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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
 
Názov:    Štátna vedecká knižnica v Prešove 
Sídlo:    Hlavná 99, 081 89 Prešov 

Námestie mládeže 1 (Oddelenie knižni�no-informa�ných slu-
žieb) 

Rezort/zria�ovate�:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Dátum zriadenia: 1. september 1952 (Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR 

o vydaní zria�ovacej listiny �. MK 557/2002-1 zo d�a 1.apríla 
2002) 

Forma hospodárenia: štátna rozpo�tová organizácia 
Kontakt: tel.: ++421 51 7724175, fax: ++421 51 7724960 
 e-mail: kniznica@svkpo.sk, URL: www.svkpo.sk 
Riadite�ka:  Mgr. Valéria Závadská 
 
�lenovia vedenia ŠVK:  
Bory František vedúci Oddelenia knižni�no-informa�ných služieb (OKIS) 
Dor�áková Mária, Mgr.  vedúca Bibliografického oddelenia (BO) 
Karniš Tomáš vedúci Oddelenia ochrany fondov (OOF) 
Šimová Monika, Ing. vedúca Ekonomicko-technického oddelenia (ETO) 
Va�ková Anna vedúca Oddelenia akvizície a spracovania fondov (OASF) 

 

 1.1 Hlavné �innosti 

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove (�alej len „ŠVK“) ako univerzálna vedecká knižnica 
vykonáva tieto hlavné �innosti: 

� získavanie, spracovanie, uchovávanie, sprístup�ovanie a ochrana dokumentov knižni�né-
ho fondu 

� poskytovanie základných a špeciálnych knižni�no-informa�ných služieb 
� realizácia kultúrno-spolo�enských, vzdelávacích a propaga�ných aktivít 
� riešenie vedecko-výskumných úloh v oblasti dejín knižnej kultúry 
� domáca a medzinárodná spolupráca 

Na základe vydanej zria�ovacej listiny hlavnou úlohou ŠVK v zmysle zákona NR SR 
�. 183/2000 o knižniciach v znení neskorších predpisov je zabezpe�ova� slobodný prístup 
k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosi�ov, podporova� rozvoj vedy, 
výskumu a vzdelávania, a tak napomáha� celoživotné vzdelávanie ob�anov, chráni� kultúrne 
dedi�stvo a vytvori� optimálne podmienky na jeho využívanie.  
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2. POSLANIE ORGANIZÁCIE A STREDNODOBÝ VÝH�AD ORGANIZÁCIE 
 

 2.1 Poslanie 

Štátna vedecká knižnica v Prešove je štátnou rozpo�tovou organizáciou zriadenou 
a riadenou Ministerstvom kultúry SR.  

Ako verejná kultúrna, informa�ná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti 
knižni�nej,  bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavate�skej �innosti systematicky 
buduje a sprístup�uje knižni�ný fond a poskytuje knižni�no-informa�né služby. 

Slúži ob�anom Prešovského regiónu, predovšetkým odborným a vedeckým pracov-
níkom, pedagógom, študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy a podnikate�skej 
sfére. 

Svoje poslanie uskuto��uje ŠVK: 
� systematickým budovaním, spracovávaním, uchovávaním a sprístup�ovaním knižni�ného 

fondu domácej a zahrani�nej literatúry a elektronických informa�ných zdrojov v súlade so 
špecializáciou knižnice, 

� poskytovaním základných a špeciálnych knižni�no-informa�ných služieb verejnosti, po-
skytovaním prístupu na internet a inováciou služieb, 

� realizáciou informatickej výchovy používate�ov prostredníctvom propagácie všetkých 
služieb (konzulta�né, rešeršné, referen�né, bibliografické služby), 

� spracovaním a ochranou historických tla�í a ich sprístup�ovaním pri bádaní a poznávaní 
kultúrneho dedi�stva. 

ŠVK slúži predovšetkým ob�anom mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja, pri-
�om špecifické úlohy, ktoré jej vymedzuje zria�ovacia listina, ju predur�ujú poskytova� služ-
by celej slovenskej i medzinárodnej odbornej verejnosti. 

 2.2 Priority 

Štátna vedecká knižnica pri plnení verejnej funkcie a verejnoprospešných �inností v roku 
2004 venovala osobitnú pozornos� realizácii týchto úloh: 

a) celoslovenské úlohy 
- spolupráca pri budovaní Slovenskej národnej bibliografie séria �lánky spracovávaním 

rusínskej a ukrajinskej bibliografie 
- koordinácia bibliografie vedného odboru slavistika a aktívne pôsobenie v Koordina�nej 

rade pre bibliografiu pri Národnom bibliografickom ústave Slovenskej národnej knižnice 
- spracovanie historických tla�í 16. storo�ia vo fonde Eparchiálnej knižnice a v knižnici 

rímsko-katolíckeho farského úradu, príprava vydania 2. �asti XII. zv. Generálneho kataló-
gu tla�í 16. storo�ia zachovaných na území Slovenska 

- spolupráca na budovaní automatizovanej pedagogickej bibliografickej databázy �lánky 
(PBS) spracovávaním 2 pedagogických titulov periodík 

b) regionálne úlohy 
- spracovávanie regionálnej tla�e v rámci východného Slovenska, aktívna ú�as� na budova-

ní regionálnych databáz 
- spracovanie historických tla�í 17.-19. storo�ia vo fondoch ŠVK 

c) zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 
- prechod na integrovaný knižni�ný systém Virtua - zapojenie ŠVK do projektu KIS3G  
- využívanie modernej techniky pri organizovaní odborných podujatí pre knihovníkov 

a podujatí pre verejnos� 
- spracovanie rozsiahleho prieskumu používate�ského zázemia 
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d) príprava projektov na zlepšenie �innosti ŠVK 
- výstavba ú�elovej budovy ŠVK 
- príprava projektov v rámci Grantového systému MK SR 
- realizácia projektov v rámci programu Kultúrne aktivity na rok 2004 
- príprava projektov na získanie finan�ných prostriedkov v regióne 

e) domáca a medzinárodná spolupráca 
- podpísanie zmluvy o spolupráci s tromi �eskými knižnicami v Prahe 
- rozšírenie kontaktov v oblasti medzinárodnej výmeny dokumentov s knižnicami v Po�sku 

a USA 
- nadviazanie kontaktov s cie�om rozšíri� spoluprácu s knižnicami na Ukrajine 

 2.3 Strednodobý výh�ad organizácie 

Víziou ŠVK je vybudova� knižnicu ako modernú kultúrnu a informa�nú inštitúciu, ktorá 
bude poskytova� nielen klasické knižni�né služby, ale bude predstavova� dôležitú informa�nú 
základ�u a nevyhnutnú sú�as� celoživotného vzdelávania. 

Prioritou �. 1 v rozvoji knižnice je vyriešenie priestorových problémov - výstavba novej 
ú�elovej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, pri�om prvé kroky k tomuto cie�u 
knižnica realizovala už v roku 2004. �alší rozvoj knižnice je bez realizácie tohto zámeru síce 
možný, ale len s ve�kými �ažkos�ami, pri�om niektoré �innosti budú len stagnova�. Cie�om 
nie je len ú�elnejšie vynaklada� finan�né prostriedky na prevádzku, ale predovšetkým vychá-
dza� v ústrety všetkým používate�om, návštevníkom, verejnosti a poskytova� služby, ktoré sú 
dnes považované za štandardné v krajinách Európy a ostatného vyspelého sveta.  

Kým sa však podarí tento zámer zrealizova�, knižnica bude na�alej plni� svoje úlohy 
v roku 2005, s výh�adom do roku 2010 v zmysle zria�ovacej listiny a na základe požiadaviek 
verejnosti: 

� implementácia knižni�no-informa�ného systému Virtua (KIS Virtua) do knižni�nej práce, 
ktorej prvé kroky knižnica realizovala v roku 2004 - vytvorenie lepších pracovných pod-
mienok pre kvalitnú odbornú �innos� zamestnancov, komfortná práca so systémom 

� knižni�no-informa�né služby - zriadenie nových typov služieb, zvýšenie po�tu študijných 
miest, príprava nových služieb pre konkrétne používate�ské zázemie (podnikate�ská sféra) 

� akvizícia knižni�ných fondov - orientácia na získavanie a sprístup�ovanie elektronických 
informa�ných zdrojov - plnotextových databáz odborných �lánkov a kolekcií elektronic-
kých kníh 

� ochrana  a prezentácia kultúrneho dedi�stva - historických kníh vo fonde ŠVK, vytvorenie 
pracoviska konzervovania a reštaurovania fondov s predstavou digitalizácie vzácnych tla�í 

� participácia na riešení celoslovenských a regionálnych výskumných úloh z oblasti dejín 
knižnej kultúry, spolupráca s výskumnými pracoviskami v regióne zabezpe�ovaním elek-
tronických informa�ných zdrojov z konkrétnych oblastí 

� rozvoj �udských zdrojov - vytváranie podmienok pre sústavné zvyšovanie kvalifikácie, 
odborných vedomostí, po�íta�ových zru�ností a jazykových znalostí 

� efektívny manažment a marketing knižnice - spracovanie konceptu úspešnej komunikácie 
s verejnos�ou, aktivity public relations, uplat�ovanie metód fundraisingu, príprava �iast-
kových rozvojových projektov pre skvalitnenie konkrétnych �inností, rozširovanie domá-
cej i zahrani�nej spolupráce 

 2.4 Plánované použitie finan�ných zdrojov a strednodobý rozpo�tový výh�ad 

Príjmy ŠVK na rok 2005 sú plánované v objeme 400 tis. Sk a nepredpokladáme zmenu 
v tejto �asti rozpo�tu ani v najbližších rokoch. Knižnica nap��a príjmy predovšetkým 
z vlastnej �innosti – z administratívnych poplatkov za služby. 
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Rozpo�et bežných výdavkov vrátane transferov pre ŠVK na rok 2005 je stanovený vo 
výške 14 125 tis. Sk, �o je oproti skuto�nosti v roku 2004 zvýšenie o 465 tis., teda o 3,3 %. 
Tento nárast nie je vysoký, ak vezmeme do úvahy nepredpokladané výdavky miestnych da-
�ových poplatkov (100 tis. Sk), prenajatie �alších skladových priestorov a ich ro�ný nájom 
(viac ako 500 tis. Sk), zvyšovanie cien energií, zvyšovanie cien informa�ných zdrojov, vyso-
ké náklady na údržbu objektov. 

Rozpo�et na kapitálové výdavky pre rok 2005 ešte nebol stanovený. ŠVK špecifikovala 
svoje potreby na spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov v prípade jeho schvále-
nia (500 tis. Sk), nákup automobilu na prevoz dokumentov (1 200 tis. Sk), nákup výpo�tovej 
techniky (450 tis. Sk), nákup kovových regálov do skladov pre uloženie knižni�ného fondu 
(300 tis. Sk) a realizáciu projektov v rámci kultúrnych aktivít (cca 940 tis. Sk). V týchto kapi-
tálových výdavkoch nie sú zahrnuté finan�né prostriedky na iné aktivity, ktoré potrebuje kniž-
nica nevyhnutne rieši�, ale vzh�adom na koncepciu novostavby, budeme v najbližších rokoch 
rieši� skuto�né len nevyhnutné problémy, ktoré neznesú odklad (riešenie havarijných situá-
cií), a niektoré finan�ne nenáro�né rozvojové aktivity.  

Strednodobý výh�ad predpokladá medziro�ný nárast rozpo�tu v roku 2006 o približne 
11%, a v roku 2007 o �alších 9%. Kapitálové výdavky v danom období plánujeme na obnovu 
výpo�tovej a reprografickej techniky a na prípravnú projektovú dokumentáciu. 

Stratégia rozvoja ŠVK na roky 2005-2007 s výh�adom do roku 2010 predpokladá ako 
ucelené riešenie priestorovej situácie výstavbu novej ú�elovej budovy s odhadovanými ná-
kladmi vo výške 325 mil. Sk, z toho stavebné náklady predstavujú sumu vo výške 
196 mil. Sk. ŠVK predložila zria�ovate�ovi požiadavku na zaradenie investície do Programu 
verejných investícií na roky 2006-2008 za prioritu Stavby pre kultúru s predpokladaným za-
�iatkom výstavby v roku 2008.  

 2.5 Rozvoj �udských zdrojov 

Štátna vedecká knižnica sa musela v poslednom desa�ro�í prispôsobova� zmenám, ktoré 
so sebou priniesol predovšetkým prudký nástup a vývoj informa�ných a komunika�ných tech-
nológií. Podobne ako ostatné inštitúcie v rezorte kultúry sa musela vyrovna� s celkovými 
zmenami v spolo�nosti, nástupom trhového hospodárstva, vstupom do integrovanej Európy. 
S týmito zmenami úzko súviseli požiadavky, ktoré boli a sú vo zvýšenej miere kladené na 
�udské zdroje. Vzh�adom na všetky prebiehajúce zmeny v knižni�nej práci je nevyhnutné 
vyžadova� od zamestnancov, aby ovládali nové zru�nosti a odborné znalosti, ktoré budú pri 
svojej práci potrebova�. 

ŠVK v oblasti personálnej politiky rok �o rok zápasí s nedostatkom zamestnancov. Je ne-
vyhnutné zdôrazni�, že personálne obsadenie knižnice je zna�ne poddimenzované. Už nie-
ko�ko rokov sa stav stálych zamestnancov (limit zamestnancov) výraznejšie nezmenil. ŠVK 
predpokladá zvýšenie po�tu zamestnancov v rokoch 2005-2007 o 10, �ím budú adekvátne 
pokryté nielen všetky sú�asné aktivity a �innosti, ktoré musí knižnica vykonáva�, ale aj �in-
nosti súvisiace s pripravovanými projektmi, so zabezpe�ením dvojzmennej prevádzky 
v nových študovniach, so snahami o rozšírenie otváracích hodín Oddelenia knižni�no-
informa�ných služieb a pod. 

Snahou knižnice je rozširova� škálu poskytovaných služieb a zárove� pripravova� nové 
typy služieb pre konkrétne používate�ské skupiny, �o sa jej v posledných štyroch rokoch aj 
�iasto�ne podarilo realizova� v podobe nových špecializovaných študovní. V záujme knižnice 
je preto dosiahnu� stav, aby služby, ktoré chce poskytova�, boli plne zabezpe�ované kvalifi-
kovanými odborníkmi pre prácu v knižni�no-informa�nej oblasti. 

Základom dobrej personálnej politiky ŠVK bude presadzovanie tzv. „learning organisa-
tion“, t. j. „u�iaca sa organizácia“, ktorá pre svojich zamestnancov vytvorí priestor, aby sa 
mohli u�i� permanentne a všade. Zárove� ŠVK plánuje vytvori� také podmienky 
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v personálnej práci a sociálnej starostlivosti, aby si zabezpe�ila kvalifikovaných odborníkov, 
ktorí budú v práci spokojní a budú vytvára� pozitívny imidž o knižnici. 

 

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 
 

Štátna vedecká knižnica nemala na rok 2004 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry 
SR v zmysle uznesenia vlády SR �. 1067 zo d�a 20.12.2000. 
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4. �INNOSTI A PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 

 

Plnenie úloh organizácie v roku 2004 prebiehalo úspešne v sú�innosti s množstvom dis-
ponibilných finan�ných prostriedkov. Celkový rozpis rozpo�tových prostriedkov posta�oval 
na bežné náklady, rozvoj niektorých knižni�no-informa�ných služieb a odstra�ovanie vznik-
nutých nedostatkov s cie�om minimalizova� prípadné záväzky. Stav záväzkov organizácie 
vo�i dodávate�om k 31.12.2004 predstavuje sumu 28 868,30 Sk. Sú to bežné výdavky, ktoré 
vznikli koncom roka 2004. 

Prvoradou úlohou bolo plnenie plánovaných úloh a skvalit�ovanie �innosti knižnice na 
všetkých úsekoch knižni�nej práce, ktorými sú: 

1. stále �innosti: 

� akvizícia knižni�ného fondu z domácej i zahrani�nej produkcie, ktorá prebieha všetkými 
formami: nákupom, darom, výmenou a formou povinného výtla�ku 

� spracovanie všetkých druhov získaných dokumentov v knižni�nom systéme CDS/ISIS 
a následný export dát do �alších elektronických katalógov  

� kníhviaza�ské práce a ochrana knižni�ného fondu, starostlivos� o skladové priestory, ulo-
ženie a prísun dokumentov, revízia knižni�ného fondu 

� knižni�no-informa�né služby, v komplexe ktorých sú poskytované základné a špeciálne 
služby pre požívate�ov ŠVK v zmysle zákona �. 183/2000 o knižniciach, �alej prístup na 
internet a prístup k externým informa�ným zdrojom 

� bibliografická �innos�, ktorá zah	�a spracovanie regionálnej bibliografie a kooperáciu 
s knižnicami Prešovského a Košického kraja pri jej spracovaní,  

� práca na úseku informa�ných technológií, ktorý zabezpe�uje všetky aktivity súvisiace 
s prechodom ŠVK na nový knižni�ný softvér a so starostlivos�ou o výpo�tovú techniku 

� riadiaca a ekonomická �innos�, prevádzka knižnice v súvislosti s prechodom na systém 
Štátnej pokladnice a úsek bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany 
a kontrolnej �innosti. 

2. dlhodobé �innosti: 

� spoluú�as� na budovaní Slovenskej národnej bibliografie – séria �lánky spracovaním ru-
sínskej a ukrajinskej bibliografie na Slovensku, koordinácia bibliografie slavistiky na Slo-
vensku, spolupráca so Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave pri tvorbe auto-
matizovanej pedagogickej databázy �lánky (PBS)  

� spracovanie historických tla�í v ŠVK, ale aj na území regiónu, v rámci ktorého 
v sú�asnosti prebieha riešenie �iastkovej výskumnej úlohy Generálny katalóg tla�í 16. sto-
ro�ia zachovaných na území Slovenska 

3. krátkodobé �innosti:  

� kultúrno-spolo�enská, vzdelávacia a vydavate�ská �innos�, kde je prioritou propagova� 
prácu knižnice a služby, ktoré poskytuje, realizovaním podujatí pre verejnos� a pre odbor-
nú knihovnícku komunitu 

� príprava krátkodobých projektov (konanie odborných podujatí, konferencií) 
� edi�ná �innos� ŠVK 

Stanovený plán výkonov organizácia plnila priebežne po�as roka: 
- plán výpoži�iek bol splnený na 83,7 % t.j. 234 438 knižni�ných jednotiek (�alej len 

„kn.j.“) 
- po�et návštevníkov dosiahol 161 094 osôb, �o je plnenie na 111,1 % 
- prírastok knižni�ného fondu bol 6 250 kn.j. 
Plánovaný stav zamestnancov v po�te 37 zamestnancov bol dodržaný. Skuto�ný �istý 

fond pracovnej doby zamestnancov predstavuje hodnotu 63 094 hodín. 
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Podielové vy�aženie pracovných kapacít pod�a jednotlivých druhov �inností: 
 

�innosti organizácie Po�et 
zamestnancov 

Odpracované 
hodiny za rok 

Priame mzdové 
náklady za rok 

Akvizícia a spracovanie fondov 4 7 125  679 925
Výpoži�ná služba 7 11 865 957 573
Prevádzka študovní 4 6 735 539 982
Prevádzka skladov 6 9 443 656 546
Kníhviaza�ská diel�a 2 3 412 250 532
Bibliografická �innos� 5 8 551 952 903
Informa�né technológie 1 1 792 192 082
Riadiaca a ekonomická �innos� 8 14 171 1 329 511
SPOLU 37 63 094 5 559 000

 V roku 2004 bolo odpracovaných o 1 571 hodín viac ako v roku 2003. Možno konštato-
va�, že sa tu prejavil dôsledok nových sociálnych zákonov, ktoré znižujú náhrady príjmu pri 
práceneschopnosti, zamestnanci �erpali viac dovoleniek na zvládnutie menej závažných ocho-
rení. Tým sa odpracovalo celkovo viac o 209,5 d�a, �o je na 1 zamestnanca priemer 5,7 d�a. 

 4.1 Akvizícia knižni�ných fondov 

Akvizícia nových dokumentov do knižného fondu ŠVK bola realizovaná na Oddelení ak-
vizície a spracovania fondu (OASF). V roku 2004 sme do knižni�ného fondu zaradili 
6 250 kn.j. Dopl�ovanie prebiehalo formou nákupu, povinných výtla�kov, darom 
a medzinárodnou výmenou s partnerskými knižnicami predovšetkým v �esku a Po�sku.  

V roku 2004 vzh�adom na zmeny pri dopl�ovaní dokumentov v posledných rokoch bol 
novelizovaný Akvizi�ný poriadok, ktorý bol vydaný pod názvom Smernica o akvizícii doku-
mentov do knižni�ného fondu. V zmysle uvedenej smernice bola akvizi�ná �innos� zameraná 
na pravidelné sledovanie a priebežné dopl�ovanie dokumentov domácej aj zahrani�nej pro-
dukcie z oblasti spolo�enských vied s dôrazom na získavanie titulov vydaných v regióne. Išlo 
predovšetkým o publikácie z odborov: pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia, jazyko-
veda, história, výtvarné umenie, literárna veda, slavistika, rusínska a ukrajinská literatúra. 
V snahe zachova� univerzálnos� knižni�ného fondu, ale aj v snahe maximálne vyhovie� po-
žiadavkám používate�ského zázemia, sme knižni�ný fond doplnili o tituly z ekonomiky, me-
dicíny, výpo�tovej techniky, prírodných a technických vied.  

Na dodržiavanie Smernice o akvizícii dokumentov do knižni�ného fondu dohliadala akvi-
zi�ná komisia, ktorá posudzovala návrhy používate�ov, ponuky vydavate�ov a kníhkupcov, 
vrátane virtuálnych kníhkupectiev na internete. �lenovia komisie sa vyjadrovali k návrhom na 
kúpu domácej �i zahrani�nej, periodickej i neperiodickej  literatúry a k výberu relevantných 
dokumentov do knižni�ného fondu prostredníctvom elektronickej pošty. Fyzicky sa komisia 
stretla 2-krát.  

Povinný výtla�ok 
Formou povinného výtla�ku na základe zákona �. 212/1997 o povinných výtla�koch pe-

riodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení 
neskorších predpisov bolo do knižnice dodaných celkovo 3 423 titulov, z toho 2 226 titulov 
neperiodických publikácií a 1 197 titulov periodických publikácií, zaevidovaných do knižni�-
ného fondu bolo však len 2 967 kn.j. Dôvodom tejto situácie je skuto�nos�, že pri sú�asnom 
stave odborných zamestnancov na OASF nebolo fyzicky možné spracova� všetok došlý po-
vinný výtla�ok, ke�že prednos� pri prvotnom spracovaní mali dokumenty získané nákupom. 
Nespracované tituly povinných výtla�kov budú spracované za�iatkom roka 2005. 

Povinnos� vydavate�ov dodáva� povinné výtla�ky v zmysle zákona sme pravidelne ove-
rovali a nedodané tituly neperiodických aj periodických dokumentov urgovali, ale nie vždy sa 
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nám podarilo urgovaný titul získa�. Úspešnos� bola približne 30 %. Pri neperiodických do-
kumentoch má knižnica právo povinného výtla�ku pri náklade nad 500 výtla�kov. Vysoké 
percento urgovaných titulov bolo vydané v nižšom náklade. Problém je v tom, že vydavate� 
nemá povinnos� uvádza� náklad, �o nám do istej miery s�ažuje prácu pri kontrole. 

Nákup dokumentov 
Dopl�ovanie fondu formou nákupu je vždy ovplyv�ované výškou pridelených finan�ných 

prostriedkov. V rozpise rozpo�tu na rok 2004 bolo na nákup neperiodických a špeciálnych 
dokumentov vy�lenených 500 tis. Sk. Pri vývoji cien na knižnom trhu a pri 19% DPH bolo 
táto suma na nákup odbornej literatúry ve�mi nízka. V mesiacoch január – október sme teda 
nakupovali dokumenty zvä�ša iba v jednom exemplári v prísnom výbere.  

Po pridelení ú�elových finan�ných prostriedkov na nákup literatúry vo výške 500 tis. Sk 
na základe rozpo�tového opatrenia a po vy�lenení �alších takmer 248 tis. Sk z vlastného roz-
po�tu sme do knižni�ného fondu doplnili chýbajúce tituly a pod�a požiadaviek Oddelenia 
knižni�no-informa�ných služieb boli zakúpené duplicitné, v prípade ve�kého záujmu používa-
te�ov aj multiplicitné exempláre žiadaných dokumentov. Formou nákupu sme do knižni�ného 
fondu získali 3 340 kn.j. a sta�ili do knižni�ného fondu zaevidova� 2 803 kn.j., oproti plánu 
1 200 kn.j. na rok 2004, �o je plnenie na 214 %.  Celkovo sme v roku 2004 zakúpili do kniž-
ni�ného fondu dokumenty v hodnote 1 974 752,- Sk, z toho neperiodické a špeciálne doku-
menty v hodnote 1 247 902,- Sk a periodické dokumenty v hodnote 726 850,- Sk, �o predsta-
vuje 188 titulov slovenskej �eskej a inej zahrani�nej produkcie. 

Preh�ad finan�ných prostriedkov použitých na nákup informa�ných zdrojov            (v Sk) 

 

Dary a výmena dokumentov 
V roku 2004 sme darom získali a zaevidovali 393 kn.j. Medzi najvýznamnejšie dary patril 

dar Slovanskej knihovny NK �R v Prahe a to knižné tituly z oblasti slavistiky a ukrajinistiky, 
ktoré sú pre ŠVK vzh�adom na jej špecializáciu prínosom. 

V rámci medzinárodnej výmeny dokumentov sme oproti plánovaným 20 kn.j. získali 
87 kn.j. Rozvinuli sme širšiu spoluprácu s knižnicami v �esku: knižnica Ústavu pro soudobé 
d
jiny, knižnica Ústavu mezinárodních vztah� a Slovanská knihovna pri Národnej knižnici 
�R (všetky v Prahe), ale aj v Po�sku: Biblioteka Uniwersytetu Šlaskiego v Katowiciach. ŠVK 
ponúkala dokumenty z vlastnej produkcie. Ke�že produkcia knižnice nie je tak bohatá ako 
u partnerských knižníc ústavov alebo univerzít, ponúkali sme hlavne dokumenty požadované 
výmenným partnerom, ktoré bolo potrebné zakúpi�, �o je do zna�nej miery nápor na rozpo�et 
knižnice. Výmenným partnerom sme odoslali 34 titulov knižných dokumentov.  

Špeciálne dokumenty 
Špeciálne dokumenty sú neodmyslite�nou sú�as�ou knižni�ného fondu, ktoré sme získa-

vali vä�šinou ako povinný výtla�ok a výberovo sme ich získavali nákupom v súlade so zame-
raním knižnice a s oh�adom na jej používate�ské zázemie. Pre študov�u špeciálnych doku-
mentov boli zakúpené zvukové dokumenty z oblasti manažmentu, marketingu �i riadenia �ud-
ských zdrojov, �ím sme umožnili využíva� naše fondy aj slabozrakým a nevidiacim používa-
te�om. Zakúpili sme videonahrávky aj audionahrávky z rôznych oblastí. Na výu�bu cudzích 
jazykov sme zabezpe�ili psychowalkman a študijnú literatúru na rôznych druhoch nosi�ov 
z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho jazyka, ale aj iných, menej 
atraktívnych jazykov. V roku 2004 sme do knižni�ného fondu zaevidovali 236 kn.j. špeciál-
nych dokumentov. 

 2002 2003 2004 
Knihy  220 000 900 000 1 247 902
Periodiká 521 000 330 000 726 850
Spolu 741 000 1 230 000 1 974 752
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V roku 2004 knižnica obnovila štvr�ro�nú aktualizáciu databázy �eská národná bibliogra-
fia a zakúpila sie�ovú licenciu databázy Slovenská národná bibliografia taktiež so štvr�ro�nou 
aktualizáciou. ŠVK zakúpila databázu plnotextových zahrani�ných �asopisov ProQuest 
s prístupom pre všetky užívate�ské stanice v knižnici, ktorá obsahuje 22 titulov odborných 
periodík z rôznych oblastí poznania. 

Ukazovate� Merná jednotka Skuto�nos� 2003 Skuto�nos� 2004 
Celkový prírastok kn.j. 6 350 6 250
z toho: 
- nákup 
- povinný výtla�ok 
- dary 
- výmena 

kn.j. 
2 002
3 565

774
9

2 803
2 967

393
87

 

 4.2 Spracovanie knižni�ných fondov 

Spracovanie získaných dokumentov prebiehalo v roku 2004 v systéme CDS/ISIS vo vý-
mennom formáte. Všetky zaevidované dokumenty boli spracované na úseku mennej aj vecnej 
katalogizácie. Spracované záznamy boli mesa�ne exportované do automatizovaného výpoži�-
ného systému na Oddelení knižni�no-informa�ných služieb, do elektronického katalógu 
v systéme CDS/ISIS a  zárove� bol mesa�ne aktualizovaný on-line katalóg na internetovej 
stránke knižnice.  

V roku 2004 bolo menne a vecne spracovaných 6 250 kn.j.  Z celkovo zakúpených 3 340 
knižných dokumentov nám do roku 2005 zostalo 537 nespracovaných dokumentov. Hlavnou 
prí�inou bol prísun �alších finan�ných prostriedkov na nákup neperiodických dokumentov 
takmer v závere roka, ke� na akvizíciu a následné spracovanie ostávali necelé dva mesiace. 

Starostlivos� o katalógy 
OASF pristúpilo k zrušeniu služobného systematického katalógu a k ukon�eniu budovania 

služobného miestneho katalógu signatúr, pretože prestali v sú�asnosti plni� svoj ú�el. Všetky 
�itate�ské lístkové katalógy na Oddelení knižni�no-informa�ných boli používate�om na�alej 
k dispozícii, pretože títo, napriek dostato�nému po�tu staníc s prístupom k elektronickému 
katalógu, do zna�nej miery využívajú aj klasický lístkový katalóg. Hlavným dôvodom je neu-
kon�ené retrospektívne spracovanie katalogiza�ných záznamov. Oddelenie vykonávalo pravi-
delnú revíziu všetkých �itate�ských katalógov. 

Prioritou oddelenia bola kvalitná akvizícia a spracovanie nových titulov, aj preto bolo pre-
rušené retrospektívne spracovávanie záznamov. V roku 2004 bolo retrospektívne spracova-
ných 793 záznamov. 

 

Ukazovate� Merná jednotka Skuto�nos� 2003 Skuto�nos� 2004 
Celkový prírastok kn.j. 6 350 6 250
z toho :  
- knihy 
- periodiká 
- audiovizuálne dokumenty 
- elektronické dokumenty 
- mapy 

 
 
 

kn.j. 

4 554
1 369

144
198

85

4 883
1 131

19
60

157
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 4.3 Ochrana knižni�ných fondov 

Oddelenie ochrany fondov (OOF) bezprostredne spolupracovalo s Oddelením knižni�no-
informa�ných služieb a s Oddelením akvizície a spracovania fondov. V roku 2004 zodpoved-
ne spravovalo a ochra�ovalo knižni�ný fond, zodpovedalo za dokumenty uložené 
v priestoroch skladov. Zabezpe�ovalo vyh�adávanie žiadaných dokumentov, prísun a odsun 
dokumentov zo skladov a ich dopravu do poži�ovne, do príru�ných knižníc a pre zamestnan-
cov ŠVK, ktorí ich potrebujú na služobné ú�ely. Zárove� raz mesa�ne preberalo 
a kontrolovalo nové prírastky po ich spracovaní na OASF a zabezpe�ilo ich uloženie 
v skladoch.  

Prevádzka skladov 
Od roku 1998 nemá knižnica pri Oddelení knižni�no-informa�ných služieb žiadne sklady 

dokumentov. Žiadané dokumenty museli zamestnanci OOF denne prisúva� z 8-ich skladov 
(3 v meste a 5 mimo mesta). Pretrvávajúcim a stále sa zhoršujúcim problémom je zlý stav 
prevažnej �asti fondu, objektov skladov, nevhodné umiestnenie a zložitá manipulácia.  

V spolupráci s Oddelením knižni�no-informa�ných služieb realizovalo vybavovanie elek-
tronických žiadaniek, �iže ich overovanie v automatizovanom výpoži�nom systéme 
a následne zabezpe�ovanie odpovedí prostredníctvom e-mailov. V roku 2004 bolo prijatých 
89 365 žiadaniek, z toho kladne vybavených bolo 83 410. Elektronickou poštou bolo prijatých 
4 450 žiadaniek. 

Okrem vyh�adávania a prísunu dokumentov na základe používate�ských žiadaniek druhou 
hlavnou �innos�ou bola pravidelná revízia knižni�ného fondu v zmysle Vyhlášky MK SR 
�. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyra�ovaní a revízii knižni�ného fondu  
knižniciach a Smernice riadite�ky ŠVK o evidencii, vyra�ovaní a revízii knižni�ného fondu 
ŠVK v Prešove. Na úseku prevádzky skladov bola vykonaná  opakovaná revízia dokumentov 
pod�a zoznamu chýbajúcich knižni�ných jednotiek revidovaných v roku 2003. Plánovaná 
revízia knižni�ného fondu v zmysle zákona �. 183/2000 o knižniciach bola vykonaná 
v mesiacoch júl a august v po�te 33 600 kn.j. 

Kníhviaza�ské práce 
Sú�as�ou OOF je kníhviaza�ská diel�a, ktorá vykonáva �innosti súvisiace s ochranou do-

kumentov. Jej �innos� bola v roku 2004 zameraná na ve�ké i malé opravy poškodených kniž-
ni�ných jednotiek, väzbu spracovaných novín a �asopisov, väzbu interných materiálov 
a vlastnej edi�nej �innosti, ale aj na �alšie kartonážne a reza�ské práce pre knižnicu. Najroz-
siahlejšiu �as� kníhviaza�ských prác tvoria opravy poškodených dokumentov. Celkovo bolo 
opravených 1 888 kn.j., bola vykonaná väzba 1 342 zväzkov periodík, do brožovanej väzby 
bolo zviazaných 216 zväzkov. U externého dodávate�a bola realizovaná väzba v po�te 753 
zväzkov novín a �asopisov. 

ŠVK má vo svojom knižni�nom fonde približne 20 000 zväzkov historických tla�í 
s vro�ením do roku 1918, z ktorých mnohé sú vo ve�mi zlom stave a preto aktivity kníhvia-
za�skej dielne v roku 2004 boli výraznejšie zamerané  na ochranu tla�eného kultúrneho dedi�-
stva ŠVK, a to na prípravu projektov súvisiacich s ochranou starých tla�í. 

V sú�innosti s Ekonomicko-technickým oddelením OOF zabezpe�ovalo expedíciu 
a prísun poštových zásielok. 
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Ukazovate�               Merná 
jednotka Skuto�nos� 2003 Skuto�nos� 2004 

Prijaté žiadanky spolu, z toho: 
-     elektronické 
- kladne vybavené 
- nulové 

po�et 

76 348
3 501

70 501
5 847

89 365
4 450

83 410
5 955

Knihárske práce: 
- opravy dokumentov 
- väzba periodík 
- väzba brožovaná 
- väzba hrebe�ová 
- väzba špeciálna 

kn.j. 

1 470
923
250

–
27

1 888
1 342

216
–

18

 

 4.4 Knižni�no-informa�né služby 

Oddelenie knižni�no-informa�ných služieb (OKIS) zabezpe�ovalo základné a špeciálne 
služby v zmysle zákona �. 183/2000 o knižniciach. Medzi základné služby patria absen�né 
a prezen�né výpoži�ky a poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií. 

4.4.1 Základné knižni�no-informa�né služby 

V roku 2004 využilo služby knižnice 7 538 používate�ov. K 31.12.2004 bolo v databáze 
automatizovaného výpoži�ného systému (AVS) registrovaných 13 780 používate�ov. OKIS 
navštívilo 161 094 používate�ov (oproti roku 2003 nárast o 16,9%), z toho poži�ov�u navští-
vilo 100 450 používate�ov. 

Absen�né služby 
V roku 2004 sme dosiahli spolu 234 438 výpoži�iek, �o predstavuje plnenie na 83,7% 

ro�ného plánu. Tento ukazovate� nebol splnený z 1 hlavného dôvodu: ŠVK v roku 2003 prija-
la novelizáciu Knižni�ného a výpoži�ného poriadku, v ktorom upravila výpoži�nú dobu 
z jedného na dva mesiace a táto úprava nebola zoh�adnená pri tvorbe plánu na rok 2004, �ím 
sa logicky znížil po�et prolongovaných dokumentov takmer o 40 %. Na tomto poklese má 
svoj podiel aj dlhá �akacia doba na žiadané dokumenty, obmedzené finan�né možnosti na 
nákup viacerých exemplárov najžiadanejších titulov, rozmiestnenie skladov. 

Z celkového po�tu výpoži�iek bolo 140 175 absen�ných výpoži�iek. Žiadanky boli vy-
bavované v �asových intervaloch 6 hodín až 1 de� z dôvodu rozmiestnenia našich skladova-
cích kapacít v meste a jeho okolí. Zabezpe�ovali sme predlžovanie výpoži�ných lehôt (pro-
longácie) už poži�aných dokumentov v po�te 72 433. Používate�om sme umožnili rezervácie 
poži�aných dokumentov v po�te 7 177. Používatelia si zvykli na tento spôsob ako si zabeze�i� 
dokument, ktorý je práve absen�ne poži�aný.  

Pri prekro�ení výpoži�nej doby sme používate�om zasielali urgencie, v roku 2004 bolo 
odoslaných spolu 20 748 urgencií, z toho 1. upomienok bolo 19 919, riadite�ských výziev 523 
a 306 advokátskych upomienok. 

Prezen�né služby 
Prezen�né výpoži�ky, v roku 2004 ich bolo 94 263, boli realizované v priestoroch štu-

dovní a �itárne. Používate�om sme umožnili štúdium literatúry z príru�ných fondov, ako aj 
literatúry objednanej z knižni�ných skladov a literatúry historických fondov Kolegiálnej kniž-
nice. V �itárni je vystavených 141 titulov �asopisov – vždy najnovšie �ísla bežného ro�níka, 
ktoré sa priebežne obmie�ajú, a 30 titulov novín. Ostatné periodiká sú sprístup�ované na po-
žiadanie. V roku 2004 dochádzalo do ŠVK 1 365 titulov �asopisov a novín, z toho 
168 zahrani�ných. Celkový po�et dochádzajúcich exemplárov v roku 2004 dosiahol 1 387 
kusov.  
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Študovne spolu navštívilo 60 644 používate�ov rôznych vekových kategórií. Atraktivitu 
študovní na OKIS zvýšili najmä po�íta�e v po�te 6 kusov, ktoré sú maximálne využívané 
najmä kvôli prístupu na internet. Sú�as�ou základných knižni�no-informa�ných služieb je aj 
poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií, ktorých v roku 2004 
bolo poskytnutých 38 720. 

Sú�as�ou prezen�ných služieb sú, okrem klasických študovní, v posledných rokoch služby 
databázovej študovne a študovne špeciálnych dokumentov. Vysoký záujme prejavili návštev-
níci o jednotlivé CD nosi�e z oblasti jazykov, najmä o nemecké u�ebné materiály, ale aj nove-
ly jednotlivých zákonov a právnych úprav platných na Slovensku. Fond Poradenského centra 
je pravidelne aktualizovaný nemeckou literatúrou, špeciálnymi a audiovizuálnymi dokumen-
tmi dodávanými Goetheho inštitútom v Bratislave a návštevníci, predovšetkým z radov u�ite-
�ov a študentov nemeckého jazyka, využívali konzulta�né hodiny 1-krát do týžd�a. Konzultá-
cie a poradenstvo pri používaní originálnych u�ebných materiálov zabezpe�ovali 2 u�ite�ky 
vyškolené Goetheho inštitútom. V roku 2004 Poradenské centrum pre výu�bu nemeckého 
jazyka navštívilo 167 záujemcov. 

Sprístup�ované databázy  
ŠVK sprístup�ovala databázy a elektronické dokumenty na CD alebo on-line a v roku 

2004: 
- zakúpila sie�ovú licenciu databázy Slovenská národná bibliografia 
- obnovila aktualizáciu databázy �eská národná bibliografia 
- v rámci celoslovenskej licencie sprístupnila aktualizácie databáz EBSCO na CD 

a DVD, aj on-line na internete 
- zakúpila databázu plnotextových zahrani�ných �asopisov ProQuest s prístupom pre 

všetky užívate�ské stanice v knižnici, ktorá obsahuje 22 titulov odborných periodík 
z rôznych oblastí poznania 

- obnovila predplatné štvr�ro�nej aktualizácie elektronickej zbierky zákonov JURIX, 
ktorá je v našej knižnici v zna�nej miere využívaná.  

- zakúpila geografickú encyklopedickú databázu Encarta 
Používate�om knižnice sú v študovniach sprístup�ované aj �alšie katalógy, encyklopédie 

a vzdelávacie programy. V spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou sprístup�ujeme 
automatizovanú pedagogickú databázu �lánky za roky 1995-2004. 

ŠVK sprístup�uje vlastné databázy budované na bibliografickom oddelení knižnice (data-
báza rešerší, databáza regionálnej bibliografie, rusínska a ukrajinská databáza, slavistická da-
tabáza) v databázovej študovni, aj na OKIS, kde je sprístupnená aj elektronická databáza kniž-
ni�ného fondu ŠVK. 

4.4.2 Špeciálne knižni�né služby 

Špeciálne služby zah	�ajú predovšetkým medziknižni�né výpoži�né služby a služby po-
skytované za úhradu. 

Medziknižni�né výpoži�né služby (MVS, MMVS) 
Hlavným cie�om týchto služieb je sprostredkova� používate�om prístup k dokumentom, 

ktoré ŠVK vo fonde nemá, ale sú vo fondoch iných slovenských alebo zahrani�ných knižníc. 
Sú�asne poži�iava aj dokumenty, ktoré má vo vlastnom fonde a žiadajú ich iné knižnice. Po-
žiadavky používate�ov na medzinárodnú medziknižni�nú výpoži�nú službu vybavuje pro-
stredníctvom Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

V rámci MVS (pasívnej) z iných knižníc sme v minulom roku kladne vybavili 332 výpo-
ži�iek, z toho bolo 237 kn.j. a 95 xerokópií �lánkov z odborných periodík. Plán sme splnili na 
83,5% z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie Univerzitnej knižnice v Bratislave a rekonštrukcie 
ŠVK v Košiciach po�as letných prázdnin, ktoré sme pri zabezpe�ovaní výpoži�iek pre našich 
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používate�ov najviac využívali. V medzinárodnej MVS bolo poži�aných 44 kn.j. – z �eska, 
Nemecka, Rakúska a �alších krajín. 

MVS (aktívna) pre iné knižnice z nášho knižni�ného fondu bola nielen splnená, ale vyso-
ko prekro�ená a iným knižniciam bolo poži�aných 856 kn.j., z toho 138 xerokópií �lánkov 
z odborných periodík. Plnenie plánu bolo splnené na 171,2%, �o sved�í nielen o kvalite kniž-
ni�ného fondu ŠVK, ale predovšetkým o efektívnej práci na tomto úseku OKIS. 

Cirkula�né výpoži�né služby (CVS) 
Prostredníctvom služby CVS poskytujeme používate�om prístup k 115 titulom odborných 

zahrani�ných periodík (vrátane �eských). V roku 2004 túto ponuku využilo 54 používate�ov, 
z toho 2 kolektívni a 52 individuálnych. Výkony CVS dosiahli plnenie na 81%, �o predstavu-
je 3 227 výpoži�iek. Nesplnenie plánovaných úloh v CVS bolo spôsobené oneskoreným vrá-
tením poži�aných dokumentov zo strany niektorých používate�ov, �ím sa obmedzila výmena 
medzi ostatnými a taktiež oneskorené vyzdvihnutie pripravenej CVS. Všetky tieto nedostatky 
boli priebežne riešené formou urgencií, aj ke� používatelia mali tieto služby zaplatené. 

Rešeršné a informa�né služby 
Požiadavky používate�ov na tieto služby zabezpe�ovali odborní zamestnanci OKIS 

a Bibliografického oddelenia, a to hlavne v priestoroch databázovej študovne a študovne špe-
ciálnych dokumentov. 

V roku 2004 bolo vypracovaných 107 rešerší, v ktorých bolo poskytnutých 4 802 biblio-
grafických záznamov. Z preh�adu tematického zamerania za rok 2004 najvä�ší záujem použí-
vatelia prejavili o rešerše zo spolo�enských vied: sociológie, sociálnej starostlivosti, výchovy, 
práva a politiky (47,7%), z oblasti aplikovaných vied: medicíny, techniky, vedenia podniku, 
organizácie priemyslu a obchodu, stavebných materiálov (26,6%) a z oblasti dejín a výskumu 
krajiny vyše (10%). Z ostatných vedných odborov bolo percentuálne zastúpenie nižšie ako 
(7%), napr. jazykoveda, filológia, literatúra, šport, náboženstva a pod. 

Sú�as�ou špeciálnych služieb ŠVK je Informa�né miesto Rady Európy, ktoré aj v roku 
2004 poskytovalo svoje služby v spolupráci s Informa�nou kanceláriou Rady Európy 
v Bratislave. Toto miesto poskytovalo informa�né materiály a konzultantskú �innos� 3-krát 
do týžd�a, s možnos�ou prístupu do databáz Informa�nej kancelárie RE v Bratislave. V roku 
2004 ho navštívilo 90 záujemcov, ktorí sa naj�astejšie zaujímali o možnosti �erpania finan�-
ných prostriedkov z fondov EÚ, o problematiku �udských práv, o možnosti štúdia a pracovné 
príležitosti po vstupe Slovenska do EÚ a pod. 

Od roku 2003 prevádzkuje ŠVK Kontaktné a informa�né miesto Úradu priemyselného 
vlastníctva SR v spolupráci s týmto Úradom so sídlom v Banskej Bystrici. Návštevníci 
a používatelia ŠVK mali možnos� získa� prvé kontaktné informácie o �innosti Úradu, 
o databázach priemyselného a duševného vlastníctva budované  Úradom a �alšie informácie.  

Poradenské a konzulta�né služby 
V rámci konzultantských služieb OKIS sme poskytovali informácie o službách a fondoch 

knižnice, o spôsoboch vyh�adávania informa�ných prame�ov, o možnostiach klasických kata-
lógov a on-line katalógu. Nových používate�ov sme nau�ili spôsoby vyh�adávania vo všet-
kých katalógoch. Celkom sme poskytli 38 720 informácií, �o je oproti roku 2003 nárast 
o 42,8%. 

Reprografické služby 
Reprografické služby umož�ujú používate�om vyhotovenie kópií dokumentov, ktoré sú 

vo fondoch knižnice. Sú�asne tieto služby využívame aj na vyhotovenie xerokópií dokumen-
tov žiadaných z iných knižníc prostredníctvom medziknižni�nej výpoži�nej služby. Kvalitu 
reprografických služieb zabezpe�ujeme pomocou dvoch kopírovacích strojov zna�ky Minolta. 
V roku 2004 bolo vyhotovených 37 549 xerokópií pre používate�ov. 
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Preh�ad výkonov OKIS 

Ukazovate� Merná 
jednotka 

Skuto�nos� 
2003 Skuto�nos� 2004 

Registrovaní používatelia v AVS 
- aktívni 
- noví a prolongovaní 
Po�et návštevníkov , z toho: 
- poži�ov�a 
- študovne a �itáre� OKIS (Nám. mládeže) 
- databázová študov�a 
- študov�a špeciálnych dokumentov 
- Poradenské centrum pre výu�bu NJ 
- Informa�né miesto Rady Európy 
- Kontaktné miesto ÚPV SR 

osoby 

13 405
7 524
4 791

137 923
92 445
34 432
10 121

721
146

48
10

13 780
7 538
4 920

161 094
100 450

45 204
13 976

1 200
167

90
7

Výpoži�ky, z toho: 
- absen�né 
- prezen�né 
- prolongované 
- cirkula�né výpoži�né služby (CVS) 
- po�et titulov zaradených do CVS 
- po�et používate�ov využívajúcich CVS spolu 
- medziknižni�né služby (MVS a MMVS) spo-
lu, z toho: 
        - MVS knižniciam 
        - MVS knižniciam - kópie 
MVS z iných knižníc 
MVS z iných knižníc - kópie 
MMVS 

kn.j. 
 
 
 
 
 
osoby 
 
 
 
 
 
po�et 
 

238 598
62 611
85 327
86 175

3 565
116

56

920
504

63
213

68
72

234 438
63 283
94 263
72 433

3 227
115

54

1 232
718
138
237

95
44

 

 4.5 Bibliografická �innos� 

Zamestnanci Bibliografického oddelenia (BO) spracovali v roku 2004 spolu 3 641 biblio-
grafických záznamov, 475 historických tla�í, vydali 1 bibliografický súpis (personálnu biblio-
grafiu) a vypracovali 107 rešerší, z toho: 
� spracovaných 3 641 záznamov bolo z regionálnej, rusínskej, ukrajinskej, slavistickej 

a pedagogickej bibliografie  
� pod�a požiadaviek �itate�ov bolo spracovaných 107 rešerší, z nich 106 strojových a 1 kla-

sická, vo všetkých bolo poskytnutých používate�om 5 031 záznamov  
� vo vydanom bibliografickom súpise bolo poskytnutých 617 bibliografických záznamov 

Regionálna bibliografia 
V spracovaní regionálnej bibliografie Prešovského a Košického kraja sme v roku 2004 

excerpovali 17 titulov novín a �asopisov, z ktorých bolo spracovaných 1 521 regionálnych 
bibliografických záznamov. Vytvorená databáza regionálnej bibliografie obsahuje za roky 
1985–2004 spolu 64 395 bibliografických záznamov regionálnej bibliografie Prešovského 
a Košického kraja, ktoré sú sprístupnené používate�om v databázovej študovni a v priestoroch 
OKIS. 

V retrospektívnom spracovaní regionálnych kartoték do elektronickej podoby sa v roku 
2004 už nepokra�ovalo, vzh�adom na pripravovaný prechod bibliografického spracovania 
v integrovanom knižni�nom systéme Virtua. 
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Rusínska a ukrajinská bibliografia 
ŠVK excerpovala 8 titulov novín a �asopisov, z ktorých bolo spracovaných 1 129 zázna-

mov pre potreby ŠVK Prešov. V rámci spolupráce na budovaní Slovenskej národnej biblio-
grafie – séria �lánky bolo spracovaných a odoslaných 630 bibliografických záznamov. 

V  študovniach knižnice sú používate�om  k dispozícii vlastné dlhodobo budované elek-
tronické databázy, ktoré predstavujú za roky 1992–2004 súbor 16 427  bibliografických zá-
znamov rusínskej a ukrajinskej bibliografie. 

Vednoodborová bibliografia 
V spracovaní vednoodborovej bibliografie sa dlhodobo zameriavame na oblas� bibliogra-

fie slavistiky na Slovensku, kde bolo spracovaných 156 bibliografických záznamov. Databá-
za slavistickej bibliografie spracovaná v systéme CDS/ISIS obsahuje 1 909 bibliografických 
záznamov. 

V spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave pri budovaní automati-
zovanej pedagogickej bibliografickej databázy �lánky sme spracovávali dva tituly pedago-
gických �asopisov „Vychovávate�“ a „Pedagogické rozh�ady“ a vyexcerpovali sme z nich 
148 bibliografických záznamov. Pedagogická databáza dnes obsahuje 16 714 bibliografic-
kých záznamov za roky 1995–2004. Používatelia ju majú k dispozícii v študovniach knižnice.  

Na základe Úpravy o koordinácii bibliografickej �innosti na Slovensku  MK 9676-80-31 
koordinuje ŠVK Prešov dlhodobo oblas� bibliografie slavistiky na Slovensku. Pre túto oblas� 
má knižnica zastúpenie v Koordina�nej rade SNK pre bibliografickú �innos� na Slovensku. 
V rámci koordinácie spracovávala vyhodnotenia plánovanej a vydanej slavistickej bibliogra-
fickej produkcie na Slovensku, sledovala a hodnotila rozvoj slavistickej bibliografie. 

Vedeckovýskumná �innos� 
V roku 2004 došlo k personálnym zmenám v rámci Bibliografického oddelenia, ktoré pri-

niesli vyššiu intenzitu spracovania a prezentácie historických fondov knižnice. Pokra�ovali 
sme v spracovávaní tla�í 16. storo�ia zachovaných na území Prešova ako sú�as� celosloven-
skej výskumnej úlohy Generálny katalóg tla�í 16. storo�ia zachovaných na území Slovenska, 
a to spracovávaním tla�í z Eparchiálnej knižnice Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove. Sú�as�ou 
výskumnej úlohy bolo mapovanie tla�í 16. storo�ia knižnice rímskokatolíckeho farského úra-
du a �alších knižníc na území Prešova, ktoré ešte nie je ukon�ené. 

Historické fondy ŠVK sme prezentovali na seminári Dejiny knižnej kultúry Trnavy 
a okolia príspevkom „Trnavské tla�e vo fondoch ŠVK v Prešove a �iastkový exkurz za 
tla�ami v iných knižniciach na území mesta“. Príspevok dal podnet na spracovanie trnav-
ských tla�í do roku 1918 vo fondoch ŠVK Prešov, ktoré budú vydané v roku 2005. 

Na úseku spracovania tla�í 17.-19. storo�ia bolo elektronicky spracovaných 384 historic-
kých tla�í z fondu ŠVK Prešov. V týchto aktivitách sa bude pokra�ova� aj v �alších rokoch 
až do úplného spracovania historických fondov ŠVK do elektronických databáz. 

Postupné spracovanie historického fondu riešime tematickým �lenením jeho spracovania, 
ktoré nám zárove� umožní priebežnú prezentáciu spracovaného materiálu. Vzh�adom na po-
žiadavky našich používate�ov a rozvoj spolupráce so Slovanskou knihovnou pri NK �R 
v Prahe sme sa v tomto období tematicky zamerali na spracovanie ruskej a ukrajinskej emig-
rantskej literatúry a �asopisov, ktoré vychádzali na území Slovenska v rokoch 1919–1945. 

 4.6 Informa�né technológie 

V roku 2004 bolo prioritou ŠVK v Prešove pripravi� hardvérové podmienky na prechod 
k novému KIS Virtua, navrhnú� postupy pri ozna�ovaní knižni�ných dokumentov �iarovým 
kódom a navrhnú�, pripravi� a vypracova� metodiku vydávania nových preukazov používate-
�a, ktoré by boli v súlade s novým KIS. Taktiež v prípade potreby nového KIS Virtua je mož-
nos� zvýšenia rýchlosti pripojenia do siete GOVNET z pôvodných 512 kbps na 1 Mbps.  
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Nákup VT  a hardvérová údržba 
V máji 2004 bolo vypísané verejné obstarávanie na nákup výpo�tovej techniky. Išlo 

o 11 PC s CPU 2.5 GHz a Windows XP Professional a pripojením na internet pre prácu v KIS 
Virtua. Tým sú pripravené na prácu v novom systéme všetky odborné pracoviská ŠVK. �alej 
bola zakúpená tla�iare� �iarového kódu Zebra Stripe S600 slúžiaca na tla� �iarového kódu 
na špeciálne samolepiace etikety, ktorými sú identifikované knižni�né dokumenty ŠVK. Jed-
nozna�nos� identifikácie dokumentov v rámci Slovenska je zabezpe�ená prefixom �iarového 
kódu, ktorý je jedine�ný pre každú knižnicu. V prvej fáze bolo zakúpených 270 000 ks etikiet, 
�o posta�í na viac než polovicu dokumentov ŠVK. Chod serverov bez výpadkov budú zabez-
pe�ova� aj novozakúpené 3 ks záložných SMART UPS. 

Výmenou PC za nové sa pracovníkom ŠVK, ktorí doteraz pracovali na zastaraných 
PC486, umožnil prístup na internet a vytvorenie vlastnej emailovej schránky. Na OKIS boli 
vymenené PC486 s MS DOS slúžiace na vyh�adávanie v knižni�nej databáze dokumentov za 
výkonnejšie po�íta�e s OS Windows 98, na ktorých už je možné vyh�adávanie dokumentov 
na internete v KIS Virtua cez Chameleon i-portal. 

Kvôli kvalitnému zabezpe�eniu akcií pre používate�ov na dostato�nej úrovni bol zakúpe-
ný dataprojektor s kamerou na snímanie obrazu z tla�ených dokumentov, prenosné plátno 
a notebook s Windows XP Professional a MS Office. 

Po�as celého roka bola realizovaná technická a systémová údržba serverov. Pracovník pre 
výpo�tovú techniku zabezpe�oval v roku 2004 plynulú prevádzku lokálnej po�íta�ovej siete, 
hardvérovú a softvérovú údržbu inštalovanej techniky.  

Softvérová údržba 
V rámci zmluvy firmy Microsoft a Slovenskej asociácie knižníc pre pracovné stanice od-

borných zamestnancov ŠVK, ktoré nemali nainštalovaný MS Office, bol tento kancelársky 
softvér dokúpený a nainštalovaný. Bola upravená Prihláška používate�a pod�a požiadaviek 
v rámci formátu MARC21 v KIS Virtua. Zárove� bol navrhnutý nový dizajn preukazu použí-
vate�a, obsahujúci fotografiu a �iarový kód, ktorý je potrebný v novom KIS. S vydávaním 
nových preukazov knižnica za�ína od januára 2005. 

Na pravidelnú aktualizáciu www stránky bol zakúpený softvér Microsoft Office Front Pa-
ge 2003. Na ochranu údajov  pred poškodením a stratou boli vykonávané pravidelné denné 
archivácie databáz, riešili  sa problémy s elektronickou poštou, softvérom alebo celkovým 
používaním PC. Pravidelne bol aktualizovaný antivírusový programu AVG, �ím sa zabránilo 
zavíreniu PC po�as celého roka. 

Prvý graf prezentuje vývoj v automatizácii ŠVK od roku 1997, kde je jasne vidie� ako 
v knižnici rástol po�et PC (v rámci nich aj serverov)  a po�et staníc pripojených na internet. 
Na prvom grafe je zrejmé, že po�et staníc prístupných používate�om nestúpal tak rýchlo ako 
pre zamestnancov, pretože ich umiestnenie obmedzujú sú�asné priestorové možnosti. 

Druhý graf demonštruje prudký nárast internetových pripojení od roku 2001. Kým do-
vtedy bolo dial-up pripojenie, ktoré bolo drahé a pomalé, v roku 2001 sme pripravili projekt, 
pomocou ktorého sme získali finan�né prostriedky na zriadenie mikrovlnného pripojenia. Si-
tuácia sa ešte zlepšila v roku 2003, ke� knižnica získala pripojenie do siete Govnet. 
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Po�et po�íta�ových staníc v ŠVK Prešov
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4.7 Propagácia  

Propaga�ná �innos� úzko súvisí s kultúrno-spolo�enskou a vzdelávacou �innos�ou. Na 
webovej stránke a v regionálnych médiách boli pravidelne aktualizované informácie 
o pripravovaných podujatiach. Propagácia knižnice bola zabezpe�ená formou letákov 
a pozvánok. Informácie o všetkých hlavných knižni�no-informa�ných službách, ktoré ŠVK 
poskytuje ako absen�né, prezen�né, on-line katalóg, elektronická žiadanka, cenník jednotli-
vých služieb, žiadanka MVS, informácie o CVS, propagácia výstav at�. sú uverej�ované na 
internetovej stránke ŠVK Prešov. 

 4.7.1 Vzdelávacia �innos� a kultúrno-spolo�enské podujatia 

Významný podiel na propagácií služieb má každoro�ne Týžde� slovenských knižníc 
a v rámci neho organizovanie rôznych podujatí, ktoré sa stretávajú s kladným ohlasom verej-
nosti. Možnos� bezplatného zápisu po�as Týžd�a slovenských knižníc využilo 167 používa-
te�ov, odpustenie sank�ných poplatkov za nevrátené dokumenty využilo 29 používate�ov 
s advokátskymi upomienkami. Celkovo bolo v rámci spomínaného týžd�a vrátených 
931 kn.j.  
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Zárove� sme uskuto�nili prieskum informa�ných potrieb našich používate�ov formou do-
tazníka. Dotazník bol zameraný na kvalitu poskytovaných služieb, zú�astnilo sa ho 195 res-
pondentov (po prvýkrát mali možnos� odpoveda� aj prostredníctvom e-mailu). Najvä�šia 
nespokojnos� bola: 
- s nedostatkom novej literatúry,  
- s nízkym po�tom exemplárov,  
- s dlhou dobou �akania pri prísune dokumentov zo skladov,  
- s rozdelením služieb na viacerých miestach,  
- s kvalitou príru�nej knižnice, ktorú za�íname postupne aktualizova� novými odbornými 

publikáciami, staršie veci z dôvodu nízkej kapacity priestorov sme nútení odsúva� spä� do 
skladov, 

- výhrady vo�i softvéru (nemožnos� samoobslužného prolongovania vypoži�aných doku-
mentov, rezervácií poži�aných dokumentov, prehliadanie vlastného konta a pod.). 
Vä�šina respondentov sa pozitívne vyjadrila k službám, k ochote personálu a �istote prie-

storov. Používatelia privítali propagáciu nových dokumentov z fondov ŠVK v poži�ovni 
OKIS, kde majú možnos� výberu širokej ponuky bez �akacej lehoty. Najnovšie publikácie sú 
propagované aj 2 nástenkami na chodbách OKIS, ktoré sú pravidelne obmie�ané. 

Hlavným cie�om informatickej prípravy metódou exkurzií a inštruktáží je príprava poten-
ciálnych používate�ov knižnice. V roku 2004 sme v rámci vzdelávacej �innosti zrealizovali 
23 exkurzií a inštruktáži s celkovým po�tom 635 ú�astníkov z radov študentov stredných 
a vysokých škôl. Boli zamerané na informatickú propagáciu služieb, osvojenie si zru�nosti 
ako používa� katalógy, vyh�adávanie v on-line katalógu, o možnostiach vyh�adávania 
v jednotlivých databázach a informa�ných zdrojoch. Záujemcovia boli informovaní 
o možnostiach využívania odborných študovní – databázovej študovne, študovne špeciálnych 
dokumentov, v rámci nich služieb Poradenského centra pre výu�bu nemeckého jazyka, Infor-
ma�ného miesta Rady Európy a Kontaktného a informa�ného miesta Úradu priemyselného 
vlastníctva SR. Pre verejnos� sme usporiadali v rámci kultúrno-výchovnej �innosti tematické 
výstavy1. 

4.7.2 Edi�ná �innos� 

Vo februári 2004 sme prezentovali odbornej verejnosti prvú �as� XII.A zväzku Generál-
neho katalógu tla�í 16. storo�ia zachovaných na území Slovenska „Tla�e 16. storo�ia 
v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove“, ktoré sme vy-
dali koncom roka 2003. 

V roku 2004 sme vydali 1 bibliografický titul – personálnu bibliografiu „Ferdinand 
Uli�ný“, ktorý sme spolu s personálnou bibliografiou „František Štraus“, vydanou v roku 
2003 úspešne prezentovali na D�och vedeckých knižníc v septembri 2004 za ú�asti obidvoch 
profesorov. 

Na Bibliografickom oddelení došlo k personálnym zmenám, ke� do starobného dôchodku 
odišli 2 dlhoro�ní odborní zamestnanci. Aj ke� nastúpili kvalifikovaní odborní zamestnanci 
na ich miesto, edi�ná �innos� sa nestihla realizova� v takej miere ako sme si to predstavovali. 
Zárove� sa ukázalo, že niektoré tituly sú materiálovo ve�mi rozsiahle a nebolo možné ich 
ukon�i� v danom roku (bibliografia „Tla�e 17. storo�ia vo fondoch ŠVK“, personálna biblio-
grafia „Fedor Lazorík“) alebo nemohli by� uzavreté a vydané pre dlhodobú práceneschopnos� 
autorky (personálna bibliografia „Dušan Pon�ák“). V inom prípade by to ubralo na ich kvali-
te. Nevydané tituly prechádzajú do plánu edi�nej �innosti na rok 2005. 

 

 

                                                 
1 Zoznam je v prílohe �. 2 
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 4.7.3 Domáca a zahrani�ná spolupráca 

ŠVK v súlade so svojím poslaním spolupracovala s knižnicami na Slovensku aj v zahrani-
�í. V snahe upevni� a ešte rozšíri� spôsoby a možnosti spolupráce zastrešila doterajšie aktivity 
predovšetkým v oblasti medzinárodnej výmeny dokumentov podpísaním zmluvy o spolupráci 
s knižnicami Ústavu pro soudobé d
jiny Akademie v
d �R a Ústavu mezinárodních vztah� 
v Prahe. 

ŠVK v roku 2004 podpísala zmluvu o spolupráci so Slovanskou knihovnou pri Národnej 
knižnici �R v Prahe s cie�om spolupracova� v oblasti slavistiky, konkrétne v oblasti ukraji-
nistiky. Táto spolupráca bola spe�atená podpísaním zmluvy v máji 2004 pri osobnej návšteve 
po�as medzinárodnej konferencie INFORUM 2004. 

Vzh�adom na špecializáciu knižnice sme za�ali orientova� naše snahy smerom na Ukraji-
nu, konkrétne na Univerzitnú knižnicu Užhorodskej štátnej univerzity a �vovskú vedeckú 
knižnicu Národnej akadémie vied, ktorým sme za pomoci Generálneho konzulátu Ukrajiny 
v Prešove navrhli spoluprácu v oblasti medzinárodnej výmeny, spoluorganizovanie výstav, 
participáciu na medzinárodných projektoch, výmenné pobyty odborných a vedeckých pracov-
níkov. Návrhy zmlúv boli odoslané v jeseni 2004 a v 1. štvr�roku 2005 o�akávame ich uzav-
retie a podpísanie. 

Spolupráca v oblasti medzinárodnej výmeny dokumentov prebieha �iasto�ne aj 
s knižnicou Uniwersytetu Slaskiego v Katowiciach v Po�sku. ŠVK má v strednodobom vý-
h�ade konkrétnu víziu vybudova� Slavistickú študov�u, preto sme privítali ponuku Univerzit-
nej knižnice v bulharskom meste Šume� na spoluprácu v podobnom duchu ako to bude 
s knižnicami na Ukrajine. Konkrétne predstavy sa budú realizova� až v roku 2005. 

4.8 Riadenie ŠVK 

Rok 2004 znamenal pre manažment knižnice zmeny v personálnom obsadení jednotlivých 
funkcií vedenia. Do vedenia ŠVK pribudli dvaja noví �lenovia. Úlohou manažmentu knižnice 
bolo zabezpe�i� prevádzku knižnice bez vä�ších problémov. Vedenie knižnice spracovalo 
nieko�ko materiálov, ktoré boli dôležité z h�adiska prevádzky knižnice a jej �alšieho rozvoja: 

- novelizácie interných smerníc a dokumentov2, 
- spracovanie projektov a projektových zámerov: dva projekty do Grantového systému 

MK SR, programu EX LIBRIS – Knižnice a knižni�ná �innos� s názvom „Evidencia 
používate�ov a systém kontroly vstupov“ a „Informa�ná dia�nica v ŠVK – používate�-
ské sprístupnenie sie�ových databáz na CD“, 

- spracovanie projektu v rámci SOP Priemysel a služby, opatrenia 1.2. – Podpora budo-
vania a rekonštrukcie infraštruktúry, ktorého cie�om je rozvoj podnikania v oblasti 
priemyslu a služieb, prepojenie výskumu a podnikania a obnovenie podnikate�skej 
�innosti v rámci rovnomerného regionálneho rozvoja, 

- spracovanie analytických a koncep�ných materiálov (Výro�ná správa za rok 2003, 
Plán �innosti na rok 2005, Strategický pán rozvoja ŠVK na roky 2005–2007 
s výh�adom do roku 2010). 

Riadenie knižnice bolo zabezpe�ované prostredníctvom pravidelných porád vedenia, rea-
lizáciou celoknižni�ných schôdzí zamestnancov ŠVK. 

Všetky spomínané aktivity smerovali k riešeniu aktuálnych prevádzkových problémov 
k spokojnosti kone�ného používate�a. 

 

 

 

                                                 
2 Zoznam je prílohou �. 3 
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5. ROZPO�ET ORGANIZÁCIE 
 

5.1 Záväzné ukazovatele štátneho rozpo�tu na rok 2004 

Pre rok 2004 bol schválený rozpo�et bežných výdavkov vo výške 12 864 tis. Sk, 
k 31.12.2004 bol upravený na výške 13 660 tis. Sk. Kapitálové výdavky nám boli pridelené 
vo výške 1 003 tis. Sk. 

Na základe záverov Správy finan�nej kontroly Košice nám boli rozpo�tovým opatrením 
viazané finan�né prostriedky v celkovej výške 154 004,- Sk. Z tejto sumy boli kapitálové vý-
davky viazané vo výške 129 200,- Sk z formálneho dôvodu, pretože pri nákupe výpo�tovej 
techniky neboli zakúpené tla�iarne zaradené spolu s PC ako PC zostavy ale samostatne, �ím 
nesplnili kritériá pre kapitálové výdavky. V bežných výdavkoch bolo viazanie v sume 
24 804,- Sk z toho dôvodu, že pri nákupe zariadenia študovne sa finan�né prostriedky ušetre-
né pri nákupe nábytku za lacnejší použili na nákup regálov, ktoré v pôvodnom rozpo�te neboli 
plánované. 

Ukazovate� Schválený 
rozpo�et 

Úprava 
rozpo�tu 

Upravený 
rozpo�et 

1.Príjmy celkom 
   z toho: 

- príjmy z vlastnej �inn. /kat.220/ 

400

400

-- 
 

-- 

400

400
2. Bežné výdavky spolu 
    z toho: 

 - mzdy, platy /610/ 
 - poistné fondy /620/ 
 - tovary a služby /630/ 
   z toho:  
   program na kult. aktivity 

12 807

5 425
1 882
5 500

--

696 
 

134 
47 

515 
 

140 

3 503

5 559
1 929
6 015

140
3. Bežné transfery /640/ 
    z toho: 

 - �lenské príspevky v tuzemsku 
 - odchodné 
 - nemocenské dávky 

57

7
50
--

100 
 

-- 
60 
40 

157

7
110

40
4. Bežné výdavky vrátane transferu  
    Limit na reprezenta�né výdavky 
    Limit zamestnancov 

12 864
20
37

796 
-- 
-- 

13 660
20
37

5. Kapitálové výdavky na bežnú 
    investi�nú �innos� /700/ -- 1 003 1 003

6. Výdavky vrátane kapitálových 12 864 1 799 14 663

 5.2 Zhodnotenie rozpo�tových opatrení vykonaných v roku 2004 

 V roku 2004 bolo v našej organizácií vykonaných 8  rozpo�tových opatrení v rozpätí me-
siacov marec – december. Boli to tieto opatrenia: 

RO �. 1 
- zvýšenie rozpo�tu bežných výdavkov o ú�elovo ur�ené finan�né prostriedky na kultúrne 

aktivity v roku 2004 v sume 140 tis. Sk na realizáciu projektu „Nákup hardvéru pre za-
pojenie ŠVK do integrovaného systému knižníc SR KIS3G“. Použité boli na nákup 
sníma�ov �iarového kódu a spotrebného materiálu potrebného pre vyhotovenie �iarových 
kódov. 
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RO �. 2/KV 
- zvýšenie rozpo�tu kapitálových výdavkov o ú�elovo ur�ené finan�né prostriedky na kultúrne 
aktivity v roku 2004 v sume celkom 680 tis. Sk, z toho 480 tis. Sk bolo ú�elovo použité na 
nákup výpo�tovej techniky v súvislosti so zapojením ŠVK do integrovaného systému knižníc 
SR KIS3G a 200 tis. Sk na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (notebook 
a dataprojektor). 

RO �. 2 
- presun sumy 100 tis. Sk medzi kategóriami: zníženie kategórie 630 – Tovary a �alšie služby 
a zvýšenie kategórie 640 – Bežné transfery. O toto rozpo�tové opatrenie požiadala naša orga-
nizácia, ke�že pri zostavovaní rozpo�tu neboli známe všetky skuto�nosti týkajúce sa výšky 
bežných transferov. 

RO �. 3/KV 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 123 tis. Sk na riešenie havarijnej situácie, z toho: 
65 tis. Sk na nákup novej telefónnej ústredne a 58 tis. Sk na výmenu �asto poruchového elek-
tronického zabezpe�ovacieho zariadenia na ochranu majetku knižnice. 

RO �. 4 
- zvýšenie rozpo�tu bežných výdavkov o sumu 181 tis. Sk na základe rozhodnutia MF SR, 
z toho 134 tis. Sk na zvýšenie tarifných miezd a 47 tis. Sk na odvody do poistných fondov. 

RO �. 5 
- zvýšenie bežných výdavkov o sumu 500 tis. Sk menovite ur�ených na financovanie „Náku-
pu knižni�ných fondov“. 

RO �. 6/KV 
- zvýšenie rozpo�tu kapitálových výdavkov o 200 tis. Sk ur�ených na „Projektovú doku-
mentáciu pre investi�nú akciu zo štrukturálnych fondov“. 
RO �. 7 
- zníženie (viazanie) rozpo�tu bežných výdavkov o sumu 24.804,- Sk ako dôsledok porušenia 
rozpo�tovej disciplíny vy�íslenej Správou finan�nej kontroly Košice. 

RO �. 8/KV 
- pridelenie (zvýšenie) kapitálových výdavkov o sumu 130 tis. Sk – inštitucionálna podpora 
knižníc a knižni�nej �innosti a zárove� zníženie (viazanie) kapitálových výdavkov o sumu 
129.200,- Sk za porušenie rozpo�tovej disciplíny vy�íslenej Správou finan�nej kontroly Koši-
ce. 

 5.3 Rozpo�tové príjmy 

 Ro�né rozpo�tované príjmy organizácia splnila a prekro�ila o 17 tis. Sk. Bolo to spôsobe-
né viacerými vplyvmi. 

 Príjmy z vlastnej �innosti boli plánované vo výške 400 tis. Sk, skuto�ne boli dosiahnuté 
vo výške 372 tis. Sk, �o je 93% plánovaných príjmov z vlastnej �innosti. K nenaplneniu príj-
mov z vlastnej �innosti o 28 tis. Sk došlo z toho dôvodu, že sa pred�žila základná výpoži�ná 
lehota na dva mesiace, �o spôsobilo menší výber sank�ných poplatkov za porušenie predpisov 
– v našom prípade upomienky za oneskorené vrátenie knižni�ných dokumentov. Táto suma je 
anonymná, nerozpo�tuje sa, jej výšku je dopredu �ažko predvída�, avšak do príjmov s �ou 
po�ítame. 

 V príjmoch z vlastnej �innosti sú hlavne príjmy za registráciu �itate�ov, kopírovacie 
a rešeršné služby, poplatky za cirkula�nú výpoži�nú službu. Nerozpo�tované iné neda�ové 
príjmy vo výške 37 tis. boli dosiahnuté za príjmy z dobropisov za predchádzajúce obdobie.  

 Suma 8 tis. Sk bola zú�tovaná v príjmoch ako príspevok Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny na aktívnu politiku práce – mimorozpo�tové prostriedky. 
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Ukazovate� schválený 
rozpo�et 

upravený 
rozpo�et skuto�nos� 

200 Neda�ové príjmy celkom 
        z toho: 
220 príjmy z vlastnej �innosti 
       z toho: 
       - pokuty a penále za porušenie  
          predpisov 

- predaj výrobkov, prác a služieb 
290 iné neda�ové príjmy  
       z toho: 

- príjmy z dobropisov 
312 príspevok na aktívnu politiku práce 

400

400

-
400

-

-

400 
 

400 
 
 

- 
400 

- 
 

- 
 

417

372

75
297

37

37
8

 

 5.4 Bežné výdavky ŠR 

a) rozpo�tové výdavky 
Celkové výdavky organizácie boli v roku 2004 �erpané vo výške 14 663 tis. Sk. V tejto 

sume je zahrnuté �erpanie bežných výdavkov vrátane bežného transferu vo výške 13 660 tis. 
Sk, kapitálové výdavky v sume 995 tis. Sk a mimorozpo�tové výdavky vo výške 8 tis. Sk. 

Pol.  Názov schválený 
rozpo�et 

upravený 
rozpo�et �erpanie % 

�erpania 
610   Mzdy, platy a OOV 
620   Poistné a prísp. do pois�ovní 
a NÚP 
630   Tovary a �alšie služby 
640   Bežné transfery 

5 425
1882

5 550
57

5 559
1 929

6 015
157

5 559
1 925

6 019
157

100,0
99,8

100,1
100,0

Bežné výdavky spolu  12 864 13 660 13 660 100,0

Bežné výdavky boli použité na zabezpe�enie celkovej  prevádzky knižnice – spolu 13 660 
tis. Sk, z toho v programe 07J0302 bolo �erpaných 140 tis. Sk a v programe 07G0101 zvyš-
ných 13 520 tis. Sk. Ich �erpanie bolo rozložené v týchto položkách rozpo�tu: 

610 – Mzdy a platy 
Mzdové prostriedky boli �erpané v úhrnnej výške 5 559 tis. Sk pod�a rozpisu prideleného 

limitu a nárokov zamestnancov zú�tovaných vo výplatných listinách. Odme�ovanie zamest-
nancov bolo vykonávané v zmysle zákona �. 553/2003 o odme�ovaní zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Pri prepo�ítanom stave 37 zamestnancov dosiahla priemerná mesa�ná mzda za rok 2004 
výšku 12 520,- Sk, �o je oproti roku 2003 zvýšenie o 1 737,- Sk. V priemernej mzde sú zapo-
�ítané aj odmeny za mimoriadne práce vyplatené v roku 2004. 

620 – Poistné a príspevky zamestnávate�a do pois�ovní a NÚP 
Z celkového rozpo�tu 1 829 tis. Sk na odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové 

poistenie a príspevok NÚP bolo vy�erpané 1 925 tis. Sk, �o je plnenie na 99,8%. Odvodové 
povinnosti boli hradené v súlade s platnými právnymi predpismi. 

630 – Tovary a �alšie služby 
Schválený rozpo�et vo výške 5 500 tis. Sk na rok 2004  bol upravený na sumu 6 015 tis. 

Sk a k 31.12.2004 �erpaný sumou 6 019 tis. Sk �o je �erpanie na 100,1%. �erpanie pod�a 
rozpo�tových položiek:  
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Rozp.    Názov 
pol. 

schválený 
rozpo�et 

upravený 
rozpo�et �erpanie % �erpania 

631     Cestovné výdavky 
632     Energie, voda, komunikácie 
633     Materiál a dodávky 
634     Dopravné 
635     Rutinná a štandardná údržba 
636     Nájomné za prenájom 
637     Ostatné tovary a služby  

70
1 850
1 557

171
195
405

1 252

70
1 850
2 033

171
195
405

1 291

55
1 279
2 977

180
125
202

1 201

78,6 
69,1 

146,4 
105,3 

64,1 
49,9 
93.0 

630     Spolu 5 500 6 015 6 019 100,1 
 
Položka 631 – Cestovné výdavky 
Tuzemské pracovné cesty plánované vo výške 40 tis. Sk boli k 31.12.2004 �erpané v sume 

44 tis. Sk a plnené na 110,0 %. Tuzemských pracovných ciest sa zú�astnilo 97 zamestnancov 
a to hlavne do Bratislavy, Martina, Košíc a iných miest Slovenska. Naj�astejšie používaným 
dopravným prostriedkom bol vlak, v menšej miere autobus a pre niektoré cesty sa použilo 
služobné motorové vozidlo. 

Na zahrani�né pracovné cesty v roku 2004 bolo plánované použi� 30 tis. Sk, skuto�ne sa 
vy�erpalo 11 tis. Sk. Dve zamestnankyne sa zú�astnili medzinárodnej konferencie INFORUM 
2004 v Prahe, dve zamestnankyne navštívili Národní knihovnu �R v Prahe, konkrétne Slo-
vanskú knihovnu, za ú�elom nadviazania spolupráce. 

Položka 632 – Energie, voda, komunikácie 
�erpanie k 31.12.2004 sumou 1 279 tis. Sk oproti rozpo�tu 1 850 tis. Sk bolo rozložené 

v týchto podpoložkách: 

632001 – Energie: rozpo�et 1 500 tis. Sk, �erpanie 1 027 tis. Sk. Úspora v tejto podpoložke 
bola dosiahnutá tým, že v poslednom štvr�roku r. 2003 sme boli nútení zobra� do prenájmu 
skladové priestory na Budovate�skej ul. v Prešove o výmere 550 m², kde je vykurovanie elek-
trickou energiou, �o �inilo mesa�ne 40–50 tis. Sk nákladov pod�a vonkajšej teploty. Predpo-
kladali sme podobný trend aj v roku 2004, avšak tým, že bola miernejšia zima nebolo potreb-
né silné vykurovanie ani elektrinou ani plynom, spotreba bola nižšia v ro�nom vy�íslení 
o 473 tis. Sk. 

632002 – Vodné, sto�né: rozpo�et 50 tis. Sk, �erpanie 42 tis. Sk. Rozdiel 8 tis. Sk nie je ve�-
ký, je dos� �ažké presne odhadnú� spotrebu vody v jednotlivých objektoch. 

632003 – Poštové a telekomunika�né služby: rozpo�et 300 tis. Sk,  �erpanie 210 tis. Sk. Ne-
vy�erpaných 90 tis. Sk bolo dosiahnuté zavedením �alších úsporných opatrení. Na zníženie 
telefónnych ú�tov boli pre troch vedúcich pracovníkov, ktorí zabezpe�ujú komunikáciu 
s dodávate�mi tovarov a služieb zakúpené mobilné telefóny s predplateným paušálom, takže 
z pevných liniek sa už neuskuto��ujú drahé hovory na mobilnú sie�. V poštovnom nám pou-
žívatelia služieb refundujú úhradu za preberanie dobierkových zásielok a tiež upomienok za 
porušenie knižni�ného poriadku.  

Položka 633 – Materiál  
V rámci celej položky vykazujeme �erpanie 2 977 tis. Sk oproti rozpo�tu 2 033 tis. Sk. Je 

to pre�erpanie o 944 tis. Sk. 

633001 – Interiérové vybavenie: rozpo�et 55 tis. Sk, �erpanie 259 tis. Sk, prekro�enie �iní 204 
tis. Sk. Vedenie organizácie vo IV. štvr�roku rozhodlo, že je najvyšší �as rieši� situáciu 
v kancelárskych priestoroch. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov bolo nutné nakúpi� 
kancelársky nábytok na ekonomicko-technické oddelenie, ktoré vykonáva zárove� aj perso-
nálnu a mzdovú agendu. Všetky písomnosti s tým spojené musia by� uložené 
v uzamykate�ných skriniach. Na vybavenie troch ve�kých kancelárií uzamykate�ným nábyt-
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kom a kancelárskymi stolmi bolo použité 115 tis. Sk. Na oddelenie akvizície a spracovania 
fondov a doplnenie vybavenia pracoviska správcu po�íta�ovej siete sa kúpil nábytok 
v hodnote 32 tis. Sk. Na bibliografické oddelenie bolo kúpených 7 písacích stolov 
s uzamykate�nými kontajnermi a oto�nými stoli�kami v úhrnnej hodnote 52 tis. Sk. Stoly 
a stoli�ky, ktoré používali na tomto oddelení boli nadobudnuté v roku 1980, boli zna�ne po-
škodené a tým sa ni�ilo oble�enie zamestnancov, o ich vzh�ade po to�kých rokoch používania 
nie je nutné hovori�. Na výstavku nových kníh v oddelení knižni�no-informa�ných služieb 
sme dali zhotovi� vitrínu so sklenými dvierkami v hodnote 7 tis. Sk. Zvyšok bol použitý na 
menšie doplnky. 

633002 – Výpo�tová technika: rozpo�et 70 tis. Sk, �erpanie 58 tis. Sk, nevy�erpané 12 tis. Sk. 
Poruchovos� výpo�tovej techniky bola nižšia ako sme predpokladali, bolo potrebné nakúpi�   
menej monitorov, klávesníc, myší a podobne. Nakúpili sa atramentové tla�iarne k po�íta�om, 
kde ešte neboli. V tejto položke je aj materiál k výpo�tovej technike a to diskety, CD nosi�e 
a pásky do tla�iarní.  

633003 – Telekomunika�ná technika: rozpo�et 1 tis. Sk, �erpanie 14 tis. Sk. Pri obstaraní tele-
fónnej ústredne z kapitálových výdavkov sme nepo�ítali s výmenou telefónnych aparátov na 
jednotlivých oddeleniach. Servisná firma nás však upozornila, že staré aparáty sa už vo vä�ši-
ne prípadov nedajú opravi�, preto sme zakúpili nové telefónne aparáty pre celú organizáciu.  

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie: rozpo�et 110 tis. Sk, 
�erpanie 187 tis. Sk. Neplánované prekro�enie o 77 tis. Sk bolo spôsobené nákupom: 
- kosa�ka na trávu 23 tis. Sk, nadobudnutím pozemku, ktorý je verejným priestranstvom 

bez zástavby vznikol problém údržby, nakupované služby sú drahé, pozemok kosí náš 
zamestnanec  

- 4 kusy prietokové ohrieva�e a suši�e rúk za 28 tis. Sk do priestorov pre verejnos�, pri po-
kazení starých ohrieva�ov v službách bolo nutné rieši� ich výmenu 

- digitálny fotoaparát v hodnote 10 tis. Sk bolo potrebné zakúpi� kvôli zdokumentovaniu 
historického knižni�ného fondu, stavu našich budov a archiváciu odborných podujatí 

- faxový aparát za 9 tis. Sk, doteraz používaný bol už zastaraný, zvýšila sa poruchovos�  
- autorádio v cene 6 tis. Sk, v osobnom automobile nebolo vo výbave, pri dlhých cestách do 

Bratislavy je vhodné kvôli udržaniu pozornosti 
V tejto položke je zahrnutých aj 40 tis. Sk na nákup sníma�ov �iarového kódu 

z prostriedkov programu na kultúrne aktivity. 

633006 – Všeobecný materiál: rozpo�et 387 196,- Sk, �erpanie 398 246,- Sk, prekro�enie 
3 050,- Sk, nakúpilo sa viac �istiacich prostriedkov.  

633007 – Špeciálny materiál: rozpo�et 20 tis. Sk, �erpanie 40 tis. Sk. Prekro�enie o 20 tis. Sk 
bolo spôsobené nutnos�ou nákupu jednej palety lepenky pre knihársku diel�u, tento nákup 
nebol na tento rok plánovaný, ale vyššia spotreba na opravy kníh si vyžiadala �alší nákup. 

633009 – Knihy, �asopisy, noviny: rozpo�et 1 340 tis. Sk, �erpanie 1 975 tis. Sk, prekro�enie 
o 635 tis. Sk. Nákup knižni�ných dokumentov je hlavnou povinnos�ou našej organizácie ako 
knižnice pre verejnos�. Musíme ma� dostatok literatúry, aby sme širokej verejnosti mali �o 
ponúknu�. Koncom roka sme uhradili aj všetky ve�ké faktúry na predplatné �asopisov na rok 
2005. 

Položky 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, 633011 – Potraviny, 
633013 – Nehmotný majetok, 633016 – Reprezenta�né  boli �erpané s minimálnymi odchýl-
kami od rozpo�tu.  

Položka 634 – Dopravné  
Rozpo�et  v roku 2004 bol 171 tis. Sk, �erpanie 180 tis. Sk, prekro�enie o 9 tis. Sk. Vyššie 

�erpanie bolo v podpoložke 634001 – Palivo a špeciálne kvapaliny, prekro�enie o 7 tis. Sk, 
v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené bol rozpo�et prekro-
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�ený o 5 tis. Sk. Náklady na servis a údržbu v ro�nom meradle vo výške 45 tis. Sk sú vysoké, 
avšak pri dvoch autách, z ktorých Škoda Forman bolo obstarané v roku 1994 a Daewoo FSO 
v roku 2000 sa náklady na opravy z roka na rok zvyšujú. Pritom treba podotknú�, že tieto autá 
denne musia absolvova� cestu do všetkých ôsmich skladov a to plne naložené knižni�nými 
dokumentmi, �o tiež prispieva k ich vyššej opotrebovanosti. 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba 
Rozpo�et tejto položky bol 195 tis. Sk, �erpanie 125 tis. Sk, nevy�erpané 70 tis. Sk. 

635002 – Výpo�tová technika: �erpanie 13 tis. Sk oproti rozpo�tu 30 tis. Sk  bolo nižšie, 
k poruchám po�íta�ov dochádzalo menej �asto ako sa predpokladalo. 

635006 – Budov, priestorov a objektov: rozpo�et 100 tis. Sk, �erpanie 39 tis. Sk. V položke 
údržba budov plánujeme prostriedky vždy na riešenie havarijnej situácie v skladoch 
a prevádzkových budovách organizácie, ke�že na vä�šie opravy sú už potrebné vysoké fi-
nan�né hodnoty na celkovú rekonštrukciu. V roku 2004 vznikla jedna takáto havarijná situá-
cia, ke� v miestnosti sekretariátu spadla asi tretina omietky zo stropu. Je š�astie, že sa to stalo 
cez víkend, iná� mohlo dôjs� k ublíženiu na zdraví zamestnancov. Oprava si vyžiadala nákla-
dy na celkovú opravu stropu spojenú s novou stierkou a tiež ma�ovaním miestnosti. To si vy-
žiadalo náklady vo výške 39 tis. Sk. 

Položka 636 – Nájomné za prenájom skladov 
Nájomné bolo �erpané v úhrnnej výške 202 tis. Sk oproti rozpo�tu 405 tis. Sk. 

636001 – Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov plánované vo výške 400 tis. Sk 
bolo �erpané do polovi�nej výšky t.j. 201 tis. Sk za prenajímanie skladových priestorov pre 
najnovšie prírastky knižni�ného fondu, ke�že organizácia nemá dostatok vlastných sklado-
vých priestorov. K nevy�erpaniu plánovanej sumy na nájomné došlo z toho dôvodu, že orga-
nizácia plánovala už v roku 2004 prenaja� �alšie skladové priestory, ukazovala sa nutnos� 
�alších priestorov pre nové prírastky kníh. Avšak v roku 2004 sme vysta�ili s doterajšími 
priestormi a nové sa prenajímajú až od januára 2005. Z toho dôvodu bude vyššie �erpanie 
prostriedkov na prenájom až v nasledujúcom roku. Sumu 1 tis. Sk uhradila organizácia za 
prenájom poštového prie�inku. 

Položka 637 – Služby 
Položka na služby bola �erpaná v celkovej výške 1 201 tis. Sk oproti rozpo�tu 1 291 tis. 

Sk. Vložné na školenia, kurzy, semináre, platby za vykonanie verejného obstarávania, nákla-
dy na propagáciu v Prešovskom mesa�níku boli �erpané v zmysle rozpo�tu. 

637004 – Všeobecné služby: rozpo�et 545 tis. Sk, �erpanie 472 tis. Sk, nevy�erpané 73 tis. Sk. 
V tejto položke boli výdavky �erpané na väzbu kníh a �asopisov, revízie zariadení, režijné 
náklady v prenajatom sklade, vývoz odpadov a �alšie menšie služby. Úspora oproti rozpo�tu 
bola v položke väzba kníh a �asopisov, nako�ko bola požiadavka na opravy kníh nižšia. 

637005 – Špeciálne služby: rozpo�et 85 tis. Sk, �erpanie 65 tis. Sk. Použité boli na úhradu za 
právne služby a ochranu objektov. Ke�že iné požiadavky na špeciálne služby neboli, vznikla 
úspora 20 tis. Sk. 

637006 – Náhrady: rozpo�et 35 tis. Sk, �erpanie 53 tis. Sk. Prekro�enie o 18 tis. Sk vzniklo 
z toho dôvodu, že sme pôvodne plánovali zamestna� na civilnú službu iba jedného zamest-
nanca, ale �as� roka sme mali 2. 

637027 – Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce: rozpo�et 80 tis. Sk, �erpanie 62 tis. 
Sk. V rámci úsporných opatrení sme uzatvárali menej dohôd, vä�šinu mimoriadnych prác sme 
riešili vlastnými zamestnancami. 

Ostatné finan�né prostriedky boli použité na štúdie a expertízy, rôzne poplatky, stravovanie 
zamestnancov, poistenie majetku a prídel do sociálneho fondu. 
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640 – Bežné transfery 
Bežné transfery schváleného rozpo�tu vo výške 157 tis. Sk boli  �erpané v plnej výške 

157 tis. Sk. 

642006 – transfery na �lenské príspevky vo výške 6 tis. Sk boli použité na úhradu tuzemských 
�lenských príspevkov ako kolektívneho �lena Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej 
asociácie knižníc. 

642013 – odchodné bolo vyplatené vo výške 130 tis. Sk pri prvom odchode do starobného 
dôchodku štyrom pracovníkom vo výške dvoch funk�ných mesa�ných platov. Jeden zamest-
nanec sa rozhodol pre odchod do pred�asného dôchodku až v decembri, preto sme túto polož-
ku pre�erpali o 20 tis. Sk. Toto bolo možné zrealizova� iba preto, že vznikla úspora 19 tis. Sk 
v položke 642015 – transfery na nemocenské dávky. 

b) mimorozpo�tové výdavky 
Mimorozpo�tové prostriedky boli použité v roku 2004 v celkovej výške 8 tis. Sk na mate-

riálne zabezpe�enie troch zamestnancov v rámci absolventskej praxe. Pridelené nám boli od 
Národného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu aktívnej politiky práce. 

Poskytovate� Ú�el Ek. klasif. �íslo pod-
položky Suma (v Sk) 

1/ Národný úrad práce 
Prešov 

aktívna politika 
práce 

633006 – Všeobecný 
materiál 

8 000,- 

Celkom  
z toho: 

x x 8 000,- 

mzdy x kat. 610 - 
poistné x kat. 620 - 
tovary a služby x kat. 630 8 000,- 
bežné transfery x kat. 640 - 

 

5.5 Kapitálové výdavky ŠR 

a) rozpo�tové výdavky  
Kapitálové výdavky na bežnú investi�nú �innos� v roku 2004 rozpísané vo výške 1.003 

tis. Sk boli �erpané vo výške 995 tis. Sk, �o je 99,2% �erpanie. Ich �erpanie bolo nasledovné: 

713002 –  suma 480 tis. Sk – nákup výpo�tovej techniky: 11 kusov PC zostav vrátane 
tla�iarní a samostatná tla�iare� �iarového kódu 

713003 –  suma   65 tis. Sk – nákup a inštalácia novej telefónnej ústredne 
713004 –  suma 200 tis. Sk – nákup dátaprojektora s prenosným plátnom a notebooku 

s prenosovým k�ú�om 
713005 –  suma  57 tis. Sk –  nákup elektronického zariadenia na ochranu objektu 

s napojením na centrálny pult ochrany Policajného zboru 
716 –   suma 200 tis. Sk – prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu 

a modernizáciu prízemných priestorov vo dvore na Hlavnej ul, pri�om projekt 
bude po schválení hradený prevažne zo štrukturálnych fondov EÚ. 

b) mimorozpo�tové výdavky 
Mimorozpo�tové kapitálové výdavky organizácia ne�erpala. 
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�erpanie bežných, kapitálových a mimorozpo�tových výdavkov spolu  

(v tis. Sk) 
Ukazovate� rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 
Bežné výdavky spolu 7 236 7 937 9 653 11 854 13 668
z toho:   
Mzdy /610/ 3 279 3 429 4 528 4 917 5 559
Odvody do poist. fondov 
/620/ 1 200 1 327 1 707 1 813 1 929

Cestovné /631/ 27 18 34 29 55
Energie, voda, komunik. 
/632/ 785 706 1 048 1 303 1 279

Materiál a dodávky /633/ 1 343 1 742 1 570 2 401 2 985
Dopravné /634/ 76 118 128 159 180
Rutinná a štand. údržba 
/635/ 132 170 203 654 125

Nájomné za prenájom /636/ 143 139 115 153 202
Ostatné tovary a služby 
/637/ 251 288 315 371 1 201

Bežné transfery /640/ - - 5 54 157
Kapitálové výdavky /700/ 995 287 450 978 995
z toho:   
Bežná investi�ná �innos� 995 287 450 978 995
Výdavky celkom 
/BV+KV/ 8 231 8 224 10 103 12 832 14 663

 

5.6 Pracovníci a mzdový vývoj  
 

Fyzický stav zamestnancov od za�iatku roka je 39 prepo�ítaný stav 37. Limit zamestnan-
cov pre rok 2004 bol dodržaný. Tento limit je pre nás dlhodobo neposta�ujúci, každé oddele-
nie by sme potrebovali posilni� aspo� o jedného zamestnanca, teda celkove zvýši� stav o 4–5 
zamestnancov. Vyžadujú si to novo zavedené služby poskytované verejnosti a stále pribúda-
júca agenda na každom oddelení.  

Mzdové prostriedky boli vy�erpané v plnej výške 5 559 tis. Sk. Pri stave 37 zamestnan-
cov �iní priemerná mzda 12 520,- Sk �o je zvýšenie oproti roku 2003 o 1 737,- Sk. 

Zamestnanci boli odme�ovaní v zmysle zákona �. 553/2003 a jeho novelizácií a bol im 
poskytovaný základný tarifný plat, osobné ohodnotenie a koncoro�né odmeny. 

 5.7 Ú�elové prostriedky ŠR  

Pre rok 2004 mala organizácia pridelené ú�elové prostriedky na kultúrne aktivity 
v celkovej výške 820 tis. Sk. Tieto prostriedky boli v plnej výške využité na ú�el, na ktorý 
boli pridelené a to nasledovne: 
- sníma�e �iarového kódu        39 996,- Sk 
- všeobecný materiál k tla�i �iarového kódu  100 000,- Sk 
- nákup VT      480 000,- Sk 
- prevádzkové stroje a prístroje   200 000,- Sk 
   spolu:      819 996,- Sk 

Na bežné výdavky bolo pridelených 140 tis. Sk, vy�erpali sa vo výške 139.996,- Sk. Ur-
�ené boli na nákup hardvéru pre zapojenie ŠVK do projektu KIS3G a implementáciu KIS 
Virtua – nakúpili sa sníma�e �iarového kódu a materiál (etikety, pásky). Celý knižni�ný fond 



 - 32 - 

chceme ozna�i� �iarovým kódom a pri výpoži�kách sa u�ah�í zamestnancom práca, sta�í sig-
natúry nasníma�, nemusia ich nanovo zadáva� manuálne. 

K zapojeniu do systému KIS3G je potrebné zodpovedajúce technické vybavenie – obnova 
a doplnenie výpo�tovej techniky na odborné oddelenia a pre používate�ov služieb knižnice. 
Tieto boli nakúpené z kapitálových výdavkov vo výške 480 tis. Sk. 

Vo výške 200 tis. Sk boli z kapitálových výdavkov zakúpené notebook a dataprojektor na 
zvýšenie technickej kvality odborných prednášok a prezentácií. 

5.8 Výdavky na zahrani�né pracovné cesty a ich prínos pre �innos� organizácie 

V roku 2004 uskuto�nili naši zamestnanci dve pracovné cesty do zahrani�ia, obidve do 
�eskej republiky a to do Prahy. Celkové náklady �inili 15 tis. Sk, z toho 11 tis. cestovné ná-
hrady a 4 tis. Sk náklady na odborné podujatie, vložné. 

Prvá cesta sa uskuto�nila v d�och 10.-12. mája 2004 do Slovanskej knihovny pri Národní 
knihovn
 �R. Dve zamestnankyne Bibliografického oddelenia boli nadviaza� vzájomnú spo-
luprácu a z ponuky Slovanské knihovny vybra� literatúru, ktorá by sa hodila do nášho kniž-
ni�ného fondu. Nadviazala sa úspešná spolupráca hlavne v oblasti výmeny a darovaní slavis-
tickej literatúry. 

Druhá cesta bola smerovaná na medzinárodnú konferenciu INFORUM 2004 v Prahe, kto-
rá je už tradi�ným podujatím v oblasti elektronických informa�ných zdrojov. Prínosom pre 
našu organizáciu bolo získanie najnovších informácii o možnosti získa� elektronické knihy, 
o knižni�ných portáloch a službách na nich, o sprístupnení historických knižni�ných fondov 
v elektronickej podobe. Tieto informácie bude možné využi� perspektívne pre plánovanie 
�innosti organizácie. 

5.9 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 

Štátna vedecká knižnica v sú�asnosti spravuje majetok štátu v obstarávacej hodnote 
21 026 tis. Sk a v zostatkovej hodnote 7 300 tis. Sk. Jeho zloženie je nasledovné: 

a) Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 52 tis. Sk tvorí ekonomický softvér, ktorý je 
už odpísaný. 

b) Pozemky majú hodnotu 3 440 tis. Sk. V tejto hodnote je zaradených 9 pozemkov, 
z toho 8 sa nachádza pri budovách skladov a prevádzkových budovách, jeden pozemok je 
novonadobudnutý, zatia� zatrávnená plocha, kde by sme chceli v budúcnosti postavi� no-
vú centrálnu budovu knižnice. 

c) Stavby v obstarávacej hodnote 11 512 tis. Sk sú odpísané hodnotou 8 832 Sk, ich zos-
tatková hodnota je 2 680 tis. Sk. Jedná sa o 6 budov skladov a 2 budovy prevádzkové, 
v ktorých je umiestnené oddelenie knižni�no-informa�ných služieb a budova vedenia or-
ganizácie a ostatných odborných pracovísk. 

d) Stroje, prístroje a zariadenia majú obstarávaciu hodnotu 5 107 tis. Sk a zostatkovú 
hodnotu 987 tis. Sk. Ich sú�as�ou je výpo�tová technika, reprografická technika a reza�ka 
umiestnená v knihárskej dielni. 

e) Dopravné prostriedky majú obstarávaciu hodnotu 722 tis. Sk. Tvorí ich osobný auto-
mobil Škoda Forman a dodávkový automobil Daewoo FSO. Obidve autá už sú odpísané. 

f) Sú�as�ou majetku je aj projektová dokumentácia v hodnote 193 tis. Sk. Je to projekt 
pripravovaný na rekonštrukciu budovy na Hlavnej ulici, kde chceme zriadi� špecializova-
nú študov�u ur�enú pre podnikate�skú verejnos�. 

g) Dlhodobý drobný hmotný majetok má ku koncu roka hodnotu 4 329 tis. Sk, majetok 
daný nám do bezplatného užívania má hodnotu 198 tis. Sk. Sú to po�íta�e, tla�iarne 
a reklamný panel, ktoré sme obdržali od Úradu priemyselného vlastníctva SR Banská 
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Bystrica, Informa�nej kancelárie Rady Európy Bratislava a po�íta� pre Štátnu pokladnicu 
od DataCentra Bratislava. 

 5.10 Výsledky vonkajších a vnútorných kontrol 

Kontrolná �innos� v organizácii bola zameraná na realizáciu plánu �innosti knižnice, 
zvyšovanie kvality práce a pracovnej disciplíny, na ochranu štátneho majetku a na dodržiava-
nie zásad bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci.  

Vedúci oddelení zabezpe�ovali kontrolnú �innos� v rozsahu ich právomoci 
a zodpovednosti. Riadili sa vypracovaným plánom kontrolnej �innosti zameraným na kontro-
lovanie plnenia �ažiskových úloh oddelení. V priebehu roka bolo vykonaných 
21 kontrolných akcií. Zistené nedostatky boli priebežne odstra�ované. Následne sa kontrolo-
valo plnenie prijatých opatrení. 

V roku 2004 boli v našej organizácii vykonané dve externé kontroly: 

1. Sociálna pois�ov�a v Bratislave, pobo�ka Prešov vykonala kontrolu odvodu poistného na 
poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania. Nedostatky 
zistené neboli. 

2. Správa finan�nej kontroly Košice vykonala kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom 
štátu v rozpo�tových organizáciách MK SR. Kontrola konštatovala porušenie rozpo�tovej 
disciplíny v dvoch prípadoch: 

- u kapitálových výdavkov nákup tla�iarní k po�íta�om, boli zaradené samostatne a nie ako 
sú�as� PC zostáv, tým prestali sp��a� podmienky pre kapitálové výdavky. Dôsledok: viazanie 
rozpo�tu v sume 129 200,- Sk 
- u bežných výdavkov pri zria�ovaní študovne sa za ušetrené finan�né prostriedky nakúpili 
naviac regály na uloženie kníh, rozpo�et sa neporušil ani rozpo�tová podpoložka, napriek 
tomu bolo viazanie vo výške 24 804,- Sk. 

Na odstránenie týchto nedostatkov boli prijaté opatrenia a zodpovední zamestnanci dostali 
písomné napomenutie. 

V ŠVK sme zaznamenali 1 s�ažnos�, ktorá bola �iasto�ne opodstatnená. S�ažnos� bola 
zaevidovaná a prešetrená. S�ažovate� bol v zákonnej lehote písomne oboznámený so závermi 
šetrenia s�ažnosti. 
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Plnenie rozpo�tu organizácie 
(v tis. Sk) 

Ukazovate� Skuto�nos� 
2003 

Schválený 
rozpo�et 

2004 

Upravený 
rozpo�et  

2004 

Skuto�nos� 
2004 

% 
�erpania 

4:3 

Index 
04/03x100

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom, z toho: 467 400 400 417 104,3 89,3
200 Neda�ové príjmy,  
z toho: 

467 400 400 409 102,3 87,6

220 Adminin. a iné 
popl. a pl. 

398 - - 372 - 93,5

290 Iné neda�. príjmy 69 - - 37 - 53,6
300 Granty a transfery - - - 8 - -
600 Bežné výdavky,  
z toho: 

11 854 12 864 13 660 13 668 100,1 115,3

610 Mzdy, platy 
služ.príjmy a OOV  

4 917 5 425 5 559 5 559 100,0 113,1

620 Poistné a príspevok 
do pois�ovní 

1 813 1 882 1 929 1 925 99,8 106,2

630 Tovary a služby, 
z toho: 

5 070 5 500 6 015 6 027 100,2 118,9

631 Cestovné náhrady 29 70 70 55 78,6 189,7
632 Energie, voda 
a komun. 

1 303 1 850 1 850 1 279 69,1 98,2

633 Materiál  2 401 1 557 2 033 2 985 146,8 124,3
z toho: reprezenta�né 7 20 20 11 55,0 157,1
634 Dopravné 159 171 171 180 105,3 113,2

635 Rutinná a štand. 
údržba 

654 195 195 125 64,1 19,1

636 Nájomné za prená-
jom 

153 405 405 202 49,9 132,0

637 Ostatné tovary 
a služby 

371 1 252 1 291 1 201 93,0 323,7

640 Bežné transfery, 
z toho: 

54 57 157 157 100,0 290,7

�lenské príspevky  7 7 7 6 85,7 100,0
Odchodné 47 50 110 130 118,2 276,6
Nemoc. dávky - - 40 21 52,5 -
700 Kapitálové výdav-
ky, z toho: 

978 - 1 003 995 99,2 101,7

710 Obstar.kap. aktív 978 - 1 003 995 99,2 101,7
Výdavky celkom   
( BV + KV)3 

12 832 12 864 14 663 14 663 100,0 114,3

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Skuto�nos� vrátane mimorozpo�tových výdavkov, BV – bežné výdavky, KV – kapitálové výdavky 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

Odborná �innos� knižnice bola zabezpe�ovaná zamestnancami odborných oddelení 
a úsekov takto4: 
� Útvar riadite�a (3 zamestnanci) – zodpovedá za. 

- správu knižni�ných systémov a knižni�nej siete, hardvérovú a softvérovú údržbu, aktua-
lizáciu webovej stránky (úsek informa�ných technológií),  

- evidenciu písomností v zmysle zákona �. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infor-
máciám, správu archívu, spisového protokolu (sekretariát),  

- realizáciu kontrolnej �innosti (referát kontroly),  
- správu agendy v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, civilnej ob-

rany a utajovaných skuto�ností (referát obrany a ochrany zabezpe�ovaný externe),  
- personálnu evidenciu a pracovnoprávnu agendu, vykonávanie úloh v oblasti sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov (referát personálnej práce zabezpe�ovaný na 
ETO) 

- poskytovanie právnych služieb (referát právny zabezpe�ovaný externe); 

� Oddelenie akvizície a spracovania fondov (5 zamestnancov) – zodpovedá za: 
- akvizíciu dokumentov do knižni�ného fondu, medzinárodnú výmenu dokumentov, kon-

trolu dodávania povinných výtla�kov (úsek akvizície),  
- spracovanie všetkých získaných dokumentov (úsek spracovania),  
- revidovanie a starostlivos� o �itate�ské katalógy (úsek katalógov) 
- vyra�ovanie dokumentov z knižni�ného fondu (úsek vyra�ovania);  

� Oddelenie ochrany fondov (7 zamestnancov) – zodpovedá za: 
- správu, ochranu, prísun a odsun knižni�ného fondu ŠVK, starostlivos� o sklady (úsek 

skladov) 
- preventívnu starostlivos� o dokumenty, väzbu periodík, základnú ochranu historických 

tla�í (kníhviaza�ská diel�a) 
- expedíciu a prísun poštových zásielok; 

� Oddelenie knižni�no-informa�ných služieb (11 zamestnancov) – zodpovedá za: 
- poskytovanie základných a špeciálnych knižni�ných služieb v zmysle zákona 
�. 183/2000 o knižniciach, realizáciu služieb všetkých študovní, prístup k internetu 
a elektronickým informa�ným zdrojom (úsek absen�ných a úsek prezen�ných služieb),  

- akvizíciu domácej i zahrani�nej periodickej literatúry a jej evidenciu (úsek seriálov),  
- poskytovanie konzulta�ných služieb a realizáciu informatickej výchovy (úsek referen�-

ných a konzulta�ných služieb);  

� Bibliografické oddelenie (5 zamestnancov) – zodpovedá za: 
- spracovanie regionálnej, rusínskej a ukrajinskej bibliografie do �lánkovej databázy 

a spoluprácu pri budovaní SNB-séria �lánky (úsek regionálnej a retrospektívnej biblio-
grafie a úsek rusínskej a ukrajinskej bibliografie),  

- plnenie úloh v oblasti slavistiky a spolupráce na budovaní automatizovanej pedagogic-
kej databázy �lánky (úsek slavistiky a pedagogickej bibliografie),  

- riešenie celoslovenskej výskumnej úlohy v oblasti knižnej kultúry, spracovanie historic-
kých tla�í 16.-19. storo�ia (úsek spracovania historických tla�í); 

� Ekonomicko-technické oddelenie (6 zamestnancov) – zodpovedá za: 
- ekonomickú agendu súvisiacu s prevádzkou knižnice a so systémom Štátnej pokladnice 

(úsek rozpo�tovej politiky a úsek všeobecného ú�tovníctva),  
- mzdovú a odvodovú agendu zamestnancov (úsek mzdovej agendy),  

                                                 
4 Organiza�ná štruktúra je prílohou �. 1 
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- správu všetkých objektov a ochranu majetku knižnice (referát technického zabezpe�enia 
a správy budov) 

- prevádzku a údržbu motorových vozidiel (referát dopravy) 
- hotovostné operácie ŠVK (referát pokladni�nej agendy). 

 6. 1 Stav zamestnancov 

Fyzický stav zamestnancov od za�iatku roka je 39, prepo�ítaný stav 37, z toho je 31 žien. 
Limit zamestnancov pre rok 2004 bol dodržaný.  

 

stav 2000 2001 2002 2003 2004 
fyzický 37 37 40 39 39 
prepo�ítaný 36 36 39 38 37 

 

V priebehu roka došlo k zmene vo funkcii štatutárneho orgánu. Po odchode PhDr. Anny 
Hudákovej do starobného dôchodku bola od apríla 2004 na základe výsledkov výberového 
konania uvedená do funkcie riadite�a ŠVK Mgr. Valéria Závadská.  

ŠVK obsadila 2 miesta vedúcich zamestnancov na základe výsledkov výberového kona-
nia: 
- vedúci Oddelenia akvizície a spracovania fondov po nástupe predošlého vedúceho za-

mestnanca do funkcie riadite�a 
- vedúci Oddelenia knižni�no-informa�ných služieb po rezignácii predošlého vedúceho 

zamestnanca na funkciu. 

Pracovný pomer ukon�ili 5 zamestnanci: 4  uplatnili nárok na starobný dôchodok, a 1 za-
mestnanec ukon�il pracovný pomer na vlastnú žiados�. Do pracovného pomeru boli prijatí 5 
zamestnanci, z toho 3 na dobu ur�itú. Traja boli prijatí na OKIS ako operátori, 2 na BO ako 
odborní zamestnanci na spracovanie historických tla�í. 

Dohoda o vykonaní práce bola uzatvorená s 2 zamestnancami, ktorí zabezpe�ovali kon-
zulta�né služby Informa�ného miesta Rady Európy a odbornú �innos� pri bezpe�nosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Okrem nich boli uzatvorené dohody o vyko-
naní práce v po�te 8. 

ŠVK v roku 2004 zamestnávala 1 zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnos�ou, 
4 zamestnanci pracovali na skrátený pracovný úväzok. Priemerný vek zamestnancov bol 43,2 
roka. Týždenný pracovný �as bol v zmysle prijatej Kolektívnej zmluvy 37,5 hodín. 

 

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2004 
do 20 r. 21. r – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r. 51 r. – 60 r. nad 60 r. 
––––– 9 5 16 8 2 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2004 

 

 

 

Vysokoškolské 
(VŠ) 

z toho VŠ 
knihovnícke 

Úplné stredné odborné 
(ÚSO) 

z toho ÚSO  
knihovnícke 

Stredné odborné 
(SO) 

13 1 16 7 11 
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Kvalifika�ná štruktúra zamestnancov k 31.12.2004 

Zaradenie: Po�et VŠ ÚSO SO 
vedúci zamestnanci 6 4 2 – 
odborní zamestnanci 18 9 8 2 
administratívni zamestnanci 3 – 3 – 
ostatní, robotníci 13 – 3 10 

ŠVK vytvárala zamestnancom podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne, t. z. umožnila 
im ú�as� na odborných podujatiach5, realizovala pre nich školenia v priestoroch knižnice, 
zabezpe�ovala potrebnú študijnú a príru�kovú literatúru. 

Stanovený limit zamestnancov je pre nás dlhodobo neposta�ujúci, každé oddelenie potre-
buje posilni� minimálne o jedného zamestnanca, oddelenie služieb aj viac, aby bola zabezpe-
�ená dvojzmenná prevádzka všetkých študovní zvýšil sa rozsah otváracích hodín. Celkove je 
nevyhnutné �o najskôr zvýši� stav o 4–5 zamestnancov. Vyžadujú si to predovšetkým novo-
zavedené služby poskytované verejnosti, pribúdajúca agenda na každom oddelení, zvyšujúci 
sa po�et PC, náro�nos� spravovania ve�kého po�tu objektov a pod. 

Neúnosnú situáciu sa snažíme v niektorých prípadoch rieši� uzatvorením dohôd 
o vykonaní práce, vykonávaním náhradnej civilnej služby, zamestnávaním absolventov 
a dlhodobo nezamestnaných na základe zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v rámci Národných projektov SOP �udské zdroje financovaných Európskym sociálnym fon-
dom. V roku 2004 sme zamestnali: 
- 2 zamestnancov na náhradnú civilnú službu 
- 1 zamestnanca v rámci aktiva�nej  �innosti (Národný projekt V) 
- 4 zamestnancov v rámci absolventskej praxe (Národný projekt IX) 

Vzh�adom na ich nedostato�nú kvalifikáciu pre potreby ŠVK boli títo zamestnanci umies-
tnení na vykonávanie menej náro�ných �inností, ktoré bolo nevyhnutné realizova� a knižnica 
na ne nemala kapacity. Toto riešenie situácie je len do�asné a vyžaduje ve�a energie zo strany 
kme�ových zamestnancov, pri�om efektivita nie vždy zodpovedá vynaloženému úsiliu. 
V mnohých prípadoch do�asným zamestnancom chýbala motivácia a kvalita nimi vykonanej 
práce nezodpovedala predstavám ŠVK. 

Nasledujúci graf názorne demonštruje vývoj v zamestnanosti ŠVK za posledných 10 ro-
kov: 
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5 Zoznam je prílohou �. 5 
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 ŠVK chce vo svojom výh�ade venova� ove�a viac energie rozvoju �udských zdrojov, 
k �omu ju núti nielen rýchly vývoj informa�ných technológií, ale predovšetkým vysoké náro-
ky používate�ského zázemia. V Strategickom pláne rozvoja knižnice si ŠVK stanovila: 
- presadzova� systém tzv. „ learning organisation“, t.j. „u�iaca sa organizácia“, ktorá pre 

svojich zamestnancov vytvára všetky podmienky, aby sa mohli u�i� všade a permanentne, 
�iže zabezpe�i� odbornú literatúru pre praktické využitie a vzdelávanie knihovníkov a IT 
špecialistov (normy, štandardy, príru�ky) 

- vyžadova� a podporova� aktívnu ú�as� zamestnancov na vybraných odborných poduja-
tiach prezentovaním výsledkov práce knižnice alebo vlastnej odbornej �innosti 

- pri prijímaní zamestnancov na odborné miesta uprednost�ova� uchádza�ov s jazykovými 
znalos�ami, zru�nos�ami v oblasti IT a so záujmom o �alšie vzdelávanie sa 

- rozvíja� motiva�ný program 

 6.2 Priemerná mzda, sociálna starostlivos� 

Mzdové prostriedky boli vy�erpané v plnej výške 5 559 tis. Sk. Pri stave 37 zamestnancov 
�iní priemerná mzda 12 520,- Sk �o je zvýšenie oproti roku 2003 o 1 737,- Sk. Zamestnanci 
boli odme�ovaní v zmysle zákona �. 553/2003 o odme�ovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a jeho novelizácií a bol im poskytovaný základný tarifný 
plat, osobné ohodnotenie a koncoro�né odmeny. 

 

Preh�ad vývoja priemernej mzdy v ŠVK v Sk 

2000 2001 2002 2003 2004 
7 590,- 7 937,- 9 676,- 10 873,- 12 520,- 

 

 Nárast priemernej mzdy za rok o 1 737,- Sk bol výsledkom pravidelnej valorizácie miezd, 
avšak stále zaostáva za celoslovenským priemerom 16 140,- Sk6. 

 V oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti ŠVK umožnila: 
- reštaura�né stravovanie 
- preventívne lekárske prehliadky a vstupné lekárske prehliadky nových zamestnancov 
- ú�as� na knižni�nom výlete v rámci regenerácie síl a upev�ovania neformálnych vz�ahov 
- ú�as� záujemcov z radov odborných zamestnancov na exkurzii v knižniciach v Banskej 

Bystrici, Bratislave a vo Viedni v spolupráci s Krajskou pobo�kou Spolku slovenských 
knihovníkov. 

6.3 Bezpe�nos� a ochrana zdravia, požiarna ochrana 

Snaženie ŠVK v starostlivosti o zamestnancov bola orientovaná na vytvorenie lepších 
pracovných podmienok, �o sa prejavilo hlavne v skvalitnení pracovného prostredia dodržia-
vaním zákonných predpisov v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany.  

V roku 2004 bola vykonané úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonných opatrení: 
- vstupné školenia u novoprijatých zamestnancov 
- v mesiaci júl prevedená verejná komplexná previerka BOZP s opatreniami a ich násled-

ným odstránením 
- kontrola vykurovacích telies pred vykurovacím obdobím 
- poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle internej smernice 
- periodické školenie zamestnancov zamerané na konkrétne podmienky organizácie 

a poskytnutie prvej pomoci pri úraze. 

                                                 
6 http://www.sme.sk/clanok.asp?vyd=20050215&rub=print_sprav&cl=1931296&sprid=5271 
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V roku 2004 boli v oblasti požiarnej ochrany realizované úlohy v zmysle platných vyhlá-
šok. Úlohy sa plnili najmä v týchto oblastiach: 
- vstupné školenia novoprijatých zamestnancov 
- revízia ru�ných hasiacich prístrojov a hydrantov 
- kontrola depozitárov kníh a ostatných priestorov v rámci prevencie 
- periodické školenie zamestnancov o ich povinnostiach pri vzniku požiaru a úlohy vyplý-

vajúce z požiarnych poplachových smerníc a evakua�ných plánov 
- periodické školenie vedúcich zamestnancov, kde ich vedomosti boli overené písomným 

testom 
- pravidelné školenie �lenov protipožiarnych hliadok, ich pripravenos� preverená cvi�ným 

požiarnym poplachom. 
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7. CIELE A PREH�AD ICH PLNENIA 
 

ŠVK predstavila v strednodobom výh�ade víziu, ktorej cie�om je vybudova� knižnicu ako 
modernú kultúrnu a informa�nú inštitúciu poskytujúcu klasické knižni�né služby, ale ktorá 
bude zárove� dôležitou informa�nou základ�ou a nevyhnutnou sú�as�ou celoživotného vzde-
lávania. Plnenie stanovených úloh podria�ovala aj v roku 2004 dosiahnutiu cie�ov, ktoré, ako 
predpokladáme, majú vies� k naplneniu vízie. 

Akvizícia a spracovanie knižni�ných fondov: 
� plnenie úloh stálych �inností7 
� kvalitné dopl�ovanie dokumentov s cie�om zvýši� pomer nákupu k povinným výtla�kom 

– cie� sme dosiali, ke�že percentuálny pomer z celkového prírastku bol 45%:47% oproti 
31%: 56% v roku 2003 a 17%:64% v roku 2002 zásluhou pridelených ú�elových finan�-
ných prostriedkov na nákup  

� prechod k integrovanému knižni�nému systému Virtua – tento cie� zatia� nebol uspokoji-
vo naplnený; boli však realizované školenia odborných zamestnancov, ktorí získali certi-
fikáty na prácu v systéme a vo formáte MARC21 a za�ali vykonáva� prípravné práce sú-
visiace s novým KIS  

Ochrana knižni�ného fondu: 
� plnenie úloh stálych �inností8  
� realizácia väzby periodík vo vlastnej réžii vo vä�šom množstve ako u externého dodávate-
�a - v roku 2004 sme zviazali viac periodík vo vlastnej dielni, a to 1 342 oproti 923 v roku 
2003 

� príprava projektu na zriadenie Pracoviska konzervovania a reštaurovania dokumentov – 
projekt bol predložený do programu Ob�ianska vo�na Pivovaru Šariš, ale nebol podpore-
ný; knižnica projekt prepracovala a v závere roka predložila Karpatskej nadácii v Koši-
ciach, odpove�ou bolo zamietavé stanovisko z dôvodu: Karpatská nadácia nepodporuje 
typ inštitúcií akou je ŠVK 

Knižni�no-informa�né služby: 
� plnenie úloh stálych a krátkodobých �inností9 
� zvýšenie kvality knižni�no-informa�ných služieb – ŠVK predložila 2 projekty do Granto-

vého systému MK SR v rámci podprogramu Ex Libris; projekty neboli podporené na zá-
klade § 1, odst. 2 Výnosu MK SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, pod�a kto-
rého ŠVK ako organizácia priamo riadená MK SR nemohla by� žiadate�om 

� kvalitná prezentácia vzdelávacích a kultúrno-spolo�enských podujatí – v rámci programu 
Kultúrne aktivity na rok 2004 knižnica získala finan�né prostriedky na zakúpenie moder-
nej prezenta�nej techniky: dataprojektor, notebook a plátno 

� sprístup�ovanie elektronických informa�ných zdrojov – boli obnovené aktualizácie data-
báz, ktoré už ŠVK vlastní (�NB), príp. boli zakúpené viac užívate�ské licencie (SNB, Ju-
rix), boli zakúpené nové databázy (Proquest, EnCarta), na�alej boli sprístup�ované data-
bázy EBSCO v rámci celoslovenskej licencie 

Bibliografická �innos�: 
� plnenie úloh stálych, dlhodobých a krátkodobých �inností10 
� zahrani�ná spolupráca – ŠVK podpísala zmluvy o spolupráci s knižnicami v �esku, pri-

pravila návrh na spoluprácu s knižnicami na Ukrajine 

                                                 
7 Základné údaje o plnení v kap. 4 �innosti a produkty organizácie a ich náklady, �as� 4.1 a 4.2 
8 Základné údaje o plnení v kap. 4 �innosti a produkty organizácie a ich náklady, �as� 4.3 
9 Základné údaje o plnení v kap. 4 �innosti a produkty organizácie a ich náklady, �as� 4.4  
10 Základné údaje o plnení v kap. 4 �innosti a produkty organizácie a ich náklady, �as� 4.5 a 4.7 
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� spracovanie historických tla�í – mimo plánovaných úloh bola realizovaná výstava starých 
tla�í zo 14. až 19. storo�ia pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedi�stva pod ná-
zvom „Magické �aro starých tla�í“ a príspevok „Trnavské tla�e vo fondoch ŠVK“ na se-
minári  Dejiny knižnej kultúry Trnavy a okolia. Trnava, 4.-5. 11.2004.  

Informa�né technológie: 
� plnenie úloh stálych �inností11 
� prechod na KIS Virtua – knižnica pripravila podmienky na implementáciu nového systé-

mu, pri�om využila pridelené finan�né prostriedky na nákup hardvéru, �ím majú všetci 
zamestnanci pripravené podmienky na prechod na KIS Virtua; zárove� bola realizovaná 
aktualizácia prihlášky používate�a v súvislosti s KIS a preukazu používate�a ŠVK, ktorý 
bude po novom obsahova� aj fotografiu používate�a 

Riadiaca, ekonomicko-technická �innos� a prevádzka ŠVK: 

� plnenie úloh stálych, dlhodobých a krátkodobých �inností12 
� riadenie ŠVK - spracovanie projektov do Grantového systému MK SR, na získanie gran-

tov v rámci regiónu, príprava projektového zámeru na výstavbu novej budovy ŠVK ako 
riešenia zlej priestorovej situácie 

� projekt do štrukturálnych fondov - mimo plánovaných úloh sa knižnica zapojila do celo-
slovenského projektu vybraných knižníc v rámci Sektorového opera�ného programu 
Priemysel a služby, aby naplnila prioritu Rast konkurencie schopnosti priemyslu a služieb; 
cie�om projektu je získanie nenávratného finan�ného príspevku zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie na modernizáciu a prepojenie akademických, špeciálnych a vedeckých 
knižníc a úzku komunikáciu s podnikate�skou sférou; projekt je v sú�asnosti schva�ova-
com štádiu 

� získanie pozemku na výstavbu ŠVK – v snahe rieši� nevyhovujúcu priestorovú situáciu, 
knižnica podnikla kroky, ktoré boli zav	šené prevodom pozemku do správy ŠVK na zá-
klade zákona o správe majetku štátu a spracovaním overovacej zastavovacej štúdie na zá-
klade požiadavky Útvaru hlavného architekta Mesta Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Základné údaje o plnení v kap. 4 �innosti a produkty organizácie a ich náklady, �as� 4.6 
12 Základné údaje o plnení v kap. 4 �innosti a produkty organizácie a ich náklady, �as� 4.8 
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV 
 

Pri bilancovaní výsledkov �innosti knižnice v roku 2004 je potrebné zdôrazni�, že napriek 
problémom, ktoré v knižnici pretrvávajú, podarilo sa splni� hlavné úlohy, ktoré si knižnica 
stanovila v pláne �innosti na rok 2004. 

Riadenie knižnice a personálna politika 
Rok 2004 bol pre ŠVK v Prešove predovšetkým rokom personálnych zmien vo vedení 

knižnice, ale aj na iných odborných pracoviskách, ktoré boli dôsledkom odchodov zamest-
nancov do starobného dôchodku. Dá sa poveda�, že v najbližších rokoch sa bude takáto situá-
cia opakova� �astejšie. Vysoký priemerný vek zamestnancov ŠVK dáva tuši�, že najviac za-
mestnancov je práve v tomto veku a starších (kým po�et zamestnancov do 40 rokov je 14, nad 
40 rokov je 26). Je prirodzené, že dosiahnutý dôchodkový vek predur�uje každého na odchod 
zo zamestnania, ale nie je v poriadku, že zapracovaných a skúsených odborníkov je ve�mi 
problematické nahradi�. 

V regióne východného Slovenska, konkrétne v Prešove, nie je dostatok mladých odbor-
níkov na prácu v knižniciach. Štúdium daného odboru (stredoškolské a vysokoškolské) je 
možné len v Bratislave, vysokoškolské posledné cca 3-4 roky v Žiline. Na východnom Slo-
vensku nie je možné tento odbor študova�. ŠVK sa snaží rieši� túto situáciu tým, že odporú�a 
svojim zamestnancom s neknihovníckym vzdelaním absolvova� rekvalifika�ný kurz Knihov-
nícke minimum, ktorý realizuje pre zamestnancov knižníc s neknihovníckym vzdelaním Cen-
trum vedecko-technických informácií v Bratislave. Doško�ovacie stredisko CVTI má ako 
jediné na takéto mimoškolské vzdelávanie akreditáciu, pri�om nie je finan�ne ve�mi náro�né. 
Poskytne absolventom základ z odboru knižni�nej a informa�nej vedy, ktorý potrebujú za-
mestnanci knižníc pri práci zvládnu�. 

Nádejou do budúcnosti je žiados� Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej uni-
verzity o akreditáciu bakalárskeho študijného programu knižni�ná a informa�ná veda, 
ktorá je v sú�asnosti v schva�ovacom procese. Stredoškolské štúdium Informa�né systémy 
a služby - knihovníctvo  a  vedecké  informácie ponúka Súkromná stredná odborná škola Elba 
v Prešove, kde je však záujem o tento odbor ve�mi nízky (pravdepodobne preto, že ide 
o súkromnú školu s krátkou tradíciou). Je treba podotknú�, že štúdium  knižni�nej 
a informa�nej vedy na SŠ a VŠ pomáha vypestova� v študentoch iný vz�ah ku knihovníctvu 
a knižniciam ako je to v príp. rekvalifika�ných kurzov, �o je vždy pozitívnym prínosom ako 
pre zamestnanca tak pre knižnicu. 

V personálnej práci je nevyhnutné ako prvé a hlavné zdôrazni� obsadenie knižnice, ktoré 
je zna�ne poddimenzované. Stav stálych zamestnancov (limit zamestnancov) mal 
v posledných rokoch klesajúcu tendenciu13. Knižnica využívala možnosti zamestnáva� 
v rámci dohôd o vykonaní práce, civilnej náhradnej služby, v rámci programov verejnopros-
pešných prác a národných programov �erpajúcich prostriedky zo štrukturálnych fondov pre 
nezamestnaných (aktiva�ný príplatok, absolventská prax). Deficit zamestnancov sa prejavuje 
na všetkých úsekoch práce v knižnici, hoci sa snaží niektoré �innosti zabezpe�i� formou do-
hôd s externými zamestnancami. 

Rozšírené aktivity a nové služby je však len ve�mi �ažko kvalifikovane realizova� za nie-
ko�ko rokov nezmeneného limitu pracovníkov. ŠVK sa napriek �ažkostiam púš�ala do týchto 
aktivít a pripravovala projekty na realizáciu nových služieb. Personálne zabezpe�enie nových 
aktivít bolo zatia� riešené organiza�nými zmenami – presunom odborných zamestnancov 
z iných odborných oddelení na zabezpe�enie nových služieb. Požiadavky návštevníkov kniž-
nice z roka na rok narastajú a poskytovanie služieb v týchto podmienkach má vplyv na ich 
kvalitu.  

                                                 
13 Pozri graf v kap. 6 Personálne otázky 
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Staronový manažment ŠVK sa v práci snažil nadviaza� na všetko pozitívne, �ím knižnica 
žije a pracuje a zárove� prinies� do riadenia nové prvky, ktoré, ako predpokladáme, budú pre 
prácu knižnice prínosom. ŠVK vynaložila ve�a úsilia na to, aby prispela k riešeniu najzávaž-
nejších problémov, ako je projektový zámer na výstavbu novej budovy, projektová dokumen-
tácia na nevyhnutnú rekonštrukciu niektorých objektov, spracovanie projektov na získavanie 
finan�ných prostriedkov na niektoré rozvojové aktivity. 

Knižni�ný fond 
Akvizícia 
Dobrý výber kvalitnej odbornej literatúry do knižni�ného fondu je štartovacou �iarou, od 

ktorej sa odvíjajú �alšie odborné knižni�né �innosti. Snaha knižnice o maximálne zefektívne-
nie procesu akvizície viedla k novelizácii internej smernice o akvizícii dokumentov. Posled-
né desa�ro�ie prinieslo ve�a zmien v oblasti produkcie literatúry, s ktorými sa ŠVK musela 
vysporiada� a premietnu� ich do smernice. Zárove� bolo potrebné popri špecializácii knižnice 
vzia� do úvahy používate�ské zázemie v regióne, jeho štruktúru, záujem o nové druhy doku-
mentov, vznik nových študijných programov, celospolo�enské požiadavky. 

Posledné dva roky sa zvyšuje kvalita fondov, o �om sved�í ve�ké množstvo kvalitnej od-
bornej literatúry a vyšší po�et zahrani�nej odbornej literatúry, ktorú sa podarilo získa� do 
knižni�ného fondu. Tento stav je výsledkom pridelenia ú�elových prostriedkov rámci prog-
ramov na nákup literatúry. 

ŠVK vy�le�uje v rámci vlastného rozpo�tu finan�né prostriedky na nákup dokumentov, 
ale táto suma sa pohybuje zvä�ša okolo 8% ro�ného rozpo�tu. Pritom bez kvalitných infor-
ma�ných zdrojov nie sú možné �alšie odborné �innosti, predovšetkým poskytované služby. 

Ú�elové finan�né prostriedky na nákup fondov pridelené nad rámec rozpo�tu sú pre 
našu, ale aj iné vedecké knižnice východiskom do budúcnosti, problémom je však ich one-
skorené pride�ovanie v 2. polroku, dokonca v poslednom štvr�roku. To je zna�ný nápor na 
úsek akvizície a spracovania zakúpených dokumentov. Okrem toho nastáva situácia, že kniž-
nica príde o niektoré tituly, ke�že v �ase ich vydania nemá dostatok finan�ných prostriedkov 
a neskôr už nie sú na trhu. Vydavate�stvá totiž vydávajú literatúru, predovšetkým odbornú, 
v nízkych nákladoch. Knižnica využíva pri akvizícii všetky dostupné možnosti, aby si v�as 
zabezpe�ila všetky relevantné informácie o vydávanej a ponúkanej literatúre, využíva virtuál-
ne kníhkupectvá, formu výmeny dokumentov v snahe zabezpe�i� do fondu žiadanú literatúru. 

Samostatnou kapitolou sú povinné výtla�ky, ktoré knižnica získava na základe zákona 
�. 212/1997 a jeho novelizácií. Povinný výtla�ok je prínosom pre fondy ŠVK, nemal by však 
tvori� hlavné percento z celkového ro�ného prírastku ako to bolo prakticky v posledných 10-
tich rokoch. V dôsledku pride�ovania ú�elových financií sa tento pomer mení v prospech ná-
kupu. 

Spracovanie 
V spracovaní dokumentov nastali v roku 2004 pre ŠVK zmeny. Knižnica pristúpila pod-

pisom zmluvy so Slovenskou národnou knižnicou v Martine ku KIS3G a tým k používaniu 
KIS Virtua. Aj ke� prevádzka systému ešte nebola spustená, v priebehu roka 2004 prebiehali 
školenia systémových knihovníkov, školenia odborných zamestnancov na prácu 
v jednotlivých moduloch, školenia na prácu s formátom MARC21. O�akávaná implementácia 
nového systému znamená pre knižnicu zásadnú zmenu. Bude si vyžadova� neustále vzdeláva-
nie sa zamestnancov, ktorí s ním budú pracova�. Systém CDS/ISIS, ktorý ŠVK používala na 
spracovanie od roku 1991 už nevyhovuje, aj ke� sa mu nedajú uprie� niektoré jeho kvalitné 
vlastnosti (vyh�adávanie). 

Ochrana 
Knižni�ný fond, ktorý ŠVK buduje, je štátnym majetkom v správe knižnice, je knižnica 

povinná venova� maximálnu starostlivos� jeho ochrane. ŠVK je knižnicou, ktorá plní 
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v zmysle zákona funkciu konzerva�nej knižnice, �o znamená, že vyra�ovanie dokumentov 
z knižni�ného fondu sa riadi zákonom o knižniciach a vyhláškou MK SR14. 

ŠVK má svoje fondy uložené v skladoch, ktoré sú rozmiestnené v meste a jeho okolí vo 
vzdialenosti od 2-10 km od OKIS. Objekty skladov sú vä�šinou v zlom stave, dokumenty 
v nich nemajú vhodné podmienky na uloženie. Pretrvávajúce problémy so zatekaním striech, 
nevyhovujúcou statikou, zaplavovaním suterénnych a prízemných �astí objektov, vysokou 
vlhkos�ou sme sa snažili odstra�ova� riešením akútnych havarijných situácií, pretože na ve�-
ké rekonštrukcie knižnica nemá finan�né prostriedky. 

Knižnica ako sklady využíva 5 rodinných domov a kaštie� v obci Záborské, ktorý je ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. �as� 
priestorov v prevádzkovej budove na Hlavnej ul. tiež využíva ako sklady, hoci by tieto prie-
story po rekonštrukcii mohli by� vhodné pre verejnos�.  Na jednom mieste v meste má prena-
jaté priestory, v ktorých má uložený najnovší knižni�ný fond. Prenajímanie priestorov je �al-
ším náporom na rozpo�et knižnice, inak však danú situáciu nevieme v sú�asnosti rieši�. 

Samostatnou �as�ou OOF je kníhviaza�ská diel�a, ktorá vykonávala základné opravy 
a ošetrenie dokumentov, väzby novín a �asopisov, ktoré boli po kompletizácii ro�níka spraco-
vané do knižni�ného fondu, a iné práce. V dielni je však už zastarané zariadenie, ktoré potre-
buje �astejšie opravy a zárove� diel�a potrebuje doplni� niektoré zariadenia, aby mohla kniž-
nica vykonáva� všetky práce vo vlastnej réžii a nemusela využíva� služby externých dodáva-
te�ov. 

ŠVK vlastní vo svojom fonde historické tla�e, ktoré sú uložené v nevhodných priestoroch 
s vysokou vlhkos�ou, aktivujú sa na nich rôzne druhy plesní. ŠVK spracovala projekt na ich 
záchranu, ktorý predložila možnému darcom v regióne, ale bez úspechu. Napriek zamietavé-
mu stanovisku, knižnica projekt dopracovala a predložila inému donorovi. Historické tla�e 
ako hnute�né kultúrne dedi�stvo si zaslúži v ochrane knižni�ných fondov ŠVK zvláštnu po-
zornos�. 

Oddelenie ochrany fondov po�as roka maximálne využívalo svoje kapacity na zabezpe�e-
nie dokumentov pre používate�ov denným dovozom a odvozom literatúry. Situácia sa kom-
plikovala pri �astej práceneschopnosti zamestnancov oddelenia a pri poruchách opotrebova-
ných motorových vozidiel. 

Knižni�no-informa�né služby 
ŠVK sa prezentuje verejnosti prostredníctvom rôznych typov poskytovaných služieb, 

realizáciou krátkodobých kultúrno-spolo�enských a vzdelávacích podujatí a edi�nou �innos-
�ou. 

OKIS za rok 2004 niektoré ukazovatele plánovaných úloh z objektívnych prí�in nemohlo 
splni� napr.: 
- spomínaná úprava výpoži�nej doby, ktorá nebola zoh�adnená už pri tvorbe plánu na rok 

2004,  
- vysoko stanovené parametre v MVS (pasívnej) z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie Univer-

zitnej knižnice Bratislava a zatvorenia ŠVK Košice po�as letných mesiacov, 
- zvýšenie po�tu publikácií, ktoré z dôvodu ochrany a neposta�ujúceho množstva, knižnica 

poži�iavala iba prezen�ne,  
- v CVS nedôslednos� niektorých používate�ov (aj ke� majú službu predplatenú),  
- dlhá �akacia doba za objednanými dokumentmi v dôsledku rozmiestnenia skladovacích 

kapacít na území mesta Prešov aj mimo neho,  
- neposta�ujúci po�et exemplárov aktuálnych titulov odbornej literatúry naj�astejšie žiada-

nej (ve�ký po�et rezervácií),   
Obmedzené finan�né prostriedky na rozvoj služieb a nevyhovujúce priestorové kapacity 

nám neumož�ujú rozširova� ponuku nových služieb, preto ve�akrát sme nútení improvizova�, 

                                                 
14 zákon �. 183/2000 o knižniciach, Vyhláška MK SR �. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyra�ovaní 
a revízii knižni�ného fondu v knižniciach 
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�ím sa znižuje kvalita poskytovaných služieb, ako aj celkový obraz o ŠVK. Okrem ochrany 
fondov sú nevyhovujúce priestory najvypuklejším problémom práve na OKIS. ŠVK to už 
pred �asom vyriešila zriadením nových služieb mimo oddelenia, �o na jednej strane používa-
telia vzali ve�mi pozitívne, no na strane druhej nie sú spokojní, že všetky služby nie sú na 
jednom mieste. Táto situácia ich núti presúva� sa za danými službami, �o neprispieva ku 
komfortu našich služieb v �ase, ke� poskytovanie služieb a informácií má by� rýchle 
a relevantné. 

Bibliografická a vedecko-výskumná �innos� 
Bibliografická �innos� bola splnená k spokojnosti knižnice, výnimku tvorí edi�ná �innos�. 

Oddelenie prešlo zmenami v personálnom obsadení po odchode 2 dlhoro�ných odborných 
zamestnancov do starobného dôchodku. Edi�nú �innos� sme nesplnili v takej miere, ako sme 
si to predstavovali ani po nástupe kvalifikovaných odborníkov, pretože ich aktivity v edi�nej 
�innosti by v danom roku nestihli by� realizované. Edi�ná �innos� bola vo vä�šej miere na-
hradená publika�nou �innos�ou týchto zamestnancov15. 

 Zárove� sa ukázalo, že niektoré tituly sú materiálovo ve�mi rozsiahle a ukon�i� ich 
v danom roku nebolo možné a ani žiaduce, ak nemala utrpie� kvalita (bibliografia „Tla�e 17. 
storo�ia vo fondoch ŠVK“, personálna bibliografia „Fedor Lazorík“). Jeden titul nemohol by� 
uzavretý a vydaný pre dlhodobú práceneschopnos� autorky (personálna bibliografia „Dušan 
Pon�ák“). Nevydané tituly prechádzajú do plánu edi�nej �innosti na rok 2005. 

ŠVK zintenzívnila prácu v oblasti spracovania historických fondov, �o bolo dôsledkom 
príchodu nových odborníkov a �o sa odrazilo aj na prezentácii knižnice na odborných fórach. 
Vedecko-výskumná �innos� bola jednou z priorít v roku 2004. Dokazujú to aj ohlasy na pre-
zentáciu titulu Tla�e 16. storo�ia v knižnici  Evanjelického kolégia a vo fondoch ŠVK v Pre-
šove. V tejto aktivite budeme pokra�ova� a oblas� spracovania sme už teraz rozšírili na �alšie 
historické knižnice. 

Informa�né technológie 
Na tomto úseku urobila knižnica v roku 2004 aktivity, ktoré súviseli predovšetkým 

s prípravou na prechod ku KIS Virtua. Bolo realizované verejné obstarávanie na nákup VT, 
zakúpili sa PC pre všetkých odborných zamestnancov, ktorí budú so systémom pracova�. Re-
alizovali sme aktualizáciu prihlášky pre používate�a pod�a parametrov, ktoré vyžaduje KIS 
Virtua. Obdobne to bolo aj s preukazom používate�a, kde ŠVK pristúpila k zásadnej zmene: 
vydávaniu preukazov s fotografiou používate�a, aby sa zabránilo jeho zneužívaniu. 

Jediné, �o sa v roku 2004 nepodarilo zabezpe�i�, je pripojenie mailového servera na sie� 
v budove OKIS z dôvodu nedostatku �asu a prostriedkov na zabezpe�enie odborníka na inšta-
láciu a konfiguráciu servera resp. prostriedkov na preškolenie vlastného zamestnanca na prácu 
v prostredí Linux. 

Ekonomická �innos� a prevádzka knižnice 
Ekonomické oddelenie sa muselo od 2. štvr�roka 2004 plne sústredi� na prechod a prácu 

v systéme Štátnej pokladnice, �o vôbec nebola �ahká úloha. Skúseností s prácou týmto spôso-
bom malo v tom �ase len ve�mi málo organizácií a inštitúcií, t.z. že konzultácie 
a odstra�ovanie problémov prebiehalo priamo so Štátnou pokladnicou. 

Sú�as�ou �innosti oddelenia bolo aj spravovanie a technické zabezpe�enie všetkých ob-
jektov vo vlastníctve alebo v správe ŠVK, �o vôbec nebolo jednoduché vzh�adom na ich sú-
�asný stav. Vä�šina objektov je v zlom stave, podobne je to aj s rozvodmi elektrickej siete, 
vodovodných a odpadových potrubí. 

V súvislosti s týmto konštatovaním treba podotknú�, že knižnica nezamestnáva kvalifiko-
vaného odborníka, ktorého pracovnou nápl�ou je správa  a technické zabezpe�enie budov. 
Všetky �innosti a aktivity s tým súvisiace musia rieši� zamestnanci ETO, kde sú prevažne 

                                                 
15 Zoznam publika�nej �innosti je prílohou �. 4 
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o ženy so špecifikáciou na rozpo�et, ú�tovníctvo a mzdy. Pri takom po�te objektov, ktoré 
knižnica spravuje, je to ne�ahká práca. 

Závery: 

1) presadzova� v rozvoji �udských zdrojov mechanizmy, ktoré zvyšujú motiváciu 
a chu� pracova� v knižnici, presadzova� zvýšenie limitu zamestnancov pre kvalifi-
kované pokrytie všetkých �inností, 

2) presadzova� pravidelné a v�asné pride�ovanie ú�elových finan�ných prostriedkov na 
nákup informa�ných zdrojov, 

3) vyžadova� kvalitu spracovania dokumentov a sústavné zvyšovanie odbornosti pri 
práci s KIS Virtua a ostatnými informa�nými a komunika�nými technológiami, 

4) presadzova� komplexné riešenie v oblasti ochrany fondov a starostlivosti o sklady 
sústredením knižni�ného fondu na jedno miesto, 

5) realizova� opatrenia na záchranu kultúrneho dedi�stva zriadením odborného praco-
viska na konzervovanie a reštaurovanie dokumentov, 

6) realizova� opatrenia na zvýšenie aktivity v edi�nej �innosti knižnice a publika�nej 
�innosti odborných zamestnancov s cie�om prezentova� �innos� knižnice odbornej 
i laickej verejnosti, 

7) presadzova� výstavbu novej budovy ŠVK ako jedinej vedeckej knižnice v Prešov-
skom samosprávnom kraji 
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9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATE�OV ORGANIZÁCIE 
 

Prešov je sídlom Prešovskej univerzity s 8 fakultami predovšetkým humanitného zamera-
nia, technické vzdelanie zabezpe�uje Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity 
Košice so sídlom v Prešove. Zárove� je sídlom mnohých stredných škôl a podnikate�ských 
subjektov, preto aj používate�ské zázemie ŠVK v Prešove je rozmanité. Knižni�no-
informa�né služby okrem študentov spomínaných škôl využívajú zamestnanci štátnej správy, 
školstva, kultúry, priemyslu, podnikate�skej sféry, vedeckého výskumu a iných odvetví. ŠVK 
má používate�ov nielen z regiónu Prešovského kraja, ale z celého územia Slovenska a zo za-
hrani�ia. Knižnica  plní rôzne regionálne a celoštátne úlohy, �o sa odráža aj vo formovaní 
užívate�ského prostredia. 

K 31.12.2004 bolo v databáze AVS registrovaných 13 780 používate�ov, z toho 7 538 ak-
tívnych, ktorí využili služby knižnice v roku 2004. Pod�a kategórii používate�ov je výpoži�ná 
doba na dokumenty od 1 do 3 mesiacov, pri zviazaných ro�níkoch periodík je výpoži�ná doba 
2 týždne. Najpo�etnejšiu skupinu z aktívneho používate�ského zázemia v danom roku tvorili 
posluchá�i vysokých škôl a absolventi stredných škôl (63,1%), druhou najpo�etnejšou skupi-
nou boli absolventi vysokých škôl (25,2%), tretiu skupinu tvorili absolventi základných škôl 
(6,7%), zvyšnú �as� tvorili používatelia s vedeckou hodnos�ou (1,8%), kolektívni používate-
lia (2,8%) a ostatní. 

Podrobnejšie zloženie používate�ov pod�a jednotlivých kategórií 

Kategória Aktívni 
používatelia 

Prolongovaní 
používatelia 

Noví 
používatelia 

Registrovaní 
používatelia 

z AVS 
A - používatelia s vedeckou 
hodnos�ou 134 103 4 173

A1 - absolventi VŠ 1 899 965 271 3 446
B - absolventi SŠ, posluchá�i 
VŠ 4 752 1 720 1 332 8 731

C - posluchá�i SŠ, absolventi 
ZŠ, dôchodcovia 499 113 213 1 132

Z - zamestnanci ŠVK 47 37 6 47
M - MVS užívatelia 207 143 13 251
SPOLU 7 538 3 081 1 839 13 780

 

Obyvatelia mesta Prešov ako tretieho najvä�šieho mesta na Slovensku, ktoré je zárove� 
sídlom najvä�šieho kraja (po�tom obyvate�ov) sú potenciálnymi návštevníkmi a používate�mi 
knižnice. ŠVK je schopná poskytova� služby priamo vo vlastných priestoroch, alebo pre 
vzdialených používate�ov naj�astejšie prostredníctvom medziknižni�nej výpoži�nej služby. 

Pri svojej �innosti knižnica berie do úvahy teda nielen ob�anov mesta, a blízkeho okolia, 
ale aj obyvate�ov Prešovského samosprávneho kraja, pretože v danom kraji sme jedinou ve-
deckou knižnicou s fondom kvalitnej odbornej literatúry z rôznych odborov otvorenou a prí-
stupnou širokej verejnosti. 

Snaženie knižnice smerom k výstavbe novej budovy je aktivitou, ktorá chce pod�iarknu� 
dôležitos� ŠVK v rámci celoživotného vzdelávania, ke� sa predpokladá, že vedomosti nado-
budnuté po�as školského vzdelávania nebudú sta�i� na celý aktívny život. 
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Príloha �. 1 

ORGANIZA�NÁ ŠTRUKTÚRA ŠVK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha �. 2 

KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA 
 

Výstavy 

2. Pôvodné obyvate�stvo sveta – pri príležitosti konca Medzinárodnej dekády (1994 – 2004) 
(február) 

3. Svet známy – neznámy  - výstava z dokumentov vo fonde ŠVK po�as Týžd�a sloven-
ských knižníc (marec) 

4. De� Zeme  - výstava z dokumentov vo fonde ŠVK (apríl) 
5. Európa – spolo�né dedi�stvo  - výstava periodickej a neperiodickej literatúry so sprievod-

nými letákmi (máj) 
6. Európsky de� jazykov – propaga�ná výstava materiálov Rady Európy a ŠVK v Prešove 

(september) 
7. �oraz viac spoznáva� tajomstvá vesmíru – výstava v spolupráci s Hvezdár�ou 

a planetáriom v Prešove (október) 
8. Magické �aro starých tla�í – unikáty historického fondu ŠVK v Prešove - vernisáž výstavy 

v rámci Dní európskeho kultúrneho dedi�stva na tému „Starý pôvod, nový ú�el.“ (9.9.-
3.10.2004) 

9. Zvyknú� si na život bez tabaku – výstava tematických dokumentov z fondov ŠVK 
a po�íta�ová prezentácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove (novem-
ber) 

 

Prednášky, besedy 

1. Prednáška a beseda „Ako vychádza� s rodi�mi – vz�ah v rodine rodi� – die�a“ - marec 
2004 

2. Prednáška a beseda „Súrodenecké konštelácie – súrodenecké vz�ahy, poradie narodených 
detí a jeho vplyv na vz�ahy“ - apríl 2004 

3. Prednáška a beseda „Vz�ahy v kolektíve a triede – moje miesto v skupine žiakov, ako 
neby� outsiderom“ - máj  2004 
Prednášky boli ur�ené pre stredoškolskú mládež v rámci cyklu prednášok pod názvom 
„Mladí �udia a budovanie plnohodnotných vz�ahov “  - v spolupráci s Krajskou pedago-
gicko–psychologickou porad�ou v Prešove. 

4. Odborná prednáška a seminár Goetheho inštitútu „ K novej maturite “ - júl 2004 
5. Beseda o �innosti Informa�nej kancelárie Rady Európy v Bratislave s jej riadite�om Ing. 

Viliamom Figushom - november 2004 
6. Beseda s expertmi Medzinárodnej konferencie MG-S-ROM  venované rómskej problema-

tike vo Vysokoškolskom klube v Prešove – november 2004 
Zasadnutie sa konalo pod záštitou Rady Európy na Slovensku 

7. Beseda „Zvyknú� si na život bez tabaku“ o škodlivosti faj�enia s PhDr. Natašou Deve�-
kovou z Regionálny úradu verejného zdravotníctva, Prešov  - november 2004  

 

Odborné podujatia 

1. Odborná prezentácia vydanej bibliografie „Tla�e 16. storo�ia v knižnici Evanjelického 
kolégia a vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove“ – 5.2.2004 

2. Školenie knihovníkov na prácu vo formáte MARC 21 – 12.10. 2004 
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Príloha �. 3 

EDI�NÁ �INNOS� 
 

Interné dokumenty 

1. Plán �innosti ŠVK v Prešove na rok 2004. – Prešov: ŠVK, 2004. – 27 s. 
2. Výro�ná správa za rok 2003 �. MK – 1765/2004-700. – Prešov: ŠVK, 2004. – 42 s. 
3. Smernica  riadite�ky ŠVK o kontrolnej �innosti v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. – 

Prešov: ŠVK, 2004. – 11 s. 
4. Smernica riadite�ky Štátnej vedeckej knižnice o evidencii, vyra�ovaní a revízii knižni�-

ného fondu ŠVK v Prešove. – Prešov: ŠVK, 2004. – 7 s. 
5. Smernica  riadite�ky Štátnej vedeckej knižnice o �alšom vzdelávaní zamestnancov ŠVK 

v Prešove. – Prešov: ŠVK, 2004. – 3 s. 
6. Smernica o akvizícii dokumentov do knižni�ného fondu ŠVK. – Prešov: ŠVK, 2004. – 

3 s. 
7. Organiza�ný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. – Prešov: ŠVK, 2004. – 13 s. 
8. Strategický plán rozvoja Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na roky 2005-2007 s výh�a-

dom do roku 2010. – Prešov: ŠVK, 2004. – 32 s. 
9. Plán úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na rok 2005. – Prešov: ŠVK, 2004. – 31 s. 

 

Bibliografie a publikácie 

1. Socha, Michal: Ferdinand Uli�ný: Personálna bibliografia.- Prešov: ŠVK, 2004.-119 s.: 
617 zázn..- Obr. príl. 
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Príloha �. 4 

PUBLIKA�NÁ �INNOS� 
 

Príspevky zamestnancov 

1. Dor�áková, Mária: Prezentácia bibliografie Tla�e 16. stor. v knižnici Evanjelického kolé-
gia a v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove – prednesená na kolokviu k problematike vý-
skumu dejín knižnej kultúry na Slovensku „Ján �aplovi�- život a dielo“ – Martin, SNK – 
18.2.2004 

2. Džupinková, achajová: Ukrajinistika vo fondoch ŠVK Prešov a v Slovanskej knižnici 
v Prahe a využitie týchto fondov pedagógmi a študentmi PU – príspevok na seminári No-
vé prístupy k vyu�ovaniu ukrajinskej literatúry – Prešov, 28.4.2004 

3. Domenová, M.: Dni európskeho kultúrneho dedi�stva v Štátnej vedeckej knižnici 
v Prešove. - In: Bulletin SAK. - Ro�. 12, �.4 (2004), s.39-40 

4. Domenová, M.: Dni jevropejs´koji ku�turnoji spadš�yny ta misto Prjašiv.- In: Nove žyttja. 
- Ro�. 54, �.39-40 (2004) s.3. 

5. Domenová, M.: Lacko, K.: Tla�e 16. storo�ia v Knižnici evanjelického kolégia a v Štátnej 
vedeckej knižnici v Prešove. Prešov, Štátna vedecká knižnica 2003. 315 s. - In: Historický 
�asopis. - Ro�. 52, �. 2 (2004), s.405-406 

6. Domenová, M.: Magické �aro starých tla�í : Dni európskeho kultúrneho dedi�stva a mesto 
Prešov. - In: Prešovský ve�erník. - Ro�. 15, �. 3552 (17.9.2004), s.4. 

7. Domenová, M.: Trnavské tla�e vo fondoch ŠVK v Prešove a �iastkový exkurz za tla�ami 
v iných knižniciach na území mesta – prednesené na seminári  Dejiny knižnej kultúry Tr-
navy a okolia. Trnava, 4.-5. 11.2004.  

8. achajová, Mária: Prednáška „ O ukrajinských fondoch v ŠVK Prešov a v Slovanskej 
knižnici v Prahe“ na Katedre slavistiky FF Univerzity M. Bela v B. Bystrici, 3.11.2004 

9. achaj, Marija – Džupinka, Zuzana: U Slovjanskij biblioteci v Prazi. - In: Nove žyttja. - 
Ro�. 54,  , �. 27-32 ( 2.7.2004), s.8. 

10. Šelepec, Jozef: Brevis alocutio... - In: Duk�a, - Ro�. 52, �.3 (2004) 
11. Šelepec, Jozef: Dejiny Prešovskej eparchie Alexandra Duchnovi�a, jej obmena 

a pokra�ovanie. - In: Duklja. - Ro�. 52, �.1 (2004), s.50-53 
12. Šelepec, Jozef: Ohlas Gašpara Fejerpataky – Belopotockého na Ukrajine. Príspevok pred-

nesený na kolokviu knihovníkov v Liptovskom Mikuláši, október 2004 
13. Šelepec, Jozef: Ukrajinci  u Martyna Hatally. - In: Duklja. - Ro�.52, �.6 (2004), s.48-50 
14. Závadská, Valéria: K aktuálnym otázkam a problémom akvizície knižni�ného fondu 

v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. – In: Bulletin SAK. – Ro�.12, �. 2 (2004), s.16-19  
15. Závadská, Valéria: Magické �aro starých tla�í – pozvánka na výstavu historických tla�í vo 

fonde ŠVK. – In: Rádio Regina. Regiónžurnál. 8.9.2004 o 16.30 hod. 
16. Závadská, Valéria: Ochrana fondov v knižniciach na Slovensku a v Štátnej vedeckej kniž-

nici v Prešove. – In: Bulletin SAK . – Ro�. 12, �. 4 (2004), s. 18-23 
17. Závadská, Valéria: Prezentácia personálnych bibliografií v Štátnej vedeckej knižnici 

v Prešove. – In: Bulletin SAK. – Ro�. 12, �. 4 (2004), s.37-39 
18. Závadská, Valéria: Štátna vedecká knižnica – pozvánka do študovne špeciálnych doku-

mentov. – In: Rádio Regina. Ranný prúd. 9.9.2004 o 7.15 hod. 
19. Závadská, Valéria: Vedecká knižnica – pomocník pri výu�be. – In: U�ite�ské noviny. – 

Ro�. 54, �. 32 (23.9.2004),  
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Príspevky o knižnici v médiách 

1. (ado): Magické �aro starých tla�í. – In: Prešovský ve�erník. - Ro�. 15, �. 3546 (2004), s.3 
2. (ado): Nedostatok priestorov: Návštevnos� sa zvýšila aj v�aka internetizácii. – In: Prešov-

ský ve�erník. – Ro�. 15, �. 3450 (2004), s.7 
3. Hrab�áková, Kamila: Štátna vedecká knižnica nakúpila vlani literatúru takmer za milión 

korún. - In: Prešovský denník Korzár. – Ro�.6, �. 94 (23.4.2004), s.2 
4. Komorová, Klára: Tla�e 16. storo�ia v Prešove. – In: Knižnica. – Ro�. 5, �. 4 (2004), 

s.186 
5. –mi-: Prjašivs´ki perlyny. In: Nove žyttja. –Ro�. 54, �. 7-8 (2004), s.4 
6. –mi-: Prezentacija zbirky poeziji Daniela Hev´jera. – In: Nove žyttja. –Ro�. 54, �. 15-16 

(2004), s.2 
7. (ruš): Skvosty dedi�stva: V�era prezentovali publikáciu Tla�e 16. storo�ia. – In: Prešov-

ský ve�erník. – Ro�. 15, �. 3397 (2004), s.4 
8. Trancygier, Tomáš: Riadite�ské bilancovanie. Rozhovor s PhDr Annou Hudákovou. – In: 

Knižnica. – Ro�. 5, �. 5 (2004), s.253-255 
9. (vs): Ministrove impulzy: Kedy ožije komplex historických budov v Solivare?. – In: Pre-

šovský ve�erník. – Ro�. 15, �. 3423 (2004), s.2 
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Príloha �. 5 

Ú�AS� ZAMESTNANCOV ŠVK NA ODBORNÝCH PODUJATIACH 
 
Pracovné cesty na Slovensku 

február 

� Porada bibliografov knižníc Prešovského a Košického kraja – Prešov, Knižnica P. O. 
Hviezdoslava (3.2.2004) 

� Prezentácia bibliografie „Tla�e 16. storo�ia v knižnici Evanjelického kolégia a v Štátnej 
vedeckej knižnici v Prešove“ – Prešov, ŠVK (5.2.2004) 

� Školenie „Ú�tovníctvo rozpo�tových organizácií“ – Košice (12.2.2004) 
� Kolokvium k problematike výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku „Ján �aplovi�- 

život a dielo“ – Martin, SNK (18.2.2004) 
� Seminár „Elektronické vzdelávanie a knižnice“ – Martin, SNK (24.2.2004) 

marec 

� Porada ekonomických pracovníkov MK SR – Bratislava, MK SR (23.3.2004) 
� Prezentácia ukrajinského prekladu básní D. Heviera „Posered spokusy“ – Prešov 

(30.3.2004) 
� Pracovná porada riešite�ov KIS3G – Martin, SNK (31.3.2004)  

apríl 

� Systémové školenie ku KIS3G – Martin, SNK (18.-21. 4. 2004) 
� Verejný odpo�et �innosti ŠVK Prešov za rok 2003 – Prešov, ŠVK (22.4.2004)  
� Microsoft TechNet – Jaro 2004 - Košice, GES s.r.o (22.4.2004) 
� Seminár „Nové prístupy k vyu�ovaniu ukrajinskej literatúry“ – Prešov, Metodicko–

pedagogické centrum (28.4.2004) 

máj 

� Školenie „Excell 2000“ – Košice (10.-12.5.2004) 
� Školenie KIS Virtua, moduly OPAC, katalogizácia, výpoži�ky – Martin, SNK (10.-

13.5.2004) 
� Slávnostné otvorenie „Centra ruských štúdií“ v Univerzitnej knižnici Bratislava - Brati-

slava, MK SR (11.5.2004) 
� Dni regionálnej bibliografie, Martin, SNK (17.-19.5.2004) 
� Porada riadite�ov knižníc zapojených do projektu v rámci SOP Priemysel a služby – Bra-

tislava, MK SR (20.5.2004) 
� Porada „Využitie štrukturálnych fondov EÚ“ – Bratislava (20.5.2004) 
� Dni retrospektívnej bibliografie, Martin, SNK (24.-25.5.2004) 

jún 

� Pracovná diel�a – Microsoft, HP – Košice, NTS s.r.o. (14.6.2004) 
� Školenie KIS Virtua, MARC 21 – Košice, Verejná knižnica J. Bocatia (8.-10. a 17.-

18.6.2004) 
� Porada riadite�ov kultúrnych organizácií v pôsobnosti MK SR – Bratislava, MK SR 

(22.6.2004) 
� Porada riadite�ov knižníc zapojených do projektu v rámci SOP Priemysel a služby - Mar-

tin, SNK (25.6.2004) 
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� Zasadnutie Koordina�nej rady SNK pre bibliografickú �innos� SR – Martin, SNK 
(29.6.2004) 

 

júl 

� Školenie KIS Virtua – MARC 21 – Košice, Verejná knižnica J. Bocatia (7.- 8.7.2004) 

september 

� Školenie KIS Virtua – MARC 21 – Košice, Verejná knižnica J. Bocatia (14.9.2004) Mic-
rosoft TechNet – jese� 2004 – Košice, GES s.r.o (14.9.2004) 

� Slávnostná prezentácia 2.zväzkovej bilingválnej publikácie „Rakúsky barok a Slovensko“ 
a prevzatie z rúk ministra kultúry SR – Bojnice, Bojnický zámok (16.9.2004) 

� Školenie KIS Virtua, modul katalogizácia – Prešov, Prešovská univerzita (16.-17.9.2004)  
� Dni vedeckých knižníc, Prešov, Prešovská univerzita (20.-22.9.2004) 
� 5. zasadnutie Národnej komisie pre služby – Žilina, Žilinská knižnica (22.-23.9.2004) 
� Školenie „Dôchodková reforma“ – Košice (27.9.2004) 
� Školenie KIS Virtua – moduly Akvizícia, Seriály – Martin, SNK (27.-29.9.2004) 
� Odborné zhromaždenie referátu utajovaných skuto�ností – Martin, Jasenská dolina (28.-

29.9.2004) 
� Školenie „Zákon o rozpo�tových pravidlách“ – Košice (29.9.2004)  
� Seminár „Najlepšie riešenia pre správne rozhodnutie - business software“ - Košice 

(30.9.2004) 

október 

� Kolokvium �eských, moravských a slovenských  bibliografov 2004, Liptovský Mikuláš 
(4.10.2004) 

� Seminár „Zákon o Štátnej pokladnici“ – Košice (6.10.2004) 
� Školenie MARC 21 – Prešov, ŠVK (12.-13.10.2004) 
� Medzinárodný ve�trh „Bibliotéka 2004“ – Bratislava, Incheba (21.10.2004) 
� Konferencia „50 rokov ukrajinistiky na Slovensku“ – Prešov,  Metodicko–pedagogické 

centrum (26.10.2004) 
� Seminár „Efektívne riadenie kultúrnych organizácií“ – Košice, ŠVK (29.10.2004) 

november 

� Seminár  Dejiny knižnej kultúry Trnavy a okolia – Trnava (4.-5.11.2004) 
� Porada riadite�ov a metodikov slovenských knižníc – Martin, SNK (18.11.2004) 
� Vzdelávací tréning „ Kultúrne inštitúcie v konkuren�nom prostredí“ – Bratislava, NOS-

OSF (23.-24.11.2004) 
 

december 

� Seminár „Informa�né technológie v knihovníckej praxi“ - Bratislava, SCHK STU (1.–
2.12.2004) 

� Workshop „Projektový manažment a fundraising v oblasti kultúry“ – Senecké jazerá, Rek-
reacentrum Slovnaft (17.-19.12.2004) 

 

Pracovné cesty v zahrani�í 

� Návšteva Slovanskej knihovny pri Národní knihovn
 �R  s cie�om nadviaza� vzájomnú 
spoluprácu a z jej ponuky Slovanské knihovny vybra� literatúru do knižni�ného fondu 
ŠVK v rámci výmeny dokumentov (10.-12.5.2004) 

� Medzinárodná konferencia o elektronických informa�ných zdrojoch „ INFORUM 2004“ – 
�eská republika, Praha, VŠE (25.-27.5.2004) 
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Príloha �. 6 

 

ŠTATISTIKA VÝKONOV 
 
 

Ukazovate� Merná 
jednotka 

Skuto�nos�  
2003 

Skuto�nos� 
2004 

CELKOVÝ STAV FONDU kn.j. 460 487 465 780

Ro�ný prírastok, z toho: 
- knihy 
- periodické dokumenty 
- špeciálne dokumenty 

kn.j. 

6 3
50 
4 5
54 

1 3
69 
42

7 

6 250
4 883
1 131

236

Ro�ný prírastok, z toho: 
- povinný výtla�ok 
- nákup 
- dary 
- výmena 

kn.j. 

6 350 
3 565 
2 002 

774 
9 

6 250
2 967
2 803

393
87

Úbytky knižni�ného fondu kn.j. 87 957
Spracovanie 
Retrospektívne spracovanie záznamy 4 508 

3 701 
5 168

793
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 
PO�ET NÁVŠTEVNÍKOV, z toho: 
- poži�ov�a 
- všeob. študov�a, študov�a perio-

dík a �itáre� 
- databázová študov�a 
- študov�a špeciálnych dokumentov 
- Porad. centrum pre výu�bu NJ 
- Informa�né miesto Rady Európy 
- Kontaktné miesto ÚPV SR 

osoby 

7 524 
137 923 

92 445 
34 432 

 
10 121 

721 
146 

48 
10 

7 538
161 094
100 450

45 204

13 976
1 200

167
90

7
VÝPOŽI�KY, z toho: 
- absen�né         
- prezen�né 
- prolongované 
- cirkula�ná výpoži�ná služba (vý-

poži�ky periodík CVS) 
- tituly zaradené do CVS 
- používatelia zaradení do CVS 
- MVS a MMVS spolu, z toho: 

- MVS knižniciam 
      - MVS knižniciam (kópie) 
      - MVS z knižníc 
      - MVS z knižníc (kópie) 
      - MMVS 

kn.j. 
osoby 
po�et 

238 598 
62 611 
85 327 
86 175 

3 565 
 

116 
56 

920 
567 
441 
281 
893 

72 

234 438
63 283
94 263
72 433

3 227

115
54

1 232
718
138
237

95
44
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OCHRANA FONDOV 
Prijaté žiadavky spolu, z toho: 
- kladne vybavené 
- elektronickou poštou 
Kníhviaza�ské a knihárske práce: 
- preväzba a oprava 
- väzba novín a �asopisov 
- brožovaná väzba 
- hrebe�ová väzba 

po�et 
kn.j. 

 
76348 
70501 

5977 
 

1470 
923 
250 

– 

89365
83410

4450

1888
1342

216
–

Kultúrno-spolo�enské a vzdelávacie 
podujatia pre používate�ov: 
- výstavy, besedy, prednášky 
- výstavky nových kníh 
- informatická výchova (exkurzie) 
- po�et ú�astníkov exkurzií 
- odborné podujatia pre knihovní-

kov 

po�et 

 
8 

39 
21 

486 
– 

17
103

23
635

1

BIBLIOGRAFICKÁ �INNOS� 
A INFORMA�NÁ �INNOS� 
Excerpovanie: 
- regionálna bibliografia 
- rusínska a ukrajinská bibliografia 
- pedagogická bibliografia 
- slavistická bibliografia 
- retrospektívna bibliografia 

záznamy 

 
 
 

1 504 
986 
182 
146 

1 510 

1 521
1 129

148
156

57
Výskumná �innos�: 
- tla�e 16. storo�ia 
- tla�e 17.-19. storo�ia 

tituly 
 

–– 
106 

91
384

Informa�ná a edi�ná �innos�: 
- bibliografické a faktografické 

informácie 
- rešerše 
- bibliografické súpisy a publikácie 

po�et 

 
22152 

 
119 

5 

38720

107
1

PRACOVNÍCI KNIŽNICE: 
- prepo�ítaný po�et zamestnancov 
- fyzický po�et zamestnancov, 

v tom: 
- ženy 

      - VŠ 
      - ÚSO 
      - SO 
      - ZO 

po�et 

 
38 
40 

 
29 
12 
16 
12 
–– 

37
39

31
13
15
11
––
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