívanie pracovného času a odchody z pracoviska. Dátum kontroly: 
11.6.2015; 

7. kontrola archivácie potvrdeniek o výpožičkách – bola zameraná na dôslednosť archivácie potvrdení 
o absenčných výpožičkách používateľov u pracovníčky rannej zmeny zo dňa 08.09.2015. Dátum kontroly: 
10.9.2015; 

kontrola karty používateľa v KIS Virtua – pozornosť bola zameraná na postupy a správnosť zadávania 
údajov po prolongácii členstva v KIS Virtua. Pre porovnanie prepisu prihlášky používateľa do formulára v KIS 
Virtua boli vybraté dve prihlášky z databázy a následne skontrolované. Po skončení kontroly boli prihlášky 
opätovne uložené v uzamykateľnej databáze prihlášok. Dátum kontroly: 16.-18.11.2015. 

Na oddelení ochrany fondov sa uskutočnilo 13 kontrol: 
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1. kontrola presnosti a rýchlosti vyberania žiadaných dokumentov – z depozitu Virba bolo náhodne kon-
trolovaných 14 elektronických a jednu papierová žiadanka. Kontrolou bolo zistené, že všetkých 15 doku-
mentov bolo správne vybratých a doručených na OKIS (10 dokumentov do požičovne a 5 na označenie 
čipom). Dátum kontroly: 29.1.2015; 

2. kontrola stavu vyraďovacích prác – na základe príkazu riaditeľky ŠVK v Prešove zo dňa 13.1.2015 
v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a smernice o evidencii revízií a vyraďovaní knižničného 
fondu ŠVK v Prešove sa uskutočnila opakovaná revízia knižničného fondu revidovaného v roku 2010. 
Revízna komisia zabezpečila zrevidovanie chýbajúcich 624 kn. j.. Revíznymi prácami bol porovnaný fy-
zický stav knižničných fondov s evidenčným stavom. Z revízie KF z roku 2010 bolo z celkového počtu 
624 revidovaných, nájdených 63 kn. j a 561 zostalo chýbajúcich, pričom išlo o kn. j. chýbajúce pri mimo-
riadnej revízii po vlámaní do skladu Solivar, Pri hati.. Na vyradenie chýbajúcich kn. j. bol vypracovaný 
návrh na vyradenie nezvestných dokumentov a predložený vyraďovacej komisii na posúdenie. Dátum kon-
troly: 2.2.-13.2.2015; 

3. kontrola presnosti a rýchlosti zakladania vrátených dokumentov – kontrola sa uskutočnila v depozite 
Virba na prvom podlaží, kde sú uložené dokumenty so signatúrami v rozpätí B 1 – B 60 700. Dokumenty 
boli včas a správne založené, poškodené presunuté do koša na opravu. Signatúry na štyroch starších doku-
mentoch boli nečitateľné, preto boli opravené. Dátum kontroly: 24.2.2015; 

4. kontrola využívania pracovného času – kontrola bola vykonaná u všetkých zamestnancov oddelenia pri 
výkone ich pracovných povinností: vyhľadávanie žiadaných dokumentov, prísun a odsun dokumentov zo 
skladov a ich dopravu do požičovne, príručných knižníc študovní a jednotlivých oddelení, a pre zamest-
nancov knižnice na služobné účely. Raz týždenne realizujú odsun novej literatúry z OASF na OKIS. Dá-
tum kontroly: 6.3. a 20.3.2015;  

5. kontrola odsunu novej literatúry z OASF – vyplýva z činnosti presunu nových spracovaných dokumen-
tov na OKIS, kde sa realizuje vyčlenenie a výber vhodných publikácií a knižných noviniek na výstavu 
nových prírastkov a uloženie dokumentov do depozitu. Dátum kontroly: 13.4.2015; 

6. kontrola stavu kníhviazačských prác – kontrola pracovných činnosti v kníhviazačskej dielni zameraná 
na väzbu spracovaných ročníkov novín a časopisov, opravu poškodených dokumentov a ich odsun na 
OKIS, kde sa zmení status dostupnosti a uložia sa v skladoch. Okrem väzby a opravy poškodených doku-
mentov sa v kníhviazačskej dielni zhotovujú aj rôzne pomôcky pre zamestnancov ŠVK a realizujú sa re-
začské práce. Dátum kontroly: 22.6.2015; 

7. kontrola zameraná na revízne práce – objektom kontroly boli dokumenty uložené v depozite Virba. 
Revízne práce boli začaté 1.7.2015, pri ktorých bolo kontrolovaných 21 900 signatúr. Práce boli realizo-
vané v rámci prevádzkových možností, keďže nedostatočný a stále vypadávajúci signál mobilnej siete 
ORANGE neumožňoval plynulé spracovávanie revidovaných dokumentov. Výsledkom bol oveľa dlhší 
časový úsek potrebný na vykonanie revíznych prác. Dátum kontroly: 20.7.2015; 

8. kontrola skladových priestorov v depozite Virba – bola zameraná na mechanické čistenie dokumentov. 
V mesiacoch jún – september boli vykonané úpravy v skladových priestoroch, kde v jednej časti (cca 500 
m2 úžitkovej plochy) boli nahradené pevné regály za  kompaktný mobilný regálový systém. Pri presúvaní 
a ukladaní dokumentov však z časového hľadiska nebolo možné vykonávať mechanické čistenie doku-
mentov pre nedostatok časového priestoru. Tieto práce budú realizované priebežne počas roka. Veľmi 
znečistené dokumenty boli odsunuté do knihárskej dielne na opravu. Dátum kontroly: august 2015; 

9. kontrola upriamená na nevybavené, nulové žiadanky – objektom bol depozit, kde je uložená pozosta-
losť po J. Repčákovi, z ktorej boli vyžiadané dva dokumenty a doručené na OKIS. Dátum kontroly 
21.9.2015; 

10. kontrola situácie v skladoch – zameraná na stav regálov a voľných priestorov v depozite Virba. V rámci 
reorganizácie skladových priestorov, ktorá prebiehala v mesiacoch jún – september knižničný fond so 
signatúrou A bol presťahovaný na 2. nadzemné podlažie. Dokumenty so signatúrou B a C boli uložené do 
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mobilných regálov a všetky seriály a dokumenty so signatúrou D boli presťahované zo skladu Budovateľ-
ská do skladu Virba a uložené na prízemí objektu. Dátum kontroly: 26.10.2015; 

11. kontrola plnenia plánu činnosti – predmetom kontroly boli žiadanky, ich vybavovanie, oprava doku-
mentov a väzba časopisov. Plnenie ukazovateľov bolo vcelku uspokojivé. Nedostatky sa vyskytli v uka-
zovateli žiadanky (ich počet klesá), čo vyplýva na jednej strane častou prolongáciou výpožičiek, kedy sa 
žiadanka netlačí, na strane druhej lepšou informovanosťou o tom, v akom stave sa dokument nachádza (ak 
je dokument nedostupný, používateľ žiadanku nezadáva a v prípade rezervácie sa žiadanka netlačí). Z toho 
vyplýva, že je potrebné zvážiť plánovanie žiadaniek na rok 2016. Dátum kontroly: 13.11.2015; 

12. kontrola využívania pracovného času – na základe dochádzkovej listiny boli prekontrolované jednotlivé 
úseky práce, skontroloval sa stav jednotlivých činnosti, účasť zamestnancov oddelenia na pracovisku a do-
držiavanie pracovnej disciplíny. Dátum kontroly: 10.12.2015. 

Mesačne sa realizovali kontroly v zmysle príkazov riaditeľky č. 3/2014 k hospodárnemu využívaniu kopíro-
vacích, tlačiarenských a multifunkčných zariadení knižnice a č. 5/2015 na efektívne a hospodárne využívanie 
telefónnych zariadení.  

V priebehu roka 2015 v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove bolo spolu vykonaných 122 interných kontrol, 
ktoré boli vykonané v súlade s plánmi jednotlivých oddelení na rok 2015. V 95 % prípadov neboli zistené 
žiadne nedostatky, drobné zistenia boli odstránené na mieste. V roku 2015  neboli v knižnici zo strany zamest-
nancov podané žiadne sťažnosti, návrhy alebo petície. 

7.2 Externé kontroly 

V roku 2015 neboli v knižnici uskutočnené externé kontroly.  
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8. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE KNIŽNICE 

 

Knižnica v súčasnosti spravuje majetok štátu v obstarávacej cena 3 221 209 € a v zostatkovej hodnote 1 793 
267 €. Jeho zloženie je nasledovné: 

1. Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene 158 553 € má zostatkovú hodnotu 105 548 €. Ide o soft-
vér pre portál (1ks), softvér pre server získaný v rámci NP HIS (4ks) a softvér pre technické zariadenia na 
digitalizáciu a postprocessing. 

2. Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 3 062 657 € má zostatkovú hodnotu 1 687 719 €. Člení 
sa na: 

2.1 Pozemky majú hodnotu 180 601,- €. Ide o pozemky pri budovách skladov a prevádzkových budovách. 
Jeden pozemok je zatrávnená plocha určená na výstavbu novej účelovej budovy knižnice 

2.2 Stavby v obstarávacej cene 1 222 051 € majú zostatkovú hodnotu 653 225 €. Jedná sa o 3 budovy 
skladov a 3 prevádzkové budovy, pričom v jednej z nich je umiestnené oddelenie knižnično-informač-
ných služieb, v druhej, pozostávajúcej z dvoch oddelene stojacich objektov, sídli riaditeľstvo knižnice 
a ostatné odborné pracoviská a v tretej budove je zriadené nové odborné pracovisko ako výsledok NP 
DICRK. Knižnica má v správe majetok štátu – nehnuteľnosti, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami a to 
meštiansky dom v historickom centre mesta na Hlavnej ul. č. 99, objekt  pozostáva z dvoch samostatne 
stojacich budov. 

2.3 Stroje, prístroje a zariadenia majú obstarávaciu cenu 1 430 210 € a zostatkovú hodnotu 713 067 €. 
Ich súčasťou je výpočtová technika, reprografická technika, rezačka umiestnená v knihárskej dielni 
a technické zariadenia DICRK. 

2.4 Dopravné prostriedky majú obstarávaciu cenu 102 538 € a zostatkovú hodnotu 13 569 €. Tvoria 
ich  motorové vozidlá Volkswagen Transporter, Volvo C50 combi a Mercedes Benz Vito. 

2.5 Súčasťou majetku je aj projektová dokumentácia v obstarávacej hodnote 127 257 €. Tvorí ju doku-
mentácia o architektonickom návrhu novostavby a stavebný zámer novostavby, ktoré sú predprojek-
tovou dokumentáciou na novostavbu ŠVK a projektová dokumentácia na interiérové úpravy OKIS. 

3. Drobný hmotný majetok má hodnotu 361 069 €, v bezplatnom prenájme máme majetok v hodnote 
5 532 €. Sú to počítače, tlačiarne a reklamný panel, ktoré nám boli poskytnuté od Úradu priemyselného 
vlastníctva SR Banská Bystrica a Informačnej kancelárie Rady Európy. 

4. Okrem majetku vykazovaného v súvahe knižnica vlastní a spravuje aj knižničný fond. Ku koncu roku 
2015 to činilo vo finančnom vyjadrení majetok za 2 105 083 €. 

Knižnica má v správe 3 administratívne budovy a 3 bývalé sklady knižničného fondu. K 31.12.2015 eviduje 
prebytočný majetok – uvedené bývalé sklady kníh, na ktoré už v súčasnosti prebieha v 2 prípadoch proces 
prevodu správy/vlastníctva prostredníctvom registra ponúkaného majetku štátu. 

Na prevádzku administratívnych budov sa čerpali prostriedky predovšetkým na energie, ktoré činia z celko-
vých nákladov 75 %, to zn. 57 281 €.  V priebehu roka sa vyskytla urgentná potreba čistenia odtoku splaškovej 
vody a odstránenia nedostatkov vyplývajúcich z revízie elektroinštalácie. Na tri bývalé sklady kníh okrem 
výdavkov na daň z nehnuteľnosti neboli čerpané ďalšie prostriedky. 

Okrem toho má knižnica aktuálne v prenájme priestory slúžiace na uskladnenie knižničného fondu. Súčasťou 
prenájmu je aj mobilný regálový systém zabezpečujúci efektívnejšie využitie skladových priestorov. Navýše-
nie úložnej plochy pre knižničný fond je 5 700 bm. 

K 31.12.2015 evidovala knižnica záväzky voči dodávateľom v celkovej výške 1 654 €, z toho  v lehote splat-
nosti 1 496 € a  po lehote splatnosti 158 €. Záväzok po lehote splatnosti je z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych 
požiadaviek zo strany dodávateľa služby a dodatočné plnenie v roku 2016. Pohľadávky knižnica k 31.12.2015 
nevykazuje. 
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9. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

Cieľom knižnice v strednodobom výhľade je prinášať inovácie v poskytovaných službách, realizovať projekty 
zamerané na rôzne úseky knižničnej práce a v dlhodobom výhľade ju budovať ako modernú multifunkčnú 
kultúrnu a informačnú inštitúciu. Knižnica prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov plnila naplá-
nované úlohy realizáciou stálych činností, dlhodobých a krátkodobých úloh, ktoré sú bližšie popísané v kapi-
tole 4 tejto správy. 

V snahe dosiahnuť hlavné ciele a ukazovatele sledovala plnenie úloh takto: 

a) akvizícia a spracovanie knižničných fondov: 

 zabezpečovala kvalitné a efektívne doplňovanie dokumentov a zvýšila knižničných fond o 12 200 
kn. j., pričom dosiahnutý prírastok kúpou v počte 5 561 kn. j. o cca 45 % prekročil ukazovateľ stano-
vený kontraktom; pomer nákupu k povinným výtlačkom z celkového prírastku bol cca 46 % : 33 % 
v prospech nákupu, čo je dôsledkom vyššieho objemu finančných prostriedkov vyčlenených na nákup 
dokumentov z vlastného rozpočtu; povinné výtlačky majú stále vysoký podiel na celkovom doplňo-
vaní fondu a dokonca oproti roku 2014 sa výšil o 2 %, knižničné jednotky získané darom sa podieľali 
cca 20 % vďaka daru prof. Mušinku;  

 všetky zaevidované knižničné jednotky boli náležite odborne spracované; organizačnými zmenami od 
1.1.2015 bol do tohto úseku knižničnej práce začlenený úsek analytického spracovania článkov, na 
ktorom sa úlohy plnili rovnako úspešne ako pri spracovávaní neperiodických dokumentov; 

b) ochrana knižničného fondu: 

 väzba periodických dokumentov bola v maximálnej miere vykonávaná vlastnými zamestnancami 
v knihárskej dielni a len v minimálnej miere u externého dodávateľa, aj to iba z dôvodu, že periodiká 
určené pre príručnú knižnicu študovne viazaných periodík potrebujú označenie, na ktoré knižnica 
nemá potrebné vybavenie; 

 na úseku ochrany knižničných fondov sa zlepšila situácia v tom, že celý knižničný fond je fyzicky 
uložený na jednom mieste, v jednom objekte, pričom ide o objekt vyhovujúci z pohľadu statiky a dis-
pozície, rovnako sú vyhovujúce aj podmienky pre knihy ako papierové nosiče; problémom je však to, 
že ide o prenájom objektu, čo odčerpáva z rozpočtu ŠVK nemalé finančné prostriedky; 

c) knižnično-informačné služby: 

 knižnica kládla veľký dôraz na kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rámci KIS 
Virtua, pričom implementáciou zmien sa snažila prispieť k väčšiemu komfortu pri práci so systémom 
a ukazovatele výpožičiek stanovené kontraktom dosiahla, aj mierne prekročila o 8 %; pokiaľ ide o náv-
števnosť je ťažké určiť dosiahnutie cieľa: ak vychádzame z údajov dodaných zo SNK tak sme pláno-
vaný ukazovateľ prekročili o 41 %, ale ak vychádzame z výsledkov vlastného merania virtuálnej náv-
števnosti, cieľ sme splnili na 80 %; 

 knižnica sprístupňovala elektronické informačné zdroje EBSCO v rámci celoslovenskej licencie a cez 
prístupový systém Naviga aj databázy získané prostredníctvom národného projektu Informácie pre 
inovácie, sprístupňovanie ktorých garantuje SNK v Martine po podpísaní zmluvy s používateľom; 
zároveň pri spracovávaní rešerší plne využívala voľne prístupné databázy; 

d) spracovanie HKF a vedecko-výskumná činnosť: 

 spracovania, správy a ochrany HKF, vedecko-výskumnej a edičnej činnosti plnil úlohy v súlade s plá-
nom hlavných úloh od 1.1.2015 novovytvorený organizačný útvar – oddelenie historických knižnič-
ných fondov, ktorého odborní zamestnanci sa plne zamerali na spracovanie historických dokumentov 
vo fonde ŠVK a na riešenie výskumných úloh z oblasti výskumu knižnej kultúry; nový plánovaný 
ukazovateľ spracovania historických dokumentov bol splnený na 109 %; 
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 na tomto úseku knižničnej práce s realizoval aj prioritný projekt, ktorého obsahom bolo vydanie 2 pub-
likácií, čo sa podarilo zrealizovať; 

e) digitalizácia kultúrneho dedičstva: 

 na tomto úseku knižnica zabezpečovala udržateľnosť projektu (oficiálne od júna 2015 po finančnom 
ukončení projektu) a plánovaný ukazovateľ tvorby digitálnych kultúrnych objektov splnila na 
103,5 %; 

 dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry zároveň úspešne zrealizovalo dva prioritné pro-
jekty: obsahom jedného bolo vydanie spevníka 15 rómskych piesní v tlačenej aj zvukovej podobe 
a obsahom druhého bola realizácia 4 podujatí pre verejnosť, tzv. „živých kníh“ s tematikou rómskej 
kultúry a histórie; súčasťou tohto projektu bolo vytvorenie 13 originálnych portrétov svetových osob-
ností zo sveta umenia, ale aj politiky, a katalógu týchto obrazov; 

f) informačné a komunikačné technológie: 

 prevádzka IKT je nedeliteľnou súčasťou takmer všetkých knižničných činností ako aj realizácie prio-
ritných projektov, čiže podpora knižničnej činnosti z tohto hľadiska bola priebežne zabezpečovaná;  

 najvýraznejšou mierou sa útvar zabezpečujúci prevádzku IKT podieľal na mnohých aktivitách doku-
mentačno-informačného centra rómskej kultúry, pretože mnohé ich činnosti sú vzájomne úzko prepo-
jené; 

g) riadenie, financovanie a prevádzka: 

 v rámci riadenia a financovania prevádzky bol kladený dôraz najmä na to, aby všetky úseky knižničnej 
práce mali vytvorené vyhovujúce organizačné, finančné, materiálové, technické a personálne pod-
mienky, hoci z rozpočtu bežných výdavkov niektoré požiadavky a potreby nebolo možné zabezpečiť. 
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10. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 

 

10.1 Knižničný fond 

10.1.1 Akvizícia knižničného fondu 

Akvizícia knižničného fondu predstavuje štartovaciu čiaru takmer všetkých knihovníckych činnosti a preto 
je nutné, aby bola dostatočne finančne podporená. V roku 2015 sa podarilo vynaložiť po slabšom roku opäť 
viac, a to 80 964,18 €, pričom išlo o dva zdroje financovania: vlastný rozpočet knižnice (50 964,18 €) a účelové 
prostriedky prioritného projektu (30 000 €). V celkovej sume výdavkov na nákup sú náklady na tlačené doku-
menty, kolekcia 10 elektronických kníh a obnova licencie na súbor 6 elektronických databáz pod spoločným 
názvom EPI na tri roky (do roku 2018). V kontexte uvedeného sa dá povedať, že rok 2015 bol z pohľadu 
nákupu dobrý, hoci v rámci prioritného projektu nebola schválená celá požadovaná suma, ale iba 60 % z nej 
a objem finančných prostriedkov na nákup a počet zakúpených dokumentov nedosiahol úroveň z rokov 2012 
a 2013.  

Navyše je potrebné zdôrazniť, že ceny odborných dokumentov, ktorých akvizícia je pre vedeckú knižnicu 
kľúčová, vždy medziročne stúpajú, čo potvrdzuje aj analýza nákupov u dodávateľov, ktorí sú pre knižnicu 
rozhodujúci. Priemerná cena odbornej monografie sa pohybuje vysoko nad 30 €. Za posledné tri roky 
u knižných dokumentov cena medziročne narástla priemerne o 1 € a u periodických titulov je nárast 
priemerne až o 3-4 € na titul. Preto sa nakupuje hlavne česká a slovenská produkcia, ktorá je určená pre 
väčšinového používateľa na študijné účely. Iba veľmi sporadicky sa nakupujú kvalitné zahraničné diela en-
cyklopedického charakteru, vzácne umelecké diela a iné, ktoré by vo vedeckej knižnici mali byť tiež zastúpené, 
pretože ich cena nezriedka presahuje 100 € za exemplár.  

Nižšie znázornený graf prírastkov knižničného fondu nákupom zdôrazňuje význam a dôležitosť účelovo alo-
kovaných prostriedkov, ktoré knižnica získava prostredníctvom prioritných projektov, pretože predstavujú 
významný finančný nástroj. 

Graf 3  Prírastok knižničného fondu kúpou 

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj finančných prostriedkov vynaložených na doplňovanie fondov za po-
sledných 10 rokov. V prípade nákupu seriálov, po počiatočnom prudkom poklese sa situácia začala mierne 
zlepšovať a v roku 2015 suma na nákup periodík presiahla 5 000 €, čo je veľmi potešujúce. Samozrejme, 
odrazilo sa to aj na počte zakúpených titulov, ktorých bolo 226 (predošlé roky počet zakúpených titulov sa 
pohyboval medzi 160-170). 

Prostriedky na nákup EIZ vo forme plnotextových databáz článkov stále chýbajú a knižnica musí veľmi zva-
žovať svoje rozhodnutia, keďže stále prevláda záujem používateľov hlavne o tlačené dokumenty a hlavne 
v slovenskom, príp. českom jazyku. Navyše v príp. týchto databáz je možné zakúpiť iba ročnú licenciu. 
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Akýmsi kompromisom je snaha zakúpiť odborné elektronické knihy, keďže ide o trvalý nákup, nielen o jed-
noročné licencie ako je to v prípade EIZ. Jedinou databázou, resp. súborom databáz, ktorej licenciu knižnica 
pravidelne obnovuje, sú špecifické slovenské databázy pod spoločným názvom Ekonomické a právne infor-
mácie, ktoré sú veľmi využívané. Ako už bolo spomenuté, vlani sa podarilo obnoviť prístup až na tri roky.  

Tabuľka 27  Vývoj finančných výdavkov na nákup fondov (v €) 

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

knihy + špe-
ciálne doku-
menty 

43 318 34 854 38 804 45 116 
 

39 592 
 

40 410 71 798 79 049 52 691 69 794 

seriály 17 493 17 493 13 278 13 896 2 623 3 742 3 926 4 952 4 218 5 070 

EIZ, v tom: 2 158 2 423 1 000 9 561 824 4 985 10 337 5 228 1 229 6 100 

SPOLU, v tom: 
- vl. rozpočet 
- rozpočet PP* 

62 989 
43 053 
19 916 

54 770 
28 215 
26 555 

53 082 
23 203 
29 875 

68 573 
20 673 
47 900 

43 039 
24 039 
19 000 

49 138 
49 138 
––––– 

86 061 
51 061 
35 000 

89 229 
59 229 
30 000 

58 138 
38 138 
20 000 

80 964 
50 964 
30 000 

*prioritný projekt 

Povinné výtlačky knižnica získava na základe zákona č. 212/1997 Z. z. o periodických publikáciách, neperi-
odických publikáciách a rozmnoženinách audiovizuálnych diel a jeho noviel. Povinný výtlačok je síce príno-
som pre knižnicu, ale nemal by byť chápaný ako zdroj akvizície, najmä pre obmedzenia, ktoré so sebou prináša. 
Jeho význam tkvie v zachovaní kultúrneho dedičstva pre región, v ktorom knižnica sídli, a nemôže tvoriť 
vysoké percento z celkového ročného prírastku. Napriek tomu je súčasťou knižničného fondu a ako taký sa 
používateľmi využíva. 

Je zaujímavé, že vyšší objem finančných prostriedkov na nákup v roku 2015 zvýšil podiel nákupu na celkovom 
prírastku KF, ale paradoxne je vyšší aj počet získaných povinných výtlačkov a opätovne tvorí 1/3 z celkového 
prírastku.  

Tabuľka 28  Pomer nákupu fondov a povinného výtlačku 

Ukazovateľ 2012 2013 2014 2015 

 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
Celkový  
prírastok 

13 000 100,0 13 407 100,0 11 960 100 12 200 100 

Nákup 6 022 46,3 6 537 48,8 5 167 43,2 5 561 45,6 

Povinný 
výtlačok 

3 429 26,4 3 610 26,9 3 756 31,4 4 004 32,8 

 

10.1.2 Spracovanie knižničného fondu 

Na úseku spracovania fondov patrí knižnica k významným participantom na tvorbe bibliografických zá-
znamov, k významným prispievateľom a tvorcom spoločnej databázy, či už ide o bibliografické záznamy 
knižných dokumentov a periodických titulov, ako aj v oblasti článkovej bibliografie, ktorá bola organizačnou 
zmenou od 1.1.2015 začlenená na oddelenie akvizície a spracovania fondov. Knižnica sa radí medzi význam-
ných spolutvorcov Súborného katalógu seriálov, ktorý spravuje UKB. 

Rovnako aktívnu pozíciu ako pri tvorbe bibliografických záznamov zaujala knižnica aj pri tvorbe záznamov 
autorít, pri ktorých spolupracuje so SNK v Martine a prispievala svojimi návrhmi. Situácia sa výrazne zmenila 
najmä v oblasti tvorby rómskych autorít, kde je ŠVK jediným aktívnym spracovateľom v rámci Slovenska. 
Vzhľadom na zdĺhavosť schvaľovacieho procesu zo strany SNK a na základe skutočnej aktívnej práci knižnica 
oficiálne požiadala o pridelenie oprávnenia na tvorbu rómskych autorít, v čom jej SNK vyhovela a ŠVK 
bude tieto autoritatívne záznamy priamo vytvárať. 

ŠVK je celoslovenským dokumentačným pracoviskom pre oblasť dokumentovania rómskej kultúry, najmä jej 
digitálnu formu, a patrí medzi priekopníkov spracovania digitálnych kultúrnych objektov, tzv. e-bornov, 
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ktoré nemajú analógovú predlohu. Jej zamestnanci pri tvorbe popisných metadát využívajú svoj potenciál 
a skúsenosti z knihovníckeho spracovávania, ktoré je na Slovensku dobre zvládnuté. Napriek tomu knižnica 
konzultuje popis e-bornov nielen so SNK, ale aj s inými pamäťovými a fondovými inštitúciami na Slovensku. 
Tieto skutočnosti len potvrdzujú význam knižnice v celoslovenskom meradle a jej dôležitosť pri spracová-
vaní nehmotného kultúrneho dedičstva.  

Súčasťou spracovávania knižničného fondu je analytické spracovanie, čiže excerpovanie a popis seriálových 
článkov. Knižnica prispieva do celoslovenskej databázy článkovej súbežnej bibliografie s dôrazom na zá-
znamy z oblasti slavistiky, ukrajinistiky a rusinistiky na celoslovenskej úrovni. V roku 2015 prestala týmto 
spôsobom spracovávať regionálnu a zborníkovú seriálovú literatúru a to hlavne z dôvodu masovej digitalizácie 
slovacík realizovanej v SNK. Nie je účelné a z pohľadu využitia potenciálu odborných zamestnancov ako 
efektívne a hospodárne spracovávať niečo, čo už realizuje iná inštitúcia. Zatiaľ sa ukončuje spracovanie do-
kumentov z oblasti slavisticky, avšak doménou zostáva rusínska a ukrajinská literatúra, v spracovávaní ktorej 
je ŠVK jedinou a svojou odbornosťou aj jedinečnou knižnicou na Slovensku. Ušetrené odborné kapacity kniž-
nica využije na tvorbu personálnych a korporatívnych autorít týchto národnostných menšín. 

Prioritný projekt Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK, s ktorým knižnica začala v roku 2006, nebol podpo-
rený posledné dva roky, čím sa len predlžuje čas potrebný na spracovanie záznamov o celom fonde do KIS 
Virtua. Chýba spracovať ešte asi 18 000-20 000 dokumentov, ale v roku 2015 sa podarilo spracovať len 2 110 
záznamov o dokumentoch, pretože popri hlavnej činnosti OASF sa v pracovnom fonde zamestnancov nedal 
nájsť priestor. Avšak vďaka podpore prioritného projektu na rok 2016 sa spracujú do elektronickej podoby 
posledné dokumenty KF a celý fond bude prostredníctvom online katalógu prístupný verejnosti. 

10.1.3 Spracovanie HKF a vedecko-výskumná činnosť 

Historické dokumenty sú súčasťou knižničného fondu knižnice takpovediac od počiatku jej existencie. Ich 
spracovávanie však zaostávalo za spracovávaním súčasnej literatúry, a to najmä z dôvodu chýbajúcich odbor-
ných kapacít, ale aj preto, že dokumenty 16. – zač. 20. storočia nemajú taký veľký potenciál využitia čo do 
počtu používateľov ako v prípade súčasného živého fondu. Tvoria však podstatnú časť písomného kultúrneho 
dedičstva, preto zo strany ŠVK bolo nevyhnutné k nemu aj takto pristúpiť. 

Zmenami v rámci Slovenska (masová digitalizácia) dozrel čas na zmeny aj v knižnici, čoho dôsledkom bolo 
vytvorenie oddelenia historických knižničných fondov od 1.1.2015. Táto skutočnosť len potvrdzuje, že ŠVK 
s plnou vážnosťou pristupuje k ochrane HKF ako kultúrneho dedičstva, hoci na túto činnosť nemá vytvorené 
ideálne podmienky. Napriek tomu venovala zvýšenú pozornosť spracovávaniu HKF, keď sa podarilo mierne 
prekročiť ukazovateľ spracovania dohodnutý v kontrakte o 9 %. 

Dôležitosť ochrany HKF v knižnici sa prejavuje aj tým, že v priebehu minulého roka odborní zamestnanci 
pripravovali druhú časť z fondu ŠVK na vyhlásenie za historický knižničný fond. Návrh bol prekonzulto-
vaný so SNK v Martine a oficiálna žiadosť o vyhlásenie bude predložená na MK SR v prvom polroku 2016. 
Predpokladá sa navrhnúť približne 350-400 tlačí. 

V zmysle § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov ŠVK ako 
vedecká knižnica v rámci svojho zamerania a špecializácie „vykonáva vedecko-výskumnú činnosť a podieľa 
sa na vedecko-výskumných projektoch“, čo sa prejavilo aj pri uzatváraní kontraktu so zriaďovateľom na rok 
2016, kde je vedecko-výskumná činnosť zadefinovaná ako samostatná odborná činnosť so samostatným 
rozpočtom bežných výdavkov. V tejto súvislosti sa v posledných cca 4 rokoch knižnica pripravovala na získa-
nie akreditácie na vedu a výskum v oblasti výskumu dejín knižnej kultúry. Príprava prebiehala najmä cez 
zabezpečenie personálnych kapacít, organizovanie vedeckých konferencií a publikačné aktivity. V závere roka 
sa podklady potrebné k žiadosti finalizovali a začiatkom roka 2016 boli predložené do CVTI SR prostredníc-
tvom portálu SK CRIS. 

Edičná činnosť patrí medzi aktivity, ktorými sa knižnica výrazne prezentuje nielen v prostredí knihovníckej 
komunity, ale aj v prostredí historikov a archivárov, najmä pokiaľ ide o dejiny knižnej kultúry východného 
Slovenska. Výrazné zmeny vo vydavateľskej činnosti čo do typológie vydávaných titulov nastali už pred cca 
4-5 rokmi, keď sa knižnica sústredila na vydávanie konferenčných a nekonferenčných zborníkov, katalógov 
HKF a odborných publikácií a monografií. Po obsahovej aj typografickej stránke sa rapídne zvýšila úroveň 
vydávaných publikácií.  
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Financovanie edičnej činnosti knižnica zabezpečuje zväčša cez prioritné projekty, aj v roku 2015 boli cez 
prioritný projekt vydané dva tituly obsahovo sa viažuce sa ku knižnej kultúre. Bližšie informácie k edičnej 
činnosti OHKF sú v podkapitole 3.1 Prioritné projekty a ich vyhodnotenie. 

10.1.4 Uloženie a ochrana knižničného fondu 

Starostlivosť o knižničný fond patrí z pohľadu používateľov medzi málo viditeľné činnosti knižnice. Tie 
však veľmi úzko súvisia s činnosťami iných organizačných útvarov a sú náročné na finančné prostriedky, na 
čas i na presnosť. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť náročnosť práce zamestnancov OOF najmä v expono-
vanom období (začiatok semestrov akademického roka vysokých škôl), ktorá stúpa so zvyšujúcim sa počtom 
žiadaniek.  

Graf 4 poskytuje prehľad ako sa za 10 rokov vyvíjal počet zadaných žiadaniek na dokumenty z KF, a to 
žiadaniek celkom a žiadaniek zadaných cez online katalóg. V ich celkovom počte sú zarátané ešte aj žia-
danky na dokumenty HKF, ktoré sú vypisované manuálne, a výnimočne aj žiadanky tých dokumentov z fondu, 
ktoré z nejakého dôvodu nie je možné objednať elektronicky. Počet takýchto žiadaniek však z roka na rok 
klesá, keďže medziročne stúpa počet dokumentov spracovaných do elektronickej formy. Naviac aktualizáciou 
nového online katalógu (Chamo) je možné objednať cez KIS aj dokumenty, ktoré ešte nemajú zosnímaný 
čiarový kód. Napriek tomu je treba skonštatovať, že snímanie čiarových kódov ide značne pomaly, realizuje 
sa iba u dokumentov, ktoré si používatelia akýmkoľvek spôsobom vyžiadajú, pred ich vypožičaním. Tento 
fakt značne ovplyvňuje vykonávanie revízie KF prostredníctvom technológie RFID, ktorú práve pre nezosní-
mané čiarové kódy nie je možné zatiaľ realizovať, hoci má knižnica všetky potrebné zariadenia. 

Aj v roku 2015 bol zaznamenaný pokles žiadaniek o cca 6 %, ale ako bude uvedené v časti 10.2 Knižnično-
informačné služby, počet výpožičiek to neovplyvnilo, pretože tie sa zvýšili medziročne o takmer 8 %. Dôvod 
poklesu môže súvisieť aj s častou prolongáciou výpožičiek alebo so zvýšeným využívaním rezervácií, kedy sa 
žiadanka netlačí. 

Pri hodnotení je pre knižnicu dôležité najmä to, že sa znižuje rozdiel medzi celkovým počtom žiadaniek 
a počtom žiadaniek vytlačených zo systému na základe online objednávok. Je pravda, že tieto počty sa z dô-
vodu žiadaniek zadávaných manuálne na dokumenty HKF tak skoro nedostanú na rovnakú úroveň, ale vďaka 
projektu retrokonverzie realizovanej od roku 2006 sa zvýšil počet dokumentov spracovaných elektronicky 
(98 %).  

Graf 4 Vývoj v počte žiadaniek 

 

Za najväčší problém v oblasti starostlivosti o knižničný fond knižnica stále považuje úsek skladov kniž-
ničného fondu a ich prevádzku. Budovy skladov v správe knižnice pre nedostatok prostriedkov na údržbu 
sú vo veľmi zlom, až havarijnom stave a preto bolo nevyhnutné v priebehu posledných 4 rokov knižničný fond 
z nich vysťahovať. Tým sa stali prebytočným majetkom. Tri zo šiestich objektov boli už v rokoch 2014 a 2015 
odpredané, pričom pri prevode vlastníctva knižnica postupovala v súlade s ustanoveniami zákona o správe 
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majetku štátu a so súhlasom Ministerstva financií SR. U ďalších troch predpokladá odplatný prevod vlastníctva 
v roku 2016. 

Nevyhovujúca priestorová situácia a havarijný stav knižničných skladov, ako aj zamietnutie iných navrho-
vaných riešení (novostavba účelovej budovy ŠVK /2009/, predloženie štúdie na vybudovanie centrálneho kniž-
ničného skladu /2011/, odkúpenie budovy v centre mesta s úžitkovou plochou cca 10 000 m2 /2013/) prinútili 
vedenie knižnice hľadať riešenie v prenájme vhodných objektov. V roku 2012 bol prenajatý veľkokapacitný 
dvojpodlažný objekt s kapacitou takmer 2 000 m2 úžitkovej plochy, ktorý bol upravený podľa požiadaviek 
knižnice tak, aby knižničný fond mal na svoje uloženie podmienky v súlade so zákonom o knižniciach, ale 
najmä, aby bol prenajímaný priestor maximálne využitý. V roku 2015 majiteľ objektu zabezpečil zvýšenie 
úložnej kapacity o ďalších 5700 bežných metrov inštaláciou mobilného regálového systému na ploche cca 500 
m2, čím pre knižnicu vytvoril rezervu cca na 10 rokov. 

V minulom roku sa podarilo presťahovať do tohto objektu všetky dokumenty knižničného fondu a zároveň 
ukončiť zmluvu o prenájme uzavretú od roku 2003 na dobu určitú. Po prvý raz za svojej viac ako 60-ročnej 
existencie knižnice (s výnimkou počiatočných rokov s nízkym počtom dokumentov KF) je celý knižničný 
fond pod jednou strechou a zároveň sú dokumenty uložené v priestoroch, ktoré sú vyhovujúce z pohľadu 
statiky, dispozície a ostatných podmienok (objekt je suchý a vykurovaný, resp. temperovaný). Súčasťou 
prenajatého skladu sú od roku 2013 aj kancelárske priestory zamestnancov OOF, kde sú zabezpečené všetky 
podmienky pre výkon práce týchto zamestnancov, najmä prístup na internet a tlač žiadaniek priamo z KIS 
Virtua. 

Presťahovaním KF do jedného objektu a rozhodnutím o umiestnení pracovných priestorov OOF priamo 
v sklade knižnica podstatne skrátila čas potrebný na denné presúvanie fondu a znížila finančné pro-
striedky potrebné na prevádzku motorových vozidiel (nákup pohonných hmôt), resp. na ich prípadné 
opravy.  

Napriek týmto pozitívam hľadanie komplexného riešenia priestorových podmienok na činnosť knižnice však 
zostáva stále aktuálne, pretože z pohľadu hospodárenia knižnice nie je prenájom priestorov na uloženie fondu 
dobrým stavom, ale vzhľadom na absenciu iných riešení bol v danom čase jediným možným. Do budúcna však 
z hľadiska efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov je potrebné naozaj uvažovať nad tým, ako za-
bezpečiť vlastný priestor pre uloženie fondu a v tejto súvislosti za úvahu stojí možné odkúpenie prenajíma-
ného objektu, ktorý už dnes spĺňa väčšinu podmienok pre dobrý depozit knižničného fondu. 

 

10.2 Knižnično-informačné služby 

Knižnica sa prezentuje verejnosti najmä prostredníctvom rôznych typov poskytovaných služieb v súlade so 
zákonom o knižniciach, a realizáciou krátkodobých kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí pre ve-
rejnosť a špecifických odborných podujatí pre zamestnancov alebo odbornú verejnosť. Na tomto úseku kniž-
ničnej práce niektoré ukazovatele v porovnaní s rokom 2014 mierne stúpli, u niektorých došlo k poklesu.  

Graf 5 poskytuje prehľad o vývoji absenčných výpožičných služieb vrátane MVS a MMVS za 10 rokov, teda 
od obdobia plnej prevádzky knižnice v KIS Virtua, a po počiatočnom náraste možno konštatovať stabilitu 
v absenčných výpožičkách, ktorá je odrazom kvalitnej akvizičnej práce ako aj odrazom schopností poskytovať 
rýchle a kvalitné medziknižničné výpožičné služby. Mierne výkyvy medzi rokmi boli spôsobené obmedzením 
prevádzky z dôvodu opráv budov alebo sťahovania fondu. 

 

 

 

Graf 5  Vývoj absenčných výpožičiek 
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Graf 6 poskytuje prehľad iba o medziknižničnej výpožičnej službe. Aj o tento druh knižnično-informačných 
služieb je stále veľký záujem a ako je z grafu vidieť, od roku 2006, kedy došlo k prudkému nárastu služieb 
poskytovaných prostredníctvom MVS a MMVS, iba v roku 2012 bol väčší pokles z dôvodu sťahovania kniž-
ničných fondov. Knižnica nechcela sťahovanie riešiť dodávateľsky, zabezpečila si ho vlastnými zamestnan-
cami a na poskytovanie MVS a MMVS už nemala dostatočné personálne kapacity. Preto bol tento druh služieb 
pozastavený na 4 mesiace. 

Podobný pokles a z takmer rovnakého dôvodu nastal aj v minulom roku, keďže časť fondu bola pre MVS 
a MMVS uzavretá práve pre novú organizáciu fondu v súvislosti s inštaláciou mobilného regálového systému. 
Z kapacitných dôvodov preto nebolo možné zabezpečiť výpožičky všetkých signatúr. Signatúry B a C boli 
kompletne nedostupné pre verejnosť počas 4 mesiacov. 

Graf 6  Vývoj MVS a MMVS 

 

Výrazne zmeny nastali najmä pokiaľ ide o virtuálnu návštevnosť, ktorá pozostáva z návštev webového 
sídla a z návštev, resp. vstupov do elektronického katalógu (definícia zo štatistického výkazu KULT 10-01 
o knižnici schváleného na rok 2015). Na základe údajov zo SNK je návštevnosť online katalógu ŠVK cez 
portál Slovenská knižnica (www.kis3g.sk) až 980 939! Podľa meraní, ktoré si zabezpečovala knižnica 
sama, je virtuálna návštevnosť online katalógu len 122 484. Z uvedených čísel je evidentné, že spôsob merania 
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v oboch prípadoch je odlišný. SNK podľa našich informácií zmenila spôsob počítania virtuálnej návštevnosti, 
konkrétne údaj o počte vstupov do elektronického katalógu knižnice. Keďže ide o údaj, ktorý je knižnica 
povinná vypĺňať aj v spomínanom štatistickom výkaze o knižniciach, v prípade nejednotného spôsobu výpočtu 
návštevnosti budú knižnice vzájomne neporovnateľné. 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na normu STN EN ISO 2789 Medzinárodná knižničná štatistika, 
ktorá v podkapitole 3.3 Využívanie knižnice a používatelia definuje pojem relácia a v poznámkach k nej vy-
svetľuje, čo sa chápe pod virtuálnou návštevou a stanovuje časový limit jednej virtuálnej návštevy v trvaní 
priemerne 30 minút. Zároveň uvádza, že ak sa použije iný časový limit, je potrebné ho uviesť. Okrem toho 
norma nepozná pojem vstupy, iba pojmy relácia a virtuálna návšteva. 

Keďže nemáme oficiálnu informáciu SNK o spôsobe výpočtu virtuálnej návštevnosti, resp. vstupov do online 
katalógu v tejto správe sa uvádza údaj získaný vlastným meraním návštevnosti v sumárnom počte (spolu s náv-
števnosťou webového sídla a fyzickou návštevnosťou knižnice) ako je uvedený v grafe 1 (kapitola 3 Kontrakt 
a jeho zhodnotenie) aj v štatistike výkonov, ktorá je prílohou č. 6 tejto správy. 

S klesajúcou návštevnosťou môže mať súvis aj počet registrovaných používateľov, ktorý tiež pozvoľná klesá 
od roku 2011, ako to prezentuje graf 7. Spomínaný nepriaznivý trend demografického vývoja pozorujú aj 
verejné regionálne knižnice na Slovensku, ktorých najväčšou cieľovou skupinou sú deti rôznych vekových 
kategórií. Obyvateľov pribúda len veľmi pomaly a tento stav sa odráža ako v školách, tak aj v knižniciach. 

Graf 7  Registrovaní používatelia 

 

V poskytovaní knižnično-informačných služieb však knižnica aj za tejto situácie vidí rezervy, ale ich vyu-
žitie je spojené s realizáciou rozvojových aktivít. Ich aplikovanie do praxe najviac brzdia nevyhovujúce prie-
story, ktoré neumožňujú rozširovať ponuku nových služieb a snaha improvizovať často znižuje kvalitu posky-
tovaných služieb, ako aj celkový obraz o knižnici,. Pred tromi rokmi začala knižnica s postupnou realizáciou 
prioritného projektu Implementácia technológie RFID v knižnici, ktorý bol pôvodne rozvrhnutý na 4 roky 
a ktorý v konečnom dôsledku zvýši kvalitu služieb pre používateľov a knižnici prinesie efektivitu v oblasti 
výpožičného procesu a ochrany knižničných fondov. Žiaľ, 3. etapa projektu už druhý rok za sebou (2014 
a 2015) nebola zo strany zriaďovateľa podporená pre nedostatok finančných zdrojov. Je pravda, že posledné 
dve etapy sú finančne náročnejšie, ale táto investícia prinesie na strane knižnice produktivitu do procesu po-
skytovaných služieb, efektivitu procesov na úsek ochrany KF a úsporu finančných prostriedkov a na strane 
používateľov úsporu času, vyšší komfort a spokojnosť. 
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10.3 Dokumentácia rómskej kultúry  

Digitalizácia ako nová odborná činnosť pre oblasť dokumentovania rómskej kultúry sa v knižnici vyko-
náva iba krátko. Implementáciou národného projektu financovaného zo zdrojov ERDF bolo vybudované 
nové odborné pracovisko knižnice – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, ktorý má digitalizá-
ciu ako činnosť v popise práce. Podmienkou poskytnutej finančnej podpory je povinnosť zabezpečiť udržateľ-
nosť projektu minimálne počas 5-tich rokov, kedy je potrebné začatý projekt ďalej rozvíjať a financovať. Ob-
dobie udržateľnosti nastalo oficiálne po finančnom vysporiadaní, t. j. v júni 2015 a rámec pre napĺňanie stano-
vených cieľov poskytuje strategický dokument Plán rozvoja DICRK na obdobie trvalej udržateľnosti 2015-
2019, spracovaný na konci projektu. 

Dokumentácia formou digitalizácie je hlavnou pracovnou náplňou pracoviska. Je však potrebné vysvetliť, že 
sa odlišuje od procesu masovej digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva, ktorú realizuje SNK, resp. Slo-
venský národný archív, a je iná aj ako digitalizačné aktivity iných pamäťových a fondových inštitúcií na Slo-
vensku (napr. Slovenská národná galéria, Múzeum SNP alebo Slovenský filmový ústav). Spoločným meno-
vateľom digitalizácie, vrátane následného postprocessingu, menovaných inštitúcií sú existujúce analógové (fy-
zické, hmotné) fondy a zbierky, ktoré sa digitalizáciou konvertujú z analógovej podoby do digitálnej. Naopak, 
ŠVK digitalizuje rómske predovšetkým nehmotné kultúrne dedičstvo z rôznych lokalít na Slovensku, čiže 
živé prejavy rómskej kultúry, ktoré zaznamenáva ako nové kultúrne objekty, tie následne digitálne spracuje, 
čím vytvára úplne nový digitálny obsah.  

V roku 2015 sa podmienky na prácu DIRCK, ktoré boli zadefinované ešte počas pilotnej prevádzky, upravovali 
najmä z finančného a prevádzkového hľadiska, pretože najmä v prvom polroku neboli jasné finančné pod-
mienky prevádzky nového pracoviska, čo malo za následok obmedzenie niektorých plánovaných aktivít, napr. 
nové výjazdy do terénu, či spracovávanie zaznamenaných kultúrnych objektov aj dodávateľským spôsobom. 

Keďže najefektívnejší systém a metodika práce, v tejto pre knižnicu novej oblasti, sa stále hľadá, hlavný cieľ 
– počet spracovaných digitálnych kultúrnych objektov bol v kontrakte stanovený nanajvýš opatrne (85 DKO). 
Aj keď sa ho podarilo splniť na 103 % (88 DKO), ukazovateľ na rok 2016 bol stanovený ešte opatrnejšie, 
a to hlavne z dôvodu náročnosti postprocessingu u video a audioobjektov. Kvalitne spracovať napr. záznam 2-
hodinového koncertu alebo divadelného predstavenia, keď je nutné zabezpečiť niekoľko ďalších činností od 
opätovného prezerania a počúvania nahrávok a následného rozhodnutia, ktoré časti nahrávky sú vhodné na 
finálne spracovanie a prezentáciu, cez strihy videí a zvuku, prepisy textov, preklady z/do rómskeho, sloven-
ského a anglického jazyka a spracovanie titulkov, opätovné prezeranie a počúvanie zostrihaného materiálu,  až 
po vytvorenie popisných metadát prístupných užívateľovi, je náročné časovo, technicky aj personálne. 

Na verejnosť sa pracovisko prezentuje okrem virtuálnych výstupov na portáli aj hmatateľnými výstupmi v po-
dobe tlačených, resp. multimediálnych publikácií. Po vydaní knihy Rómska hudba na Slovensku (2014) v roku 
2015 predstavila znova trojjazyčný spevník 15 rómskych piesní so slovenským názvom Cestou duše, ktorého 
špecifikom je nielen zvuková časť spevníka na CD, ale aj notový záznam ku každej pesničke. 

Menej náročný pokiaľ ide o zostavenie a súvisiace práce je katalóg obrazov s názvom Maľby svetových osob-
ností, ktorý bol spracovaný sčasti ako informačný a sčasti ako propagačný materiál o výslednej práci DICRK, 
ktorá sa prejavuje aj v  získavaní hmotných artefaktov, v tom prípade obrazov osobností s rómskymi koreňmi. 

Tvorba a dokumentovanie úplne nového živého obsahu vo formátoch (najmä audio a video dokumenty), ktoré 
dovtedy neboli prioritou knižničnej práce, ju obohacuje o nový rozmer a nová technológia je a bude prínosom 
aj pre digitalizáciu analógových fondov knižnice. 
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Obrázok 5 Spevník rómskych piesní

Obrázok 6 Katalóg obrazov 
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Rómska kultúra na Slovensku má podľa jej znalcov obrovský potenciál, pretože v porovnaní s inými vo svete 
sa tu zachovala vo svojej čistej, jednoduchej podobe. A pre knižnicu ako dokumentačné pracovisko je jej 
spracovanie a prezentácia formou ako rómsku menšinu spoznať, ako pochopiť jej tradície a spôsob života 
a uvedené informácie vo forme digitálnych kultúrnych objektov sprístupniť verejnosti. 

 

10.4 Správa IKT 

Realizácia národného projektu ukázala, že riadenie a vedenie po obsahovej a prevádzkovej stránke tak široko 
koncipovaného útvaru akým je DICRK, bolo veľmi komplikované a pod jedným vedením nie vždy dostatočne 
zvládnuté. Bolo to pochopiteľné, keďže obsadiť miesto vedúceho zamestnanca osobou s kvalifikáciou, praxou 
a skúsenosťami na jednej strane z knihovníctva a všeobecne z kultúry a na druhej strane z oblasti informatiky 
a informačnej bezpečnosti bolo nemožné. Preto organizačnou zmenou od 1.1.2015 bolo dokumentačno-infor-
mačné centrum rómskej kultúry rozdelené 2 útvary – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
a oddelenie informačných technológií, ktoré po ukončení projektu fungovali každé pod samostatným vede-
ním, pričom pracovné pozície vytvorené počas realizácie projektu boli do týchto útvarov rozdelené podľa po-
vahy činnosti. Súčasťou OIT sa okrem vedúcej oddelenia stali pozície kameraman, digitalizačný zamestnanec 
a servisný technik. Obidva útvary pri tvorbe digitálneho obsahu veľmi úzko spolupracovali, aby boli splnené 
všetky plánované ciele a ukazovatele. 

Na úseku práce s informačnými a komunikačnými technológiami sa knižnica sústredila najmä na 2 hlavné 
úlohy: 

a) na zabezpečenie plynulej prevádzky KIS Virtua a výpočtovej techniky v knižnici, 

b) na udržateľnosť NP DICRK z technického a technologického hľadiska. 

OIT zabezpečovalo plynulosť práce všetkých informačných systémov používaných v knižnici, najmä však KIS 
Virtua, vrátane spoľahlivej prevádzky všetkých technických zariadení.  

Veľký dôraz kládol útvar na zabezpečenie informačnej bezpečnosti v knižnici v súlade s Bezpečnostnou smer-
nicou ŠVK, ktorá bola v priebehu roka aktualizovaná na základe podkladov a pripomienok NOC pri zabezpe-
čovaní spolupráce v rámci CAIR a CDA.  

V rámci práce na tvorbe a uchovávaní DKO treba spomenúť aj problémy týkajúce sa vytvorenia prezentačných 
profilov pre portál Slovakiana a profilov pre centrálny dátový archív. Do dnešného dňa neboli dodané pre 
DKO knižnice digitalizačné profily, preto knižnica stále nemôže prispievať svojimi digitálnymi objektami do 
celoslovenského portálu Slovakiana ani ukladať dáta v CDA. Napriek ubezpečeniam, že profily budú vytvo-
rené ku koncu roka 2015 sa tak nestalo. V tejto súvislosti je treba konštatovať, že je to škoda, keďže vytvorený 
digitálny obsah je zaujímavý a hoci má knižnica vlastný prezentačný portál, počet užívateľov vstupujúcich na 
portál Slovakiana je určite väčší. 

Pokiaľ ide o dlhodobú archiváciu ďalšie oneskorenie tvorby profilov pre CDA môže spôsobiť problémy s ka-
pacitou lokálneho pracovného úložiska ŠVK, keďže knižnica zaznamenáva veľké objemy dát a finálne digi-
tálne objekty potrebuje ukladať v CDA. 

Knižnica je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizoval projekt Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry 
SR a podriadených inštitúcií. Projekt umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi rezortnými 
inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť. Jeho cieľom je vytvoriť univerzálny 
centralizovaný systém, vďaka ktorému bude môcť výkon a správa rezortných činností prebiehať ako v elek-
tronickej, tak aj v papierovej podobe. V praxi sa výsledky projektu prejavia najmä v zjednodušení interných 
procesov v rámci rezortných inštitúcií a v nových elektronických službách pre obyvateľstvo. 

V súvislosti s tým boli v knižnici vytvorené dve kompletné pracoviská zabezpečené hardvérom a softvérom, 
ktoré budú zabezpečovať elektronickú registratúru a komunikáciu s rezortnými inštitúciami aj verejnosťou 
v súlade so znením zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Zariadenia, ktoré boli dodané do knižnice 
koncom kalendárneho roka na tento účel inštalovali zamestnanci oddelenia bez širšej podpory, koordinácie 
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a časového harmonogramu zo strany dodávateľa. Projekt takéhoto rozsahu by si vyžadoval lepšiu informova-
nosť o jednotlivých krokoch a postupoch, ktoré by prispeli k rýchlejšiemu procesu implementácie. 

 

10.5 Riadenie a financovanie knižnice 

10.5.1 Prevádzka knižnice 

Riadenie knižnice v roku 2015 si vyžadovalo maximálne sústredenie na zabezpečenie podmienok pre plno-
hodnotnú prevádzku všetkých útvarov knižnice a na úspešné finančné ukončenie implementácie NP DICRK 
a jeho plynulý prechod do obdobia udržateľnosti. 

Povinnosťou OEP, ktoré má 4 zamestnancov, je nielen ekonomická agenda, ale aj zabezpečovanie potrebných 
podmienok (technických i materiálových) pre prevádzku knižnice. Pri správe 8 nehnuteľností sa ako najväčší 
problém javí absencia pracovnej pozície so zameraním na starostlivosť o nehnuteľnosti:  

1. administratívny objekt na Hlavnej ul. v Prešove, ktorý pozostáva z dvoch stavebne oddelených budov 
(predný trakt a zadný trakt) a je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, je sídelnou budovou knižnice, 
v ktorej sa nachádzajú riaditeľstvo, tri oddelenia (oddelenia akvizície a spracovania fondov, oddelenie 
ekonomiky a prevádzky a oddelenie historických knižničných fondov, vrátane depozitu HKF) a dve odde-
lenia len čiastočne (oddelenie ochrany fondov – kancelária vedúceho zamestnanca a knihárska dielňa a od-
delenie informačných technológií – kancelária vedúceho zamestnanca, serverovňa pre pracoviská na Hlav-
nej ul.); 

2. administratívny objekt na Námestí mládeže v Prešove, ktorý pozostáva z dvoch samostatných budov, ale 
stavebne prepojených jednou spoločnou stenou, pričom každá má samostatné orientačné číslo, a je sídlom 
troch odborných pracovísk (oddelenie knižnično-informačných služieb, dokumentačno-informačné cen-
trum rómskej kultúry a oddelenie informačných technológií – serverovňa, digitalizačné pracovisko, strižňa 
a kancelárie zamestnancov); 

3. bývalé sklady knižničného fondu: kaštieľ v obci Záborské – národná kultúrna pamiatka, mestská časť 
Dúbrava, mesto Veľký Šariš, Tulčícka ul. a mesto Veľký Šariš, Pri ihrisku; 

4. stavebný pozemok ul. Matice slovenskej v Prešove. 

Dlhodobo pretrvávajúcim problémom v knižnici je nevyhovujúca priestorová situácia a v tej súvislosti aj 
problémy s údržbou nehnuteľností, ktoré sú v jej správe. Ako už bolo uvedené, nedostatok finančných pro-
striedkov na obnovu havarijného stavu týchto budov a súčasne povinnosť starať sa zodpovedne o knižničný 
fond nadobudnutý z verejných zdrojov prinútil vedenie knižnice rozhodnúť v roku 2012 o prenájme veľkoka-
pacitného objektu vhodného na uloženie knižničného fondu. V priebehu rokov 2012-2015 bol doň presťaho-
vaný celý knižničný fond, čím sa bývalé sklady stali prebytočným majetkom a bolo možné začať proces pre-
vodu vlastníctva v zmysle zákona o majetku štátu. So súhlasom Ministerstva financií SR sa podarilo v roku 
2015 odpredať kaštieľ v obci Záborské. 

V oblasti riadenia vedenie knižnice pripravilo aktualizáciu niekoľkých interných dokumentov, rozhodnutí 
a príkazov riaditeľky, ktoré úzko súviseli so zmenami v legislatíve, resp. ktoré boli pre činnosť knižnice po-
trebné. Uskutočnilo sa 22 porád vedenia knižnice, v apríli sa konal verejný odpočet činnosti za rok 2014. 

10.5.2 Projektové riadenie 

Na rok 2015 knižnica predložila 5 návrhov prioritných projektov, podporené boli tri. Konkrétne informácie 
o realizácii a dosiahnutých cieľoch sa nachádzajú v kapitole 3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom 
a jeho plnenie. 

V súvislosti s projektovou činnosťou treba konštatovať, že prioritné projekty sú veľmi dobrým zdrojom finan-
covania rozvojových aktivít knižnice, najmä zavádzania nových technológií do odbornej knižničnej činnosti 
alebo podpory vydavateľských výstupov, resp. riešenia problémov s údržbou nehnuteľností. Ich zamietnutie 
nepriaznivo ovplyvňuje ďalšiu iniciatívu zamestnancov, ktorí sa na ich príprave podieľali. Nie sú dostatočne 
motivovaní, a to najmä v situácii, keď mzdové ohodnotenie je nízke. Schválenie návrhov prioritných projektov 
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totiž predstavuje isté ocenenie ich práce, najmä v prípade projektov, ktoré knižnica sama nedokáže zafinanco-
vať (napr. investičné projekty). 

Vrcholom projektovej činnosti v roku 2015 bolo finančné vysporiadanie vecne ukončeného NP DICRK. To 
si stále vyžadovalo najmä pozornosť projektového manažéra a oddelenia ekonomiky a prevádzky, ktorí 
v prvom rade zodpovedali za správne podklady k ukončeniu projektu a vo zvýšenej miere komunikovali so 
zriaďovateľom či sprostredkovateľským orgánom, ako aj s prijímateľom NP HIS, v ktorom knižnica figuruje 
ako partner. Ako prijímateľ NFP sa knižnica pravidelne zúčastňovala pracovných stretnutí rezortnej koordi-
načnej skupiny zriadenej ministrom kultúry SR, a to aj napriek vedne i finančne ukončenému projektu. Dôvo-
dom bola prepojenosť digitalizačných a infraštruktúrnych projektov, keďže v rámci NP CAIR a NP CDA má 
aj knižnica povinnosť spolupracovať. 

Úlohou projektového tímu bolo zabezpečovať aktivity aj v oblasti publicity, v rámci ktorej sa knižnica pre-
zentovala prostredníctvom niekoľkých prezentačných a publikačných aktivít: 

1. Medzinárodné informatické sympózium INFOS 2015, Stará Lesná, apríl – prezentácia o NP DICRK 
a jeho výsledkov s názvom Rómovia v knižnici alebo knižnica medzi Rómami, alebo ako sa digitalizuje 
rómska kultúra na 38. medzinárodnom informatickom sympóziu o postavení a úlohách pamäťových inšti-
túcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania. Prezentácia vo forme príspevku bola zaradená 
aj do zborníka zo sympózia; 

2. Konferencia Jarná ITAPA 2015, Bratislava, máj – prezentácia NP DICRK s názvom Digitalizácia róm-
skeho kultúrneho dedičstva: národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry na kon-
ferencii Jarná ITAPA 2015. Medzinárodný kongres ITAPA sa od roku 2002 venuje informačným techno-
lógiám vo verejnej správe; 

3. Konferencia iDEME Bratislava 2015, jún – prezentácia NP DICRK s názvom Digitálna rómska kultúra 
ako výsledok národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry na 8. ročníku od-
bornej konferencie o informatizácii verejnej správy Informatizácia až po dediny a mestá; 

4. Konferencia KNIŽNICE 2015, Liptovský Jána, september – prezentácia NP DICRK s názvom Rómske 
kultúrne dedičstvo na webe na konferencii KNIŽNICE 2015, venovanej širokým problémom a otázkam 
slovenského knihovníctva; 

5. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe, Praha, december – prezentácia NP DICRK s názvom 
Digitalizácia živej rómskej kultúry na Slovensku na 16. ročníku konferencie Archivy, knihovny, muzea 
v digitálním světe 2015, ktorá bola venovaná problematike spolupráce archívov, knižníc, múzeí, galérií 
a úradov pamiatkovej starostlivosti pri využívaní informačných a komunikačných technológií pre ochranu 
a sprístupnenie kultúrneho dedičstva. 

Publikované príspevky v tlačených alebo elektronických médiách boli ďalšou aktivitou v oblasti publicity. Ich 
zoznam je prílohou č. 3 tejto správy. 

10.5.3 Personálna politika 

V personálnej oblasti knižnice v priebehu roka došlo k pohybu zamestnancov tak ako je to uvedené v kapitole 
6. Personálne otázky. 

Vytvorením nových pracovných pozícií a prijatím nových zamestnancov a súčasne zmenami v organizácii 
práce jednotlivých útvarov sa knižnica dostala do stavu, kedy je limit zamestnancov na daný objem vyko-
návanej činnosti takmer vyhovujúci, hoci sú pracovné pozície, ktoré knižnica v organizačnej štruktúre nemá, 
ale nedávne skúsenosti ukázali, že sú žiaduce. Takou pozíciou je určite pracovná pozícia projektového ma-
nažéra. V období viacerých možností mimorozpočtových zdrojov je pozícia projektového manažéra (v kumu-
lácii s funkciou manažéra pre publicitu), ktorý bude vyhľadávať zdroje mimorozpočtového financovania, 
v spolupráci s ostatnými zamestnancami pripravovať a predkladať projekty a zodpovedať za ich úspešnú rea-
lizáciu, viac než potrebná. 

Druhou pracovnou pozíciou, ktorá je potrebná pri tvorbe digitálnych kultúrnych objektov je pracovná pozícia 
manažér kvality dát (kurátor). Jeho úlohou má byť kontrola kvality všetkých dát spracovaných digitálnych 
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objektov pred ich odoslaním do centrálneho dátového archívu a na portál Slovakiana. V roku 2015 táto potreba 
v limite zamestnancov nebola zohľadnená, avšak na rok 2016 už áno. 

Najväčším problémom v personálnej a mzdovej oblasti v roku 2015 bol nedostatočný mzdový fond. Schvá-
lený objem týchto prostriedkov je posledných 4 rokoch vždy pod úrovňou priznaných tarifných platov, neho-
voriac o odmeňovaní za prácu mimo pracovnej náplne, za prínos inovatívnych myšlienok a kreativitu, teda 
ocenenie a ohodnotenie lepších a výkonnejších zamestnancov. Väčší prísun financií do mzdovej oblasti v zá-
vere roka bol zabezpečený mzdových prostriedkov pre udržateľnosť projektu a preklasifikovaním bežných 
výdavkov vo výške 49 050 €. 

Priemerná mesačná mzda v knižnici už tradične nedosahuje priemernú mzdu slovenského hospodár-
stva. Je vo výške 722 €, pričom priemerná mzda zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti, čiže 
očistená od riadiacich, administratívnych, resp. IKT zamestnancov je iba 614 €. Tarifné platy zamestnancov 
knižnice sa pohybujú od sumy 465 € (najnižší tarifný plat v základnej stupnici platových taríf) až po sumu 
723,50 € (najvyšší tarifný plat osobitnej stupnice platových taríf), hoci ide o plat vysokoškolsky vzdelaného 
zamestnanca s vyše 40-ročnou praxou. 

Dôsledkom nízkych platov je zvýšená fluktuácia zamestnancov – dobrovoľný odchod zamestnancov 
z knižnice, pričom v drvivej väčšine prípadov je dôvodom práve nízke platové ohodnotenie. Vzhľadom na 
minimálne až nulové finančné motivačné faktory (7,5 hodinový pracovný čas alebo 5 dní dovolenky naviac 
nebývajú akceptované ako motivácia) býva veľkým problémom najmä odchod zamestnancov z kľúčových 
pozícií, resp. zamestnancov, ktorí sa javia ako perspektívni pre budúcnosť inštitúcie. 
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11. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV 

 

Používateľské zázemie knižnice je široké a rozmanité, od študentov stredných a vysokých škôl v regióne 
i mimo neho, cez zamestnancov štátnej správy, školstva, podnikateľskej sféry, priemyslu, vedeckého výskumu 
a iných odvetví až po širokú verejnosť.  

Knižnica registruje používateľov nielen z regiónu Prešovského kraja, ale z celého územia Slovenska. Za po-
sledné roky si knižnica získala významné postavenie v rámci medziknižničných výpožičných služieb, a to 
zásluhou kvalitnej akvizície knižničného fondu, sprístupnením záznamov o knižničnom fonde na internete 
s možnosťou prezerania záznamov a objednávania dokumentov v pohodlí domu, práce alebo školy a aj vďaka 
zamestnancom služieb a ich ústretovosti pri plnení a uspokojovaní používateľských požiadaviek. Knižnica plní 
rôzne regionálne a celoštátne úlohy, čo sa odráža aj vo formovaní používateľského prostredia.  

Treba zdôrazniť, že v dnešnej dobe gro návštevnosti sa realizuje virtuálne, čiže cez internet, pretože knižnica 
sprístupňuje cez online katalóg informácie už o 97 % knižničného fondu, čo umožňuje používateľom objed-
návať dokumenty alebo spravovať svoje výpožičky kdekoľvek sa nachádzajú. Tento trend je nezvratný a tento 
spôsob poskytovania služieb sa bude iba rozširovať, pričom bude snaha zamerať sa na rýchlosť a kvalitu. 
Avšak bez fyzickej návštevnosti pri vyzdvihnutí alebo vrátení hmotného dokumentu to zatiaľ nejde. 

Z celkového počtu 8 203 registrovaných používateľov s platným preukazom používateľa, ktorí akokoľvek 
využili služby knižnice v období od 2. 1. – 31. 12. 2015, bolo nasledovné zastúpenie: 

a) kategória ST – 5 631 používateľov (študenti SŠ, VŠ)  
b) kategória OT – 2 161 používateľov (používatelia nad 15 rokov okrem študentov) 
c) kategória OR – 252 používateľov (organizácie) 
d) kategória SF – 80 používateľov (zamestnanci)  
e) kategória PR – 47 používateľov (používatelia s privilégiami) 
f) kategória SL – 27 používateľov (služobné príručky zamestnancov) 
g) kategória SV – 4 používatelia - súdne vymáhanie 
h) kategória HO – 4 používateľov ( hosť – jednodňový preukaz) 

 
Graf 8 Podiel kategórii používateľov na celkom počte v roku 2015 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠVK               Príloha č. 1 

RIADITEĽ 

DOKUMENTAČNO-INFOR-
MAČNÉ CENTRUM RÓM-

SKEJ KULTÚRY (5) 

úsek dokumentácie študovňa romistiky 

ODDELENIE AKVIZÍCIE  
A SPRACOVANIA FONDOV 

(7) 

úsek katalogizácie úsek analytického 
spracovania úsek seriálov 

ODDELENIE EKONOMIKY  
A PREVÁDZKY (3,5) 

úsek účtovníctva, 
PAM a VO 

úsek evidencie ma-
jetku a pokladňa 

ODDELENIE HISTORICKÝCH 
KNIŽNIČNÝCH FONDOV (4) 

úsek spracovania 
HKF a VVČ prevádzka študovní 

ODDELENIE INFORMAČ-
NÝCH TECHNOLÓGIÍ (4) 

servisný úsek úsek skenovania a 
portálov  štúdio a strižňa 

ODDELENIE KNIŽNIČNO-
INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 

(11) 

úsek výpožičných 
služieb - požičovňa 

úsek prezenčných 
služieb - študovne 

úsek konzultačných 
služieb úsek MVS, MMVS 

ODDELENIE OCHRANY 
FONDOV (7) 

knihárska dielňa úsek skladov KF 

SEKRETARIÁT  
(0,5) 
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ, VZDELÁVACIE A ODBORNÉ PODUJATIA         Príloha č. 2 

Por. 
číslo 

Názov Stručný popis 
Termín 
konania 

Organizátor  
(útvar ŠVK) 

1. 
Pomôž druhým – staň sa 
dobrovoľníkom 

výstava dokumentov KF január OKIS 

2. 
Medzinárodný deň kle-
notníctva 

výstava dokumentov KF január OKIS 

3. Svetový deň chorých výstava dokumentov KF február OKIS 

4. 
Európsky deň obetí zlo-
činu 

výstava dokumentov KF február OKIS 

5. 
Rudolf Fábry - 100. vý-
ročia narodenia 

výstava dokumentov KF február OKIS 

6. Zdravá Zem výstava dokumentov KF marec OKIS 

7. 
Deň zápasu za ľudské 
práva 

výstava dokumentov KF marec OKIS 

8. 
Alexander Duchnovič - 
150. výročie úmrtia 

výstava dokumentov KF marec OKIS 

9. 
Spolupráca Záchrannej 
zdravotnej služby s ve-
rejnosťou 

prednáška Krajského riaditeľstva ZZS spojená 
s besedou a praktickými ukážkami 1. pomoci 23.3. OKIS 

10. 

Príbeh jazyka a národa 
cez prizmu starých tlačí 
v historickom fonde 
ŠVK Prešov 

odborná prednáška Mgr. Lucie Němcovej, PhD. 
k historickému obdobiu národného obrodenia: 
od jeho počiatkov až po kodifikáciu slovenského 
jazyka 

25.3. OHKF 

11. 
Kultúra jazyka a slova 
v starých  

výstava dokumentov KF a panelová výstava ??? 25.3.-30.6. OHKF 

12. 
Rómska kultúra v digi-
tálnej podobe 

prezentácia remesiel, divadiel, hudobných 
zoskupení, tancov ako digitálnych výstupov 26.3. DICRK 

13. 
Michal Socha: Andrej 
a Ján Šilanovci 

prezentácia publikácie z dejín prešovského diva-
delníctva spojená s autorskou besedou 27.3. OHKF 

14. 
Mária Ňachajová: Silu-
ety 

prezentácia zbierky poézie ukrajinskej poetky 
spojená s autorskou besedou 

27.3. OHKF 

15. 
Medzinárodný deň Ró-
mov 

výstava dokumentov KF apríl OKIS 

16. 
Svetový deň kultúrneho 
dedičstva 

výstava dokumentov KF apríl OKIS 

17. 
Živá kniha s Jozefom 
Banyákom 

Predstavenie životného príbehu filmového reži-
séra a producenta pri príležitosti Svetového dňa 
Rómov 

20.4. DICRK 

18. 
70. výročie ukončenia 2. 
svetovej vojny 

výstava dokumentov KF máj OKIS 

19. 
Viktor Hugo (26.2.1802 - 
23.5.1885) 

výstava dokumentov KF máj OKIS 

20. 
BARO MARIBEN 
VEĽKÁ VOJNA 

premietanie dokumentárneho filmu pri príleži-
tosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny 7.5. DICRK 

21. Svetový deň utečencov výstava dokumentov KF jún OKIS 

22. 
Medzinárodný deň boja 
proti narkománii a pre-
daja drog 

výstava dokumentov KF jún OKIS 

23. 
Živá kniha s Eugenom 
Vizváry 

Téma Rómska hudba na Slovensku – životný prí-
beh klaviristu a hudobného producenta  24.6. DICRK  

24. 
Rómska kultúra a jej 
podoby 

prednáška pre žiakov a pre pedagógov ZŠ v Bze-
nove a premietanie digitálnej rozprávky Vtá-
čatko Koráločka divadla Romathan 

24.6. DICRK  

25. 
Milan Rastislav Štefánik 
(21.7.1880 - 4.5.1919) 

výstava dokumentov KF júl OKIS 

26. 
Antidiskriminačný od-
kaz Jána Husa 

výstava dokumentov KF júl OKIS 
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27. 
Živá kniha s Ľudovítom 
Petikom a Luciou Seg-
ľovou 

spomienkové rozprávanie o rómskom holokauste 24.8. DICRK 

28. Rómska kultúra 
prednáška o činnosti pre Komunitné centrum 
v Prešove a digitálne divadelné predstavenie 
????? divadla Romathan 

31.8. DICRK 

29. 
70. rokov od založenia  
Ústredia ľudovej ume-
leckej výroby 

výstava dokumentov KF september OKIS 

30. 

Medzinárodný deň proti 
sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodovaniu zo že-
nami a deťmi 

výstava dokumentov KF september OKIS 

31. 

Dejiny knižnej kultúry 
Slovenska – 19. storočie 
v zrkadle písomných 
prameňov 

vedecká konferencia  na tému dejín knižnej kul-
túry 19. st. realizovaná pri príležitosti vyhlásenia 
roka 2015 za Rok Ľudovíta Štúra 

28.-29.9. OHKF 

32. 
Štúrovci a slovenský ro-
mantizmus v starých tla-
čiach 19. storočia 

prednáška o fragmentoch knižnej kultúry v his-
torickom fonde knižnice 29.9. OHKF 

33. 
Štúrovci a slovenský ro-
mantizmus v starých tla-
čiach 19. storočia 

výstava dokumentov KF a panelová výstava ??? 29.9.2015-
31.1.2016 

OHKF 

34. 
Medzinárodný deň sta-
rých ľudí 

výstava dokumentov KF október OKIS 

35. 
Ľudovít Štúr - 200. vý-
ročie narodenia 

výstava dokumentov KF október OKIS 

36. 
Rómska kultúra - por-
talsvk.sk 

prednáška o činnosti a výstupoch pre Súkromné 
gymnázium Zefyrína J. Mallu v Kremnici 28.10. DICRK 

37. Svetový deň informácií výstava dokumentov KF november OKIS 

38. 
George Boole - 200. vý-
ročie narodenia 

výstava dokumentov KF november OKIS 

39. Deň boja proti fajčeniu výstava dokumentov KF november OKIS 

40. 
Živá kniha s Jarmilou 
Vaňovou a Stanislavom 
Cinom  

Rozprávanie o minulosti, súčasnosti a budúc-
nosti rómskeho jazyka k Svetovému dňu róm-
skeho jazyka 

7.11. DICRK 

41. 
Databáza Ekonomické 
a právne informácie 
(EPI) 

odborné školenie pre zamestnancov knižnice 
o novej portáli EPI 25.11. OASF 

42. 
STOP násiliu pácha-
nému na ženách 

prednáška Krajského riaditeľstva PZ SR v Pre-
šove spojená s besedou a premietaním filmu zá-
ujmového združenie žien MYMAMY pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na 
ženách 

25.11. OKIS 

43. 
Rómska kultúra - por-
talsvk.sk prednáška o činnosti a výstupoch pre OZ Návrat 27.11. DICRK 

44. 
Medzinárodný deň za 
odstránenie otroctva 

výstava dokumentov KF december OKIS 

45. 
Medzinárodný deň osôb 
s postihnutím 

výstava dokumentov KF december OKIS 

46. 
Kanonik Alexander 
Duchnovič a jeho dielo 

sonda do tvorby osobnosti na základe zachova-
ných starých tlačí – prednáška ThLic. M. Gle-
vaňáka spojená s výstavou HKF 

3.12. OHKF 

47. Vianoce v knižnici 
prezentácia činnosti pre bývalých zamestnancov 
knižnice 18.12. ÚR 

48. 
50 rokov výtvarného 
umenia 

Stála výstava plagátov Rady Európy o výtvarných dielach pre-
zentovaných v krajinách EÚ v priestoroch ŠVK 

ÚR 
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EDIČNÁ, PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ      Príloha č. 3 

Interné dokumenty 

1. Kolektívna zmluva na rok 2015 
2. Kontrakt na rok 2016 
3. Organizačný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 
4. Plán hlavných úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na rok 2015 
5. Výročná správa Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2014 

Publikácie a bibliografie 

1. Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul´s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov : Štátna ve-
decká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9 

2. Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. 
Zost. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-
20-2 

3. Maľby svetových osobností : katalóg obrazov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. nestr. 
4. Umelecký text a teória literatúry : o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, 

Lucia Němcová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6 

Príspevky zamestnancov v médiách 

1. ČONKA, Roman. Rómska kultúra v digitálnej podobe. In Knižnica, roč. 16, č. 1(2015), s. 3-6. Dostupné 
na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf  

2. ČONKA, Roman – GODLOVÁ, Erika. Poznaním svojej minulosti získavame možnosť lepšie formovať 
svoju budúcnosť. In Knižnica, roč. 16, č. 1(2015), s. 3-6. Dostupné na: http://www.snk.sk/ima-
ges/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf 

3. DOMENOVÁ, Marcela – DUDÁŠ, Martin. Mesto Prešov v minulosti a dnes. Prešov: Michal Vaško – 
Vydavateľstvo, Prešov, 2014. [4], 60, [4] s. ISBN 978-80-7165-956-3. (recenzia). In: Knižná kultúra Slo-
venska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Ed. Marcela Do-
menová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 250. ISBN 978-80-89614-20-2. 

4. DOMENOVÁ, Marcela. Lexikón Košičanov 1848 – 1938. I. diel A – I. Eds. Ján Gašpar, Eleonóra Blaš-
ková, Mária Mihóková. Košice: Equilibria, s. r. o., 2014. 484 s. ISBN 978-80-8143-156-2. (recenzia). In: 
Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). 
Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 252-253. ISBN 978-80-89614-20-2. 

5. DOMENOVÁ, Marcela. Nové publikácie z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v roku 
2014 / New publications from the publishing activities of the State Scientif0069c Library in Prešov in 
2014. In: Bulletin SAK, roč. 23, 2015, č. 3, s. 65-67.  

6. DOMENOVÁ, Marcela. Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači (inorečové noviny a časopisy z 
rokov 1901 – 1918). Ed. Katarína Barriová. Košice: ŠVK Košice, 2013. 767 s. ISBN 978-80-85328-65-3. 
(recenzia). In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti 
– dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 243-245. ISBN 978-80-89614-20-
2. 

7. DOMENOVÁ, Marcela. Prvá svetová vojna v archívnych dokumentoch, Prešov 2014. In: Knižná kultúra 
Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Ed. Marcela 
Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 231-232. ISBN 978-80-89614-20-2. 

8. DOMENOVÁ, Marcela. Renesancia v Prešove – Prešov o renesancii a humanizme (vybrané osobnosti 
a ich diela, sonda do problematiky zachovaných starých tlačí I.) – v tlači (SNK), - modifikovaný referát 
z podujatia 18. kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů 2015, 11.-13. 10. 2015, České 
Budejovice 

http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf
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9. DOMENOVÁ, Marcela. Vedecká konferencia Spoločnosť a dejiny (človek, priestor, kultúra), Prešov 
2014. Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová 
tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 237-239. ISBN 978-80-89614-20-2.In: 
Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). 
Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 232-233. ISBN 978-80-89614-20-2. 

10. DOMENOVÁ, Marcela. Výstava Od monarchie k republike (prvá svetová vojna v starých tlačiach), Pre-
šov 2014. In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – 
dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 227-228. ISBN 978-80-89614-20-2. 

11. DOMENOVÁ, Marcela. Cirkevné historické knižnice – RTVS, Regina KE 17.3.2015 – rozhlas, dostupné 
na internete http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/174624 

12. GODLOVÁ, Erika – BOTOŠOVÁ, Barbora. Mojím cieľom je povýšiť rómsku hudbu a prezliecť ju z kroja 
do fraku. In Knižnica, roč. 16, č. 1(2015), s. 3-6. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cin-
nost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf 

13. GODLOVÁ, Erika – ZÁVADSKÁ, Valéria. Roma music in Slovakia. In Slovakia Today English Lan-
guage Current Affairs Programme from Slovak Radio. RTVS, 19.3.2015, 9:05. Dostupné na: 
http://en.rsi.rtvs.sk/articles/society-and-culture/76278/roma-music-in-Slovakia  

14. NĚMCOVÁ, Lucia. Karel Kálal – propagátor Slovákov a jeho dielo vo fonde ŠVK Prešov. In: Knižné 
kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Ed. 
Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015. s. 37-55. ISBN 978-80-89614-20-2. 

15. NĚMCOVÁ, Lucia. Poloniká ako výnimočné exempláre zachované v historickom fonde Štátnej vedeckej 
knižnice Prešov (svedectvo prelínania sa času, politiky a kultúry) – v tlači; odznel na medzinárodnej ve-
deckej konferencii (26. júna 2015) s názvom Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych 
badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego s podtitulom Aspekt 
historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny organizovanom inštitúciou – Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu; 26. – 27. júna 2015 Jarosław - Ľvov  

16. NĚMCOVÁ, Lucia – DOUBEK, Vratislav – HLADKÝ, Ladislav – VLČEK, Radomír et. al. T. G. Masa-
ryk a Slované. Praha : Historický ústav ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2013. 
ISBN 978-80-7286-221-4 (HÚ AV ČR) ; ISBN 978-80-87782-13-2 (MÚA AV ČR). 439, [1] s. (recenzia). 
In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová 
tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 237-239. ISBN 978-80-89614-20-2. 

17. NĚMCOVÁ, Lucia – VANOVIČOVÁ, Zora. Autorita symbolu. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. 
117, [3] s. ISBN 978-80-970975-2-3. (recenzia). In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polo-
vici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, 
s. 245-246. ISBN 978-80-89614-20-2. 

18. VAŠKOVÁ, Gabriela. Správa Prešovského kolégia, teologická akadémia a právnická akadémia kolégia 
v školských rokoch 1914/1915-1917/1918. In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. 
storočia (Osobnosti, udalosti, dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica 
v Prešove, 2015, s. 94-124. ISBN 978-80-89614-20-2. 

19. VAŠKOVÁ, Gabriela. Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc (zborník z konferencie). 
Eds. Martina Feniková Čarngurská, Angela Kurucová. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2013. 
281 s. ISBN 978-80-85328-66-0. (recenzia). In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 
20. storočia (Osobnosti, udalosti, dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica 
v Prešove, 2015, s. 241-243. ISBN 978-80-89614-20-2. 

20. VAŠKOVÁ, Gabriela – ŠVORC, Peter – DERFIŇÁK, Patrik. Východné Slovensko a Židia v medzivoj-
novom období (Sondy do spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho života). Prešov: Filozo-
fická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. 244, [2] s. ISBN 978-80-555-1142-9. (recenzia).  In: 
Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (Osobnosti, udalosti, dobová tlač). 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/174624
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf
http://en.rsi.rtvs.sk/articles/society-and-culture/76278/roma-music-in-Slovakia
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Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015, s. 250-252. ISBN 978-80-
89614-20-2. 

21. ZÁVADSKÁ, Valéria. Národný projekt je ukončený, a čo ďalej? In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo : 
revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve, č. 2/2015. ISSN 1339-777x. Dostupné na: 
http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2015.html   

22. ZÁVADSKÁ, Valéria. Rómovia v knižnici, knižnica medzi Rómami alebo ako sa digitalizuje rómska 
kultúra. In: Zborník INFOS 2015. Bratislava: SSKK, 2015. s. 384-405. ISBN 978-80-89586-08-0. Do-
stupné na: http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf 

23. ZÁVADSKÁ, Valéria. Rómska hudba na Slovensku. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, roč. 23, 
č. 1/2015, s. 53-55. ISSN 1335-7905. Dostupné na: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2015&cislo=1  

24. ZÁVADSKÁ, Valéria. Vedeli ste, že... slovom KNIHA sa už dávno neoznačuje len kniha vytlačená na 
papieri?. In: Prešovský magazín, roč. 59, č. 3 (marec 2015), s. 14-15. Dostupné na: http://www.pre-
sov.sk/file/24074/po_magazin_marec.pdf  

Prednášky, konferenčné vystúpenia 

1. DOMENOVÁ, Marcela. Formovanie moderného slovenského národa a jeho odraz v prácach vybraných 
osobností  doby vo fonde Kolegiálnej knižnice v Prešove. In: Dejiny knižnej kultúry Slovenska - 19. sto-
ročie v zrkadle písomných prameňov. Vedecká konferencia, ŠVK Prešov, 28.-29. september 2015. 

2. DOMENOVÁ, Marcela – NĚMCOVÁ, Lucia. Kniha ako poklad. Historické tlače, prvotlače a torzá zbie-
rok v knižniciach regiónu. In: Poklady v knihách ukryté: Medzinárodný seminár s partnerským regiónom 
Pardubickým krajom. 24. september 2015,  Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Centrum regionálnych 
dokumentov. 

3. NĚMCOVÁ, Lucia. Príbeh jazyka a národa cez prizmu starých tlačí v historickom fonde ŠVK Prešov, 
odborná prednáška, 25. 3. 2015, ŠST ŠVK Prešov. 

4. NĚMCOVÁ, Lucia. Poloniká ako výnimočné exempláre zachované v historickom fonde Štátnej vedeckej 
knižnice Prešov (svedectvo prelínania sa času, politiky a kultúry). Zaslaný úpíspevok. In: Zagadnienia 
religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie 
Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny, Państwowa 
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 26 czerwca 2015 r. 

5. NĚMCOVÁ, Lucia. Štúrovci v historickom fonde ŠVK Prešov. In: Dejiny knižnej kultúry Slovenska - 19. 
storočie v zrkadle písomných prameňov. Vedecká konferencia, ŠVK Prešov, 28.-29. september 2015. 

6. VAŠKOVÁ, Gabriela. Prešovskí evanjelici začiatkom 19 storočia na základe vizitačných zápisníc. In: 
Dejiny knižnej kultúry Slovenska - 19. storočie v zrkadle písomných prameňov. Vedecká konferencia, ŠVK 
Prešov, 28.-29. september 2015 

7. ZÁVADSKÁ, Valéria. Digitalizácia rómskeho kultúrneho dedičstva: národný projekt Dokumentačno-in-
formačné centrum rómskej kultúry. In Konferencia Jarná ITAPA 2015, Bratislava, 21.5.2015 

8. ZÁVADSKÁ, Valéria. Digitalizácia živj rómskej kultúry na Slovensku. In Archivy, knihovny, muzea v di-
gitálním světě, Praha, 3.12.2015 

9. ZÁVADSKÁ, Valéria. Rómovia v knižnici, knižnica medzi Rómami alebo ako sa digitalizuje rómska 
kultúra. In Medzinárodné informatické sympózium INFOS 2015, Stará Lesná, 16.4.2015 

Príspevky o knižnici v médiách 

1. BUŽBACHEROVÁ, Katarína. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. Ed. 
Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-14-1. 
In: Dejiny 1/2015– internetový časopis, s. 146-167. Dostupné na internete http://de-
jiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-12015.html 

http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2015.html
http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf
http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2015&cislo=1
http://www.presov.sk/file/24074/po_magazin_marec.pdf
http://www.presov.sk/file/24074/po_magazin_marec.pdf
http://dejiny.unipo.sk/Blog Posts/dejiny-12015.html
http://dejiny.unipo.sk/Blog Posts/dejiny-12015.html
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2. Digitalizácia rómskeho kultúrneho dedičstva: národný projekt Dokumentačno-informačné centrum róm-
skej kultúry In OPIS VIDEONEWS, elektronický videonewsletter o Operačnom programe Informatizácia 
spoločnosti, 1/2015. Dostupné na: https://youtu.be/tC3SavAUQ4A 

3. DRONOV, Michail Jurevič. Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (Bibliografický sú-
pis článkov č. 1 – 10). Ed. Z. Džupinková. Prešov, 2010. 192 s. – Naukovi  zapisky:článková bibliografia 
č. 1-19. Ed. M. Ňachajová. Prešov, 2010. 128 s.  In: Belorussia i Ukrajina: Istoria i kuľtura. Vypusk 
5/2015. Moskva: Institut slavjanovedeňja, ISBN 978-5-7576-0334-6, s. 518-520. 

4. ĎURINOVÁ, Ingrid. 2015. Na štúdium si musí zarobiť. Maľuje obrazy slávnych Rómov. In SMEsk, 
1.6.2015. Dostupné na: http://romovia.sme.sk/c/7835706/na-studium-si-musi-zarobit-maluje-obrazy-slav-
nych-romov.html  

5. HOPTOVÁ, Luciána. Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov. 
Prešov, 28.-29. september 2015. In: Dejiny 2/2015– internetový časopis, s. 189-190. Dostupné na internete 
http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2015.pdf 

6. Jarná ITAPA 2015 : fotoreportáž. In OPISNEWS, elektronický newsletter o Operačnom programe Infor-
matizácia spoločnosti, 2/2015. Dostupné na: http://www.p3.sk/domain/flox/files/opis/OPIS-
news02_2015.pdf  

7. KIŠŠA, Martin. Logoseriál: Slovenské knižnice. 3.4.2015. Dostupné na: http://detepe.sk/logoserial-slo-
venske-kniznice/  

8. KUCIANOVÁ, Anna. Kolokvium bibliografov 2014. In: Knižnica, roč. 16, č. 1 (2015), s. 30-31. ISSN 
1335-7026, ISSN 1336-0965 (online vydanie) 

9. ŠMELKOVÁ, Katarína. 2015. (Nie) som obeťou násilia. IN Prešovský večerník, roč. 26, č. 6292 
(2.12.2015), s. 5. ISSN 1336-4030 

10. Ukrajinský magazín RTVS. Publicistická relácia zo života ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na 
Slovensku (PhDr. M. Ňachachová - prezentácia knihy Siluety), záznam z 21. 4. 2015- televízia, Dostupné 
na internete http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7828/64248 

11. Zrealizované projekty prioritnej osi č. 2 OPIS. In OPISNEWS, elektronický newsletter o Operačnom pro-
grame Informatizácia spoločnosti, 1/2015. Dostupné na: http://www.graphicmail.sk/sk_mem-
bers/4798/ftp/OPISnews01_2015.pdf  

12. Živá kniha s Jozefom Banyákom. In So vakeres / Rómsky magazín. STV2, 21.5.2015, 15.50 hod. Dostupné 
na: https://www.youtube.com/watch?v=Fa1dmIm_6vY  
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ZOZNAM DIGITÁLNYCH KULTÚRNYCH OBJEKTOV SPRACOVANÝCH V ROKU 2015        Príloha č. 4 

Por. 
číslo 

Autor/inter-
prét 

Názov DKO 
Dátum 
vytvo-
renia 

Typ DKO 
Kategória na por-
táli 

1.  Výtvarník Jozef Fečo 
január 

Súbor 18 fotografií/FOTO výtvarné umenie 
2. Tomáš Botló Mám sa fajn Pieseň/VIDEO hudba 
3. Jozef Fečo  Rómska kultúra 

február 

Maľba/FOTO výtvarné umenie 
4. Jozef Fečo Rómsky tanec Maľba/FOTO výtvarné umenie 
5. Jozef Fečo Melódia Maľba/FOTO výtvarné umenie 
6. Jozef Fečo Druhé ja Maľba/FOTO výtvarné umenie 
7. Jozef Fečo Marilyn Monroe /maľba/ Maľba/FOTO výtvarné umenie 
8. Jozef Fečo Idea Maľba/FOTO výtvarné umenie 
9. Jozef Fečo Zjavenie Maľba/FOTO výtvarné umenie 
10. Jozef Fečo Pohľad Maľba/FOTO výtvarné umenie 
11. Jozef Fečo Raj Maľba/FOTO výtvarné umenie 
12. Jozef Fečo Jednoduchosť Kresba/FOTO výtvarné umenie 
13. Jozef Fečo Chlapec a jablko Kresba/FOTO výtvarné umenie 
14 Jozef Fečo Helen Bonham Carter Kresba/FOTO výtvarné umenie 
15. Jozef Fečo Salvador Dalí Maľba/FOTO výtvarné umenie 
16.  Tomáš Botló Rozhovor/VIDEO hudba 
17. Jozef Fečo  Akt 

marec 

Kresba/FOTO výtvarné umenie 
18. Jozef Fečo  Akt Kresba/FOTO výtvarné umenie 
19. Jozef Fečo  Spojenie hrdinov Kresba/FOTO výtvarné umenie 
20. Jozef Fečo  Kráľ Maľba/FOTO výtvarné umenie 
21. Jozef Fečo  Colin Firth Kresba/FOTO výtvarné umenie 
22. Jozef Fečo  Morgan Freeman Kresba/FOTO výtvarné umenie 
23. Jozef Fečo  Jackie Chan Kresba/FOTO výtvarné umenie 
24. Jozef Fečo  Marilyn Monroe /kresba/ Kresba/FOTO výtvarné umenie 
25. Jozef Fečo  Marilyn Monroe /kresba/ Kresba/FOTO výtvarné umenie 
26.  Kováčska dielňa Igora Radiča Súbor 39 fotografií/FOTO kováčstvo 
27. Miroslav Rác Aven Romale 

apríl 
Pieseň/VIDEO hudba 

28. Miroslav Rác Sunto Del Pieseň/VIDEO hudba 
29. Miroslav Rác Nadara 

máj 

Klip/VIDEO hudba 
30. Miroslav Rác Sunto Del Klip/VIDEO hudba 
31. Miroslav Rác Khonik naj Devla kada sar Tu Klip/VIDEO hudba 
32.  Gipsy Jazz Festival 2015 Koncert/VIDEO hudba 
33.  Pavla Cicková Rozhovor/VIDEO rozprávanie 
34  Tomáš Botló Rozhovor/FOTO hudba 
35.  Pavla Cicková /prednes/ Prednes, rozhovor/FOTO rozprávanie 
36.  Miroslav Rác /Želiezovce/ Koncert/FOTO hudba 
37. Jozef Fečo Prezident Obraz/SCAN výtvarné umenie 
38.  Rómska paleta Obraz/SCAN výtvarné umenie 
39. Tomáš Botló Muľas mange miri daj 

jún 

Pieseň/VIDEO hudba 

40. Tomáš Botló 
Amari si amari, amari terňi 
bori 

Pieseň/VIDEO hudba 

41. Tomáš Botló Gelem, gelem Pieseň/VIDEO hudba 
42. Tomáš Botló Viem, čo chcem Pieseň/VIDEO hudba 
43. Tomáš Botló Prosím, vráť sa Pieseň/VIDEO hudba 
44. Tomáš Botló Besame mucho Pieseň/VIDEO hudba 
45. Igor Radič Svietnik Remeselný výrobok/FOTO kováčstvo 
46. Igor Radič Kríž Remeselný výrobok/FOTO kováčstvo 
47. Jozef Fečo  Charlie Chaplin Maľba/FOTO výtvarné umenie 
48. Jozef Fečo  Elvis Presley Maľba/FOTO výtvarné umenie 
49. Miroslav Rác Denisians 

júl 

Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
50. Miroslav Rác Bach in Jazz - Menuet g mol Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
51. Miroslav Rác Prelúdium C Dur in Jazz Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
52. Miroslav Rác Si môj osud Pieseň/AUDIO hudba 
53.  DUO Farsa Koncert/AUDIO hudba 
54. DUO Farsa Milonga Hudobná skladba/AUDIO hudba 
55.  Emília Kissová Rozhovor/FOTO rozprávanie 
56.  Štefan Banyák Rozhovor/FOTO hudba 
57.  Kmeťoband Rozhovor/FOTO hudba 
58. Jozef Fečo Django Reinhardt Maľba/FOTO výtvarné umenie 
59. Jozef Fečo Freddie James Prinze Maľba/FOTO výtvarné umenie 
60. Jozef Fečo Michael Caine Maľba/FOTO výtvarné umenie 
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61. Jozef Fečo Rita Hayworthová Maľba/FOTO výtvarné umenie 
62. Jozef Fečo Tony Gatlif Maľba/FOTO výtvarné umenie 
63. Jozef Fečo Yul Brynner Maľba/FOTO výtvarné umenie 

64. Jozef Fečo 
Juscelino Kubitschek de Oli-
veira 

Maľba/FOTO výtvarné umenie 

65. Jozef Fečo Joaquín Cortés Maľba/FOTO výtvarné umenie 
66. Miroslav Rác Manhã de Carnaval Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
67. Miroslav Rác Blue Bossa Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
68. Miroslav Rác Besame Mucho Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 

69. Romathan Romathan baví 
Hudobno-tanečné vystúpe-
nie/VIDEO 

hudba 

70.  Gipsy Jazz Festival Koncert hudba 
71. Miroslav Rác Padanie listov 

septem-
ber 

Inštrumentál. skladba/ VIDEO hudba 
72. Miroslav Rác Dievča z Ipanemy Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
73. Miroslav Rác Pieseň lásky Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
74. Duo Farsa Johanka Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
75. Duo Farsa Rašaj Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
76. Duo Farsa Turecká 

október 

Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
77. Duo Farsa Filip Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
78. Duo Farsa Noc v Ankare Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
79. Duo Farsa Hág Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
80. Duo Farsa Bosa Dorado Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
81. Duo Farsa Minor swing Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
82. Duo Farsa Fiesta Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
83. Duo Farsa Sny Inštrumentál. skladba/AUDIO hudba 
84. Miroslav Rác Jazzový  koncert Želiezovce 

novem-
ber 

Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
85. Miroslav Rác Nadara Klip/ VIDEO hudba 
86. Miroslav Rác Magic Inštrumentál. skladba/VIDEO hudba 
87. Duo Farsa  Johanka decem-

ber 
Inštrumentál. Skladba/VIDEO hudba 

88. Jozef Fečo Elena Lacková Maľba/FOTO výtvarné umenie 
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ÚČASŤ ZAMESTNANCOV NA PRACOVNÝCH CESTÁCH V ROKU 2015      Príloha č. 5 

1. Termín Názov podujatia Miesto konania Mená účastníkov 

1. 12.1. 
Školenie k povinnosti mzdovej účtovníčky 
a legislatívne zmeny 

TU Košice 
Anna Hajníková 
Jana Velebírová 

2. 14.1. Zasadnutie Správnej rady SAK 
Krajská knižnica  
Žilina 

Valéria Závadská 

3. 20.1. Konzultácie na SKD MK SR MK SR Bratislava Valéria Závadská 

4. 21.1. 
Školenie k novej analytickej evidencii účtov 5 
a 6 

Múzeum SNP 
Banská Bystrica 

Františka Vašková 

5. 29.1. 
16. stretnutie RKS 
Seminár k ukončovaniu projektov 

MK SR Bratislava 
Hotel Bôrik  
Bratislava 

Anna Hajníková 
Radoslav Slovík 
Jana Velebírová 

6. 30.1. Zasadnutie PS pre interoperabilitu PÚ SR Bratislava Mária Halienová 

7. 2.-3.2. Gypsy Jazz Festival – nahrávanie Bratislava 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vojtech Sloboda 

8. 12.2. 
Koordinačná porada bibliografov regionálnych 
knižníc PSK 

Hornozemplínska 
knižnica 
Vranov n/Topľou 

Zuzana Džupinková 
Anna Vaľková 

9. 19.2. 
Pracovné stretnutie – výskum rodinného ar-
chívu rodiny Rakúsovcov 

Ul. Slovenskej jed-
noty 44 Košice 

Michal Socha 
Lucia Němcová 

10. 2.-3.3. 
Zasadnutie SR SAK 
Valné zhromaždenie SAK 
Odborný seminár k elektronickým knihám  

Turčianska knižnica 
Martin 
SNK Martin 

Valéria Závadská 

11. 17.3. 
Rozhovor do relácie 
Pracovné stretnutie 

RTVS Košice 
ŠVK Košice 

Marcela Domenová 

12. 20.3. 
Nahrávanie videokomentárov k digitálnym 
kultúrnym objektom (piesne skupiny DUO 
FARSA) 

ZUŠ Sabinov 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vojtech Sloboda 

13. 25.3. Zasadnutie PS pre interoperabilitu MK SR Bratislava Mária Halienová 

14. 27.3. 
Dokumentovanie predstavenia divadla Romat-
han – nová rozprávka  

Divadlo Romathan 
Košice 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vojtech Sloboda 

15. 8.4. Svetový deň Rómov Stará radnica Košice 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 

16. 9.4. 
Pracovné stretnutie informatikov rezortu MK 
SR 

MK SR Bratislava Mária Halienová 

17. 14.-16.4. 
Medzinárodné informatické sympózium  
INFOS 2015 

Hotel Academia  
Stará Lesná 

Valéria Závadská 

18. 16.4. 18. stretnutie RKS  MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

19. 21.4. 
Dokumentovanie regionálnej súťažnej pre-
hliadky Rómsky talent 2015 

Dom kultúry Svidník 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 
Vojtech Sloboda 

20. 22.4. Stretnutie PS pre registre a autority NOC Bratislava Anna Vaľková 

21. 29.4. 
1. stretnutie expertnej skupiny pre nehmotné 
kultúrne dedičstvo 

NOC Bratislava Zuzana Paľuchová 

22. 29.4. 
Prevzatie 9 ks obrazov vytvorených v rámci pri-
oritného projektu Živé knihy (slovo – obraz – 
zvuk) 

Kračúnovce Roman Čonka 

23. 14.5. 
15. pracovné stretnutie členov PS pre výpo-
žičky a MVS v KIS Virtua 

SNK Martin Valéria Ferková 

24. 14.5. 
2. stretnutie expertnej skupiny pre nehmotné 
kultúrne dedičstvo 

NOC Bratislava Zuzana Paľuchová 

25. 20.5. 19. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

26. 21.5. Konferencia Jarná ITAPA 2015 
Hotel Bôrik  
Bratislava 

Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 
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27. 22.5. 
3. stretnutie expertnej skupiny pre nehmotné 
kultúrne dedičstvo 

NOC Bratislava Zuzana Paľuchová 

28. 29.5. Stretnutie členov PS NIKIS SNK Martin Mária Halienová 

29. 3.-4.6. Zasadnutie SR SAK 
Hornozemplínska 
knižnica Vranov n/T 

Valéria Závadská 

30. 3.-4.6. 17. zasadnutie Národnej komisie pre služby SPgK Bratislava Valéria Ferková 

31. 5.6. 
Commander – školenie ovládania systému v 
praxi 

Commander Košice Jana Velebírová 

32. 9.6. 
Metodický seminár Deň regionálnej bibliogra-
fie 

SNK Martin 
Zuzana Džupinková 
Anna Vaľková 

33. 12.6. 
Festival remesiel, otvorenie výstavy obrazov 
Jozefa Feča 

Hradné námestie 
Kežmarok 

Roman Čonka 

34. 17.6. Pracovné stretnutie Digitálna stratégia PFI MK SR Bratislava Valéria Závadská 

35. 23.6. 20. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

36. 25.6. Konferencia iDEME 2015 
Hotel Bôrik  
Bratislava Valéria Závadská 

37. 25.6. 
5. stretnutie expertnej skupiny pre nehmotné 
kultúrne dedičstvo 

NOC Bratislava Zuzana Paľuchová 

38. 2.7. Stretnutie členov pracovnej skupiny NIKIS SNK Martin Mária Halienová 

41. 7.7. Školenie administrátorov SOFTIP 
Školiace zariadenie 
SOFTIP  
Banská Bystrica 

Mária Halienová 

42. 25.8. 22. stretnutie RKS MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

43. 25.8. 
7. stretnutie pracovnej skupiny pre registre a 
autority 

NOC Bratislava Anna Vaľková 

44. 3.-4.9. Zasadnutie SR SAK 
Podtatranská knižnica 
Poprad 

Valéria Závadská 

45. 9.9. Prevzatie stojanov na obrazy SSOŠ Kežmarok Roman Čonka 
46. 23.9. 23. stretnutie RKS MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

47. 28.-30.9. Konferencia KNIŽNICE 2015 
Hotel Sorea Máj 
Liptovský Ján 

Valéria Závadská 

48. 29.-30.9. Konferencia KNIŽNICE 2015 
Hotel Sorea Máj 
Liptovský Ján 

Mária Halienová 
Anna Vaľková 

49. 15.10. Verejné obstarávanie a elektronické trhovisko 
Divadelná reštaurácia 
Zvolen 

Anna Hajníková 
Jana Velebírová 

50. 16.10. 
Slávnostné ukončenie projektu Digitálna kniž-
nica a digitálny archív 

Konzervačné a digita-
lizačné centrum SNK 
Vrútky 

Radoslav Slovík 

51. 21.10. 24. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

52. 21.10. Pracovné stretnutie k edičnému titulu 
Rodina Rakúsová 
Košice 

Lenka Bischof 
Lucia Němcová 

53. 28.10. 
Školenie administrátorov pre Softip HR portál 
Prezentácie Softip HR portál 

MK SR Bratislava 
Mária Halienová 
Jana Velebírová 

54. 2-4.11. 
Medzinárodný kongres ITAPA 2015 
Galavečer udeľovania Ceny ITAPA 2015 

Hotel Crowne Plaza 
Hotel Double Tree by 
Hilton Bratislava 

Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

55. 6.11. 
Pracovné stretnutie KP SSKK PSK 
Knižný veľtrh Bibliotéka  

Bratislava Marcela Domenová 

55. 9.-11.11. Digitálna knižnica  Hotel Družba Jasná Mária Halienová 

56. 9.-12.11. 

Premeny katalogizačných pravidiel - od 
AACR2 k RDA 
Praktické využitie on-line MDT 2011 
v knižniciach 

SNK Martin Anna Vaľková 

57. 10.11. 25. stretnutie RKS MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

58. 18.-19.11. 
Zasadnutie SR SAK 
Volebné valné zhromaždenie SAK 

SNK Martin Valéria Závadská 

 23.11. 
Vypočutie a otestovanie funkcionalít audioza-
riadení 

BIS Audio s.r.o.  
Košice 

Mária Halienová 
Vojtech Sloboda 
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59. 1.-3.12. 
Konferencia Archivy, knihovny, muzea v digi-
tálním světe 2015 

Národní archiv Praha 
Česká republika 

Anna Vaľková 
Valéria Závadská 

60. 4.12. 
Školenie k novému zákonu o finančnej kon-
trole a audite učiiného od 1.1.2016 

Magistrát mesta Ko-
šíc 

Anna Hajníková 
Františka Vašková 

61. 7.12. 
Nahrávanie premiéry rozprávky Čertovský ča-
páš 

Divadlo Romathan 
Košice 

Roman Čonka 
Jana Gávorová 
Vojtech Sloboda 

62. 9.12. 
Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliogra-
fickú činnosť v Slovenskej republike 

SNK Martin Anna Vaľková 

63. 9.-10.12. 
Záverečná konferencia OPIS 
26.stretnutie RKS 

Hotel Bôrik  
MK SR Bratislava 

Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

64. 15.12. 
Školenie Softip – Evidencia zmlúv a objedná-
vok 

Datacentrum  
Bratislava 

Anna Hajníková 
Mária Halienová 
Jana Velebírová 
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ŠTATISTIKA VÝKONOV ŠVK          Príloha č. 6 

Ukazovateľ 
Merná 
Jednotka 

Skutočnosť 
2013 

Skutočnosť 
2014 

Skutočnosť 
2015 

AKVIZÍCIA A SPRACOVANIE 
CELKOVÝ  STAV  FONDU kn. j. 556 734 568 313 580 107 
Ročný prírastok, z toho: 
 knihy 
 periodické dokumenty 
 špeciálne dokumenty 

kn. j. 

13 407 
11 641 
1 628 

138 

11 960 
10 266 
1 632 

62 

12 200 
10 180 
1 862 

158 

Ročný prírastok, z toho: 
 nákup 
 povinný výtlačok 
 dary 
 výmena 
 digitálne kultúrne objekty 
 vlastné publikácie 
 bezodplatný prevod, náhrady 

kn. j. 

13 407 
6 537 
 3 610 
3 210 

50 
0 
0 
0 

11 960 
5 167 
 3 756 
2 965 

55 
17 
0 
0 

12 200 
5 561 
 4 004 
2 461 

57 
88 
12 
17 

Úbytky knižničného fondu kn. j. 127 381 406 
Spracovanie nových prírastkov záznamy 13 407 11 960 12 200 
Analytické spracovanie záznamy 2 702 2 987 2 428 
Spracovanie HKF tituly 557 768 987 
Retrospektívne spracovanie kn. j. 19 114 1 253 2 110 
Edičná činnosť tituly 6 4 3 

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 
REGISTROVANÍ  POUŽÍVATELIA  9 634 8 842 8 203 
POČET  NÁVŠTEVNÍKOV celkom, z toho: 
 požičovňa 
 študovne 
 OPAC, webstránka 
 podujatia 

Osoby 

497 626 
81 214 
14 090 

401 363 
959 

441 523 
74 648 
9 998 

356 118 
759 

320 083 
65 480 
9 006 

243 868 
1 729 

VÝPOŽIČKY celkom, z toho: 
 absenčné 
 prezenčné 
MVS a MMVS celkom, z toho: 

    - MVS iným knižniciam 
            - MVS z iných knižníc 
            - MMVS z iných knižníc 
            - MMVS iným knižniciam 

kn. j. 
 

259 368 
209 294 

50 074 
4 762 
4 095 

611 
52 
4 

268 300 
220 147 

48 153 
6 111 
5 499 

558 
44 
10 

261 146 
217 718 

43 428 
4 619 
4 128 

437 
45 
9 

Podujatia pre verejnosť celkom, z toho: 
 výstavy, besedy, prednášky 
 výstavky nových kníh 
 informačná výchova 
Odborné podujatia 

počet 

110 
29 
48 
32 
1 

112 
35 
46 
30 
1 

142 
50 
47 
41 
4 

OCHRANA FONDOV 
Prijaté žiadanky celkom, v tom: 
 elektronickou poštou 
 na historické dokumenty 
Kníhviazačské a knihárske práce, z toho: 
 oprava dokumentov 
 väzba novín a časopisov 

počet 
 
 
počet  
kn. j. 
zv. 

115 053 
110 291 

873 
3 097 

937 
2 160 

98 153 
94 327 
1 311 
2 965 
1 058 
1 907 

81 380 
76 388 
2 192 
2 770 

868 
1 902 

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
Informačná a rešeršná činnosť celkom, z toho: 
 bibliografické informácie 
 faktografické informácie 
 rešerše 

počet 

38 420 
19 964 
18 456 

255 

39 871 
26 041 
13 830 

295 

27 158 
14 818 
12 340 

221 

Reprografické služby pre používateľov počet 41 560 35 955 28 551 

Prešov, 18. február 2016    Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka 
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