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Použité skratky: 
 
CVO – centrálne verejné obstarávanie 
EIZ – elektronické informačné zdroje 
EPI – ekonomické a právne informácie 
EPS – elektronický požiarny systém 
ERDF – European Regional Development Fund (slov. Európsky fond regionálneho rozvoja) 
EÚ – Európska únia 
HKF – historický knižničný fond 
IKT – informačné a komunikačné technológie 
JÚĽŠ SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 
KIS – knižnično-informačný systém 
KIS3G – knižnično-informačný systém 3. generácie 
kn. j. – knižničná jednotka 
MARC21 – MAchine-Readable Cataloging (slov. strojovo čitateľná katalogizácia, formát pre bibliografické 
dáta) 
MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
DICRK – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
NP DICRK – národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
OASF – oddelenie akvizície a spracovania fondov 
OEP – oddelenie ekonomiky a prevádzky 
OKIS – oddelenie knižnično-informačných služieb 
OOF – oddelenie ochrany fondov 
OPIS PO 2 – Operačný program Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 
PU – Prešovská univerzita v Prešove 
RFID - Radio Frequecy IDentification (slov. rádiofrekvenčná identifikácia) 
RO pre OPIS – Riadiaci orgán pre OPIS 
SHZ – samočinné hasiace zariadenie 
SNK – Slovenská národná knižnica v Martine 
SORK – sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry 
ŠVK – Štátna vedecká knižnica v Prešove  
UKB – Univerzitná knižnica v Bratislave 
UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
VHS – Video Home System (slov. obrazový domáci systém, štandard pre analógový videosignál)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali:  Valéria Závadská 

Marcela Domenová, Zuzana Džupinková, Erika Godlová, Valéria Ferková, Mária Halienová, 
Radoslav Slovík, Monika Šimová, Anna Vaľková, Jana Vitališová 
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov:    Štátna vedecká knižnica v Prešove 

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

Rezort/zriaďovateľ:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Dátum zriadenia: 1. september 1952  

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

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

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia 

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

Štatutárny zástupca:  Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka 

 

Členovia vedenia knižnice:  

Domenová Marcela, Mgr., PhD. – vedúca bibliografického oddelenia 
Ferková Valéria, PhDr. – vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb 
Godlová Erika – vedúca dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry 
Halienová Mária, Mgr. – systémová knihovníčka a správkyňa siete 
Šimová Monika, Ing. – vedúca oddelenia ekonomiky a prevádzky 
Vaľková Anna, Bc. – vedúca oddelenia akvizície a spracovania fondov 
Vitališová Jana – vedúca oddelenia ochrany fondov 
 
 
1.1 Hlavné činnosti 

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

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

Na základe zriaďovacej listiny vydanej Rozhodnutím MK SR o vydaní zriaďovacej listiny č. MK 557/2002-1 
zo dňa 1. apríla 2002 a v zmysle Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 19. 2. 2010 hlav-
nou úlohou knižnice v zmysle zákona NR SR č. 183/2000 o knižniciach v znení neskorších predpisov je za-
bezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, podporovať 
rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania, a tak napomáhať rozvoju celoživotného vzdelávania občanov, chrániť 
kultúrne dedičstvo a vytvárať optimálne podmienky na jeho využívanie. 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD KNIŽNICE 

 

2.1 Poslanie 

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej len „knižnica“) je štátnou rozpočtovou organizáciou zriade-
nou a riadenou MK SR.  

Ako verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografic-
kej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond 
a poskytuje knižnično-informačné služby. 

Slúži občanom Prešovského regiónu, predovšetkým odborným a vedeckým pracovníkom, pedagógom, 
študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy a podnikateľskej sfére. 

Svoje poslanie knižnica uskutočňuje: 

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

• poskytovaním základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb verejnosti, poskytovaním prí-
stupu na internet a inováciou služieb, 

• realizáciou informačnej výchovy používateľov prostredníctvom propagácie všetkých služieb (konzultač-
né, rešeršné, referenčné, bibliografické služby), 

• spracovávaním a ochranou historických tlačí a ich sprístupňovaním pre bádanie a poznávanie kultúrneho 
dedičstva, 

• digitalizáciou kultúrnych objektov, čím zabezpečuje ochranu kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňova-
nie modernými informačnými technológiami. 

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

 

2.2 Priority 

Knižnica pri plnení verejnej funkcie v roku 2013 mala na pamäti úlohy vyplývajúce zo zákona o knižniciach, 
zo zriaďovacej listiny, ako aj ciele definované v strategických dokumentoch – Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008 – 2013 a Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich ná-
rodnej infraštruktúry v rezorte kultúry – a pri realizácii verejnoprospešných činnosti venovala osobitnú po-
zornosť plneniu a dosahovaniu cieľov v týchto oblastiach: 

a) v oblasti riadenia a financovania: 

� manažérske a finančné zabezpečovanie plynulej prevádzky knižnice, 
� implementácia NP DICRK financovaného prostredníctvom OPIS PO 2, 
� realizácia prioritných projektov schválených na rok 2013 a príprava návrhov prioritných projektov 

pre rok 2014, 

b) v oblasti akvizície knižničného fondu: 

� dôsledné doplňovanie knižničného fondu všetkými druhmi dokumentov, 
� domáca a zahraničná spolupráca v oblasti výmeny dokumentov, 
� zvyšovanie objemu a kvality knižničného fondu s prihliadnutím na potreby používateľov, 
� zabezpečovanie externých licencovaných aj nelicencovaných elektronických informačných zdrojov 

a elektronických kníh, 

c) v oblasti spracovania knižničného fondu a vedecko-výskumnej činnosti: 

� aktívna spolupráca v rámci projektu KIS3G v oblasti kooperatívnej katalogizácie a v oblasti tvorby 
autorít prostredníctvom KIS Virtua, 

� spracovávanie článkovej bibliografie na regionálnej i celoslovenskej úrovni, 
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� koordinácia bibliografie vedného odboru slavistika a aktívne pôsobenie v Koordinačnej rade pre bib-
liografickú činnosť v SNK, 

� spracovávanie rukopisov a tlačí 16.-19. storočia, výskum v oblasti dejín knižnej kultúry a predloženie 
návrhu na vyhlásenie 1. časti vzácnych tlačí za HKF, 

d) v oblasti uchovávania a ochrany knižničného fondu: 

� akútne riešenie havarijného stavu skladových objektov a s tým súvisiace variantné riešenie uskladne-
nia knižničných fondov do prenajatých priestorov – dôsledná starostlivosť o všetky knižničné fondy 
zabezpečením vhodných podmienok na ich uloženie a ochranu, 

� ochrana dokumentov knižničného fondu ako aj zbierkových predmetov kultúrneho dedičstva pro-
stredníctvom digitalizačných technológií a postupov, 

� zabezpečenie základnej starostlivosti o staré tlače, 

e) v oblasti služieb pre verejnosť: 

� zvyšovanie kvality všetkých druhov služieb – absenčné výpožičné služby poskytované prostredníc-
tvom integrovaného KIS Virtua a poskytovanie prezenčných a špeciálnych služieb v priestoroch štu-
dovní a čitárne, 

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

f) v oblasti informačných technológií: 

� inovácie vo využívaní moderných informačných technológií, 
� zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom kvalitného technického a technologického vybavenia, 
� dôraz na informačnú bezpečnosť v rámci informačných systémov používaných v knižnici, 

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

� pravidelná prezentácia knižnice prostredníctvom webovej stránky, 
� aktívna komunikácia v mediálnej oblasti na regionálnej úrovni, 
� dôraz na kvalitu publikačnej a edičnej činnosti knižnice, 
� intenzívna spolupráca v oblasti medzinárodnej výmeny dokumentov najmä s knižnicami v Českej re-

publike, na Ukrajine, v Poľsku, Bielorusku a Maďarsku. 

 

2.3 Strednodobý výhľad rozvoja knižnice 

Napriek nevyhovujúcim priestorovým podmienkam je stále snaha budovať knižnicu ako modernú inštitúciu, 
ktorej úlohou bude poskytovať knižnično-informačné služby aj v dobe digitalizácie a sprístupňovania digi-
tálneho obsahu. Tlačené aj elektronické informačné zdroje, poskytované v knižnici už viac ako 60 rokov, 
predstavujú dôležitú informačnú základňu a sú nevyhnutnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Úlohou 
knižnice pre ďalšie roky bude pokračovať v nastúpenom trende, prispôsobovať svoje aktivity zmeneným 
podmienkam, budovať digitálny obsah s využitím najmodernejších informačných a komunikačných techno-
lógií a poskytovať nový typ služieb založený na vyhľadávaní a poskytovaní informácií a informačných zdro-
jov v sieťovom prostredí. 

V blízkom období má knižnica pred sebou dva ciele. Prvým cieľom je úspešná implementácia NP DICRK 
v rámci OPIS PO2, ktorý začala realizovať už v roku 2012 a ktorého výsledkom bude zriadenie a plná 
prevádzka nového organizačného útvaru knižnice – dokumentačno-informačného centra rómskej kul-
túry. Pracovnou náplňou nového pracoviska bude v prvom rade zber, dokumentovanie a prezentácia tradícií 
rómskej kultúry a v druhom rade bude pracovisko s úplne novým technickým a technologickým vybavením 
základom pre digitalizáciu knižničného fondu, najmä vzácnych historických knižných zbierok. 

Druhým cieľom knižnice naďalej ostáva snaha o vyriešenie nevyhovujúcej priestorovej situácie, aj keď 
z dôvodu nedostatku investičných prostriedkov v rezorte kultúry v súčasnosti výstavba novej účelovej budo-
vy knižnice nie je prioritou programového vyhlásenia vlády rozpísaného pre rezort kultúry. Avšak vzhľadom 
na veľmi zložitú situáciu na úseku uchovávania a ochrany knižničných fondov bude hľadať aspoň náhradné 
riešenia pre zlepšenie podmienok ich ochrany. Presadenie akéhokoľvek vhodnejšieho riešenia je pre knižnicu 
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stále aktuálne, pretože iba tak možno zabezpečiť jej rozvoj ako modernej inštitúcie v súlade so svetovými 
trendmi. 

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

a) prevádzka KIS Virtua a spolupráca s ostatnými knižnicami v rámci projektu KIS3G, komfortná práca so 
systémom, 

b) akvizícia knižničných fondov a orientácia na získavanie a sprístupňovanie tlačených aj elektronických 
informačných zdrojov, 

c) knižnično-informačné služby zamerané na skvalitňovanie poskytovaných knižničných a informačných 
služieb a zriadenie nových typov služieb pre konkrétne používateľské zázemie, 

d) ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva a spolupráca na výskumných úlohách v oblasti dejín knižnej 
kultúry, 

e) rozvoj ľudských zdrojov, najmä vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie, odborných vedomos-
tí a počítačových zručností, 

f) efektívny manažment a marketing knižnice, zameraný na kvalitné projektové riadenie, prezentačné aktivi-
ty knižnice a prípravu rozvojových projektov pre skvalitnenie konkrétnych knižničných činností. 

 

2.4 Plánované použitie finančných zdrojov a strednodobý rozpočtový výhľad 

Knižnica na rok 2014 uzatvorila kontrakt s MK SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 
8. 12. 2002. Kontrakt je uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou a jeho predmetom je poskytovanie ve-
rejných služieb a realizácia činností v rámci programovej štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť. 
Obsahom kontraktu je poskytovanie verejných služieb a realizácia knižničnej činnosti – doplňovanie, spra-
covanie, uchovávanie a sprístupňovanie knižničného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb. 

Objem finančných prostriedkov kontraktom schválený vo výške 765 970 € je určený na napĺňanie nasledov-
ných cieľov a ich ukazovateľov: 

a) zabezpečiť nákupom prírastok knižničného fondu a jeho následné spracovanie v počte min. 3 000 kn. j., 
b) dosiahnuť výpožičky knižničného fondu v počte 240 000 výpožičiek, 
c) dosiahnuť celkovú návštevnosť knižnice v počte 420 000 návštev, 
d) uskutočniť revíziu knižničného fondu v rozsahu max. 30 000 kn. j. 

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

08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

1. Autorské, redakčné, grafické a polygrafické spracovanie edičnej činnosti na rok 2014 (6 000 €) 

08T  0105 Projekt informatizácie kultúry 

1. Obnova IKT v knižnici (28 500 €) 
2. Implementácia RFID technológie v knižnici – 3. etapa (155 000 €) 
3. Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK – II. fáza (30 000 €) 
4. Bezkontaktná čipová karta – knižničný pas (14 000 €) 
5. Digitalizácia VHS a magnetofónových kaziet (3 200 €) 

08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov  

1. Nákup knižničných fondov (50 000 €) 

Celková finančná požiadavka na realizáciu prioritných projektov pre rok 2014 je 286 700 €. 

Príjmy knižnice na rok 2014 sú plánované v objeme 24 000 € a vzhľadom k vývoju príjmov v roku 2013 
knižnica reálne predpokladá ich naplnenie. Rozpočet bežných výdavkov vrátane transferov pre rok 2014 je 
stanovený vo výške 765 970 €, čo je potvrdené uzatvoreným kontraktom. Mzdy sú schválené vo výške 



Štátna vedecká knižnica v Prešove                      Výročná správa za rok 2013 

9 

221 365 €, odvody vo výške 77 300 €, tovary a služby vo výške 466 105 € a bežné transfery vo výške 
1 200 €.  

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov budú finančné prostriedky EÚ pridelené knižnici ešte vlani ako zálo-
hová platba pre úhradu faktúr pri implementácii NP DICRK a viazané na ďalšie použitie v roku 2014. 

Kapitálové výdavky na rok 2014 knižnica žiadala v rámci 2 navrhovaných prioritných projektov, a to vo 
výške 112 900 €. Zároveň predpokladá uvoľnenie kapitálových výdavkov vo výške 40 240 € viazaných 
v roku 2013 na ich použitie v roku 2014. 

Tabuľka 1  Schválený rozpočet na rok 2014 

 

2.5 Personálna politika 

Limit zamestnancov knižnice najmä v dôsledku vytvorenia nových pracovných miest pre implementáciu NP 
DICRK je v súčasnosti vyhovujúci, aj keď niektoré rozvojové aktivity predsa len nie je možné realizovať.  

Problémom, s ktorým knižnica už dlhodobo zápasí, je zvýšená fluktuácia zamestnancov, ktorá sa pre-
javuje spontánnym odchodom perspektívnych zamestnancov z dôvodu nízkeho finančného ohodnote-
nia. Jej dôsledkom potom bývajú časté obmedzenia pri poskytovaní služieb z dôvodu preťažovania zostáva-
júcich zamestnancov a neustáleho zaškoľovania nových zamestnancov, čím hrozí riziko straty kreditu 
a dôveryhodnosti u používateľov. Napriek uvedeným skutočnostiam sa knižnica veľmi snaží poskytovať 
služby kvalifikovanými odborníkmi pre prácu v knižnično-informačnej oblasti a chce dosiahnuť prijateľný 
stav napr. projektovou činnosťou, v rámci ktorej bude využívať aj externé kapacity. Externé kapacity však 
nie je možné využívať na zabezpečenie všetkých odborných činností vykonávaných v knižnici. 

Starostlivosť o zamestnancov v týchto podmienkach je veľmi zložitá, keďže motivácia na ocenenie kreativity 
zamestnancov a zvyšovanie kvality ich výkonov nie je postačujúca a knižnica môže motivovať a stimulovať 
iba v rámci svojich finančných možností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ Klasifikácia Rok 2014 (v €) 
Príjmy ŠR kat. 200 24 000 
Bežné výdavky /BV/ spolu, z toho: kat. 600 765 970 

- mzdy a platy kat. 610 221 365 
- poistné fondy kat. 620 77 300 
- tovary a služby kat. 630 466 105 

- bežné transfery kat. 635 1 200 
Kapitálové výdavky /KV/ kat. 700 0 
Výdavky spolu /BV + KV/  765 970 
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

 

3.1 Kontrakt 

Knižnica v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 8. 12. 2002 uzatvorila s MK SR kontrakt na rok 
2013 pod číslom MK-562/2012-103/16308 ako interný plánovací a organizačný dokument na sprehľadnenie 
vzťahov medzi zriaďovateľom a knižnicou v oblasti realizácie činností a ich financovania. Ako sa uvádza 
v článku II Predmet kontraktu bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie 
verejných služieb a realizáciu knižničnej činnosti – doplňovanie, spracovanie, uchovávanie 
a sprístupňovanie knižničného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb.  

Uvedené činnosti napĺňali tieto ciele a ich ukazovatele: 

a) zabezpečiť prírastok knižničného fondu nákupom a jeho spracovanie v počte min. 1 500 kn. j., 
b) dosiahnuť výpožičky knižničného fondu v počte 240 000 výpožičiek, 
c) dosiahnuť celkovú návštevnosť knižnice v počte 420 000 návštev, 
d) uskutočniť revíziu knižničného fondu v rozsahu max. 30 000 kn. j. 

3.1.1 Zhodnotenie kontraktu 

V zmysle týchto informácií bolo pre knižnicu prvoradým cieľom dosiahnutie ukazovateľov stanovených 
v kontrakte: 

1. zabezpečiť prírastok knižničného fondu nákupom a jeho spracovanie v počte min. 1 500 kn. j. 

Celkový plánovaný prírastok knižničného fondu bol vysoko prekročený, keďže bolo zaevidovaných 
13 407 kn. j.. Z uvedeného prírastku nákup predstavuje 6 537 kn. j., darom knižnica získala 3 210 kn. j., 
výmenou 50 kn. j. a ako povinný výtlačok 3 610 kn. j., čo znamená, že prírastok kúpou stanovený kontrak-
tom na min. 1 500 kn. j. bol veľmi vysoko prekročený. Takéto vysoké plnenie prírastku knižničného fondu 
formou nákupu bolo dosiahnuté vďaka vynaloženým finančným prostriedkom v celkovom objeme 
89 228,99 €, z toho 59 228,99 € vyčlenila knižnica z vlastného rozpočtu  a 30 000 € boli účelové pro-
striedky alokované v rámci prioritného projektu. 

Nielen uvedený prírastok nákupom, ale celkový prírastok v počte 13 407 kn. j. bol zároveň spracovaný v KIS 
Virtua a následne sprístupnený v online katalógu.  

2. dosiahnuť výpožičky knižničného fondu v počte 240 000 výpožičiek 

Jednou z hlavných funkcií knižnice v zmysle zriaďovacej listiny a platného zákona o knižniciach je posky-
tovanie knižnično-informačných služieb, a to základných a špeciálnych knižnično-informačných slu-
žieb. Ako základné knižnično-informačné služby sú definované absenčné a prezenčné výpožičné služby 
a sprístupňovanie faktografických a bibliografických informácií, ako špeciálne knižnično-informačné služby 
je chápaná realizácia rešeršnej, konzultantskej a referenčnej činnosti, zabezpečovanie medziknižničnej výpo-
žičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby. 

Ukazovateľ výpožičiek knižničného fondu stanovený kontraktom bol mierne prekročený, keďže počet výpo-
žičiek dosiahol 259 368 výpožičiek, z toho absenčné výpožičky dosiahli počet 209 294 a prezenčných výpo-
žičiek bolo dosiahnutých v počte 50 074. Tento ukazovateľ medziročne narástol cca o 4 %, čo je celkom 
pozitívne najmä v dobe masového sprístupňovania celej škály informácií, študijných materiálov, odborných 
článkov a publikácií na internete. 

3. dosiahnuť celkovú návštevnosť knižnice v počte 420 000 návštev 

Počet návštevníkov dosiahol 497 626 návštev, čo oproti počtu stanoveného v kontrakte predstavuje nárast 
o 15,5 %. Ukazovateľ návštevnosti pozostáva z fyzickej návštevností knižnice (požičovňa a študovne) 
a z návštevnosti virtuálnej (webová stránka a online katalóg). Práve virtuálne návštevy predstavujú vysoký 
objem z celkovej návštevnosti, pretože používaný knižnično-informačný systém umožňuje používateľom 
vykonávať rôzne transakcie (vyhľadávanie, objednávky dokumentov, rezervácie, prolongácie) bez fyzickej 
návštevy knižnice, z prostredia domu, práce alebo školy. 
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4. uskutočniť revíziu knižničného fondu v rozsahu max. 30 000 kn. j.  

Ďalšou zo zákonných povinností knižnice ako aj v zmysle uzatvoreného kontraktu bola ovinnosť uskutočniť 
pravidelnú revíziu knižničného fondu. V roku 2013 ju uskutočnila a zrevidovala 20 000 signatúr, čo vzhľa-
dom na viac exemplárov jednej signatúry predstavuje 26 582 kn. j.. Revízia sa uskutočnila priamo 
v skladoch knižničného fondu s použitím prenosných počítačov – notebookov s pripojením na internet cez 
mobilné zariadenia. Tým knižnica eliminovala tlač evidencie výpožičiek, ktorá je okrem prírastkového zo-
znamu druhým nevyhnutným podkladom pre revíziu, pretože overenie chýbajúcich dokumentov sa vykonalo 
priamo v KIS Virtua. 

Revízia knižničného fondu vykonávaná prostredníctvom priameho vstupu do KIS Virtua a porovnávaním 
evidencie výpožičiek so základnou odbornou evidenciou a fyzickým stavom fondu v skladoch výrazne skva-
litnila samotný výkon revízie a značne eliminovala chyby v minulosti spôsobené ľudským faktorom pri spra-
covávaní výsledkov revízie. 

 

3.2 Prioritné projekty 

Okrem uzatvorenia kontraktu dôležitou súčasťou činnosti knižnice bol návrh prioritných projektov, ktoré 
knižnica predložila s požiadavkou na pridelenie finančných zdrojov. Z 8 predložených návrhov bolo na rok 
2013 chválených 7 prioritných projektov v celkovej výške 171 900 €. 

 
Tabuľka 2  Schválené prioritné projekty na rok 2013 

 

3.2.1 Vyhodnotenie prioritných projektov 

(1) Autorské, redakčné, grafické a polygrafické spracovanie edičnej činnosti na rok 2013 

Súčasťou odborných činností v knižnici sú edičné a publikačné aktivity, prostredníctvom ktorých knižnica 
zverejňuje výsledky práce svojich odborných zamestnancov. Predmetom uvedeného prioritného projektu 
v celkovej výške 8 000 € bolo vydanie 6 titulov: 

1. Anna Valcerová-Bacigálová – poézia a teória prekladu: personálna bibliografia. Zostavil Michal Socha. 
Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 154 s. ISBN 978-80-89614-09-7 (e-book ISBN 978-
80-89614-09-7) 

2. DERFIŇÁK, Patrik. Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci. Prešov : Štátna 
vedecká knižnica v Prešove, 2013. 82 s. ISBN 978-80-89614-05-9. (e-book ISBN 978-80-89614-08-0) 

Názov projektu 
Bežné výdavky 
(kategória 630) 

v €  

Kapitálové 
výdavky v € 

(kategória 700) 

SPOLU 
v € 

Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
Autorské, redakčné, grafické a polygrafické spracovanie 
edičnej činnosti na rok 2013 

8 000 0 8 000 

Prvok 08T 0105 Projekt informatizácie kultúry 
Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK – II. fáza 20 000 0 20 000 
Prvok 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov  
a knižničných fondov 
Nákup knižničných fondov 20 000 0 20 000 
Prvok 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského  
knihovníctva na roky 2008 – 2013 
Implementácia RFID technológie v knižnici – 2. etapa 44 700 32 200 76 900 
Interiérové úpravy OKIS – spracovanie projektovej 
dokumentácie 

0 2 000 2 000 

Riešenie opráv nehnuteľností ŠVK v Prešove – predný 
trakt 

35 000 0 35 000 

Výmena a montáž regálov v študovniach 10 000 0 10 000 
SPOLU 137 700 34 200 171 900 
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3. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov : 
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 188 s. ISBN 978-80-89614-03-4. (e-book ISBN 978-80-
89614-11-0) 

4. Michal Hirjak – ukrajinský a rusínsky etnograf a pedagóg (zo života a diela). Zost. Zuzana Džupinková. 
Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 212 s. ISBN978-80-89614-10-3 (e-book 978-80-
89614-10-3) 

5. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove, 2013. 194 s. ISBN 978-80-89614-02-8. (e-book ISBN 978-80-89614-06-6) 

6. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove, 2013. 176 s. ISBN 978-80-89614-04-2. (e-book ISBN 978-80-89614-07-3) 

Štyri z uvedených titulov boli vydané v tlačenej aj elektronickej podobe – 3 zborníky a 1 monografia, dva len 
v elektronickej podobe – 2 odborné publikácie prezentujúce život a dielo etnografa a pedagóga Michala 
Hirjka, pedagogičky a prekladateľky Anny Valcerovej-Bacigálovej. Obidve posledne menované publikácie 
obsahujú hodnotiace štúdie aktivít osobností a to uznávanými odborníkmi z praxe.  

Monografia Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci prezentuje výsledky výskumu 
podnikateľských aktivít rodiny Révaiovcov v období 19. storočia – do roku 1918, ktorá sa úspešne etablova-
la v celouhorskom priestore.  

V súvislosti s výskumom dejín knižnej kultúry východného Slovenska knižnica spracovala a vydala dva ne-
konferenčné recenzované zborníky Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. – IV., v ktorých sú pre-
zentované aktuálne parciálne výskumy v oblasti dejín knižníc, osobností z radov knihovníkov, bibliografov, 
vzdelancov, výskumy unikátnych tlačených alebo rukopisných jednotlivín či periodík. Jeden z nich je svojím 
obsahom venovaný prioritne 60. výročiu zriadenia ŠVK, prezentovaniu jej aktivít, ako aj zhodnoteniu jej 
edičnej činnosti. 

Druhý zväzok titulu Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska má tradičné interdis-
ciplinárne prepojenie na príbuzné odbory a prezentuje písomné, hudobné, hmotné pramene, osobnosti 
z radov kléru, t. j. výskumy spojené s duchovným dedičstvom našej krajiny či cirkevnými dejinami. 

(2) Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK - II. fáza 

Retrokonverzia knižničného fondu, čiže retrospektívne spracovanie už spracovaných dokumentov do podoby 
lístkových katalogizačných záznamov, predstavuje automatizované spracovanie všetkých dokumentov kniž-
ničného fondu do elektronickej formy – do používaného knižnično-informačného systému. Knižnica realizu-
je retrospektívne spracovanie záznamov už od roku 2006 (I. fáza 2006-2011) a rok 2013 bol predposledným 
rokom jeho druhej fázy (II. fáza 2012-2014). Počas neho bolo spracovaných 19 114 kn. j., na čo bolo schvá-
lených 20 000 €. Tieto finančné prostriedky boli určené na odmeny odborným zamestnancom OASF, ktorí sa 
na základe certifikovaného prístupu do KIS Virtua podieľali na realizácii projektu v rámci uzatvorených 
dohôd o vykonaní práce. 

Retrokonverziou boli spracované dokumenty so signatúrou A 1-15 000, na ktoré neboli záznamy 
v lístkových katalógoch. Zároveň boli u týchto knižničných jednotiek zosnímané žiarové kódy a uskutočnená 
revízia. V súčasnosti je v elektronickej podobe spracovaných už 94 % knižničného fondu. 

Spracovanie posledných cca 20 000 kn. j. je predmetom návrhu prioritného projektu Retrokonverzia knižnič-
ného fondu ŠVK - II. fáza na rok 2014, ktorý má byť posledným rokom tohto niekoľkoročného projektu 
a ukončením ktorého budú v online katalógu sprístupnené záznamy o celom knižničnom fonde. Výsledky 
projektu sú viditeľné takmer denne, keď záznamy o dokumentoch sprístupnené až na základe retrokonverzie 
knižničného fondu sú vyhľadávané a dokumenty sú žiadané používateľmi. 

(3) Nákup knižničných fondov 

Prioritný projekt Nákup knižničných fondov je pravidelne predkladaný zriaďovateľovi s požiadavkou na po-
skytnutie účelových finančných prostriedkov na nákup fondov. Pre rok 2013 bolo schválených na tento účel 
20 000 €, ale na základe rozhodnutia vedenia knižnice nerealizovať prioritný Výmena a montáž regálov 
v študovniach zriaďovateľ po predložení žiadosti o presun prostriedkov pridelil na nákup fondov ďalších 
10 000 €. Nákup knižničného fondu za rok 2013 tak dosiahol prírastok 6 537 € kn. j., čo je až 49  % z celko-
vého ročného prírastku. Takéto vysoké plnenie prírastku kúpou bolo možné nielen vďaka prostriedkom roz-
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počtu knižnice, ale aj vďaka finančným prostriedkom získaným v rámci prioritného projektu a spomínanému 
presunu. Na nákup knižničných fondov knižnica vynaložila finančné prostriedky celkom v objeme 89 228,99 
€, a to v rámci projektu bolo pridelených celkom 30 000 € a z rozpočtu knižnice 59 228,99 €. Z uvedeného 
prírastku kúpou bolo získaných 6 335 kníh, 182 titulov seriálov a 20 elektronických kníh vydavateľstva 
Cambridge University Press. 

Akvizícia knižničných fondov nákupom je vždy najefektívnejšou formou získavania nových prírastkov, hoci 
z ekonomického hľadiska najdrahšou, avšak ide o finančné prostriedky, ktoré sú vynakladané naozaj efektív-
ne, pretože sa maximálne zohľadňujú reálne aj predpokladané požiadavky používateľov. Pri tomto procese 
sa postupuje v zmysle profilácie knižničného fondu, využívajú sa funkcionality knižnično-informačného 
systému aj aktívna účasť používateľov, ktorí majú možnosť navrhnúť na doplnenie do fondu dokument, kto-
rý zodpovedá profilácii a knižnica ho nemá zaradený vo svojich fondoch. 

(4) Implementácia RFID technológie v knižnici – 2. etapa 

V roku 2012 knižnica predložila 4-ročný projekt Implementácia RFID technológie v knižnici. RFID je skrat-
ka pre Radio Frequency Identification (rádiofrekvenčná identifikácia), čo je bezdotyková automatická identi-
fikácia slúžiaca k prenosu a ukladaniu dát pomocou elektromagnetických vĺn. Na každý rok je plánované 
zakúpenie spotrebného materiálu – etikiet s čipom na označenie dokumentov knižničného fondu, technic-
kých zariadení vrátane príslušného softvéru a zabezpečenie školení pre konkrétne zariadenia.  

V roku 2013 v zmysle schváleného projektu s rozpočtom 76 900 € prebiehala realizácia 2. etapy projektu 
a jej obsahom bolo obstaranie a nákup 212 400 etikiet a samotné čipovanie dokumentov, ktoré prebieha 
kontinuálne od roku 2012. Súčasťou projektu boli aj kapitálové výdavky vo výške 32 200 €, ktoré však spolu 
s kapitálovými výdavkami z roku 2012 schválenými vo výške 8 040 na realizáciu 1. etapy projektu boli via-
zané a presunuté na použitie v roku 2014. Dôvodom bolo prebiehajúce rezortné centrálne verejné obstaráva-
nie na nákup HW, SW a služieb IKT, ktoré nebolo ku koncu roka ukončené a nebolo možné zakúpiť pláno-
vané zariadenia. Knižnica zároveň predložila prioritný projekt na realizáciu 3. etapy v roku 2014. 

Z povahy projektu a zo snahy implementovať uvedené technológie naozaj efektívne, to znamená urýchliť 
výpožičné procesy a skvalitniť systém ochrany dokumentov knižničného fondu, vyplynula požiadavka na 
interiérové úpravy tej časti OKIS, kde bude prevažujúca časť (90 %) novej technológie umiestnená. Na tento 
účel bol v minulom roku predložený projekt Interiérové úpravy OKIS – spracovanie projektovej dokumentá-
cie na získanie prostriedkov na spracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. 

(5) Interiérové úpravy OKIS – spracovanie projektovej dokumentácie 

Z prioritného projektu Implementácia RFID technológie v knižnici, ako bolo uvedené vyššie, vyplynula po-
treba realizovať isté stavebné úpravy v interiéri 1. nadzemného podlažia OKIS. Predložený návrh projektu 
bol schválený vo výške 2 000 €, pričom išlo o kapitálové výdavky. Knižnica obstarala služby architekta a na 
základe požiadaviek nechala vypracovať projektovú dokumentáciu na interiérové úpravy, ktorá bola knižnici 
odovzdaná vo finálnej podobe v októbri. 

Projekt na realizáciu navrhovaných stavebných prác sa stal súčasťou projektu Implementácia RFID techno-
lógie v knižnici - 3. etapa, ktorý bol predložený na schválenie pre rok 2014. 

(6) Riešenie opráv nehnuteľností ŠVK v Prešove, Hlavná 99 – predný trakt 

Sídelná budova knižnice na ul. Hlavná 99 je lokalizovaná priamo v centre mesta a je súčasťou mestskej pa-
miatkovej rezervácie. Stavba je datovaná do 17. storočia (predný trakt), aj keď niektoré časti sú novšie z 18. 
– 20.storočia (zadný trakt). Ide teda o starší objekt, ktorého obidve samostatne stojace časti prešli postupnou 
rekonštrukciou ešte v prvej polovici 80. rokov 20. storočia, kedy ich knižnica zakúpila pre potreby umiestne-
nia svojich odborných pracovísk. Vzhľadom na čas, ktorý odvtedy ubehol, ako aj z dôvodu riešenia niekoľ-
kých havarijných situácií, bolo nevyhnutné riešiť opravy a rekonštrukcie jednotlivých častí oboch traktov 
a modernizovať predmetné priestory. 

Od roku 1999 knižnica realizovala niekoľko bežných opráv z vlastného rozpočtu, prostredníctvom schvále-
ných projektov alebo pridelením finančných prostriedkov na riešenie vzniknutého havarijného stavu. Na-
priek uskutočneným opravám bolo ešte nevyhnutné riešiť ďalšie práce. Na ich financovanie bol predložený 
prioritný projekt v celkovej výške 35 000 €, ktorý bol v požadovanej výške aj schválený. 
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Z uvedených prostriedkov po zrealizovaní verejného obstarávania na stavebné práce bola financovaná kom-
pletná výmena okien a dverí v celom prednom trakte a v časti zadného traktu, renovácia vstupnej brány, vý-
mena podlahových krytín na útvare riaditeľa a oprava a modernizácia sociálnych zariadení na OASF. 

(7) Výmena a montáž regálov v študovniach 

Uvedený prioritný projekt, na realizáciu ktorého boli schválené financie vo výške 10 000 €, sa vedenie kniž-
nice rozhodlo nakoniec nerealizovať. Dôvodom sú pripravované organizačné zmeny súvisiace nielen so za-
vedením novej technológie, ale najmä s efektívnejším využitím existujúcich priestorov knižnice (študovní) 
a poskytovaním služieb pre verejnosť, čo predpokladá v blízkej budúcnosti interiérové úpravy priestorov 
2. nadzemného podlažia OKIS ako II. etapu, na realizáciu ktorých bude nevyhnutné spracovanie projektovej  
dokumentácie. Schválením predloženej žiadosti o presun finančných prostriedkov zriaďovateľom knižnica 
použila finančné prostriedky v rámci prioritného projektu Nákup knižničných fondov. 
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4. ČINNOSTI A PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 

 

4.1 Náklady na činnosť/produkty knižnice v roku 2013 

Plnenie úloh knižnice v roku 2013 prebiehalo v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými rozpočto-
vými opatreniami, ktorými boli pridelené kapitálové výdavky ako aj bežné výdavky. Upravený rozpočet 
finančných prostriedkov bol čerpaný na zabezpečenie bežnej prevádzky, rozvoj niektorých knižničných slu-
žieb a odstraňovanie vzniknutých nedostatkov. Nepostačoval na definitívne riešenie akútnych havarijných 
problémov, najmä v súvislosti s údržbou skladových objektov pre uloženie knižničného fondu, a na riešenie 
celkovej priestorovej situácie knižnice. 

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

1. stále činnosti: 

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

b) spracovanie všetkých druhov získaných dokumentov, 

c) knihárske práce a ochrana knižničného fondu, starostlivosť o skladové priestory, uloženie a prísun do-
kumentov, revízia knižničného fondu, 

d) knižnično-informačné služby poskytované v zmysle zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach 
v znení neskorších predpisov, prístup na internet a prístup k externým informačným zdrojom, 

e) bibliografická činnosť, ktorá zahŕňa analytické spracovanie zborníkovej a časopiseckej literatúry, 

f) práca na úseku informačných technológií, ktorý zabezpečuje technickú podporu pre všetky aktivity súvi-
siace s prácou v knižnično-informačnom a ekonomickom systéme, s rôznymi aplikáciami a so servisom 
výpočtovej techniky a zabezpečovaním bezpečnosti informačných systémov, 

g) riadiaca a ekonomická činnosť v spolupráci so systémom Štátnej pokladne a úsek bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, požiarnej ochrany a kontrolnej činnosti, 

2. dlhodobé činnosti: 

a) spolupráca pri budovaní spoločnej databázy knižníc používajúcich KIS Virtua, tvorba autorít, 

b) spolupráca pri budovaní súborného katalógu periodík v KIS Virtua, 

c) spoluúčasť na budovaní spoločnej databázy spracovaním rusínskej a ukrajinskej bibliografie na Sloven-
sku, koordinácia bibliografie slavistiky na Slovensku, 

d) spracovanie starých tlačí z fondov knižnice, ale aj na území regiónu, v rámci ktorého v súčasnosti pre-
bieha riešenie čiastkovej výskumnej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území 
Slovenska XII. zv., 

e) digitalizácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, 

f) príprava a realizácia strednodobých a dlhodobých prioritných projektov (na 2 a viac rokov), 

3. krátkodobé činnosti:  

a) kultúrno-spoločenská a vzdelávacia činnosť pre verejnosť v snahe propagovať prácu knižnice 
a poskytované služby, 

b) príprava a realizácia krátkodobých (max. ročných) rozvojových projektov, 

c) realizácia odborných podujatí pre odbornú verejnosť a odbornú knihovnícku komunitu, 

d) edičná činnosť knižnice. 

Uvedené činnosti predstavujú základný obsah pracovnej náplne knižnice ako celku, v rámci konkrétneho 
rozpočtového roka sa môžu ojedinele vyskytnúť činnosti, ktoré nie sú pravidelné a sú súčasťou projektov. 
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Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad odpracovaných hodín vo vzťahu k počtu zamestnancov vykonávajú-
cich jednotlivé činnosti, vrátane priamych mzdových nákladov a podielu v percentách.  

Tabuľka 3  Podielové vyťaženie kapacít podľa jednotlivých druhov činností 

Činnosti knižnice 
Počet 

zamestnancov 

Odpracované 
hodiny  
za rok 

podiel 
v % 

Priame 
mzdové  
náklady 

podiel 
v % 

akvizícia a spracovanie fondov 5 8 527,50 12,1 38 034 9,9 
výpožičná služba 6 10 668,50 15,1 43 642 11,4 
prevádzka študovní 4 5 103,75 7,2 27 470 7,2 
prevádzka skladov 6 9 150,00 12,9 35 295 9,2 
knihárska dielňa 1 1 717,50 2,4 7 656 2,0 
bibliografická činnosť 3 4 498,50 6,5 23 009 6,0 
informačné technológie 2 3 390,00 4,8 20 520 5,4 
dokumentačné centrum 6 9 502,50 13,4 61 365 16,0 
riadiaca a ekonomická činnosť 11 18 099,00 25,6 126 084 32,9 
SPOLU 44 70 657,25 100,0 383 067 100,0 

 

4.2 Akvizícia a spracovanie knižničných fondov 

V zmysle organizačnej štruktúry knižnice za činnosti v oblasti doplňovania a spracovania získaných doku-
mentov zodpovedá OASF. K 31. 12. 2013 knižničný fond tvorí 566 240 kn. j. v celkovej hodnote 
1 870 475,18 €, a to hlavne domáce a zahraničné knihy a časopisy a v malej miere aj špeciálne audiovizuál-
ne, elektronické a iné dokumenty. 

4.2.1 Akvizícia knižničného fondu 

V roku 2013 sa knižničný fond zvýšil o 13 407 kn. j., ktoré boli získané tradičnými spôsobmi doplňovania – 
formou nákupu, darom a medzinárodnou výmenou s partnerskými knižnicami v Česku, Poľsku, na Ukrajine, 
v Bielorusku a na Slovensku, ako aj povinným výtlačkom. 

Akvizičná činnosť knižnice sa riadila smernicou o akvizícii dokumentov do knižničného fondu zohľadňujúc 
profiláciu knižnice. V zmysle uvedenej smernice bola táto činnosť zameraná na pravidelné sledovanie 
a priebežné doplňovanie dokumentov domácej a zahraničnej produkcie z oblasti spoločenských vied. Získa-
né publikácie boli predovšetkým z odborov pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia, jazykoveda, his-
tória, výtvarné umenie, literárna veda, slavistika, rusínska a ukrajinská literatúra. V zmysle zachovania uni-
verzálnosti knižničného fondu, ale aj z dôvodu požiadaviek používateľského zázemia bol knižničný fond 
doplnený aj o tituly z ekonomiky, medicíny, výpočtovej techniky, prírodných a technických vied.  

Pri akvizícií dokumentov sa využívala aj aktívna účasť používateľov knižnice. Prostredníctvom webovej 
stránky majú používatelia možnosť navrhnúť na doplnenie dokument, ktorý zatiaľ knižnica nemá zaradený 
vo svojich fondoch. V roku 2013 túto možnosť využilo 27 používateľov, avšak nie všetky ich návrhy boli 
akceptované. V mnohých prípadoch používatelia mali záujem o dokumenty vydané pred viac ako 10 rokmi, 
čo je pre knižnicu náročné a málo efektívne, to znamená, že je potrebné vynaložiť veľa času a energie na 
získanie informácií o možnej akvizícii, ale zväčša s nulovým výsledkom. 

Nákup dokumentov 

Doplňovanie fondu formou nákupu je závislé od výšky pridelených finančných prostriedkov. Pri rozpise 
rozpočtu na rok 2013 bolo v januári na nákup informačných zdrojov vyčlenených 30 000 € a v priebehu roka 
ďalších takmer 30 000 €, čiže knižnica vynaložila celkovo z rozpočtu na nákup 59 228,99 €. Rozpočtovým 
opatrením boli pridelené prostriedky na schválený prioritný projekt Nákup knižničných fondov vo výške 
20 000 €, ďalších 10 000 € presunom z iného prioritného projektu, ktorý knižnica nerealizovala. Spolu 
tak doplnila do knižničného fondu dokumenty v celkovom objeme 89 228,99 €. Z týchto prostriedkov bolo 
zakúpených celkom 6 537 kn. j.. Keďže zakúpené licencie na prístup k využívaným elektronickým databá-
zam EPI končia až koncom roka 2014, nebolo potrebné v roku 2013 tieto licencie obnovovať. 

Nákup dokumentov bol orientovaný hlavne pre potreby bežného používateľa. Knižné dokumenty boli do 
fondu dopĺňané maximálne v dvoch exemplároch, čo je pre potreby našich používateľov nedostatočné, takže 
v niektorých prípadoch boli dokúpené tie tituly, na ktoré bolo viac ako 10 rezervácií. KIS Virtua totiž umož-
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ňuje zabezpečiť maximálnu efektívnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov na kúpu dokumentov a to 
tým, že poskytuje aktuálne informácie o žiadanosti dokumentov. Na základe rozhodnutia úseku akvizície sa 
duplicitné a multiplicitné exempláre dopĺňajú až vtedy, keď je zrejmé, že na žiadané dokumenty je vysoký 
počet rezervácií. 

Dary a výmena 

Formou daru knižnica doplnila do fondu 3 210 kn. j., a to 2 890 kníh a 331 seriálov, z toho dar etnografa 
prof. Mikuláša Mušinku predstavuje 1 876 kníh a 331 časopisov. V rámci medzinárodnej výmeny dokumen-
tov knižnica získala 50 kn. j., a to 48 kníh a 2 tituly časopisov. Knižnica ponúka v rámci výmeny nielen pub-
likácie z vlastnej produkcie, ale aj konkrétne dokumenty požadované výmenným partnerom. Vzhľadom 
k tomu, že edičné aktivity knižnice sú obmedzené v priemere na 5-6 titulov ročne, realizácia výmeny pred-
stavuje do značnej miery nápor na rozpočet knižnice a zároveň si vyžaduje zvýšené úsilie na realizovanie 
akvizičnej činnosti pri konkrétnych tituloch požadovaných výmenným partnerom. Tým bolo odoslaných 40 
dokumentov, z toho 38 kníh a 2 tituly časopisov. 

Povinný výtlačok 

Knižnica získava povinný výtlačok  v zmysle zákona č. 217/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických 
publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. 
V rámci povinného výtlačku  bolo do fondu získaných celkovo 3 610 kn. j., z toho 2 386 kn. j. neperiodic-
kých publikácií, 1 113 titulov periodických publikácií a 67 špeciálnych dokumentov. Nedodané tituly nepe-
riodických aj periodických dokumentov boli pravidelne urgované. Úspešnosť urgencií pri knihách sa pohy-
buje cca 35 % a pri časopisoch je to cca 90 % z celkovo odoslaných urgencií. 

Tabuľka 4  Akvizícia knižničného fondu v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2011 Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 
Akvizícia celkom, z toho: 11 533 13 000 13 407 

̵ knihy 9 090 11 286 11 626 
̵ periodiká 2 368 1 555 1 628 
̵ mapy 18 44 89 
̵ audio- a videodokumenty 0 0 5 
̵ elektronické dokumenty 57 35 39 
̵ e-books – 80 20 

Licencie k elektronickým databázam 2 3 3* 
Akvizícia celkom, z toho: 11 533 13 000 13 407 

̵ nákup 3 182 6 129 6 537 
̵ povinné výtlačky 3 545 3 429 3 610 
̵ dary 4 687 3 334 3 210 
̵ výmena 119 87 50 
̵ náhrady za stratené dokumenty 0 21 0 
̵ bezodplatný prevod 0 0 0 

* Licencie boli obnovené ešte v roku 2012 na 2 roky 

Tabuľka 5  Hodnota zakúpených prírastkov v € 

 

4.2.2 Spracovanie knižničného fondu 

V KIS Virtua bolo spracovaných 13 407 kn. j., rovnako sa v ňom realizovala denná evidencia všetkých 
dochádzajúcich novín a časopisov ako aj spracovávanie zviazaných ročníkov. Zaevidovaných bolo vyše 
20 615 čísel dochádzajúcich periodík. Prírastok zviazaných novín a časopisov bol 1 628 kn. j. v 2 160 zväz-
koch.  

V rámci spracovania seriálov v KIS Virtua bolo vytvorených aj 106 nových bibliografických záznamov, 
čo svedčí o tom, že knižnica získala jedinečné zahraničné tituly z odboru slavistika, ktoré sa doteraz 

Ukazovateľ rok 2011  rok 2012 rok 2013 
knihy + špeciálne dokumenty 40 410,48  68 950,98  79 049,13  
seriály 3 742,46  6 773,00  4 951,83  
elektronické databázy + e-books 4 985,10 10 337,15 5 228,03 
SPOLU 49 138,04 86 061,13 89 228,99 
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v slovenských knižniciach nenachádzali. Do Súborného katalógu periodík bolo pripísaných 1 257 záznamov, 
čím sa knižnica práve vďaka počtu týchto záznamov zaraďuje medzi najaktívnejších tvorcov Súborného 
katalógu periodík, ktorý spravuje UKB. Avšak na odbúranie duplicitného spracovania by uvítala komplexné 
riešenie tohto problému na celoslovenskej úrovni.  

Vecné spracovanie sa realizovalo iba pri počte 7 560 kn. j., a to na základe skutočnosti, že takto sa spracú-
vajú iba tie tituly, ktorých záznam bol vytváraný v knižnici. Týka sa to hlavne slovenských a zahraničných 
kníh získaných kúpou a daru od prof. Mikuláša Mušinku. 

Od roku 2012 začala knižnica s čipovaním – označovaním dokumentov RFID etiketami, a to nielen u nových 
prírastkov, ale aj u tých dokumentov z fondu, ktoré boli žiadané na výpožičku, čo sa realizovalo priamo vo 
výpožičnom procese na OKIS. V týchto aktivitách sa pokračovalo v priebehu roka 2013, ku koncu ktorého je 
takto označených cca 12 % knižničného fondu. 

Spracované dokumenty boli označené všetkými siglami knižnice ako sú signatúra, prírastkové číslo, čiarový 
kód a etiketa RFID a priebežne odsúvané na OOF. 

Tabuľka 6  Spracovanie knižničných jednotiek v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2011 Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 
Katalogizácia menná, z toho: 11 533 13 000 13 407 

̵ knihy  9 090 11 286 11626 
̵ periodiká 2 368 1 555 1 628 
̵ mapy 18 44 89 
̵ audio- a videodokumenty 0 0 5 
̵ elektronické dokumenty 58 35 39 
̵ e-books – 80 20 

Katalogizácia vecná  4 200 7 230 7 560 

 

4.3 Ochrana knižničného fondu 

OOF zabezpečovalo činnosti v oblasti starostlivosti o knižničné fondy za bezprostrednej spolupráce 
s OASF a OKIS. Oddelenie spravovalo knižničný fond a zodpovedalo za dokumenty uložené v skladoch. 
Jeho zamestnanci denne realizovali vyhľadávanie žiadaných dokumentov v skladoch, prísun a odsun doku-
mentov zo skladov a ich dopravu do požičovne, do príručných knižníc študovní a jednotlivých oddelení, ako 
aj pre zamestnancov knižnice na služobné účely. Preberali a kontrolovali nové prírastky, uskutočňovali reví-
ziu knižničného fondu a zabezpečovali činnosť knihárskej dielne. 

4.3.1 Prevádzka skladov 

Po vysťahovaní knižničných fondov z troch skladov v havarijnom stave v roku 2012 prebiehalo vysťahova-
nie časti fondov aj zo zostávajúcich troch – Veľký Šariš, Tulčícka ul., Veľký Šariš, Staré ihrisko a Dúbrava. 
Išlo o dokumenty z tých častí skladových budov, v ktorých pretrvávajú sústavné problémy s vysokou 
vlhkosťou a plesňami, popraskanými obvodovými múrmi a zlou statikou, zatekajúcimi strechami 
a slabým zabezpečím voči vandalom. Vzhľadom na nedostatok investičných prostriedkov, ktorý nedovoľu-
je riešiť ich rekonštrukciu, nehovoriac o tom, že ide pôvodne o rodinné domy, ktoré absolútne nevyhovujú 
účelu, na ktorý ich knižnica využíva, predpokladá sa, že k vysťahovaniu zvyšnej časti dôjde v priebehu roka 
2014. 

Prenájmom nového objektu knižnica sústredila veľkú časť knižničných fondov do jednej lokality, čo výrazne 
zefektívnilo proces dovozu žiadaných z dovozu vrátených dokumentov. V záujme ďalšieho zefektívňovania 
procesov oddelenia v polroku bol do jedného z prenajatých skladov zrealizovaný presun oddelenia ochrany 
fondov – úsek prevádzky skladov, pričom na zabezpečenie plného výkonu bol zriadený uzol pripojenia na 
internet, aby v nových priestorov bolo pracovisko schopné prevádzky. Zároveň bola časť priestoru v sklade 
Jilemnického ul. upravená na garážovanie 2 motorových vozidiel knižnice. 

OOF je plne zapojené do práce v KIS Virtua, keďže systém zabezpečuje tlač používateľských požiadaviek 
priamo na oddelení, čo urýchľuje prácu a predovšetkým značne šetrí čas pri overovaní, či je žiadaný doku-
ment požičaný. V roku 2013 bolo prijatých 115 053 žiadaniek, z toho elektronických žiadaniek bolo 
110 291 a žiadaniek z historického fondu 873. Z týchto čísel je zrejmý nielen narastajúci záujem 
o dokumenty v knižničnom fonde, ale aj fakt, že používatelia zjavne stále viac využívajú možnosť online 
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objednávok, keďže 94 % fondu je spracovaných v systéme a informácie o ňom sú sprístupnené v online kata-
lógu. 

4.3.2 Revízia a vyraďovanie knižničného fondu 

Na úseku ochrany fondov bola v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpi-
sov, vyhlášky MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného 
fondu v knižniciach a smernice riaditeľky ŠVK o evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v ŠVK 
v Prešove vykonaná plánovaná revízia knižničného fondu a opakovaná revízia fondu revidovaného v roku 
2008. 

Pravidelná revízia knižničného fondu bola realizovaná v počte 20 000 signatúr. Na realizáciu revízie priamo 
v skladoch boli použité prenosné počítače – notebooky s mobilným internetom. Tým knižnica eliminovala 
tlač evidencie výpožičiek, ktorá je okrem prírastkového zoznamu druhým dôležitým podkladom pre revíziu, 
pretože overenie chýbajúcich dokumentov sa vykonalo priamo v systéme. Zároveň bol k revidovaným do-
kumentom priraďovaný čiarový kód.  

Zavádzanie nových technológií či pri spracovaní dokumentov ako aj pri ich požičiavaní zabezpečuje ochranu 
fondov a odzrkadlilo sa aj pri vyraďovaní dokumentov. Z fondu bolo vyradených iba 127 kn. j. a to na zákla-
de podkladov z opakovaných revízií a na základe podkladov z OKIS v prípade straty dokumentu používate-
ľom.  

4.3.3 Knihárske a kníhviazačské práce a ochrana historického fondu 

Činnosť knihárskej dielne bola zameraná hlavne na väzbu periodík, v menšej miere na väzbu interných mate-
riálov, malé aj väčšie opravy dokumentov, ale aj na ďalšie kartonážne a rezačské práce pre potreby knižnice. 
Na tomto pracovisku bolo celkovo opravených a zviazaných 3 097 kn. j., z toho bolo viazaných 2 160 zv. 
seriálov, opravených 882 zv. poškodených dokumentov z knižničného fondu, zviazaných 40 zv. interných 
materiálov knižnice a 15 zv. boli menšie opravy historických dokumentov.  

Externé kníhviazačské služby boli využité len v prípadoch zlatenia väzby niektorých časopiseckých titulov, 
a to v počte 47 zv. časopisov pre potreby študovne viazaných periodík, pretože na práce s tým spojené nemá 
knižnica vo vlastnej dielni dostatočné technické vybavenie. 

Tabuľka 7  Činnosť OOF v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2011 Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 
Prijaté žiadanky spolu, z toho: 92 862 84 836 115 053 

- zo systému 83 518 79 101 110 291 
- na historické fondy 1 354 1 070 873 

Knihárske práce, z toho: 3 417 2 923 3 097 
- oprava dokumentov 1 184 1 067 937 
- väzba novín a časopisov 2 233 1 856 2 160 

 
 

4.4 Bibliografická činnosť 

BO vykonávalo svoje odborné činnosti v oblasti článkovej bibliografie a v oblasti spracovania historických 
knižničných dokumentov. Zároveň zabezpečovalo prevádzku dvoch študovní – slovanskej študovne 
a študovne starých tlačí. V roku 2013 bolo na oddelení spracovaných: 

� 3 042 bibliografických záznamov z regionálnej, rusínskej, ukrajinskej a slavistickej bibliografie, 
� 557 záznamov tlačí 16. – 20. storočia (s vročením do roku 1918), 
� 1 432 bibliografických záznamov v rámci edičných titulov vydaných v roku 2012 mimo edičného plánu. 

Zamestnanci oddelenia zároveň poskytli 4 499 informácií, čo je 11,7 % z celkového počtu poskytnutých 
informácií v študovniach, čitárni a na odborných pracoviskách knižnice. 

4.4.1 Regionálna bibliografia 

Na úseku regionálnej bibliografie oddelenie pokračovalo v analytickom spracovaní článkov z vybraných 
zborníkov a neperiodických publikácií vydávaných PU v Prešove a UPJŠ v Košiciach, resp. vydanými ich 
fakultami či univerzitnými pracoviskami. Ide o tieto tituly (v zátvorke rok vydania): 

� Annales Historici Presovienses 2012, č. 1, č. 2 
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� Dejiny : internetový časopis IH FF PU 2009, č. 1, č. 2; 2012, č. 2; 2013, č. 1 
� Etika na Slovensku: 19. a 1. polovica 20. storočia (2012) 
� Filozofická antropológia a ontológia ľudskej existencie – Filozofický zborník 50 (2012) 
� Histoires de famillers et de territoires… – Literárnovedný zborník (2012) 
� Historia ecclesiastica 2011, č.1, č. 2; 2012, č. 1, č. 2; 2013, č. 1. 
� Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. – Spoločenskovedný zborník 30 (2012)  
� Médiá a text 4 – Jazykovedný zborník 44 – (2012) 
� Médiá v umení a literatúre pre deti a mládež (2003) 
� Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity  (2012)  
� Na Pulze 2012, č. 4; 2013, č. 1, 2, 3 
� Profesijná etika – minulost a přítomnost – Filozofický zborník 53 (2012) 
� Sdružení knihoven ČR v roce 2012 (2013) 
� Sloboda a jej projekcie – Filozofický zborník 48 (2012) 
� Studia Philologica Annus II. (1994) 

V roku 2013 bolo spracovaných 811 bibliografických záznamov článkov regionálnej literatúry v KIS Vir-
tua. Celkový číselný ukazovateľ predstavuje 73,7 % plánu a to v súvislosti s niekoľkomesačnou práce-
neschopnosťou odborného zamestnanca a napokon aj v súvislosti s reorganizáciou pracoviska. Retrospektív-
na regionálna bibliografia sa spracováva priebežnou excerpciou pre bibliografické tituly podľa predbežného 
edičného plánu na roky 2013-2014. 

4.4.2 Rusínska, ukrajinská a slavistická bibliografia 

Spracovanie rusínskej a ukrajinskej bibliografie pokračovalo aj v roku 2013 v KIS Virtua v rámci súbež-
nej a retrospektívnej bibliografie. Dominantná bola excerpcia 3 titulov novín a časopisov celoslovenského 
charakteru, a to ukrajinských titulov Nove žyttja a Duklja a z rusínskych periodík Rusyn. V spolupráci so 
SNK v oblasti ukrajinistiky a rusinistiky sa tento úsek podieľal aj na tvorbe personálnych a korporatívnych 
autorít. V rámci spracovania rusínskej a ukrajinskej bibliografie bolo excerpovaných celkovo 1 331 zázna-
mov z vybraných titulov, mimo plánu sa spracovalo v elektronickej podobe ešte 340 záznamov pre potreby 
edičného titulu. 

V rámci odborného spracovania slavistických, slovacikálnych a jazykovedných časopisov boli spracovávané 
časopisecké tituly Slavica Slovaca (2012), Jazykovedný časopis (2012, 2013), Slovenská reč (2012, 2013) 
a Kultúra slova (2010, 2012). Na úseku slavistiky priebežne prebiehala koordinácia bibliografickej činnosti 
v oblasti bibliografie slavistiky na Slovensku prostredníctvom účasti zástupcov knižnice v Koordinačnej rade 
SNK pre bibliografickú činnosť na Slovensku. V rámci slavistiky sa celkovo spracovalo 560 záznamov člán-
kov a štúdií pre národný bibliografický systém. BO na tomto úseku čiastočne participovalo aj na tvorbe zá-
znamov monografií vydaných do roku 1918 v rámci spracovania daru prof. M. Mušinku. 

V rámci odborného spracovania novín, časopisov a zborníkov a seriálov celoslovenského charakteru oddele-
nie v roku 2013 pracovalo na popise titulov slavistických, slovacikálnych a jazykovedných časopisov 
z produkcie vedeckovýskumných pracovísk doma a v cudzine JUĽŠ SAV, múzeí alebo spolkov, jednotli-
vých fakúlt a akademických pracovísk PU: 

� Aktuálne otázky teórie diskurzu = Aktual’nyje voprosy teoriji diskursa (2013) 
� Byzantská kultúra v kontexte európskej civilizácie ... (2003) 
� Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie (2012) 
� Genologické a medziliterárne štúdie 7 : teória a interpretácia umeleckého textu (2012) 
� Historická a sociokultúrna realita Rusínov na Slovensku : zborník recenzovaných vedecko-odborných 

prác z medzinárodných a odborných seminárov v roku 2009 (2009) 
� Info Rusyn (2013) 
� Jazyk – médiá – text... (2012) 
� Jednotlivé a všeobecné v onomastike : 18. slovenská onomastická konferencia (2012) 
� Katedra ukrajinistiky IRUS Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 1953 – 2013 (2013) 
� Narodny novynky (2013) 
� O jazykových literárnych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta (2001) 
� Rusyn’skyj literaturnyj almanach na 2011-yj rik. (2011) 
� Studium Carpato-Ruthenorum 2011 : študiji z karpatorusynistikŷ (2011) 
� Veselka (2012, 2013) 
� Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej (2011) 
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Všetky uvedené tituly boli spracovávané najmä s dôrazom na slavistiku.  

4.4.3 Spracovanie historických fondov 

Na úseku spracovania starých tlačí sa v roku 2013 systematicky spracovávali tlače od 16. st. do 20. st. 
(s vročením do roku 1918), a to celkovo v počte 557 kn. j.. Spracovanie starých tlačí možno rozdeliť podľa 
datácie cez jednotlivé storočia, ale aj tematicky podľa edičného plánu, resp. výskumných úloh na úseky: 

� úsek spracovania tlačí 16. st. a tematického spracovania (do roku 1918), kde sa spracovalo 215 zázna-
mov, 

� úsek spracovania tlačí 19. – 20. storočia – slavistika, slaviká, kde sa spracovalo 342 záznamov. 

V súvislosti s pripravovanými organizačnými zmenami v obsahovej náplni oddelenia i jeho personálneho 
zabezpečenia na základe rozhodnutia riaditeľky knižnice č.3/2013 prebehla organizačná zmena, v rámci kto-
rej došlo k zrušeniu jednej pracovnej pozície. 

Tabuľka 8  Činnosť BO v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2011 Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 
Článková bibliografia celkom, z toho: 2 835 2 529 2 702 

- regionálna bibliografia 1 376 1 107 811 
- rusínska, ukrajinská bibliografia 1 079 1 032 1 331 
- slavistická bibliografia 380 390 560 

Spracovanie HKF, výskumná činnosť 782 368 557 

 

4.5 Knižnično-informačné služby 

V roku 2013 bolo v knižnici registrovaných 9 634 používateľov, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 
o 700 používateľov a plnenie plánu na 96,34%. Počet nových používateľov a tých, ktorí si členstvo predĺ-
žili, bol spolu 6 233, čo je  pokles  oproti roku 2012 a to o 477 používateľov.  

Knižnicu navštívilo vlani spolu 497 626 návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 7 763 návštev-
níkov. Ukazovateľ návštevnosti pozostáva z fyzickej návštevnosti knižnice, t.j. návšteva požičovne, čitárne  
a študovní, a z návštevnosti virtuálnej, t.j. návšteva webovej stránky a online katalógu. Práve virtuálne náv-
števy predstavujú vysoký objem z celkovej návštevnosti, pretože používaný knižnično-informačný systém 
umožňuje používateľom vykonávať rôzne transakcie (vyhľadávanie, objednávky dokumentov, rezervácie, 
prolongácie) bez fyzickej návštevy knižnice, z prostredia domu, práce či školy. 

4.5.1 Základné knižnično-informačné služby 

Medzi základné služby OKIS patrí poskytovanie absenčných a  prezenčných výpožičiek, ústnych faktogra-
fických a bibliografických informácií v zmysle zákona č. 183/2000 o knižniciach. 

Absenčné služby 

Knižnica používa na realizáciu výpožičiek KIS Virtua. Počet výpožičiek bol spolu 259 368, čo predstavuje 
medziročný nárast o 3 %. Z uvedeného celkového počtu bolo 209 294 absenčných a počas celého roka bolo 
uskutočnených 114 223 prolongácií. Žiadanky boli vybavované v časovom intervale na vyzdvihnutie 1 deň. 
Používatelia si mohli požičané dokumenty prolongovať 5x na dobu 30 dní v prípade, že požičané dokumenty 
neboli žiadané iným používateľom. Periodicita výpožičiek u najviac žiadaných dokumentov bola zabezpečo-
vaná obmedzením výpožičnej doby na 2 týždne, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte absenčných výpoži-
čiek. Súčasťou práce na OKIS bolo čipovanie dokumentov - označovanie etiketami RFID pred výpožičným 
procesom. 

Posledné výzvy na nevrátené dokumenty boli v roku 2013 zaslané používateľom v počte 280 upomienok, 
čo je o 21 viac ako v roku 2012. Na pôde knižnice bolo 258 kladne vybavených a k 31. 12. 2013 zostalo iba 
8 nevybavených. Právnemu zástupcovi knižnice bolo zaslaných 11 výziev (z týchto ešte v roku 2013 bolo 
5 kladne vybavených a 6 zostalo nevybavených). 

Od začiatku roka 2013 knižnica pristúpila aj k vymáhaniu dlžnej sumy u používateľov, ktorí síce vrátili všet-
ky vypožičané dokumenty, ale neuhradili vzniknuté sankčné poplatky. Posledné výzvy na úhradu dlžnej 
sumy boli v roku 2013 zaslané používateľom v počte 103 upomienok. Z uvedeného počtu bolo 
k 31. 12. 2013 na pôde knižnice 81 kladne vybavených. Právnemu zástupcovi knižnice bolo zaslaných 22 
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výziev na úhradu dlžnej sumy, z týchto ešte v roku 2013 bolo 16 kladne vybavených a 6 zostalo nevybave-
ných. 

Prezenčné služby  

V roku 2013 bolo zrealizovaných 50 074 prezenčných výpožičiek a prezenčné služby študovní a čitárne 
využilo v priebehu roka spolu 14 090 návštevníkov. Knižnica umožnila používateľom štúdium literatúry 
z príručných knižníc, ako aj dokumentov objednaných z knižničných skladov. Prezenčné služby boli posky-
tované v čitárni a študovniach: 

• čitáreň, všeobecná študovňa, študovňa viazaných periodík 

V čitárni boli vystavené najnovšie čísla bežného ročníka – 165 titulov časopisov a 14 titulov novín, ktoré sa 
priebežne obmieňali. Ostatné periodiká boli sprístupňované používateľom na požiadanie z blízkeho príruč-
ného skladu. Pre lepšiu informovanosť o fonde časopisov a novín mali používatelia k dispozícii Zoznam 
časopisov a novín dochádzajúcich do ŠVK v Prešove v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice. 
V čitárni bolo uskutočnených 3 898 prezenčných výpožičiek, z toho 184 bol prezenčných výpožičiek noriem.  

Študovňa viazaných periodík poskytovala prístup k viazaným ročníkom niektorých odborných časopisec-
kých titulov najmä s humanitných a spoločenskovedných odborov priamo, iné boli dovážané zo skladov na 
vyžiadanie. 

Všeobecná študovňa poskytovala prístup ku knižným publikáciám z rôznych vedných odborov. Tieto doku-
menty sa obmieňajú a dopĺňajú priebežne podľa požiadaviek používateľov. 

V čitárni mali používatelia k dispozícii 12 študijných miest, v študovni viazaných periodík 11 študijných 
miest a vo všeobecnej študovni 21 študijných miest a 3 počítačové stanice s pripojením na internet. Čitáreň 
a tieto študovne vlani navštívilo 8 536 používateľov, čo je o 148 viac ako v roku 2012, z toho služby interne-
tu využilo 2 506 používateľov. Z celkového počtu podaných informácií bolo na prevádzke na Námestí mlá-
deže 1 poskytnutých 13 226 informácií (z toho 6 775 bibliografických a 6 451 faktografických). 

• databázová študovňa, informačno-vedecké centrum, študovňa špeciálnych dokumentov 

Uvedené študovne a centrum sú súčasťou jedného fyzického priestoru v sídelnej budove knižnice na Hlavnej 
ul. K ich spojeniu došlo na základe rozhodnutia vedenia knižnice ešte v roku 2011 najmä z dôvodu zvýšenia 
efektívnosti poskytovania služieb a z dôvodu nedostatku personálnych kapacít na fyzické obslúženie troch 
samostatných priestorov. Používatelia sa tejto zmene prispôsobili a v rámci jedného miesta využívali rôzne 
typy služieb a prístup k rôznym typom dokumentov. Od roku 2014 knižnica plánuje pre tieto študovne zjed-
notenie názvu na informačno-vedecké centrum. 

V rámci týchto študovní poskytované služby využilo 4 365 používateľov a návštevníkov, z nich 1 334 prí-
stup na internet. Počítačové stanice boli denne plne využívané predovšetkým z dôvodu bezplatného prístupu 
na internet na vyhľadávanie, odosielanie on-line žiadaniek a realizáciu rezervácie kníh, vyhľadávanie 
v databázach, na prácu v textovom editore MS Word a na prácu v tabuľkovom editore MS Excel. Tieto pra-
covné stanice v súčasnosti okrem uvedených aplikácií umožňujú tiež prístup k ďalším programom ako je MS 
PowerPoint, MS Publisher, MS Visio, Microsoft Expression Design a k mapám Európy v programe Map-
Microsoft MapPoint Europe. 

V rámci informačných služieb bolo poskytnutých 19 516 bibliografických a faktografických informácií 
a realizovaných 51 prezenčných výpožičiek. Najviac požiadaviek na informácie sa týkalo informačných 
zdrojov a služieb knižnice (elektronické objednávky rešerší) a ich prístupnosti pre používateľov. Používatelia 
mali prístup k cudzojazyčným dokumentom, k dokumentom z oblasti geografie, dejín, astronómie, marketin-
gu, manažmentu, hudby a k dokumentom so sociálnou tematikou sprístupnené v knižnej podobe alebo na CD 
nosičoch, audio a videokazetách.  

V rámci služby informačno-vedeckého centra je poskytovaný prístup k EIZ prostredníctvom systému NA-
VIGA. Podľa výstupov z tohto systému, ktorý bol implementovaný pre účely národného projektu Informácie 
pre inovácie, zaznamenalo centrum 110 545 návštevníkov internetovej stránky, poskytlo 255 rešerší z EIZ, 
pričom bolo uskutočnených 677 vyhľadávaní/prístupov z databáz Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and 
RefWorks, Elsevier ScienceDirect Ebooks, Elsevier Engineering Village REFEREX, Springer Ebooks, Sage 
Premier 2008-2009, Emerald Insight – Best of Biz, Emerald Insight – Emerald Engineering, Emerald Insight 
– Book Series – Management, Business and Economics, Emerald Insight – Book Series – Social Science, 
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Emerald Insight – Emerald Management First, Wiley InterScience E-books, Wiley InterScience Reference 
Works, IET Digital Library, EBSCO. 

V roku 2013 podpísalo Zmluvu o používaní adresára, tzv. používateľského konta na zabezpečenom serveri 
SNK v Martine a o využívaní služieb systému Naviga spolu 45  používateľov, pričom išlo o novouzatvorené 
zmluvy, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 26 zmlúv. Na zvýšenom záujme o vzdialený prístup sa 
odzrkadlili aktivity zrealizované počas podujatia Týždeň slovenských knižníc, počas ktorého OKIS patrične 
propagoval služby centra a prístup k EIZ, napr. informačný deň, ktorý prebiehal formou priamej ukážky 
registrácie, navigovania a vyhľadávania v databázach a ktorého sa zúčastnilo 43 používateľov a prezentácia 
„Vzdialený prístup k licencovaným EIZ - prezentácia služieb ŠVK pre znalostnú spoločnosť“, ktorej sa 
zúčastnilo 69 návštevníkov. Od začiatku realizácie projektu k 31. 12. 2013 podpísalo zmluvy spolu 178 pou-
žívateľov. 

Súčasťou IVC je informačné a kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré za rok 2013 
navštívilo 5 používateľov. Hlavným predmetom ich záujmu boli základné informácie o ÚPV SR a poskyt-
nutie kontaktov, informácie o možnostiach ochrany predmetov priemyselného vlastníctva, postup pri podaní 
žiadostí na ÚPV SR a spropagovanie periodického titulu Duševné vlastníctvo a iných publikácií. Návštevní-
kom bola tiež priblížená webová stránka ÚPV SR a podané základné informácie o priemyselno-právnej 
ochrane. Z technických zariadení okrem 8 pracovných staníc mali používatelia a návštevníci k dispozícii 
multifunkčné zariadenie, skener a tlačiareň.  

• slovanská študovňa, študovňa starých tlačí 

Knižnica v rámci činnosti BO prevádzkuje špecializované študovne – slovanskú študovňu a študovňu starých 
tlačí, ktoré sa nachádzajú fyzicky v jednom spoločnom priestore knižnice na Hlavnej ul. a ponúkajú 16 štu-
dijných miest a 4 počítačové stanice s pripojením na internet a k EIZ. Používatelia mali k dispozícii 1 tlačia-
reň a 1 kopírovacie zariadenie. 

V študovniach mali používatelia a návštevníci k dispozícii knižničné pomôcky, ako aj lístkové katalógy 
o dokumentoch fondu Kolegiálnej knižnice a Diecéznej (Eparchiálnej) knižnice. Mali možnosť objednávať 
dokumenty na prezenčné štúdium u zamestnanca študovne a vyžiadané dokumenty boli k dispozícii na pre-
zenčné štúdium vždy v deň objednania (z fondu knižnice), resp. najneskôr na druhý deň po objednaní (fond 
Kolegiálnej knižnice) v čase otváracích hodín pre verejnosť. 

Slovanskú študovňu navštívilo 563 používateľov, študovňu starých tlačí 626 používateľov. V roku 2013 
využilo službu prístupu na internet 137 používateľov, k prezenčnému štúdiu bolo poskytnutých 4 060 doku-
mentov z oblasti slavistiky, regionálnych dejín, historickej odbornej literatúry z príručnej knižnice študovne, 
vrátane starých tlačí, rukopisov a kódexov (vydaných do roku 1918) z knižničného fondu, z fondu evanjelic-
kej Kolegiálnej knižnice a Diecéznej (Eparchiálnej) knižnice v Prešove, dokonca aj z Piaristickej knižnice zo 
Sabinova, ktorú knižnica prevzala so správy v auguste 2013.   

V rámci služieb oboch študovní bolo zamestnancami BO podaných ústnou alebo písomnou formou v roku 
2013 spolu 4 499 informácií (z toho bolo 2 040 bibliografických a 2 485 faktografických), pričom najviac 
požiadaviek na informácie sa týkalo informačných zdrojov a služieb knižnice a ich prístupnosti pre používa-
teľov. V rámci bádateľských tém používateľov sa požiadavky viazali na oblasť regionálnych dejín 
a regionálnych zborníkov, dejín miest a obcí, historiografie a bibliografií Slovenska, overovanie existencií 
a vydaní prác vybraných autorov vo fonde knižnice, resp. iných historických cirkevných knižníc, na edície 
prameňov, literatúry z oblasti pomocných vied historických, archeológie, lexikóny a encyklopédie (osobnos-
ti, lokality, obce) a jazykovedné zborníky a časopisy. V rámci služieb študovní BO uskutočnilo 11 exkurzií 
a 2 podujatia Naučme sa rešeršovať. 

4.5.2 Špeciálne knižnično-informačné služby 

Knižnica v zmysle zákona o knižniciach poskytovala aj špeciálne služby, ktoré zahŕňajú predovšetkým me-
dziknižničné výpožičné služby a ostatné služby poskytované za úhradu. 

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

Cieľom týchto služieb je sprostredkovať používateľom prístup k dokumentom, ktoré knižnica vo svojom 
fonde nemá, ale nachádzajú sa vo fondoch iných slovenských alebo zahraničných knižníc (MVS žiadajúca). 
Súčasne požičiava aj dokumenty, ktoré má vo vlastnom fonde a žiadajú ich iné knižnice pre svojich používa-
teľov (MVS požiadaná).  
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Požiadaná MVS, MMVS 

V rámci MVS, MMVS požiadanej bolo z knižničného fondu z celkového počtu 4 244 požiadaviek, iným 
knižniciam poskytnutých 4 099 výpožičiek (4 095 MVS a 4 MMVS), pričom bol zaznamenaný medziročný 
nárast o 714 výpožičiek.  

V priebehu roka sa zamestnanci OKIS vo zvýšenej miere venovali konzultáciám na úseku MVS kolegom 
z partnerských knižníc, aby dokumenty žiadali výhradne prostredníctvom on-line katalógu, napriek tomu 
však naďalej pretrváva zasielanie žiadaniek, ktoré sú neúplné (chýbajú údaje a nepresné citácie). U nevyba-
vených žiadaniek v počte 145 dôvodom neposkytnutia výpožičky MVS a MMVS bolo najmä nedodržanie 
termínu vrátenia dokumentov, obmedzenie výpožičnej lehoty na 2 týždne (pri 5x a viac žiadaných tituloch) 
a objednávok na prezenčný fond. Z celkového počtu kladne vybavených požiadaviek na články bolo v roku 
2013 vyhotovených 367 xerokópií článkov a 970 skenov, čo zodpovedá 373 požiadavkám MVS a MMVS. 

Knižnica zaznamenala rapídny pokles tlačených kópií (pokles o 64 %) a zvýšený nárast skenovaných výpo-
žičiek (nárast o 70 %), čo znamená, že zo strany používateľov je oveľa väčší záujem o skenovanie, a to 
z dôvodu rýchlejšej dostupnosti a nižších nákladov na poskytnutú službu. 

Žiadajúca MVS, MMVS 

V rámci žiadajúcej MVS a MMVS z celkového počtu 672 žiadaniek bolo kladne vybavených 663 požia-
daviek. Zo slovenských knižníc bolo zabezpečených spolu 611 požiadaviek MVS, zo zahraničných knižníc 
bolo kladne vybavených 52 požiadaviek, a to najmä z Česka, Nemecka a Poľska. 

Pri zabezpečovaní žiadajúcej MVS a MMVS boli využívané online prístupy do katalógov slovenských aj 
zahraničných knižníc a realizované elektronické objednávanie dokumentov. Požiadavky na medzinárodnú 
medziknižničnú výpožičnú službu sú uskutočňované najmä prostredníctvom SNK, UKB, ale aj bez spro-
stredkovateľa.  

Rešeršné a informačné služby (konzultantské, poradenské, referenčné) 

V roku 2013 boli tieto služby zabezpečované najmä zamestnancami OKIS a BO v rámci služieb študovní, ale 
informácie poskytovali telefonicky či e-mailom aj zamestnanci iných útvarov. Knižnica v priebehu roka na 
základe požiadaviek používateľov poskytla 255 rešerší, čo je v porovnaní s rokom 2012 pokles o 65 rešerší, 
keďže záujem o spracovanie rešerší sa nedá vždy správne odhadnúť a navyše ide o spoplatnenú službu. 
V rámci rešerší bolo poskytnutých spolu 18 419 záznamov. 

Súčasťou knižnično-informačných služieb je aj poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, 
podaných ústnou alebo písomnou formou. V roku 2013 bolo poskytnutých spolu 38 420 informácií, z toho 
bolo 18 456 faktografických a 19 964 bibliografických. Bibliografické informácie boli naďalej najviac žia-
dané predovšetkým z oblasti ošetrovateľstva, špeciálnej pedagogiky, výchovy, prírodných vied, sociálnej 
práce, ekonomiky, regionalistiky, medicíny, dejín, manažmentu, práva, kriminalistiky, umenia, filozofie, 
spoločenských a aplikovaných vied. 

Súčasťou informačných služieb bola webová služba Spýtajte sa knižnice, v rámci ktorej majú možnosť 
používatelia položiť otázky z rôznych oblastí, na ktoré knižnica odpovedá najneskôr do 48 hodín. Prevažne 
sú to však otázky týkajúce sa knižnice, knižničného fondu, konkrétnych publikácií a pod. Vlani knižnica 
takto odpovedala na 97 otázok položených prostredníctvom uvedenej služby. 

Reprografické služby 

Knižnica umožňuje svojim používateľom využiť reprografické služby na zariadeniach, ktoré sa nachádzajú 
v jednotlivých študovniach. V prevažnej miere sa vyhotovujú najmä xerokópie žiadaných dokumentov iným 
knižniciam v rámci medziknižničnej výpožičnej služby a na propagáciu knižnice.  

Reprografické služby v čitárni na Námestí mládeže boli realizované pomocou dvoch kopírovacích strojov 
(z toho 1 samoobslužný, 1 s obsluhou). V priestoroch študovní na Hlavnej 99 zabezpečovali reprografické 
služby 2 kopírovacie zariadenia (v slovanskej študovni a IVC). V  roku 2013 bolo pre používateľov vyhoto-
vených 23 905 xerokópií. 

Službu samoobslužného kopírovania za zvýhodnených cenových podmienok mohli používatelia využívať 
v čitárni OKIS. V roku 2013 ju však využil iba 1 používateľ, ktorý si vyhotovil spolu 445 kópií. Žiaden 
z používateľov nevyužil možnosť nabitia prenajatej karty ani vrátenia karty a vyplatenia zálohy.  
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Tabuľka 9  Činnosť OKIS v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2011 Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 
Registrovaní  používatelia  10 791 10 334 9 634 
Počet  návštevníkov, v tom: 476 471 505 389 479 626 
̵ požičovňa 83 400 65 212 81 214 
̵ študovne 16 657 14 267 14 090 
̵ OPAC, webstránka 375 226 424 821 401 363 
̵ podujatia 1 188 1 089 959 
Výpožičky, v tom: 272 743 251 130 259 368 
̵ absenčné 205 159 200 735 209 294 
̵ prezenčné 67 584 50 395 50 074 
MVS a MMVS spolu, v tom: 5 005 3 952 4 762 
̵ MVS iným knižniciam 4 237 3 377 4 095 
̵ MVS z iných knižníc 720 526 611 
̵ MMVS z iných knižníc 40 41 52 
̵ MMVS iným knižniciam 8 8 4 

 

4.6 Digitalizácia kultúrneho dedičstva 

Od roku 2012 je knižnica prijímateľom nenávratnej finančnej pomoci z ERDF, prostredníctvom ktorej je 
financovaná implementácia národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Pro-
jekt s celkovým rozpočtom 1 888 689,97 € sa realizuje plne v súlade so zriaďovacou listinou, podľa ktorej 
knižnica „v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje činnosť špecializovaného digitalizačného pracoviska na 
digitalizáciu textových dokumentov a knižničných zbierok (napr. knižničné dokumenty, historické knižničné 
dokumenty a fondy, vzácne rukopisy, staré a vzácne tlače, slovacikálne dokumenty, archívne dokumenty, 
mapy a pod.) ako aj obrazových objektov a malých 3D objektov (napr. galerijné a muzeálne zbierky),“, čo 
znamená, že je nielen oprávnená, ale má aj zodpovednosť za ochranu kultúrneho dedičstva, ktorú bude reali-
zovať aj digitalizáciou v rámci nového pracoviska. 

Realizácia projektu zameraného na rómsku kultúru v SR je tiež plne v súlade so znením Stratégie rozvoja 
pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry a prispeje 
k naplneniu strategických cieľov, napr. „dokumentácia a uchovanie dokumentov zaznamenávajúcich prejavy 
nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane dokumentácie tradičných zručností a digitalizácia týchto infor-
mácií so zreteľom na rómske kultúrne dedičstvo.“ 

4.6.1 Národný projekt 

NP DICRK s kódom ITMS je 21120120004, ktorý bol podporený v rámci OPIS PO2, má stanovený ako svoj 
hlavný cieľ vybudovanie odborného pracoviska – dokumentačno-informačné centra rómskej kultúry, 
ktorý má dosiahnuť realizáciou 3 hlavných aktivít:  

1. Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK 
2. Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK 

2.1 Technické a softvérové vybavenie DICRK 
2.2 Vytvorenie prezentačného portálu 

3. Pilotná prevádzka DICRK 
3.1 Činnosť a fungovanie DICRK 
3.2 Mapovanie a zber prejavov rómskej kultúry 
3.3 Testovacia prevádzka prezentačného portálu 
3.4 Dokumentácia a archivovanie prejavov rómskej kultúry 

DICRK je budované ako organizačná zložka knižnice a jeho súčasťou je aj depozit hmotných artefaktov 
rómskej kultúry. Tie sa v súčasnosti v prevažnej miere nachádzajú vo vlastníctve súkromných osôb, mimo-
vládnych organizácií a rozličných kultúrnych a spoločenských združení. Nie sú katalogizované, systematicky 
popísané a spracované tak, aby mohli byť efektívne využívané konečnými užívateľmi. Týmto vzniká potreba 
koncentrácie prejavov hmotnej a nehmotnej rómskej kultúry a kvalitnej prezentácie živej rómskej kultúry, čo 
bude saturovať práve nové špecializované knižničné pracovisko.  

Prierezovosť rómskej témy spôsobuje, že množstvo študentov vo vzdelávacom procese sa viac alebo menej 
dotkne oblasti rómskej kultúry. Zhromaždenie zdrojov a ich dostupnosť pre široký okruh užívateľov v zmys-
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le umiestnenia informácií na jedno miesto ako aj ich jazykovej zrozumiteľnosti – bilingválne materiály slo-
vensko-rómske a rómsko-slovenské – je poslaním DICRK. Prostredníctvom jeho činnosti bude výsledkom 
projektu: 

a) dokumentácia získaných hmotných a nehmotných kultúrnych prejavov rómskeho etnika,  
b) získanie a spracovanie špecifických informácií o rómskom etniku,  
c) sprístupňovanie hotového digitálneho obsahu prostredníctvom virtuálnej on-line služby, 
d) publikovanie prostredníctvom tlačených a elektronických výstupov (digitálny obsah), 

pričom v snahe dosiahnuť tieto výsledky je projekt obsahovo rozdelený na tri časti: orálna história, hudob-
né dedičstvo Rómov a Rómovia a remeslá. 

Digitálny obsah počas pilotnej prevádzky DICRK budú primárne tvoriť digitally born objekty (e-born), 
čiže kultúrne objekty, ktoré sa v priebehu roka 2013 získavali v priamom styku s rómskou minoritou, a to 
nahrávaním cez nahrávacie zariadenia a kamery. Obsahom jednotlivých zvukových súborov a videosúborov 
sú nahrávky viažuce sa k vyšpecifikovaným témam.  

Implementáciu NP DICRK zabezpečoval projektový tím v zložení projektový manažér, finančný manažér 
a účtovník, vedúci DICRK a koordinátor technického úseku, ktorý koordinovala riaditeľka knižnice. Projek-
tový tím komunikoval so SORK a RO pre OPIS a uskutočňoval všetky činnosti úzko súvisiace s riadením 
projektu ako predkladanie žiadostí o platby, žiadostí o zmenu, mesačné správy, monitorovacie správy, pravi-
delné pracovné stretnutia so SORK a pod. Na základe zmenových konaní, ktoré boli v roku 2013 predložené, 
bolo schválené predĺženie trvania projektu do 30. 9. 2014. 

Súčasťou riadenia projektu bolo plnenie povinností súvisiacich s publicitou projektu. V auguste sa uskutočni-
la tlačová beseda, o implementácii projektu knižnica informovala na svojom webovom sídle, ďalej prostred-
níctvom publikovaných článkov v periodikách ITlib Informačné technológie a knižnice a Bulletin Slovenskej 
asociácie knižníc a na medzinárodnej konferencii a workshope Digitálna knižnica v Jasnej v októbri. 

Na zabezpečenie dodávok tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu boli v zmysle 
príslušných platných predpisov plánované verejné obstarávania, ktoré si knižnica realizovala vo vlastnej 
réžii, resp. využila zmluvy a rámcové dohody, ktoré boli výsledkom centrálneho verejného obstarávania 
v rezorte kultúry. 

Tabuľka 10  Realizácia verejných obstarávaní v rámci NP DICRK 

P. č. Názov Druh zákazky VO Stav obstarávania k 31. 12. 2013 
1. Rekonštrukcia budovy ŠVK podlimitná zákazka ukončené – zákazka bola zrealizovaná 
2. Stavebný dozor pre stavbu ŠVK zákazka s nízkou hodnotou  ukončené – zákazka bola zrealizovaná 

3. 
Dodávka technických zariadení 
a softvéru 

CVO1  
čiastočne ukončené – realizácia formou 
objednávok až v r. 2014 

4. Dodávka právnych služieb zákazka s nízkou hodnotou 
ukončené – zákazka sa realizuje aj v r. 
2014 

5. Dodávka informačných tabúľ zákazka s nízkou hodnotou 
ukončené – 1. časť zákazky zrealizova-
ná 

6. Dodávka interiérového vybavenia podlimitná zákazka ukončené – zákazka bola zrealizovaná 

7. Dodávka služieb mobilného operátora zákazka s nízkou hodnotou 
ukončené – zákazka sa realizuje aj v r. 
2014 

8. Spotrebný materiál 
zákazka s nízkou hodno-
tou/podlimitná zákazka2 

ukončené – prebiehala dodávka tovaru 

9. Dodávka osobného automobilu podprahová zákazka ukončené – zákazka bola zrealizovaná 

10. Dodávka prekladateľských služieb podprahová zákazka 
ukončené – prebiehala ex-post kontrola 
na RO pre OPIS, realizácia v r. 2014 

11. Zvýšenie rýchlosti internetovej linky CVO3 
zákazka sa nerealizovala – pre DICRK 
sa predpokladá zmena poskytovateľa 
internetového pripojenia 

12. 
Typografické spracovanie multime-
diálnej knihy 

podlimitná zákazka 
prebiehala príprava dokumentácie na 
ex-ante kontrolu 

 
                                                 
1 Centrálne verejné obstarávanie realizované MK SR, ktorého výsledkom bude Rámcová dohoda s úspešnými uchádzačmi pre jednotlivé časti 
2 V dôsledku novely zákona č. 25/2006 došlo v 2. polroku 2013 k zmene typu zákazky na podlimitnú zákazku 
3 Centrálne verejné obstarávanie realizované MK SR, ktorého výsledkom je Rámcová dohoda so SWAN, a.s. Bratislava 



Štátna vedecká knižnica v Prešove                      Výročná správa za rok 2013 

27 

4.6.2 Realizácia hlavných aktivít projektu 

Aktivita 1: Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK 

Rekonštrukcia objektu pre NP DICRK bola v zmysle uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom diela s konečným 
rozpočtom nákladov na rekonštrukciu vo výške 194 000 €, úspešne ukončená v marci, kedy prebehlo nielen 
odovzdanie predmetnej stavby, ale aj kolaudačné konanie. V priebehu 1. polroka bolo na základe realizova-
ného verejného obstarávania vo finančnom  objeme 53 000 € dodané všetko potrebné interiérové vybavenie 
ako pracovné stoly, kancelárske stoličky, kontajnery k pracovným stolom, vozíky pod PC, otvorené aj uza-
mykateľné policové skrine a regály, jednoduché vešiakové steny a pod., čím bola aktivita č. 1 ukončená. 

Obrázok 1 Dokumentačno-informačné centrum 
 rómskej kultúry ŠVK v Prešove                    Obrázok 2  Prezentačná miestnosť DICRK 

             
 

Aktivita 2: Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK 

Súčasťou vybavenia DICRK budú zariadenia a technológie pre zabezpečenie technickej prevádzky 
a odborných činností, a to: 

� počítačové pracovné stanice, záložné zdroje, telefónne aparáty, 
� servery, rozvádzače, routre, firewally a tomu zodpovedajúci softvér, 
� dokumentačný skener a tomu zodpovedajúci softvér, digitálne kamery, digitálny fotoaparát, softvér pre 

digitalizáciu a postprocesing, nahrávacie zariadenia do terénu, 
� audiovizuálna strižňa vrátane dabingu, pracovná stanica, softvér, monitor, náhľadový monitor, štúdiové 

slúchadlá, audiomonitory, strihová  klávesnica, audio mix, audioprocesor, mikrofón + stojan + popfilter, 
akustický materiál, produkčný a postprodukčný systém na spracovanie 3D obrazu, Disk Publisher, 

� dataprojektor a plátno, interaktívny dotykový displej, zariadenie na videokonferencie (mikrofóny, auto-
matická rýchla kamera, videokonferenčný PC, atď.), 

� pracovná stanica – multifunkčné voskové kopírovacie zariadenie, samoobslužný skener, elektronické 
čítačky, multimediálny prehrávač, prezentačný 3D monitor, 

� reklamný informačný panel, prezentačná dotyková obrazovka, interaktívny kiosk, turniket, 

ktoré budú umiestnené ako v priestoroch pre zamestnancov, tak v priestoroch pre verejnosť, keďže pracovi-
sko bude členené na 2 zóny: zamestnaneckú zónu a zónu pre verejnosť, resp. budú pridelené priamo zamest-
nancom (mobilné telefóny, tablety, notebooky). 

Časť týchto zariadení, cca ¼ vo finančnom objeme 175 000 €, bola dodaná ešte v závere roka 2012, avšak 
dodávka väčšiny plánovanej techniky a technológií bola podmienená realizáciou CVO na nákup hardvéru, 
softvéru a služieb IKT, ktoré vyhlásilo MK SR a ktoré bolo ukončené v decembri 2013 samostatne pre jed-
notlivé časti CVO. Od dodania technických zariadení a softvéru je závislé ukončenie aktivity č. 2. Realizácia 
druhej podaktivity Vytvorenie prezentačného portálu práve z tohto dôvodu nezačala.  

Aktivita 3: Pilotná prevádzka DICRK 

V prvom mesiaci roka pokračovala príprava na nástup 6 zamestnancov DICRK, ktorí boli prijatí na základe 
výberových konaní dňom 1. februára na novovytvorené pracovné miesta knihovníkov pre zadefinované ob-
lasti rómskej kultúry a pracovníkov audiovízie. Zároveň pokračovala komunikácia s expertnými skupinami, 
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ktoré získavali prvé informácie a pripravovali materiály v súlade s opisom projektu. Servisný technik, prijatý 
ešte v decembri 2012, v spolupráci s vedúcou DICRK pripravil technické vybavenie potrebné pre okamžitú 
prácu knihovníkov a pracovníkov audiovízie.  

Od februára 2013 po nástupe ostatných zamestnancov DICRK sa postupne začal zber materiálu realizovať. 
V priebehu roka bolo uskutočnených 75 výjazdov, počas ktorých sa vykonalo množstvo nahrávaní, či už to 
boli nahrávky spomienkových rozprávaní v rámci orálnej histórie, nahrávky hudobnej a tanečnej produkcie 
alebo záznamy procesu remeselnej výroby a záznamy výtvarnej tvorby, napr.: 

• výtvarná tvorba rómskych detí a ich učiteľov v obci Jarovnice, výtvarná tvorba street artistu Jozefa Feča 
z Kračúnoviec, 

• výstava fotografií s názvom Skutoční ľudia, 

• spomienkové rozprávanie s pamätníkom z obce Soľ v okrese Vranov n/Topľou, 

• rozhovor s najstarším rómskym kováčom Viliamom Šarkozym,  

• tvorba rómskeho rezbára Ondreja Gadžora z Košíc,  

• činnosť umeleckej rezbárskej dielne RomaArt v Čičave v okrese Vranov n/Topľou,  

• dokumentácia kováčstva v meste Klenovec, kde pôsobí rómsky kováč Igor Radič,  

• otvorenie rómskej remeselnej dielne v Krompachoch, 

• festival rómskych remesiel v Dunajskej Lužnej (kováčov, rezbárov, košikárov i výrobcu hudobných 
nástrojov), 

• predstavenia profesionálneho rómskeho divadla Romathan v Košiciach, 

• koncert dievčenskej hudobnej skupiny SABROSA z Bardejova,  

• koncert dievčenskej kapely Luna z Martina, 

• koncert hudobnej kapely Duo Farsa zo Sabinova, 

• nahrávka vlastnej pôvodnej tvorby zoskupenia Duda Band v Sabinove, 

• spevácka súťaž detských talentov Liptovskom Hrádku,  

• talentová súťaž spevákov Romano Hangoro v Lučenci, 

• vystúpenie rómskeho spevácko-tanečného súboru pod vedením Ivana Akimova z Kežmarku,  

• hudobné vystúpenie klaviristu Alexandra Berkiho, študenta Súkromného konzervatória  Hnúšti,  

• tvorba rómskeho klaviristu Miroslava Rácza zo Želiezoviec, 

• rómske festivaly:  

o Rómsky festival v Prešove,  
o Balval Fest v Kokave nad Rimavicou,  
o igánsky Bašavel na hrade Červený Kameň pri Pezinku,  
o rómsky festival Terňipen v Snine,  
o multikultúrny festival v meste Poltár,  

• spomienková slávnosť Biháriho dni v Dunajskej Strede spojená s kultúrnym programom hudobno-
speváckeho charakteru, 

• nahrávky autentických rómskych piesní rómskych speváčok a rómskej komunity z obce Žehňa v okrese 
Prešov, 

• autorské čítanie z knihy rómskej spisovateľky Eriky Hornákovej, 

• čítanie z tvorba rómskeho básnika Romana Goroľa atď. 
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Nasledujúce ukážky dokumentujú činnosť DICRK: 

 

Obrázok 3  Pouličný rómsky muzikant,  zo zbierky kováčskych 
výrobkov Róberta Riga z Dunajskej Lužnej 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 4  Kresba rómskej ženy,  
autor Martin Kaleja-Januv, Jarovnice 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 5  Morská panna, autor amatérsky rezbár Ondrej Gadžor z Košíc 

 

Okrem toho sa počas tohto obdobia zamestnanci DICRK snažili o mapovanie rôznych dokumentov 
a artefaktov dokumentujúcich tradičnú i súčasnú rómsku kultúru tak, aby ich bolo možné spracovať v rámci 
trvalej udržateľnosti, napr. artefakty vo vlastníctve občianskeho združenia Jekhetane-Spolu v Prešove, pre-
važne išlo o 3D a 2D hmotné výtvarné diela (obrazy a sochy). 

Nevyhnutnou technickou výbavou pre činnosť DICRK je motorové vozidlo Mercedes Benz Vito, ktoré 
bolo obstarané v polroku 2013 a bolo využívané hlavne na dopravu odborných a technických zamestnancov 
DICRK do lokalít, v ktorých sa realizoval zber materiálu. 

V oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu je v priloženej tabuľke zobrazený východiskový, 
existujúci a očakávaný stav: 
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Tabuľka 11  Stav výsledkových a dopadových indikátorov 

Typ Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisko Plán Stav  
indikátorov 
k 31.12.2013 Hodnota Rok Hodnota Rok 

V
ýs

le
do

k
 

Počet nových a/alebo technicky 
zhodnotených objektov 

počet 
0 2010 1 2014 1 

Počet nových a/alebo technicky 
zhodnotených zariadení 

počet 
0 2010 106 2014 51 

Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných on-line 

počet 
0 2010 1 2014 0 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných 
miest 

počet 
0 2010 8 2019 8 

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených mužmi 

počet 
0 2010 4 2019 5 

Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených ženami 

počet 
0 2010 4 2019 3 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 
využívajú výsledky projektu 

počet 
0 2010 20 2019 0 

 

4.7 Propagácia, prezentačná a edičná činnosť 

Knižnica okrem výstupov odbornej činnosti (bibliografické záznamy v online katalógu, výpožičné služby) 
propagovala svoje fondy a služby aj realizáciou ďalších aktivít smerom k verejnosti, a to prostredníctvom 
uskutočnených výstav, prednášok, prezentácií odborných podujatí a exkurzií a edičnou činnosťou. 

4.7.1 Kultúrno-spoločenské, odborné a vzdelávacie podujatia 

V roku 2013 bolo uskutočnených spolu 110 podujatí, v tom napr. bolo 23 výstav, 6 prezentácií, prednášok 
a besied a 48 výstav novej literatúry, ktoré majú u používateľov stále veľmi pozitívny ohlas, nakoľko si 
môžu bez čakacej lehoty okamžite vybrať a požičať dokument, ktorý ich zaujme. Výstavy novej literatúry sa 
realizovali týždenne a predstavujú vlastne voľný prístup k najnovším prírastkom knižničného fondu. V rámci 
realizácie vzdelávacích podujatí knižnica zrealizovala 30 exkurzií a 2 metodické podujatia k citovaniu 
a rešeršovaniu.  

Zo spomínaných podujatí  to boli: 

• Informačný deň s účasťou 43 návštevníkov, ktorý prezentoval dostupnosť získavania informácií pro-
stredníctvom systému Naviga a ktorý prebiehal formou presnej ukážky registrácie, navigovania 
a vyhľadávania v databázach (marec),  

• prezentácia elektronických služieb pod názvom Vzdialený prístup k elektronickým informačným 
zdrojom (marec),  

• beseda v spolupráci s KR PZ v Prešove Bez násilia každý deň (marec) 

• Ukrajinsko-rusínska problematika v retrospektíve - prezentácia vybranej edičnej činnosti bibliogra-
fického oddelenia ŠVK v Prešove za rok 2012 (marec) 

• beseda k zahájeniu realizácie projektu v spolupráci s KR PZ v Prešove Tvoja správna voľba (máj) 

• náučno-popularizačné podujatie pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka (november). 

Časť týchto podujatí sa uskutočnila v rámci 14. ročníka už tradičného celoslovenského podujatia Týždeň 
slovenských knižníc zameraného v duchu motta „Knižnice pre všetkých“ na prezentáciu všetkých sloven-
ských knižníc. 

Knižnica realizovala aj odborné podujatie pre historikov, archivárov a knihovníkov pod názvom Kresťan-
ská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (knižná kultúra – pamiatky  – osobnosti). Bola to vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych 
bratov na Veľkú Moravu. Súčasťou služieb knižnice pre verejnosť bola stála výstava plagátov výtvarného 
umenia. 
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Tabuľka 12  Podujatia knižnice 

Ukazovateľ Skutočnosť 2011 Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 
Podujatia pre používateľov, v tom: 158 112 110 
̵ výstavy, prednášky, prezentácie, besedy 18 25 29 
̵ výstavky nových kníh 50 50 48 
̵ informačná výchova 87 30 32 
̵ odborné podujatia  3 7 1 

 

4.7.2 Edičná činnosť 

V roku 2013 bolo vydaných 6 titulov, z toho štyri v tlačenej a elektronickej podobe a dva iba v elektronickej 
podobe. Dominantne sa edičná politika knižnice viaže na vydávanie odborných publikácií s dôrazom na 
mapovanie dejín knižnej kultúry a to v čo najširšom slova zmysle. V tejto súvislosti sa knižnici podarilo vy-
dať tri recenzované zborníky k dejinám knižnej a duchovnej kultúry, ktoré obsahujú celkovo 29 vedeckých 
štúdií a materiálov, ako aj rubriku rozhľady (1), kroniku – správy (14), ktoré mapujú aktivity knižnice ako aj 
iných inštitúcií v súvislosti s výskumom dejín knižnej kultúry; recenzie – anotácie (20), ktoré hodnotia aktu-
álnu slovenskú alebo zahraničnú tvorbu a vybrané tituly v stanovenej oblasti.  

V rámci mapovania dejín slovenskej, resp. uhorskej typografie, dejín kníhkupectva a knižného trhu 
s dôrazom na mesto Prešov a región Šariša bola vydaná monografia prezentujúca viaceré aktivity 
a životné osudy Samuela a Jána Mórica Révaiovcov, resp. ich rodinné podnikanie v 2. polovici 19. storo-
čia – začiatku 20. storočia, ktoré preslávili vybudovaním jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych vy-
davateľstiev svojej doby pod názvom „Bratia Révaiovci“. 

Na úseku výskumu regiónu a osobností bola vydaná odborná publikácia o prof. PhDr. Anne Valcerovej-
Bacigálovej, CSc. s podnázvom „poézia a teória prekladu“, ktorá obsahuje aj tri hodnotiace štúdie a perso-
nálnu bibliografiu tejto poetky, literárnej vedkyne, prekladateľky a vysokoškolskej pedagogičky s dôrazom 
na slavistiku.  

V súvislosti s výskumom rusínskej a ukrajinskej minority a osobnosti regiónu bola vydaná odborná publiká-
cia, prezentujúca život a tvorbu etnografa v oblasti zbierania rozprávok, piesní, žartov, prísloví a porekadiel, 
skúmania ľudových tradícií, pedagóga, venujúceho sa literárnej a publikačnej činnosti doc. PhDr. Michala 
Hirjaka, CSc. (1933 – 2007) v súvislosti s okrúhlym 80. výročím jeho nedožitých narodenín. Obsahuje hod-
notiacu štúdiu štúdií paralelne v slovenskom a ukrajinskom jazyku a personálu bibliografiu osobnosti. 

4.7.3 Domáca a zahraničná spolupráca 

Domáca a zahraničná spolupráca knižnice sa prejavovala  na rôznych úsekoch knižničnej práce. Najintenzív-
nejšia spolupráca prebiehala v oblasti knižnično-informačných služieb, keď knižnica aktívne spolupraco-
vala s knižnicami na Slovensku aj v zahraničí pri poskytovaní MVS a MMVS.  

Na úseku medzinárodnej výmeny dokumentov pokračovala spolupráca s knižnicami v zahraničí, a to 
s knižnicou Ústavu pro soudobé dějiny v Prahe, so Slovanskou knižnicou pri Národnej knižnici Českej re-
publiky v Prahe, s knižnicou Ústavu mezinárodních vztahu v Prahe (Česko). Ďalšími výmennými partnermi 
boli Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego v Katowiciach (Poľsko), Univerzitná knižnica Užhorodskej štátnej 
univerzity a Zakarpatská oblastná všeobecná vedecká knižnica v Užhorode (Ukrajina) a Národná knižnica 
v Minsku (Bielorusko). Spolupráca prebiehala na základe ponúk a dopytu knižnice a partnerských knižníc. 
Plodná spolupráca v tejto oblasti prebiehala aj medzi slovenskými knižnicami, a to hlavne s vedeckými kniž-
nicami, knižnicami múzeí a vedeckých ústavov. 

Na úrovni agendy BO v rámci výmeny informácii, účasti na prezentáciách ako aj odborných poduja-
tiach knižnica spolupracovala najmä s organizáciami ako vysoké školy, múzeá a pod., ale aj so spolkami, 
redakciami, knižnicami a médiami v oblasti slavistiky s dôrazom na rusínistiku a ukrajinistiku. Takými part-
nermi pre túto oblasť spolupráce už tradične boli Zväz Rusínov-Ukrajincov SR, Rusínska obroda na Sloven-
sku, Redakcia novín Nove žyttja, časopisu Duklja, novín Narodny novynky, časopisu Rusyn, redakcia SNM 
– Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Spolok ukrajinských spisovateľov Slovenska, Spolok rusínskych 
spisovateľov Slovenska, Združenie inteligencie Rusínov Slovenska,Asociácia ukrajinistov Slovenska, Gene-
rálny konzulát Ukrajiny v Prešove, Centrum ukrajinskej kultúry Prešov, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry 
vo Svidníku, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, redakcia rusínskeho a ukrajinského vysielania Roz-
hlasu a televízie Slovenska, Inštitút rusínskeho jazyka a kultúry či Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky 
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Filozofickej fakulty PU, SNK v Martine, regionálne knižnice Prešovského a Košického kraja až po obce so 
zmiešaným obyvateľstvom – rusínskym a ukrajinským. 

V rámci mapovania dejín knižnej kultúry BO spolupracovalo s vedeckovýskumnými pracoviskami, ve-
deckými a akademickými knižnicami na Slovensku. Svoje odborné podujatia organizovalo v spolupráci so 
Slovenskou asociáciou knižníc, Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov – Prešov a Občian-
skym združením Kultúrne fórum. Aktívne na nich vystúpili odborníci zo zahraničia, napr. Szegedi Tudomá-
nyegyetem (Szeged) Herman Ottó Múzeum (Miskolc), Кrymskyj humanitarnyj universitet (Jalta) či Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (Budapest). Zároveň odborní zamestnanci knižnice prezentovali svoje výskumy 
doma aj v cudzine napr. aktívnou účasťou na Kolokviu moravských, českých a slovenských bibliografov 
v moravskom Zlíne.  

Vydané edičné tituly odzrkadľujú dobrú spoluprácu BO a iných slovenských a zahraničných pracovísk, ak-
ceptovanie knižnice v rámci odbornej verejnosti, ako aj záujem o publikovanie aktuálnych parciálnych vý-
skumov v jednotlivých tituloch vydávaných knižnicou. 

DICRK začalo s budovaním vzťahov na domácej úrovni s kultúrnymi organizáciami, ktoré sa v rámci svojho 
poslania primárne venujú dokumentácii a prezentácii rómskej kultúry, napr. divadlo Romathan v Košiciach, 
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Vihorlatské múzeum v Humennom, Múzeum rómskej 
kultúry v Martine a pod., ako aj ďalšími inštitúciami a neziskovými organizáciami zaoberajúcimi sa kultúr-
nymi aktivitami v predmetnej oblasti ako Občianske združenie Charťikano z Dunajskej Lužnej, Žitnoostrov-
ské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, Rómsky inštitút a Dokumentačné centrum v Bratislave 
a Občianske združenie Jekhetane-Spolu v Prešove atď. 

 

4.8 Informačné technológie 

Knižnica v roku 2013 pokračovala v realizácii NP DICRK financovaného v rámci OPIS PO2. Začiatkom 
roka bol fyzicky realizovaný nákup 1. časti IKT zariadení, na zakúpenie ktorých knižnica dostala súhlas MK 
SR až v novembri 2012, na základe objednávky z rámcovej zmluvy s VT Group s.r.o. zadanej v decembri 
toho istého roka.  

Na zabezpečenie základnej knihovníckej činnosti knižnica využívala naďalej KIS Virtua od firmy VTLS Inc. 
ako svoj základný knižničný softvér.  

Hardvérové zabezpečenie a údržba 

V začiatku roka pokračovala dodávka zariadení do DICRK a to 1 ks dataprojektor+plátno, audio 
a videozariadenia na zber a úpravu dát (full HD kamera, 3D kamera, počítače na spracovanie obrazu, softvér 
a pod.) a na oddelení boli inštalované elektronické riadené vstupy, turniket, jednosmerná bránka 
a upgradeovaný prístupový systém.   

Keďže kvôli implementácii všetkých národných projektov v rezorte bol úplne zastavený nákup IKT zariade-
ní pre mimoprojektové aktivity z Rámcovej dohody s VT Group s.r.o. a nové centrálne verejné obstarávanie 
bolo začaté až v polroku 2013 a ukončené tesne pred koncom kalendárneho roku s tým, že podpis samotných 
zmlúv s víťazmi niektorých častí sa posunul až na rok 2014, nebolo možné realizovať nákup a obnovu IKT 
zariadení, čo značne zvýšilo nároky na servis opotrebovaných PC, ktoré už ďalej nemohli plniť svoj účel. 
Priebežne bola realizovaná iba výmena opotrebovaných batérií v UPS, ktoré zabezpečujú prevádzku pracov-
ných staníc pri výpadku elektrického napätia. 

Z projektu Implementácia RFID technológie v knižnici – II. etapa boli kvôli neukončenému CVO schválené 
kapitálové výdavky vo výške 40 240 € viazané a presunuté na použitie v ďalšom roku a z bežných vý-
davkov bolo realizované verejné obstarávanie na nákup RFID etikiet na označenie knižničného fondu. Bolo 
zakúpených 212 400 ks etikiet na tlačené dokumenty a CD/DVD médiá. V roku 2013 zamestnanci OASF 
a OKIS označili RFID etiketami spolu so zaevidovaní do systému KIS Virtua 67 920 dokumentov.  

Softvérové zabezpečenie a údržba 

KIS Virtua bežal v rutinnej prevádzke, priebežne podľa potreby boli vytvárané, resp. aktualizované skripty 
na odhaľovanie chýb, napr. duplicitné záznamy holdingov, chyby v štruktúre prírastkových čísel a signatúr 
a pod. a pomocou existujúcich skriptov generované dokumenty základnej odbornej evidencie (Prírastkový 
zoznam a Zoznam úbytkov). Od mája 2013 knižnica začala využívať tlač evidencie MVS priamo zo systému 
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KIS Virtua, čím sa získal čas, ktorý bol predtým potrebný na manuálnu evidenciu v knihe MVS, na realizá-
ciu iných odborných činností.  

V priebehu roka bol reinštalovaný e-mailový server do virtuálneho prostredia a presunutý na novší hardvér, 
čo umožnilo zvýšenie veľkosti jednotlivého e-mailu na 10 MB. Priebežne sa riešili problémy s elektronickou 
poštou, aplikačným softvérom, výpadkami siete alebo celkovým používaním PC.  

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov boli vyma-
zané údaje o používateľoch, ktorí  nemali evidovanú nijakú aktivitu za posledné 2 roky a voči knižnici nema-
li nijaké podlžnosti. Po vymazaní z databázy používateľov boli následne skartované ich prihlášky používate-
ľa. Po schválení a nadobudnutí účinnosti nového zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov boli 
v súlade s týmto zákonom aktualizované evidencie a dokumenty, ktoré organizácia ako prevádzkovateľ IS je 
povinná evidovať a viesť. 

Internetové pripojenie v knižnici realizuje firma SWAN s.r.o., ktorá je centrálnym poskytovateľom interne-
tových služieb pre organizácie pod zriaďovateľskou pôsobnosťou MK SR. Uzol na Hlavnej 99 je aj pod 
správou vládnej siete GOVNET, ktorá poskytuje podporu DNS a e-mailových služieb knižnice. 

Ochranu údajov v KIS Virtua pred poškodením a stratou, ako aj centrálne zálohovanie dát v súčasnosti za-
bezpečuje správca servera, na ktorom beží KIS Virtua. O ochranu počítačov v knižnici pred počítačovými 
vírusmi sa stará antivírusový systém AVG, na ktorý bola predĺžená licencia na ďalšie dvojročné obdobie do 
októbra 2014 a  je pravidelne aktualizovaný, čo značne prispieva k tomu, že počas celého roka bolo zavírenie 
pracovných staníc v podstate nulové. 
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5. ROZPOČET KNIŽNICE 

 

Plnenie rozpočtu           v € 

Tabuľka 13  Plnenie rozpočtu knižnice 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2012 

Schválený 
rozpočet 

2013 

Upravený 
rozpočet  

2013 

Skutočnosť 
2013 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
11/10x100 

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 
z toho: 

27 347 24 000 24 000 599 136   

200 Nedaňové príjmy 
z toho: 

25 547 24 000 24 000 25 457 106,1 99,6 

210 Príjmy z vlast. majetku 1 478  300 577 192,3 39,0 
220 Administratívne a iné 
poplatky  

24 069 24 000 22 560 19 564 86,7 81,3 

290 Iné nedaň. príjmy 
z toho: 

1 800   4 176  232,0 

292 Príjmy z dobropisov 1 800   4 176  232,0 
231 Kapitálové príjmy    1 140 1 140 100,0  
311 Granty    2 104   
322 Príjmy od iných subjek-
tov verej. správy 

   571 575   

600 Bežné výdavky  
z toho: 

1 029 623 765 970 1 177 194 1 179 174 100,2 114,5 

610 Mzdy,platy služ.príjmy 
a OOV  

295 329 221 365 384 402 383 067 99,7 129,7 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 

102 020 77 300 165 605 166 149 100,3 162,9 

630 Tovary a služby 
z toho: 

630 932 466 105 623 281 626 052 100,4 99,2 

631 Cestovné náhrady 1 809 2 000 8 184 8 184 100,0 409,2 
632 Energie, voda a komun. 50 591 82 950 71 037 71 037 100,0 140,4 
633 Materiál  183 848 87 655 206 675 206 940 100,1 112,6 
z toho: reprezentačné 4 252      
634 Dopravné 9 492 13 250 21 452 21 452 100,0 226,0 

635 Rutinná a štand. údržba 42 532 10 500 49 801 49 801 100,0 117,1 
636 Nájomné za prenájom 186 158 135 100 101 630 104 196 102,5 56,0 
637 Ostatné tovary a služby 156 502 134 650 164 502 164 442 100,0 105,1 
640 Bežné transfery 
z toho: 

1 342 1 200 3 906 3 906 100,0 291,1 

Členské príspevky  200 200 200 200 100,0 100,0 
Odchodné   1 280 1 280 100,0  
Náhrada príjmu 1 142 1 000 2 425 2 425 242,5 212,3 
700 Kapitálové výdavky 
z toho: 

33 037  418 859 990 434 236,5  

710 Obstar. kap. aktív 33 037  418 859 990 434 236,5  
Výdavky celkom   
/ BV + KV / 

1 062 660 765 970 1 596 053 2 169 608 135,9 204,2 

Skutočnosť je vrátane mimorozpočtových príjmov a výdavkov. 
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5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 

5.1.1 Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013: 

− záväzný ukazovateľ príjmy ŠR, ktorý bol stanovený výškou 24 000 €, dosiahol k 31. 12. 2013 skutočnú 
výšku 599 136 €, v čom sú započítané aj mimorozpočtové príjmy, 

− záväzný ukazovateľ bežné výdavky schválený vo výške 765 970 € bol k 31. 12. 2013 upravený na sumu 
1 177 194 € a jeho čerpanie bolo v sume 1 179 174 €, v čom sú započítané aj mimorozpočtové výdavky, 

− záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky vo výške 221 365 € bol upravený na sumu 384 402 € 
a čerpanie bolo 383 067 €, v čom sú zahrnuté aj refundácie mzdových prostriedkov pre zamestnancov 
prijatých na realizáciu NP DICRK, 

− záväzný ukazovateľ limit zamestnancov v počte 35 v priebehu roka upravený na 44 bol dodržaný, pre-
počítaný stav bol 43,8. 

Tabuľka 14  Záväzné ukazovatele rozpočtu 

Ukazovateľ Klasifikácia Rok 2013 (v €) 
Príjmy ŠR  (zdroj 111) 
Kód programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť 

kat. 200 24 000 

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

- mzdy, platy, služobné príjmy a OOV      

kat. 600 
 

kat. 610 

765 970 
 

221 365 
Limit zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  35 

 

V priebehu roka bolo k schválenému rozpočtu vykonaných 27 rozpočtových opatrení, z toho 10 na kapitá-
lové výdavky: 

RO č. 1 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky súvisiace s realizáciou NP 

DICRK – uvoľnenie viazaných finančných prostriedkov, zálohová platba vo výške 381 804,62 € 

 RO č. 2 
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov zo zálohovej platby vo výške 72 291,78 €, presun na kapitálové 

výdavky – NP DICRK 

RO č. 3/KV - EÚ 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške  72 291,78 €, presun z bežných výdavkov – NP DI-

CRK 

RO č. 4/KV 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky – presun z minulého 

roku vo výške 8 040,00 € súvisiace s realizáciou prioritného projektu 08T0109 Implementácia RFID 
technológie v knižnici 

RO č. 5 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky v celkovej sume 139 700 €, 

konkrétne:  
� prvok 08T0103: Autorské, redakčné, grafické a polygrafické spracovanie edičnej činnosti – 8 000 € 
� prvok 08T0105: Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK - II. fáza – 20 000 € 
� prvok 08T0106: Nákup knižničných fondov – 20 000 € 
� prvok 08T0109:  

- Výmena a montáž regálov v študovniach – 10 000 €  
- Riešenie opráv nehnuteľností ŠVK Prešov, Hlavná 99-zadný trakt – 35 000 €  
- Implementácia RFID technológie v knižnici – 44 700 € 
- Interiérové úpravy OKIS – 2 000 € 

RO č. 6 
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov zo zálohovej platby vo výške 165 600,00 €, presun na kapitálové 

výdavky – NP DICRK 
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RO č.7/KV - EÚ 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 165 600,00 €, presun z bežných výdavkov – NP 

DICRK   

RO č. 8/KV 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prioritnom projekte 08T0109 Implementácia RFID techno-

lógie v knižnici – II. fáza vo výške 32 200,- €  

RO č. 9 
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov zo zálohovej platby vo výške 118 295,52 €, presun na kapitálové 

výdavky – NP DICRK 

RO č. 10/KV - EÚ 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 118 295,52 €, presun z bežných výdavkov – NP 

DICRK  

RO č. 11 
− zvýšenie záväzného ukazovateľa: priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov o 9 osôb ( na 

stav 44 zamestnancov)  

RO č. 12 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 0A90605 – NP DICRK (refundácia miezd a odvodov) 

vo výške 11 177,61 € 

RO č. 13/KV - EÚ 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 59 285,11 €, presun z bežných výdavkov – NP DI-

CRK  

RO č. 14 
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov zo zálohovej platby vo výške 59 285,11 €, presun na kapitálové 

výdavky – NP DICRK. Zvýšenie bežných výdavkov v sume 140 000,00 € - druhá zálohová platba 

RO č. 15 
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov celkom 3 387,00 €, z toho v programe 08S0105 o sumu 1 387 € - 

Knižnice a knižničná činnosť (dofinancovanie OPIS PO 2) a v programe 08T0109 Interiérové úpravy 
OKIS – spracovanie projektovej dokumentácie o sumu 2 000 € - presun na kapitálové výdavky 

RO č. 16/KV - EÚ 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 3 387 €, z toho v programe 08S0105 o sumu 1 387 € 

– nákup auta (dofinancovanie) a 08T0109 Interiérové úpravy OKIS  - spracovanie projektovej dokumen-
tácie o sumu 2 000 € 

RO č. 17 
− presun v rozpočte bežných výdavkov 65 000,00 €, zníženie v kategórii 630 – tovary a služby, zvýšenie 

v kategórii 610 – mzdy a platy  

RO č. 18 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 0A90605 – NP DICRK (refundácia miezd a odvodov) 

vo výške 54 043,02 € 

RO – schválenie rozpočtového presunu – dodatok k RO č. 5 
− presun v rozpočte bežných výdavkov: zníženie v kategórii 630 – tovary a služby, zvýšenie v kategórii 

620 – poistné a príspevok do poisťovní, v prioritnom projekte 08T0105 Retrokonverzia knižničného fon-
du ŠVK suma 1 736 €, v prioritnom projekte 08T0103 Autorské, redakčné, grafické a polygrafické spra-
covanie edičnej činnosti suma 1 305 € 

RO č. 19 
− presun v rozpočte bežných výdavkov: zníženie v prioritnom projekte 08T0109 Výmena a montáž regálov 

v študovniach – 10 000,00 €, zvýšenie v prioritnom projekte 08T0106  Nákup knižničných fondov + 
10 000,00 €  
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RO č. 20 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 0A90605 – NP DICRK (refundácia miezd a odvodov) 

vo výške 27 464,05 € 

RO č. 21 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 0A90605 – NP DICRK (refundácia miezd a odvodov) 

vo výške 40 360,92 € 

RO č. 22/KV - EÚ 
− zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov – NP DICRK o sumu 9 054,00 € - zdroj 111 

RO č. 23 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 0A90605 – NP DICRK (refundácia miezd a odvodov) 

vo výške 64 121,54 € 

RO č. 24/KV  
− zníženie rozpočtu – viazanie kapitálových výdavkov v prioritnom projekte 08T0109 Implementácia 

RFID technológie v knižnici vo výške 40 240,- €  

RO č. 25 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 0A90605 vo výške 9 054,00 €, vrátenie na zálohovú 

platbu. Viazanie zálohovej platby vo výške 47 791,87 €   

RO č. 26 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kategórii 600 vo výške 10 149,00 € 

RO č. 27/KV 
− zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe 0A90605 – NP DICRK (presun na zálohovú plat-

bu) vo výške 9 054,00 € 

Tabuľka 15  Štruktúra rozpočtu po úpravách RO 

Ukazovateľ 
schválený  
rozpočet 

úprava  
rozpočtu 

upravený  
rozpočet 

k 31.12.2013 
Príjmy celkom 24 000 - 24 000 
Bežné výdavky spolu, z toho: 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, z toho: 
- mzdy, platy (610) 
08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO 
08T0105 Projekt informatizácie kultúry 
08T0106 Akvizícia knižničných fondov 
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 
z toho: mzdy, platy (610) 

765 970 
765 970 
221 365 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

411 224 
8 762 

65 000                                    
 8 000 

20 000 
30 000 
79 700 

264 762 
98 037 

1 177 194 
774 732 
286 365 

8 000 
20 000 
30 000 
79 700 

264 762 
98 037 

Limit zamestnancov 35 9 44 
Kapitálové výdavky spolu, z toho: 
0A90605 Obstaranie kapitálových aktív 
08S0105 Obstaranie kapitálových aktív 

–– 
–– 
–– 

418 859 
415 472 

 3 387 

418 859 
415 472 

       3 387  
Výdavky vrátane kapitálových celkom 765 970 830 083 1 596 053 

 

5.2 Príjmy organizácie 

5.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 

Celkové príjmy organizácie boli schválené vo výške 24 000 €, skutočnosť dosiahla sumu 599 136 €, 
v ktorej sú započítané mimorozpočtové príjmy uvedené v tabuľke č. 15. 
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Tabuľka 16  Štruktúra príjmov 

Ukazovateľ 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť  
k 31.12.2013 

% 
plnenia 

Príjmy celkom, z toho: 24 000 24 000 599 136  
200 Nedaňové príjmy celkom, z toho: 24 000 24 000 25 457 106,1 
210 príjmy z vlastníctva majetku –– 300 577 192,3 
220 príjmy z vlastnej činnosti, z toho:  

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

24 000 
–– 

24 000 

22 560 
–– 
–– 

19 564 
9 575 
9 989 

86,7 
 
 

292 dobropisy –– –– 4 176 –– 
230 Kapitálové príjmy  1 140 1 140  
311 Granty a transfery   2 104  
322 Príjmy od ostatných subjektov verejnej správy   571 575  

 

Rozpočet príjmov knižnice v hodnote 24 000 € sa začiatkom roka javil ako primeraný a v podmienkach 
knižnice splniteľný. Vývoj v priebehu roka ukázal, že predpoklad bol odhadnutý správne, príjmy sa napĺňali 
rovnomerne a dokonca sa mesačne prekračovali. Celkové skutočné plnenie rozpočtových príjmov je 
599 136 €.  

V roku 2013 bol naplnený aj rozpočet kapitálových príjmov z predaja nehnuteľnosti – pozemku s výmerou 
34 m² v obci Záborské. 

210 príjmy z vlastníctva majetku, z toho:  577 € 

- 212002 z prenajatých pozemkov (krátkodobý prenájom časti pozemku na in-
štaláciu lunaparkov) 

  278 € 

- 212003 z prenájmu priestorov  (prenájom priestorov na osadenie bankomatu) 299 € 

220 administratívne a iné príjmy, z toho: 19 564 € 

- 222003 z porušenia predpisov (sankcie za oneskorené vrátenie knižničných 
dokumentov) 

9 575 € 

- 223001 z predaja služieb (príjmy za registráciu nových používateľov 
a vystavenie preukazov, reprografické služby, rešerše a poskytovanie medzi-
knižničnej výpožičnej služby) 

9 989 € 

290 iné nedaňové príjmy, z toho: 4 176 € 

- 292012 z dobropisov 4 176 € 
230 kapitálové príjmy 1 140 € 
310 granty a transfery 2 104 € 
320 od ostatných subjektov verejnej správy 571 575 € 

 

5.2.2 Vyhodnotenie mimorozpočtových príjmov 

Mimorozpočtové príjmy knižnica získala ako dar od spoločnosti Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, Račianska 
25, Bratislava, prevádzka Košice vo výške 2 104 € v minulých rokoch. Použité boli na odmeny pre zamest-
nancov a odvody do poistných fondov. 

Sumu 571 575 € nám poukázalo Národné osvetové centrum Bratislava na úhradu výdavkov pri nákupe vý-
počtovej techniky v rámci projektu 0A90609 – Harmonizácia informačných systémov. Rozpočtové opatrenie 
na tieto finančné prostriedky dostalo Národné osvetové centrum, druhé rozpočtové opatrenie pre knižnicu už 
nemohlo byť vystavené, preto ich mohla čerpať iba ako mimorozpočtové, a to aj v príjmoch aj vo výdav-
koch. 

5.2.3 Prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

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

5.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Celkové výdavky knižnice boli na základe upraveného rozpočtu vo výške 1 596 053 €, skutočnosť bola 
2 169 608 €. Výdavky boli čerpané na úhradu miezd, odvodov, tovarov a služieb, teda na bežný chod knižni-
ce, na mimorozpočtové výdavky a tiež na bežné a kapitálové výdavky pre NP DICRK. 

Tabuľka 17  Čerpanie výdavkov celkom 

Pol.  Názov 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

čerpanie 
% 

čerpania 
610   Mzdy, platy a OOV 221 365 384 402 383 067 99,7 
620   Poistné a príspev. do poisť. a NÚP 77 300 165 605 166 149 100,3 
630   Tovary a ďalšie služby 466 105 623 281 626 052 100,4 
640   Bežné transfery 1 200 3 906 3 906 100,0 
700   Kapitálové výdavky 0 418 859 990 434 236,5 
Výdavky spolu  765 970 1 596 053 2 169 608 135,9 

 

Čerpanie bolo členené na: 
− bežné výdavky    1 179 174 € 
− kapitálové výdavky       990 434 € 

a) čerpanie bežných výdavkov celkom: 

Finančné prostriedky vo výške 2 169 608 € boli použité na bežnú činnosť knižnice, na výplatu miezd 
a odvodov do poistných fondov, na nákup energií, materiálov a rôznych služieb pre zabezpečenie bezprob-
lémovej prevádzky knižnice. 

610 Mzdy v hodnote 383 067 € boli použité na výplatu tarifných miezd, osobných príplatkov, príplatkov za 
riadenie, nadčasovú prácu a na mimoriadne odmeny pre zamestnancov organizácie, z toho 285 030 € 
z vlastného rozpočtu a 98 037 € ako refundácia z finančných prostriedkov EÚ a 1 560 € z mimorozpočtových 
prostriedkov 
620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 166 149 € boli použité v zákonom stanovenej výške, z toho 130 
028 € z vlastného rozpočtu a 36 121 € ako refundácia z finančných prostriedkov EÚ a 544 € 
z mimorozpočtových prostriedkov 
630 Tovary a služby v hodnote 626 052 € boli použité na tieto účely: 

Tabuľka 18  Čerpanie výdavkov v položke Tovary a služby (630)  

Pol.  Názov 
upravený 
rozpočet 

čerpanie 
k 31.12.2013 

% 
čerpania 

631   Cestovné výdavky       8 184 8 184 100,0 
632   Energie, voda, komunikácie 71 037 71 037 100,0 
633   Materiál a dodávky 206 675 206 940 100,1 
634   Dopravné 21 452 21 452 100,0 
635   Rutinná a štandardná údržba 49 801 49 801 100,0 
636   Nájomné za nájom 101 630 104 196 102,5 
637   Ostatné tovary a služby 164 502 164 442 100,0 
Tovary a služby spolu  623 281 626 052 100,4 

 

631 Cestovné výdavky v sume 8 184 € boli vyplatené ako cestovné náhrady pri 375 tuzemských a zahranič-
nej pracovnej ceste. Jednej zahraničnej pracovnej cesty do Zlína v Českej republike sa zúčastnili 2 zamest-
nanci na medzinárodnom podujatí Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov v Krajskej 
knižnici v Zlíne, kde aktívne prezentovali výsledky odbornej činnosti v predmetnej oblasti. Tuzemských 
pracovných ciest sa zúčastnilo 373 zamestnancov, z toho 97 kmeňových zamestnancov a 276 zamestnancov 
v rámci NP DICRK. Kmeňoví zamestnanci uskutočnili pracovné cesty hlavne do Martina, Bratislavy, Košíc 
a iných miest Slovenska. Najčastejšie používaným dopravným prostriedkom bol vlak, v menšej miere auto-
bus a pre niektoré cesty sa po zhodnotení efektívnosti a iných okolnosti, hlavne časových použilo služobné 
motorové vozidlo. Tuzemské pracovné cesty zamestnancov DICRK boli zamerané predovšetkým na zber 
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materiálov v teréne, t.j. vycestovali do lokalít s väčším osídlením rómskou komunitou, kde mapovali výskyt 
umeleckých a remeselných zručností rómskeho etnika. Z vyplatených finančných prostriedkov bola suma 
1 448 € vyplatená z vlastných prostriedkov a suma 6 736 € z prostriedkov EÚ. 

632 Energie, voda, komunikácie: suma 71 037 € bola čerpaná v týchto podpoložkách:  
- 632001 – Energie: čerpanie 54 921 € 
- 632002 – Vodné, stočné: čerpanie 3 765 € 
- 632003 – Poštové a telekomunikačné služby: 9 388 € z vlastného rozpočtu a 878 € z rozpočtu EÚ 
- 632004 – Komunikačná infraštruktúra: 2 085 € (poplatky za užívanie rezortných komunikačných 

a mobilných internetových sietí). Z tejto sumy bolo z vlastných finančných prostriedkov použitých 1 461 
€ a 624 € z prostriedkov EÚ. 

633 Materiál: v rámci celej položky bolo čerpanie vo výške 206 940 €, ktoré boli použité v týchto podpo-
ložkách: 
- 633001 – Interiérové vybavenie: čerpanie spolu 31 407 € z toho: 2 893 € z vlastných prostriedkov bolo 

použité na nákup 13 kancelárskych stoličiek, suma 28 514 € z prostriedkov EÚ bolo použité na komplet-
né zariadenie novovytvoreného strediska v zrekonštruovanej budove   

- 633002 – Výpočtová technika: čerpanie 1 670 € na dovybavenie nového strediska z prostriedkov EÚ  
- 633003 – Telekomunikačná technika: čerpanie spolu 9 149 €, z toho 8 100 € bolo použité na vybavenie 

nového strediska telekomunikačnou technikou z prostriedkov EÚ a 1 049 € z vlastných prostriedkov na 
dovybavenie strediska 

- 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie: čerpanie 5 298 €, z toho 
z vlastných zdrojov 348 € na zakúpenie rebríkov, bezolejového kompresora a iných drobných zariadení, 
suma 4 950 € na vybavenie strediska DICRK 

- 633006 – Všeobecný materiál: čerpanie 68 987 €, z toho sa použilo na nákup papiera a kancelárskych 
potrieb, čistiacich potrieb a ostatného drobného materiálu, z vlastného rozpočtu v hodnote 18 026 €, 
v rámci programu 08T0109 boli nakúpené RFID čipy do kníh v hodnote 44 699 €, z prostriedkov EÚ sa 
nakúpil materiál v hodnote 6 262 € 

- 633007 – Špeciálny materiál: za 8  € a zakúpilo lepidlo  pre potreby knihárskej dielne.  
- 633009 – Knihy, časopisy, noviny: suma 89 229 € bola čerpaná na bežné nákupy periodickej 

a neperiodickej literatúry v hodnote 59 229 € z vlastného rozpočtu a 30 000 € bolo vynaložených na ná-
kup knižničných fondov v rámci prioritného projektu 08T0106 – projekt akvizície knižničného fondu.  

- 633010 – Pracovné odevy, obuv, pomôcky: v hodnote 349 € pre zamestnancov OOF 
- 633013 – Softvér: čerpanie 843 €, z toho 123 € z vlastného rozpočtu na nákup softvéru TechSoup Slo-

vensko, zvyšok 720 € z prostriedkov EÚ 

634 Dopravné v hodnote 21 452 € – čerpanie bolo na úrovni predpokladu. Z vlastných prostriedkov bolo 
čerpané 18 284 €, uhradené  bolo poistné za 4 automobily, údržbu áut a diaľničné známky  a najvyššia suma 
bola čerpaná na nákup pohonných hmôt. Zvyšné prostriedky v sume 3 168 € boli použité na prevádzku no-
vého motorového vozidla Mercedes Benz  z prostriedkov EÚ 

635 Rutinná a štandardná údržba: 49 801 € bolo použité na opravu kopírovacích strojov, výpočtovej tech-
niky, budov a objektov a iné drobné opravy: z vlastného rozpočtu 14 801  € a suma 35 000 € na riešenie 
opráv nehnuteľnosti ŠVK Prešov, Hlavná 99 – predný trakt z prioritného projektu 08T0109.  

636 Nájomné za prenájom skladov kníh, poštového priečinku a kopírovacieho stroja bolo čerpané v sume 
104 196 €, z toho bolo 103 236 € z vlastného rozpočtu a 960 € z prostriedkov EÚ 

637 Služby: výdavky v sume 164 442 € boli čerpané na: 

- 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie: spolu je čerpanie 2 512 €, z toho z vlastného rozpočtu 
1 816 € a z rozpočtu EÚ 696 € 

- 637002 – Konkurzy a súťaže: 1 649 € bolo vyplatené z prostriedkov EÚ na základe zmlúv o vytvorení 
umeleckého výkonu 

- 637003 – Propagácia, reklama, inzercia: 471 € bolo použitých na úhradu nákladov na propagá-
ciu, reklamu a inzerciu – inzercia v celoslovenskom denníku Pravda na osobitné ponukové konania na 
odpredaj nehnuteľností, ktoré sú pre knižnicu už prebytočné  

- 637004 – Všeobecné služby: celkom 20 181 €, suma 13 461 € z vlastného rozpočtu bola použitá na vý-
voz odpadu, revízie zariadení, úhradu režijných nákladov spojených s prenájmom skladov, polygrafické 
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práce, suma 6 950 € v rámci prioritného projektu 08T0103 bola použitá na spracovanie edičnej činnosti 
a 25 € bolo použité z prostriedkov EÚ  

- 637005 – Špeciálne služby: čerpanie 28 990 €, použité na úhradu za právne služby, ochranu objektov 
a notárske overovania potrebných dokumentov v sume 9 839 € z vlastného rozpočtu a suma 14 776 € 
 bola použitá na projekt Retrokonverzia knižničného fondu v rámci prvku 08T0105 a suma 4 375 € 
z prostriedkov EÚ na právne služby, notárske overovanie a pod. 

- 637011 – Štúdie, expertízy, posudky: 2 135 € bolo použité na posudky pre zriadenie parkovacích miest 
a znalecké posudky na ohodnotenie nehnuteľností vyhlásených ako prebytočný majetok štátu 

- 637012 – Poplatky a odvody: 737 € 
- 637014 – Stravovanie: suma 20 137 € použitá ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnan-

cov 
- 637016 – Prídel do SF: 5 872 € ako 1,5 % prídel zamestnávateľa z objemu miezd v zmysle zákona, 

z toho 960 € prídel za zamestnancov DICRK 
- 637023 – Kolkové známky: 90 € 
- 637027 – Odmeny na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru: suma 70 100 € bola za-

platená počas roka, z toho z vlastného rozpočtu 9 783 €, suma 60 317 € bola refundovaná z prostriedkov 
EÚ 

- 637031 – Pokuty a penále: 3 373 € bola vyčíslená za pochybenia z kontroly NKÚ v r. 2011 
- 637035 – Dane: daň z nehnuteľnosti 8 041 €. 
- 637036 – Reprezentačné výdavky – cattering 154 €. 

640 Bežné transfery vo výške 3 906 € boli použité na členské príspevky (200 €) a nemocenské 
dávky (2 425 €) a odchodné (1 280 €). 

b) čerpanie kapitálových výdavkov: 990 434 € 

Tabuľka 19  Rozpočtové zdroje 

Program Zdroj Položka Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 714 Nákup auta  1 387 1 387 
08T0109 111 716 Projektová dokumentácia OKIS 2 000 2 000 
0A90605 111 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 9 054 9 054 
0A90605 11S1 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 18 440 18 440 
0A90605 11S2 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 3 254 3 254 
0A90605 11S3 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 2 791 2 791 
0A90605 13S1 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 113 241 113 241 
0A90605 13S2 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 19 984 19 984 
0A90605 13S3 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 17 142 17 142 
0A90605 11S1 714 Nákup dopravných prostriedkov 26 208 26 208 
0A90605 11S2 714 Nákup dopravných prostriedkov 4 625 4 625 
0A90605 11S3 714 Nákup dopravných prostriedkov 3 967 3 967 
0A90605 13S1 717 Rekonštrukcia a modernizácia 148 185 148 185 
0A90605 13S2 717 Rekonštrukcia a modernizácia 26 150 26 150 
0A90605 13S3 717 Rekonštrukcia a modernizácia 22 431 22 431 
0A90609 14 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení  571 575 
   Kapitálové výdavky spolu 418 859 990 434 
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5.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

a) 01.3.3. – Iné všeobecné služby spolu 1 179 174 €  

Tabuľka 20  Bežné výdavky (funkčná klasifikácia) 

Program Zdroj Položka Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 610 Mzdy, platy a OOV 286 365 283 470 
0A90605 11S1 610 Mzdy, platy a OOV 73 832 73 832 
0A90605 11S2 610 Mzdy, platy a OOV 13 029 13 029 
0A90605 11S3 610 Mzdy, platy a OOV 11 176 11 176 
0A90605 72a 610 Mzdy, platy a OOV  1 560 
  610 Mzdy, platy a OOV 384 402 383 067 
08S0105 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 123 015 123 015 
08S0105 72a 620 Poistné a príspevky do poisťovní  544 
08T0103 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 1 305 1 305 
08T0105 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 5 164 5 164 
0A90605 11S1 620 Poistné a príspevky do poisťovní 27202 27202 
0A90605 11S2 620 Poistné a príspevky do poisťovní 4 801 4 801 
0A90605 11S3 620 Poistné a príspevky do poisťovní 4 118 4 118 
  620 Poistné a príspevky do poisťovní 165 605 166 149 
08S0105 111 630 Tovary a služby 364 278 364 278 
08T0103 111 630 Tovary a služby 6 695 6 695 
08T0105 111 630 Tovary a služby 14 836 14 776 
08T0106 111 630 Tovary a služby 30 000 30 000 
08T0109 111 630 Tovary a služby 79 700 79 700 
0A90605 11S1 630 Tovary a služby 80 049 80 049 
0A90605 11S2 630 Tovary a služby 14 126 14 126 
0A90605 11S3 630 Tovary a služby 12 118 12 118 
0A90605 13S1 630 Tovary a služby 18 308 18 308 
0A90605 13S2 630 Tovary a služby 3 231 3 231 
0A90605 13S3 630 Tovary a služby 2 772 2 772 
  630 Tovary a služby 164 502 164 442 
08S0105 111 640 Bežné transfery 3 906 3 906 
  600 Bežné výdavky spolu 1 177 194 1 479 174 

 

Tabuľka 21  Kapitálové výdavky (funkčná klasifikácia) 

Program Zdroj Položka Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 710 Obstaranie kapitálových aktív 1 387 1 387 
08T0109 111 710 Obstaranie kapitálových aktív 2 000 2 000 
0A90605 111 710 Obstaranie kapitálových aktív 9 054 9 054 
0A90605 11S1 710 Obstaranie kapitálových aktív 44 648 44 648 
0A90605 11S2 710 Obstaranie kapitálových aktív 7 879 7 879 
0A90605 11S3 710 Obstaranie kapitálových aktív 6 758 6 758 
0A90605 13S1 710 Obstaranie kapitálových aktív 261 426 261 426 
0A90605 13S2 710 Obstaranie kapitálových aktív 46 134 46 134 
0A90605 13S3 710 Obstaranie kapitálových aktív 39 573 39 573 
0A90609 14 710 Obstaranie kapitálových aktív  571 575 
  700 Kapitálové výdavky spolu 418 859 990 434 
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5.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry 

Tabuľka 22  Bežné výdavky (programová štruktúra) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 Knižnice a knižničná činnosť 774 732 774 669 
08S0105 72a Knižnice a knižničná činnosť  2 104 
08S  Spolu 774 732 776 773 
08T0103 111 Podpora kultúrnych aktivít 8 000 8 000 
08T0105 111 Projekt informatizácie kultúry 30 000 30 000 
08T0106 111 Akvizícia knižničných fondov 20 000 19 940 
08T0109 111 Stratégia rozvoja slov. knihovníctva 79 700 79 699 
08T   Spolu 137 700 137 639 
0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 181 083 181 083 
0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 31 956 31 956 
0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 27 412 27 412 
0A9 11S Spolu 240 451 240 451 
0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 18 308 18 308 
0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 3 231 3 231 
0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 2 772 2 772 
0A9 13S Spolu 24 311 24 311 
  Spolu 1 177 194 1 479 174 

 

Tabuľka 23  Kapitálové výdavky (programová štruktúra) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 Knižnice a knižničná činnosť 1 387 1 387 
08S 111 Spolu 1 387 1 387 
08T0109 111 Stratégia rozvoja slov. knihovníctva 2 000 2 000 
08T 111 Spolu 2 000 2 000 
0A90605 111 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 9 054 9 054 
0A9 111 Spolu 9 054 9 054 
0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 44 648 44 648 
0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 7 879 7 879 
0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 6 758 6 758 
0A9 11S Spolu 59 285 59 285 
0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 261 426 261 426 
0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 46 134 46 134 
0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 39 573 39 573 
0A9 13S Spolu 347 133 347 133 
0A90609 14 Harmonizácia informačných systémov  571 575 
0A9 14 Spolu  571 575 
  Spolu 418 859 990 434 

 

5.3.4 Analýza výdavkov na prevádzku budov 

Na prevádzku budov boli vynakladané mzdové prostriedky vrátane odvodov pre pozície kurič a upratovačky, 
na nákup energií (plyn, elektrická energia, vodné a stočné). V položke materiál na prevádzku budov sa účtuje 
nákup čistiacich prostriedkov, v rámci opráv sa vykonávali nevyhnutné drobné opravy. Súčasťou nákladov 
na prevádzku budov sú aj služby obstarané dodávateľským spôsobom, najmä režijné náklady v prenajatých 
skladoch, revízie zariadení, ochrana objektov, vývoz odpadu a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, protipožiarna ochrana. 

5.3.5 Výdavky z prostriedkov EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia 

Knižnica je od februára 2012 prijímateľom nenávratnej finančnej pomoci z európskych finančných mecha-
nizmov a v rámci OPIS PO2 realizuje implementáciu NP DICRK. Jeho cieľom je vybudovanie nového pra-
coviska ako ďalšieho organizačného útvaru knižnice, vrátane interiérového vybavenia a vybavenia technic-
kým zariadením pre účely digitalizácie. Úlohou tohto pracoviska je mapovanie, identifikácia, zber 
a dokumentovanie prejavov rómskej kultúry, čiže tvorba nového digitálneho obsahu, tzv. „born digital“ ob-
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jektov z troch oblastí prezentujúcich kultúru rómskeho etnika: história, hudba a remeslá. Technicky vybave-
né pracovisko však v rámci trvalej udržateľnosti bude realizovať aj digitalizáciu analógových kultúrnych 
objektov.  

Jedným z merateľných dopadových indikátorov národného projektu je vytvorenie 8 nových pracovných 
miest, avšak počas implementácie národného projektu je obsadených 10 pracovných miest, dve pracovné 
miesta – pozícia projektový manažér pre riadenie projektu a jedno z dvoch obsadených pozícií kameramanov 
– však budú po ukončení projektu zrušené, aby bol dodržaný indikátor 8 novovytvorených pracovných miest. 
Na základe uvedeného bolo knižnici rozpočtovým opatrením zvýšený limit zamestnancov na 44 osôb v roku 
2013. 

Projekt sa realizuje priebežne na základe schválenej žiadosti a opisu projektu, avšak so sklzom niektorých 
aktivít z dôvodu meškania dodávok väčšej časti plánovaných technických zariadení. Na základe toho boli 
podané zmenové konania o predĺženie realizácie projektu. 

 

Tabuľka 24  Bežné výdavky (vyhodnotenie čerpania prostriedkov EÚ) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 181 083 181 083 
0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 31 956 31 956 
0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 27 412 27 412 
0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 18 308 18 308 
0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 3 231 3 231 
0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 2 772 2 772 
  Spolu 264 762 264 762 

 

Tabuľka 25  Kapitálové výdavky (vyhodnotenie čerpania prostriedkov EÚ) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
0A90605 111 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 9 054 9 054 
0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 44 648 44 648 
0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 7 879 7 879 
0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 6 758 6 758 
0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 261 426 261 426 
0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 46 134 46 134 
0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 39 573 39 573 
  Spolu 415 472 415 472 

 

5.3.6 Vyhodnotenie mimorozpočtových výdavkov  

Mimorozpočtové výdavky knižnica získala ako dar od spoločnosti Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, Račian-
ska 25, Bratislava, prevádzka Košice vo výške 2 104 € v minulých rokoch. Použité boli na odmeny pre za-
mestnancov a odvody do poistných fondov. 

Sumu 571 575 € nám poukázalo Národné osvetové centrum Bratislava na úhradu výdavkov pri nákupe vý-
počtovej techniky v rámci projektu 0A90609 – Harmonizácia informačných systémov. Rozpočtové opatrenie 
na tieto finančné prostriedky dostalo Národné osvetové centrum, druhé rozpočtové opatrenie pre nás už ne-
mohlo byť vystavené, preto ich naša organizácia mohla čerpať iba ako mimorozpočtové a to aj v príjmoch aj 
vo výdavkoch. 

5.3.7 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov na zahraničné aktivity 

Knižnica nečerpala výdavky na zahraničné aktivity. 
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5.4 Finančné operácie 

Finančné operácie v roku 2013 prebiehali na účte sociálneho fondu a depozitnom účte 

5.4.1 Príjmové finančné operácie 

Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol 4 023 €, príjmy tvoril odvod z objemu vyplatených miezd vo 
výške 1,5 %, čo predstavovalo 5 528 €. 

Na depozitnom účte boli prijaté finančné prostriedky vo výške 15 000 € ako finančná zábezpeka od dodáva-
teľa stavebných prác pri opravách nehnuteľnosti na ul. Hlavná 99 – predný trakt od firmy Parson, s.r.o. Pre-
šov. 

V decembri 2013 boli na depozitný účet prevedené finančné prostriedky na doplatok miezd vo výške 
10 149 €. 

5.4.2 Výdavkové finančné operácie 

Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka mali celkovú hodnotu 2 326 €, ktoré boli použité ako prí-
spevok na stravovanie zamestnancov. Konečný stav sociálneho fondu k 31. 12. 2013 má hodnotu 7 225 €. 

Z depozitného účtu bola po vykonaní stavebných prác vrátená finančná  zábezpeka dodávateľovi stavebných 
prác vo výške 15 000 €. Konečný stav depozitného účtu je 10 149 €. 

 

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 

Mimorozpočtové výdavky knižnica získala ako dar od spoločnosti Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, Račian-
ska 25, Bratislava, prevádzka Košice vo výške 2 104 € v minulých rokoch. Použité boli na odmeny pre za-
mestnancov a odvody do poistných fondov. 

Sumu 571 575 € nám poukázalo Národné osvetové centrum Bratislava na úhradu výdavkov pri nákupe vý-
počtovej techniky v rámci projektu 0A90609 – Harmonizácia informačných systémov. Rozpočtové opatrenie 
na tieto finančné prostriedky dostalo Národné osvetové centrum, druhé rozpočtové opatrenie pre nás už ne-
mohlo byť vystavené, preto ich naša organizácia mohla čerpať iba ako mimorozpočtové a to aj v príjmoch aj 
vo výdavkoch. 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

6.1 Organizačná štruktúra 

V súvislosti s realizáciou národného projektu, ktorého výsledkom je zriadenie nového organizačného útvaru 
ako aj v nadväznosti na Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny z 19. 2. 2010, s účinnosťou od 1. januára 
2013 začal platiť nový organizačný poriadok. Jeho nové znenie sa pripravovalo nielen na základe zmien, 
ktoré priniesla doterajšia prax, ale najmä v nadväznosti na obsahovú náplň národného projektu a nového 
pracoviska. Súčasťou organizačného poriadku je organizačná štruktúra4 zohľadňujúca tieto zmeny. 

Odborná činnosť knižnice bola zabezpečovaná čiastočne už v zmysle novej organizačnej štruktúry zamest-
nancami jednotlivých útvarov takto: 

bibliografické oddelenie (5 zamestnancov) – zodpovedá za: 

- spracovanie regionálnej, rusínskej a ukrajinskej bibliografie a spoluprácu pri budovaní článkovej databá-
zy,  

- plnenie úloh v oblasti slavistiky, prevádzka slovanskej študovne,   
- riešenie celoslovenskej výskumnej úlohy v oblasti knižnej kultúry, spracovanie historických tlačí 16.-19. 

storočia, prevádzka študovne starých tlačí, 
- organizáciu odborných, kultúrnych, vzdelávacích a prezentačných podujatí v oblasti výskumu dejín kniž-

nej kultúry a slavistiky,  
- výskumné a edičné aktivity v stanovenej oblasti; 

dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (8 zamestnancov) – zodpovedá za: 

̵ spracovanie koncepčných a strategických dokumentov rozvoja a prezentácie pracoviska, 
̵ mapovanie, identifikovanie a dokumentovanie prejavov živej rómskej kultúry v rámci celého Slovenska, 
̵ zber a odborné spracovanie dát a dokumentov, 
̵ prezentáciu spracovaných výstupov v oblasti rómskej kultúry, 
̵ organizáciu kultúrnych, vzdelávacích, popularizačných a prezentačných podujatí so vzťahom k rómske-

mu etniku na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, 

oddelenie akvizície a spracovania fondov (6 zamestnancov) – zodpovedá za: 

- akvizíciu dokumentov do knižničného fondu, medzinárodnú výmenu dokumentov, kontrolu dodávania 
povinných výtlačkov,  

- akvizíciu domácej i zahraničnej periodickej literatúry a jej evidenciu,  
- spracovanie všetkých získaných dokumentov,  
- starostlivosť o čitateľské katalógy a ich revidovanie, 
- vyraďovanie dokumentov z knižničného fondu;  

oddelenie ekonomiky a prevádzky (4 zamestnanci) – zodpovedá za: 

- ekonomickú agendu súvisiacu s prevádzkou knižnice a so systémom Štátnej pokladnice,  
- mzdovú a odvodovú agendu zamestnancov,  
- správu všetkých objektov a ochranu majetku knižnice, 
- prevádzku a údržbu motorových vozidiel, expedíciu a prísun poštových zásielok, 
- hotovostné operácie knižnice; 

oddelenie knižnično-informačných služieb (11 zamestnancov) – zodpovedá za: 

- poskytovanie základných a špeciálnych knižničných služieb v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. 
o knižniciach, realizáciu služieb všetkých študovní, prístup k internetu a elektronickým informačným 
zdrojom,  

- poskytovanie konzultačných služieb a realizáciu informačnej výchovy;  

 

                                                 
4 Nová organizačná štruktúra je prílohou č. 1 
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oddelenie ochrany fondov (8 zamestnancov) – zodpovedá za: 

- správu, ochranu, prísun a odsun knižničného fondu ŠVK, starostlivosť o sklady,  
- revíziu knižničného fondu, 
- preventívnu starostlivosť o dokumenty, väzbu periodík, základnú ochranu historických tlačí, 

útvar riaditeľa (3 zamestnanci) – zodpovedá za: 

- správu knižničných systémov a knižničnej siete, hardvérovú a softvérovú údržbu, aktualizáciu webovej 
stránky,  

- realizuje opatrenia vyplývajúce zo zákona  č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, 

- evidenciu písomností v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, správu 
archívu, spisového protokolu, evidenciu a správu majetku organizácie, prevádzka vzdelávacieho centra,  

- realizáciu kontrolnej činnosti, zabezpečovanie právnych služieb, 
- správu agendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, civilnej obrany a utajovaných 

skutočností,  
- personálnu evidenciu a pracovnoprávnu agendu, vykonávanie úloh v oblasti sociálnej a zdravotnej sta-

rostlivosti o zamestnancov, 
- riadenie a publicitu národného projektu. 

 

6.2 Stav zamestnancov 

Fyzický stav zamestnancov sa v priebehu roka zvýšil na 44 zamestnancov, prepočítaný stav 43,8. Záväzný 
limit zamestnancov pre rok 2013 bol stanovený vo výške 35 a v priebehu roka bol rozpočtovým opatrením 
upravený na 44.  

V roku 2013 bol z dôvodu organizačných zmien rozviazaný pracovný pomer s 1 zamestnancom, pracovný 
pomer ukončil 1 zamestnanec, ktorý mal pracovný pomer na dobu určitú, 1 zamestnanec odišiel do dôchodku 
a 1 zamestnanec odišiel na vlastnú žiadosť. Do pracovného pomeru boli následne prijatí 8 zamestnanci najmä 
v súvislosti s implementáciou NP DICRK. Dohoda o vykonaní práce bola celkove uzatvorená so 75 zamest-
nancami, pričom s väčšinou z nich pre potreby NP DICRK, práce na dohodu o pracovnej činnosti vykonávali 
5 zamestnanci.  

Knižnica vlani zamestnávala 4 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 2 zamestnanci pracovali 
na skrátený pracovný úväzok. Priemerný vek zamestnancov bol 44,71 roka. Týždenný pracovný čas bol 
v zmysle prijatej kolektívnej zmluvy 37,5 hodiny.  

V rámci svojich možností sa knižnica snažila vytvárať svojim stálym zamestnancom podmienky na zvyšova-
nie odbornej úrovne, t. z. umožnila im účasť na odborných podujatiach, realizovala pre nich školenia 
v priestoroch knižnice, zabezpečovala potrebnú študijnú a príručkovú literatúru. 

 

Tabuľka 26  Limit zamestnancov 

Stav 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
fyzický 39 39 39 38 36 36 36 35 39 44 
prepočítaný 37 37 37 37 34,5 35,5 35,7 34,7 37,3 43,8 

 

Tabuľka 27  Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013 

do 20 r. 21 r. – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r. 51 r. – 60r. nad 60 r. 
- 4 12 9 16 3 

 

Tabuľka 28  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013 

Vysokoškolské 
(VŠ) 

z toho VŠ 
knihovnícke 

Úplné stredné  
odborné 
(ÚSO) 

z toho ÚSO 
knihovnícke 

Stredné  
odborné 

(SO) 
26 7 14 1 4 
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Tabuľka 29  Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013 

Zaradenie Počet VŠ ÚSO SO 
vedúci zamestnanci 7 5 2 - 
odborní knihovnícki zamestnanci 23 18 5 - 
administratívni zamestnanci 3 0 3 - 
ostatní, robotníci 11 3 4 4 
SPOLU 44 26 14 4 

 

6.3 Priemerná mzda 

Záväzný ukazovateľ čerpania mzdových prostriedkov v pôvodnej výške 221 365 € bol zvýšený rozpočtový-
mi opatreniami na stav 384 402 €, čerpanie bolo 383 067 € a priemerná mesačná mzda pri prepočítanom 
stave 43,8 zamestnancov činí priemerná mzda sumu 729 €. Zamestnanci boli odmeňovaní v zmysle záko-
na č. 553/2003 Z. z. a jeho novelizácií a bol im poskytovaný základný tarifný plat, príplatok za riadenie 
a v jednom prípade za nadčasy, odmeny boli vyplatené iba na konci roka.  

Možnosť poskytnúť koncom roka mimoriadne odmeny vyplýva z faktu, že v mesiaci septembri 2013 bolo 
vydané rozpočtové opatrenie, a to zvýšilo počiatočný limit mzdových prostriedkov o sumu 65 000 €. Výšku 
mzdových prostriedkov a tiež priemernú mzdu ovplyvnili aj 4 rozpočtové opatrenia – refundácie výdavkov 
v celkovej hodnote 156 806,22 €, z ktorých časť bola použitá na zvýšenie mzdových prostriedkov. 

Tabuľka 30  Vývoj priemernej mzdy v € 

Priem. 
mzda  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

v SR 525 573 623 669 723 744 769 786 805 
803 

(I-III.Q.) 
v ŠVK 416 447 470 505 571 580 625 656 660 729 

 

Vďaka zvýšeniu mzdových prostriedkov vplyvom refundácií v závere roka bol nárast priemernej mzdy za 
rok 2013 vyšší o 69 €, avšak tento spôsob nerieši celkovú mzdovú situáciu v knižnici, keďže schválený roz-
počet mzdových prostriedkov na začiatku kalendárneho roka nepokrýva celoročnú potrebu ani na tarifné 
platy, nehovoriac o motivačných opatreniach, ktoré počas roka nie je možné realizovať. 

 

6.4 Personálna práca, sociálna starostlivosť 

V oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti knižnica umožnila zamestnancom: 

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

V oblasti poskytovania stravovania zamestnancom došlo vo 4. Štvrťroku k zmene dodávateľa služby. Na 
základe výsledkov CVO na predmet zákazky Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR 
a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa úspešným uchádzačov stala spoločnosť DOXX – Stravné 
lístky s.r.o. Žilina, s ktorou MK SR uzavrelo zmluvu dňa 30. 9. 2013 a ktorej bola v novembri zadaná prvá 
objednávka na dodávku stravných lístkov pre zamestnancov knižnice s nezmenenou nominálnou hodnotou. 
Dovtedajšiemu poskytovateľovi spoločnosti Vaša Slovensko bola daná výpoveď.  

Knižnica pristúpila k zmene dodávateľa na základe lepších podmienok, ktoré boli obstarané a dohodnuté 
v uzavretej zmluve. 

 

6.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana 

Snaha knižnice v starostlivosti o zamestnancov bola orientovaná na vytvorenie lepších pracovných podmie-
nok, čo sa prejavilo hlavne v skvalitnení pracovného prostredia dodržiavaním zákonných predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany boli činnosti zabezpečované prostredníctvom dodávateľských služieb realizované spo-
ločnosťou BTS-PO Prešov. V roku 2013 boli vykonané úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonných opatrení: 
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− aktualizácia a doplnenie predpísanej dokumentácie, 
− vstupné školenia u novoprijatých zamestnancov, 
− verejná komplexná previerka BOZP s opatreniami a ich následným odstránením, 
− poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle internej smernice, 
− vypracovanie smerníc pre dodržiavanie základných povinností v oblasti BOZP v zmysle zákona 

č. 367/2001 Z. z. 

V roku 2013 boli v oblasti požiarnej ochrany realizované úlohy v zmysle platných vyhlášok. Úlohy sa plnili 
najmä v týchto oblastiach: 

− aktualizácia a doplnenie predpísanej dokumentácie, 
− vstupné školenia novoprijatých zamestnancov, 
− revízia ručných hasiacich prístrojov a hydrantov, 
− kontrola depozitárov kníh a ostatných priestorov v rámci prevencie, 
− periodické školenie zamestnancov o ich povinnostiach pri vzniku požiaru a úlohy vyplývajúce 

z požiarnych poplachových smerníc a evakuačných plánov, 
− pravidelné školenie členov protipožiarnych hliadok, ich pripravenosť preverená cvičným požiarnym 

poplachom. 

Zástupcovia dodávateľa v priebehu roka 2013 zabezpečili: 

− školenie pre novoprijatých zamestnancov v počte 8 osôb, 
− pravidelné školenie pre všetkých zamestnancov knižnice o dodržiavaní pravidiel BOZP a PO, 
− audit dokumentácie BOZP a PO. 
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7. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL 

 

7. 1 Interné kontroly 

Vnútorná kontrolná činnosť bola zameraná na realizáciu úloh plánu činnosti knižnice, zvyšovanie kvality 
práce a pracovnej disciplíny, na ochranu zvereného majetku a na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Vedúce oddelení, resp. zodpovední zamestnanci zabezpečovali kontrolnú činnosť v rozsahu 
ich právomoci a zodpovednosti. Celkovo bolo v roku vykonaných 66 kontrolných akcií, závažné nedostatky 
zistené neboli, drobné nedostatky boli na základe prijatých opatrení odstránené. 

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

- kontrola na úseku časopisov – zameraná na správnosť vedenia dennej evidencie, dodržiavanie noriem 
a štandardov pri katalogizácii novín a časopisov. V rámci tejto činnosti bola vykonaná kontrola aj v KIS 
Virtua, kde boli kontrolované novovytvorené záznamy.  Dátum kontroly: 28. január; 

- kontrola na úseku mennej a vecnej katalogizácie – zameraná na úplnosť tvorby bibliografických zá-
znamov pri spracovaní dokumentov v KIS Virtua, správnosť tvorby predmetových hesiel 
a klasifikačných znakov MDT, využívanie registra autorít personálnych, korporatívnych a predmetových 
a dodržiavanie platných pravidiel, štandardov a noriem pri popise dokumentov. Dátum kontroly: 28. ma-
rec; 

- kontrola signovania dokumentov – pozornosť bola sústredená na správnosť a plynulosť prác spojených 
so signovaním a čipovaním dokumentov a kontrolované bolo množstvo pripravených dokumentov 
a dátum ich spracovania v rozpätí 17. a 18.04.2013. Dátum kontroly: 18. apríl; 

- kontrola dodržiavania vyhlášky MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyra-
ďovaní  a revízii knižničného fondu – bola zameraná na kontrolu prírastkového zoznamu a evidenciu 
darov a povinných výtlačkov. Dátum kontroly: 20. máj; 

- kontrola stavu retrokonverzie – bol kontrolovaný stav retrokonverzie kníh so signatúrou A 1 – A 2000, 
kontrola záznamov v systéme Virtua ako aj skutočný stav v sklade. Dátum kontroly: 23. júl;  

- kontrola stavu urgencií periodických a neperiodických dokumentov – bola vykonaná kontrola rých-
losti vybavovania urgencií pri chýbajúcich číslach periodických dokumentov a taktiež kontrola stavu ob-
jednávok. Neperiodické dokumenty sa urgujú sporadicky. Dátum kontroly: 21. august; 

- kontrola stavu vyraďovacích prác – zameraná na priebeh vyraďovania dokumentov na základe opako-
vanej revízie podľa internej smernice o evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu ŠVK 
v Prešove. Vyradených bolo menej dokumentov (122) ako bolo pôvodne plánovaných (500). Dátum 
kontroly: 23. september; 

- kontrola evidencie a spracovania seriálov – kontrolou boli overené dodané čísla seriálov a postupy pri 
ich evidencii, postup pri vybavovaní urgencií chýbajúcich čísiel a taktiež stav spracovania seriálov pri-
pravených do väzby. Dátum kontroly: 23. október; 

- kontrola plnenia plánovaných úloh – kontroly boli zamerané na plnenie plánu činnosti za 1. polrok 
a za 2. polrok 2013 (prírastok, evidencia a spracovanie časopisov). Plnenie plánu bolo priebežné, prob-
lém sa vyskytol pri spracovaní daru prof. Mikuláša Mušinku, čo bolo spôsobené tým, že z jeho strany 
bola zdĺhavá príprava kníh na odovzdanie knižnici. V priebehu boli vykonané 2 kontroly. Dátum kontrol: 
21. jún, 25. november; 

- kontrola dodržiavania a využívania  fondu pracovného času – v rámci kontroly bol overený stav 
zamestnancov na pracovisku porovnaním s evidenciou v dochádzkovej listine. V priebehu boli vykonané 
2 kontroly. Dátum kontrol: 28. február, 2. december; 

Na oddelení knižnično-informačných služieb bolo vykonaných spolu 7 kontrol:  

- kontrola karty používateľa po prolongácii členstva – kontrola bola zameraná na kompetencie operáto-
ra pri obnovení (prolongácii) členstva používateľovi na karte v KIS Virtua, správnosti zaznamenania e-
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kontaktu  a vyplnenia prihlášky, uvedenie presných údajov o používateľovi. Subjekt kontroly bol zvole-
ný náhodným výberom. Dátum kontroly: 10. január; 

- kontrola archivácie potvrdeniek o výpožičkách – bola kontrolovaná archivácia potvrdení 
o absenčných výpožičkách používateľov u pracovníčky rannej zmeny; pred začatím výpožičného proce-
su sa uskutočňuje archivácia výpožičiek (podpísaných potvrdeniek o výpožičkách používateľmi) 
z predchádzajúceho pracovného dňa, na miesto k tomu určené ; vyraďujú sa dokumenty, ktoré si čitatelia 
nevyzdvihli v lehote do 5 v súlade stanov Knižničného poriadku ŠVK v Prešove. Dátum kontroly: 5. ma-
rec; 

- kontrola vyraďovania nevyzdvihnutých dokumentov – zameraná na správnosť postupov pri vyraďo-
vaní nevyzdvihnutých (objednaných a rezervovaných) dokumentov, správnosť zoradenia dokumentov po 
vyradení a príprava odkladacieho priestoru pre rezervácie z procesu vyraďovania, tiež pred transportom 
dokumentov z depozitov. Dátum kontroly:  5. apríl; 

- kontrola evidencie prihlášok používateľov – vedúca OKIS kontrolovala spôsob vedenia evidencie 
a archivácie prihlášok registrovaných a prolongovaných používateľov knižnice v databáze prihlášok, 
postup pri objavení vyskytujúcich sa nepresností alebo chýb; prihliadalo sa taktiež na dodržiavanie bez-
pečnostných pravidiel v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. Dátum kontroly: 10. máj; 

- kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny – kontrola bola zameraná na náhodne vybraných štyroch 
zamestnancov útvaru, u ktorých boli preverené hodiny príchodu na pracovisko a zápisu do dochádzkovej 
listiny a taktiež ich prítomnosť na pracovisku. Dátum kontroly: 11. jún; 

- kontrola e-mailových adries podľa skriptu – kontrola sa zamerala na formulár používateľa, konkrétne 
na prioritný kontakt s knižnicou – e-mailová adresu zo dňa 13. 9. 2013 podľa skriptu spracovaného sys-
témovým knihovníkom. Dátum kontroly: 13. september;  

- kontrola správnosti pri  zakladaní kníh v požičovni – predmetom kontroly bolo zameranie na správne 
spracovanie dokumentov, pred ich roztriedením a uložením do regálov, na správne zakladanie kníh 
v požičovni a to rezervácie a stránky (objednávky) – dokumenty donesené zo skladov ŠVK v Prešove. 
Kontrola bola vykonaná po začatí výpožičného procesu na základe vrátených (požadovaných) dokumen-
tov z depozitov. Dátum kontroly: 20. november; 

Na oddelení ochrany fondov sa uskutočnilo 12 kontrolných akcií: 

̵ kontrola presnosti a rýchlosti vyberania žiadaných dokumentov – objektom kontroly bol sklad kniž-
ničného fondu na Budovateľskej ul. K dispozícii bolo 52 žiadaniek na dokumenty so signatúrou B. Ulo-
žené dokumenty boli uložené správne až na jeden prípad, kde chýbala kniha s požadovanou signatúrou. 
Dokumenty boli vybrané a včas doručené na OKIS. Dátum kontroly: 17. január; 

̵ kontrola priestorov v skladoch Dúbrava a Veľký Šariš – zameraná na stav regálov, presuny doku-
mentov do iných skladov, stav voľných priestorov. Kontrola bola zameraná aj na vybavenie a doručenie 
dokumentov pre čitateľov. Nakoľko v týchto skladoch pretrvávajú  problémy s vlhkosťou, dokumenty sa 
budú postupne presúvať do prenajatého skladu na Jilemnického ul. Dátum kontroly: 13. február; 

̵ kontrola presnosti a rýchlosti zakladania vrátených dokumentov – objektom kontroly bol sklad na 
Budovateľskej ul. na druhom poschodí, kde sú umiestnené dokumenty s najnovšími signatúrami B. Na 
založenie bolo k dispozícii 94 dokumentov v rozpätí B 75 000 – B 88 800. Na niektorých starších kni-
hách boli nečitateľné signatúry, ktoré postupom času vybledli alebo z nich odpadli nálepky. Tieto nedos-
tatky a opravy sú riešené a odstraňované priebežne. Dátum kontroly: 26. marec; 

̵ kontrola pravidelného odsunu novej literatúry z OASF – kontrolovala sa realizácia presunu nových 
spracovaných dokumentov na OKIS, vyčlenenie a výber vhodných publikácií a knižných noviniek na 
výstavu a uloženie dokumentov do skladu. Dokumenty sú presúvané pravidelne každý pondelok, ak sú 
pripravené na presun. Dátum kontroly: 12. apríl; 

̵ kontrola stavu kníhviazačských prác – objektom kontroly bola kníhviazačská dielňa, stav a počet jed-
notlivých zviazaných dokumentov. Okrem bežných dokumentov sa viažu a opravujú aj iné interné do-
kumenty a konzervujú sa špeciálne väzby historických tlačí. Niektoré práce sa realizujú pomalšie a zdĺ-
havejšie z dôvodu nedostatku personálnych kapacít pre tieto špecializované práce. Vzhľadom na to, že 
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niektoré najmä staršie dokumenty sú poškodené a napadnuté plesňou, bolo navrhnuté zakúpiť špeciálny 
roztok na ich ošetrenie. V priebehu roka boli vykonané 2 kontroly. Dátum kontrol: 14. jún, 28. október; 

̵ kontrola stavu revíznych prác – plánované revízne práce v skladoch OOF v letných mesiacoch júl 
a august neboli realizované klasickým spôsobom. Ako revízia bola akceptovaná retrokonverzia signatúr 
A 1 – 20 000 (30 000 knižničných jednotiek). Dôvodom neuskutočnenia riadnej revízie boli aj nevyho-
vujúce podmienky pre uskladnenie dokumentov v skladoch Veľký Šariš a Dúbrava. Dátum kontroly: 
2. júl; 

̵ kontrola stavu vyraďovacích prác – objektom kontroly bol sklad na Budovateľskej ul. a sklad na Ji-
lemnického ul. Revízna komisia zabezpečila zrevidovanie 220 knižných jednotiek, kde bol použitý zoz-
nam chýbajúcich signatúr z revízie v roku 2008, kde bol porovnaný fyzický stav knižničných fondov 
s evidenčným stavom v zozname. Dátum kontroly: 2. august; 

̵ kontrola zameraná na nevybavené žiadanky – objektom kontroly bol sklad na Budovateľskej ul. na 
2. podlaží, kde na základe žiadaniek používateľov boli vyberané dokumenty v rozpätí signatúr B 75 001 
– 90 000 a doručené na OKIS. Dátum kontroly: 23. september; 

̵ kontrola plnenia plánu činnosti – plnenie úloh na všetkých úsekoch oddelenia – oprava dokumentov, 
väzba periodík, realizácia nevyhnutných presunov časti knižničného fondu na Budovateľskej ul. 
a z Veľkého Šariša (prípravné práce: kompletizácia, montáž a demontáž regálových častí). Dátum kon-
troly: 28. november; 

̵ kontrola využívania fondu pracovného času a dodržiavania pracovnej disciplíny – objektom kontro-
ly boli všetci zamestnanci oddelenia, u ktorých išlo o kontrolu dodržiavania fondu pracovného času, do-
chádzky do zamestnania podľa dochádzkovej listiny, prítomnosť pracovníkov na pracovisku, plnenie 
pracovných povinnosti  a ukončenie pracovného dňa. V priebehu roka boli vykonané 2 kontroly. Dátum 
kontroly: 22. máj, 9. december; 

Na bibliografickom oddelení bolo vykonaných 15 kontrolných akcií: 

- kontrola prevádzky; štatistiky; reorganizácia príručnej knižnice; kontrola poskytovaných služieb 
– v priebehu dvoch dní bola vykonaná kontrola prevádzky slovanskej študovne a študovne starých tlačí, 
zameraná na prevádzku, vedenie štatistík a mesačných výkazov, doplnenie a aktualizáciu príručnej kniž-
nice, poskytovanie služieb a  dodržiavanie otváracej doby študovní BO. Dátumy kontroly: 31. január 
a 1. február;  

- kontrola na úseku rusínskej a ukrajinskej bibliografie – zameraná na plnenie plánu, kontrola analy-
tického spracovania, zameraná na kvalitu  spracovania zborníkovej literatúry, spracovanie článkov 
z ukrajinských a rusínskych periodík vychádzajúcich na Slovensku, dodržiavanie príslušných právnych 
predpisov, noriem a štandardov. Zároveň bol preverený postup prác na edičnom titule Michal Hirjak – 
rusínsky a ukrajinský etnograf a pedagóg (80. výročie narodenia). Dátum kontroly: 27.-28. marec; 

- kontrola na úseku historické fondy – kontroloval sa výber historických dokumentov z iných skladov 
ŠVK, sťahovacie práce, stav depozitov – skladov HF. Predmetom kontroly bolo aj zabezpečovanie pre-
vádzky, zastupovanie pracovníka dlhodobo práceneschopného zo zdravotných dôvodov, ktorý zabezpe-
čoval výber dokumentov z fondu Evanjelického kolégia, ako aj prísun a vrátenie požičaných dokumen-
tov. Dátum kontroly: 2. apríl;   

- kontrola na úseku regionálnej bibliografie – kontrola bola zameraná na plnenie plánu, analytické 
spracovanie zborníkovej literatúry v KIS Virtua, dodržiavanie príslušných predpisov, noriem 
a štandardov a stav  prác na edičnom titule Anna Valcerová-Bacigálová : sonda do života a diela – poé-
zia a teória prekladu. Dátum kontroly: 30. apríl; 

- kontrola plnenia plánu činnosti – predmetom kontroly bol stav a kvalita spracovania zborníkovej lite-
ratúry v oblasti slavistiky, počet vyexcerpovaných bibliografických záznamov, ich kvalita na základe 
dodržiavania všetkých predpisov, noriem a štandardov, ktoré sa vyžadujú pri spracovaní všetkých dru-
hov dokumentov. Dve zamestnankyne participujú aj na spracovaní starých tlačí. Dátum kontroly: 
31. máj;   

- kontrola aktuálneho stavu edičnej činnosti – plnenie plánu edičnej činnosti, stav prác na jednotlivých 
tituloch plánovaných v roku 2013. Kontrola bola zameraná hlavne na tieto tituly: Z dejín knižnej kultúry 
východného Slovenska III. : zborník, Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. : zborník, Kres-
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ťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. : zborník, Samuel a Móric Révayovci – 
prešovskí vydavatelia a kníhkupci : monografia, Anna Valcerová-Bacigálová – poézia a teória prekladu : 
personálna bibliografia a Michal Hirjak – ukrajinský a rusínsky etnograf a pedagóg.  Dátum kontroly: 
3. jún; 

- kontrola zameraná na historické fondy – predmetom kontroly bolo plnenie plánu a depozit HKF 
(Hlavná 99). Zameranie kontrol bolo na kvalitu spracovania starých tlačí vlastného fondu, resp. fondov 
cirkevných knižníc. Pri spracovaní historických dokumentov z fondov ŠVK v KIS Virtua bola pozornosť 
venovaná rozsahu analytického záznamu, relevantnosti MDT, otázkam tvorby a výberu autorít a taktiež 
počtu spracovaných kníh. Počas kontroly depozitu Historických fondov bolo zameranie na uloženie do-
kumentov pasportizovaných z iných skladov ŠVK a vytvorenie úložných  priestorov na sťahovanie histo-
rickej knižnice piaristov zo Sabinova. Dátum kontroly: 1. júl a 3. júl; 

- kontrola prevádzky – objektom kontroly boli slovanská študovňa a študovňa starých tlačí. Zameranie 
bolo na: aktualizovanie príručnej knižnice; kontrola stavu hotovosti v pokladni, evidencia pokladničných 
dokladov, poplatky za služby, evidenciu používateľov, stav príručiek a iné. Dátum kontroly: 5. a 20. sep-
tember; 

- kontrola spracovania článkovej bibliografie – kontrola sa uskutočnila mimo plánu kontrolnej činnosti 
na rok 2013. Vyžiadali si ju okolnosti na podnet vedenia knižnice na pracovnej porade dňa 10. 10. 2013 
vo veci prerokovania k návrhu organizačných zmien. Išlo aj o pripomienky k spracovaniu bibliografic-
kých záznamov z rôznych typov dokumentov v KIS Virtua. Dátum kontroly: 10.-11. a 14. október; 

- kontrola plnenia plánu činnosti – zameranie kontroly bolo na aktuálny stav, štatistiky, vyhodnotenie 
odborných podujatí na oddelení a v oblasti public relations. Dátum kontroly: 31. október; 

- kontrola plnenia edičného plánu na rok 2013 – kontrolovaný bol stav vyhodnotenia piatich edičných 
titulov, celkové dokončovanie prác, príprava na vydanie printovej a elektronickej podoby. Dátum kontro-
ly: 25. november; 

- kontrola dochádzkovej listiny a kontrola prevádzky – kontrola bola zameraná na dochádzkovú listinu 
(príchody zamestnancov na pracovisko, využívanie pracovného času, zotrvávanie osôb na pracovisku 
a ich odchody po ukončení pracovnej doby). Zároveň bola uskutočnená aj kontrola dodržiavania otvára-
cej doby študovní BO). V priebehu roka boli uskutočnené 4 kontroly. Dátum kontroly: 28. február, 
31. máj, 5. a 15. august, 19. december; 

Na ekonomicko-technickom oddelení bolo vykonaných 13 kontrol: 

- kontrola došlých faktúr a ich úhrady – realizuje sa priebežne pri ich obdržaní pred zadaním na ich 
úhradu. Pozornosť je zameraná na formálnu a vecnú správnosť došlých faktúr, či spĺňajú náležitosti po-
žadované zákonom. Vecná stránka faktúr je schvaľovaná  oddelením, ktoré zadalo objednávku a ktorého 
sa predmet objednávky týka. Formálnu stránku faktúry kontroluje  účtovníčka, poverená touto činnos-
ťou. V tejto oblasti prebiehali 2 kontroly. Dátumy kontrol: 20. február; 7. november; 

- kontrola výplatných listín – vykonáva sa priebežne každý mesiac po ukončení výpočtu miezd a pred 
zadaním príkazov k úhrade do systému Štátnej pokladnice. Záznam o kontrole sa nevyhotovuje  každý 
mesiac, iba za náhodne vybraný mesiac raz za polrok. Výpočet miezd vykonáva špeciálny mzdový sof-
tvér SOFTIP PROFIT, v ktorom sú zakotvené algoritmy výpočtu miezd – podklady pre výpočet zadáva 
mzdová účtovníčka. V tejto oblasti boli vykonané 2 kontroly. Dátumy kontrol: 7. marec; 10. október; 

- kontrola pokladničnej hotovosti – jej zameranie bolo na skutočný stav hotovosti pokladne podľa pok-
ladničnej knihy a dodržanie limitu pokladničnej hotovosti. Súčasťou kontrolných záznamov sú aj tabuľ-
ky: Rozpis pokladničnej hotovosti. V priebehu roka sa uskutočnili 3 kontroly. Dátumy kontrol:  18. ma-
rec, 23. júl, 6. september;  

- kontrola vedenia pokladničnej knihy a pokladničných dokladov – mesačne prebieha kontrola príj-
mových a výdavkových pokladničných dokladov, každý doklad je schvaľovaný riaditeľkou knižnice 
a vedúcou OEP. Pri vecnej stránke dokladov (čo bolo nakúpené) sa postupuje predpísaným spôsobom, 
pred nákupom musí vždy byť súhlas vedúceho OEP a pri vyšších sumách rozhoduje riaditeľka. Pri kon-
trolách sa berie do úvahy aj skutočnosť, či táto zásada je dodržiavaná, vedenie pokladničnej knihy 
a vyhotovenie pokladničných dokladov vykonáva pracovníčka, poverená touto činnosťou. Dátum kon-
troly: 17. apríl;  
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- kontrola držiavania pracovnej disciplíny – kontrola bola zameraná na dochádzkovú listinu (príchody 
zamestnancov na pracovisko, prítomnosť zamestnancov na pracovisku počas dňa, plnenie den-
ných pracovných činností a úloh, vyplývajúcich z daných činností a  odchody zamestnancov oddelenia 
z pracoviska). Do dochádzkovej listiny sa zapisujú zamestnanci OEP a samostatne sa zapisuje aj pracov-
níčka vykonávajúca práce na dohodu a kurič. Uskutočnili sa 2 kontroly. Dátumy kontrol: 17. máj, 
13. august; 

- kontrola správnosti vyplňovania likvidačného listu faktúr – pri kontrole sa prihliadalo na to, či ku 
každej dodávateľskej faktúre je vyhotovený Likvidačný list od jej prijatia cez jej odsúhlasenie, úhradu, 
zaúčtovanie vo výdavkoch. Skontrolovaných bolo sedem faktúr, kde bol uvedený dodávateľ, predmet 
dodávky, objednávka alebo číslo zmluvy a fakturovaná suma. Ďalej bol overený zápis účtovacieho pred-
pisu, totožnosť účtovníka, či bola prístupnosť operácie potvrdená vedúcou OEP, či bol súhlas 
s platobným predpisom daný riaditeľkou organizácie a či bola priebežná finančná kontrola vykonaná 
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. Dátum kontroly: 10. jún; 

- kontrola dodržiavania Zákonníka práce v oblasti personalistiky – kontrola bola zameraná na agendu 
pri nástupe nového zamestnanca, úplnosť všetkých vstupných náležitostí a predložených vstupných do-
kladov, vyhotovenie pracovnej zmluvy a platového dekrétu. U stálych zamestnancov bola vykonaná kon-
trola nároku na dovolenku, na stravné lístky, ošetrenie člena rodiny, vlastné ošetrenie a iné náležitosti, 
ktoré ukladá Zákonník práce. Dátum kontroly: 19. september; 

- kontrola účtovných dokladov – kontrola bola zameraná na správnosť vyplňovania, predkontácie 
a prípravy účtovných dokladov pred ich zúčtovaním. Náhodne boli vybraté doklady od polroka 2013, 
ktoré boli už zahrnuté do výkazníctva, išlo o správnosť predkontácie, či boli výdavky zaúčtované na 
správne čísla výdavkových účtov. Dátum kontroly: 16. október; 

Na úseku informačných technológií bolo vykonaných 5 kontrol: 

- kontrola užívateľských prístupov a kontrola legálnosti nainštalovaných programov – miestom kon-
troly boli útvary: OASF na Hlavnej ulici č. 99 a DICRK na Námestí mládeže č. 1. Predmetom kontrol 
bolo zabezpečenie pracovných staníc zamestnancov ŠVK z hľadiska informačnej bezpečnosti (užívateľ-
ské prístupy zamestnancov na pracovných staniciach a legálnosť nainštalovaných programov). Dátumy 
kontrol: 6. február, 13. máj; 

- kontrola v informačnom systéme Používateľ ŠVK – kontrola bola vykonaná OKIS na Námestí mláde-
že 1 v Prešove. Jej zameranie bolo na úplnosť odstránenia neaktuálnych používateľov z KIS Virtua k 31. 
12. 2012 a 30. 06. 2013; na uloženie prihlášok používateľa v uzamykateľnej skrini; na kontrolu možných 
neoprávnených vstupov do objektu, ktorý je zabezpečený EZS s pripojením na policajný pult ochrany. 
Dátum kontroly: 25. november; 

- kontrola v informačnom systéme Personalistika, mzdy a účtovníctvo – kontrola bola vykonaná na 
OEP na Hlavnej 99 v Prešove. Jej zameranie bolo na kontrolu zabezpečenia priestorov pred neoprávne-
ným vstupom do objektu a k dokumentom obsahujúcim osobné údaje, ktorý je zabezpečený EZS 
s pripojením na policajný pult ochrany a kontrolu prístupov do účtovného softvéru Soptip Profit. Dátum 
kontroly: 28. máj; 

- kontrola v informačnom systéme Kamerový systém – objektom kontroly bolo OKIS na Námestí mlá-
deže 1 v Prešove, zameranie bolo na zabezpečenie priestorov kamerovým systémom. Prevedená bola aj 
kontrola uloženia videozáznamu na HDD nahrávacieho zariadenia v kancelárii vedúcej oddelenia, kde je 
prístup k záznamu chránený heslom a záznamy sú mazané v automatickom režime po 7 dňoch. Dátum 
kontroly: 25. november; 

- kontrola softvérových inštalácií na osobných počítačoch ŠVK Prešov – na DICRK na Námestí mlá-
deže 1 v Prešove bola vykonaná kontrola zabezpečenia pracovných staníc zamestnancov z hľadiska in-
formačnej bezpečnosti. Jej zameranie bolo na užívateľské prístupy zamestnancov na pracovných stani-
ciach a na kontrolu nainštalovaných programov, legálne zakúpených knižnicou a na aktuálnosť antivíru-
sového programu. Dátum kontroly: 25. november. 

Súčasťou kontrolnej činnosti boli tiež: 

- kontrola dodržiavania termínov spracovania zaraďovacích protokolov a ich prepojenia 
s evidenciou majetku v systéme Softip – predmetom kontroly bolo overenie dodržania termínov zara-
denia majetku v zmysle smernice o účtovníctve, t. j. do 5 pracovných dní od obstarania (čl. XVI ods. 6). 
Predložené boli všetky zaraďovacie protokoly vypracované vedúcou OEP od januára 2013 a taktiež 
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všetky faktúry a iné doklady (napr. dodacie listy) zakúpeného tovaru klasifikovaného ako investičný ma-
jetok. V štyroch prípadoch sa vyskytli nedostatky, na odstránenie  ktorých boli stanovené termíny. Dá-
tum kontroly: 28.máj; 

- predbežné a priebežné finančné kontroly – realizovali sa pravidelne pred a pri realizácii úhrad výdav-
kov z rozpočtu knižnice alebo z rozpočtu NP DICRK; 

- kontrola vyúčtovaní realizovaných cestovných príkazov – bola zameraná najmä správnosť predlože-
ných vyúčtovaní vrátane predložených správ z pracovných ciest a doložených dokladov cestovného 
a ubytovania;  

V rámci bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia ako aj protipožiarnej ochrany boli v mesiacoch máj a au-
gust vykonané preventívne protipožiarne prehliadky, v mesiaci marec a júl boli vykonané následné 
protipožiarne prehliadky a počas roka boli na DICRK realizované denné, mesačné, štvrťročné, polročné 
a ročné kontroly systémov EPS a SHZ. 

Realizácia kontrolnej činnosti prebiehala na základe ročných plánov jednotlivých oddelení a úsekov. Zápisy 
z vykonania jednotlivých kontrol boli pravidelne odovzdávane zamestnancovi, ktorý je poverený kontrolnou 
činnosťou v knižnici. 

 

7.2 Externé kontroly 

V roku 2013 boli v knižnici vykonané tri externé kontroly kompetentnými inštitúciami, a to: 

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove: 

a) predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola na splnenie opatrení z kontroly konanej dňa 
11.10.2012 

b) dátum vykonania kontroly: 22.3.2013 
c) výsledok kontroly: opatrenia boli splnené, zistený bol nový nedostatok: 1 protipožiarny uzáver –                                 

protipožiarne dvere sa neuzavreli, čiže neboli akcieschopné 

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove: 

a) predmet kontroly: Následná protipožiarna kontrola na splnenie opatrení z kontroly konanej dňa 
22.3.2013 

b) dátum vykonania kontroly: 10.7.2013 
c) výsledok kontroly: opatrenia boli splnené 

3. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove 

a) predmet kontroly: Dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach platnom znení 
b) dátum vykonania kontroly: 25.9.2013 
c) výsledok kontroly: nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných  

aktov riadenia 
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8. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE KNIŽNICE 

 

Knižnica v súčasnosti spravuje majetok štátu v obstarávacej hodnote 2 391 341 € a v zostatkovej hodnote 
1 643 633 €. Jeho zloženie je nasledovné: 

1. Dlhodobý nehmotný majetok organizácia nemá evidovaný.  

2. Pozemky majú hodnotu 183 010,- €. V tejto hodnote je zaradených 10 pozemkov, z toho 9 sa nachádza 
pri budovách skladov a prevádzkových budovách, jeden pozemok je zatiaľ zatrávnená plocha, určená na 
výstavbu novej účelovej budovy knižnice. 

3. Stavby v obstarávacej hodnote 1 225 991 € majú zostatkovú hodnotu je 717 242 €. Jedná sa o 6 budov 
skladov a 3 prevádzkové budovy, pričom v jednej z nich je umiestnené oddelenie knižnično-
informačných služieb, v druhej, pozostávajúcej z dvoch oddelene stojacich objektov, sídli riaditeľstvo 
knižnice a ostatné odborné pracoviská a v tretej budove je zriadené nové pracovisko dokumentačno-
informačné centrum rómskej kultúry. Knižnica má v správe majetok štátu – nehnuteľnosti, ktoré sú kul-
túrnymi pamiatkami a to: 
̵ objekt na Hlavná ul. 99, pozostávajúca z dvoch samostatne stojacich budov, v historickom centre 

mesta Prešov, 
̵ kaštieľ v obci Záborské. 

4. Stroje, prístroje a zariadenia majú obstarávaciu hodnotu 864 349 € a zostatkovú hodnotu 711 719 €. 
Ich súčasťou je výpočtová technika, reprografická technika, technické zariadenia dokumentačno-
informačného centra rómskej kultúry a rezačka umiestnená v knihárskej dielni.  

5. Dopravné prostriedky majú obstarávaciu hodnotu 117 991 € a zostatkovú hodnotu 31 662 €. Tvoria 
ich dodávkové motorové vozidlo značky Daewoo FSO Roy, ktoré je najstaršie, motorové vozidlá Vol-
kswagen Transporter, Volvo C50 combi, ktoré sú už odpísané a novonadobudnutý automobil Mercedes 
Benz Vito. 

6. Súčasťou majetku je aj projektová dokumentácia v obstarávacej hodnote 127 257 €, ktorú tvorí doku-
mentácia o architektonickom návrhu novostavby a stavebný zámer novostavby a ktoré sú predprojekto-
vou dokumentáciou na novostavbu ŠVK a tiež projektová dokumentácia na interiérové úpravy 
OKIS. 

7. Drobný hmotný majetok má hodnotu 334 493 €, majetok daný nám do bezplatného užívania má hod-
notu 5 532 €. Sú to počítače, tlačiarne a reklamný panel, ktoré nám boli zapožičané od Úradu priemysel-
ného vlastníctva SR Banská Bystrica a Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave 

Okrem  majetku  vykazovaného  v súvahe knižnica vlastní a spravuje aj knižničný fond. Ku koncu roku 
2013 to činilo vo finančnom vyjadrení majetok za 1 870 475 €. 

Knižnica v súčasnosti eviduje prebytočný majetok – 3 budovy bývalých skladov kníh, ktoré sú vo veľmi 
zlom stave, budú ponúknuté na odpredaj alebo bezplatný prevod majetku štátu. 

K 31. 12. 2013 evidovala knižnica záväzky voči dodávateľom v celkovej výške 2 087 €, všetko záväzky 
z bežného hospodárskeho styku, ktoré prišli do organizácie po uzatvorení roka.  Pohľadávky knižnica nevy-
kazuje. Platobná disciplína bola celý rok dobrá, neboli vykazované nedobytné pohľadávky a knižnica nebola 
v omeškaní pri úhradách našich záväzkov. Súdne spory sa viedli iba pri vymáhaní nevrátených knižničných 
dokumentov. 
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9. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

Hlavným cieľom knižnice prinášať kvalitu v poskytovaných službách a k prospechu používateľov realizovať 
projekty zamerané na rôzne úseky knižničnej práce.  

Knižnica uzatvorila so zriaďovateľom MK SR kontrakt, ktorého predmetom bolo poskytovanie verejných 
služieb a realizáciu knižničnej činnosti:  

a) akvizícia a spracovanie knižničných fondov: 

� realizovala plnenie úloh stálych činností5; 

� zabezpečovala kvalitné a efektívne doplňovanie dokumentov a zvýšila knižničných fond o 13 407 kn. j., 
pričom dosiahnutým nákupom v počte 6 537 kn. j. je značne prekročený ukazovateľ stanovený kontrak-
tom;  

� úspešne realizovala 2. a predposledný rok pokračovacieho projektu Retrokonverzia knižničného fondu - 
II. fáza, v rámci ktorého odborní zamestnanci vytvorili nové záznamy v počte 19 114 záznamov na do-
kumenty knižničného fondu, ktoré v prvých rokoch existencie knižnice neboli spracované a knižnica 
nemala možnosť o nich sprístupniť informácie verejnosti; 

� celkový prírastok za posledné 3 roky medziročne rástol, index nárastu medzi rokmi 2011 a 2012 bol 
112,7, index 2012 a 2013 je 103,1; 

b) ochrana knižničného fondu: 

� realizovala plnenie úloh stálych činností6;  

� väzba periodických dokumentov bola vykonávaná vo vlastnej réžii – vlastnými zamestnancami 
v knihárskej dielni; u externého dodávateľa sa realizovali iba tie práce, na ktoré knižnica nemá potrebné 
vybavenie; 

� na úseku skladov je situácia nezmenená, keďže ďalšie tri sklady absolútne nespĺňali podmienky na ulo-
ženie knižničného fondu, čo knižnica z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na ich obnovu rieši 
postupným vysťahovaním fondu do prenajatých priestorov; 

c) knižnično-informačné služby: 

� realizovala plnenie úloh stálych a krátkodobých činností7; 

� knižnica kládla veľký dôraz na kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb, pričom ukazova-
tele výpožičiek a návštevnosti stanovené kontraktom dosiahla, ba aj prekročila v prípade výpožičiek 
o 7 % a v prípade návštevnosti o 15,5 %; 

� sprístupňovala elektronické informačné zdroje obnovené z vlastného rozpočtu, databázy EBSCO v rámci 
celoslovenskej licencie a cez prístupový systém Naviga aj databázy získané prostredníctvom národného 
projektu Informácie pre inovácie; zároveň pri spracovávaní rešerší plne využívala voľne prístupné data-
bázy; 

d) bibliografická činnosť: 

� realizovala plnenie úloh stálych, dlhodobých a krátkodobých činností8; 

� na úseku edičnej činnosti bolo spolu spracovaných a vydaných 6 plánovaných titulov, pričom po prvý 
raz vydala tituly aj v elektronickej podobe; 

� na úseku spracovania starých tlačí knižnica priebežne spracovávala tlače, ktoré má vo svojom vlastníctve 
a zároveň prevzala do správy cca 7 500-zväzkový historický fond Rehole piaristov na Slovensku; 

 

                                                 
5 Základné údaje o plnení v kap. 4 Činnosti a produkty organizácie a ich náklady, časť 4.2 
6 Základné údaje o plnení v kap. 4 Činnosti a produkty organizácie a ich náklady, časť 4.3 
7 Základné údaje o plnení v kap. 4 Činnosti a produkty organizácie a ich náklady, časť 4.5 a 4.7 
8 Základné údaje o plnení v kap. 4 Činnosti a produkty organizácie a ich náklady, časť 4.4 a 4.7 
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e) digitalizácia kultúrneho dedičstva: 

� oblasť digitalizácie je novou odbornou činnosťou, ktorá sa iba začala realizovať ako dôsledok implemen-
tácie NP DICRK financovaného z ERDF v rámci OPIS PO2 a o cieľoch, resp. indikátoroch, ktoré vlani 
už boli čiastočne dosiahnuté pojednáva kap. 4, podkap. 4.6 Digitalizácia kultúrneho dedičstva. 

Prehľad o vývoji ukazovateľov a plnení cieľov za poslední tri roky poskytuje Štatistika výkonov v prílohe 
č. 6 výročnej správy. 
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10.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA KNIŽNICE V ROKU 2013 

 

10.1 Knižničný fond 

10.1.1 Akvizícia a spracovanie 

Akvizícia knižničného fondu predstavuje prvotný krok, od ktorého sa odvíja ďalšia knižničná činnosť, naj-
mä poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb. Knižnica v roku 2013 vynaložila za posledné 
roky najvyššiu sumu na nákup knižničných fondov, a to až 89 229 € , pričom išlo o dva zdroje financovania: 
vlastný rozpočet knižnice (59 229 €) a účelové prostriedky prioritného projektu (30 000 €). 

Už v roku 2012 sa podarilo vyčleniť na nákup fondov vysokú sumu, vrátane účelových prostriedkov priorit-
ného projektu, a rok 2013 predstavoval ešte mierny nárast oproti roku 2012. V tejto sume výdavkov sú suma 
na obnovu licencie pre jednu databázu a kolekcia 20 elektronických kníh. 

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť význam účelovo alokovaných prostriedkov, ktoré knižnica zís-
kavala prostredníctvom schválených prioritných projektov. Nižšie znázornený graf prírastkov knižničného 
fondu nákupom len potvrdzuje dôležitosť finančných prostriedkov účelovo alokovaných na nákup fondu. 

 

Graf 1  Prírastok nákupu knižničného fondu 
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Ďalšia tabuľka ukazuje vývoj finančných prostriedkov vynaložených na doplňovanie fondov za posledných 
10 rokov. Najväčší pokles je v prípade seriálov, keďže knižnica veľmi zvažuje nákup tlačených zdrojov. Na 
druhej strane stále chýbajú väčšie prostriedky na nákup EIZ, ktoré sú finančne veľmi náročné, a aj preto sa 
knižnica viac zameriava na nákup knižnej literatúry. Dôvodom je hlavne to, že záujem o EIZ je v tomto re-
gióne pre jazykové bariéry stále nízky. Napriek tomu knižnica v posledných dvoch rokoch pristúpila k náku-
pu odborných elektronických kníh, pretože išlo o trvalý nákup, nielen o jednoročné licencie ako je to v prí-
pade EIZ. Jedinou databázou, ktorej licenciu knižnica každoročne obnovuje, je slovenská databáza EPI, ktorá 
je veľmi využívaná nielen používateľmi, ale aj zamestnancami knižnice. 

Tabuľka 31  Vývoj finančných výdavkov na nákup fondov (v €) 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

knihy 
+ špeciálne 
dokumenty 

40 264 32 596 43 318 34 854 38 804 45 116 
 

39 592 
 

40 410 71 798 79 049 

seriály 24 132 19 750 17 493 17 493 13 278 13 896 2 623 3 742 3 926 4 952 

EIZ 1 161 1 427 2 158 2 423 1 000 9 561 824 4 985 10 337 5 228 

SPOLU, v tom: 
- rozpočet ŠVK 
- rozpočet PP* 

65 557 
45 641 
19 916 

53 773 
33 857 
19 916 

62 989 
43 053 
19 916 

54 770 
28 215 
26 555 

53 082 
23 203 
29 875 

68 573 
20 673 
47 900 

43 039 
24 039 
19 000 

49 138 
49 138 
––––– 

86 061 
51 061 
35 000 

89 229 
59 229 
30 000 

*prioritný projekt 
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V súvislosti s EIZ je treba poznamenať, že ich využívanie je závislé od pravidelného obnovovania ročných 
licencií, pretože používatelia ich budú pravidelne využívať iba vtedy, ak knižnica bude každoročne garanto-
vať obnovenie licencií. V opačnom prípade dôveryhodnosť knižnice bude klesať, pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií a informačných zdrojov. 

Samostatnou kapitolou akvizície sú povinné výtlačky, ktoré knižnica získava na základe zákona č. 212/1997 
a jeho novelizácií. Povinný výtlačok je prínosom pre knižničné fondy, nemal by však tvoriť hlavné percento 
z celkového ročného prírastku ako je to každý rok. Ako už bolo spomínané vďaka zvýšenému objemu finan-
cií, doplňovanie formou povinnému výtlačku v posledných 2 rokoch už netvorilo také vysoké percento ako 
v minulých rokoch. Navyše je povinný výtlačok a jeho legislatívna úprava už niekoľko rokov v centre záuj-
mu vydavateľov, aj ústredných orgánov štátne správy, pričom trendom je radikálne znížiť počet povinných 
výtlačkov a tým aj znížiť počet oprávnených inštitúcií, pretože úloha povinného výtlačku spočíva skôr 
v archívnej funkcii a nemá nahrádzať akvizíciu. Pre knižnicu bude zrušenie povinného výtlačku znamenať 
nevyhnutnosť zvýšenia alokácie finančných prostriedkov na nákup. 

 

Tabuľka 32  Vývoj pomeru nákupu fondov a povinného výtlačku 

Ukazovateľ 2011 2012 2013 

 
číselné vyjad-

renie 
percentuálne 
vyjadrenie 

číselné vyjad-
renie 

percentuálne 
vyjadrenie 

číselné vyjad-
renie 

percentuálne 
vyjadrenie 

Celkový prírastok 11 533 100,0 % 13 000 100,0 % 13 407 100,0 % 

Nákup 3 182 27,6 % 6 022 46,3 % 6 537 48,8 % 

Povinný výtlačok 3 545 30,7 % 3 429 26,4 % 3 610 26,9 % 

 

Na úseku spracovania fondov patrí knižnica k významným participantom na tvorbe bibliografických 
záznamov všetkých druhov dokumentov, k významným prispievateľom a tvorcom spoločnej databázy, 
či už ide o knižné dokumenty alebo periodické tituly.  

10.1.2 Starostlivosť a ochrana 

Ochrana knižničného fondu patrí z pohľadu používateľov medzi málo viditeľné aktivity, pričom ide 
o činnosti náročné na finančné prostriedky, na čas i na kvalitu, ktoré veľmi úzko súvisia s činnosťami iných 
organizačných útvarov. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť náročnosť práce zamestnancov oddelenia najmä 
v exponovanom období (začiatok semestrov akademického roka vysokých škôl), ktorá stúpa so zvyšujúcim 
sa počtom žiadaniek. V minulom roku bol zaznamenaný rekordný počet žiadaniek – až 115 053, čo je 
dôsledkom nielen kvalitnej akvizície, ale aj dôsledkom realizovania projektu rekrokonverzie. 

Zvýšený počet elektronicky spracovaných a v online katalógu dostupných záznamov o dokumentoch je 
priamo úmerný vyššiemu záujmu o dokumenty, vrátane tých, ktoré boli spracované v rámci rektrokonverzie. 
Online katalóg umožnil rýchlejšiu a prehľadnejšiu informovanosť o dokumentoch knižničného fondu a tým 
aj vyšší obrat žiadaných dokumentov, pretože informácie v lístkových katalógoch boli menej známe a ťažšie 
vyhľadávateľné.  

Nasledujúci graf ukazuje nielen celkový nárast žiadaniek, ale najmä žiadaniek zadaných priamo cez 
online katalóg. Z celkového počtu žiadaniek možno vyčleniť žiadanky na dokumenty HKF, ktoré sú vypiso-
vané manuálne, a výnimočne aj žiadanky tých dokumentov z fondu, ktoré z rozličných príčin nie je možné 
objednať elektronicky (napr. nie je zosnímaný čiarový kód a systém taký dokument nepozná). Počet takýchto 
žiadaniek z roka na rok klesá, keďže medziročne stúpa počet dokumentov, ktoré počas revízií zamestnanci 
zosnímajú do KIS.  
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Graf 2  Vývoj v počte žiadaniek 

 

Knižnica za najväčší problém v oblasti starostlivosti o knižničný fond stále považuje úsek skladov 
knižničného fondu a ich prevádzku. Budovy skladov sú v zlom stave, z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov slabo udržiavané a navyše svojou dispozíciou absolútne nevhodné na účel uchovávania 
a ochrany knižničného fondu. Nedostatočná údržba skladov sa prejavuje nielen poškodením samotných ob-
jektov (zatekanie striech, vlhnutie stien a podláh, praskanie obvodového muriva, narušenie statiky a pod.), 
ale aj poškodzovaním v nich umiestneného knižničného fondu, najmä napádanie dokumentov rozličnými 
druhmi mikroorganizmov a plesní. 

Stála a kvalitná údržba skladových budov si vyžaduje vysoké finančné náklady, ktoré knižnica nie je schop-
ná zadovážiť v dostatočnej miere v rámci vlastného rozpočtu. Avšak ani navrhované riešenia (novostavba 
účelovej budovy knižnice, návrh výstavby centrálneho knižničného skladu či nákup a rekonštrukcia dosta-
točne veľkého objektu pre celú knižnicu vrátane skladov) neboli z finančných dôvodov podporené.  

Nevyhovujúca priestorová situácia a havarijný stav troch knižničných skladov v správe knižnice – kaštieľ 
Záborské a sklady Solivar, Ul. Pri hati a Veľký Šariš, Severná ul. – prinútila vedenie knižnice ešte v roku 
2012 hľadať veľkokapacitný objekt vhodný na prenájom, čo sa aj v priebehu roka podarilo. Knižničný fond 
z uvedených skladov, pre uchovanie a ochranu ktorého musí knižnica v zmysle zákona o knižniciach vytvo-
riť vhodné podmienky, bol ešte v priebehu toho istého roka vysťahovaný a uložený v prenajatých objektoch. 
Ako sme už uviedli vo výročnej správe knižnice za rok 2012, dôvodom tohto kroku bol predovšetkým hava-
rijný stav statiky budov, ohrozujúci zamestnancov, ktorí museli sklady navštevovať, pretrvávajúca vlhkosť 
spôsobujúca výrazné škody na dokumentoch a nedostatočné zabezpečenie voči vlámaniu a krádeži. Navyše 
sa nachádzajú vo vzdialených lokalitách, čo zvyšuje nápor nielen na čas potrebný na denné presúvanie fon-
du, ale aj na finančné prostriedky potrebné na prevádzku motorových vozidiel (nákup pohonných hmôt 
a údržba). Hľadanie komplexného riešenia v tejto oblasti tak zostáva stále aktuálne. 

 

10.2 Knižnično-informačné služby 

Knižnica sa prezentuje verejnosti najmä prostredníctvom rôznych typov poskytovaných služieb v zmysle 
zákona o knižniciach, realizáciou krátkodobých kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí a edičnou 
činnosťou. 

Na tomto úseku knižničnej práce niektoré ukazovatele v porovnaní s rokom 2012 stúpli, u niektorých došlo 
k poklesu. Stúpajúci trend  majú ukazovatele počet výpožičiek a medziknižničné výpožičné služby, pokles 
nastal u registrácie používateľov a v návštevnosti. 

Nasledujúci graf 3 ukazuje vývoj absenčných výpožičných služieb vrátane MVS a MMVS za 8 rokov, teda 
od obdobia plnej prevádzky knižnice v KIS Virtua, a po počiatočnom náraste možno konštatovať istú stabili-
tu v absenčných výpožičkách. Túto stabilitu určite odráža aj kvalitná akvizícia knižničného fondu. Mierne 
výkyvy medzi rokmi boli spôsobené obmedzením prevádzky z dôvodu opráv budovy alebo sťahovania fon-
du. 
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Graf 3  Vývoj absenčných výpožičiek 
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Graf 4 poskytuje prehľad iba o medziknižničnej výpožičnej službe. Aj o túto oblasť knižnično-
informačných služieb je stále veľký záujem a ako je z grafu vidieť, od roku 2006, kedy došlo k prudkému 
nárastu služieb poskytovaných prostredníctvom MVS a MMVS, iba v roku 2012 bol väčší pokles a dôvodom 
bolo 4-mesačné pozastavenie poskytovania tejto služby ako pre vlastných používateľov, tak aj pre ostatné 
knižnice. 

Toto pozastavenie bolo spôsobené sťahovaním fondov, ktoré knižnica realizovala iba vlastnými zamestnan-
cami a kedy nebolo možné zabezpečovať aj výpožičné služby zo všetkých skladov. V minulom roku nastal 
zase výraznejší vzostup, aj keď nie až taký vysoký ako v rokoch 2007-2009, pretože knižnica pristúpila 
k istým opatreniam vo vzťahu k požičiavaným dokumentom a obmedzila výpožičky dokumentov vydaných 
za posledný rok. Práve o tie bol zo strany žiadajúcich knižníc a ich používateľov značný záujem. V tomto 
prípade sa snaží uprednostňovať vlastných používateľov. 

Graf 4  Vývoj MVS a MMVS 
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Návštevnosť knižnice je jedným z dôležitých ukazovateľov a graf 5 poskytuje prehľad vývoja návštevnosti 
od roku 2006. Ukazovateľ návštevnosti okrem fyzickej návštevnosti požičovne, čitárne a študovní zahŕňa aj 
návštevnosť virtuálnu, čiže návštevy webovej stránky, ale najmä online katalógu. 
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Graf 5  Vývoj návštevnosti 
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V poskytovaní knižnično-informačných služieb knižnica vidí rezervy, ale ich využitie je spojené realizáciou 
rozvojových aktivít. Keďže najviac ich brzdia nevyhovujúce priestory, ktoré neumožňujú rozširovať ponuku 
nových služieb a snaha improvizovať často znižuje kvalitu poskytovaných služieb, ako aj celkový obraz 
o knižnici, pred 2 rok mi začala knižnica s postupnou realizáciou prioritného projektu Implementácia techno-
lógie RFID v knižnici, ktorý je rozvrhnutý na 4 roky a ktorý v konečnom dôsledku zvýši kvalitu služieb pre 
používateľov a knižnici prinesie efektivitu v oblasti výpožičného procesu a ochrany knižničných fondov.  

 

10.3 Bibliografická a vedecko-výskumná činnosť 

Bibliografická činnosť bola splnená vo všetkých ukazovateľoch. Knižnica ako jediná na Slovensku prispieva 
do celoslovenskej databázy článkovej súbežnej i retrospektívnej bibliografie s dôrazom na záznamy z regió-
nu, slavistiky, ukrajinistiky a rusinistiky na celoslovenskej úrovni. Avšak vzhľadom na trendy v oblasti digi-
talizácie a organizačné zmeny v SNK a aj jej metodické a koordinačné aktivity knižnica pristúpila postupne 
k zmenám činnosti BO s orientovaním sa na koordináciu v oblasti slavistiky ako celku s dôrazom na ukraji-
nistiku a rusinistiku a na spracovanie historických dokumentov a výskum v oblasti dejín knižnej kultúry.  

Oblasť bibliografie čakajú v najbližších dvoch rokoch výrazné zmeny, ktoré majú súvis aj s prebiehajúcou  
digitalizáciou v SNK. Knižnica predpokladá, že to ovplyvní ďalšie činnosti v oblasti súbežnej, ale aj retro-
spektívnej analytickej bibliografie a plánuje svoje personálne kapacity viac smerovať k spracovaniu HKF 
a k vydavateľským aktivitám v tejto sfére. Cieľom však je v budúcnosti získať akreditáciu pre vedecko-
výskumnú činnosť pre oblasť knižnej kultúry. 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad edičnej činnosti od roku 2002. V roku 2013 knižnica prvýkrát rozší-
rila edičnú politiku o vydanie titulov nielen v knižnej ale aj v elektronickej podobe. 

Tabuľka 32  Vývoj edičnej činnosti 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 
vyda-
ných 
titulov 

2 4 1 6 3 6 5 7 4 8 6 6 

 

10.4 Digitalizácia kultúrneho dedičstva  

Digitalizácia ako nová odborná činnosť v knižnici je jej súčasťou iba krátko. Keďže ide o jeden z najmoder-
nejších spôsobov tvorby, spracovania, uchovávania a prezentácie informačného a kultúrneho obsahu, bolo 
nevyhnutné v prvom rade zabezpečiť priestorové, technické, technologické, materiálne a personálne pod-
mienky na vykonávanie tejto činnosti. To sa v súčasnosti realizuje prostredníctvom NP DICRK. 
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Tvorba a dokumentovanie úplne nového živého obsahu vo formátoch (najmä zvukové dokumenty 
a videodokumenty), ktoré dovtedy neboli prioritou knižničnej práce, ju obohacuje o nový rozmer a nová 
technológia bude prínosom aj pre digitalizáciu analógových fondov knižnice. 

 

10.5 Informačné a komunikačné technológie 

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

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

b) na koordináciu implementácie NP DICRK z technického a technologického hľadiska. 

Pri hodnotení činnosti knižnice v tejto oblasti je treba konštatovať, že všetky práce spojené s plynulou pre-
vádzkou IKT mal na starosti jeden zamestnanec, ktorý okrem pozície systémového knihovníka a správcu 
siete navyše musel zastať a plniť úlohy a povinnosti bezpečnostného manažéra pre informačné systémy 
v knižnici. Táto situácia pretrváva v knižnici už veľmi dlho a aj napriek priebežným žiadostiam predklada-
ným v minulých rokoch sa nepodarilo dosiahnuť na tomto úseku zvýšenie limitu zamestnancov. Pritom je 
potrebné si uvedomiť, že v dobe, kedy IKT hrajú takpovediac hlavnú rolu pri akejkoľvek činnosti, je nevy-
hnutné zabezpečiť nielen moderné IKT, ale hlavne dostatok kvalitných personálnych kapacít na zabezpeče-
nie ich prevádzky. Ak sa knižnici darilo zabezpečovať plynulosť prevádzky IKT na všetkých úsekoch kniž-
ničnej práce aj napriek nedostatočnému personálnemu obsadeniu, bolo to najmä preto, že knižnica vždy hľa-
dala efektívne riešenia prevádzky IKT, ktoré by eliminovali vysoké nároky na počet zamestnancov pre túto 
oblasť. 

Na úseku IKT v posledných troch rokoch pribudli knižnici ďalšie povinnosti spojené najprv s prípravou 
a následne realizáciou národného projektu. Koordinácia technickej a technologickej stránky NP je veľmi 
dôležitá, pretože od kvality riešenia technických častí nového pracoviska, je závislá aj budúca prevádzka. 

Súčasťou implementácie NP je aj vytvorenie nových pracovných miest, pričom časť nových pracovných 
pozícií je zameraných na prevádzku IKT, starostlivosť o ne, ale najmä na nové činnosti súvisiace 
s digitalizáciou. V neposlednom rade vzhľadom na existujúce i pripravované legislatívne zmeny bude po-
trebné zvýšiť aktivity v oblasti informačnej bezpečnosti, čo bude ďalší nápor na zamestnanca na tomto úse-
ku. Posilnenie doterajšieho úseku IKT z personálneho hľadiska bude nevyhnutné a preto budú organizačné 
zmeny v najbližších rokoch viac než pravdepodobné. 

 

10.6 Riadenie a financovanie knižnice 

10.6.1 Prevádzka knižnice 

Manažovanie knižnice v roku 2013 si vyžadovalo maximálne sústredenie. Dôvodom bola implementácia NP 
DICRK, ktorá kládla zvýšené nároky nielen na prácu projektového tímu zodpovedného za riadenie 
a publicitu NP DICRK, ale predovšetkým prácu oddelenia ekonomiky a prevádzky. Prejavovalo sa to 
nielen náročnosťou pri účtovaní, úhradách faktúr, zaraďovaní majetku, ale aj zvýšenou komunikáciou za-
mestnancov útvaru so zriaďovateľom či spostredkovateľským orgánom. 

Povinnosťou oddelenia ekonomiky a prevádzky, ktoré má 4 zamestnancov, je nielen ekonomická agenda, ale 
aj zabezpečovanie potrebných podmienok (technických i materiálových) pre prevádzku knižnice. Najväčším 
problémom sa javí absencia pracovnej pozície so zameraním na starostlivosť o nehnuteľnosti, ktorých má 
knižnica v správe 10. 

Dlhodobo pretrvávajúcim problémom v knižnici je nevyhovujúca priestorová situácia knižnice a v tej súvis-
losti aj problémy s údržbou nehnuteľností, ktoré sú v jej správe. Nedostatok finančných prostriedkov na eli-
mináciu havarijného stavu a obnovu týchto budov a súčasne povinnosť starať sa zodpovedne o knižničný 
fond nadobudnutý z verejných zdrojov prinútil vedenie knižnice rozhodnúť v roku 2012 o prenájme ďalšieho 
objektu vhodného na uloženie knižničného fondu a o postupnom presťahovaní fondov z nevyhovujúcich 
skladov. Tri sklady boli úplne vysťahované a tri sklady iba čiastočne. Ešte v tom istom roku vyhlásila tri 
prázdne objekty za prebytočný majetok a pristúpila k procesu nakladania s prebytočným majetkom v súlade 
so zákonom o správe majetku štátu. 
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Ako problém pri predaji prebytočného majetku sa ukázal nesúlad so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy, na základe ktorého knižnica delimitovala pozemky kvalifikované ako 
záhrady do správy Slovenského pozemkového fondu. To znamená realizovať postupy v zmysle zákona 
o správe majetku štátu odznova v priebehu roka 2014. Zároveň treba podotknúť, že ako najväčší problém sa 
javí predaj kaštieľa v obci Záborské, ktorý je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou. Vzhľadom na jeho zlý stav, 
ako aj pre minimum pozemkov, ktoré ku kaštieľ prináležia, bude predaj kaštieľa problémový. Obec, ktorá 
o kaštieľ prejavila záujem, nie je schopná zaplatiť primeranú cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

V oblasti riadenia vedenie knižnice pripravilo aktualizáciu niekoľkých interných dokumentov, ktoré úzko 
súviseli so zmenami v legislatíve, resp. ktoré boli pre činnosť knižnice potrebné. 

10.6.2 Projektové riadenie 

Na rok 2013 knižnica predložila 8 návrhov prioritných projektov, 7 z nich bolo podporených. Knižnici sa 
podarilo úspešne realizovať 6, v prípade jedného projektu požiadala o presun finančných prostriedkov na iný 
projekt. Konkrétne informácie o realizácii a dosiahnutých cieľoch sa nachádzajú v kapitole 3. Kontrakt 
organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie v časti 3.2.1 Vyhodnotenie prioritných projektov. 

V súvislosti s projektovou činnosťou treba konštatovať, že prioritné projekty sú veľmi dobrým zdrojom fi-
nancovania rozvojových aktivít knižnice, najmä zavádzania nových technológií do odbornej knižničnej čin-
nosti alebo podpory vydavateľských výstupov, resp. riešenia problémov s údržbou nehnuteľností. 

Vrcholom projektovej činnosti v roku 2013 bola implementácia NP DICRK, ktorá pokračovala počas celé-
ho roka a ktorá vzhľadom na schválené zmenové konanie bude ukončená až v roku 2014. Projekt sa priebež-
ne realizoval, ale treba podotknúť, že sa vyskytli problémy s dodávkou technických zariadení a technológií 
plánovaných pre projekt vzhľadom k tomu, že centrálne verejné obstarávanie bolo ukončené až v závere roka 
a zadanie objednávok už nemohlo byť realizované. 

Všetky zostávajúce činnosti implementácie NP sa budú realizovať v roku 2014, kedy bude projekt ukončený. 

10.6.3 Personálna politika 

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

Vytvorením nových pracovných pozícií a prijatím nových zamestnancov a súčasne zmenami v organizácii 
práce jednotlivých útvarov (niektoré už boli realizované a niektoré sa pripravujú) sa knižnica dostala do sta-
vu, kedy je limit zamestnancov na daný objem vykonávanej činnosti vyhovujúci. Jediným úsekom, kde 
počet zamestnancov nezodpovedá objemu požadovanej práce, je úsek IKT, ako to bolo spomenuté bližšie 
v podkap. 10.5 Informačné a komunikačné technológie.   

Najväčším problémom v personálnej oblasti je nedostatočný mzdový fond. Schválený objem týchto pro-
striedkov v posledných 3-4 rokoch nepostačoval ani na tarifné platy, nehovoriac o odmeňovaní za prácu mi-
mo pracovnej náplne, za prínos inovatívnych myšlienok a kreativitu, teda ocenenie a ohodnotenie lepších 
a výkonnejších zamestnancov. Väčší prísun financií do mzdovej oblasti v závere roka bol zabezpečený iba 
maximálnym šetrením bežných výdavkov v prevádzke a po schválení ich presunom do mzdového fondu. 
Treba však poznamenať, že to nie je systémové riešenie a tento nedostatočný spôsob odmeňovania sa odráža 
vo zvýšenej fluktuácii zamestnancov. 

Priemerná mesačná mzda v knižnici nedosahuje priemernú mzdu slovenského hospodárstva, aj keď sa 
môže zdať, že vlani sa k slovenskému priemeru značne priblížila (ako je uvedené v podkap. 6.3.). Tento údaj 
je však značne skreslený prijatím nových zamestnancov v rámci implementácie národného projektu a, ako už 
bolo spomenuté, presunom ušetrených bežných výdavkov do mzdového fondu. 

Minimálna mzda na Slovensku je od 1. 1. 2014 stanovená vo výške 352 €, pritom časť (cca ¼) platových 
taríf základnej i osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
v zmysle platného zákona je pod hranicou minimálnej mzdy. Tarifné platy zamestnancov knižnice sa pohy-
bujú od sumy 435,50 € (najnižší tarifný plat v základnej stupnici platových taríf) až po sumu 678 € (najvyšší 
tarifný plat osobitnej stupnice platových taríf), hoci ide o plat vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca 
s takmer 40-ročnou praxou. Mierne vyšší tarifný plat majú už iba vedúci zamestnanci a štatutár, ktorých je 8. 

Ako bolo spomenuté vyššie, dôsledkom nízkych platov je zvýšená fluktuácia zamestnancov – dobrovoľný 
odchod zamestnancov z knižnice, pričom najčastejším dôvodom je nízke platové ohodnotenie. Vzhľadom 
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na minimálne až nulové finančné motivačné faktory (7,5 hodinový pracovný čas alebo 5 dní dovolenky ne-
bývajú akceptované ako motivácia) býva veľkým problémom najmä odchod zamestnancov z kľúčových 
pozícií, resp. zamestnancov, ktorí sa javia ako perspektívni pre budúcnosť inštitúcie. 
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11. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV 

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove je univerzálna vedecká knižnica, to zn., že jej používateľské zázemie je 
široké a rozmanité – od študentov stredných a vysokých škôl v regióne i mimo neho, cez zamestnancov štát-
nej správy, školstva, podnikateľskej sféry, priemyslu, vedeckého výskumu a iných odvetví až po širokú ve-
rejnosť.  

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

Služby knižnice využilo v roku 2013 spolu 9 634 registrovaných používateľov, navštívilo ju spolu 497 626 
používateľov, pričom treba zdôrazniť, že ide najmä o virtuálnu návštevnosť (webová stránka a online kata-
lóg). Tento trend – sprístupňovanie služieb cez internet – je nezvratný a v najbližších rokoch sa bude tento 
spôsob poskytovania služieb prehlbovať a rozširovať. 

Z celkového počtu 9 634 registrovaných používateľov s platným preukazom v období od 1.1.2013 do 
31.12.2013 boli jednotlivé kategórie používateľov zastúpené takto:   
• kategória ST – 6 835 používateľov - študenti, 
• kategória OT – 2 400 používateľov - používatelia nad 15 rokov okrem študentov 
• kategória OR –    246 používateľov - organizácie, 
• kategória SF –      77 používateľov - zamestnanci, 
• kategória PR –      41 používateľov - používatelia s privilégiami, 
• kategória SL –      26 používateľov - služobné príručky zamestnancov 
• kategória HO –        6 používatelia (hosť- preukaz vydaný na jeden deň) 
• kategória SV  –        3 používatelia - súdne vymáhanie 

 
Graf 6  Podiel kategórii používateľov v roku 2013  

 

 

Kateg. ST Kateg. OT Kateg. OR Kateg. SF

Kateg. PR Kateg. SL Kateg. HO Kateg. SV
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA                                   Príloha č. 1 

 

 

RIADITEĽ 

ODDELENIE AKVIZÍCIE 

A SPRACOVANIA FONDOV 

BIBLIOGRAFICKÉ 
 ODDELENIE 

ODDELENIE KNIŽNIČNO-
INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 

útvar riaditeľa 

ODDELENIE OCHRANY  
FONDOV 

DOKUMENTAČNO-INFORMAČNÉ 

CENTRUM  
RÓMSKEJ KULTÚRY 

ODDELENIE INFORMAČNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ 

ODDELENIE EKONOMIKY  
A PREVÁDZKY 
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KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA KNIŽNICE       Príloha č. 2 

Výstavy dokumentov z knižničného fondu ŠVK 

1. Na ceste k samostatnosti        

2. Slovenská republika a OSN (20.výročie vstupu) 

3. Dobývanie vesmíru človekom  

4. 22. marec - svetový deň vody      

5. Dominik Tatarka - 100. výročie 

6. Kresťanská kultúra a východné Slovensko     

7. Látkové a nelátkové závislosti mladistvých 

8. Svetový deň UNESCO - sloboda tlače  (3. máj) 

9. Najvýznamnejšie pokroky medicíny za posledných 10 rokov   

10. Alternatívne formy terapie mentálne postihnutých ľudí    

11. Historické premeny ochrany utečencov 

12. Význam príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu    

13. Cyrilometodský odkaz v dnešnom svete 

14. 12. august - svetový deň mládeže  - E-generácia 

15. 21. september  medzinárodný deň mieru      

16. 20. výročie vzniku Slovenskej Republiky  

17. Prevencia kriminality mládeže 

18. Laureáti Nobelovej ceny za literatúru      

19. Dobrovoľníctvo -  zvládanie  prírodných katastrof 

20. Príčiny neznášanlivosti medzi národmi      

21. 21. november - svetový deň televízie – 60. výročie 

22. Zimný svet - Arktída a Antarktída      

23. Handicap a sebarealizácia  

 

Stála výstava 

50 rokov výtvarného umenia – výstava Rady Európy 

 

Prednášky, besedy, prezentácie pre verejnosť 

Prezentácia vybranej edičnej činnosti „Edičná činnosť ŠVK : ukrajinsko-rusínska problematika 
v retrospektíve (vybrané tituly z roku 2012), 22. 3. 2013; 

Informačný deň prezentoval dostupnosť získavania informácií prostredníctvom systému Naviga : 
prebiehal formou presnej ukážky registrácie, navigovania a vyhľadávania v databázach, 18. 3. 2013; 

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom  - prezentácia elektronických služieb, 18. – 22. 
3. 2013;  

Bez násilia každý deň - beseda v spolupráci s KR PZ v Prešove, 19. 3. 2013; 
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Tvoja správna voľba - beseda k zahájeniu realizácie projektu v spolupráci s KR PZ v Prešove, 6. 5. 
2013; 

Svetového dňa rómskeho jazyka - náučno-popularizačné podujatie, (november). 

 

Odborné podujatia  

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (Knižná kultúra – pamiatky – osobnosti), 17. 9. 2013 – 
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na 
Veľkú Moravu; 

 

 

EDIČNÁ ČINNOSŤ          Príloha č. 3 

 

Interné dokumenty 

1. Kontrakt na rok 2013 
2. Plán hlavných úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na rok 2013 
3. Výročná správa Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2012 
4. Smernica na ochranu majetku 
5. Smernica o uplatňovaní postupov pri verejnom obstarávaní v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove 
6. Kolektívna zmluva na rok 2014 

 

Publikácie a bibliografie 

1. Anna Valcerová-Bacigálová – poézia a teória prekladu: personálna bibliografia. Zostavil Michal Socha. 
Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 154 s. ISBN 978-80-89614-09-7 (e-book ISBN 978-
80-89614-09-7) 

2. DERFIŇÁK, Patrik. Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci. Prešov : Štátna 
vedecká knižnica v Prešove, 2013. 82 s. ISBN 978-80-89614-05-9. (e-book ISBN 978-80-89614-08-0) 

3. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov : 
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 188 s. ISBN 978-80-89614-03-4. (e-book ISBN 978-80-
89614-11-0) 

4. Michal Hirjak – ukrajinský a rusínsky etnograf a pedagóg (zo života a diela). Zost. Zuzana Džupinková. 
Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 212 s. ISBN978-80-89614-10-3 (e-book 978-80-
89614-10-3) 

5. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove, 2013. 194 s. ISBN 978-80-89614-02-8. (e-book ISBN 978-80-89614-06-6) 

6. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove, 2013. 176 s. ISBN 978-80-89614-04-2. (e-book ISBN 978-80-89614-07-3) 
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ                          Príloha č. 4  

 
Príspevky zamestnancov v médiách 

1. DOMENOVÁ, Marcela – NĚMCOVÁ, Lucia.  Kolokvium slovenských, moravských a českých biblio-
grafov 2013. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štát-
na vedecká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-04-2, s. 164-166. 

2. DOMENOVÁ, Marcela – NĚMCOVÁ, Lucia. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného 
Slovenska (knižná kultúra – pamiatky – osobnosti), Prešov 17. 9. 2013. In Z dejín knižnej kultúry vý-
chodného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 
ISBN 978-80-89614-04-2, s. 162-164. 

3. DOMENOVÁ, Marcela. 60. výročie zriadenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Prešov, 10. – 14. 
september 2012. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : 
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-02-8, s. 163-165. 

4. DOMENOVÁ, Marcela. Historický knižničný fond ŠVK Prešov (k vyhláseniu 1. časti fondu za HKF 
v roku 2012. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štát-
na vedecká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-04-2, s. 152-159. 

5. DOMENOVÁ, Marcela. Historický knižničný fond Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici : bibliografický súpis. Zost. Zdenka Gondová. Banská Bystrica : Univerzitnáknižnica 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 116 s. ISBN 978-80-557-0382-4 (recenzia). In Z dejín knižnej kul-
túry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
2013. ISBN 978-80-89614-04-2, s. 171-172. 

6. DOMENOVÁ, Marcela. Malý slovník bibliografov Slovenska 1991-2011 (1. časť). Zost. Ivana Poláko-
vá. Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. 224. ISBN 978-80-970857-9-7 (recenzia). In Z dejín 
knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v 
Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-04-2, s. 173-174. 

7. DOMENOVÁ, Marcela. Pamätná kniha mesta Prešova – krst trojzväzkovej publikácie.  Prešov, 13. sep-
tember 2012. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štát-
na vedecká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-02-8, s.162-163. 

8. DOMENOVÁ, Marcela. Studia Bibliografica Posoniensia 2011. zost. Miriam Poriezová. Bratislava : 
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2011. 160 s. ISSN 1337-0723. ISBN 978-80-89303-304 (recenzia). In 
Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-02-8, s. 188-190.  

9. DOMENOVÁ, Marcela. Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach. V. A. zväzok : generálny 
katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. Ed. Mária Bôbová. Banská Bystrica : Štátna 
vedecká knižnica Banská Bystrica, 2012. 288 s. ISBN 978-80-89388-44-8 (recenzia). In Z dejín knižnej 
kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
2013. ISBN 978-80-89614-04-2, s. 168-169. 

10. DOMENOVÁ, Marcela. Veda, kultúra a šport v archívnych dokumentoch – XVII. archívne dni Sloven-
skej republiky v Bratislave (máj 2013). In Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slo-
venska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-
89614-03-4, s. 168-170. 

11. DOMENOVÁ, Marcela. Z dejín vydavateľskej činnosti ŠVK Prešov (1952 – 2012). In Z dejín knižnej 
kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
2013. ISBN 978-80-89614-02-8, s. 30-40. 

12. DŽUPINKOVÁ, Zuzana.  Ivan Macinský, ukrajinský spisovateľ, literárny historik, prekladateľ a kultúr-
no-osvetový pracovník (1922 – 1987). In Bibliografický zborník 2012. Martin: Slovenská národná kniž-
nica ; Národná bibliografia, 2013. ISBN 978-80-8149-013-2, s. 122-130. Dostupné na internete: 
http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BZ_2012/17%20-%20Dzupinkova.pdf  
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13. DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Ivan Macinský, ukrajinský spisovateľ, literárny historik, prekladateľ a kultúr-
no-osvetový pracovník (1922 - 1987). In Sdružení knihoven České republiky v roce 2012 : ročenka. 
Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2013. ISBN 978-80-86249-67-4, s. 138-144. 

14. DŽUPINKOVÁ, Zuzana – Ňachajová, Mária – NĚMCOVÁ, Lucia. Nahrávanie relácie pre Slovenský 
rozhlas Rádio Patria Košice – Národnostno-etnické vysielanie /9.5.2013/ pri príležitosti 75. výročia na-
rodenia ukrajinského spisovateľa a slavistu PhDr. Jozefa Šelepca. Odvysielané 19.5.2013 o 19.00 hod. 

15. DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Nahrávanie pre Rozhlas a televíziu Slovenska – Rádio Patria (NEV) ukrajin-
ská relácia – o knihe Bohdan Ihor Antonyč (1909 – 1937) v slovenských prameňoch – odvysielané 23. 
a 26. 3. 

16. DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Obrobka ukrajins'kych piriodyčnych vydan' Slovaččyny v Deržavnij naukovij 
biblioteci u Prjaševi [Spracovanie ukrajinských periodických vydaní v Štátnej vedeckej knižnici 
v Prešove]. In Ukrajins'ki mas-media v Slovaččyni pislja 1945 roku ta prezentacija v nych Ukrajiny : 
materialy Mižnarodnoji konferenciji, jaka vidbulsja 19 - 20 žovtnja 2012 roku v Prjaševi ... Prjašiv : So-
juz rusyniv-ukrajinciv Slovac'koji Respubliky, 2013. ISBN 978-80-85137-32-3, s. 99-109. 

17. DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Pošana bibliohrafam Slovaččyny [Úcta bibliografom Slovenska]. In Nove žyt-
tja. Roč. 63, č. 3 (2013), s. 2. Dostupné na internete www.rusini-ukrajinci.tym.sk   

18. ŇACHAJOVÁ, Mária. Periodiká ruskej a ukrajinskej emigrácie vydávané na Slovenska v rokoch 1924 – 
1944. In  Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna ve-
decká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-02-8, s. 134-147. 

19. NĚMCOVÁ, Lucia.  Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska III. In Kresťanská kultúra a jej mies-
to v dejinách východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Pre-
šove, 2013. ISBN 978-80-89614-03-4, s. 163-165. 

20. NĚMCOVÁ, Lucia. KOMOROVÁ, Klára. Knižnica významného poľského šľachtica a bibliofila 16. 
storočia Melchiora Krupeka. Praha : Národní knihovna České republiky. 2002. 153 [3] s. ISBN 80-7050-
387-4 (recenzia). In Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Pre-
šovská univerzita v Prešove, 2013. ISBN 978-80-555-0933-4, s. 112-114. Dostupné na internete 
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1 

21. NĚMCOVÁ, Lucia. Bohemiká v knižnej pozostalosti Jozefa Repčáka (jazykoveda,  literatúra a literárna 
veda). In Bibliografický zborník 2012. Martin : Slovenská národná knižnica ; Národná bibliografia, 2013. 
ISBN 978-80-8149-013-2, s. 10-26. Dostupné na internete: 
http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BZ_2012/03%20-%20Nemcova.pd 

22. NĚMCOVÁ, Lucia. Bohemiká v knižnej pozostalosti Jozefa Repčáka. In Sdružení knihoven České re-
publiky v roce 2012 : ročenka. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2013. ISBN 978-80-86249-67-4, s. 47-
56. 

23. NĚMCOVÁ, Lucia. Prešovský bibliografický deň 2013. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 
IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-04-
2, s. 161-162. 

24. NĚMCOVÁ, Lucia. Šľachtické knižnice na Slovensku – vedecká konferencia. In Z dejín knižnej kultúry 
východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 
ISBN 978-80-89614-02-8, s. 168-170. 

25. NĚMCOVÁ, Lucia. Tarnowského dejiny poľskej literatúry : sonda do historického fondu ŠVK Prešov. 
In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká 
knižnica v Prešove, 2013. ISBN 978-80-89614-04-2. s. 62-75  

26. ZÁVADSKÁ, Valéria. Národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. In ITlib 
Informačné technológie a knižnice, roč. 1/2013. ISNN 1336-0779. Dostupné na 
http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/1/narodny-projekt-dokumentacno-informacne-centrum-romskej-
kultury.html?page_id=2367  

27. ZÁVADSKÁ, Valéria. Rómska kultúra v digitálnom prostredí. In Bulletin SAK, roč. 21, 4/2013, s. 13-
22. ISSN 1335-1079. Dostupné na http://www.sakba.sk/bulletin/2013/4/index.html  
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Prednášky, konferenčné vystúpenia 

1. DOMENOVÁ, Marcela. Knižný dar Teodora Berzeviciho fare v Ľubotíne z 2. polovice 19. storočia. In 
Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (Knižná kultúra – pamiatky – osobnosti),  SVKPO 
Prešov  17. 9. 2013 ´ 

2. DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Divadelná hry českých dramatikov na javisku UND v Prešove.  In Kolokvium 
moravských, českých a slovenských bibliografov, Zlín 6. – 8. 10. 2013 

3. NĚMCOVÁ, Lucia. František Bartoš a jeho diela v prešovských knižniciach. In Kolokvium moravských, 
českých a slovenských bibliografov, Zlín 6. – 8. 10. 2013 

4. NĚMCOVÁ, Lucia. Jubilejný rok 1863 na stránkach časopisu Cyrill a Method : Katolícke Noviny pre 
Cirkev a Dom. In Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (Knižná kultúra – pamiatky – 
osobnosti) SVKPO, Prešov  17. 9. 2013 

5. PAĽOVÁ, Jana – PAPRČKA, Vladimír – SLOBODA, Vojtech – ZÁVADSKÁ, Valéria: Ako sa rodí 
rom-e-born : rómsky klavírista Alexander Berki. Digitálna knižnica, Jasná, 29.10.2013. 

 

Príspevky o knižnici v médiách, recenzie, ohlasy 

1. ČIŽMÁROVÁ, Mária. Slovenská ukrajinistika - súčasný stav výskumu (po roku 1993). In  Katedra 
ukrajinistiky IRUS Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 1953 – 2013. Prešov : Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. ISBN 978-80-555-0803-0, s. 28-43. 

2. DERFIŇÁK, Patrik.  Konferencia o kresťanskej kultúre v dejinách Slovenska. In Religiones : Zborník z 
dejín relígií. Eds. Patrik Derfiňák, Gita Geremešová. Prešov Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 
v Prešove ; Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-0992-1, s. 84-85. Dostupné na internete: 
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Derfinak1  

3. DERFIŇÁK, Patrik. Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska  (kronika) In Annales historici Pre-
sovienses, roč. 12, 2/2012, s.162-163. ISSN 1336-7528. 

4. DERFIŇÁK, Patrik. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. Ed. Marcela 
Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. 204 s. ISBN 978-80-85734-90-4 (recen-
zia) In Historia Ecclesiastica, roč.III, 2/2012, s.195-196. ISSN 1338-4341. 

5. DERFIŇÁK, Patrik. Od stredoveku po súčasnosť. In Prešovský večerník. Roč. 24, č. 5758 (19. septem-
ber 2013), s. 5. ISSN 1336-4030  

6. HURNÁ, Veronika. Frenyó, Ľudovít. Z mojich cestovných poznámok (1895 – 1896). Preložil, komentár 
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ÚČASŤ ZAMESTNANCOV KNIŽNICE NA PRACOVNÝCH CESTÁCH V ROKU 2013      Príloha č. 5 

Termín Názov podujatia Miesto konania Mená účastníkov 

15.1. 
4. stretnutie RKS 
Zasadnutie Správnej rady SAK 

MK SR Bratislava 
UK SAV Bratislava 

Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

29.1. 
Pracovné stretnutie k analýze odmeňovania odborných 
zamestnancov rezortu kultúry 

MK SR Bratislava 
Jana Velebírová 
Valéria Závadská 

14.2. Zasadnutie redakčnej rady Bulletinu SAK UK TU Košice Valéria Závadská 
19.2. Preskúšanie v KIS Virtua – modul výpožičky SNK Martin Jana Nábožná 

25.2. Pracovné stretnutie s expertmi pre NP DICRK Bratislava 
Jana Paľová 
 Zuzana Paľuchová 

25.2. Dokumentácia výtvarnej tvorby rómskych detí 
ZŠ Jarovnice,  
okres Sabinov 

Roman Čonka 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

25.2. Pracovné stretnutie k NP HIS a NP CAIR NOC Bratislava Radoslav Slovík 

27.2. Dokumentácia výtvarnej tvorby – Milan Kaleja 
Jarovnice,  
okres Sabinov 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda  

27.2. 
Školenie ekonómov a účtovníkov národných projektov 
OPIS 

Hotel Bôrik  
Bratislava 

Monika Šimová 
Jana Velebírová 

1.3. 
Pracovné stretnutie s riaditeľom centra Mgr. Mekelom, 
dokumentácia tvorby rezbárskej dielne 

Pastoračné centrum 
Rómov Čičava, okres 
Vranov nad Topľou 

Roman Čonka 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda  

6.3. 
Porada členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS 
v KIS Virtua 

SNK Martin Valéria Ferková 

7.3.  5. stretnutie RKS Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

11.-12.3. 
Zasadnutie Správnej rady SAK, valné zhromaždenie 
SAK 

SNK Martin Valéria Závadská 

12.3. 
Seminár „Knihovnícke ostrie“ 
Porada členov pracovnej skupiny pre IVC 

SNK Martin Valéria Ferková 

12.3. 
Stretnutie a dokumentácia skúšky folklórneho súboru 
Kesaj čhave.  
Rozhovor s vedúcim súboru p. Ivanom Akimovom. 

SSUŠ Kežmarok 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vojtech Sloboda  

13.3. Informačný seminár Hotel Yasmin Košice Zuzana Paľuchová 

14.3. Stretnutie s riaditeľom Divadla Romathan v Košiciach 
Divadlo Romathan 
Košice 

Erika Godlová 
Jana Paľová 

14.3. 

Stretnutie s koordinátorkou voľnočasových aktivít 
v obci Jarovnice, sestrou Silviou 
Dokumentácia hudobno-tanečných vystúpení rómskych 
detí  

Jarovnice 
Zdeněk Kovář 
Vojtech Sloboda 

14.3. Konferencia o informačných technológiách UK TU Košice Tomáš Cina 

14.3. Porada bibliografov vedeckých knižníc  ŠVK Košice 
Marcela Domenová 
Lucia Němcová 

21.3. 
Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Slovenská kroni-
ka 2012 

SNM Martin 
 Marcela Domenová 
Valéria Závadská 

25.3. Pracovné stretnutie na SORK MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

4.4. 
Výstava Výnimoční ľudia v rámci projektu EHMK, 
dokumentácia, rozhovory 

Výmenník Košice 
Roman Čonka 
Erika Godlová 
Vojtech Sloboda 

7.- 9.4. 

Dokumentácia podujatí pri príležitosti Medzinárodného 
dňa Rómov 
Dokumentácia činnosti kováčov v obci Dunajská Luž-
ná.  

Historická budova 
NR SR Bratislava, 
Dunajská Lužná 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 
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8.-10.4. Medzinárodný informatický seminár INFOS 
Vysoké Tatry – Stará 
Lesná 

Valéria Závadská 

12.4. 
Dokumentácia vystúpenia divadla Romathan v obci 
Svinia 

Svinia 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vojtech Sloboda 

13.4. 
Stretnutie s rómskou komunitou v obci Soľ Oslovenie 
respondentov 

Soľ 

Erika Godlová 
Jana Paľová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

15.-16.4. Pracovné stretnutie na SORK MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

15.-17.4. Konferencia Digitálna knižnica Jasná – Nízke Tatry 
Mária Halienová 
Valéria Závadská 

24.4. Seminár k verejnému obstarávaniu Košice 
Jana Velebírová 
Valéria Závadská 

24.- 27.4. Dokumentácia autorského čítania a rozhovorov.  Myjava Ing. Sloboda 

30.4. Divadlo Romathan – záznam predstavenia Košice 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana  Paľová 
Vojtech Sloboda 

2.5. Divadlo Romathan – dokumentácia činnosti, rozhovory Košice 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana  Paľová 
Vojtech Sloboda 

3.5. 
Divadlo Romathan - skúška orchestra a rozhovor 
s Karolom Adamom, riaditeľom divadla 

Košice 
Roman Čonka 
Jana  Paľová 
Vojtech Sloboda 

6.5. Pracovné stretnutie katalogizátorov KIS3G SNK Martin 
Zuzana Gačová 
Gabriela Hrabovecká 
Anna Vaľková 

7.5. 
Divadlo Romathan - skúška tanečného súboru a rozho-
vory s členmi súboru a vedúcim súboru Romanom 
Godlom 

 
Košice 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana  Paľová 
Vojtech Sloboda 

7.5. Porada bibliografov SNK Martin 
Mária Ňachajová 
Lucia Němcová 

9.5. 
Nahrávanie skupiny SABROSA v nahrávacom štúdiu 
pri nahrávaní nového CD 
 

Malý Šariš,  
okres Prešov 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana  Paľová 
Vladimír Paprčka 

10.5. Spevácka súťaž detských talentov  Liptovský Mikuláš 

Zdeněk Kovář 
Jana  Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

14.5. 
Tablety, e-čítačky, mobily a mobilita e-zdrojov – in-
formačný seminár pre knihovníkov 

UK TU Košice 
Zuzana Gačová 
Monika Šimková 

16.5. 
Koncert hudobnej skupiny SABROSA v ZŠ 
v Jarovniciach  

Jarovnice 

Roman Čonka 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

17.5. 6. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

17.5. 
Dokumentovanie rodinného prostredia skupiny SAB-
ROSA, nahrávka rozhovorov 

Raslavice 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

23.5. 
Konferencia High Level Event k problematike integrá-
cie Rómov  

Hotel Yasmin Košice 

Roman Čonka  
Erika Godlová  
Jana Paľová  
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda  

27.5. Dokumentácia činnosti hudobnej skupiny Žoltákovcov Raslavice Roman Čonka  
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Jana Paľová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

3.6. 
 

Vystúpenie súboru KESAJ ČHAVE  v základnej škole 
a rozhovor s Ivanom Akimovom 

ZŠ 
 Poprad - Matejovce 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

4.6. 
 

Nahrávanie Františka Godlu a Dušana Onodyho (DUO 
FARSA) počas výučby v ZUŠ 

Sabinov – základná 
umelecká škola 
 

Jana Paľová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

5.6. 
Dokumentovanie výroby detskej perinky a výroby 
prúteného košíka 

SSUŠ Kežmarok, 
vysunuté pracovisko 
Krížová Ves 

Jana Paľová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

6.6. 
Divadlo ROMATHAN – dokumentovanie predstavenia 
"Husle, duša Rómov" 

Košice 
Roman Čonka 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 

6.6. Dokumentovanie činnosti rezbára Ondreja Gadžora 
Košice – časť Krásna 
nad Hornádom 

Roman Čonka 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 

6.-7.6. 15. zasadnutie Národnej komisie pre služby ŠVK Košice 
Karin Brugerová 
Valéria Ferková 

7.6. 
Dokumentovanie rezbárskej výroby a rozhovorov v 
Roma Art 

Pastoračné centrum 
Čičava 

Roman Čonka  
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

11. -12.6. 
Dokumentovanie rozhovoru s Aničkou Oláhovou 
a dokumentovanie činnosti žiakov súkromného konzer-
vatória v Hnúšti 

Lovinobaňa 
Hnúšťa 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

11. -12.6. Zasadnutie Správnej rady SAK 
Účelové zariadenie 
MK SR  
Banská Štiavnica 

Valéria Závadská 

21.6. 7. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

21.6. Rozhovor s respondentom Ivanom Veselým Smižany 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

24.6. 
Pracovné stretnutie k depozitu Piaristickej historickej 
knižnice 

Súkromná ZŠ  
Sabinov 

Marcela Domenová 
Michal Socha 

24.6. 
Dokumentovanie nácviku predstavení na Študentský 
deň remesiel 

SSUŠ 
Kežmarok 

Roman Čonka  
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

25.-26.6. 
Deň študentských remesiel na nádvorí Kežmarského 
hradu 

Kežmarok 

Vladimír Paprč-
ka,Ing. Vojtech Slo-
boda, Mgr. Roman 
Čonka, Zdeněk Ko-
vář 

28.-30.6. 
Kováčské sympózium 
 

Dunajská Lužná 

Roman Čonka  
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

9.7. 
 

Nahrávanie začiatku odpusti v rómskej osade (svätá 
omša; tanečné, hudobné a divadelné predstavenia) 

Veľký Šariš – rómska 
osada 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

10.-11.7. 
Rozhovor s riaditeľkou Gemersko-malohontského 
múzea;  
Rozhovory pre orálnu históriu v komunitnom centre 

Rimavská Sobota, 
Veľký Krtíš 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
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Vojtech Sloboda 

11.7. Nahrávanie hudobného recitálu skupiny ARPIBAND 
Košice – reštaurácia 
Smelly Cat 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

15.7. 
Dokumentovanie hudobnej skúšky skupiny GIPSY-
CHIPSY 

Bardejov 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

16.7. Rozhovor s riaditeľom Vihorlatského múzea Humenné 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 

17.-19.7. 
Nahrávanie klavírneho recitálu Alexandra Berkiho 
Nahrávanie rozhovoru a kováčskej tvorby Igora Radiča 

Súkromné konzerva-
tórium Hnúšťa 
Klenovec 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

20.7. Dokumentovanie festivalu FESTROM 
Pastoračné centrum 
Čičava 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

7.-9.8. Pracovné stretnutie expertov DICRK ŠVK Prešov 

Karol Adam 
Vlasta Fabiánová 
Lýdia Gabčová 
František Gall 
František Godla 
Alena Horváthová 
Lenka Malá 
Ľudmila Regecová 
Róbert Rigó 
Jurina Rusnáková 

11.-12.8. 
Dokumentovanie podujatia Spoznajme sa,  
Dokumentácia expozície múzea, nahrávanie rozhovo-
rov 

SNM-MKR  
Malá hora Martin 

Zuzana Paľuchová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda  

14.8. 
Konzultácie s pracovníkmi SNK ohľadne digitalizácie 
kultúrnych objektov 

SNK Martin 
Roman Čonka 
Erika Godlová 
 Anna Vaľková 

16.8. Nahrávanie zvukovej skúšky skupiny DUDA BAND Sabinov 
Erika Godlová 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 

20.8. 
Dokumentovanie záverečnej konferencie Letnej uni-
verzity 

Hotel Yasmin Košice 
Zdeněk Kovář  
Zuzana Paľuchová  

21.8. 
Porada členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS 
v KIS Virtua 

SNK Martin 
Valéria Ferková 
Dominika Kuchtová 

23.-25.8. 
Dokumentovanie rozhovoru s riaditeľkou súkromného 
konzervatória v Hnúšti 
Dokumentovanie festivalu Balvafest 

Súkromné konzerva-
tórium 
Hnúšťa 
Kokava nad Rimavi-
cou 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

27.-30.8. 
Dokumentovanie súťaže talentovaných detských spe-
vákov Detský hlások – Romano Hangoro 
Dokumentovanie festivalu Cigánsky Bašavel 

Kultúrny dom 
Lučenec 
hrad Červený Kameň 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

1.-7.9. Konzultácie k materiálom NP DICRK ŠVK Prešov Ľudmila Regecová 

3.-4.9. 
Nahrávanie rozhovoru s bývalým vysokoškolským 
profesorom, starostom a maliarom Michalom Bárso-
nym, dokumentovanie jeho tvorby 

Kunova Teplica 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

11.9. Pracovné stretnutie Spišská Nová Ves Roman Čonka 
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13.- 15.9. Dokumentovanie festivalu Amari Luma Komárno 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

17.9. Pracovné stretnutie na MK SR MK SR Bratislava 
Mária Halienová 
Radoslav Slovík 

24.9.  MK SR Bratislava Valéria Závadská 
24.9. Pracovné stretnutie s TMG NOC Bratislava Mária Halienová 

26.- 27.9. 
Pracovné stretnutie s expertmi v rámci projektu DICRK 
Konzultačné stretnutie s huslistkou Barborou Botošo-
vou 

Bratislava 
Erika Godlová 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 

27.-29.9. 
Stretnutie s terénnym pracovníkom 
Dokumentácia vystúpenia skupiny SABROSA, nahrá-
vanie  rozhovorov 

Zborov, Raslavice, 
okres Bardejov 

Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

30.9. Pracovné stretnutie k ďalšej spolupráci  MECEM Košice Zdeněk Kovář 

4.-6.10. 
Dokumentovanie hudobno-tanečného podujatia Gom-
bovecFest 

Poltár 
Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 

6.-8.10. 
Kolokvium moravských, českých a slovenských bib-
liografov 

Krajská knihovna 
Františka Bartoše 
Z lín ČR 

Zuzana Džupinková 
Lucia Němcová 

10.10. Aplikačná prax verejného obstarávania Košice Jana Velebírová 
10.-
11.10. 

Konzultácie so SORK k NP DICRK MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

12.-
14.10. 

Dokumentovania spomienkových slávností na Jána 
Biháriho – Biháriho slávnosti 

Dunajská Streda 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 

15.10. Seminár VMware-Veeam-IBM NTS Košice 
Tomáš Cina 
Mária Halienová 

15.-
16.10. 

Konzultácie so SORK k NP DICRK MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

16.10. 
Rozhovory s rómskymi speváčkami ľudových piesní G. 
Duždovou, J. Horváthovou a A. Mačovou 

Žehňa 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vojtech Sloboda 

17.10. Stretnutie riaditeľov vedeckých knižníc a UKB SNK Martin Anna Vaľková 

17.10. Pracovné stretnutie k NP DICRK ŠVK Prešov 
AgátaČisárová 
Lýdia Mirgová 
Viktor Teru 

18.-
19.10. 

Nahrávanie hudobného vystúpenia, pedagogickej čin-
nosti a rozhovoru s hudobníkom Miroslavom Rácom 

Vráble  
Želiezovce 
Levice 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vojtech Sloboda 

22.10. Pracovné stretnutie k NP DICRK ŠVK Prešov 
Albín Cina 
Roman Goroľ 
Martin Horváth 

24.10. 
Workshop –Funkcionalita Centrálnej infraštruktúry 
a vzájomná integrácia so systémami PFI 

NOC Bratislava 
Mária Halienová 
Radoslav Slovík 
Anna Vaľková 

24.-
31.10. 

Pracovné stretnutie k NP DICRK ŠVK Prešov Ľudmila Regecová 

25.10. 
Školenie k zákonu č. 122/2013 Z. z. a príprava ZO na 
skúšku 

ŠVK Košice Mária Halienová 

25.10. Školenie Košice Františka Vašková 

26.10. Dokumentovanie festivalu Ternipen 
Dom kultúry  
Snina 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

28.-
30.10. 

Workshop Digitálna knižnica Jasná – Nízke Tatry 
Mária Halienová 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
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Valéria Závadská 

30.10. Pracovné stretnutie k NP DICRK ŠVK Prešov 

Ján Deme 
Monika Horváthová 
Milan Hronec 
Radka Mócová 
Július Rusnák 

7.11. Pracovné stretnutie k NP HIS 
NOC Bratislava 
MK SR Bratislava 

Radoslav Slovík 
Monika Šimová 
Jana Velebírová 

12.-
13.11. 

Seminár Tvorba a používanie menných autorít  SNK Martin 

Roman Čonka 
Zuzana Džupinková 
Zuzana Gačová 
Zuzana Paľuchová 

14.11. Školenie k používaniu modulu EZO Softip 
BC Európa 
Banská Bystrica 

Monika Šimová 
Jana Velebírová 

14.-
15.11. 

Divadelné predstavenie s názvom Vtáčatko Koráločka 
na základnej škole v Sečovciach 
Dokumentovanie rozhovoru so scénografom divadla 
Jurajom Vaňom 

ZŠ Sečovce 
Divadlo Romathan 
Košice 

Zdeněk Kovář 
Lenka Malá 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka  

16.11. 
Dokumentovanie konferencie k sociálnej reforme 
„Správna cesta“ 

VŠ sv. Alžbety 
Michalovce 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka  

18.-
22.11. 

Rozhovor s primášom Štefanom Banyákom najst. 
Dokumentovanie rozhovoru a kúzelníckeho umenia 
Leonarda Farkaša  
Konzultačné stretnutie so spevákom Ľubom Virágom-
Dokumentovanie rozhovoru a hudobného vystúpenia 
Tomáša Batló - spevák, gitarista, klavírista 

Dunajská Streda 
Lehnice 
Hubice 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

25.11. Pamätný Deň holokaustu v Hanušovciach n./T. 
Hanušovce nad Top-
ľou 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Vojtech Sloboda 

25.-
29.11. 

Rozhovor s maliarom T. Oláhom 
Stretnutie s košikárom M. Zubatým 
Rozhovor s pamätníkmi 
Stretnutie s výtvarníkom T. Gykašom 

Plešivec  
Krásnohorské pod-
hradie  
Rochovce, Rožňava 

Július Rusnák 

27.11. 
Dokumentovanie záverečnej aktivity "Tvoj príbeh" - 
čítanie rómskych matiek v rámci projektu REF Buda-
pešť 

Zborov 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

30.11.-
1.12. 

Dokumentovanie sympózia rómskych básnikov Rimavská Sobota 

Roman Čonka 
Erika Godlová  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

2.12. 
Nahrávanie a dokumentovanie koncertu Jána Berkyho 
Mrenicu ml. 

Kežmarok 

Roman Čonka  
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

3.12. Stretnutie s expertmi Levoča 
Roman Čonka 
Erika Godlová 

3.-4.12. Stretnutie s remeselníkmi 
Krásnohorské pod-
hradie, Plešivec, Ro-
chovce  

Július Rusnák 

4.– 5.12. 
Dokumentovanie maliarskej tvorby Tibora Oláha 
a rezbárskej tvorby Borisa Varadiho a Vojtecha Vara-
diho 

Plešivec 
Bretka 
Ochtiná 

Roman Čonka  
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

6.12. Dokumentovanie premiéry rozprávky „Zlatá podkova“ 
Divadlo Romathan 
Košice 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

6.-7.12. Preberanie tovaru dodaného v rámci NP HIS NOC Bratislava 
Tomáš Cina 
Mária Halienová 

9.12. Valné zhromaždenie SSK STU Bratislava  Marcela Domenová 
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11.12. Konzultačný kurz pre klientov Štátnej pokladne UPJŠ Košice Františka Vašková 

13.-
16.12. 

Dokumentovanie koncertu a rozhovoru hudobníka 
a speváka Marca Pila 

Brvnište 
Bošany 

Erika Godlová 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 
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ŠTATISTIKA VÝKONOV           Príloha č. 6 

Ukazovateľ 
Merná 
Jednotka 

Skutočnosť 
2011 

Skutočnosť 
2012 

Skutočnosť 
2013 

AKVIZÍCIA  A SPRACOVANIE 
CELKOVÝ  STAV  FONDU kn. j. 532 133 543 454 566 240 
Ročný prírastok, z toho: 
− knihy 
− periodické dokumenty 
− špeciálne dokumenty 

kn. j. 

11 533 
9 090 
2 368 

75 

13 000 
11 286 
1 555 

159 

13 407 
11 641 

1628 
138 

Ročný prírastok, z toho: 
− povinný výtlačok 
− nákup 
− dary 
− výmena 
− náhrady za stratené dokumenty 
− bezodplatný prevod 

kn. j. 

11 533 
3 545 
3 182 
4 687 

119 
0 
0 

13 000 
3 429 

 6 129 
3 334 

87 
21 
0 

13 407 
3 610 
6 537 
3210 

50 
0 
0 

Úbytky knižničného fondu kn. j. 242 1 679 127 
Spracovanie Záznamy 11 533 13 000 13 407 
Retrospektívne spracovanie záznamy + kn. j. 29 593 21 591 19 114 

SLUŽBY 
REGISTROVANÍ  POUŽÍVATELIA  10 791 10 334 9 634 
POČET  NÁVŠTEVNÍKOV celkom, z toho: 
− požičovňa 
− študovne 
− OPAC, webstránka 
− podujatia 

Osoby 

476 471 
83 400 
16 657 

375 226 
1 188 

505 389 
65 212 
14 267 

424 821 
1 089 

497 626 
81 214 
14 090 

401 363 
959 

VÝPOŽIČKY celkom, z toho: 
− absenčné 
− prezenčné 
MVS a MMVS celkom, z toho: 

    - MVS iným knižniciam 
            - MVS z iných knižníc 
            - MMVS z iných knižníc 
            - MMVS iným knižniciam 

kn. j. 
 

272 743 
205 159 

67 584 
5 005 
4 237 

720 
40 
8 

251 130 
200 735 

50 395 
3 952 
3 377 

526 
41 
8 

259 368 
209 294 

50 074 
4 762 
4 095 

611 
52 
4 

Podujatia pre verejnosť celkom, z toho: 
− výstavy, besedy, prednášky 
− výstavky nových kníh 
− informačná výchova 
− odborné podujatia 

počet 

158 
18 
50 
87 
3 

112 
25 
50 
30 
7 

110 
29 
48 
32 
1 

OCHRANA FONDOV 
Prijaté žiadanky celkom, z toho: 
− elektronickou poštou 
− na historické dokumenty 
Kníhviazačské a knihárske práce, v tom: 
− oprava dokumentov 
− väzba novín a časopisov 

počet 
 
 
počet  
kn. j. 
zv. 

92 862 
83 518 
1 354 
3 417 
1 184 
2 233 

83 766 
79 101 
1 070 
2 857 
1 001 
1 856 

115 053 
110 291 

873 
3 097 

937 
2 160 

BIBLIOGRAFIA A HKF 
Článková bibliografia celkom, z toho: 
− regionálna bibliografia 
− rusínska a ukrajinská bibliografia 
− slavistika 

záznamy 

2 835 
1 376 
1 079 

380 

2 529 
1 107 
1 032 

390 

2 702 
811 

1 331 
560 

Spracovanie HKF tituly 782 368 557 
Edičná činnosť tituly 8 6 6 

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
Informačná a rešeršná činnosť celkom, v tom: 
− bibliografické informácie 
− faktografické informácie 
− rešerše 

počet 

38 609 
20 390 
17 990 

229 

37 066 
18 318 
18 428 

320 

38 675 
19 964 
18 456 

255 
Reprografické služby pre používateľov počet 33 844 38 765 41 560 

 
 
 
Prešov, 20. február 2014    Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka 


