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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 ŠVK: 

Čonka Roman, Mgr. – poverený vedením dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry 
Domenová Marcela, Mgr., PhD. – vedúca bibliografického oddelenia 
Ferková Valéria, PhDr. – vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb 
Hajníková Anna, Ing. – vedúca oddelenia ekonomiky a prevádzky 
Halienová Mária, Mgr. – vedúca oddelenia informačných technológií 
Vaľková Anna, Bc. – vedúca oddelenia akvizície a spracovania fondov 
Vitališová Jana – vedúca oddelenia ochrany fondov 
 
 
1.1 Hlavné činnosti 
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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, 
� edičné aktivity a 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. februára 2010 
hlavnou úlohou knižnice v súlade so zákonom NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších 
predpisov je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosi-
čov, podporovať rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania, a tak napomáhať rozvoju celoživotného vzdelávania 
občanov, chrániť kultúrne dedičstvo a vytvoriť optimálne podmienky na jeho využívanie. 

 

 

2. POSLANIE A  STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE  
 

2.1 Poslanie 

Štátna vedecká knižnica v Prešove je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou a riadenou MK SR. 
Ako verejná kultúrna, informa čná, 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 odbor-
ným a vedeckým pracovníkom, pedagógom, študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy 
a podnikateľskej sfére. 

Svoje poslanie uskutočňuje: 

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

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

• realizáciou informačnej výchovy používateľov rôznych odborných, vzdelávacích a kultúrno-
spoločenských podujatí, 

• spracovávaním a ochranou historických tlačí a ich sprístupňovaním pri bádaní a poznávaní kultúrneho 
dedičstva, špecificky kultúrneho dedičstva národnostných menšín (Ukrajincov, Rusínov a Rómov), 

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

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

 

2.2 Priority 

ŠVK pri plnení verejnej funkcie v roku 2014 mala na pamäti úlohy vyplývajúce zo zákona o knižniciach a zo 
zriaďovacej listiny, ako aj ciele definované v Stratégii rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy 
ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry a pri realizácii verejnoprospešných činnosti venovala osobitnú 
pozornosť ich plneniu a dosahovaniu cieľov v týchto oblastiach: 

a) v oblasti riadenia a financovania: 
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� manažérske a finančné zabezpečovanie plynulej prevádzky, 
� implementácia NP DICRK financovaného prostredníctvom OPIS PO 2, 
� realizácia prioritných projektov schválených na rok 2014 a príprava návrhov prioritných projektov 

pre rok 2015, 

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 licencovaných externých elektronických informačných zdrojov, najmä kolekcií elek-

tronických kníh, 

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

� 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, 
� koordinácia bibliografie vedného odboru slavistika a aktívne pôsobenie v Koordinačnej rade pre bib-

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

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

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

d) v oblasti uchovávania a ochrany knižničného fondu: 

� akútne riešenie havarijnej situácie uloženia knižničného fondu do prenajatých priestorov ako variant-
ného riešenia otázky skladov knižničného fondu,  

� dôsledná starostlivosť o všetky knižničné fondy zabezpečením vhodných podmienok na ich uloženie 
a ochranu, zabezpečenie základnej starostlivosti o staré tlače 

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

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 
ŠVK,  

f) v oblasti informačných technológií: 

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

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

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

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

 

2.3 Strednodobý výhľad rozvoja organizácie 
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ŠVK už viac ako 60 rokov buduje a sprístupňuje knižničný fond, ktorý predstavuje dôležitú informačnú zá-
kladňu pre celoživotné vzdelávanie obyvateľov SR. Napriek priestorovým obmedzeniam pri poskytovaní 
služieb a nevyhovujúcim podmienkam v oblasti starostlivosti o knižničný fond je stále snaha budovať kniž-
nicu ako modernú inštitúciu, ktorej úlohou je a bude poskytovanie knižnično-informačných služieb aj 
v digitálnej ére. V ďalších rokoch bude pokračovať v nastúpenom trende, svoje aktivity bude prispôsobovať 
zmeneným podmienkam, budovať digitálny obsah a poskytovať nový typ služieb založený na vyhľadávaní 
a poskytovaní informácií a informačných zdrojov v sieťovom prostredí. 

V najbližších rokoch má ŠVK pred sebou tri ciele: 

1. Úspešné administratívne a finančné ukončenie NP DICRK a plnohodnotná prevádzka nového or-
ganizačného útvaru – dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry počas obdobia trvalej 
udržateľnosti. Definitívne ukončenie projektu sa predpokladá v roku 2015, pričom prevádzka pracoviska, 
ktoré z dôvodu značnej odlišnosti vykonávaných činností a potreby ich odborného riadenia bolo rozdele-
né na dva odborné, avšak úzko spolupracujúce útvary, beží už odo dňa ukončenia realizácie aktivít 
v októbri 2014; 

2. Aktívna snaha o vyriešenie nevyhovujúcej priestorovej situácie aspoň na úseku uchovávania, ochra-
ny a starostlivosti o knižničné fondy, kde zatiaľ realizuje náhradné riešenie v podobe prenajatých ob-
jektov. Nevzdáva sa však snahy nájsť iné východisko na zlepšenie podmienok činnosti knižnice a to nie-
len na úseku ochrany knižničných fondov; 

3. Pokračovanie v implementácii moderných informačných technológií pre úsek služieb a pre úsek 
ochrany fondov, čím sa myslí dokončenie prioritného projektu o zavádzaní technológie rádiofrekvenč-
nej identifikácie dokumentov, ktorý sa začal realizovať ešte v roku 2012. 

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

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

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

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

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

� rozvoj ľudských zdrojov, najmä vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie, odborných vedomos-
tí, počítačových zručností a jazykových znalostí, 

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

 

2.4 Strednodobý rozpočtový výhľad 

V závere roka 2014 knižnica uzatvorila s MK SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 8. 12. 2002 
kontrakt na rok 2015. Predmetom kontraktu uzatvoreného v súlade so zriaďovacou listinou je poskytova-
nie verejných služieb a realizácia činností v rámci programovej štruktúry 08S0105 Knižničná činnosť. 
Jej obsahom je poskytovanie verejných služieb a realizácia knižničnej činnosti – doplňovanie, spracovanie, 
uchovávanie a sprístupňovanie knižničného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb. 

Objem finančných prostriedkov je zadefinovaný vo výške 735 981,00 € a je určený na napĺňanie nasle-
dovných cieľov a ich ukazovateľov: 

a) zabezpečiť rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 2 500 kn. j., 
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b) zabezpečiť spolu minimálne 240 000 absenčných a prezenčných výpožičiek, 
c) zabezpečiť minimálne 400 000 aktívnych používateľov a návštevníkov knižníc, 
d) zabezpečiť spracovanie minimálne 900 historických dokumentov, 
e) zabezpečiť revíziu knižničného fondu v rozsahu minimálne 30 000 knižničných jednotiek, 
f) zabezpečiť spracovanie a prezentáciu minimálne 85 digitálnych kultúrnych objektov. 

Príjmy na rok 2015 sú plánované v objeme 24 000 € a vzhľadom k vývoju príjmov v roku 2014 sa predpo-
kladá ich naplnenie. Rozpočet bežných výdavkov vrátane transferov pre rok 2015 je stanovený vo výške 
735 981,00 €, čo je potvrdené uzatvoreným kontraktom. V rámci neho sú mzdy schválené vo výške 
228 181,00 €, odvody v predpokladanej výške 79 700,00 €, tovary a služby vo výške 425 967,00 € a bežné 
transfery vo výške 2 133,00 €. Kapitálové výdavky na rok 2015 knižnica žiadala iba v rámci jedného 
z navrhovaných prioritných projektov a to vo výške 173 270,00 €. 

V súvislosti s finančnými zdrojmi a strednodobým rozpočtovým výhľadom je treba uviesť, že zatiaľ nebol 
zohľadnený návrh rozpočtu pre udržateľnosť národného projektu, a to aj napriek tomu, že projekt bol vecne 
ukončený v októbri 2014 a bolo potrebné saturovať všetky s tým súvisiace náklady. Úprava rozpočtu 
z uvedeného dôvodu sa však očakáva najneskôr v prvom štvrťroku 2015. 

Tabuľka 1  Schválený rozpočet na rok 2015 

Okrem uzatvorenia kontraktu dôležitou súčasťou činnosti knižnice je návrh prioritných projektov na 
rok 2015, ktoré predložila s požiadavkou na pridelenie finančných zdrojov v nasledovnom znení a poradí 
dôležitosti v jednotlivých programových prvkoch: 

Tabuľka 2  Prioritné projekty predložené na rok 2015 

Názov projektu 
Bežné výdavky 
(kategória 630) 

v €  

Kapitálové 
výdavky v € 

(kategória 700) 

SPOLU 
v € 

Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
Kultúra slova a kultúra srdca v prameňoch 19.-20. sto-
ročia (Slovensko v histórii, ľudovej slovesnosti 
a literárnej vede) 

9 500,00 0,00 9 500,00 

Živé knihy (slovo – obraz – zvuk) 8 000,00 0,00 8 000,00 
Prvok 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

Nákup knižničných fondov 50 000,00 0,00 50 000,00 
Prvok 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

Implementácia RFID technológie v knižnici – 3. etapa 21 800,00 173 270,00 195 070,00 
Dispozičné usporiadanie a presun čitárne 36 000,00 0,00 36 000,00 
SPOLU 125 300,00 173 270,00 298 570,00 

 

2.5 Personálna politika 

Limit zamestnancov pre knižnicu, najmä v dôsledku vytvorenia nových pracovných miest pre implementáciu 
národného projektu, je v súčasnosti takmer vyhovujúci, aj keď niektoré rozvojové aktivity predsa len nie je 
možné realizovať. Zo skúseností pri implementácii národného projektu vyplynula požiadavka min. ešte na 
vytvorenie jednej pracovnej pozície, ktorá s digitalizáciou súvisí, ale pri príprave projektu jej potrebu nebolo 

Ukazovateľ Klasifikácia Rok 2015 (v €) 
Príjmy ŠR kat. 200 24 000 
Bežné výdavky /BV/ spolu, z toho: kat. 600 735 981 

- mzdy a platy kat. 610 228 181 
- poistné fondy kat. 620 79 700 
- tovary a služby kat. 630 425 967 

- bežné transfery kat. 635 2 133 

Kapitálové výdavky /KV/ kat. 700 0 
Výdavky spolu /BV + KV/  735 981 
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možné odhadnúť. Avšak pre rok 2015 bol limit zamestnancov ako záväzný ukazovateľ stanovený len na 35 
osôb, čo je pôvodný stav pred realizáciou národného projektu a preto sa predpokladá jeho úprava 
v intenciách udržateľnosti projektu. 

Väčším problémom, ktorý sa stáva vypuklejším najmä v posledných rokoch, je zvýšená fluktuácia 
zamestnancov, ktorá sa prejavuje spontánnym odchodom perspektívnych zamestnancov z dôvodu 
nízkeho finančného ohodnotenia. Jej dôsledkom následne bývajú časté obmedzenia pri poskytovaní služieb 
z dôvodu preťažovania zostávajúcich zamestnancov a neustáleho zaškoľovania nových zamestnancov, čím 
hrozí riziko straty kreditu a dôveryhodnosti u používateľov. Napriek uvedeným 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 kapa-
city. Externé kapacity však nie je možné využívať pre všetky odborné činnosti, ktoré sa v knižnici vykonáva-
jú. 

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

3.1 Vyhodnotenie kontraktu 

Štátna vedecká knižnica v Prešove v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 8. 12. 2002 uzatvorila 
s MK SR kontrakt na rok 2014 pod číslom MK-335/2013-340/19688 ako interný plánovací a organizačný 
dokument na sprehľadnenie vzťahov medzi zriaďovateľom a knižnicou v oblasti realizácie činností a ich 
financovania. Kontrakt, ako sa uvádza v článku II, bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou prijíma-
teľa na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničnej činnosti – doplňovanie, spracovanie, ucho-
vávanie a sprístupňovanie knižničného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb.  

Uvedené činnosti napĺňali tieto ciele a ich ukazovatele: 

a) zabezpečiť prírastok knižni čného fondu nákupom a jeho spracovanie v počte min. 3 000 kn. j., 
b) dosiahnuť výpožičky knižni čného 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. 

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

1. zabezpečiť prírastok knižni čného fondu nákupom a jeho spracovanie v počte min. 3 000 kn. j. 

Celkový plánovaný prírastok knižničného fondu v roku 2014 dosiahol počet 11 960 kn. j. a z uvedeného 
prírastku nákup predstavuje 5 167 kn. j., darom knižnica získala 2 965 kn. j., výmenou 55 kn. j., ako povinný 
výtlačok 3 756 kn. j. a vlastnou činnosťou vytvorila 17 digitálnych kultúrnych objektov. To znamená, že 
prírastok definovaný kontraktom bol prekročený o 72 %. Na plnení celkového prírastku knižničného fondu 
má najväčší podiel akvizícia práve formou nákupu, hoci naň vynaložila finančné prostriedky v celko-
vom objeme iba 58 137,98 € (o takmer 34 % menej ako v roku 2103), z toho 38 137,98 € vyčlenila 
z rozpočtu ŠVK v rámci kontraktu a 20 000 € boli účelové prostriedky schváleného prioritného projektu. 
Všetky nové prírastky boli zároveň spracované v KIS Virtua a následne sprístupnené v online katalógu.  

2. dosiahnuť výpožičky knižni čného 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. 
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Ukazovateľ výpožičiek knižničného fondu stanovený kontraktom bol prekročený o 11 %, keďže dosiahol 
stav 268 300 výpožičiek, z toho absenčné výpožičky 220 147 a prezenčných výpožičiek bolo dosiahnutých 
v počte 48 153. Tento ukazovateľ medziročne narástol znova o cca 4 % (rovnako ako v roku 2013), 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 

Návštevnosť knižnice dosiahla počet 441 523 návštevníkov, čo je prekročenie ukazovateľa stanoveného 
v kontrakte o cca 5 %. Tento ukazovateľ 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 (až 80 % z celkového čísla), pretože používaný KIS Virtua umožňuje použí-
vateľom vykonávať rôzne transakcie (vyhľadávanie, objednávky dokumentov, rezervácie, prolongácie) bez 
fyzickej návštevy knižnice, z prostredia domu, práce či školy. 

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

Knižnica má v zmysle zákona o knižniciach ako aj v zmysle uzatvoreného kontraktu povinnosť uskutočniť 
pravidelnú revíziu knižničného fondu. V roku 2014 ju uskutočnila a zrevidovala 30 055 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 zoznamu druhým nevyhnutným podkladom pre revíziu, pretože overenie chýbajúcich 
dokumentov sa vykonalo priamo v KIS. Takto vykonávané revízne práce výrazne skvalitnili samotný výkon 
revízie a značne eliminovali chyby v minulosti spôsobené ľudským faktorom pri spracovávaní jej výsledkov. 

 

3.2 Prioritné projekty a ich vyhodnotenie 

Okrem uzatvorenia kontraktu dôležitou súčasťou činnosti knižnice bol návrh prioritných projektov, ktoré 
predložila s požiadavkou na pridelenie finančných zdrojov. Návrhy boli predložené v troch prvkoch tak, ako 
je to uvedené v tabuľke č. 2. Keďže na rok 2014 nebolo možné predkladať projekty do prvku 08T 0109 Stra-
tégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013, pretože vzhľadom na uvedený časový rozsah 
platnosti stratégie na tento prvok už neboli kapitole pridelené finančné prostriedky, až päť návrhov, aj vzhľa-
dom na ich obsah, knižnica predložila do prvku 08T 0105 Projekt informatizácie kultúry. 

Tabuľka 3  Prioritné projekty predložené na rok 2014 

Zo siedmich predložených návrhov bol schválený iba jeden prioritný projekt – Nákup knižničných fondov – 
vo výške 20 000,00 €. Tento prioritný projekt je pravidelne každý rok predkladaný zriaďovateľovi 
s požiadavkou na poskytnutie účelových finančných prostriedkov na nákup fondov, pretože zabezpečenie 
informačných zdrojov predstavuje základ pre drvivú väčšinu poskytovaných služieb. Pre rok 2014 bolo 
schválených na tento účel 20 000,00 € a hoci išlo len o 40 % z požadovanej výšky, aj tieto finančné pro-

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 2014 

6 000,00 0,00 6 000,00 

Prvok 08T 0105 Projekt informatizácie kultúry 
Obnova IKT v knižnici 19 600,00 8 900,00 28 500,00 
Implementácia RFID technológie v knižnici – 3. etapa 51 000,00 104 000,00 155 000,00 
Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK – II. fáza 30 000,00 0,00 30 000,00 
Bezkontaktná čipová karta – knižničný pas 14 000,00 0,00 14 000,00 
Digitalizácia VHS a magnetofónových kaziet 3 200,00 0,00 3 200,00 

Prvok 08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 
Nákup knižničných fondov 50 000,00 0,00 50 000,00 
SPOLU 173 800,00 112 900,00 286 700,00 
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striedky pomohli dosiahnuť prírastok kúpou v počte 5 167 kn. j., z toho 4 982 kníh, 178 seriálov a 7 elektro-
nických kníh vydavateľstva Cambridge University Press.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ČINNOSTI A  PRODUKTY ORGANIZÁCIE A  ICH NÁKLADY  
 

4.1 Náklady na činnosť/produkty v roku 2014 

Plnenie úloh prebiehalo v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými rozpočtovými opatreniami. 
Upravený rozpočet finančných prostriedkov bol čerpaný na zabezpečenie bežnej prevádzky, rozvoj niekto-
rých knižničných služieb a odstraňovanie vzniknutých nedostatkov. Nepostačoval na definitívne vyriešenie 
akútnych havarijných problémov, najmä v súvislosti s údržbou skladových objektov pre uloženie knižničné-
ho fondu, a na riešenie celkovej priestorovej situácie. Rovnako nepostačoval na rozvojové aktivity, ktoré 
chcela knižnica saturovať cez prioritné projekty, navyše z vlastného rozpočtu bolo nutné kryť náklady ná-
rodného projektu, keďže na posledný štvrťrok, kedy už mal byť ukončený, nebol na tento účel upravený 
rozpočet. 

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

1. stále činnosti: 

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

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

kumentov, revízia knižničného fondu, 
� 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, 
� bibliografická činnosť, ktorá zahŕňa spracovanie analytické spracovanie zborníkovej a časopiseckej lite-

ratúry, 
� práca na úseku informačných technológií, ktorý zabezpečuje všetky aktivity súvisiace s prácou v KIS 

Virtua a ekonomickom systéme, s rôznymi aplikáciami a so servisom výpočtovej techniky 
a zabezpečovaním bezpečnosti informačných systémov, 

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

2. dlhodobé činnosti: 

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

sku, koordinácia bibliografie slavistiky na Slovensku, 
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� 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., 

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

3. krátkodobé činnosti:  

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

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

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad odpracovaných hodín vo vzťahu k počtu zamestnancov vykonávajú-
cich jednotlivé činnosti, vrátane priamych mzdových nákladov a podielu na percentách. 

Tabuľka 4  Podielové vyťaženie kapacít podľa jednotlivých druhov činností 

Činnosti knižnice 
Počet 

zamestnancov 

Odpracované 
hodiny  
za rok 

podiel 
v % 

Priame mzdové  
náklady 

podiel 
v % 

akvizícia a spracovanie fondov   5 8 055,00 10,83 38 276,08 9,00 
výpožičná služba   7 10 524,30 14,14 46 424,60 10,91 
prevádzka študovní   4 6 577,50 8,84 30 967,28 7,28 
prevádzka skladov   5 8 632,50 11,59 34 087,38 8,01 
knihárska dielňa   1 1 710,00 2,30 8 070,02 1,90 
bibliografická činnosť   3 5 040,00 6,77 26 827,12 6,30 
informačné technológie   2 3 367,50 4,50 17 906,51 4,21 
dokumentačné centrum   6 11 535,00 15,50 84 734,79 19,91 
riadiaca a ekonomická činnosť 12 19 011,00 25,53 138 217,10 32,48 
SPOLU 45 74 452,80 100,00 425 510,88 100,00 

 

4.2 Akvizícia a spracovanie knižničných fondov 

V zmysle organizačnej štruktúry za činnosti v oblasti doplňovania a spracovania získaných dokumentov 
zodpovedá OASF. V súčasnosti ho tvorí spolu 7 zamestnancov, ktorí realizujú odborné činnosti na úsekoch 
doplňovania fondov, menného a vecného spracovania, akvizície a správy seriálov, analytického spracovania 
článkovej bibliografie a verifikácie a adjustácie knižničného fondu. V roku 2014 malo oddelenie 6 zamest-
nancov, úsek článkovej bibliografie spadal pod BO, ktoré bolo organizačnou zmenou k 1.1.2015 zrušené 
a úsek článkovej bibliografie bol presunutý pod OASF.  

K 31.12.2014 je celkový prírastok 568 313 kn. j. v celkovej hodnote 1 975 320,16 €, a to hlavne domáce 
a zahraničné knihy a časopisy a v menšom objeme aj špeciálne audiovizuálne, elektronické, digitálne a iné 
dokumenty. 

4.2.1 Akvizícia knižničného fondu 

V roku 2014 sa knižničný fond zvýšil o 11 960 kn. j., ktoré boli získané tradičnými spôsobmi doplňovania – 
formou nákupu, darom a medzinárodnou výmenou s partnerskými knižnicami v Česku, Poľsku, na Ukrajine, 
v Bielorusku a na Slovensku, ale aj povinným výtlačkom. 

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

Pri akvizícií dokumentov sa využíva aj aktívna účasť používateľov, ktorí prostredníctvom webovej stránky 
majú možnosť navrhnúť na doplnenie dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo knižničných fondoch. V roku 
2014 túto možnosť využilo 22 používateľov, avšak nie všetky ich návrhy boli akceptované. V mnohých prí-
padoch používatelia mali záujem o dokumenty vydané pred viac ako 10 rokmi, čo je náročné a málo efektív-
ne, 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 veľmi závislé od výšky pridelených finančných prostriedkov. Pri roz-
pise rozpočtu na rok 2014 v januári bolo na nákup informačných zdrojov vyčlenených pôvodne 40 000 € 
s tým, že počas roka bude snaha túto sumu ešte zvýšiť. Vyčerpalo sa však iba 38 137,98 €, pôvodný rozpis 
už nebol navýšený, a to z dôvodu nutnosti uhrádzať z rozpočtu bežných výdavkov náklady súvisiace 
s financovaním národného projektu. Rozpočtovým opatrením boli pridelené prostriedky na schválený prio-
ritný projekt Nákup knižničných fondov vo výške 20 000 €. Spolu sa tak doplnili do knižničného fondu do-
kumenty v celkovom objeme 58 137,98 €, za ktorý bolo zakúpených celkom 5 167 kn. j.. Vzhľadom na 
nedostatok finančných zdrojov sa licencie na prístup k využívaným elektronickým databázam EPI neobnovi-
li. Keďže však ide o dôležitý informačný zdroj, objednávka bude realizovaná v roku 2015 znova na 2 roky 
(tabuľka 5) 

Nákup dokumentov bol orientovaný hlavne pre potreby bežného používateľa. Knižné dokumenty boli do 
fondu dopĺňané v jedinom exemplári, pri profilových odboroch v 2-3 exemplároch, čo je pre potreby našich 
používateľov často nepostačujúce, a vzhľadom na nedostatok financií neboli dokupované duplicitné 
a multiplicitné exempláre u najviac žiadaných titulov tak ako sa to realizovalo v predošlých rokoch. 

Dary a výmena 

Formou daru sa doplnilo do fondu 2 965 kn. j., a to 2 726 kníh, 221 seriálov a 18 špeciálnych dokumentov, 
z toho dar etnografa prof. Mikuláša Mušinku predstavuje 1 879 kníh a 221 časopisov. V rámci medzinárod-
nej výmeny dokumentov knižnica získala 55 kn. j., a to 53 kníh a 2 tituly časopisov. V rámci výmeny ponú-
ka nielen publikácie z vlastnej produkcie, ale aj konkrétne dokumenty požadované výmenným partnerom. 
Vzhľadom k tomu, že edičné aktivity sú obmedzené v posledných rokoch na 3-4 tituly ročne, realizácia vý-
meny predstavuje nápor na rozpočet 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 je v zmysle zákona č. 217/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodic-
kých publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov oprávneným príjemcom 
povinného výtlačku vydaných dokumentov. Takto do fondu získala celkovo 3 756kn. j., z toho 2 502 kn. j. 
neperiodických publikácií, 1 231 titulov periodických publikácií a 23 špeciálnych dokumentov. Nedodané 
tituly neperiodických aj periodických dokumentov boli pravidelne urgované. Úspešnosť urgencií pri knihách 
sa pohybuje cca 30 % a pri časopisoch je to cca 90 % z celkovo odoslaných urgencií. 

Akvizícia periodických dokumentov 

Periodiká sa do fondu dopĺňali všetkými akvizičnými formami. V roku 2014 knižnica získala 1 632 titulov  
periodík, z toho kúpou 178 titulov periodík (11 slovenských a 167 zahraničných). Povinným výtlačkom 
knižnica získala 1 231 titulov slovenských titulov, výmenou 2 a darom 221 zahraničných titulov. 

Tabuľka 5  Akvizícia knižničného fondu v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 
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Akvizícia celkom, z toho: 13 000 13 407 11 960 
̵ knihy 11 286 11 646 10 263 
̵ periodiká 1 555 1 628 1 632 
̵ mapy 44 66 0 
̵ audio- a videodokumenty 0 5 0 
̵ elektronické dokumenty 35 42 41 
̵ e-books 80 20 7 
̵ digitálne kultúrne objekty -- -- 17 

Licencie k elektronickým databázam 3 3 0 
Akvizícia celkom, z toho: 13 000 13 407 11 960 

̵ nákup 6 129 6 537 5 167 
̵ povinné výtlačky 3 429 3 610 3 756 
̵ dary 3 334 3 250 2 965 
̵ výmena 87 50 55 
̵ digitálne kultúrne objekty -- -- 17 
̵ náhrady za stratené dokumenty 21 0 0 
̵ bezodplatný prevod 0 0 0 

Tabuľka 6  Hodnota zakúpených prírastkov v € 

4.2.2 Spracovanie knižničného fondu 

V KIS Virtua v úplnom spracovateľskom formáte MARC21 bolo spracovaných 11 960 kn. j., rovnako sa 
v ňom realizovala denná evidencia všetkých dochádzajúcich novín a časopisov ako aj spracovávanie zviaza-
ných ročníkov. Zaevidovaných bolo vyše 20 319 čísel dochádzajúcich periodík. Prírastok zviazaných novín 
a časopisov je 1 632 kn. j. v 1 907 zväzkoch. V KIS Virtua bolo vytvorených 11 nových bibliografických 
záznamov, čo svedčí o tom, že boli spracované jedinečné zahraničné tituly z odboru slavistika, ktoré sa dote-
raz v slovenských knižniciach nenachádzali. 

Do Súborného katalógu periodík bolo pripísaných 1 025 záznamov, čím sa knižnica práve vďaka počtu tých-
to záznamov zaraďuje medzi najaktívnejších tvorcov Súborného katalógu periodík, ktorý spravuje UKB. 
Avšak na odbúranie duplicitného spracovania by uvítala komplexné riešenie tohto problému na celosloven-
skej úrovni.  

Mimoriadna pozornosť bola venovaná spracovaniu tzv. e-bornov (nových digitálnych objektov). Na úseku 
spracovania knižničných fondov sa ich časť, konkrétne digitálne objekty, spracúvajú na DICRK, OASF však 
preberá odbornú garanciu na kvalitou spracovávania v KIS Virtua. Keďže na Slovensku je ŠVK jedinou 
knižnicou, kde sa takéto dokumenty vytvárajú a spracovávajú a momentálne neexistujú žiadne metodické 
pokyny pre spracovanie e-bornov, bola nútená aplikovať metodiky MARC21 Library of Congress na audio 
dokumenty, video dokumenty či digitálne fotografie. Spolu bolo spracovaných 17 digitálnych objektov. 

Vecné spracovanie sa realizovalo iba pri počte 5 540 kn. j., a to na základe skutočnosti, že takto sa spraco-
vávajú iba tie tituly, ktorý záznam vytvorili zamestnanci ŠVK. Týka sa to iba zakúpených domácich 
a zahraničných dokumentov a daru prof. Mušinku. 

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

Tabuľka 7  Spracovanie knižničných jednotiek v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 
Katalogizácia menná, z toho: 13 000 13 407 11 960 

̵ knihy  11 286 11 646 10 623 

Ukazovateľ rok 2012  rok 2013 rok 2014 
knihy + špeciálne dokumenty 68 950,98  79 109,13  52 691,14 
seriály 6 773,00  4 951,83  4 217,88  
elektronické databázy + e-books 10 337,15 5 228,03 1 228,96 
SPOLU 86 061,13 89 288,99 58 137,98 
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̵ periodiká 1 555 1 628 1 632 
̵ mapy 44 66 0 
̵ audio- a videodokumenty 0 5 0 
̵ elektronické dokumenty 35 42 41 
̵ e-books 80 20 7 
̵ digitálne objekty -- -- 17 

Katalogizácia vecná  7 230 7 560 5 540 

Pokiaľ ide o retrospektívne spracovanie, keďže projekt Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK – II. fáza, 
ktorý ŠVK predložila na rok 2014, nebol podporený a z vlastného rozpočtu naň neboli vyčlenené žiadne 
finančné prostriedky, nespracované knihy z prvých rokov fungovania ŠVK sa spracovávali iba v rámci fondu 
pracovného času. Takto sa podarilo spracovať iba 1 253 kn. j., čo znamená, že celý fond bude mať bibliogra-
fické záznamy v elektronickej forme najskôr o 10 rokov. 

 

 

 

4.3 Ochrana knižničného fondu 

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

4.3.1 Prevádzka skladov 

Nevyhovujúca priestorová situácia a havarijný stav ďalších troch z pôvodne 6 knižničných skladov v správe 
knižnice – Veľký Šariš Tulčícka ul., Veľký Šariš ul. Pri ihrisku a Dúbrava – prinútil vedenie knižnice 
v priebehu roka využiť priestory veľkokapacitného objektu na Jilemnického ul. v Prešove, ktorý bol prenaja-
tý na tento účel ešte v roku 2012, a presťahovať doň knižničné fondy z uvedených skladov. Ide o staticky 
veľmi dobrý objekt, ktorý na sklad knižničného fondu majiteľ upravil podľa požiadaviek knižnice, kapacitne 
vyhovujúci na umiestnenie takmer 90 % dokumentov knižničného fondu. Zvyšných 10 % sa nachádza 
v sklade na Budovateľskej ul. v Prešove prenajatom ešte v roku 2003. ŠVK bude hľadať spôsob ako sústre-
diť celý knižničný fond do jedného skladu a prenájom skladu Budovateľská ukončiť. 

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

OOF je plne zapojené do práce v KIS Virtua, ktorý zabezpečuje tlač používateľských požiadaviek priamo na 
oddelení, čo urýchľuje prácu a predovšetkým značne šetrí čas pri overovaní, či je žiadaný dokument požiča-
ný. Zamestnanci oceňujú tento komfort nielen z dôvodu úspory pracovného času, ale aj z dôvodu eliminácie 
problémov, ktoré vznikali pri žiadankách vypisovaných manuálne. V roku 2014 bolo prijatých 98 153 žia-
daniek, z toho elektronických žiadaniek bolo 94 327 a žiadaniek z historického fondu 1 311. 

4.3.2 Revízia a vyraďovanie knižničného fondu 
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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 
2009, keď z celkového počtu 417 revidovaných knižničných jednotiek bolo 42 kn. j. nájdených a 375 je na-
ďalej nezvestných. Vzhľadom na čas, počas ktorých boli tieto knižničné jednotky vedené ako nezvestné, bol 
predložený návrh na ich vyradenie z dôvodu straty. 

Pravidelná revízia knižničného fondu bola realizovaná v počte 30 055 kn. j., pričom 186 bolo evidovaných 
ako nezvestných. Na realizáciu revízie priamo v depozitoch boli použité prenosné počítače – notebooky 
s mobilným internetom. Tým knižnica eliminovala tlač evidencie výpožičiek, ktorá je okrem prírastkového 
zoznamu druhým dôležitým podkladom pre revíziu, pretože overenie chýbajúcich dokumentov sa vykonalo 
priamo v systéme. Zároveň bol k revidovaným dokumentom priraďovaný čiarový kód. Z fondu bolo vyrade-
ných 381 kn. j., a to na základe podkladov z opakovaných revízií a na základe podkladov z OKIS v prípade 
straty dokumentu používateľom. 

4.3.3 Knihárske a kníhviazačské práce a ochrana historického fondu 

Činnosť knihárskej dielne bola zameraná hlavne na väzbu periodík, v menšej miere na malé aj väčšie opravy 
dokumentov a v minimálnej miere na väzbu interných materiálov a ďalšie kartonážne a rezačské práce pre 
potreby knižnice. Na tomto pracovisku bolo celkovo opravených a zviazaných 2 965 kn. j., z toho bolo zvia-
zaných 1 907 zv. seriálov, opravených 984 zv. poškodených dokumentov z knižničného fondu, zviazaných 
24 zv. interných materiálov knižnice a 50 zv. boli menšie, nenáročné opravy dokumentov HKF.  

Externé kníhviazačské služby boli využité len v prípadoch zlatenia väzby niektorých časopiseckých titulov, 
a to v počte 46 zv. časopisov pre potreby príručnej knižnice študovne viazaných periodík, pretože na práce 
s tým spojené nemá knižnica vo vlastnej dielni dostatočné technické vybavenie. 

Na úseku ochrany HKF boli v roku 2014 presunuté z depozitov ďalšie historické dokumenty. Takisto boli 
realizované presuny tohto fondu v rámci depozitov HKF na Hlavnej ul. z dôvodu ich vhodnejšieho umies-
tnenia.  

Tabuľka 8  Činnosť OOF v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 
Prijaté žiadanky spolu, v tom: 84 836 115 053 98 153 

- zo systému 79 101 110 291 94 327 
- na historické fondy 1 070 873 1 311 

Knihárske práce, z toho: 2 923 3 097 2 965 
- oprava dokumentov 1 001 882 984 
- väzba novín a časopisov 1 856 2 160 1 907 
- väzba interných materiálov 52 40 24 
- opravy HKF 14 15 50 

 
 

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. Oddelenie tvorilo v roku 2014 päť zamestnancov, ale organizačnou zmenou 
k 1.1.23015 došlo k presunu úseku článkovej bibliografie na OASF a oddelenie zmenilo názov na oddelenie 
histiorických knižničných fondov a čiastočne aj charakter práce, keďže sa bude plne venovať sopracovávaniu 
HKF v knižnici, resp. historických fiondov iných vlastníkov v regióne a výskumu dejín knižnej kultúry. 

V roku 2014 bolo na oddelení spracovaných: 
� 2 987 bibliografických záznamov z regionálnej, rusínskej, ukrajinskej a slavistickej bibliografie, 
� 768 záznamov tlačí 16. – 20. storočia (s vročením do roku 1918), 
� 526 bibliografických záznamov v rámci edičných titulov vydaného v roku 2014 mimo edičného plánu. 
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Zamestnanci oddelenia v rámci prevádzkovaných študovní zároveň poskytli 2 953 informácií, čo je 7,4 % 
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. Na excerpovanie boli vybrané periodické tituly s dôrazom na od-
bor história, neperiodické odborné, vedecké publikácie vydávaných PU v Prešove, resp. jednotlivých praco-
vísk s dôrazom na problematiku spoločenských a humanitných vied – dejiny, filozofia a etika, literárna veda 
a jazykoveda, retrospektívne tituly vydávané Východoslovenským múzeom v Prešove, tituly z produkcie 
knižnice, najmä z rokov 1969 – 2014. Ide o tieto tituly (v zátvorke rok vydania): 

• 10. kantovsky vedecký zborník. Eds. Ľ. Belás, P. Kyslan at al. – Filozofický zborník 54 (2013)  
• Annales historici Presovienses 2013 (r. 13, č. 1, 2) 
• Človek, telesná kultúra, šport a starostlivosť o zdravie v kontexte dejín  (2014) 
• Dejiny (2013, č. 2) 
• Etika na Slovensku a v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Ed. V. Gluchman – Filozofický zborník 

55 (2013) 
• Etika v profesiách. Ed. V. Gluchman – Filozofický zborník 56 (2013) 
• Filozofia – Veda – Hodnoty II. ed. O. Siváková. – Filozofický zborník (2005) 
• Histoires francophones de familie le lamilier... – Literárnovedný zborník 45 (2013) 
• Historica Ecclesiastica 2013 (r. IV, č. 2) 
• Hodnoty v etike sociálnych dôsledkoch (2011) 
• Idea tolerancie I. (2013)´ 
• Jazyk – médiá – text II – Jazykovedný zborník 45 (2013) 
• Jazyk je zázračný mechanizmus...  – Jazykovedný zborník 47 (2013) 
• K funkcii subjektu v slovenskej poézii ženských autoriek (tzv. textovej generácie). L Šafranová a kol. 

(2013) 
• K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. (2014) 
• K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. – Literárnovedný zborník 

44 (2013) 
• Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku V. – Spoločenskovedný zborník 32 (2013) 
• Kontexty alternatívneho divadla V. – Spoločenskovedný zborník 33 (2013) 
• Language, Lierature and Culture in a Changing Transatlantic Word II. – Literárnovedný zborník 4 

(2012) 
• Na Pulze 2003 (č. 4), 2014 (č. 1) 
• Nové obzory 11-22 (1969 - 1980) 
• Občianske kompetencie ako súčasť kľúčových kompetencií žiaka strednej školy – Spoločenskovedný 

zborník 31 (2013) 
• Od morfém ku komplexným slovám a ich paradigmám – Jazykovedný zborník 163 (2013) 
• Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek. Ed. M. Bodnárová (2013)  
• Slovenčina a začiatku 21. storočia: na počesť profesora Ivora Ripku (2004) 
• Špecifiká kultúrneho a spoločenského vývoja východného Slovenska  (2012) 
• Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová – Jazykovedný zborník 23 (2008) 
• Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera...  (2013) 
• Vzdelávanie – kultúra - duchovnosť:  od homo loquens k homo spiritualis. J. Husár  (2012)  
• Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. a IV. (2013) 
• Z dejín šľachtických knižníc na východnom Slovensku I. (2013) 
• Zrkadlá translatológie I: preklad ako nástroj komunikácie – Literárnovedný zborník 43 (2013) 
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V roku 2014 bolo spracovaných 1 114 bibliografických záznamov článkov regionálnej literatúry v KIS 
Virtua. Dosiahnutý číselný ukazovateľ predstavuje plnenie na 101,3 % plánu. Retrospektívne sa mimo KIS 
Virtua spracovávala pramenná báza potrebná pre vydanie plánovaných edičných titulov. 

4.4.2 Rusínska, ukrajinská a slavistická bibliografia 

V KIS Virtua sa v rámci súbežnej a retrospektívnej rusínskej a ukrajinskej bibliografie  pokračovalo v roku 
2014 v excerpcii dvoch ukrajinských titulov novín a časopisov celoslovenského charakteru: Nove žyttja 
(2013, č. 24-25; 2014, č. 1-16) a Duklja (2013, č. 3, 6;  2014, č. 1-5) a jedného rusínskeho periodika Rusyn 
(2013, č. 4;  2014, č. 1-5). Čiastočne sa spracovávali aj tituly Narodnŷ novynkŷ (2013, č. 11-12; 2014, č. 1-
10), Info Rusyn (2014, č. 1, 5, 10-11, 12-14, 17-18), resp. z nich relevantné informačné zdroje o živote mino-
rít.  

V rámci odborného spracovania slavistických, slovacikálnych a jazykovedných časopisov boli spracová-
vané časopisecké tituly Slavica Slovaca (2013, č. 2-3; 2014, č.1), Jazykovedný časopis (2013,č. 1, 2; 2014, 
č.1), Slovenská reč (2013, č. 5-6; 2014, č. 1-2, 3-4) a Kultúra slova (Kultúra slova 2013, č. 1-6; 2014, č. 1-4). 

V rámci odborného spracovania seriálov, zborníkov a kalendárov celoslovenského charakteru sa na tomto 
úseku v roku 2014 pracovalo na popise aktuálnej aj retrospektívnej titulov z produkcie vedeckovýskumných 
pracovísk (z obdobia 1984 – 2012), múzeí (Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Múzeum rusínskej 
kultúry v Prešove) alebo spolkov a spoločností (Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska, Zväz Rusínov-
Ukrajincov SR, Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinskej kultúry), slovenských vydavateľstiev, ako aj jednot-
livých fakúlt a akademických pracovísk PU v Prešove, pričom všetky uvedené tituly boli spracovávané naj-
mä s dôrazom na slavistiku. Ide o tieto tituly (v zátvorke rok vydania): 

• Greckokatolícký kalendár 2007, 2010  
• Greckokatolyc’kyj rusyn’skyj kalendar’ 2012 
• Hľadanie ekvivalentnosti VI. Precedentné fenomény ako jazykové kódy etnokultúry. Eds. Ľ. Guzi, M.  

Chobanec  (2013) 
• Narodnyj kalendar 1984, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992  
• Nykolaj Beskyd na blaho Rusyniv (2005) 
• Pamjatnyj den’ Aleksandra Pavlovyča: dokumentacija z pamjatnoho dnja Aleksandra Pavlovyča  (2012) 
• Pravoslávny kalendár 2007, 2008, 2010  
• Rusyn’skŷj literaturnŷj almanach : jubilejnŷj rik Aleksandra Duchnoviča 2013  
• Rusyn’skyj narodnyj kalendar  na 2005 rik (2004) 
• Studium Carpato-Ruthenorum (2013) 
• Ukrajins’ki mas-media v Slovaččyni pislja 1945 roku ta prezentacija Ukrajiny v nych  (2013) 
• Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 27 : história a kultúra Lemkovščiny  (2013) 

V rámci spracovania rusínskej, ukrajinskej a slavistickej bibliografie bolo excerpovaných celkovo 1 873 
záznamov z vybraných titulov, čo predstavuje 124,9 % plnenie ročného plánu. Do ukazovateľov sú zahrnuté 
opravy a zjednocovanie autorít. Mimo plánu sa priebežne pracovalo aj na budovaní internej bibliografickej 
kartotéky výtvarného umenia ako podkladového materiálu pre plánovaný edičný titul. 

V spolupráci so SNK v oblasti ukrajinistiky a rusinistiky sa tento úsek podieľal aj na tvorbe podkladov per-
sonálnych a korporatívnych autorít. Na úseku slavistiky priebežne prebiehala koordinácia bibliografickej 
činnosti v oblasti bibliografie slavistiky na Slovensku prostredníctvom účasti zástupcov knižnice v Koordi-
načnej rade SNK pre bibliografickú činnosť na Slovensku.    

4.4.3 Spracovanie historických fondov 

Na úseku spracovania starých tlačí sa v roku 2014 systematicky spracovávali tlače 16. st.-20. st. (s vročením 
do roku 1918), a to celkovo v počte 768 kn. j., čo predstavuje 96 %-né plnenie plánu. Uvedený ukazovateľ 
sa viaže na personálne zmeny na oddelení, prijatie nového zamestnanca, ktorý získal oprávnenie a certifikát 
pre prácu v KIS Virtua v 2. štvrťroku 2014. Spracovanie starých tlačí je rozdelené podľa datácie cez jednot-
livé storočia, ale aj tematicky podľa edičného plánu, resp. výskumných úloh na úseky: 
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� úsek spracovania tlačí 16. st. a tematického spracovania – hungariká, germaniká (do roku 1918), kde sa 
spracovalo 466 záznamov, 

� úsek spracovania tlačí 19.-20. storočia – slavistika, slaviká, kde sa spracovalo 302 záznamov. BO na 
tomto úseku čiastočne participovalo aj na tvorbe záznamov monografií vydaných do roku 1918 v rámci 
spracovania daru prof. M. Mušinku. 

Tabuľka 9  Činnosť BO v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 
Článková bibliografia celkom, z toho: 2 529 2 702 2 987 

- regionálna bibliografia 1 107 811 1 114 
- rusínska, ukrajinská bibliografia 1 032 1 331 1 630 
- slavistická bibliografia 390 560 243 

Spracovanie HKF, výskumná činnosť 368 557 768 

 

 

 

 

 

4.5 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 Z. z. o knižniciach v platnom znení. 

4.5.1 Základné knižnično-informačné služby 

V roku 2014 bolo v knižnici registrovaných 8 842 používateľov, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 
o 792 používateľov a plnenie plánu na 98,24%. Počet nových používateľov a tých, ktorí si členstvo predĺži-
li, bol spolu 5 694 osôb, čo je  pokles  oproti roku 2013 a to o 539 používateľov.  

Knižnicu navštívilo vlani spolu 441 523 návštevníkov, z nich: 

̵ požičovňu navštívilo 74 648 používateľov, 
̵ čitáreň a študovne navštívilo 9 998 používateľov, 
̵ kultúrno-spoločenských podujatí sa zúčastnilo 759 návštevníkov,  
̵ virtuálna návštevnosť online katalógu knižnice bola 162 704,  
̵ návštevnosť webovej stránky našej knižnice 104 142 návštev, ktoré uskutočnilo 89 272 návštevníkov. 

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 
návštevy predstavujú vysoký objem z celkovej návštevnosti, pretože používaný knižnično-informačný sys-
tém umožňuje používateľom vykonávať rôzne transakcie (vyhľadávanie, objednávky dokumentov, rezervá-
cie, prolongácie) bez fyzickej návštevy knižnice. 

Absenčné služby 

Knižnica používa na realizáciu výpožičiek KIS Virtua. Počet výpožičiek bol spolu 268 300, čo predstavuje 
medziročný nárast o takmer 4 %. Z uvedeného celkového počtu bolo 220 147 absenčných a počas celého 
roka bolo uskutočnených 122 114 prolongácií. Žiadanky boli vybavované v časovom intervale na vyzdvih-
nutie 1 deň. Používatelia si mohli požičané dokumenty prolongovať 5x na dobu 30 dní v prípade, že požiča-
né dokumenty neboli žiadané iným používateľom. Periodicita výpožičiek u najviac žiadaných dokumentov 
bola zabezpečovaná obmedzením výpožičnej doby na 2 týždne, čo sa odzrkadlilo na zvýšenom počte ab-
senčných výpožičiek. Toto rozhodnutie o obmedzení výpožičnej doby bolo naozaj nutné, keďže počet exem-
plárov u mnohých dokumentov je limitovaný, kým počet žiadateľov (používateľov) je, dá sa povedať, neob-
medzený. Aj samotní používatelia ocenili rýchlejší obrat výpožičiek v niektorých prípadoch. 
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Posledné výzvy na nevrátené dokumenty boli v roku 2014 zaslané používateľom v počte 312 upomienok, 
čo je o 32 viac ako v roku 2013. Na pôde ŠVK bolo 307 kladne vybavených a k 31. 12. 2014 zostalo iba 
5 nevybavených výziev. Právnemu zástupcovi knižnice boli zaslané na riešenie 2 výzvy, z toho jedna bola 
vybavená kladne ešte v danom roku a jedna bola presunutá do roku 2015. 

Posledné výzvy na úhradu dlžnej sumy u používateľov, ktorí síce vrátili všetky vypožičané dokumenty, ale 
neuhradili vzniknuté sankčné poplatky boli zaslané používateľom v počte 32 upomienok a z uvedeného poč-
tu bolo ku koncu roka 30 kladne vybavených, 2 zostali nevybavené. 

Prezenčné služby  

V roku 2014 bolo zrealizovaných 48 153 prezenčných výpožičiek a prezenčné služby študovní a čitárne 
využilo v priebehu roka spolu 9 998 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 170 titulov časopisov a 12 titulov novín, ktoré sa 
priebežne obmieňali. Ostatné periodiká boli sprístupňované používateľom na požiadanie z blízkeho príruč-
ného skladu. Knižnica v priestoroch čitárne a študovne viazaných periodík poskytovala prezenčné výpožičky 
viazaných periodík na študijné účely z príručnej knižnice študovne alebo z knižničných skladov. Pre lepšiu 
informovanosť o fonde časopisov a novín mali používatelia k dispozícii Zoznam časopisov a novín dochá-
dzajúcich do ŠVK v Prešove v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice. 

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

V čitárni mali používatelia k dispozícii 12 študijných miest, v študovni viazaných periodík 11 študijných 
miest a vo všeobecnej študovni 21 študijných miest a 3 počítačové stanice s pripojením na internet. Čitáreň 
a tieto študovne vlani navštívilo 5 208 používateľov, z toho služby internetu využilo 1 209 používateľov, 
vyhotovených bolo 24 330 kópií. V týchto priestoroch bolo realizovaných celkovo 3 717 prezenčných vý-
požičiek, z toho 127 bol prezenčných výpožičiek noriem. Z celkového počtu podaných informácií bolo po-
skytnutých 7 708 informácií (z toho 3 924 bibliografických a 3 784 faktografických).  

• informačno-vedecké centrum (IVC) 

Informačno-vedecké centrum v roku 2014 navštívilo 3 849 návštevníkov (z toho internet využilo 979 použí-
vateľov). Z celkového počtu poskytnutých informácií sa IVC podieľa počtom 29 205 informácií (z toho 
20 384 bibliografických a 8 821 faktografických), pričom najviac požiadaviek na informácie sa týkalo in-
formačných zdrojov a služieb knižnice (napr. elektronické objednávky rešerší) a ich prístupnosti pre použí-
vateľov. Počítačové stanice boli denne využívané predovšetkým z dôvodu bezplatného prístupu na internet 
na vyhľadávanie, na odosielanie on-line žiadaniek a realizáciu rezervácie kníh, vyhľadávanie v databázach, 
na prácu v textovom editore MS Word a na prácu v tabuľkovom editore MS Excel. Tieto stanice v súčasnosti 
okrem Microsoft Office Word a Microsoft Office Excel umožňujú tiež prístup ku grafickým programom ako 
je Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Visio, Microsoft Expression 
Design a k mapám Európy v programe Map-Microsoft MapPoint Europe. Používatelia mali zabezpečený 
prístup k cudzojazyčným dokumentom, k dokumentom z oblasti geografie, dejín, astronómie, marketingu, 
manažmentu, hudby a k dokumentom so sociálnou tematikou sprístupnené v knižnej podobe, na CD nosi-
čoch, audio a videokazetách.  

V IVC bolo zrealizovaných 278 prezenčných výpožičiek a vyhotovených 11 148 kópií. V rámci prístupu 
k EIZ používatelia využívali databázy Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and RefWorks, Elsevier Scien-
ceDirect Ebooks, Elsevier Engineering Village REFEREX, Springer Ebooks, Sage Premier 2008-2009, Eme-
rald Insight – Best of Biz, Emerald Insight – Emerald Engineering, Emerald Insight – Book Series – Mana-
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gement, Business and Economics, Emerald Insight – Book Series – Social Science, Emerald Insight – Eme-
rald Management First, Wiley InterScience E-books, Wiley InterScience Reference Works, IET Digital Lib-
rary, EBSCO. V roku 2014 podpísalo Zmluvu o používaní adresára, tzv. používateľského konta na zabezpe-
čenom serveri SNK v Martine a o využívaní služieb systému Naviga spolu 36 používateľov. Od začiatku 
realizácie projektu k 31.12.2014 podpísalo zmluvy spolu 214 používateľov. 

V roku 2014 boli v IVC zrealizovaných 6 exkurzií, na ktorých sa zúčastnilo 83 návštevníkov. IVC sa po-
dieľalo na propagácii knižnice prostredníctvom prípravy letákov, prezentácií a individuálnej informačnej 
výchovy. Denne sa vybavovala agenda súvisiaca s rešeršovaním a evidenciou rešerší.  

Informa čné a kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, ktoré je súčasťou IVC, vlani navštívili 
4 používatelia. Tak ako v predchádzajúcich rokoch zaujímali ich základné informácie o ÚPV 
SR, propagačné materiály, kontakty a informácie o možnostiach  prihlásenia vynálezov a ich ochrany. IVC je 
prístupné verejnosti denne od 8.30 do 16.00 s polhodinovou obedňajšou prestávkou, resp. od 12.30 (ponde-
lok). 

• študovňa romistiky Eleny Lackovej 

Študovňa romistiky bola zriadená v rámci NP DICRK a verejnosti bola sprístupnená počas podujatia Týždeň 
slovenských knižníc 2014. Svoje služby oficiálne poskytuje od 1.4.2014, zo začiatku v obmedzenom čase 
(počas jedného dňa 4 hodiny), od decembra denne od 9.00 do 15.30, resp. do 12.00 (piatok). Príjemné pro-
stredie študovne poskytuje priestor na prezenčné výpožičky a štúdium dokumentov pokrývajúcich široké 
spektrum romistickej literatúry z fondov knižnice. Okrem týchto fondov mali záujemcovia prístup aj k ďal-
ším novým prírastkom z tejto oblasti vydávaných na Slovensku, ale aj v zahraničí, rôznych štúdií, priesku-
mov a publikácií. Príručný fond študovne, ktorý mal v závere roka 511 kn. j., bude postupne aktualizovaný 
novými prírastkami.  

Od dátumu otvorenia študovňu romistiky využilo 12 návštevníkov (z toho internet využilo 7 používateľov). 
Z celkového počtu podaných informácií bolo v študovni poskytnutých 5 bibliografických informácií, zreali-
zovaná 1 prezenčná výpožička, 4 kópie (skeny) a 50 kópií pre používateľov. V priestoroch študovne bolo  
uskutočnených 5 exkurzií, 2 prednášky (jedna spojená s besedou pod názvom Rómski spisovatelia, jedna pri 
príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka), 2 prezentácie (pri príležitosti ukončenia projektu sa konal Deň 
otvorených dverí, prezentácia divadelného predstavenia Divadla Romathan). Všetky podujatia v študovni 
navštívilo spolu 166 osôb. 

• slovanská študovňa, študovňa starých tlačí 

Knižnica v rámci činnosti BO prevádzkovala v roku 2014 špecializované študovne – slovanskú študovňu 
a študovňu starých tlačí, ktoré sa nachádzajú fyzicky v jednom spoločnom priestore knižnice na Hlavnej ul.. 
Oddelenia zodpovedalo za poskytovanie služieb v obidvoch študovniach a za prísun dokumentov zo skladov 
vlastného HKF a historického fondu Kolegiálnej knižnice Ev. kolégia v Prešove.  

V roku 2014 využilo službu internetu 168 používateľov, okrem toho bolo používateľom k prezenčnému 
štúdiu poskytnutých 2 647 dokumentov k problematike slavistiky a historických dokumentov (vydaných 
do roku 1918) z knižničného fondu ŠVK, z fondu evanjelickej Kolegiálnej knižnice, vrátane historickej od-
bornej literatúry z príručnej knižnice študovne pri celkovej návštevnosti 929 návštevníkov. Zamestnanci 
oddelenia podali v roku 2014 spolu 2 953 informácií (z toho bolo 1 728 bibliografických a 1 225 faktogra-
fických) a uskutočnili 8 exkurzií, na ktorých sa zúčastnilo 76 návštevníkov. Tiež v roku 2014 zrealizovali 1 
bibliografickú hodinku, 1 odborné podujatie – vedeckú konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo 40 návštevníkov, 
1 prezentáciu edičnej činnosti a 3 výstavy, ktorých sa zúčastnilo spolu 201 návštevníkov.    

V študovniach mali používatelia a návštevníci k dispozícii knižničné pomôcky, ako aj lístkové katalógy 
z fondu Kolegiálnej knižnice a Diecéznej (Eparchiálnej) knižnice. Mali možnosť objednávať si dokumenty 
na prezenčné štúdium vypísaním klasickej žiadanky, príp. elektronicky, ak sa záznam o žiadanom dokumen-
te nachádzal v online katalógu. Vyžiadané dokumenty boli k dispozícii na prezenčné štúdium v prípade HKF 
ŠVK vždy v deň objednania, najneskôr však na druhý deň po objednaní v čase otváracích hodín pre verej-
nosť, ktoré boli denne od 12.30 do 16.00. 
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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).  

Požiadaná MVS, MMVS 

V rámci MVS, MMVS požiadanej bolo z knižničného fondu z celkového počtu 5 620 požiadaviek, iným 
knižniciam poskytnutých 5 509 výpožičiek (5 499 MVS a 10 MMVS), pričom bol zaznamenaný medziročný 
nárast o 1 410 výpožičiek.  

V priebehu roka sa OKIS na úseku MVS vo zvýšenej miere venovalo konzultáciám kolegom z partnerských 
knižníc, aby dokumenty žiadali výhradne prostredníctvom on-line katalógu a aby dodržiavali pokyny ohľad-
ne úplnosti údajov. Napriek tomu však naďalej pretrváva zasielanie žiadaniek, ktoré sú neúplné (chýbajú 
údaje a nepresné citácie). U nevybavených žiadaniek v počte 121 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 813 požiadaviek MVS 
a MMVS na články bolo v roku 2014 vyhotovených 466 tlačených kópií článkov a 1 619 skenov. 

Knižnica aj v roku 2014 zaznamenala pokles tlačených kópií a vyšší počet skenovaných výpožičiek, čo zna-
mená, že zo strany používateľov stále viac narastá záujem o skenovanie, a to z dôvodu rýchlejšej dostupnosti 
a nižších nákladov na poskytnutú službu. 

Žiadajúca MVS, MMVS 

V rámci žiadajúcej MVS a MMVS z celkového počtu 512 žiadaniek bolo kladne vybavených 602 požia-
daviek. Zo slovenských knižníc bolo zabezpečených spolu 558 požiadaviek MVS, zo zahraničných knižníc 
bolo kladne vybavených 44 požiadaviek, a to najmä z Česka, Nemecka a Poľska. V priebehu roka 2014 bolo 
z celkového počtu výpožičiek vykonaných 132 prolongácií (iba v KIS Virtua). Vlastným používateľom 
knižnica v rámci žiadajúcej MVS a MMVS zabezpečila spolu 522 kópií (z toho 351 tlačených kópií a 171 
skenov). 

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

Keďže neexistuje vykonávací predpis pre poskytovanie MKVS a MMVS, tieto služby sú poskytované 
v zmysle zásad poskytovania MVS a MMVS, na ktorých sa dohodli knižnice v rámci fungovania Národnej 
komisie pre služby pod garanciou SNK. 

Rešeršné a informačné služby (konzultantské, poradenské, referenčné) 

V roku 2014 uvedené služby zabezpečovali najmä zamestnanci OKIS, BO a DICRK v rámci služieb študov-
ní, ale informácie poskytovali telefonicky či e-mailom aj zamestnanci iných útvarov.  

Využitie rešeršnej služby nie je viazané na registráciu, ale keďže ide o platenú službu môže ju využiť kto-
koľvek, kto prejavím záujem. Objednávku je možné realizovať osobne, telefonicky alebo elektronicky. 
Osobná konzultácia, príp. telefonická k vypracovaniu rešerše je niekedy nevyhnutná z dôvodu vyšpecifiko-
vania možných zdrojov k požadovanej téme. Dôvodom je snaha vyhľadať relevantné zdroje tak, aby ich 
mohol používateľ všetky využiť. Rozsah záznamov je rôzny a odvíja sa od témy zadávanej objednávateľom 
rešerše. Knižnica v priebehu roka na základe požiadaviek používateľov spracovala 295 rešerší, čo je 
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v porovnaní s rokom 2013 nárast o 40 rešerší. V rámci rešerší bolo poskytnutých spolu 17 601 záznamov, čo 
predstavuje približne 59 záznamov na jednu rešerš. 

Súčasťou knižnično-informačných služieb je aj poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, 
podaných ústnou alebo písomnou formou. V roku 2014 bolo poskytnutých spolu 39 871 informácií, z toho 
bolo 13 830 faktografických a 26 041 bibliografických. Bibliografické informácie boli naďalej najviac žia-
dané predovšetkým z oblasti ošetrovateľstva, špeciálnej pedagogiky, výchovy, prírodných vied, sociálnej 
práce, ekonomiky, religionistiky, medicíny, dejín, manažmentu, práva, kriminalistiky, umenia, filozofie, 
spoločenských a aplikovaných vied. Pri prepočte na pracovné dni (približne 250) bolo denne poskytnutých 
priemerne 159 informácií. 

Súčasťou informačných služieb je webová služba Spýtajte sa knižnice, v rámci ktorej majú možnosť použí-
vatelia položiť otázky z rôznych oblastí, na ktoré knižnica odpovedá najneskôr do 48 hodín. Prevažne sú to 
však otázky týkajúce sa knižnice, knižničného fondu, konkrétnych publikácií a pod. Vlani knižnica takto 
odpovedala na 107 otázok položených prostredníctvom uvedenej služby. 

Cieľom tejto služby je poskytovať informácie rôzneho charakteru, presnejšie je to uvedené v pokynoch na 
webovej stránke knižnice. Z možnosti položiť otázku sú vylúčené okrem iného najmä požiadavky na rešer-
šovanie, čo niektorí používatelia chcú nesprávne využiť. Objednávanie rešerší má svoje špecifiká a na tento 
účel slúži iný formulár knižnice. 

 

Obrázok 1 Služba Spýtajte sa knižnice na webovej stránke ŠVK 

 

 

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

Reprografické služby v čitárni na Námestí mládeže boli vlani realizované pomocou troch kopírovacích stro-
jov (z toho 1 samoobslužný, 2 s obsluhou), v priestoroch študovní na Hlavnej 99 zabezpečovali reprografické 
služby 2 kopírovacie zariadenia (v slovanskej študovni a IVC). V  roku 2014 bolo pre používateľov vyhoto-
vených 19 821  kópií. 

Službu samoobslužného kopírovania za zvýhodnených cenových podmienok mohli používatelia využívať 
v čitárni OKIS. V roku 2014 však túto možnosť nevyužil žiadny používateľ, žiaden z používateľov nevyužil 
ani možnosť nabitia prenajatej karty ani vrátenia karty a vyplatenia zálohy.  

Vďaka NP DICRK sú v študovni romistiky umiestnené najnovšie multifunkčné zariadenia, ktoré budú slúžiť 
na účely poskytovania reprografických služieb alebo na edičné a propagačné aktivity knižnice. 

  

 

 

Tabuľka 10  Činnosť OKIS v číslach 

Ukazovateľ Skutočnosť 2012 Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 
Registrovaní  používatelia 10 334 9 634 8 842 
Počet  návštevníkov, v tom: 505 389 482 791 441 523 
̵ požičovňa 65 212 81 214 74 648 
̵ študovne 14 267 14 090 9 998 
̵ OPAC, webstránka 424 821 386 528 356 118 
̵ podujatia 1 089 959 759 
Výpožičky, v tom: 251 130 259 368 268 300 
̵ absenčné 200 735 209 294 220 147 
̵ prezenčné 50 395 50 074 48 153 
MVS a MMVS spolu, v tom: 3 952 4 762 6 111 
̵ MVS iným knižniciam 3 377 4 095 5 499 
̵ MVS z iných knižníc 526 611 558 
̵ MMVS z iných knižníc 41 52 44 
̵ MMVS iným knižniciam 8 4 10 
Podujatia pre používateľov, v tom: 112 118 112 
̵ výstavy, prednášky, prezentácie, besedy 25 28 35 
̵ výstavky nových kníh 50 48 46 
̵ informačná výchova 30 32 30 
Odborné podujatia pre knihovníkov 7 2 1 

 

4.6 Digitalizácia kultúrneho dedičstva 

4.6.1 Implementácia a výstupy NP DICRK 

Práca v oblasti digitalizácie úzko súvisela s implementáciou národného projektu Dokumentačno-informačné 
centrum rómskej kultúry, ktorého realizácia pokračovala aj v roku 2014 a ktorý v danom roku aj vecne 
ukončila.  

Projekt bol rozdelený na tri hlavné aktivity: 

1. Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK 
2. Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK 
3. Pilotná prevádzka DICRK 



Štátna vedecká knižnica v Prešove                                       Výročná správa za rok 2014 

 
27 

 

Keďže aktivita č. 1 bola úspešne ukončená v roku 2013, vlani sa pokračovalo v aktivitách č. 2 a č. 3. Prvý-
krát predĺžený termín ukončenia projektu (zo septembra 2013 na december 2013) bol z dôvodu prebiehajú-
ceho a až v závere roka ukončeného rezortného CVO na zákazku Nákup a hardvéru a softvéru a súvisiacich 
služieb predĺžený zmenovým konaním na september 2014. Počas týchto mesiacov sa podarilo zabezpečiť 
dodávku technických zariadení a technológií plánovaných pre projekt, ktoré na základe výsledkov CVO do-
dali úspešní uchádzači – spoločnosti SOITRON s.r.o., AutoCont SK a.s. a BSP Solution a.s. 

Obsahom aktivity č. 2 bolo aj vytvorenie prezentačného portálu na sprístupňovanie digitálneho obsahu, ktorý 
knižnica počas projektu vytvorila a ktorý bude aktualizovať a napĺňať aj v budúcnosti. Portál po-
rtalsvk.sk/.eu, ktorého vytvorenie zabezpečovala spoločnosť SOITRON s.r.o. v úzkej komunikácii 
s knižnicou ako zadávateľom, je vlastne ukazovateľom o zavedení elektronickej služby online, ktorý bola 
povinná knižnica splniť. Ukončením projektu prešla na ostrú prevádzku portálu, ktorý funguje v troch jazy-
kových mutáciách – slovensky, rómsky, anglicky.  

Základné členenie portálu tvoria rubriky (podstránky) Novinky, Video, Audio, Foto, Dokumenty, Blog 
a Mapa. Užívateľské prostredie portálu má jednoduchú a zrozumiteľnú štruktúru, nenáročné vizuálne rozhra-
nie pre užívateľa, s možnosťou zväčšovania či zmenšovania písma na obrazovke. Dizajn spracovania obsahu 
stránok je optimalizovaný na rozlíšenie štandardných monitorov. 

 

 

Obrázok 2 Portál ŠVK – úvodná stránka 

 

Jednou zo služieb portálu je tzv. mapová služba (podstránka Mapa), ktorej cieľom je ukázať aj priestorové 
vyjadrenie popísaných digitálnych objektov. Každý kultúrny objekt má priradenú informáciu o GPS súradni-
ciach, na základe čoho ho bude možné zobraziť priamo na mape. Užívateľ tak má možnosť filtrovať si kon-
krétny typ objektu, ako aj rok jeho vzniku (zaznamenania). Takto napr. jednoducho a rýchlo zistí priestorové 
pokrytie územia Slovenska konkrétnym typom spracovaných objektov. Služba má všetky štandardné užíva-
teľské nástroje ako aktívne vyhľadávanie so zobrazením v mape, legendu, možnosť tlače zvoleného výstupu, 
atď. 

Obrázok 3 Portál ŠVK – mapová služba 
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Jednou z aktivít realizácie a následne výstupov projektu bola aj príprava a vydanie multimediálnej publikácie 
zameranej na oblasť rómskej hudby na Slovensku. Obsah knihy zabezpečovalo dokumentačno-informačné 
centrum rómskej kultúry, typografické služby (sadzbu, tlač, tvorbu multimediálneho DVD) zabezpečovalo 
kreatívne grafické štúdio Ceruza zo Starej Ľubovne, ktoré bolo úspešné vo verejnom obstarávaní. Viac 
o publikácii je možné nájsť v časti 4.7 Propagácia, prezentačná a edičná činnosť. 

4.6.2 Dokumentovanie rómskej kultúry 

DICRK pokračovalo v nahrávaní živých prejavov rómskej kultúry, a to vo všetkých troch zadefinovaných 
oblastiach, pričom sa zrealizovalo 57 výjazdov do rôznych slovenských lokalít. Od januára do septembra sa 
uskutočnil zber a dokumentovanie nasledovne: 

1. Orálna história, spomienkové rozprávania 

V rámci spomienkového rozprávania DICRK pokračovalo v rozhovoroch s rómskymi vysokoškolsky vzde-
lanými osobnosťami. Uskutočnil sa rozhovor s  JUDr. Gustávom Karikom, ktorý bol pred rokom 1989 výz-
namnou postavou v budovaní rómskej identity a kultúrno-spoločenského postavenia a ako prvý Róm vo 
funkcii Aninou Botošovou, bývalou splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity, s husľovou virtuóz-
kou Barborou Botošovou, s ekonómom Romanom Horváthom, projektovou manažérkou Lýdiou Gabčovou, 
novinárkou Denisou Havrľovou. 

Fotografia 1 JUDr. Gustáv Karika pri spomienkovom rozhovore 
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2. Hudobné dedičstvo Rómov 

V hudobnej oblasti sa pokračovalo v dokumentovaní profesionálneho divadla Romathan z Košíc. Začalo sa 
s dokumentovaním novej hudobnej oblasti – džezu. V rómskom prostredí je na Slovensku najznámejším 
interpretom Milo Suchomel z Bratislavy, ktorého džezový koncert sa podarilo za zaznamenať začiatkom 
mája. DICRK zameralo svoju pozornosť aj na Jana Berkyho Mrenicu ml. a jeho hudobných hostí v rámci 
svojho koncertu, v rozhovore priblížil hudobnú tradíciu svojich predkov, ale aj to, v čom je rómska hudba 
špecifická. V rómskej hudobnej oblasti, hlavne v Maďarsku, je fenoménom korunovácia výnimočných róm-
skych hudobníkov. Na Slovensku je za kráľa rómskych piesní považovaný Ján Rigo zo Zlatých Klasov, kto-
rého hudobnú tvorbu sa tiež podarilo dokumentovať. Okrem profesionálnych hudobníkov bola zaznamenaná 
aj tvorba Romana a Martina Holubovcov z Chminianskych Jakubovian, ktorí sa spevom a hraním živia 
v prešovských uliciach. 

Fotografia 2 Z predstavenia divadla Romathan 
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Z ďalších nahrávok to boli ďalej: 

• nahrávka hudobnej produkcie rómsko-nerómskeho zoskupenia Devils music s ukážkou rôznych hudob-
ných žánrov a nahrávanie spoločných skladieb zoskupení Duo Farsa a Devils music; 

• individuálne nahrávanie starých rómskych piesní v podaní sólistov divadla Romathan Jozefa Ferka 
a Dáši Polákovej; 

• záznam ojedinelého rómskeho reprezentačného plesu v Smižanoch, ale najmä tvorbu, hudbu a hlavne 
tance rómskeho súboru Romano jilo z Krupiny; 

• dokumentovanie hudobnej tvorby Jozefa Feča; 
• dokumentovanie hudobného vystúpenia Marka Pila a básnickej tvorby Dušana Onodyho; 
• dokumentovanie slávnostného koncertu s názvom Amaro džives / Náš deň pri príležitosti osláv svetové-

ho dňa Rómov; 
• dokumentovanie hudobného vystúpenia Barbory Botošovej a Bohémiens; 

3. Rómovia a remeslá 

V oblasti remesiel ostala pozornosť zameraná na kováčsku tradíciu v Dunajskej Lužnej, kde po druhýkrát sa 
podarilo zdokumentovať Európske rómskej kováčske sympózium. DICRK sa sústredilo na dokumentovanie 
galérie kováčskych výrobkov a históriu kováčskeho remesla v Dunajskej Lužnej. S Róbertom Rigom, orga-
nizátorom podujatia, ktorý zastupuje jednu z mnohých kováčskych rodín v obci, hovorili o ich rodinnej ko-
váčskej tradícii, o tom, aké bolo remeslo kedysi, aké je dnes a ako vidí jeho budúcnosť. V rámci cesty sa 
uskutočnil aj rozhovor s kováčskou rodinou Rácových z Bolešova a výrobcom prútených košíkov p. Barkó-
cim z Brodského. Z ďalších aktivít v tretej oblasti sa podarilo zachytiť: 

• tvorbu mladého výtvarníka Jozefa Feča z obce Kračúnovce (okres Prešov), ktorý sa venuje rôznym tech-
nikám i rôznym motívom;  

• práca výtvarníkov Tibora Oláha z Plešivca, ktorého hlavným motívom výtvarných prác sú krajinky 
a výtvarníka Ondreja Ruszó, konkrétne portrétna kresbu uhlíkom;  

• dokumentovanie výstavy obrazov s názvom Rómske hviezdy; 
• dokumentovanie otvorenia výstavy Jozefa Kolarčíka Fintického s názvom Rómovia vo fotografii; 
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• dokumentovanie účasti študentiek Súkromnej strednej odbornej školy z Kežmarku na celoslovenskej 
súťaži Módna línia mladých; 

• otvorenie výstavy ako spomienky na rezbára Ondreja Gadžora. 

Fotografia 3 Kresba rómskej ženy, autor Martin Kaleja-Januv, Jarovnice okr. Prešov 

 

V rámci aktivít projektu si knižnica naplánovala dve konkrétne aktivity, ktoré dokladujú prácu rómskej ko-
munity v hudobnej a remeselnej oblasti. 

Remeselno-výtvarný workshop „KAŠT – ĽIL – JILO“ (Drevo – papier – srdce)  

Tento workshop sa uskutočnil  v dňoch 18.-19. júla v obci Čičava (okres Vranov nad Topľou). Išlo o multi-
žánrové podujatie zamerané na prácu s drevom a papierom, so sprievodným hudobným a divadelným prog-
ramom. Organizačným partnerom podujatia bolo OZ Horúci tím z obce Čičava, ktoré vytvára veľmi dobré 
podmienky pre voľnočasové aktivity rómskej mládeže, podporuje činnosť hudobných kapiel, skautskú for-
máciu, divadelné kluby, radcovskú školu, formačné skupiny dospelých, realizuje biblickú školu LEHA, za-
bezpečuje evanjelizáciu v osadách a organizuje duchovné kurzy. Cieľom tohto workshopu bolo priblížiť 
rezbárske a košikárske remeslo mladej generácii obyvateľov obce Čičava (rómskych aj nerómskych) 
s využitím tradičného materiálu – dreva a netradičného košikárskeho materiálu – papiera.  

DICRK sa podieľalo na príprave workshopu a počas dvoch dní jeho trvania digitálne zdokumentovali jeho 
priebeh – výrobu rezbárskych výrobkov ako aj tvorbu čičavských košikárok. Dve skupiny mladých rezbárov 
mali vytvoriť dve diela na tému „brána do srdca“ pod vedením dvoch lektorov Michala Jarku a Lukáša Jarku, 
ktorí sa snažili účastníkov naučiť základnej práci s drevom, ukázať a vysvetliť jednotlivé techniky, popísať 
a ukázať vhodné druhy a dreva a jeho prípravu, ukázať pracovné nástroje a predviesť ich použitie. Výsled-
kom bolo drevené srdce a drevený kríž ako kresťanský symbol. 

Čičavské rómske košikárky sa s obľubou venujú pleteniu košíkov a keďže v posledných rokoch je trendo-
vým materiálom papier, predviedli výrobu košíkov aj iných dekoratívnych či úžitkových predmetov práve 
z papiera. Pod vedením Ivety Jarkovej a Adely Ďuďovej sa snažili tomuto remeslu priučiť aj dievčatá z obce.  
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Sprievodným podujatím workshopu bol nácvik divadelného predstavenia divadielka DIK. Záznam 
z workshopu bude spracovaný ako prezentovateľný e-born a sprístupnený na portáli. 

Fotografia 4 Z remeselno-výtvarného workshopu v Čičave...

 

Hudobno-spevácko-tanečný workshop Romano hangóro (Rómsky hlások) 

Po multižánrovom remeselno-hudobnom workshope realizovalo DICRK v spolupráci s OZ CESPOM v Lu-
čenci v dňoch 24.-25. augusta v poradí druhý workshop, tentoraz na tému hudba, spev a tanec. Ten bol sme-
rovaný k aktivitám, ktoré predchádzali súťaži Rómsky hlások. Je to celoštátna, trojstupňová postupová súťaž 
v oblasti spevu, t. j. od regionálnej, cez krajskú až po štátnu, ktorá je registrovaná na Ministerstve školstva. 
Účastníci v nej súťažia so spevom rómskych, ale aj moderných piesní rôznych žánrov. Samotnej súťaži pred-
chádza každoročne niekoľkodňový tvorivý tábor, na ktorom sa deti s pomocou lektorov pripravujú na samot-
nú súťaž.  

Workshop bol zameraný na nácvik tanečných choreografií pod odborným vedením lektorov. Celkovo 15 detí 
nacvičovalo spoločnú choreografiu k záverečnej piesni podujatia Rómsky hlások. Deti odborne viedla Zora 
Abrahámová z OZ Výzva pre teba (Zvolen), ktorá sa profesionálne venuje výuke tancov, spolu so svojim 
bratom Júliusom Abrahámom aj choreografii rómskych tancov. Okrem tanca sa pozornosť DICRK počas 
workshopu sústredila aj nácvik vlastnej komponovanej skladby účastníkmi workshopu. Táborovú skladbu 
odborne viedol Igor Suriak, ktorý sa profesionálne venuje komponovaniu hudby a spevu a je zároveň auto-
rom hudobného podkladu spoločnej piesne. Každý súťažiaci si do piesne pripravil vlastný vstup, pričom 
skladba bola viacjazyčná a ladená v duchu popu, rapu, rnb. Samotný spev viedli Štefan „Pišta“ Bartuš, Sa-
him Demir, Kamila Rácová, Jolana Oláhová a Slávka Oláhová. 

 

 

Fotografia 5 Záverečná choreografia workshopu predvedená na podujatí ROMANO HANGÓRO (Rómsky hlások) 
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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 2014 bolo uskutočnených spolu 112 podujatí, v tom napr. bolo 28 výstav, 7 prezentácií, prednášok 
a besied a 46 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 uskutočnila 29 exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 516 návštevníkov, 
a 1 metodické podujatie k citovaniu literatúry a v rámci odborných podujatí to bola 1 vedecká konferencia. 

Zo uvedených podujatí  najzaujímavejšie boli: 

• Prešovskí vydavatelia a kníhkupci – Révaiovci a Michal Hirjak, osobnosť ukrajinskej a rusínskej 
etnografie – prezentácia edičnej činnosti knižnice je už tradične aktivitou, ktorá sa uskutočňuje začiat-
kom roka. Tentoraz bola spojená a prednáškami a besedou s autormi publikácií Patrikom Derfiňákom 
a Zuzanou Džupinkovou. Podujatie bolo súčasťou Týždňa slovenských knižníc (31.3.-4.4.2014); 

• Taras Hryhorovyč Ševčenko (1814-1861), poet a výtvarník – výstava spojená s prednáškou PhDr. Má-
rie Ňachajovej ). Osobnosť Ševčenka bola prezentovaná komplexne, vrátane životopisných údajov a 
osudov, vykreslenia kontextu doby a spoločenských pomerov, problematiky nevoľníctva, jeho vyhnan-
stiev, ktoré ovplyvnili nielen jeho literárnu tvorbu, ale aj výtvarnú tvorbu. Táto časť života a aktivít, kde 
sa prejavil ako kreslič – rytec – ilustrátor nebola doposiaľ v Prešove a na základe dobových tlačí a grafi-
ky z fondu knižnice prezentovaná. Výstava pozostávala z troch tematických častí – predstavenie osob-
nosti, literárna tvorba (poézia, próza, dráma, denníky, biografie a i.) vrátane prekladov, reflexie 
a vydania diel po jeho smrti, výtvarná a grafická tvorba cez jednotlivé techniky (akvarel, olejomaľba, 
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lept, sépia, akvatinta), autoportrétov, v ktorých zachytáva realisticky obraz doby ako aj vlastného života. 
Panely boli doplnené o expozíciu starých tlačí, faximilných vydaní rukopisov a grafiky. Podujatie bolo 
súčasťou Týždňa slovenských knižníc (31.3.-4.4.2014); 

• Rómski spisovatelia – beseda, ktorú pre deti z komunitného centra z prešovskej lokality K Starej tehelni 
pripravilo DICRK, sa uskutočnila pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Vedúca DICRK Erika 
Godlová deťom priblížila rómske symboly (vlajka, hymna) a dôvody ich vzniku, deti si mohli prezrieť 
výtvarné diela v depozite, pozreli si ako vznikajú digitálne objekty, nahliadli aj do knižného fondu špe-
cializovanej študovne romistiky Eleny Lackovej. Deti mali možnosť pozrieť si digitálne kultúrne objekty 
a oboznámiť sa tak s kováčstvom na Slovensku, činnosťou divadla Romathan, ale aj hudobných zosku-
pení (29. apríl 2014); 

• Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko – pamiatky – 
osobnosti – udalosti ) – vedecká konferencia k dejinám knižnej kultúry pri príležitosti 100. výročia vy-
puknutie 1. svetovej vojny, v kontexte výskumu jej priebehu a dôsledkov, s dôrazom na prelom 19. – 20. 
storočia, rozpad Rakúsko-Uhorska, až po kreovanie sa prvej Československej republiky a  odrazom jed-
notlivých udalostí v dobovej pramennej báze. Zorganizované v spolupráci Slovenskou asociáciou kniž-
níc a Občianskym združením Kultúrne fórum (10.-11.9.2014).  

V tomto kontexte sa niesla aj sprievodná odborná výstava inštalovaná v priestoroch študovne starých tla-
čí pod názvom Od monarchie k republike (1. svetová vojna v starých tlačiach). Cieľom výstavy bola 
prezentácia dobových dokumentov z fondu knižnice, mapujúcich pohľad na rozpad Rakúsko-Uhorska, 
priebeh svetovej vojny, až po kreovanie sa prvej Československej republiky v súvislosti s knižnou kultú-
rou, jednotlivými osobnosťami politickej a literárnej scény. Okrem dobových historických prameňov, 
štatistík, monografií venujúcich sa vojnovým udalostiam, sa ponechal priestor na prezentovanie aj inej 
stránky vojny,  a to v podobe zachovanej beletristickej a memoárovej tvorby (pohľady legionárov a i.) 
ako napr. J. G. Tajovský, V. Šrobár a i. Najväčšia pozornosť sa venovala portrétom a tvorbe T. G. Masy-
ryka, E. Beneša, M. R. Štefánika. Verejnosti bola sprístupnená od 1.10. do 31.12.2014. 

• Živé DICRK – verejná nahrávka kratších humorno-satirických skečov a hudobno-tanečných ukážok 
dvoch rómskych divadiel – divadla DIK z Vranova a divadla Romathan z Košíc, ktorá sa uskutočnila 
v priestoroch Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove a ktorá mala verejnosti priblížiť spôsob práce 
DICRK dokumentovaní rómskej kultúry (18.9.2014); 

• Prezentácia NP DICRK – konala sa na pôde PU v Prešove ako jedno z viacerých podujatí k ukončeniu 
národného projektu, najmä s cieľom priblížiť sa širšej verejnosti a dostať sa do povedomia ľudí, ktorí sa 
rómskou témou zaoberajú intenzívne alebo okrajovo, či už kvôli štúdiu alebo z pracovných či vý-
skumných dôvodov. To boli dôvody, pre ktoré ako miesto prezentácie projektu bol zvolený priestor Pre-
šovskej univerzity, kde sa prezentovala aj novovzniknutá študovňa romistiky (15.10.2014); 

• Otvorený deň DICRK – prezentácia činnosti nového pracoviska pre verejnosť pri príležitosti ukončenia 
projektu, ktorá prostredníctvom ukážok na zakúpených prezentačných zariadeniach a prehliadkou prie-
storov predstavila návštevnosti činnosť nového pracoviska počas realizácie projektu ako aj plány do bu-
dúcnosti. Na jednotlivých zariadeniach (dotykový monitor, kiosk, PC all-in-one v študovni, dotyková ob-
razovka a plátno v prezentačnej miestnosti) boli zobrazované ukážky prezentačného portálu, multime-
diálnej publikácie či mapovej služby (28.10.2014); 

• Svetový dňa rómskeho jazyka – náučno-popularizačné podujatie spojené s prehliadkou digitálneho 
obsahu, ktoré DICRK organizovalo pri príležitosti Svetového dňa rómskeho jazyka. Návštevníkmi boli 
rómske deti zo Základnej školy v Prešove. Sprevádzajúci učitelia Mgr. Martina Bryndzová a Ing. Igor 
Dužda spolu s deťmi čítali rómske rozprávky z knihy Čierna ruža, ktorú napísal rómsky spisovateľ Ján 
Šándor z Prievidze. Čítal sa slovenský, ale aj rómsky text. Keďže tieto deti ešte neboli v divadle Romat-
han, mali možnosť si pozrieť nahratú rozprávku Kto je na svete najkrajší (5.11.2014); 

• Nie(som) obeťou násilia?! – prednáška a beseda v spolupráci s KR PZ a OZ MYMAMY v Prešove na 
tému domáce násilie. Ide o veľmi aktuálnu tému, ktorá je ešte stále tabu a o ktorej sa na verejnosti príliš 



Štátna vedecká knižnica v Prešove                                       Výročná správa za rok 2014 

 
35 

 

veľa nehovorí. Podujatie pripravilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove ako preventívnu 
akciu pre verejnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, pričom si k tomu 
pozvalo OZ MYMAMY. Súčasťou besedy bola ukážka dokumentu o domácom násilí – rozhovor s troma 
ženami – obeťami domáceho násilia (28.11.2014). 

Knižnici sa podarilo získať putovnú výstava s názvom Čo čítavala šľachta ~ Príbeh knižnice rodiny Rad-
vanských, ktorá bola v študovni starých tlačí pre prešovskú verejnosť sprístupnená od 2.9. do 31.12.2014. 
Cieľom putovnej výstavy prezentovanej v ŠVK bola prezentácia významného šľachtického rodu Radvan-
ských prostredníctvom jeho rodovej knižnice do 20. storočia. Nosná časť výstavy pozostáva zo 6 banerov 
(panelov). Obsahovo sa skladala z troch častí, približujúcich dejiny rodu, jej významných predstaviteľov a 
základné údaje o knižnici, jej budovaní, exlibrisoch a unikátnych dokumentoch – starých tlačiach, rukopi-
soch a ukážkach dobových archívnych prameňov. Spoluorganizátormi výstavy boli ŠVK v Banskej Bystrici, 
Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Banskej Bystrici, ktorý sprístupnil archívny a knižný fond rodu Rad-
vanských a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, ktoré poskytlo trojrozmerné predmety patriace 
členom rodiny Radvanských, vrátane podobizní. Odborným grantom výstavy bola ŠVK v Banskej Bystrici. 

Fotografia 6 Podujatie Nie(som) obeťou násilia?! 

 

ŠVK sa zapojila tak ako každý rok do aktivít celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý 
organizuje Slovenská asociácia knižníc. Jednou z celoslovenských aktivít bola propagácia knižníc 
a knihovníkov prostredníctvom tzv. busboardov – reklamných nápisov na pravidelných linkách MHD vo 
všetkých krajských mestách. V Prešove to bola linky č. 4 a 8, ktoré jazdia cez najviac frekventované ulice 
mesta a spájajú dve najväčšie prešovské sídliská. 

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

4.7.2 Edičná činnosť 

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

1. Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Pre-
šov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-
89614-15-8) 
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2. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osob-
nosti) Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 202 s. ISBN 978-80-
89614-18-9 (e-book ISBN 978-80-89614-14-1) 

3. Rómska kultúra na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Štátna 
vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7 

4. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká 
knižnica v Prešove, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2 (e-book ISBN 97-80-89614-13-4) 

Tituly pod poradovým číslom 1, 2 a 4 boli vydané v tlačenej aj elektronickej podobe a titul pod poradovým 
číslom 3 bol vydaný ako multimediálna publikácia.  

Odborná publikácia z oblasti teatrológie o živote a diele bratov Šilanovcov Andrej a Ján Šilanovci: z dejín 
prešovského profesionálneho divadelníctva predstavuje zaujímavý pohľad na osobnosti herca Andreja Šilana 
a režiséra, riaditeľa divadla Jána Šilana, pôsobiacich viac ako 50 rokov v Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove. Popri dokumentačnej a bibliograficko-popisnej časti obsahuje hodnotiace štúdie ich umeleckej 
činnosti, spomienky i ohlasy kolegov a členov rodiny, bohatý sprievodný obrazový materiál. 

V kontexte systematického výskumu dejín knižnej kultúry mesta, regiónu východného Slovenka knižnica 
vydala dva nekonferenčné a recenzované zborníky, a to Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V., kde 
sa prezentovali aktuálne parciálne výskumy slovenských i maďarských autorov v stanovenej oblasti – z dejín 
knižnej a duchovnej kultúry Slovenska z územia Šariša, Abova i Spiša, s dôrazom na prezentovanie zaujíma-
vých jednotlivín, slovacikálnych dokumentov, notových dokumentov, archívnych prameňov z obdobia stre-
doveku do 20. storočia, periodík či zaujímavých osobností.  

Interdisciplinárne prepojenie knižnej a duchovnej – kresťanskej kultúry v sebe odráža zborník Kresťanská 
kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. V tomto zväzku bol ponechaný priestor na predsta-
venie problematiky dejín kresťanskej písomnej, hmotnej a knižnej kultúry, na medziodborové prepojenie 
výskumu s teológiou, históriou, pomocnými vedami historickými (epigrafia, kampanológia, diplomatika 
a iné), jazykovedou, literárnou vedou i slavistikou. 

Všetky tri publikácie celkovo obsahujú celkovo 19 vedeckých štúdií a 2 materiály, ako aj rubriku kronika – 
správy (10), mapujúcu najmä aktivity ŠVK, ako aj iných knižníc v súvislosti s výskumom dejín knižnej kul-
túry, rubriku recenzie – anotácie (19), ktoré hodnotia slovenskú a zahraničnú odbornú spisbu v stanovenej 
oblasti.  

Fotografia 7 Rómska hudba na Slovensku 

Posledný edičným výstupom v roku 2014 bola kniha o rómskej hudbe. Rómska hudba je v podaní rómskych 
spevákov a hudobníkov zo všetkých oblastí rómskej kultúry najviac 
viditeľná. Rómske hudobné dedičstvo zahŕňa stáročnú tradíciu inter-
pretov hudby a skladateľské počiny samotných rómskych umelcov, 
preto zber hudobného materiálu bol počas projektu dominantný 
a smeroval k vytvoreniu multimediálnej knihy o hudbe. 

Cieľom multimediálnej publikácie Rómska hudba na Slovensku, ktorá 
bola jedným z výsledkov NP DICRK, bolo zachytiť rómsku hudobnú 
kultúru v danom čase a priestore v celej jej mnohorakosti 
a rôznorodosti. Snahou bolo predstaviť rómsku hudbu v jej pestrosti 
tak, ako sa ju podarilo zaznamenať pri rôznych vystúpeniach, tak ako 
ju Rómovia cítia.  

Obsah publikácie Rómska hudba na Slovensku populárno-náučnou 
formou čitateľovi predstavuje históriu rómskej hudby na Slovensku, 
delenie rómskej hudby, rómske festivaly, ktoré zamestnanci DICRK 
počas realizácie projektu navštívili, ale prináša aj rozhovory 
s rómskymi hudobníckymi osobnosťami. 
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Kniha je trojjazyčná – slovenská, rómska a anglická a pojem multimediálna predstavuje ukážky spevu, hud-
by a tanca, ktoré knižnica získala a spracovala vo forme knihy a DVD nosiča tak, aby priblížila rómske hu-
dobné umenie čo najširšej verejnosti. 

4.7.3 Domáca a zahraničná spolupráca 

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

Na úseku výmeny dokumentov pokračovala spolupráca s partnermi v zahraničí, a to s knižnicou Ústavu pro 
soudobé dějiny v Prahe, so Slovanskou knižnicou pri Národnej knižnici Českej republiky v Prahe, 
s knižnicou Ústavu mezinárodních vztahu v Prahe (Česko). Ďalšími výmennými partnermi boli Biblioteka 
Uniwersytetu Śląskiego v Katowiciach (Poľsko), Univerzitná knižnica Užhorodskej štátnej univerzity 
a Zakarpatská 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 knižnicami, 
knižnicami múzeí a vedeckých ústavov. 

Na úrovni agendy BO v rámci výmeny informácii, účasti na prezentáciách ako aj odborných poduja-
tiach sa spolupracovalo najmä s organizáciami ako vysoké školy, múzeá a pod., ale aj so spolkami, redak-
ciami, knižnicami a médiami v oblasti slavistiky s dôrazom na rusinistiku a ukrajinistiku. Takými partnermi 
pre túto oblasť spolupráce už tradične boli Zväz Rusínov-Ukrajincov SR a regionálne pobočky, Rusínska 
obroda na Slovensku, Redakcia novín Nove žyttja, časopisu Duklja, časopisu Veselka, novín Narodny no-
vynky, časopisu Rusyn, Info Rusyn, redakcia SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Spolok ukrajin-
ských spisovateľov Slovenska, Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska, Združenie inteligencie Rusínov 
Slovenska, Asociácia ukrajinistov Slovenska, Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove, Centrum ukrajinskej 
kultúry Prešov, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, 
redakcia rusínskeho a ukrajinského vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska v Košiciach, Inštitút rusínske-
ho jazyka a kultúry či Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty PU, Spojená škola Ta-
rasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, SNK v Martine, regionálne knižnice Prešov-
ského a Košického kraja až po obce so zmiešaným obyvateľstvom – rusínskym a ukrajinským, Koordinačný 
výbor reoptantov (KVR) v Slovenskej republike o.z. v Prešove (Štefan Kruško), Hudobno-dramatický súbor 
T. Ševčenka v Bratislave.  

V rámci mapovania dejín knižnej kultúry BO spolupracovalo s vedeckovýskumnými pracoviskami, ve-
deckými a akademickými knižnicami na Slovensku. Svoje odborné podujatie vedeckú konferenciu zorgani-
zovala v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a Občianskym združením Kultúrne fórum. Zároveň 
odborní zamestnanci knižnice prezentovali svoje výskumy v referátoch na viacerých odborných podujatiach, 
konferenciách a kolokviu aj mimo pôdy knižnice. Vydané edičné tituly v roku 2014 odzrkadľujú rozvíjajúcu 
sa spoluprácu BO so slovenskými a zahraničnými pracoviskami, akceptovanie knižnice v rámci odbornej 
verejnosti, ako aj záujem o publikovanie aktuálnych výskumov v knižných tituloch vydávaných knižnicou 
a účasť na konferenciách. 

 

4.8 Informačné a komunikačné technológie 

ŠVK bola vlani v poslednom roku realizácie NP DICRK financovaného v rámci OPIS PO2. Boli realizované 
nákupy IKT zariadení a súvisiacich služieb v rámci aktivity 2. Komplexné technické a technologické vyba-
venie DICRK, podaktivita 2.1 Technické a softvérové vybavenie a podaktivita 2.2 Vytvorenie prezentačného 
portálu a aktivity 3. Pilotná prevádzka. 

Nákup zariadení sa mohol uskutočniť až po realizácii CVO na nákup hardvéru, softvéru a služieb v oblasti 
informačno-komunikačných technológií pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. 

Pri bežnej knihovníckej činnosti knižnica využívala naďalej ako svoj základný knižničný softvér KIS Virtua 
od firmy VTLS Inc., ktorá v priebehu roka zmenila majiteľa a novým sa stala spoločnosť Inovative.  

Hardvérové zabezpečenie a údržba 
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V marci 2014 bola vystavená prvá objednávka na dodávku ostávajúcich technických zariadení do DICRK 
z nového CVO firme SOITRON s.r.o., a to rozvádzačové skrine, servery, core switche, firewally, wifi zaria-
denia, routre, switche a súvisiace konfiguračné a inštalačné služby ako aj návrh a realizácia portálového rie-
šenia pre prezentáciu kultúrnych objektov na báze open source. Tieto boli postupne dodávané a inštalované 
v novozriadenej serverovni DICRK. 

Ďalšou technikou, dodanou v rámci projektu bola presná klimatizácia a UPS inštalované v serverovni a mo-
torgenerátor, ktorý zabezpečí neprerušený chod portálu a ostatných sieťových zariadení počas výpadkov 
elektrického prúdu. Tieto zariadenia boli dodané spoločnosťou AutoCont SK a.s. 

Poslednou časťou technických zariadení boli hlavne zariadenia pre návštevníkov a používateľov služieb DI-
CRK a zariadenia na digitalizáciu analógových dokumentov. Tieto dodala firma BSP Solutions a. s. a išlo o 
notebooky, tablety, elektronické čítačky, multifunkčné zariadenie A3 na báze vosku, stanice all-in-one pre 
používateľov študovne, UPS, videokonferenčná technika, prezentačný 3D monitor, interaktívny dotykový 
displej, prezentačná dotyková obrazovka, technické zariadenia na digitalizáciu a postprocessing, softvér pre 
technické zariadenia na digitalizáciu a postprocessing a diskpublisher. 

Keďže v predchádzajúcich dvoch rokoch kvôli národným projektom bol úplne zastavený nákup IKT zaria-
dení pre mimoprojektové aktivity, nebolo možné realizovať nákup a obnovu IKT zariadení pre bežnú pre-
vádzku knižnice. Z toho dôvodu bolo v roku 2014 už nevyhnutné obnoviť zastaranú a nefunkčnú techniku. 
Bolo zakúpených 15 ks pracovných staníc pre zamestnancov, 10 ks monitorov a 3 ks UPS na výmenu ne-
funkčných a poruchových. Ďalej boli dokúpené snímače čiarového kódu pre zamestnancov spracovávajúcich 
historické dokumenty a pre zamestnancov študovní, taktiež čítačky RFID do študovní na overovanie platnos-
ti preukazu používateľa. Kvôli šetreniu nákladov na tlač boli zakúpené 2 ks sieťových multifunkčných zaria-
dení A4, ktoré boli umiestnené na oddelenie akvizície a spracovania fondov a riaditeľstvo, keďže na týchto 
útvaroch sa realizuje tlač materiálov vo vysokom objeme. Týmto spôsobom sa sleduje trend jednej tlačiarne 
spoločnej pre zamestnancov na oddelení, keďže vzhľadom na priestorové rozloženie budovy na Hlavnej nie 
je možné mať spoločnú tlačiareň pre viac útvarov. 

Z kapitálových výdavkov schválených ešte v rokoch 2012-2013 na realizáciu prioritného projektu Implemen-
tácia RFID technológie v knižnici – I. a II. etapa a presunutých na použitie v roku 2014 bol realizovaný ná-
kup plánovaných zariadení. Zakúpené a inštalované boli RFID brány, zariadenia na revíziu fondov 
a prenosná pracovná stanica s tlačiarňou. 

Priebežne bola realizovaná výmena opotrebovaných batérií v UPS, ktoré zabezpečujú prevádzku pracovných 
staníc pri výpadku elektrického napätia a jeho redukciu pri pravidelnom vyššom napätí ako 230V v sieti  
v objekte na Hlavnej ul. 

Softvérová 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 generované základné knižničné evidencie dokumentov (Prírastkový zoznam 
a Zoznam úbytkov). Priebežne sa riešili problémy s elektronickou poštou, aplikačným softvérom, výpadkami 
siete alebo celkovým používaním PC.  

Koncom roka bolo realizované „prepojenie budov“ Hlavná 99 a Námestie mládeže 4 Ipsec tunelom. Toto 
riešenie umožní zamestnancom komunikovať zabezpečeným kanálom medzi dvoma prevádzkami knižnice 
a využívať spoločne zdieľaný diskový priestor a intranet. Zároveň je potrebné v najbližšom čase riešiť zvý-
šenie rýchlosti internetového pripojenia cez Swan v obidvoch uzloch knižnice, pretože súčasná rýchlosť 
4Mbps je pre prevádzku knižnice nepostačujúca. 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov boli vyma-
zané údaje o používateľoch, ktorí nemali evidovanú nijakú aktivitu za posledné dva roky a voči knižnici 
nemali nijaké podlžnosti. Po vymazaní z databázy používateľov sú následne skartované ich prihlášky použí-
vateľa. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie 
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č. 84/2014 boli v súlade s týmto zákonom aktualizované  evidencie a dokumenty, ktoré knižnica ako pre-
vádzkovateľ 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. Od septem-
bra 2014 knižnici poskytuje pripojenie do internetu optickou linkou s rýchlosťou 1Gbps združenie SANET. 
Táto linka je využívaná výlučne na pripojenie portálu ŠVK do internetu. 

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, ktorý knižnica od októbra inovovala. V súčasnosti antivírusovú ochra-
nu zabezpečuje antivirus Kaspersky, ktorý je pravidelne aktualizovaný, čo značne prispieva k tomu, že počas 
celého roka bolo zavírenie pracovných staníc prakticky nulové. 
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE  
 

Plnenie rozpočtu           v € 

Tabuľka 11  Plnenie rozpočtu knižnice 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2013 

Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet  

2014 

Skutočnosť 
2014 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
14/13x100 

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom, z toho: 599 136 24 000 53 000 113 174 213,5 18,9 
200 Nedaňové príjmy, z toho: 24 457 24 000 53 000 53 694 101,3 210,9 
210 Príjmy z vlast. majetku 577 - - 127 - 22,0 
220 Administr. a iné poplatky  19 564 24 000 53 000 19 900 37,5 101,7 
230 Kapitálové príjmy 1 140 - - 33 667 - 2 953,2 
290 Iné nedaň. príjmy, z toho: 4 176 - - - - - 
300 Granty a transfery 2 104 -                - 59 480 - 2 826,9 
600 Bežné výdavky, z toho: 1 179 174 765 970 1 185 384 1 185 379 99,99 100,5 
610 Mzdy, platy, služ. príjmy 
a OOV  

383 067 221 365 359 388 359 387 99,99 93,8 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 

166 149 77 300 193 554 193 551 99,99 116,5 

630 Tovary a služby, z toho: 626 052 466 105 628 277 628 276 100,0 100,3 
631 Cestovné náhrady 8 184 2 000 9 104 9 104 100,0 111,2 
632 Energie, voda a komun. 71 037 82 950 67 604 67 604 100,0 95,16 
633 Materiál  206 940 87 655 75 669 75 669 100,0 36,5 
634 Dopravné 21 452 13 250 11 057 11 057 100,0 51,5 
635 Rutinná a štand. údržba 49 801 10 500 13 756 13 756 100,0 27,6 
636 Nájomné za prenájom 104 196 135 100 94 132 94 132 100,0 90,3 
637 Ostatné tovary a služby 164 442 134 650 356 955 356 954 100,0 217,0 
640 Bežné transfery, z toho: 3 906 1 200 4 165 4 165 100,0 106,6 
Členské príspevky  200 200 133 133 100,0 66,5 
Odstupné - - 879 879 100,0 - 
Odchodné 1 280 - 999 999 100,0 78,0 
Náhrada príjmu 2 425 1 000 2 154 2 154 100,0 88,8 
700 Kapitálové výdavky 
z toho: 

990 434 - 670 335 729 812 108,8 73,6 

710 Obstar. kap. aktív 990 434 - 670 335 729 812 108,8 73,6 
Výdavky celkom  / BV + KV / 2 169 608 765 970 1 855 719 1 915 191 103,2 88,3 

Poznámka:  v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane prostriedkov EÚ a na spolufinan-
covanie a mimorozpočtové výdavky  
BV – bežné výdavky 
KV – kapitálové výdavky 
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Graf 1 Štruktúra výdavkov z pohľadu zdrojov v % 

 

 

5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 

5.1.1 Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014: 

− záväzný ukazovateľ príjmy ŠR stanovený na 24 000 € bol upravený na 53 000 € a k 31.12.2014 dosia-
hol skutočnú výšku 53 694 €, plnenie na 101,3 %, 

− záväzný ukazovateľ bežné výdavky schválený vo výške 765 970 € bol v priebehu roka 2014 upravený  
na sumu 1 185 384 €, skutočnosť k 31.12.2014 je 1 185 379 €, plnenie  na 100,0 % 

− záväzný ukazovateľ mzdové prostriedky vo výške 221 365 € bol upravený na sumu 359 388 €, čerpanie 
predstavuje 359 387 €, plnenie na 100,0 % 

− záväzný ukazovateľ limit zamestnancov v počte 35 a upravený na 45 bol dodržaný, prepočítaný stav bol 
44,9. 

Tabuľka 12  Záväzné ukazovatele rozpočtu 

Ukazovateľ Klasifikácia Rok 2014 (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 24 rozpočtových opatrení: 

RO č. 1 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, zálohová platba v celkovej výške 47 791,87 € 

 RO č. 2/KV 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky v prvku programovej 

štruktúry 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na investičnú akciu „ŠVK PO-
Implementácia RFID technológie v knižnici“ v celkovej sume 40 240 €  

51,7%

45,2%

3,1%

ES a spol. ŠR Mimorozpočtové zdroje
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RO č. 3 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov hl. kategórie 600 v prvku programovej štruktúry 08T0106 Projekt 

akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov Nákup knižničných dokumentov vo výške 
20 000 €  

RO č. 4 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, priebežná platba vo výške 14 477,76 € 

RO č. 5 
− úprava limitu počtu zamestnancov o 10 osôb 

RO č. 6 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, zálohová platba v celkovej výške 187 200 € 

RO č. 7 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, priebežná platba vo výške 22 787,71 € 

RO č. 8 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná 

činnosť v sume 9 328 €, v tom kat. 610 - 6 912 € a kat. 620 - 2 416 € 

RO č. 9 
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry v celkovej sume 223 244,84 € - presun do KV 

RO č. 10/KV-EÚ 
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry v celkovej sume 223 244,84 € - presun z BV 

RO č. 11 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, priebežná platba vo výške 81 339,92 € 

RO č. 12 
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť o 10 410,10 € - 

presun do KV 

RO č. 13/KV   
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605  Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry vo výške 10 410 ,10 € - presun z BV 

RO č. 14 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, zálohová platba vo výške 230 100 € a zvýšenie rozpočtu bežných 
výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 
priebežná platba vo výške 46 628,57 € 

RO č. 15   
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry v celkovej sume 203 577,00 € - presun do KV  

RO č. 16/KV-EÚ   
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry v celkovej sume 203 577,00 € - presun z BV  
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RO č. 17 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, zálohová platba v celkovej výške 273 800 €  

RO č. 18 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, priebežná platba vo výške 33 272,56 €  

RO č. 19/KV-EÚ   
− zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry v celkovej sume 192 863,38 € - presun z BV  

RO č. 20  
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry v celkovej sume 192 863,38 € - presun do KV 

RO č. 21  
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, priebežná platba vo výške 1 001,17 € 

RO č. 22   
− úprava záväzného ukazovateľa – príjmy ŠR na rok 2014 o 29 000 €  

RO č. 23  
− zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-

informačné centrum rómskej kultúry, vrátenie KPR celkom 6 873,83 €, kat.630, podpl. 637033 a zvýše-
nie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programovej štruktúry 0A90605 Dokumentačno-informačné 
centrum rómskej kultúry, priebežná platba vo výške 58 655,20 € 

RO č. 24 
− zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, kat. 610 mzdy, 

platy, služobné príjmy a OOV vyrovnania vo výške 30 000 €  

Tabuľka 13  Štruktúra rozpočtu po úpravách RO 

Ukazovateľ 
schválený  
rozpočet 

úprava  
rozpočtu 

upravený  
rozpočet 

k 31.12.2014 
Príjmy celkom 24 000 29 000 53 000 
Bežné výdavky spolu, z toho: 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, z toho: 
- mzdy, platy (610) 
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť 
08T0106 Akvizícia knižničných fondov 
0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 
z toho mzdy, platy (610) 

765 970 
765 970 
221 365 

419 414 
39 328 
36 912 

-10 410 
20 000 

370 496 
101 111 

1 185 384 
805 298 
258 277 
-10 410 
20 000 

397 496  
101 111  

Limit zamestnancov 35 10 45 
Kapitálové výdavky spolu, z toho: 
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
0A09605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 

–– 
–– 
–– 

670 335 
40 240 
 10 410 
619 685 

670 335 
40 240 
 10 410 
619 685 

Výdavky vrátane kapitálových celkom 765 970 1 089 749 1 855  719 

 

 

 

 



Štátna vedecká knižnica v Prešove                                       Výročná správa za rok 2014 

 
44 

 

 

5.2 Príjmy organizácie 

5.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 

Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR (zdroj 111) bol schválený vo výške 24 000 €, rozpočtovým opatrením č. 22 
sa upravil na 53 000, dosiahnuté príjmy ku koncu roka vo výške 53 694 € predstavujú plnenie na 101,3 %.  

Celkové príjmy vrátane mimorozpočtových prostriedkov v roku 2014 za našu organizáciu dosiahli celkovú 
výšku 113 174 €.  

Vývoj plnenia tohto ukazovateľa bol v súlade so schváleným rozpočtom do okamihu predaja prebytočného 
nehnuteľného majetku – bývalých skladov knižničného fondu v katastri obce Veľký Šariš a Solivar. Kapitá-
lové príjmy za tento odpredaj v roku 2014 sú 33 667 €. 

Tabuľka 14  Štruktúra príjmov 

Ukazovateľ 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutočnosť  
k 31.12.2014 

% 
plnenia 

Príjmy celkom, z toho: 24 000 53 000 113 174 213,5 
200 Nedaňové príjmy celkom, z toho: 24 000 53 000 53 694 101,3 
210 Príjmy z vlastníctva majetku –– –– 127 –– 
220 Príjmy z vlastnej činnosti, z toho:  

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

24 000 
–– 

24 000 

53 000 
–– 

53 000 

19 900 
10 878 
9 022 

 
 

230 Kapitálové príjmy –– –– 33 667 –– 
300 Granty a transfery --- --- 59 480 --- 

Štátna vedecká knižnica v Prešove má v regióne Šariša významné miesto nielen z pohľadu geografického, 
ale aj z pohľadu širokej ponuky knižničných titulov a časopisov. Možno práve z tohto dôvodu príjmy 
z vlastnej činnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom  mierne narástli cca o 1%. 

Tabuľka 15  Plnenie príjmov 

Ukazovateľ Plnenie v € 
210 príjmy z vlastníctva majetku, z toho:  127 

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

  126 

- 212003 z prenájmu priestorov  (prenájom priestorov na osadenie bankomatu) 1 
220 administratívne a iné príjmy,  z toho: 19 900 

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

10 878 

- 223001 z predaja služieb (príjmy za registráciu nových používateľov a vystavenie 
preukazov, reprografické služby, rešerše a poskytovanie medziknižničnej výpožič-
nej služby) 

12 131 

230 kapitálové príjmy , z toho: 33 667 
- 231 príjem z predaja kapitálových aktív 33 667 

300 granty a transfery: 59 480 
- 322008 od ostatných subjektov verejnej správy 59 480 

5.2.2 Vyhodnotenie mimorozpočtových príjmov 

Mimorozpočtové príjmy v roku 2014 boli poskytnuté z Národného osvetového centra v Bratislave v rámci 
partnerstva pri realizácii NP HIS. Použili sa na nákup výpočtovej techniky a softvéru, prvok programovej 
štruktúry 0A90609 so zdrojom 11S1,11S2,11S3,13S1,13S2,13S3. 

5.2.3 Prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

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

5.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Celkové výdavky knižnice na základe upraveného rozpočtu boli vo výške 1 855 719 €, skutočnosť 
k 31.12.2014 bola 1 915 191 €. Výdavky boli čerpané na úhradu miezd, odvodov, nákup materiálov a služieb 
zabezpečujúcich bežný chod knižnice ako aj na bežné a kapitálové výdavky pre národný projekt OPIS PO 2. 

Tabuľka 16  Čerpanie výdavkov celkom 

Pol.  Názov 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

čerpanie 
% 

čerpania 
610   Mzdy, platy a OOV 221 365 359 388 359 387 99,9 
620   Poistné a príspev. do poisť. a NÚP 77 300 193 554 193 551 99,9 
630   Tovary a ďalšie služby 466 105 628 277 628 276 99,9 
640   Bežné transfery 1 200 4 165 4 165 100,0 
700   Kapitálové výdavky 0 670 335 729 812 108,8 
Výdavky spolu  765 970 1 855 719 1 915 191 103,2 

Čerpanie bolo členené na: 
− bežné výdavky    1 185 379 € 
− kapitálové výdavky       729 812 € 

a) čerpanie bežných výdavkov celkom: 

Finančné prostriedky vo výške 1 185 379 € 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 359 387 € boli použité na výplatu tarifných miezd, osobných príplatkov, príplatkov za 
riadenie, nadčasovú prácu a na mimoriadne odmeny pre zamestnancov knižnice, z toho 258 277 € 
z vlastného rozpočtu (zdroj 111) a 101 111 € zo zdrojov európskych prostriedkov (zdroj 11S a 13S). 

620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 193 551 € boli použité v zákonom stanovenej výške 

630 Tovary a služby v hodnote 628 276 € boli použité na tieto účely: 

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

Pol.  Názov upravený rozpočet 
čerpanie 

k 31.12.2014 
% 

čerpania 
631   Cestovné výdavky    9 104 9 104 100,0 
632   Energie, voda, komunikácie 67 604 67 604 100,0 
633   Materiál a dodávky 75 669 75 669 100,0 
634   Dopravné 11 057 11 057 100,0 
635   Rutinná a štandardná údržba 13 756 13 756 100,0 
636   Nájomné za nájom 94 132 94 132 100,0 
637   Ostatné tovary a služby 356 955 356 954 99,9 
Tovary a služby spolu  628 277 628 276 99,9 

631 Cestovné výdavky v sume 9104 € boli vyplatené ako cestovné náhrady pri  tuzemských pracovných 
cestách v prevažnej miere zamestnancom DICRK. 

632 Energie, voda, komunikácie: suma 67 604 € bola čerpaná v týchto podpoložkách:  
- 632001 – Energie: 48 698 € 
- 632002 – Vodné, stočné: 2 915 € 
- 632003 – Poštové a telekomunikačné služby: 13 029 €  
- 632004 – Komunikačná infraštruktúra: 2 962 € (poplatky za užívanie rezortných komunikačných 

a mobilných internetových sietí).  
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633 Materiál: v rámci celej položky bolo čerpanie vo výške 75 669 €, ktoré boli použité v týchto podpolož-
kách: 

- 633001 – Interiérové vybavenie: 2 314 € na nákup kancelárskeho nábytku do zrekonštruovanej kancelá-
rie vedúcej OIT, nábytku na OASF a na kúpu stolov do prezentačnej miestnosti odborného pracoviska 
DICRK.  

- 633002 – Výpočtová technika: 30 062 € na výmenu PC a UPS 
- 633003 – Telekomunikačná technika: 740 € na výmenu mobilných telefónov 
- 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie: 1 103 € 
- 633006 – Všeobecný materiál: 2 420 €  
- 633007 – Špeciálny materiál: 1 484 € na nákup materiálov pre knihársku dielňu 
- 63300 – Knihy, časopisy, noviny: suma 36 547 € bola čerpaná na bežné nákupy periodickej 

a neperiodickej literatúry v hodnote 16 547 € z vlastného rozpočtu a 20 000 € bolo vynaložených na ná-
kup knižničných fondov v rámci prioritného projektu 08T0106 – projekt akvizície knižničného fondu 

- 633010 – Pracovné odevy, obuv a PP: 363 € 
- 633013 – Softvér: 583 € 
- 633015 – Palivá: 53 € na nákup nafty pre MTG (pracovisko DICRK) 

634 Dopravné – čerpanie 11 057 € bolo použité na  nákup pohonných hmôt, úhradu havarijného a povinné-
ho zmluvného poistenia áut, údržbu áut a  diaľničné známky 

635 Rutinná a štandardná údržba: 13 756 € bolo použitých na opravu kopírovacích strojov, výpočtovej 
techniky, budovy a plynovej kotolne na Hlavnej 99 

636 Nájomné za prenájom skladov kníh, poštového priečinku a kopírovacieho stroja bolo čerpané v sume 
94 132 € 

637 Služby: výdavky v sume 356 954 € boli čerpané na: 
- 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie:  1 562 € 
- 637002 – Konkurzy a súťaže:  3 300 € na vyplatenie odmien za umelecký výkon podľa zmluvy 
- 637003 – Propagácia, reklama: 1 621 €  – inzercia v celoslovenskom denníku Pravda na osobitné ponu-

kové konania na odpredaj prebytočného nehnuteľného  majetku štátu v správe ŠVK, na  propagáciu 
a reklamnú tabuľu pre pracovisko DICRK pri ukončení aktivít národného projektu 

- 637004 – Všeobecné služby: 54 199 € – revízie elektrických a plynových zariadení, režijné náklady spo-
jené s prenájmom skladov, polygrafické práce, preklady pre multimediálnu knihu v rámci NP DICRK 

- 637005 – Špeciálne služby: 75 541 €- tvorba a dodanie softvéru na mapovú službu v rámci projektu  
DICRK v sume 42 960, ďalej za právne služby, ochranu objektov a notárske overovania potrebných do-
kumentov  

- 637011 – Štúdie, expertízy, posudky: 1 148 € bolo použité na projektovú dokumentáciu pre úpravu ob-
jektu 

- 637012 – Poplatky a odvody: 259 € 
- 637014 – Stravovanie: suma 22 212 € použitá ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnan-

cov 
- 637016 – Prídel do SF: 7 086 €   
- 637027 – Odmeny na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru: suma 181660 €  
- 637035 – Dane:8 063€- daň z nehnuteľnosti, poplatky RTVS, vývoz odpadu 
- 637036 – Reprezentačné výdavky -cateringové služby-  suma 303 € bol použitá pri príležitosti ukončenia 

NP OPIS PO 2 –Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 

640 Bežné transfery vo výške 4 165 € boli použité na členské príspevky, odstupné, odchodné a nemocenské 
dávky. 
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b) čerpanie kapitálových výdavkov: 729 812 € 

Tabuľka 18  Rozpočtové zdroje 

Program Zdroj Položka Názov Rozpočet Čerpanie 
08T0109 131C 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení 8 040 8 040 
08T0109 131D 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení 32 200 32 196 
0A90605 111 717 Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie 10 410 10 410 
0A90605 11S1 711 Nákup softvéru 97 363 97 363 
0A90605 11S2 711 Nákup softvéru 17 182 17 182 
0A90605 11S3 711 Nákup softvéru 14 738 14 738 
0A90605 11S1 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 339 995 339 995 
0A90605 11S2 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 59 999 59 999 
0A90605 11S3 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 51 466 51 466 
0A90605 13S1 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 29 327 29 327 
0A90605 13S2 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 5 176 5 176 
0A90605 13S3 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 4 439 4 439 
0A90609 11S1 711 Nákup softvéru  22 044 
0A90609 11S2 711 Nákup softvéru  3 890 
0A90609 11S3 711 Nákup softvéru  3 336 
0A90609 11S1 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení  22 752 
0A90609 11S2 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení  4 015 
0A90609 11S3 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení  3 444 
   Kapitálové výdavky spolu 670 335 729 812 

 
 

Graf 2 Štruktúra výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v € 

 
 
Znázornený graf prehľadne zobrazuje štruktúru výdavkov jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie 
podľa zdrojov finančných prostriedkov. 
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5.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

a) 01.3.3. – Iné všeobecné služby spolu 1 185 379 €  

Tabuľka 19  Bežné výdavky (funkčná klasifikácia) 

Program Zdroj Položka Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 610 Mzdy, platy a OOV 258 277 258 276 
0A90605 11S1 610 Mzdy, platy a OOV 76 146 76 146 
0A90605 11S2 610 Mzdy, platy a OOV 13 438 13 438 
0A90605 11S3 610 Mzdy, platy a OOV 11 527 11 527 
  610 Mzdy, platy a OOV 359 388 359 387 
08S0105 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 131 640 131 637 
0A90605 11S1 620 Poistné a príspevky do poisťovní 46 628 46 628 
0A90605 11S2 620 Poistné a príspevky do poisťovní 8 228 8 228 
0A90605 11S3 620 Poistné a príspevky do poisťovní 7 058 7 058 
  620 Poistné a príspevky do poisťovní 193 554 193 551 
08S0105 111 630 Tovary a služby 400 806 400 806 
0A90605 11S1 630 Tovary a služby 149 580 149 580 
0A90605 11S2 630 Tovary a služby 26 397 26 397 
0A90605 11S3 630 Tovary a služby 22 643 22 643 
0A90605 13S1 630 Tovary a služby 6 666 6 665 
0A90605 13S2 630 Tovary a služby 1 176 1 176 
0A90605 13S3 630 Tovary a služby 1 009 1 009 
08T0106 111 630 Tovary a služby 20 000 20 000 
  630 Tovary a služby 628 277 628 276 
08S0105 111 640 Bežné transfery 4 165 4 165 
  600 Bežné výdavky spolu 1 185 384 1 185 379 

 

Tabuľka 20  Kapitálové výdavky (funkčná klasifikácia) 

Program Zdroj Položka Názov Rozpočet Čerpanie 
08T0109 131C 710 Obstaranie kapitálových aktív 8 040 8 040 
08T0109 131D 710 Obstaranie kapitálových aktív 32 200 32 196 
0A90605 111 710 Obstaranie kapitálových aktív 10 410 10 410 
0A90605 11S1 710 Obstaranie kapitálových aktív 437 358 437 358 
0A90605 11S2 710 Obstaranie kapitálových aktív 77 181 77 181 
0A90605 11S3 710 Obstaranie kapitálových aktív 66 205 66 205 
0A90605 13S1 710 Obstaranie kapitálových aktív 29 327 29 327 
0A90605 13S2 710 Obstaranie kapitálových aktív 5 175 5 175 
0A90605 13S3 710 Obstaranie kapitálových aktív 4 439 4 439 
0A90609 11S1 710 Obstaranie kapitálových aktív  44 795 
0A90609 11S2 710 Obstaranie kapitálových aktív  7 905 
0A90609 11S3 710 Obstaranie kapitálových aktív  6 781 
  700 Kapitálové výdavky spolu 670 335 729 812 
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5.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry 

Tabuľka 21  Bežné výdavky (programová štruktúra) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
08S0105 111 Knižnice a knižničná činnosť 794 888 794 884 
08T0106 111 Akvizícia knižničných fondov 20 000 20 000 
0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 272 355 272 355 
0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 48 063 409 
0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 41 228 351 
0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 6 666 6 665 
0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 1 176 1 176 
0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 1 009 1 009 
  Spolu 1 185 384 1 185 379 

 

Tabuľka 22  Kapitálové výdavky (programová štruktúra) 

Program Zdroj Názov Rozpočet Čerpanie 
08T0109 131C Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 8 040 8 040 
08T0109 131D Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 32 200 32 196 
0A90605 111 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 10 410 10 410 
0A90605 11S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 437 358 437 358 
0A90605 11S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 77 181 77 181 
0A90605 11S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 66 205 66 205 
0A90605 13S1 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 29 327 29 327 
0A90605 13S2 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 5 175 5 175 
0A90605 13S3 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 4 439 4 439 
0A90609 11S1 Harmonizácia informačných systémov  44 795 
0A90609 11S2 Harmonizácia informačných systémov  7 905 
0A90609 11S3 Harmonizácia informačných systémov  6 781 
  Spolu 670 335 729 812 

 

Knižnica v roku 2014 použila na nákup knižničných dokumentov prostriedky z prioritného projektu v prvku 
08T 0106  Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov, bežné výdavky a vyčerpala celý 
objem 20 000 € na doplnenie knižničného fondu. 

V rámci kapitálových výdavkov sa vyčerpali prostriedky v prvku 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva, č. IA 28173 “ŠVK PO – Implementácia RFID technológie“ na nákup  tohto HIM: prenosná 
inventarizačná jednotka na revíziu fondu a vyhľadávanie so softvérom, detekčná brána, prenosná pracovná 
stanica pre personál s prenosnou tlačiarňou, skener čiarových kódov, tlačiareň čiarových kódov, multifunkč-
né sieťové zariadenie A4, RFID čítačka. Čerpané prostriedky predstavujú 40 236 €, nevyčerpané ostali 4 €. 

V prvku 0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, investičná akcia č. 28232 sa v roku 
2014 z poskytnutých prostriedkov doplnila projektová dokumentácia  a zrealizovali sa stavebné práce na 
stavbe „Rekonštrukcia stavby ŠVK Prešov“ v celkovej sume 10 410,10 €. Čerpanie bolo v plnej sume.  

5.3.4 Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovanie k nim 

Projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v rámci Operačného programu informatizá-
cia spoločnosti prioritná os 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej  infraštruk-
túry,“ ktorý bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja bol vecne ukončený 31.10.2014. 
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Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie odborného pracoviska DICRK ako organizačnej zložky ŠVK 
a depozitu. K dátumu ukončenia fyzických aktivít boli naplnené všetky merateľné ukazovatele, konkrétne 
v roku 2014: 

- počet nových alebo technicky zhodnotených objektov a zariadení 
- počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line 

Na financovanie projektu v roku 2014 sa využívali finančné prostriedky z týchto zdrojov: 

Tabuľka 23  Výdavky hradené y európskych prostriedkov 

Program Názov  2014 Kumulatívne 
0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 11S1 709 714 962 644 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 11S2 125 244 169 878 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 11S3 107 432 145 719 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 13S1   35 992 315 726 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 13S2     6 351   55 716 

0A90605 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 13S3     5 448   47 793 

   990 181 1 697 476 

5.3.5 Výdavky z prostriedkov EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia 

Knižnica takéto výdavky v roku 2014 nečerpala. 

5.3.6 Vyhodnotenie mimorozpočtových výdavkov  

Mimorozpočtové výdavky knižnica nečerpala. 

5.3.7 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov na zahraničné aktivity 

Knižnica nečerpala výdavky na zahraničné aktivity. 

 

5.4 Finančné operácie 

Finančné operácie v roku 2014 prebiehali iba na účte sociálneho fondu. 

5.4.1 Príjmové finančné operácie 

Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol 7 226 €, príjmy tvoril odvod z objemu vyplatených miezd vo 
výške 1,5 %, čo predstavovalo 5 810 €. 

5.4.2 Výdavkové finančné operácie 

Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka mali celkovú hodnotu 5 658 €, ktoré boli použité ako prí-
spevok na stravovanie zamestnancov a na príspevok pri narodení dieťaťa 2x po 50€.  Konečný stav sociálne-
ho fondu k 31. 12. 2014 má hodnotu 7 377 €. 

 

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 

Depozitný účet nemal v roku 2014 žiadne obraty. 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY  
 

6.1 Organizačná štruktúra  

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

1. bibliografické oddelenie (5 zamestnancov): 

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

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

storočia, prevádzka študovne starých tlačí; 

2. dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (9 zamestnancov): 

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

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

skemu etniku na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni; 

3. oddelenie akvizície a spracovania fondov (6 zamestnancov): 

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

b) spracovanie všetkých získaných dokumentov,  
c) starostlivosť o čitateľské katalógy a ich revidovanie, 
d) vyraďovanie dokumentov z knižničného fondu;  

4. oddelenie ekonomiky a prevádzky (4 zamestnanci): 

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

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

a) 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,  

b) poskytovanie konzultačných služieb a realizáciu informačnej výchovy;  

6. oddelenie ochrany fondov (7 zamestnancov): 

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



Štátna vedecká knižnica v Prešove                                       Výročná správa za rok 2014 

 
52 

 

b) revíziu knižničného fondu, 
c) preventívnu starostlivosť o dokumenty, väzbu periodík, základnú ochranu historických tlačí, 

7. útvar riaditeľa (3 zamestnanci): 

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

b) 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,  

c) realizáciu kontrolnej činnosti,  
d) správu agendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, civilnej obrany a utajovaných 

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

rostlivosti o zamestnancov, 
f) zabezpečovanie právnych služieb, 
g) riadenie a publicitu národného projektu. 

 

6.2 Stav zamestnancov 

Fyzický stav zamestnancov sa v priebehu roka zvýšil na 45 zamestnancov, prepočítaný stav 44,9. Záväzný 
limit zamestnancov pre rok 2014 bol stanovený vo výške 35 a v priebehu roka bol rozpočtovým opatrením 
upravený na 45.  

V roku 2014 bol rozviazaný pracovný pomer s 3 zamestnancami, jeden z dôvodu odchodu do dôchodku, 
s  druhým sa pracovný pomer ukončil dohodou a s tretím uplynutím doby určitej. Počas roka do pracovného 
pomeru boli prijatí 5 zamestnanci. Dohoda o vykonaní práce bola celkove uzatvorená s 15 zamestnancami, 
práce na dohodu o pracovnej činnosti vykonávali 4 zamestnanci. 

Knižnica vlani zamestnávala 5 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 2 zamestnanci pracovali 
na skrátený pracovný úväzok. Priemerný vek zamestnancov bol 44,48 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 24  Limit zamestnancov - vývoj 

Stav 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
fyzický 39 39 39 38 36 36 36 35 39 45 45 
prepočítaný 37 37 37 37 34,5 35,5 35,7 34,7 37,3 44 44,9 

 

Tabuľka 25  Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014 

do 20 r. 21 r. – 35 r. 36 r. – 45 r. 46 r. – 55 r. 56 r. – 60r. nad 60 r. 
- 11 14 13 4 3 

 

Tabuľka 26  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014 

Vysokoškolské 
(VŠ) 

z toho VŠ 
knihovnícke 

Úplné stredné  
odborné 
(ÚSO) 

z toho ÚSO 
knihovnícke 

Stredné  
odborné 

(SO) 
28 7 12 1 5 

 

Tabuľka 27  Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2014 
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Zaradenie Počet celkom VŠ ÚSO SO 
vedúci zamestnanci 7 6 1 - 
odborní knihovnícki zamestnanci 23 18 5 - 
administratívni zamestnanci 4 1 3 - 
ostatní, manuálne pracuj. zamestnanci 11 3 3 5 
SPOLU 45 28 12 5 

 

 

6.3 Priemerná mzda 

Záväzný ukazovateľ čerpania mzdových prostriedkov v pôvodnej výške 221 365 € bol zvýšený rozpočtový-
mi opatreniami na  359 388 €, tento limit bol dodržaný a priemerná mesačná mzda pri fyzickom stave činila 
666 € na zamestnanca. Pri prepočítanom stave 44,9 zamestnancov činí priemerná mzda sumu 667 €. 
Zamestnanci boli odmeňovaní v zmysle zákona 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 2x do 
roka. 

Tabuľka 28  Vývoj priemernej mzdy v € 

Priem. 
mzda  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

v SR 525 573 623 669 723 744 769 786 805 824 837* 
v ŠVK 416 447 470 505 571 580 625 656 660 762 667 

* 3. Q. 2014 (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

Pokles priemernej mzdy bol spôsobený úpravou limitu zamestnancov – v roku 2014 sa zvýšil  o 10 osôb na 
45 osôb. Nadväzne k tomu sa však objem mzdových prostriedkov nenavýšil a tak ŠVK v Prešove patrí ku 
organizáciám s najnižšou priemernou mzdou v rámci rezortu kultúry. Pridelenie mzdových prostriedkov 
v závere roka bolo len jednorazové zvýšenie, ktoré nerieši celkovú mzdovú situáciu v knižnici a stále je 
značný rozdiel medzi priemernou mzdou v knižnici a priemernou mzdou v slovenskom  hospodárstve. 

 

6.4 Personálna politika, 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. 

Na rok 2014 bola podpísaná Kolektívna zmluva s odborovou organizáciou pôsobiacou v knižnici, v ktorej 
boli dohodnuté, resp. spresnené niektoré konkrétne ustanovenia pracovného poriadku knižnice ako aj pre-
mietnuté ustanovenia vyššej kolektívnej dohody uzatvorenej pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme v platnom znení, napr. pružný pracovný čas, 7,5 hodinový pracovný čas, 5 dní dovolenky 
naviac, percentuálna úprava náhrad v čase pracovnej neschopnosti, podmienky tvorby a čerpania sociálneho 
fondu a pod. 

V súlade s kolektívnou zmluvou a v záujme starostlivosti o psychickú pohodu zamestnancov sa dňa 5.9.2014 
uskutočnil tzv. športový deň pre zamestnancov knižnice na Šarišskom hrade v neďalekom meste Veľký 
Šariš. Program celého dňa organizačne pripravili, zabezpečili a garantovali zamestnanci BO pod vedením 
jeho vedúcej Marcely Domenovej. Obsahom tohto dňa neboli len športové aktivity – peší výstup na Šarišský 
hrad, resp. na bicykli – ale aj odborná prednáška o histórii tohto hradu, archeologických prácach, ktoré sa 
realizovali za posledné roky, a nálezoch na hrade, ktorú sprostredkovali zamestnanci Krajského pamiatkové-
ho úradu v Prešove a mnohé z archeologických nálezov priniesli so sebou na ukážku. Súčasťou športového 
dňa boli aj zaujímavé kreatívne aktivity ako výroba šperkov z rôznych materiálov, kde sa realizovala ženská 
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časť zamestnaneckého kolektívu, a výroba erbov, ktorej sa výborne zhostili zamestnanci – muži, pričom im 
bola podaná zaujímavá prednáška o erboch a ich histórii. 

V závere roka sa uskutočnila koncoročná zamestnanecká schôdza, spojená s prezentáciou na tému ochrana 
osobných údajov v zmysle nového zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, ktorú pripravila Mária Halienová ako zodpovedná osoba, a s ukončením roka v predvianočnom 
období. Riaditeľka poďakovala zamestnancom za vykonanú práce a najmä úspešné ukazovatele, ktoré za-
mestnanci dosiahli vo väčšine pracovných činností. 

 

 

 

 

Fotografia 8 Športový deň na Šarišskom hrade 

 

 

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 zmluvne prostredníctvom dodávateľských služieb realizo-
vané spoločnosťou BTS-PO Prešov. Počas roka  boli vykonané úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonných opatre-
ní: 

− aktualizácia a doplnenie predpísanej dokumentácie, 
− vstupné školenia u novoprijatých zamestnancov, 
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− 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 2014 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, 
− školenie členov protipožiarnych hliadok, ich pripravenosť preverená cvičným požiarnym poplachom. 

Dodávateľ v priebehu roka 2014 zabezpečil školenie pre novoprijatých zamestnancov v počte 5. 

Tu treba konštatovať, že knižnica nebola spokojná s kvalitou služieb, ktoré dodávateľ poskytoval, najmä 
v priebehu 2. polroka a keďže uvažovala nad zmenou financovania tejto služby tak, aby finančné prostriedky 
boli vynaložené skutočne čo najefektívnejšie (namiesto štvrťročného paušálu hodinová sadzba za skutočne 
vykonanú prácu), k 31.10.2014 vypovedala zmluvu s dodávateľom a pripravila nové verejné obstarávanie 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní tak, aby v roku 2015 mohla byť uzatvorená zmluva na poskytova-
nie služieb BOZP, PO a navyše aj výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorej zabezpečenie vyplynulo pre 
knižnicu z legislatívnych zmien. 
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7 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL  
 

7. 1 Interné kontroly 

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

Na oddelení akvizície a spracovania fondov bolo spolu vykonaných 13 kontrol: 

1. kontrola správnosti vedenia dennej evidencie a dodržiavanie noriem a štandardov pri katalogizácii 
novín a časopisov – kontrola bola zameraná na evidenciu dochádzajúcich novín a časopisov do knižni-
ce,  na správnosť ich katalogizácie a dodržiavanie noriem a štandardov. Boli skontrolované čísla evido-
vaných periodík, urgovali sa chýbajúce alebo omeškané čísla novín a časopisov. Dátum kontroly: 
27.1.2014; 

2. kontrola dodržiavania pracovného času – objektom kontroly boli zamestnanci jednotlivých úsekov 
oddelenia, kontrola sa zamerala na dochádzkovú listinu, príchod zamestnancov do  zamestnania, zápis do 
dochádzkovej listiny,  prítomnosť  na pracovisku, využívanie pracovnej doby, ako aj čas odchodu z pra-
coviska. Dátum kontroly: 6.2.2014; 

3. kontrola čipov RFID – nasledujúca kontrola bola uskutočnená mimo plánu a bola zameraná na skutoč-
ný stav RFID etikiet na OASF. Podľa zistených skutočnosti v roku 2013 bolo na oddelenie prevzatých 
spolu 20 500 RFID etikiet, použitých bolo cca 13 100 RFID etikiet a k danému termínu je na oddelení 
cca 7 300 RFID etikiet. Dátum kontroly: 6.2.2014; 

4. kontrola menného a vecného spracovania dokumentov – zámerom kontroly bolo dodržiavanie pravi-
diel a štandardov pri mennom a vecnom spracovaní monografií. Prezretých bolo 15 záznamov, spraco-
vaných za obdobie 24.-25.3.2014. Dokumenty boli spracované v súlade s pravidlami AACR2 
a MARC21 a taktiež s použitím stanovených personálnych, korporatívnych a predmetových autorít.  Dá-
tum kontroly: 26.3.2014; 

5. kontrola  správnosti a plynulosti signovania dokumentov – pozornosť na danom úseku bola sústrede-
ná na stav spracovaných dokumentov, ktoré sú signované priebežne. Po označení dokumentov čipmi 
RFID, siglami knižnice a štítkami so signatúrou boli dokumenty zoradené podľa signatúr pripravené na 
odsun na OOF. Dátum kontroly: 25.4.2014; 

6. kontrola dodržiavania vyhlášky MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyra-
ďovaní a revízii knižničného fondu – uskutočnila sa kontrola prírastkového zoznamu, zoznamu úbyt-
kov, evidencia darov a povinných výtlačkov. Všetky získané dokumenty boli zaevidované v pomocnej 
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odbornej evidencii a podľa platných noriem a predpisov spracované v KIS Virtua. Prírastkový zoznam 
za rok 2013 bol vytlačený, zaevidovaný a uložený na trvalé uchovanie. Dátum kontroly: 21.5.2014; 

7. kontrola plnenia plánovaných úloh – zameranie kontroly bolo na plnenie plánu činnosti za 1. polrok 
2014 na všetkých úsekoch oddelenia. Prírastok knižničného fondu činil 572 646 (54%), úbytok 379 
(189 %). Neplní sa plán retrokonverzie, čo bolo spôsobené tým, že v rámci projektu neboli schválené fi-
nančné prostriedky. Vyskytol sa aj problém pri spracovaní pozostalosti prof. Mušinku, a to z dôvodu ne-
dostatočného prísunu dokumentov zo strany darcu. Dátum kontroly: 24.6.2014.  

8. kontrola stavu retrokonverzie – priebeh kontroly bol zameraný na plnenie plánovaných úloh v rámci 
retrokonverzie kníh. Na retrospektívne spracovanie v roku 2014 bolo plánovaných 21 500 knižných jed-
notiek, nadobudnutých do fondov knižnice v rokoch 1952 – 1957. V rámci prioritného projektu bolo 
plánovaných na spracovanie 20 000 záznamov a v rámci fondu pracovného času 1 500 záznamov. 
Z dôvodu neschválenia prioritného projektu bolo k dátumu 28.7.2014 bolo spracovaných iba 1 253 zá-
znamov, do konca roka je predpoklad splnenia plánovaného ukazovateľa. Zvyšných 20 000 záznamov 
zostane nespracovaných. Dátum kontroly: 28.7.2014; 

9. kontrola stavu urgencií periodických a neperiodických dokumentov – kontrolovaný bol úsek seriá-
lov, kde sa nedodané čísla urgujú okamžite pri zistení, že číslo chýba (obyčajne pri dodávke nasledujú-
ceho čísla). Urgencie sú realizované zhruba raz za štvrťrok. Knižnica má u seriálov právo PV pri náklade 
nad 200 výtlačkov, u neperiodických publikácií pri náklade nad 500. Problém sa vyskytoval pri urgen-
ciách neperiodických dokumentov, keďže nie sú informácie o veľkosti náklade, pri nižších nákladoch 
bola urgencia neopodstatnená. Dátum kontroly: 19.8.2014; 

10. kontrola vyraďovania dokumentov – k dátumu kontroly boli vyradené nezvestné dokumenty z druhej 
opakovanej revízie a taktiež návrh stratených dokumentov z OKIS v počte 380 kn.j., je to o 180 exem-
plárov viac, ako bolo plánovaných. Dátum kontroly: 19.9.2014; 

11. kontrola evidencie a spracovania časopisov – kontrolované boli noviny a časopisy dochádzajúce do 
knižnice a ich evidencia ako aj posledné záznamy v KIS Virtua, ktoré boli spracované v danom mesiaci. 
Všetky záznamy – bibliografické, holdingové a záznamy o exemplári – boli spracované v požadovanej 
kvalite. Dátum kontroly: 29.10.2014; 

12. kontrola plnenia plánu – jej zameranie bolo na stav plnenia plánu hlavných úloh na rok 2014. Kontro-
lovaný bol aj prírastok v KIS Virtua a zoznam úbytkov, ďalej akvizícia kúpou,   povinný výtlačok 
a výmena. Podľa predbežných zistení nebude splnené spracovanie pozostalosti M. Mušinku, z dôvodu 
nedostatočného prísunu dokumentov z I. polroku. Dátum kontroly: 27.11.2014; 

13. kontrola dochádzky – v súlade s plánom kontrolnej činnosti bola uskutočnená kontrola dochádzky za-
mestnancov na pracovisko a efektívne využívanie pracovného času. Dátum kontroly: 2.12.2014. 

Vykonané kontroly na OASF nevykazovali žiadne nedostatky. 

Na oddelení knižnično-informačných služieb bolo vykonaných spolu 10 kontrol:  

1. kontrola karty používateľa v KIS Virtua – kontrola bola zameraná na postupy a správnosť zadávania 
údajov pri prolongácii členstva v KIS Virtua. Na porovnanie prepisu prihlášky používateľa do formulára 
v KIS Virtua boli náhodne vybraté 2 prihlášky z databázy a následne skontrolované. Dátum kontroly: 
21.2.2014; 

2. kontrola archivácie potvrdeniek o výpožičkách – kontroloval sa postup a dôslednosť pri archivácii 
potvrdení o absenčných výpožičkách používateľov u zamestnanca rannej zmeny. Pred začatím výpožič-
ného procesu sa uskutočňuje archivácia výpožičiek (podpísaných potvrdeniek o výpožičkách používa-
teľmi) z predchádzajúceho pracovného dňa na miesto k tomu určené, vyraďujú sa dokumenty, ktoré si či-
tatelia nevyzdvihli v lehote do 5 pracovných dní v súlade s ustanoveniami Knižničného poriadku ŠVK 
v Prešove. V prípade nevrátenia dokumentu je zabezpečená prehľadná a jednoduchá manipulácia 
s potvrdenkami podľa jednotlivých dní. Dátum kontroly: 21.2.2014; 
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3. kontrola vyraďovania nevyzdvihnutých dokumentov – u zamestnanca, ktorá vykonával službu, bola 
vykonaná kontrola zameraná na správnosť postupov pri vyraďovaní nevyzdvihnutých (objednaných a re-
zervovaných) dokumentov,  správnosť zoradenia dokumentov po vyradení na oddelení, prípravu dosta-
točného odkladacieho priestoru pre rezervácie z procesu vyraďovania a zaradenie vyradených dokumen-
tov podľa signatúr, čiže prípravu na transport dokumentov do depozitov. Dátum kontroly: 4.3.2014; 

4. kontrola evidencie prihlášok používateľov – kontrola sa zamerala na spôsob vedenia evidencie, archi-
váciu prihlášok registrovaných používateľov knižnice v databáze prihlášok. Dátum kontroly: 7.4.2014; 

5. kontrola e-mailových adries podľa skriptu vygenerovaného z OIT – zameranie kontroly bolo na 
prioritný kontakt používateľa s knižnicou (e-mailovú adresu) podľa skriptu spracovaného 
a vygenerovaného systémovým knihovníkom. Pre porovnanie prepisu prihlášky do formulára v KIS Vir-
tua bola vybratá prihláška z databázy a následne kontrolovaná. Bolo zistené, že e-mailový kontakt na 
prihláške nesúhlasil s adresou vo formulári, chyba nastala pri prepise e-mailovej adresy. Následné opat-
renia na odstránenie nedostatku boli vykonané okamžite. Dátum kontroly: 30.5.2014; 

6. kontrola agendy požadovanej a žiadajúcej MVS a MMVS – cieľom kontroly bolo dodržiavanie do-
hodnutých postupov, podmienok, termínov, vedenie evidencie MVS, MMVS a spolupráca s inými kniž-
nicami. Dátum kontroly: 2.6.2014; 

7. kontrola ovládania databázy EPI a EBSCO – bola zameraná na rýchle a presné vyhľadávanie požado-
vaných informácií (schopnosť zamestnancov orientovať sa v uvedených databázach), plnenie požiada-
viek objednávateľov rešerší, časový rozsah, jazykové hľadisko, vymedzenie zdrojov, používanie rôznych 
spôsobov vyhľadávania. Pre lepšiu orientáciu v databázach a ich efektívne využívanie sú pripravované a 
aktualizované prezentačné materiály, ktoré sú používané aj ako podklad informačnú výchovu. Dátum 
kontroly: 16.9.2014; 

8. kontrola agendy vymáhania výpožičiek – kontrola sa zamerala na dodržiavanie postupov pri vymáhaní 
nevrátených výpožičiek a spoluprácu s advokátskou kanceláriou ako poskytovateľom právnych služieb 
(po nedodržaní výpožičných podmienok zo strany používateľa knihovník odošle podklady k vymáhaniu 
právnemu zástupcovi ŠVK, komunikácia prebieha telefonicky alebo osobne). Dátum kontroly: 
8.10.2014; 

9. kontrola rešeršnej činnosti – cieľom kontroly bolo prerozdeľovanie a evidencia rešerší. Agenda pozos-
táva z nasledovných činností: priama alebo písomná komunikácia povereného zamestnanca so žiadate-
ľom, spresnenie témy a kľúčových slov, vymedzenie časového obdobia, ktoré je potrebné prezrieť, jazyk 
dokumentov, termín odovzdania rešerše, úhrada za služby spojené s vypracovaním rešerše, evidencia re-
šerší. Dátum kontroly: 19.11.2014; 

10. kontrola správnosti zakladania kníh v požičovni – bola zameraná na správne spracovanie dokumen-
tov, 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 bolo vykonaná po 
začatí výpožičného procesu na základe vrátených (požadovaných) dokumentov z depozitov. Dátum kon-
troly: 3.12.2014. 

Všetky vykonané kontroly na OKIS boli vykonané  v súlade s plánom na rok 2014 a, až na jeden prípad, 
kedy došlo k náprave okamžite, neboli zistené žiadne závažné nedostatky alebo problémy.  

Na oddelení ochrany fondov sa uskutočnilo 12 kontrolných akcií: 

1. kontrola presnosti a rýchlosti vyberania žiadaných dokumentov – objektom ktorej bol depozit Virba. 
Skontrolovaných bolo 64 náhodne vybraných dokumentov, kde bol kladený dôraz na správnosť výberu 
a rýchlosť ich doručenia na OKIS. Dátum kontroly: 24.1.2014; 

2. kontrola využívania pracovného času – kontrola bola realizovaná u všetkých zamestnancov oddelenia, 
išlo o dodržiavanie pracovného času, porovnávanie dochádzkovej listiny so skutočným príchodom za-
mestnancov na pracovisko a odchod z neho a taktiež prítomnosť zamestnancov na pracovisku. Dátum 
kontroly: 13.2.2014; 
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3. kontrola presnosti a rýchlosti zakladania vrátených dokumentov – uskutočnila sa v depozite Virba 
na prvom poschodí, kde sú umiestnené dokumenty s najstaršími signatúrami v rozpätí A 1-118 500, B 1-
60 700, C 1-23870 a v sklade Budovateľská, kde boli kontrolované najnovšie dokumenty so signatúrou 
A 212 000 – 218 000. Na niektorých starších knihách boli nečitateľné signatúry, ktoré postupom času 
vybledli alebo z nich odpadli nálepky. Tieto nedostatky a opravy sú riešené a odstraňované priebežne. 
Dátum kontroly: 4. a 12.3.2014; 

4. kontrola presunu novej literatúry z OASF – realizácia odsunu nových spracovaných dokumentov na 
OKIS, vyčlenenie a výber publikácií a knižných noviniek na výstavu a uloženie dokumentov do depozi-
tu. Dátum kontroly: 16.4.2014;  

5. kontrola stavu vyraďovacích prác – objektom kontroly boli všetky depozity. Na základe príkazu riadi-
teľky ŠVK v Prešove zo dňa 9.1.2014 v zmysle zákona č. 183/2000 o knižniciach a smernici o evidencii 
revízií a vyraďovaní knižničného fondu ŠVK v Prešove sa uskutočnila opakovaná revízia knižničného 
fondu z roku 2009. Na základe porovnania fyzického stavu knižničných fondov s evidenčným stavom 
v zozname z roku 2009 bolo zistené, že z celkového počtu 417 revidovaných knižničných jednotiek sa 
našlo 42 a 375 chýba. Vypracovaný návrh na vyradenie chýbajúcich knižničných jednotiek bol doručený 
na OASF. Dátum kontroly: 22.-30.4.2014; 

6. kontrola stavu kníhviazačských prác – objektom kontroly bola kníhviazačská dielňa, knihárske práce 
sa realizovali a plnili podľa plánu a potrieb ŠVK. Opravovali sa poškodené dokumenty, viazali sa časo-
pisy a realizovali sa rezačské práce. Opravené dokumenty boli doručené na OKIS, kde sa zmenil status 
dostupnosti a zviazané seriály boli uložené v sklade. Dátum kontroly: 27.6.2014; 

7. kontrola revíznych prác – objektom kontroly boli všetky sklady, cieľom revízie knižničného fondu 
bolo porovnanie skutočného stavu knižničných jednotiek s evidovaným počtom v KIS Virtua. 
V dôsledku opakovaného vypadávania siete nebolo možné ukončiť revíziu v mesiaci júl, z čoho vyplýva-
jú opatrenia zabezpečiť kvalitné pripojenie na sieť. Dátum kontroly: 30.7.2014; 

8. kontrola zameraná na sklady – kontrola sa uskutočnila na práce v skladoch: sťahovanie a presuny 
kníh, stav regálov a voľných priestorov, vytvorenie voľného priestoru na nové prírastky dokumentov, 
čím sa vytvorila istá rezerva. V príp. presťahovania všetkých dokumentov zo skladu Budovateľská do 
skladu Virba, rezerva nebude žiadna. Priebeh realizácie a dátum kontroly: august 2014, zápis vypracova-
ný 28.8.2014; 

9. kontrola zameraná na nevybavené žiadanky – objektom kontroly bol depozit Virba. Náhodne bolo 
vybratých 15 žiadaniek so signatúrami od C 41 500 – 54 000. Všetky dokumenty boli správne uložené, 
následne boli povyberané a doručené na OKIS. Dátum kontroly: 23.9.2014; 

10. kontrola plnenia plánu činnosti – plnenie úloh súvisiacich s depozitmi - sťahovanie dokumentov, reví-
zia knižničného fondu, návrh na vyradenie dokumentov, zabezpečovanie všetkých činnosti, súvisiacich 
s úlohami  oddelenia. Dátum kontroly: 21.10.2014; 

11. kontrola stavu voľného priestoru v skladoch, stav regálov – objektom kontroly bol depozit Virba, 
Budovateľská. Kontrolované boli skladové priestory, stav regálov určených na nové prírastky dokumen-
tov, o knižničný fond a skladové priestory sa starajú zamestnanci OOF. Dátum kontroly 25.11.2014; 

12. kontrola využívania pracovného času – subjektom kontroly boli všetci zamestnanci OOF, kontrolovalo 
sa dodržiavanie pracovného času, dochádzka do zamestnania podľa dochádzkovej listiny, prítomnosť 
zamestnancov na pracovisku, plnenie pracovných povinnosti a stav jednotlivých činností. Dátum kontro-
ly: 10.12.2014. 

Kontroly na OOF prebiehali podľa plánu, závažnejšie nedostatky sa nevyskytli. 

Na bibliografickom oddelení bolo vykonaných 14 kontrol v 24 termínoch: 

1. kontrola  prevádzky študovní (štatistiky, reorganizácia príručnej knižnice, kontrola poskytovaných 
služieb) – v slovanskej študovni a študovni starých tlačí v priebehu troch dní bola vykonaná kontrola 
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prevádzky, vedenie štatistík, doplnenie a aktualizovanie príručnej knižnice, kontrola poskytovaných slu-
žieb a otváracej doby študovní BO. Dátumy kontroly: 7.1.2014, 28.1.20014 a 3.2.2014;  

2. kontrola na úseku historických  fondov – bola zameraná na výber/založenie dokumentov z depozitov 
HKF (Hlavná 99) a iných historických fondov cirkevných knižníc, stav depozitov, sťahovacie práce. 
V súvislosti s prijatím nového zamestnanca na úsek spracovania HKF sa uskutočnila prehliadka priesto-
rov depozitu na Hlavnej ulici a uskutočnil sa výber kníh na spracovanie; bolo zistené, že skladové prie-
story si vyžadujú upratovanie, znečistenie prostredia bolo spôsobené aj výmenou okien v roku 2013; do 
depozitu bol umiestnený teplomer a zavedené tlačivo na evidenciu merania teploty. Kontrolované bolo aj 
uloženie dokumentov pasportizovaných z iných knižničných skladov, ktoré prebieha priebežne; uskutoč-
nila sa kontrola výberu materiálov pre čitateľov z HKF v Kolegiálnej knižnici. Dátum kontroly: 9.1.2014 
a 31.1.2014;   

3. kontrola dochádzkovej listiny a kontrola prevádzky – na oddelení sa uskutočnila kontrola zameraná 
na dochádzku zmaestnancov. Podľa dochádzkovej listiny boli preverené príchody zamestnancov na pra-
covisko, využívanie pracovného času, zotrvávanie osôb na pracovisku, ich odchody po ukončení pracov-
nej doby a dodržiavanie otváracích hodín v študovniach. Dátum kontroly 3.2.2014; 

4. kontrola na úseku slavistiky, rusínskej, ukrajinskej a regionálnej bibliografie – hlavná pozornosť 
bola venovaná plneniu plánu, kontrole analytického spracovania, kvalite spracovania zborníkovej litera-
túry, spracovaniu článkov z rusínskych a ukrajinských periodík vychádzajúcich na Slovensku, dodržia-
vanie príslušných právnych predpisov, noriem a štandardov. Podobná kontrola sa realizovala aj pri re-
gionálnej bibliografii. Bol preverený skutkový stav počtu spracovaných bibliografických záznamov pod-
ľa mesačných výkazov a v KIS Virtua. Dátum kontroly: 21.3.2014, 31.3.2014 a 1.4.2014; 

5. kontrola plnenia plánu činnosti – v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2014 sa uskutočnila 
kontrola zameraná na plnenie plánu, stav skladov HKF (Hlavná 99) a na kvalitu spracovania starých tlačí 
vlastného fondu, resp. fondov cirkevných knižníc. V rámci kontroly bolo konštatované, že zamestnanci, 
ktorí sa podieľajú na spracovaní HKF priebežne konzultujú medzi sebou analytické spracovanie, termi-
nológiu, tvorbu MDT v KIS Virtua. Zakladanie a výber materiálov pre spracovanie HKF zabezpečujú 
dvaja zamestnanci. Prostredníctvom teplomerov sa sleduje  dodržiavanie stanovenej teploty v skladoch 
a robia sa opatrenia na zamedzenie dopadania priameho svetla na regály, kde sú umiestnené HKF. 
V rámci plánu edičnej činnosti sa pracuje na dvoch zborníkoch k dejinám knižnej a kresťanskej kultúry.  
Dátum kontroly: 16.4.2014, 25.4.2014 a 30.4.2014;    

6. kontrola dochádzkovej listiny, kontrola prevádzky – uskutočnili sa 4 náhodné kontroly  striedavo 
v doobedňajšom a poobedňajšom čase podľa dochádzkovej listiny a fyzickej prítomnosti (príchod za-
mestnancov na pracovisko, prítomnosť zamestnancov na oddelení počas pracovnej doby, efektívne vyu-
žívanie pracovného času a odchody pracovníkov zo zamestnania). Dvaja zamestnanci čerpali dovolenky, 
1 zamestnanec bol práceneschopný. Počas posledných dvoch kontrol sa nachádzali na pracovisku všetci 
zamestnanci. Prebiehalo aj bezproblémové zabezpečenie slovanskej študovne a študovne starých tlačí. 
Dátumy kontrol: 2.5.2014, 5.5.2014, 22.5.2014 a 28.5.2014;  

7. kontrola prevádzky slovanskej študovne a študovne starých tlačí – v rámci kontroly boli preverené 
tieto náležitosti: aktualizovanie príručnej knižnice, kontrola stavu hotovosti v pokladni a dochádzková 
listina, zabezpečenie služieb, mesačné výkazy, evidencia poplatkov za služby, aktualizácia príručiek, 
zmeny statusov. Dátum kontroly: 29.06.2014; 

8. kontrola plnenia plánu činnosti, edičný plán – zameranie bolo na aktuálny stav, štatistiky a edičná 
činnosť, príprava mesačných výkazov, spracovanie dokumentov v KIS Virtua, pridelenie vstupu do sys-
tému pre novú zamestnankyňu oddelenia. Kontrola stavu prípravy edičných titulov plánovaných na rok 
2014: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III., Z dejín knižnej kultúry vý-
chodného Slovenska V. a Andrej a Ján Šilanovci : z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. 
Dátum kontroly: 30.6.2014; 
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9. kontrola dodržiavania a využívania pracovnej doby – kontrolou boli preverení všetci zamestnanci 
oddelenia (pracovná disciplína, dochádzková listina, efektívne využívanie pracovnej doby a prítomnosť 
zamestnancov na pracovisku). Dátum: 1.7.2014;  

10. kontrola plnenia plánu, spracovanie bibliografických záznamov v KIS Virtua – predmetom kontroly 
bolo spracovanie a kvalita bibliografických záznamov článkovej bibliografie na úseku regionalistiky, 
ukrajinistiky, rusinistiky a slavistiky. Dátum kontroly: 24.-25.9.2014; 

11. kontrola plnenia plánu činnosti – objektom kontroly boli všetci zamestnanci oddelenia (aktuálny stav, 
štatistiky: stav a vyhodnotenie odborných podujatí BO, v oblasti public relations). V rámci tejto kontroly 
bola hlavná pozornosť zameraná na číselné ukazovatele stavu spracovania článkovej bibliografie 
a historických fondov, plnenie mesačných noriem; vyhodnotenie odborných podujatí, konferencií 
a výstav v ŠVK Prešov, spracovanie a ukončenie prác na edičných tituloch, účasť zamestnancov oddele-
nia na odborných podujatiach (s vlastnými príspevkami); poskytnutie údajov na OEP v rámci prieskumu 
trhu (sadzba, grafika, tlač a väzba) pre vydanie 3 edičných titulov knižnice. Dátum kontroly: 30.10.2014; 

12. kontrola  prevádzky – aktualizovanie príručnej knižnice; prevádzka a kontrola stavu hotovosti  
v pokladni slovanskej študovne a študovne starých tlačí (prevádzka, vedenie štatistík a mesačných výka-
zov, doplnenie a aktualizáciu príručnej knižnice, poskytovanie služieb a dodržiavanie otváracej doby 
študovní BO). Dátumy kontroly: 31.10.2014;  

13. kontrola plnenia edičného plánu – zameraná na aktuálny stav edičného plánu, stav prác na edičných 
tituloch, príprava podkladov na grafické návrhy printových a elektronických publikácií, dodanie podkla-
dov k obálkam titulov, ktoré sú v kompetencii BO. Plánované edičné tituly sú: Andrej a Ján Šilanovci 
(z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva), ed. M. Socha; Kresťanská kultúra a jej miesto 
v dejinách východného Slovenska III, ed. M. Domenová; Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 
V., ed. M. Domenová. Dátum kontroly: 24.11.2014;  

14. kontrola dodržiavania pracovného času – kontrola bola zameraná na všetkých zamestnancov oddele-
nia (dochádzková listina – príchody a odchody, zotrvanie na  pracovisku, zabezpečenie služieb študovní 
a iné činnosti). Dátum kontroly: 23.12.2014. 

Pri realizácii týchto kontrol neboli zistené závažné nedostatky. 

V priebehu roka 2014 došlo k výmene zamestnancov na vedúcej pozícii oddelenia ekonomiky a prevádzky. 
S Ing. Monikou Šimovou bol rozviazaný pracovný pomer na základe výpovede z jej strany a na jej miesto 
nastúpila Ing. Anna Hajníková. Na oddelení ekonomiky a prevádzky bolo vykonaných 7 kontrol, a to až 
po nástupe novej vedúcej OEP: 

1. kontrola držiavania pracovnej disciplíny – kontroly bola zameraná na dochádzku (príchody a odchody 
zamestnancov na pracovisko), prítomnosť zamestnancov na pracovisku počas dňa, plnenie den-
ných pracovných činností a úloh, vyplývajúcich z daných činností a dodržiavanie časového limitu na 
obedňajšiu prestávku. Do dochádzkovej listiny okrem vedúcej oddelenia a dvoch pracovníčok sa zapisu-
je aj pracovníčka, ktorá vykonáva upratovacie práce.  Dátum kontroly: 29.5.2014; 

2. kontrola pokladni čnej hotovosti – uskutočnili sa 2 kontroly, zameranie ktorých bolo na skutočný stav 
hotovosti pokladne podľa pokladničnej knihy a dodržanie limitu pokladničnej hotovosti. Skutočný stav 
podľa pokladničnej knihy sa zhodoval so stavom pokladne prepočítaním hotovosti v pokladni. Limity 
pokladničnej hotovosti boli dodržané. Súčasťou kontrolného záznamu sú aj tabuľky Rozpis pokladničnej 
hotovosti. Dátumy kontrol:  26.6.2014 a 22.9.2014;  

3. kontrola vedenia pokladničnej knihy a pokladničných dokladov – bola zameraná na správnosť evi-
dencie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, každý doklad je schvaľovaný riaditeľkou 
knižnice a vedúcou OEP. Pri vecnej stránke dokladov (čo bolo nakúpené) sa postupuje predpísaným spô-
sobom, pred nákupom musí vždy byť súhlas vedúceho OEP a pri vyšších sumách rozhoduje riaditeľka 
knižnice. Pri kontrolách sa berie do úvahy aj skutočnosť, či táto zásada je dodržiavaná, vedenie poklad-
ničnej knihy a vyhotovenie pokladničných dokladov vykonáva poverená zamestnankyňa. Dátum kontro-
ly: 2.9.2014; 
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4. kontrola zasielania prihlášok a odhlášok do poisťovní – prihlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovní 
zasiela knižnica po prijatí nového zamestnanca do pracovného pomeru, na dohody vykonávané mimo 
pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), pri ukončení práce-
neschopnosti prípadne zmene poisťovne. Odhlášky z poisťovní organizácia zasiela vždy po ukončení 
pracovného pomeru zamestnanca, pri ukončení dohody o vykonaní práce, dohody a pracovnej činnosti 
a pri začiatku dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Kontrolou bolo zistené, že táto povinnosť je pl-
nená priebežne v zákonom stanovených termínoch, potvrdenia o odovzdaní prihlášok a odhlášok sú sú-
časťou internej evidencie. Dátum kontroly: 22.9.2014;  

5. kontrola dodržiavania zákonníka práce – cieľom kontroly bolo čerpanie dovoleniek, kontrolovali sa 
dovolenkové lístky, dochádzkové listiny a zostatok čerpania dovoleniek v danom roku. Dátum kontroly: 
15.12.2014; 

6. kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny – kontrolovaní boli zamestnanci oddelenia (dochádzka do 
práce, prítomnosť na pracovisku, dodržiavanie časového limitu na prestávky). Okrem dochádzkovej lis-
tiny stálych zamestnancov na oddelení sa nachádza aj dochádzkový listina zamestnankyňa, ktorá pracuje 
ako upratovačka na dohodu o pracovnej činnosti. Dátum kontroly: 22.12.2014.   

Kontroly nezistili žiadne závažné nedostatky.  

 

Na úseku informačných technológií bolo vykonaných 14 kontrol: 

1. kontrola dodržiavania bezpečnostnej smernice ŠVK na osobných počítačoch ŠVK Prešov – na 
mieste kontroly – oddelenie ochrany fondov, sklad Virba sa uskutočnila operatívna kontrola zabezpeče-
nia pracovných staníc zamestnancov z hľadiska informačnej bezpečnosti, zameraná na navštevované 
webové stránky v súlade s pracovným poriadkom ŠVK. Pri kontrole bolo zistené porušenie pracovného 
poriadku čl. 6 ods. 3 a), b). Incident bol nahlásený vedúcej OOF, ktorá verbálnou formou upozornila za-
mestnancov na dodržiavanie pracovného poriadku. Na overenie odstránenia zistených skutočnosti bola 
na mesiac február 2014 naplánovaná opakovaná kontrola na oddelení. Dátum kontroly: 8.1.2014; 

2. kontrola dodržiavania bezpečnostnej smernice ŠVK na osobných počítačoch ŠVK Prešov – na 
mieste kontroly – oddelenie ochrany fondov, sklad Virba: realizácia odstránenia nedostatkov 
z predchádzajúcej kontroly uskutočnenej dňa 8.1.2014. Kontrola bola zameraná na skutočnosti ako 
v predchádzajúcom bode, kde bolo zistené opätovné porušenie pracovného poriadku čl. 6 ods. 3 a), b). 
Keďže išlo o opakované porušenie pracovného poriadku v tých istých bodoch, zápis z kontroly bol odo-
vzdaný vedúcej OOF a riaditeľke knižnice. K zápisu pre obidve stránky bol priložený zoznam navštíve-
ných webových stránok. Odporúčaním zo strany systémovej knihovníčky bolo navrhnúť opatrenia, 
k zamedzeniu opakovaného porušenia čl. 6 ods. 3 a), b) pracovného poriadku. Aj naďalej budú vykoná-
vané náhodné kontroly návštevnosti webových stránok z pracovných staníc OOF. Dátumy kontrol: 
6.2.2014 a 13.2.2014; 

3. kontrola v informa čnom systéme Rómska kultúra – miestom kontroly bolo dokumentačno-
informačné centrum rómskej kultúry na Námestí mládeže č. 1. Predmetom kontroly bolo zabezpečenie 
objektu DICRK, fyzické uloženie dokumentov obsahujúcich osobné údaje (OÚ) a uloženie dokumentov 
obsahujúcich osobné údaje na pracovných staniciach zamestnancov. Cieľom kontroly bol spôsob získa-
vania osobných údajov a uchovávania podpísaných súhlasov dotknutej osoby (DO), ktoré sú dočasne 
uchovávané na oddelení po dobu ich odovzdania zodpovednej osobe. Súhlasy sú uložené 
v uzamykateľnej skrinke, kľúč je uložený v kancelárii vedúcej DICRK. Všetky oprávnené osoby boli 
opätovne poučené o spôsobe manipulácie s OÚ, spôsobe ich získavania od DO a spôsobe ich uchováva-
nia a prípadného poskytnutia tretím stranám. Boli skontrolované prístupy do počítačov pracovníkov DI-
CRK, v ktorých sú uložené OÚ – prístup zabezpečený cez meno a heslo a prebieha v súlade 
s Bezpečnostnou smernicou. Vykonaná bola aj kontrola možných neoprávnených vstupov do objektu 
DICRK, objekt je zabezpečený EZS s pripojením na policajný pult ochrany.  Dátumy kontrol: 17.2.2014; 
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4. kontrola v informa čnom systéme Kamerový systém – kontrola bola vykonaná na OKIS počas bežnej 
pracovnej doby, zameraná bola na zabezpečenia priestorov kamerovým systémom. Zároveň bola vyko-
naná aj kontrola uloženia videozáznamu na HDD nahrávacieho zariadenia v kancelárii vedúcej oddele-
nia. Prístup k záznamu je chránený heslom a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 17 Likvidácia osobných údajov ods. 7, bol systém na ucho-
vávanie záznamu nastavený na automatické vymazanie záznamu do 15 dní. Dátum kontroly: 17.2.2014; 

5. kontrola v informa čnom systéme Používateľ ŠVK – kontrola sa uskutočnila na OKIS a bola zameraná 
na kontrolu úplnosti odstránenia neaktuálnych používateľov z KIS Virtua k 31.12.2013. Zároveň bola 
vykonaná kontrola aktuálnosti textu prihlášok používateľa a jeho súlad so zákonom č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; kontrola uloženia prihlášok používateľa 
v uzamykateľnej skrini; kontrola možných neoprávnených vstupov do objektu, ktorý je zabezpečený 
EZS s pripojením na policajný pult ochrany. Dátum kontroly: 26.5.2014; 

6. kontrola počítačových staníc zamestnancov knižnice – jej zameranie bolo na inštalácie legálne zakú-
peného softvéru, inštaláciu shareware, freeware, trial a demo, aktuálnosť spywareovej ochrany (kontrola 
legálnosti inštalovaného softvéru  a aktuálnosť antivírusovej a spywareovej ochrany). Miesto a dátumy 
kontrol: OASF – 13.8.2014; Bibliografické oddelenie a slovanská študovňa – 15.8.2014; OIT – 
24.10.2014; DICRK – študovňa romistiky – 15.12.2014; 

7. kontrola dodržiavania interných dokumentov – zameraná na dodržiavanie užívateľských prístupov, 
oprávnenosti, príp. neoprávnenosti prístupu k PC, obmedzení pri používaní počítačovej siete na OEP 
(navštívené web stránky, kontrola uloženia prístupového hesla do PC). Dátum kontroly: 9.9.2014; 

8. kontrola v informa čnom systéme Personalistika, mzdy a účtovníctvo – objektom kontroly bolo OEP, 
Hlavná 99. Predmet kontroly bol sústredený na objektovú bezpečnosť, technickú bezpečnosť 
v neautomatizovanom IS a systémovú bezpečnosť v automatizovanom IS. Dátum kontroly: 21.11.2014; 

9. kontrola kompletnosti sady diktafónov – miestom kontroly bolo dokumentačno-informačné centrum 
rómskej kultúry, Nám. mládeže 4, Prešov. Išlo o 20 ks sád diktafónov zakúpených z projektu DICRK. 
Podľa zápisu z operatívnej porady č. 54 zo dňa 25.8.2014 bod 54-4 bola vedúca oddelenia DICRK zod-
povedná za vrátenie chýbajúcich USB káblikov k diktafónom k termínu 2.9.2014. Na porade č. 55 
(2.9.2014) bol termín predĺžený do 8.9.2014. Na porade č. 57 (16.9.2014) bola úloha označená ako spl-
nená. Pri nasledovnej kontrole 1.12.2014 po fyzickom prezretí všetkých sád diktafónov bolo zistené, že 
chýbajúce  USB kábliky neboli nahradené, čim vznikla škoda cca. 3,30€/ks. Odporúčanie z kontroly bo-
lo, že riešenie je potrebné postúpiť vedeniu knižnice, príp. škodovej komisii. Dátum kontroly: 1.12.2014. 

Súčasťou kontrolnej činnosti boli aj 2 kontroly požitia alkoholických nápojov, kontrolovaných bolo 
15 zamestnancov. V jednom prípade bol výsledok pozitívny, čoho dôsledkom bolo podanie výpovede zo 
strany kontrolovaného zamestnanca ešte pred prijatím akýchkoľvek opatrení. 

Priebežne sa realizovali kontroly v zmysle príkazu riaditeľky č. 4/2014 na efektívne a hospodárne využívanie 
telefónnych zariadení. V prípade prekročenia stanoveného limitu u zamestnanca s prideleným služobným 
telefónom bola vec postúpená na riešenie škodovej a likvidačnej komisii.  

V priebehu roka 2014 v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove bolo spolu vykonaných 72 interných kontrol, 
ktoré boli vykonané v súlade s plánmi jednotlivých oddelení na rok 2014. Vo väčšine prípadov neboli zistené 
žiadne vážnejšie nedostatky. V roku 2014  neboli v knižnici zo strany zamestnancov podané žiadne sťažnos-
ti, návrhy alebo petície. 

 

7.2 Externé kontroly 

V roku 2014 neboli v knižnici uskutočnené externé kontroly.  
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8 ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE KNIŽNICE  
 

Knižnica v súčasnosti spravuje majetok štátu v obstarávacej cena 3 246 162 € a v zostatkovej hodnote 
2 184 589 €. Jeho zloženie je nasledovné: 

1. Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene 158 553 € má zostatkovú hodnotu 142 423 €. Ide 
o softvér pre portál (1ks), softvér pre server získaný v rámci NP HIS (4ks) a softvér pre technické zaria-
denia na digitalizáciu a postprocessing. 

2. Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 3 087 609 € má zostatkovú hodnotu 2 042 165 €. Člení 
sa na: 

2.1 Pozemky majú hodnotu 182 620,- €. Ide o pozemky pri budovách skladov a prevádzkových budo-
vách. Jeden pozemok je zatrávnená plocha určená na výstavbu novej účelovej budovy knižnice 

2.2 Stavby v obstarávacej cene 1 227 439 € majú zostatkovú hodnotu 680 028 €. Jedná sa o 4 budovy 
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 riaditeľ-
stvo knižnice a ostatné odborné pracoviská a v tretej budove je zriadené nové odborné pracovisko 
ako výsledok NP DICRK. Knižnica má v správe majetok štátu – nehnuteľnosti, ktoré sú kultúrnymi 
pamiatkami a to: 

2.2.1 objekt na Hlavná ul. 99, pozostávajúca z dvoch samostatne stojacich budov, v historickom 
centre mesta Prešov, 

2.2.2 kaštieľ v obci Záborské. 

2.3 Stroje, prístroje a zariadenia majú obstarávaciu cenu 1 432 301 € a zostatkovú hodnotu 
1 029 644 €. Ich súčasťou je výpočtová technika, reprografická technika, rezačka umiestnená 
v knihárskej dielni a technické zariadenia DICRK. 
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2.4 Dopravné prostriedky majú obstarávaciu cenu 117 991 € a zostatkovú hodnotu 22 616 €. Tvoria 
ich dodávkové motorové vozidlo značky DAEWOO FSO, motorové vozidlá Volkswagen Transpor-
ter, Volvo C50 combi a Mercedes Benz Vito. 

2.5 Súčasťou majetku je aj projektová dokumentácia v obstarávacej hodnote 127 257 €, ktorú tvorí 
dokumentácia o architektonickom návrhu novostavby a stavebný zámer novostavby, ktoré sú pred-
projektovou dokumentáciou na novostavbu ŠVK a projektová dokumentácia na interiérové úpravy 
OKIS. 

3. Drobný hmotný majetok má hodnotu 369 112 €, v bezplatnom prenájme máme majetok v hodnote 
5 532 €. Sú to počítače, tlačiarne a reklamný panel, ktoré nám boli poskytnuté od Úradu priemyselného 
vlastníctva SR Banská Bystrica a Informačnej kancelárie Rady Európy. 

4. Okrem majetku vykazovaného v súvahe knižnica vlastní a spravuje aj knižničný fond. Ku koncu roku 
2014 to činilo vo finančnom vyjadrení majetok za 1 975 320,16 €. 

Knižnica v súčasnosti eviduje prebytočný majetok – 1 budova bývalého skladu kníh v obci Záborské, na 
ktorý prebieha schvaľovací proces pre odplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu.  

K 31.12.2014 evidovala knižnica záväzky voči dodávateľom v celkovej výške 24 286 €, z toho z bežných 
výdavkov v lehote splatnosti 1 054 € a kapitálové výdavky po lehote splatnosti 11 232 €. Kapitálové výdav-
ky budú hradené z mimorozpočtových zdrojov v rámci národného projektu HIS. Pohľadávky knižnica 
k 31.12.2014 nevykazuje. 

 

 

 

 

9. CIELE A  PREHĽAD ICH PLNENIA  
 

Cieľom knižnice v strednodobom výhľade je prinášať inovácie v poskytovaných službách, realizovať projek-
ty zamerané na rôzne úseky knižničnej práce a v dlhodobom výhľade vybudovať ju ako modernú multi-
funkčnú kultúrnu a informačnú inštitúciu. Knižnica prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov 
plnila naplánované úlohy realizáciou stálych činností, dlhodobých a krátkodobých úloh, ktoré sú bližšie po-
písané v kapitole 4 tejto správy. 

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

a) akvizícia a spracovanie knižničných fondov: 

� zabezpečovala kvalitné a efektívne doplňovanie dokumentov a zvýšila knižničných fond o 11 960 
kn. j., pričom dosiahnutý prírastok kúpou v počte 5 167 kn. j. o cca 48 % prekročil ukazovateľ sta-
novený kontraktom; pomer nákupu k povinným výtlačkom z celkového prírastku bol 43 % : 31 % 
v prospech nákupu, avšak ten pomer sa v roku 2014 zhoršil v neprospech nakupovaných dokumen-
tov vzhľadom na menší objem finančných prostriedkov vynaložených na nákup (o takmer 1/3 bol 
nižší ako v predošlom roku); vysoký percentuálny podiel na prírastku mali knižničné jednotky získa-
né darom, a to 25 % vďaka už viackrát spomínanému daru etnografa prof. Mikuláša Mušinku;  

b) ochrana knižničného fondu: 

� väzba periodických dokumentov bola v maximálnej miere vykonávaná vlastnými zamestnancami 
v knihárskej dielni a len v minimálnej miere u externého dodávateľa, aj to iba z dôvodu, že periodiká 
určené pre príručnú knižnicu študovne viazaných periodík potrebujú väzbu a označenie, na ktoré 
knižnica nemá potrebné vybavenie; 
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� na úseku ochrany knižničných fondov sa zlepšila situácia v tom, že priestory skladov, v ktorých sú 
fondy teraz uložené, sú vyhovujúce z pohľadu statiky a dispozície, rovnako sú vyhovujúce aj pod-
mienky pre knihy ako papierové nosiče; problémom je však to, že ide o prenajatý sklad, keďže 
vzhľadom na havarijný stav vlastných objektov knižnica musela riešiť túto situáciu prenájmom no-
vých lepších priestorov; 

c) knižnično-informačné služby: 

� knižnica kládla veľký dôraz na kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rámci KIS 
Virtua, pričom implementáciou zmien sa snažila prispieť k väčšiemu komfortu pri práci so systé-
mom a ukazovatele výpožičiek a návštevnosti stanovené kontraktom dosiahla, ba aj prekročila 
v prípade výpožičiek o 11 % a v prípade návštevnosti o 5 %; 

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

d) bibliografická činnosť: 

� na úseku článkovej bibliografie, edičnej činnosti a správy HKF plnila úlohy v súlade s plánom hlav-
ných úloh a dosiahla všetky plánované ukazovatele; 

e) digitalizácia kultúrneho dedičstva: 

� na tomto úseku knižnica realizovala národný projekt, ktorý k 31.10.2014 vecne ukončila a zároveň 
splnila výsledkové ukazovatele: 

- počet technicky zhodnotených objektov: 1 – objekt bol zrekonštruovaný a sídli v ňom nový orga-
nizačný útvar; 

- počet nových/technicky zhodnotených zariadení: 106 – na konci implementácie projektu knižnica 
zabezpečila nákup 111 technických zariadení; 

- počet zavedených služieb dostupných online: 1 – vytvorením prezentačného portálu, prostredníc-
tvom ktorého bude sprístupňovať finálny digitálny obsah zabezpečila splnenie aj tohto ukazova-
teľa; 

f) informačné a komunikačné technológie: 

� výraznou mierou sa podieľala na realizácii  a ukončení národného projektu v rámci Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2, keďže mnohé činnosti a aktivity súvisiace 
s národným projektom sú úzko previazané s činnosťami a aktivitami knižnice; 

g) riadenie, financovanie a prevádzka: 

� v rámci riadenia prevádzky knižnica realizovala menšie interiérové úpravy kancelárskych priestorov 
pre OIT v zadnom trakte objektu na Hlavnej ul.;  

� v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcií knižnica ukončila náročnú implementáciu NP DICRK. 
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10.  HODNOTENIE A  ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V  ROKU 2014 
 

10.1 Knižničný fond 

10.1.1 Akvizícia knižničného fondu 

Základom, od ktorého sa odvíja ďalšia knižničná činnosť, najmä poskytovanie kvalitných knižnično-
informačných služieb, je akvizícia knižničného fondu a preto je nutné, aby bola dostatočne finančne podpo-
rená. Žiaľ, v roku 2014 knižnica vynaložila po dvoch relatívne dobrých rokoch opäť nižšiu sumu na nákup 
informačných zdrojov, a to 58 138 €, pričom išlo o dva zdroje financovania: vlastný rozpočet knižnice 
(38 138 €) a účelové prostriedky prioritného projektu (20 000 €). V celkovej sume výdavkov na nákup sú iba 
náklady na tlačené dokumenty a kolekcia 7 elektronických kníh. Obnova licencie na jedinú elektronickú 
databázu EPI, ktorú knižnica pravidelne zakupuje, práve z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bola 
presunutá na rok 2015. 

Rok 2014 bol z pohľadu nákupu slabší ako predošlé dva roky, aj keď zasa nie až taký finančne slabý ako 
to bolo v rokoch 2006-2011. Dôvodom bola skutočnosť, že cez prioritný projekt bolo schválených iba 40 % 
z požadovanej sumy a ani z vlastného rozpočtu knižnice napriek snahe nebolo možné vyčleniť na túto formu 
akvizície vyššiu sumu. Finančné prostriedky na začiatku roka rozpísané na nákup fondu museli byť najmä 
v druhom polroku presúvané do iných podpoložiek ekonomickej klasifikácie, najmä na úhrady faktúr súvi-
siacich s implementáciou NP DICRK, a to v prípadoch, kedy meškali refundácie ŽoP a hrozili penále za 
nedodržanie termínu splatnosti, príp. na úhrady nepredvídaných nákladov súvisiacich s prevádzkou knižnice. 
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Druhou dôvodom je fakt, že za posledné roky značne stúpli ceny odborných dokumentov, ktorých akvizícia 
je pre vedeckú knižnicu kľúčová. Analýza nákupov u dodávateľov, ktorí sú pre knižnicu rozhodujúci, túto 
skutočnosť len potvrdzuje, pretože cena odbornej monografie sa pohybuje vysoko nad 30 €. Za poslední 
tri roky u knižných dokumentov cena medziročne narástla priemerne o 1 € a u periodických titulov je 
nárast priemerne až o 3-4 € na titul. Preto sa nakupuje hlavne česká a slovenská produkcia, ktorá je určená 
pre väčšinového používateľa na študijné účely. Z úsporných dôvodov sa iba sporadicky nakupujú kvalitné 
zahraničné diela encyklopedického charakteru, vzácne umelecké diela a iné, ktoré by vo vedeckej knižnici 
mali byť tiež zastúpené. Dôvodom je ich cena, ktorá nezriedka presahuje 100 € za exemplár. 

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

Graf 3  Prírastok knižničného fondu kúpou 

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj finančných prostriedkov vynaložených na doplňovanie fondov za po-
sledných 10 rokov. Najväčší pokles bol zaznamenaný v prípade nákupu seriálov, keďže knižnica pri každo-
ročných objednávkach vždy dôsledne zvažuje výber titulov, hoci na druhej strane je pravda, že v posledných 
4 rokoch je ich nákup takpovediac zastabilizovaný a, aj keď s menšími výkyvmi, drží sa zhruba na jednej 
úrovni. Tu treba zdôrazniť, že v príp. seriálov je veľmi dôležitá kontinuita ročníka toho-ktorého titulu, iba 
tak je totiž dané periodikum zaujímavé pre používateľa. A aj keď v súčasnosti je trendom vydávať časopisy 
a noviny online, nemožno zabúdať na fakt, že vznikajú nové odborné tituly, ktoré vychádzajú aj alebo len 
v tlačenej forme. 

Na druhej strane stále chýbajú prostriedky na nákup EIZ (plnotextových databáz článkov), ktorých ceny sú 
veľmi vysoké, a aj preto sa knižnica viac zameriava na nákup knižnej a tlačenej seriálovej literatúry. Hlav-
ným dôvodom je to, že záujem o EIZ je v tomto regióne pre jazykové bariéry stále nízky. Napriek tomu 
knižnica v posledných rokoch pristúpila aspoň k nákupu odborných elektronických kníh, pretože išlo o trvalý 
nákup, nielen o jednoročné licencie ako je to v prípade EIZ. Jedinou databázou, ktorej licenciu knižnica pra-
videlne v ročnom alebo dvojročnom intervale obnovuje (v závislosti od množstva finančných prostriedkov 
v konkrétnom roku), je špecifická slovenská databáza EPI, ktorá je veľmi využívaná. 

Tabuľka 29  Vývoj finančných výdavkov na nákup fondov (v €) 

Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

knihy 
+ špeciálne 
dokumenty 

32 596 43 318 34 854 38 804 45 116 
 

39 592 
 

40 410 71 798 79 049 52 691 

seriály 19 750 17 493 17 493 13 278 13 896 2 623 3 742 3 926 4 952 4 218 
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EIZ 1 427 2 158 2 423 1 000 9 561 824 4 985 10 337 5 228 1 229 

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

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 

58 138 
38 138 
20 000 

*prioritný projekt 

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 
Z. z. o periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a rozmnoženinách audiovizuálnych diel 
a jeho noviel. Povinný výtlačok je síce prínosom pre knižnicu, ale nemal by to byť jeden z hlavných zdrojov 
akvizície, najmä pre obmedzenia, ktoré so sebou prináša. Jeho význam tkvie v zachovaní kultúrneho dedič-
stva pre región, v ktorom knižnica sídli, a nemôže tvoriť vysoké percento z celkového ročného prírastku. 
Kým vďaka zvýšenému objemu financií doplňovanie formou povinnému výtlačku v posledných dvoch ro-
koch tvorilo už iba cca ¼ z celkového prírastku (kým nákup takmer ½), rok 2014 priniesol zmeny aj v tomto 
smere: povinný výtlačok tvoril už 1/3 z celkového prírastku.  

Navyše je povinný výtlačok a jeho legislatívna úprava už niekoľko rokov v centre záujmu ako vydavateľov, 
tak aj ústredných orgánov štátnej správy, pričom snahou je radikálne znížiť počet povinných výtlačkov a tým 
aj počet oprávnených inštitúcií, pretože úloha povinného výtlačku spočíva skôr v archívnej funkcii a nemá 
nahrádzať akvizíciu. Pre knižnicu bude zrušenie povinného výtlačku znamenať nevyhnutnosť podstatného 
zvýšenia finančných prostriedkov alokovaných na nákup. 

 

 

 

 

 

Tabuľka 30  Pomer nákupu fondov a povinného výtlačku 

Ukazovateľ 2011 2012 2013 2014 

 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
číselné  

vyjadrenie 
vyjadrenie 

v % 
Celkový  
prírastok 11 533 100,0 13 000 100,0 13 407 100,0 11 960 100 

Nákup 3 182 27,6 6 022 46,3 6 537 48,8 5 167 43,2 

Povinný 
výtlačok 3 545 30,7 3 429 26,4 3 610 26,9 3 756 31,4 

 

10.1.2 Spracovanie knižničného fondu a edičné výstupy 

Na úseku spracovania fondov patrí knižnica k významným participantom na tvorbe bibliografických 
záznamov, k významným prispievateľom a tvorcom spoločnej databázy, či už ide o bibliografické zá-
znamy knižných dokumentov alebo periodických titulov. Podobnú pozíciu zaujala aj pri tvorbe záznamov 
autorít, pri ktorých spolupracuje so SNK v Martine a prispieva svojimi návrhmi. Na základe spolupráce 
a komunikácie so SNK bolo rozhodnuté, že bude naďalej participovať na tvorbe autorít národnostných auto-
rít (ukrajinské, rusínske, rómske), ba dokonca bude tieto záznamy priamo vytvárať. 

Význam knižnice v celoslovenskom meradle potvrdzuje aj skutočnosť, že je dôležitou inštitúciou pri 
spracovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva. Keďže je celoslovenským dokumentačným pracoviskom 
pre oblasť rómskej kultúry, najmä jej digitálnu formu, patrí takpovediac medzi priekopníkov spracovania 
digitálnych kultúrnych objektov, tzv. e-bornov, ktoré už vznikli ako digitálne a nemajú analógovú predlo-
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hu. S tým súvisí tvorba metadát, čiže odborný popis týchto e-bornov, ktorý knižnica konzultuje nielen so 
SNK, ale aj s inými pamäťovými a fondovými inštitúciami na Slovensku. 

Súčasťou spracovávania knižničného fondu je analytické spracovanie, čiže excerpovanie a popis seriálo-
vých článkov. Knižnica prispieva do celoslovenskej databázy článkovej súbežnej i retrospektívnej bibliogra-
fie s dôrazom na záznamy z regiónu, z oblasti slavistiky, ukrajinistiky a rusinistiky na celoslovenskej úrovni.  

Vzhľadom na digitalizačné trendy na Slovensku a implementáciu národného projektu v oblasti digitalizácie 
písomného kultúrneho dedičstva, ktorý garantuje SNK v Martine, už od roku 2012 pristúpila knižnica po-
stupne k zmenám v bibliografickej činnosti. Dôsledkom týchto zmien boli napokon organizačné zmeny 
schválené vedením knižnice v organizačnom poriadku, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2015 ruší bibliogra-
fické oddelenie a vzniká oddelenie historických knižničných fondov a úsek analytického spracovania 
regionálnej, ukrajinskej a rusínskej literatúry sa stáva súčasťou oddelenia akvizície a spracovania 
fondov. OASF preberá všetky kompetencie a povinnosti súvisiace s bibliografickou činnosťou. 

Túto organizačnú zmenu, ktorú knižnica avizovala už pred dvoma rokmi, uskutočnila nielen z dôvodu digita-
lizačných aktivít, ale vyplynula predovšetkým z jej snaženia zamerať sa na dôkladné spracovávanie historic-
kých knižničných fondov nielen vlastných, resp. deponovaných v ŠVK, ale aj vzácnych a starých tlačí iných 
vlastníkov v regióne, pretože ako jediná v Prešove má odborné kapacity na spracovávanie dokumentov 16.-
19. storočia. 

Pokiaľ ide o spracovanie HKF počas roka intenzívne pracovala na spracovaní slavík a inojazyčných doku-
mentov z HKF, čo sa odrazilo aj na aktívnej prezentácii pracoviska na odborných fórach, či už v knižnici 
alebo mimo nej. V roku 2014 sa výskum a prezentovanie poznatkov viazalo na vybrané dokumenty 19.-1. 
polovice 20. storočia (osobnosti a ich dielo) z oblasti slavistiky a historických slovacík a bohemík, problema-
tiku historickej topografie a dejín prešovského Evanjelického kolégia z fondov historických knižníc mesta 
Prešova. Historické dokumenty z fondu ŠVK sa stali súčasťou expozície dvoch odborných výstav realizova-
ných v študovni starých tlačí. Prezentácia Parciálna heuristika tlačí 16. storočia sa uskutočnila v Štátnom 
archíve Prešov a v Univerzitnej knižnici PU v Prešove. Realizovali sa odborné konzultácie k metodike výve-
ru dokumentov a možnostiach postupu pri vyhlasovaní HKF s odborom správy HKD a HKF SNK v Martine. 

Edičná činnosť patrí medzi aktivity, ktorými sa knižnica výrazne prezentuje nielen v prostre-
dí knihovníckej komunity, ale aj v prostredí historikov a archivárov, najmä pokiaľ ide o dejiny knižnej kultú-
ry východného Slovenska. Výrazné zmeny vo vydavateľskej činnosti nastali aj čo do typológie vydávaných 
titulov, keď knižnica prešla z vydávania regionálnych bibliografických ročeniek a personálnych 
a tematických bibliografií na vydávanie konferenčných a nekonferenčných zborníkov, katalógov HKF, od-
borných publikácií a monografií, ktoré sú po obsahovej a typografickej stránke na vysokej úrovni.  

Je veľký predpoklad, že edičná činnosť knižnice bude naberať aj iný rozmer, čiastočne to potvrdzuje aj roz-
hodnutie vydať niektoré publikácie len alebo aj v elektronickej forme. Inou formou publikovania je multi-
mediálna publikácia a ako prvá bola týmto spôsobom vydaná kniha Rómska hudba na Slovensku, trojjazyč-
ná publikácia, ktorá je výstupom NP DICRK v tlačenej i multimediálnej forme (DVD). Prináša nielen zaují-
mavé textové informácie o hudobnom dedičstve Rómov, ale aj množstvo fotografií a na DVD audio a video 
ukážky hudobných, speváckych a tanečných vystúpení rómskych kapiel, spevákov a tanečníkov. Bonusom 
knihy nielen videodokument o tom, ako sa e-born tvorí, ale aj fotografická prezentácia spracovaná k v10. 
výročiu vstupu Slovenska do EÚ a navyše možnosť stiahnutia knihy vo formáte vhodnom pre čítačky elek-
tronických kníh. 

Fotografia 9 Buklet k DVD Rómska hudba na Slovensku 
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Vydaním tejto knihy sa knižnica zaradila medzi inštitúcie, ktoré sú schopné zrealizovať náročnejší vydava-
teľský projekt, hoci ani vydanie niektorých titulov vydaných v nedávnej minulosti (napr. Knižná grafika... 
z roku 2009 či Pamätná kniha mesta Prešov z rokov 2011-2012) nebolo po technickej a obsahovej stránke 
jednoduché. Kvalitatívna úroveň edičnej činnosti knižnice stúpa, čo je odrazom schopností odborných za-
mestnancov, ktorí na nej participujú. 

10.1.3 Uloženie a ochrana knižničného fondu 

Starostlivosť o knižničný fond patrí z pohľadu používateľov medzi málo viditeľné činnosti knižnice, 
ktoré veľmi úzko súvisia s činnosťami iných organizačných útvarov a ktoré sú náročné na finančné pro-
striedky, na čas i na presnosť. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť náročnosť práce zamestnancov OOF naj-
mä v exponovanom období (začiatok semestrov akademického roka vysokých škôl), ktorá stúpa so zvyšujú-
cim sa počtom žiadaniek.  

Nasledujúci graf ukazuje nielen celkový vývoj žiadaniek, ale aj žiadaniek zadaných priamo cez online 
katalóg. V ich celkovom počte sú zarátané ešte aj žiadanky na dokumenty HKF, ktoré sú vypisované manu-
álne, a výnimočne aj žiadanky tých dokumentov z fondu, ktoré z rozličných príčin nie je možné objednať 
elektronicky (napr. nie je zosnímaný čiarový kód a bez neho systém dokument nepozná). Počet takýchto 
žiadaniek z roka na rok klesá, keďže medziročne stúpa počet dokumentov, ktoré počas revízií zamestnanci 
nahodia do KIS.  

V minulom roku síce bol zaznamenaný pokles žiadaniek o necelých 15 %, ale ako bude uvedené v časti 
10.2 Knižnično-informačné služby, počet výpožičiek to neovplyvnilo, pretože tie sa zvýšili medziročne 
o takmer 4 %. Po niekoľkoročnom postupnom náraste počtu žiadaniek na tlačené informačné zdroje z fondu 
knižnice je ťažké po prvom roku analyzovať, prečo k poklesu došlo, ale pravdepodobne má tento fakt spoji-
tosť s nižším počtom používateľov registrovaných v roku 2014.  

Pri hodnotení je pre knižnicu dôležité najmä to, že sa znižuje rozdiel medzi celkovým počtom žiadaniek 
a počtom žiadaniek vytlačených zo systému na základe online objednávok. Je pravda, že tieto počty sa 
z dôvodu žiadaniek zadávaných manuálne na dokumenty HKF tak skoro nedostanú na rovnakú úroveň, ale 
vďaka projektu retrokonverzie realizovanej od roku 2006 sa zvýšil počet dokumentov spracovaných elektro-
nicky (97 %). Chýba spracovať ešte asi 19 000 dokumentov, ale vzhľadom k tomu, že tento typ projektov už 
pravdepodobne nebude zo strany zriaďovateľa podporovaný, je potrebné dokončiť retrokonverziu vlastnými 
kapacitami, čo však pri tomto počte zamestnancov na to určených a pri tejto výške rozpočtu predĺži čas na 
ich definitívne elektronické spracovanie. 
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Graf 4  Vývoj v počte žiadaniek 

Za najväčší problém v oblasti starostlivosti o knižničný fond knižnica stále považuje úsek skladov 
knižničného fondu a ich prevádzku. Budovy skladov, ktoré boli a sú v správe knižnice, sú vo veľmi zlom, 
až havarijnom stave. Je to dedičstvo minulosti, kedy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov boli slabo 
alebo neboli vôbec udržiavané a navyše svojou dispozíciou sú nevhodné na účel uchovávania knižničného 
fondu. Nedostatočná údržba skladov sa prejavuje nielen poškodením samotných objektov (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 vyčleniť v potrebnej výške z vlastného rozpočtu. V predošlých rokoch navrhovala riešenia priestorovej 
situácie, čiže aj skladov, (napr. novostavba účelovej budovy knižnice, návrh výstavby centrálneho knižnič-
ného skladu či nákup a rekonštrukcia dostatočne veľkého objektu pre celú knižnicu), tie však neboli pre ne-
dostatok finančných prostriedkov v rezorte podporené.  

Nevyhovujúca priestorová situácia a havarijný stav knižničných skladov, ako aj zamietnutie vyššie navr-
hovaných riešení, prinútili vedenie knižnice hľadať riešenie v prenájme vhodných objektov. V roku 2012 bol 
prenajatý veľkokapacitný dvojpodlažný objekt s kapacitou takmer 2 000 m2 úžitkovej plochy, ktorý bol 
upravený podľa požiadaviek knižnice tak, aby knižničný fond mal na svoje uloženie podmienky v súlade so 
zákonom o knižniciach, ale najmä, aby bol prenajímaný priestor maximálne využitý. 

V priebehu rokov 2012-2014 sa podarilo do tohto objektu presťahovať cca 95 % dokumentov, knižničného 
fondu, a to nielen z vlastných knižničných skladov, ale aj z objektu, ktorý bol prenajatý ešte v roku 2003 na 
dobu určitú. Keďže doba nájmu končí v septembri 2015, je potrebné presťahovať ešte posledných cca 5 % 
fondu, hoci, ak sa to zrealizuje, rezerva na nové prírastky KF nebude žiadna, alebo len veľmi malá. To bude 
znamenať v blízkej budúcnosti hľadanie a prenájom ďalších priestorov. 

Súčasťou prenajatého skladu sú od roku 2013 aj kancelárske priestory zamestnancov OOF, kde sú zabezpe-
čené všetky podmienky pre výkon práce týchto zamestnancov, najmä prístup na internet a tlač žiadaniek 
priamo z KIS Virtua. Rozhodnutím o umiestnení pracovných priestorov OOF priamo v sklade knižnica pod-
statne skrátila čas potrebný na denné presúvanie fondu a znížila finančné prostriedky potrebné na prevádzku 
motorových vozidiel (nákup pohonných hmôt). Hľadanie komplexného riešenia v tejto oblasti však zostáva 
stále aktuálne. 

Z pohľadu hospodárenia knižnice nie je prenájom priestorov na uloženie fondu ideálnym stavom, ale vzhľa-
dom na absenciu iných riešení bol v danom čase jediným možným. Po prvý raz za svojej 60-ročnej exis-
tencie má knižnica uložené dokumenty v priestoroch, ktoré sú vyhovujúce z pohľadu statiky, dispozí-
cie a ostatných podmienok (objekt je suchý, temperovaný). Do budúcna však z hľadiska efektívnosti vy-
nakladania finančných prostriedkov je potrebné naozaj uvažovať nad tým, ako zabezpečiť vlastný priestor 
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pre uloženie fondu a v tejto súvislosti za úvahu stojí možné odkúpenie prenajímaného objektu, ktorý už dnes 
spĺňa väčšinu podmienok pre dobrý depozit knižničného fondu. 

 

10.2 Knižnično-informačné služby 

Knižnica sa prezentuje verejnosti najmä prostredníctvom rôznych typov poskytovaných služieb v súlade so 
zákonom o knižniciach, a realizáciou krátkodobých kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. 

Na tomto úseku knižničnej práce niektoré ukazovatele v porovnaní s rokom 2013 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 ukazuje vývoj absenčných výpožičných služieb vrátane MVS a MMVS za 9 rokov, teda 
od obdobia plnej prevádzky knižnice v KIS Virtua, a po počiatočnom náraste možno konštatovať stabilitu 
v absenčných výpožičkách, ktorá je na jednej strane odrazom kvalitnej akvizície knižničného fondu a na 
strane druhej odrazom schopností poskytovať rýchle a kvalitné medziknižničné výpožičné služby. Mierne 
výkyvy medzi rokmi boli spôsobené obmedzením prevádzky z dôvodu opráv budovy alebo sťahovania fon-
du. 

Graf 5  Vývoj absenčných výpožičiek 

 

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

Ako však ukazuje graf, v roku 2013 nastal zase výraznejší vzostup, aj keď nie až natoľko výrazný 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. 

Rok 2014 znamenal pre knižnicu ďalší výrazný nárast MVS a MMVS a dôvodom je pravdepodobne 
pozastavenie týchto služieb zo strany SNK v Martine. Tento prudký vzostup však, zdá sa, súvisí aj s inými 
okolnosťami, ktoré sa týkajú poskytovania medziknižničných služieb, pre ktoré ŠVK v Prešove ako jedna 
z najmenších vedeckých knižníc na Slovensku, čo do počtu zamestnancov aj čo do veľkosti knižničného 
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fondu, mala v roku 2013 jeden z najvyšších počtov realizovaných výpožičiek MVS a MMVS. Možno pred-
pokladať, že v roku 2014 bol stav podobný. 

Tento fakt je síce potešujúci, ale pre knižnicu znamená aj vyššie poštovné náklady, čo pri zníženom rozpočte 
bežných výdavkov nie je jednoduché zvládnuť. ŠVK sa doteraz pridržiavala dohodnutých zásad pre posky-
tovanie MVS a MMVS na Slovensku (napr. doporučené zásielky), ale pravdepodobne bude musieť realizo-
vať opatrenia, ktoré budú zamerané na zníženie poštových nákladov. 

Graf 6  Vývoj MVS a MMVS 

 

Návštevnosť knižnice je jedným z dôležitých ukazovateľov a graf 7 poskytuje prehľad vývoja návštevnosti 
od roku 2006. Tento ukazovateľ okrem fyzickej návštevnosti požičovne, čitárne a študovní zahŕňa aj náv-
števnosť virtuálnu, čiže návštevy webovej stránky, ale najmä online katalógu.  

Z grafu je od roku 2012 zrejmý postupný pokles evidovanej návštevnosti, aj keď ide ešte len o druhý rok 
poklesu. Táto skutočnosť však môže mať rôzne príčiny: od hľadania iných informačných zdrojov na in-
ternete, cez chýbajúce dokumenty v knižničnom fonde, až po nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku. 
Práve ten je najväčšou pravdepodobnou príčinou znižujúcej sa návštevnosti knižnice, bez ohľadu na to, či ide 
o návštevnosť fyzickú alebo virtuálnu. 

 

 

 

 

Graf 7  Vývoj návštevnosti 
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S klesajúcou návštevnosťou môže mať súvis aj počet registrovaných používateľov, ktorý tiež pozvoľná klesá 
od roku 2011, ako to prezentuje graf 8. Spomínaný nepriaznivý trend demografického vývoja pozorujú aj 
verejné regionálne knižnice na Slovensku, ktorých najväčšou cieľovou skupinou sú deti rôznych vekových 
kategórií. Obyvateľov pribúda čoraz menej a tento stav sa odráža ako v školách, tak aj v knižniciach. 

Graf 8  Registrovaní používatelia 

Význam a dôležitosť knižnice minimálne v prostredí knižníc projektu KIS3G potvrdzujú štatistiky SNK 
o počte výpožičných transakcií vykonaných v KIS Virtua. Ako uvádza tabuľka 31, zmyslom štatistiky je 
porovnanie súčtov všetkých transakcií, ktoré boli vo vedeckých knižniciach realizované. Z pohľadu knižnice 
to svedčí o veľkom záujme zo strany používateľov, návštevníkov, ale aj ostatných partnerských knižníc, 
s ktorými spolupracuje v oblasti MVS a MMVS. V roku 2014 mala ŠVK najviac vykonaných transakcií zo 
všetkých vedeckých knižníc, a to aj po spočítaní transakcií v študovniach či vzdelávacích centrách (podobné 
výsledky zaznamenala knižnica aj v roku 2013).  

Zaujímavý je údaj predĺžení výpožičiek, ktorý ma ŠVK vyšší ako údaj o absenčných výpožičkách. Súvisí to 
s počtom predĺžení, ktorý má knižnica stanovený na 5.  
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Viac výpožičných transakcií ako ŠVK v Prešove zo všetkých knižníc, ktoré využívajú KIS Virtua má iba 
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove (263 483, aj v roku 2013 mala najviac výpožičných transakcií, po nej 
to bola Krajská knižnica J. Fándlyho v Trnave), čo je veľmi potešujúce. Podľa týchto výsledkov sa dá pred-
pokladať, že so službami oboch knižníc v Prešove je maximálna spokojnosť používateľov.   

Tabuľka 31 Štatistika výpožičných transakcií v KIS Virtua 

Štatistika výpožičných transakcií knižníc v KIS Virtua 
za rok 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) 

Vysvetlenie: 
Spolu = výpožičky + predĺženie 
Abse – výpožička absenčná    Prez – výpožička prezenčná    Dát – výpožička na dátum 
Predĺ – predĺženie                   Vrát  – vrátenie                        Žiad – žiadanky na výpožičku alebo rezerváciu 

Vedecké knižnice 

 Spolu 
1 

Abse 
2 

Prez 
3 

Dát 
4 

Predĺ 
5 

Vrát. 
6 

Žiad 
7 

SNK požičovňa 66 986 30 810 4 312 3 290 28 574 47 971 35 656 

SNK Univerz. študovňa 536 1 1 534 0 597 0 

SAVUK 44 867 24 864 1 497 0 18 506 26 905 27 825 

SAVUK príručka 7 1 0 0 6 3 0 
SAVUK sklad Patrónka 2 1 0 0 1 2 1 

SPK 14 990 8 574 0 0 6 416 8 793 8 874 

ŠVKBB 143 524 77 523 0 990 65 011 79 583 85 026 

SVKBB Geolog. fond 5 3 0 1 1 4 0 
SVKBB štud. knih. lit. 1 0 0 1 0 0 0 
SVKBB vzdel. centrum 26 11 0 0 15 12 0 
SVKBB centr. poézie 1 0 0 1 0 0 0 
SVKBB univ. študovňa 9 4 0 0 5 2 0 
SVKBB reg. študovňa 1 0 0 1 0 0 0 
SVKBB wind. Shanghai 266 133 0 0 133 129 6 
SVKBB hud. átrium 2 1 0 1 0 0 0 
SVKBB Info USA 856 442 0 0 414 461 1 
SVKBB Brit. centrum 3 223 1 487 0 0 1 736 1 525 0 
SVKBB Centr. slov. štúdií 508 298 0 2 208 297 0 
SVKBB Nem. študovňa 2 253 1 354 0 36 863 1 304 0 

ŠVKPO 215 597 89 476 2 871 2 123 248 93 849 105 667 

SVKPO všeob. študovňa 1 1 0 0 0 1 0 
SVKPO IVC 0 0 0 0 0 0 9 
SVKPO študov. špec. dok. 2 1 0 0 1 0 0 
SVKPO študov. romistiky 2 0 2 0 0 2 0 

UKB sklad 182 537 74 662 39 094 0 68 781 115 715 147 689 

UKB staré tlače 21 21 0 0 0 21 0 
UKB študovňa elek. dok. 2 2 0 0 0 2 0 
UKB voľný výber I. 20 13 0 0 7 21 0 
UKB všeob. študovňa 1 1 0 0 0 1 0 
UKB Britské centrum 4 838 2 179 12 0 2 647 2 257 0 
UKB Info USA 1 618 679 2 0 937 695 0 
UKB Mamateyova zbierka 349 135 2        0 212 143 0 
UKB Rakúska knižnica 578 260 1 0 317 272 0 

 

V poskytovaní knižnično-informačných služieb však knižnica aj za tejto situácie vidí rezervy, ale ich vyu-
žitie je spojené realizáciou rozvojových aktivít. Ich aplikovanie do praxe najviac brzdia nevyhovujúce prie-
story, ktoré neumožňujú rozširovať ponuku nových služieb a snaha improvizovať často znižuje kvalitu po-
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skytovaných služieb, ako aj celkový obraz o knižnici,. Pred tromi rokmi začala knižnica s postupnou realizá-
ciou prioritného projektu Implementácia technológie 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 výpožič-
ného procesu a ochrany knižničných fondov. Žiaľ, 3. etapa projektu už druhý rok za sebou nebola zo strany 
zriaďovateľa podporená pre nedostatok finančných zdrojov. Je pravda, že posledné dve etapy sú finančne 
náročné, ale táto investícia prinesie na strane knižnice produktivitu do procesu poskytovaných služieb, efek-
tivitu procesov na úsek ochrany KF a úsporu času, vyšší komfort a spokojnosť na strane používateľov. 

 

10.3 Digitalizácia kultúrneho dedičstva  

Digitalizácia ako nová odborná činnosť v knižnici je jej súčasťou iba krátko. Keďže ide o jeden z naj-
modernejších spôsobov tvorby, spracovania, uchovávania a prezentácie informačného, vedeckého 
a kultúrneho obsahu, bolo nevyhnutné v prvom rade zabezpečiť priestorové, technické, technologické, mate-
riálne a personálne podmienky na vykonávanie tejto činnosti. To sa podarilo dosiahnuť prostredníctvom 
implementácie NP DICRK, ktorý bol vecne ukončený v októbri 2014. Spojenie procesov dokumentácie 
(spracovania) a IKT je v oblasti digitalizácie oveľa užšie než napr. pri bežnom knihovníckom spracovávaní, 
kde k tomu poväčšine stačí iba počítač. V digitalizácii ide o priam nevyhnutné prepojenie s technológiami 
a technické dokumentačné zariadenia rôznych typov (skenery, kamery, strižne, páskové knižnice a pod.) sú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. 

Štrukturálne fondy EÚ, z ktorých bol financovaný aj tento národný projekt (konkrétne zo zdrojov Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja), pre slovenských prijímateľov predstavujú možnosti ako zlepšiť infraštruktú-
ru a naštartovať rozvojové aktivity. Podmienkou finančnej podpory projektov však býva povinnosť zabezpe-
čiť ich udržateľnosť aspoň v minimálnom období. V prípade NP DICRK ide o 5-ročné obdobie, počas ktoré-
ho je potrebné začatý projekt ďalej rozvíjať a financovať.  

V súčasnosti je projekt vecne (fyzicky, čiže ukončenie aktivít projektu) ukončený, a to dňom 31. októbra 
2014, dnes je už predložená aj posledná, záverečná žiadosť o platbu, odovzdaná monitorovacia správa. Hoci 
sa trvalá udržateľnosť projektu podľa zmluvy o NFP začína až dňom definitívneho ukončenia projektu, čiže 
finančným ukončením, pre knižnicu nastala de facto 1. novembrom 2014, pretože všetky výdavky, ktoré 
súvisia s prevádzkou nového pracoviska (mzdy a odvody, energie, cestovné, pohonné hmoty a pod.), musela 
knižnica okamžite hradiť z vlastného rozpočtu. Z toho dôvodu reálne nie je možné čakať so začiatkom 5-
ročnej udržateľnosti až do konečného vysporiadania finančných vzťahov, pretože v prácach je potrebné po-
kračovať, na čo sú naviazané aj personálne výdavky, aj výdavky na prevádzku pracoviska. 

Keďže obsahom projektu sú pre knižnicu nové činnosti, ktoré doteraz nerealizovala, počas pilotnej prevádz-
ky bol nastavený spôsob mapovania a identifikácie prvkov rómskej kultúry tak, aby sa získala jasnejšia pred-
stava o fungovaní pracoviska v ďalších rokoch. Spracovala Plán rozvoja DICRK na obdobie trvalej udrža-
teľnosti 2015-2019, v ktorom zadefinovala oblasti dokumentovania rómskej kultúry s rámcovými aktivitami. 
Je možné, že línia a smerovanie sa ešte bude meniť, resp. upravovať, podstata však zostáva. Rómska kultúra 
na Slovensku má podľa jej znalcov obrovský potenciál, pretože v porovnaní s inými vo svete sa tu zachovala 
vo svojej čistej, jednoduchej podobe. A pre knižnicu ako dokumentačné pracovisko je jej spracovanie 
a prezentácia formou ako rómsku menšinu spoznať, ako pochopiť jej tradície a spôsob života. 

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

 

 

 

10.4 Správa IKT 
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Na úseku práce s informačnými a komunikačnými technológiami sa knižnica aj 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. 

Všetky práce spojené s plynulou prevádzkou IKT v knižnici mal na starosti jeden zamestnanec, ktorý okrem 
pozície systémového knihovníka a správcu siete navyše musel zastať a plniť úlohy a povinnosti bezpečnost-
ného manažéra pre informačné systémy. Pritom na úseku IKT pribudli knižnici ďalšie povinnosti spojené 
s implementáciou NP DICRK. Koordinácia technickej a technologickej stránky projektu bola veľmi dôležitá, 
pretože od kvality riešenia technických častí nového pracoviska závisí jeho budúca prevádzka.  

Rok 2014 bol veľmi náročný z pohľadu nákupu a inštalácie cca ¾ plánovaných zariadení (¼ bola zakúpená 
ešte v roku 2012), a to najmä z dôvodu ukončenia rezortného CVO pre nákup hardvéru a softvéru až na pre-
lome rokov 2013-2014. Keďže projekt mal plánované ukončenie na jeseň 2014, čas na zmenové konania, 
prípravu objednávok, ich kontrolu z pohľadu nadriadených inštitúcií, dodávku, inštaláciu a spustenie všet-
kých technických zariadení nebol veľmi dlhý. Navyše knižnica je partnerom ďalšieho národného projektu 
Harmonizácia informačných systémov, z ktorého vyplýval nákup ďalších IKT pre vlastný národný projekt, 
čo len zvyšovalo nápor na čas a personálne kapacity.  

Súčasťou implementácie NP, ako už bolo uvedené, bolo 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 (kameraman, servisný technik, digitalizačný pracovník). Preto nevyhovujúcu per-
sonálnu situáciu v tejto oblasti v minulých rokoch čiastočne pomohlo uľahčiť prijatie zamestnanca na pra-
covnú pozíciu servisný technik. V dobe, kedy IKT hrajú veľmi dôležitú, ak nie hlavnú rolu pri odborných 
činnostiach v knižnici, je nevyhnutné zabezpečiť nielen moderné IKT, ale hlavne dostatok kvalitných perso-
nálnych kapacít na zabezpečenie ich plynulej prevádzky. 

Skúsenosti z implementácie projektu ukázali, že riadenie a vedenie tak široko koncipovaného útvaru akým je 
DICRK, čo do rozmanitosti odborných činností a prevádzky, správy a údržby množstva rozličných technic-
kých zariadení, bolo veľmi komplikované. Efektívnejšie sa javí jeho rozdelenie na 2 útvary – dokumentač-
no-informačné centrum rómskej kultúry a oddelenie informačných technológií, ktoré po ukončení pro-
jektu budú fungovať každé pod samostatným vedením, ale ktoré budú zároveň kooperovať tak, aby boli spl-
nené všetky plánované ciele a ukazovatele. Táto organizačná zmena bola pripravená v závere roka 
s účinnosťou od 1.1.2015. 

 

10.5 Riadenie a financovanie knižnice 

10.5.1 Prevádzka knižnice 

Manažovanie knižnice v roku 2014 si vyžadovalo maximálne sústredenie, najmä z dôvodu implementácie 
NP DICRK a jeho vecného ukončenia. To si vyžadovalo 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 zamestnancov útvaru so zriaďovateľom či sprostredkovateľským orgánom, ako aj 
s prijímateľom NP HIS, v ktorom knižnica figuruje ako partner. 

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 mala 
knižnica v správe 10:  

1. administratívny objekt na Hlavnej ul. v Prešove, ktorý pozostáva z dvoch stavebne oddelených budov 
(predný trakt a zadný trakt) a je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, je sídelnou budovou knižni-
ce, v ktorej sa nachádzajú riaditeľstvo, tri oddelenia (oddelenia akvizície a spracovania fondov, oddele-
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nie ekonomiky a prevádzky a oddelenie historických knižničných fondov, vrátane depozitu HKF) a dve 
oddelenia len čiastočne (oddelenie ochrany fondov – kancelária vedúceho zamestnanca a knihárska diel-
ňa a oddelenie informačných technológií – kancelária vedúceho zamestnanca, serverovňa); 

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

3. sklad knižničného fondu kaštieľ v obci Záborské – národná kultúrna pamiatka; 

4. sklad knižničného fondu mestská časť Solivar, Pri hati; 

5. sklad knižničného fondu mestská časť Dúbrava; 

6. sklad knižničného fondu mesto Veľký Šariš, Tulčícka ul.; 

7. sklad knižničného fondu mesto Veľký Šariš, Severná ul. 

8. sklad knižničného fondu mesto Veľký Šariš, Pri ihrisku; 

9. stavebný pozemok ul. Matice slovenskej v Prešove. 

Dlhodobo pretrvávajúcim problémom v knižnici je nevyhovujúca priestorová situácia a v tej súvislosti 
aj problémy s údržbou nehnuteľností, ktoré sú v jej správe. Nedostatok finančných prostriedkov na eliminá-
ciu 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 ob-
jektu vhodného na uloženie knižničného fondu. Vzhľadom k uvedenému v priebehu rokov 2012-2014 bol 
knižničný fond presťahovaný do prenajatého veľkokapacitného objektu a na tri z objektov (kaštieľ Záborské, 
Solivar Pri hati a Veľký Šariš Severná ul.) bol spustený proces nakladania s majetkom v súlade 
s ustanoveniami zákona o správe majetku štátu. Dva objekty sa po realizácii celého postupu ponukových 
konaní a osobitných ponukových konaní a na základe súhlasu Ministerstva financií SR podarilo v roku 2014 
odpredať.  

Ako najväčší problém sa javí odpredaj kaštieľa v obci Záborské, ktorý je vedený ako národná kultúrna pa-
miatka. Osobitné ponukové konania realizované v zmysle zákona boli neúspešné, nakoniec o kaštieľ prejavi-
la záujem obec Záborské. Vzhľadom k nejasnostiam v liste vlastníctva bola prvá kúpna zmluva Minister-
stvom financií SR zamietnutá ešte pred novelizáciou zákona (účinná od 1.12.2014). Knižnica zabezpečila 
opravu údajov na katastri v Prešove a v ďalšom procese už postupovala podľa novely zákona, pričom reali-
zácia ďalších krokov sa presunula do roku 2015. 

V oblasti riadenia vedenie knižnice pripravilo aktualizáciu niekoľkých interných dokumentov, rozhodnutí 
a príkazov riaditeľky, ktoré úzko súviseli so zmenami v legislatíve, resp. ktoré boli pre činnosť knižnice po-
trebné. Uskutočnilo sa 21 porád vedenia knižnice, v apríli sa konal verejný odpočet činnosti za rok 2013. 

10.5.2 Projektové riadenie 

Na rok 2014 knižnica predložila 7 návrhov prioritných projektov, z nich bolo podporený iba jeden – Nákup 
knižničných fondov. Konkrétne informácie o realizácii a dosiahnutých cieľoch sa nachádzajú v kapitole 3. 
Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie. 

V súvislosti s projektovou činnosťou treba konštatovať, že prioritné projekty sú veľmi dobrým zdrojom fi-
nancovania rozvojových aktivít knižnice, najmä zavádzania nových technológií do odbornej knižničnej čin-
nosti alebo podpory vydavateľských výstupov, resp. riešenia problémov s údržbou nehnuteľností. Ich za-
mietnutie nepriaznivo ovplyvňuje ďalšiu iniciatívu zamestnancov, ktorí sa na ich príprave podieľali. Nie sú 
dostatočne motivovaní, a to najmä v situácii, keď mzdové ohodnotenie je nízke. Schválenie návrhov priorit-
ných projektov totiž predstavuje isté ocenenie ich práce, najmä v prípade projektov, ktoré knižnica sama 
nedokáže zafinancovať (napr. investičné projekty). 
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Vrcholom projektovej činnosti v roku 2014 bola implementácia a vecné ukončenie NP DICRK. Projekto-
vý tím, ktorého prácu koordinovala riaditeľka ako štatutárny orgán knižnice, tvorili: 

1. Radoslav Slovík – hlavný projektový manažér 
2. Jana Velebírová – finančný manažér a účtovník 
3. Erika Godlová – vedúca DICRK 
4. Mária Halienová – koordinátor technického úseku 
5. Anna Vaľková – koordinátor úseku dokumentácie a spracovania kultúrnych objektov. 

Z manažérskej stránky gro činností zabezpečoval uvedený projektový tím, ktorý spolupracoval s manažérom 
pre verejné obstarávanie Andrejom Gajdošom, externe zabezpečujúcim potrebné činnosti v oblasti verejného 
obstarávania. Projektový tím sa pravidelne týždenne stretával na operatívnych poradách k implementácii 
projektu, jeho členovia sa zúčastňovali pravidelných akčných projektových stretnutí organizovaných zväčša 
na pôde knižnice za účasti zástupcov MK SR a stretnutí rezortnej koordinačnej skupiny, zriadenej na príkaz 
ministra kultúry SR v roku 2012, ktorá mala za úlohu sledovať priebeh a stav implementácie všetkých ná-
rodných projektov a ktorá riešila priebežne sa vyskytujúce problémy. V rámci riadenia NP DICRK boli po-
čas roka podané 2 zmenové konania.  

Dôležitou súčasťou práce projektového tímu boli stretnutia pracovných skupín pre interoperabilitu, pre au-
torské práva a pre autority a registre, do ktorých za ŠVK boli nominované Mária Halienová a Anna Vaľková. 
Zriadenie týchto pracovných skupín, ktoré koordinovalo Národné osvetové centrum v Bratislave ako prijíma-
teľ dvoch národných projektov, sa uskutočnilo z dôvodu zabezpečenia koordinovaného postupu prijímateľov 
pri spracovávaní, zasielaní, uložení a prezentácii digitálnych objektov. 

Úlohou projektového tímu bolo zabezpečovať aktivity aj v oblasti publicity, v rámci ktorej knižnica okrem 
zabezpečenia informačnej tabule a propagačných letákov realizovala niekoľko prezentačných a publikačných 
aktivít: 

1. ROAD SHOW, 30. apríl – 20. máj 2014 – pod týmto názvom sa uskutočnila séria prezentačných podu-
jatí v rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorej hlavným organizá-
torom bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na celoslovenskom podujatí bol 
prezentované aj národné projekty v gescii MK SR, vrátane NP DICRK. Zamestnanci knižnice sa osobne 
zúčastnili na prezentácii v troch mestách a návštevníkom prezentačného stanu v Prešove, Košiciach a 
Spišskej Novej Vsi, ale aj v iných mestách na Slovensku, poskytli propagačné materiály o národnom 
projekte. Zároveň si účastníci podujatia mohli pozrieť aj fotografickú prezentáciu o aktivitách projektu, 
ktorá bola prezentovaná počas celého dňa na LCD obrazovke; 

2. Tlačová správa, 4. september 2014 – TS o NP DICRK financovaného v rámci OPIS PO2 
a pripravovaných aktivitách súvisiacich s ukončením;  

3. Živé vystúpenie k prezentácii projektu, Rádio Prešov, 10. september 2014 – rozhovor riaditeľky 
ŠVK a vedúcej DICRK s redaktorom Rádia Prešov v relácii VOĽŇÁK Rádia Prešov o realizácii NP DI-
CRK, pripravovaných aktivitách k ukončeniu a jeho budúcnosti. Zároveň boli predstavené aj hudobné 
ukážky zaznamenaných vystúpení; 

4. Verejná nahrávka predstavení Divadla DIK a Divadla Romathan, Divadlo Alexandra Duchnoviča 
Prešov, 18. september 2014 – prezentácia spôsobu práce DICRK pri dokumentovaní živých prejavov 
rómskej kultúry, konkrétne predstavenia amatérskeho divadla z Vranova n/T a profesionálneho divadla 
z Košíc. Obe divadla striedavo prezentovali svoju tvorbu; 

5. Prezentácia NP na pôde Prešovskej univerzity, 15. október 2014 – konala sa ako jedno z viacerých 
podujatí k ukončeniu národného projektu, najmä s cieľom priblížiť sa širšej verejnosti a dostať sa do po-
vedomia ľudí, ktorí sa rómskou témou zaoberajú intenzívne alebo okrajovo, či už kvôli štúdiu alebo 
z pracovných či výskumných dôvodov. To boli dôvody, pre ktoré ako miesto prezentácie projektu bol 
zvolený priestor Prešovskej univerzity, kde sa prezentovala aj novovzniknutá študovňa romistiky. Pre-
zentácia bola zároveň pozvánkou na oficiálne ukončenie projektu v závere mesiaca; 
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6. Tlačová správa, 27. október 2014 – obsahom TS bola informácia o finalizácii NP DICRK, jeho dosiah-
nutých výsledkoch a poslaní pracoviska, ktorého zriadenie bolo cieľom projektu; 

7. Deň otvorených dverí DICRK, ukončenie projektu, ŠVK 28.-19. október 2014 – dve záverečné pod-
ujatia k prezentácii výsledkov projektu organizované v priestoroch DICRK pre širokú verejnosť a pre 
pozvaných hostí; 

8. Prezentácia s názvom Národný projekt je ukončený, a čo ďalej? na konferencii Digitálna knižnica, 
Jasná, 12. november 2014 – prezentácia, s ktorou riaditeľka ŠVK vystúpila na konferencii Digitálna 
knižnica, ktorá sa uskutočňuje pravidelne 2x ročne k problematike digitalizácie na Slovensku. 

Po finančnej stránke všetky činnosti zabezpečoval finančný manažér a účtovník za priamej spolupráce ostat-
ných zamestnancov OEP a pod dohľadom hlavného projektového manažéra. Takmer denne prebiehala ko-
munikácia s finančným manažérom sprostredkovateľského orgánu pre OPIS pri predkladaní a overovaní 
žiadostí o platbu, ktorých počas roka bolo predložených 20.  

10.5.3 Personálna politika 

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

Vytvorením nových pracovných pozícií a prijatím nových zamestnancov a súčasne zmenami v organizácii 
práce jednotlivých útvarov sa knižnica dostala do stavu, kedy je limit zamestnancov na daný objem vyko-
návanej činnosti takmer vyhovujúci, hoci sú pracovné pozície, ktoré knižnica v organizačnej štruktúre 
nemá, ale nedávne skúsenosti ukázali, že sú žiaduce. 

V tejto súvislosti je treba konštatovať, že pracovná pozícia projektového manažéra bola vytvorená iba na 
účely realizácie projektu. Knižnica nikdy takúto pozíciu vytvorenú nemala, pretože na jednej strane to nedo-
voľoval pevne stanovený limit zamestnancov a na strane druhej nikdy neimplementovala finančne tak nároč-
ný projekt. Dnes, v čase keď mimorozpočtové finančné prostriedky, najmä zdroje EÚ či iných grantových 
programov a schém, sú stále viac dôležité pre financovanie rozvojových aktivít knižnice, je pozícia projekto-
vého manažéra v spojení s funkciou manažéra pre publicitu, ktorý bude vyhľadávať možnosti mimorozpoč-
tového financovania, v spolupráci s ostatnými zamestnancami pripravovať a predkladať projekty 
a zodpovedať za ich úspešnú realizáciu, viac než potrebná. 

Z implementácie všetkých digitalizačných projektov, aj NP DICRK, ktorého digitalizácia je jednou 
z hlavných bodov pracovnej náplne, vyplynula požiadavka NOC v Bratislave, ktoré zodpovedá za úspešnú 
implementáciu NP CAIR, na vytvorenie pracovnej pozície manažér kvality dát. Úlohou tohto manažéra je 
kontrola kvality všetkých dát spracovaných digitálnych objektov pred ich odoslaním do centrálneho dátové-
ho archívu a do spoločného prezentačného systému. Na rozdiel od ostatných prijímateľov národných projek-
tov v rámci OPIS PO2 knižnica nemá možnosť vytvoriť a obsadiť túto pozíciu v rámci existujúcich perso-
nálnych kapacít. Jedinou možnosťou je predložiť žiadosť na zvýšenie limitu zamestnancov práve pre účely 
vytvorenia tohto pracovného miesta. 

Najväčším problémom v personálnej a mzdovej oblasti v roku 2014 bol nedostatočný mzdový fond. Schvá-
lený objem týchto prostriedkov v posledných 4 rokoch nepostačoval ani na tarifné platy, nehovoriac 
o odmeňovaní za prácu mimo pracovnej náplne, za prínos inovatívnych myšlienok a kreativitu, teda ocenenie 
a ohodnotenie lepších a výkonnejších zamestnancov. Väčší prísun financií do mzdovej oblasti v závere roka 
bol zabezpečený iba rozpisom refundovaných finančných prostriedkov do podpoložky 610 ekonomickej 
klasifikácie a tiež schválením žiadosti o pridelenie sumy 30 000 €. Toto riešenie zvolila knižnica z dôvodu, 
že rozpočtom neboli kryté výdavky na pozíciu hlavného projektového manažéra pre nízku sumu vyčlenenú 
na riadenie projektu (iba 3 %) a na pozície zamestnancov projektu na posledný štvrťrok 2014. 

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. 
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Minimálna mzda na Slovensku je od 1.1.2015 stanovená vo výške 380 €, 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 pohybujú 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 v drvivej väčšine prípadov je dôvodom práve nízke platové 
ohodnotenie. Vzhľadom na minimálne až nulové finančné motivačné faktory (7,5 hodinový pracovný čas 
alebo 5 dní dovolenky naviac nebývajú akceptované ako motivácia) býva veľkým problémom najmä odchod 
zamestnancov z kľúčových pozícií, resp. zamestnancov, ktorí sa javia ako perspektívni pre budúcnosť inšti-
túcie. 
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11. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATE ĽOV 
 

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

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 2014 spolu 8 842 registrovaných používateľov, navštívilo ju spolu 497 626 
používateľov. Je však treba zdôrazniť, že v dnešnej dobe gro návštevnosti sa realizuje virtuálne, čiže cez 
internet, pretože knižnica sprístupňuje cez online katalóg informácie o takmer 95 % knižničného fondu, čo 
umožňuje používateľom objednávať dokumenty alebo spravovať svoje výpožičky (prolongácie a rezervácie) 
v pohodlí domu, práce alebo školy. Tento trend – sprístupňovanie služieb cez internet – je nezvratný a v naj-
bližších rokoch sa bude tento spôsob poskytovania služieb iba prehlbovať a rozširovať. Samozrejme, vy-
zdvihnutie alebo vrátenie hmotného dokumentu sa realizuje pri fyzickej návštevnosti. 

Z celkového počtu 8 842 registrovaných používateľov s platným preukazom používateľa, ktorí využili 
služby knižnice v období od 2. 1. 2014 do 31. 12. 2014, bolo nasledovné zastúpenie: 

� kategória ST – 6 181 používateľov (študenti SŠ, VŠ)  
� kategória OT – 2 256 používateľov (používatelia nad 15 rokov okrem študentov) 
� kategória OR – 246 používateľov (organizácie) 
� kategória SF – 81 používateľov (zamestnanci)  
� kategória PR – 44 používateľov (používatelia s privilégiami) 
� kategória SL – 28 používateľov (služobné príručky zamestnancov) 
� kategória HO – 6 používateľov ( hosť – jednodňový preukaz) 

 
Graf 9 Podiel kategórii používateľov v roku 2014 
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ORGANIZA ČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠVK                                  Príloha č. 1 
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KULTÚRNO -VZDELÁVACIE PODUJATIA         Príloha č. 2 

RIADITEĽ

dokumentačno-
informačné 

centrum rómskej 
kultúry

oddelenie 
akvizície 

a spracovania 
fondov

oddelenie 
ekonomiky 

a prevádzky

oddelenie 
historických 
knižničných 

fondov

oddelenie 
informačných 
technológií

oddelenie 
knižnično-

informačných 
služieb

oddelenie ochrany 
fondov

útvar riaditeľa
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Výstavy dokumentov z knižničného fondu ŠVK 

1. Svet bez konfliktov – Svetový deň mieru      
2. Klenot v tme – Svetový Braillov deň 
3. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 
4. A predsa sa točí! – Galileo Galilei (450. výročie narodenia)  
5. ZOH – oslava športu a fyzickej kultúry (7.február) 
6. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii    
7. Taras Hryhorovyč Ševčenko, 200. výročie narodenia 
8. Svetový deň kozmonautiky (12. apríl)     
9. Odovzdaná štafeta – Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami 
10. Pavol Horov, 100. výročie narodenia     
11. Multikultúrna rozmanitosť 
12. Svetový deň bez tabaku 
13. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu  
14. Rok 1914 zmenil svet – 100. výročie vypuknutia I. svetovej vojny  
15. Domov pre všetkých – Svetový deň populácie (UNFPA) 
16. Ľudskosť tvárou dobrovoľníctva - Svetový humanitárny deň 
17. Kultúrne klenoty Európy – Dni európskeho kultúrneho dedičstva  
18. Medzinárodný deň nepočujúcich 
19. Čaro Skleného vrchu – Alfonz Bednár, 100. výročie narodenia  
20. OSN – nádeje a sklamania, Deň OSN 
21. Michail Jurievič Lermontov v prekladoch, 200.výročie narodenia  
22. Medzinárodný deň študentstva 
23. Svetový deň odstránenia násilia voči ženám 
24. Humor v zrkadle – Fedor Vico 
25. Sila solidarity – Medzinárodný deň ľudskej solidarity   

Výstavy 

1. Taras Hryhorovyč Ševčenko – poet a výtvarník, 4. 4. – 4. 7. 2014  

2. Čo čítavala šľachta ~ Príbeh knižnice rodiny Radvanských, 2. 9. – 31. 12. 2014 

3. Od monarchie k republike (1. svetová vojna v starých tlačiach),1. 10. – 31. 12. 2014 

Stála výstava 

50 rokov výtvarného umenia – výstava Rady Európy 

Prednášky, besedy, prezentácie pre verejnosť 

1. Prešovskí vydavatelia a kníhkupci – Révaiovci; Michal Hirjak – osobnosť ukrajinskej a rusínskej etno-
grafie – prezentácia edičnej činnosti ŠVK v Prešove (k výskumu dejín knižnej a duchovnej kultúry 
za rok 2013) spojená s prednáškami a autorskou besedou. Podujatie bolo realizované v rámci Týždňa 
slovenských knižníc 2014 (apríl) 

2. Taras Hryhorovyč Ševčenko (1814 – 1861) a jeho dielo – sonda do fondu ŠVK Prešov - odborná pred-
náška PhDr. Márie Ňachajovej, spojená s otvorením výstavy Taras Hryhorovyč Ševčenko – poet 
a výtvarník. Podujatie bolo realizované v rámci Týždňa slovenských knižníc 2014 (apríl) 

3. Rómski spisovatelia – beseda pre deti z Komunitného centra Stará tehelňa, Prešov realizovaná pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa Rómov (máj) 

4. Živé DICRK – verejná nahrávka dvoch rómskych divadiel pri príležitosti ukončenia realizácie národného 
projektu v priestoroch Divadla Alexandra Duchnoviča (september) 
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5. Otvorený deň DICRK – prezentácia činnosti nového pracoviska pre verejnosť pri príležitosti ukončenia 
projektu (október) 

6. Nie(som) obeťou násilia?! – beseda v spolupráci s KR PZ a OZ Mymamy v Prešove na tému domáce 
násilie, realizovaná v priestoroch ŠVK (november) 

7. Svetový deň rómskeho jazyka – náučno-popularizačné podujatie spojené s prehliadkou digitálneho obsa-
hu – rozprávkového predstavenia Divadla Romathan (november) 

Odborné podujatia  

1. Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko – pamiatky – osob-
nosti – udalosti ) - vedecká konferencia  (10. – 11. 9. 2014) dejinám knižnej kultúry pri príležitosti 100. 
výročia vypuknutie 1. svetovej vojny, v kontexte výskumu jej priebehu a dôsledkov, s dôrazom na pre-
lom 19. – 20. storočia, rozpad Rakúsko-Uhorska, až po kreovanie sa prvej Československej republiky 
a  odrazom jednotlivých udalostí v dobovej pramennej báze. Zorganizované v spolupráci Slovenskou 
asociáciou knižníc a Občianskym združením Kultúrne fórum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štátna vedecká knižnica v Prešove                                       Výročná správa za rok 2014 

 
88 

 

EDIČNÁ, PUBLIKA ČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ      Príloha č. 3 

 

Interné dokumenty 

1. Kolektívna zmluva na rok 2014 
2. Kontrakt na rok 2015 
3. Organizačný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 
4. Plán hlavných úloh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na rok 2014 
5. Výročná správa Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2013 

Publikácie a bibliografie 

1. Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov : 
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-
15-8) 

2. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti) 
Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-
18-9 (e-book ISBN 978-80-89614-14-1) 

3. Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov: 
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7  

4. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká kniž-
nica v Prešove, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2 (e-book ISBN 97-80-89614-13-4) 

Príspevky zamestnancov v médiách 

1. DOMENOVÁ, Marcela: BAZILOVIČ, Joannikij. Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Eds. Moni-
ka Bizoňová, Jaroslav Coranič. Prešov : Prešovská univerzita, 2013. 478 s. ISBN 978-80-555-0737-8 
(recenzia). In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiat-
ky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 180-181. 

2. DOMENOVÁ, Marcela: Belo Klein-Tesnoskalský – nositeľ Mimoriadnej ceny – In Memoriam za kro-
nikársku činnosť (SNM v Martine, 21. 3. 2013). In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. 
M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 154-156. 

3. DOMENOVÁ, Marcela: Historia Ecclesiastica, roč. IV, 2013, č. 2. Prešov : Centrum excelentnosti so-
ciohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove vo Vydavateľstve Pre-
šovskej univerzity v Prešove, 2013. 350 s. ISSN 1338-4341 (recenzia). In: Kresťanská kultúra a jej mies-
to v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : 
ŠVK v Prešove, 2014, s. 193-195. 

4. DOMENOVÁ, Marcela: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slo-
vensko – pamiatky – osobnosti – udalosti ), Prešov 2014. In Z dejín knižnej kultúry východného Sloven-
ska V. Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 170-173. 

5. DOMENOVÁ, Marcela: K počiatkom jezuitov na Spiši: Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby. Ed. Mária 
Novotná. Levoča : Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči, Rímskokatolícka cirkev Biskup-
stvo Spišské Podhradie, 2013. 143 s. ISBN 978-80-85167-5-9 (recenzia). In: Kresťanská kultúra a jej 
miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Pre-
šov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 192-193. 

6. DOMENOVÁ, Marcela: Prešov ako miesto výskumu dejín knižnej kultúry : (sonda do aktivít ŠVK Pre-
šov. In: Kniha 2014 : výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore: zborník 
o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. ISBN 978-80-
8149-037-9. ISSN 1336-5436, s. 136-150. 

7. DOMENOVÁ, Marcela: Religiones: Zborník z dejín relígií. Zost. Patrik Derfiňák, Gita Geremešová. 
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013. 108 s. ISBN 978-80-555-0992-1(recenzia). In: Kresťan-



Štátna vedecká knižnica v Prešove                                       Výročná správa za rok 2014 

 
89 

 

ská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. 
Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 187-189. 

8. DOMENOVÁ, Marcela: Vedecká konferencia Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska  
(knižná kultúra – pamiatky – osobnosti). In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slo-
venska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 172-
174. 

9. DOMENOVÁ, Marcela: Vedecká konferencia Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – uda-
losti), Prešov 2013. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK 
v Prešove, 2014, s. 161-162. 

10. DOMENOVÁ, Marcela: Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Zost. Blanka Snop-
ková, Anna Klimová a Henrieta Albertová. Banská Bystrica :  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystri-
ci, 2010. 286, [2] s. ISBN 978-80-89388-34-9. (recenzia). In Z dejín knižnej kultúry východného Sloven-
ska V. Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 178-179. 

11. DOMENOVÁ, Marcela: Pamätná kniha mesta Prešova I.-III.- záslužná edícia historického prameňa 
vydaná v ŠVK Prešov / Commemorative book of the city Prešov I.-III. – a rewarding edition of the histo-
rical source published by The State Scientific Library in Prešov.  In: Bulletin SAK, roč. 2014, č. 2, s. 44-
47.  ISSN 1335-1079. Dostupné na http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2014&cislo=2  

12. DOMENOVÁ, Marcela: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice: fenomén osobnosti vo vý-
skume regionálnych dejín. Zborník príspevkov. Zost. Blanka Snopková. Banská Bystrica : Štátna vedec-
ká knižnica v Banskej Bystrici, 2010. 289, [1] s. ISBN 978-80-89388-33-2. (recenzia). In Z dejín knižnej 
kultúry východného Slovenska V. Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 179-181. 

13. DOMENOVÁ, Marcela: Z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v roku 2013 / From pub-
lishing activities of the State Research Library in Prešov in 2013. In: Bulletin SAK, roč. 2014, č. 1, s. 59-
62. ISSN 1335-1079. Dostupné na http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2014&cislo=1  

14. DŽUPINKOVÁ, Zuzana: Akcie venované Týždňu slovenských knižníc 2014 v ŠVK Prešov. In Z dejín 
knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 165-169. 

15. DŽUPINKOVÁ, Zuzana: Dvi akciji v Deržavnij naukovij biblioteci v Prjaševi [Dve akcie v Štátnej ve-
deckej knižnici v Prešove] / Zuzana Džupynka. In: Nove žyttja. Roč. 64, č. 10 (2014), s. 3. 

16. DŽUPINKOVÁ, Zuzana: Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Tarasa Ševčenka v Prešove. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. M. Domenová. Pre-
šov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 162-165. 

17. DŽUPINKOVÁ, Zuzana: Nahrávanie pre Rozhlas a televíziu Slovenska – Rádio Regina – NEV Košice 
o knihe Michal Hirjak ukrajinský a rusínsky etnograf a pedagóg (zo života a diela) 3. 4. 2014 – vysielané 
5. 4. 2014 

18. DŽUPINKOVÁ, Zuzana: O ľudových výšivkách. Nahrávanie pre Rozhlas a televíziu Slovenska – Rádio 
Regina – NEV Košice – nahrávanie 29. 4. 2014 – vysielané 3. 5. 2014 

19. DŽUPINKOVÁ, Zuzana: Zuzana Džupinková – o živote a pracovnej činnosti – publicistická relácia 
v Rozhlase a televízii Slovenska – Regina NEV – 8. 11. 2014 (21.00 hod.),  repríza 23. 11. 2014 – rozsah 
20 minút. 

20. NĚMCOVÁ, Lucia:  Cyrill a Method : Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom a jubilejný rok 1863 na 
stránkach časopisu. In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – 
pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 53-67. 

21. NĚMCOVÁ, Lucia: Dialektológ, pedagóg a folklorista František Bartoš (1837 – 1906) a jeho tvorba 
v historických fondoch knižníc mesta Prešov. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. M. 
Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 81-97. 
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22. NĚMCOVÁ, Lucia:  KUBÍČEK, Jaromír – PAPÍRNÍK, Miloš. Papežská knihtiskárna benediktinů raj-
hradských v Brně 1881 – 1914. Brno : Moravská zemská knihovna, 2012. 135 s. [14] s. obr. příl. ISBN 
978-80-7051-195-4 (recenzia). In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. 
(pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 178-179. 

23. NĚMCOVÁ, Lucia: Kultúrne dejiny 1/2014. Ružomberok : Verbum, 2014. 170 s. ISSN 1338-2209. 
(recenzia). In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiat-
ky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 197-199. 

24. NĚMCOVÁ, Lucia: Notitiae Historiae Ecclesiasticae 2/2013. Ružomberok : Verbum, 2013. 113, [1] 
s. ISSN 1338-9572. (recenzia). In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. 
(pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 191-192. 

25. NĚMCOVÁ, Lucia: Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov. XVII. ročník. Pezi-
nok, 5. – 7. 10. 2014. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. M. Domenová. Prešov : 
ŠVK v Prešove, 2014, s. 173-177. 

26. NĚMCOVÁ, Lucia:  Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Jiří Mitáček (red.). Brno : 
Moravské zemské muzeum, 2013. 216 s. ISBN 978-80-7028-409-4 (recenzia). In: Kresťanská kultúra 
a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. 
Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 181-184. 

27. NĚMCOVÁ, Lucia: Zeszyty sądecko-spiskie 2014/Sandecko-spišské zošity 2014. Tom 8/Zväzok 8. 
Nowy Sącz, Stará Ľubovňa : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ; Ľubovnianske múzeum – hrad v 
Starej Ľubovni, 2014. 174, [2] s. ISBN 978-83-89989-64-2. (recenzia). In: Kresťanská kultúra a jej mies-
to v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. Prešov : 
ŠVK v Prešove, 2014, s. 196-197. 

28. VAŠKOVÁ, Gabriela: Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci. Patrik Derfiňák. 
Prešov : ŠVK Prešov 2013. 82 s. ISBN 978-80-89614-05-9. (recenzia). In Z dejín knižnej kultúry vý-
chodného Slovenska V. Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 181-182. 

29. VAŠKOVÁ, Gabriela: PAVLÍKOVÁ, Lenka – VRTEĽ, Ladislav. Klenoty slovenských archívov. Brati-
slava : VEDA, 2013. 232 s. ISBN 978-80-224-1335-0. (recenzia). In Z dejín knižnej kultúry východného 
Slovenska V. Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 187-188. 

30. VAŠKOVÁ, Gabriela: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku/ Rekatolizáció, 
ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon. Ed. Peter Kónya. Prešov : Vydavateľstvo Pre-
šovskej univerzity v Prešove, 2013. 424 s. ISBN 978-80-555-1050-7(recenzia). In: Kresťanská kultúra 
a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. M. Domenová. 
Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 184-187. 

31. VAŠKOVÁ, Gabriela: Tri lutherské vyznania viery z Uhorska/ Három lutheri hitvallás Magyarorszá-
gon/Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Eds. Peter Kónya, Zoltán Csepregi. Prešov : 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. 139 s. ISBN 978-80-555-0945-7. (recenzia). In: 
Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). 
Ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK v Prešove, 2014, s. 179-180. 

32. VAŠKOVÁ, Gabriela: Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : 
Prešovská univerzita v Prešove, 2013. 121 s. ISBN 978-80-555-0933-4. (recenzia). In: Z dejín šľachtic-
kých knižníc na Slovensku II. (fragmenty – pramene – sídla). Ed. M. Domenová. Prešov : PU,  2014. 
ISBN 978-80-555-1107-8, s. 139-143. 

33. ZÁVADSKÁ, Valéria: Informačná bezpečnosť  a knižnice, v knižniciach, pre knižnice...? In: Bulletin 
SAK, roč. 22, 3/2014, s. 5-13. ISSN 1335-1079. Dostupné na 
http://www.sakba.sk/bulletin/2014/3/index.html  
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Prednášky, konferenčné vystúpenia 

1. DŽUPINKOVÁ, Zuzana: Česká a slovenská básnická tvorba v ukrajinských prekladoch Milana Bobáka. 
In:  XVII. Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov (Pezinok, 5. – 7. 10. 2014) 

2. NĚMCOVÁ, Lucia:  Tvorba Karola Kálala a jeho pohľad na Slovensko do obdobia skončenia prvej sve-
tovej vojny. In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko – 
pamiatky – osobnosti – udalosti ) - vedecká konferencia  (Prešov, 10. – 11. 9. 2014) 

3. NĚMCOVÁ, Lucia: Tvorba Karla Kálala vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In: XVII. Ko-
lokvium slovenských, moravských a českých bibliografov (Pezinok, 5. – 7. 10. 2014) 

4. VAŠKOVÁ, Gabriela: Prešovské kolégium počas prvej svetovej vojny. In: Knižná kultúra Slovenska 
koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko – pamiatky – osobnosti – udalosti ) - vedecká 
konferencia  (Prešov, 10. – 11. 9. 2014) 

5. VAŠKOVÁ, Gabriela: Vinohradníctvo na Zemplíne na základe vybraných historických a topografických 
prác. In:  XVII. Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov (Pezinok, 5. – 7. 10. 2014) 

6. ZÁVADSKÁ, Valéria: Národný projekt je ukončený, a čo ďalej? In: Digitálna knižnica (Jasná, 
12.11.2014) 

Príspevky o knižnici v médiách, recenzie, ohlasy 

1. (tasr) Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry sprístupnia verejnosti (6.9.2014). Dostupné 
na http://pis.sk/clanok/14113/dokumentacno-
informacne_centrum_romskej_kultury_spristupnia_verejnosti.html. 

2. DŽUJKO, Ján: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska : (knižná kultúra – pamiatky – 
osobnosti). Prešov 17. septembra 2013. In: Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU 
v Prešove. ISSN 1337-0707. Roč. VIII, č. 2 (2013), s. 221-222. (konferencia Kresťanská kultúra a jej 
miesto v dejinách Slovenska v ŠVK) 

3. HURNÁ, Veronika: Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc 
mesta Prešov II. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. 181 s. ISBN 
978-80-85734-93-5. (recenzia) In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Dome-
nová. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2013. ISBN 978-80-89614-03-5, s. 184-186.  

4. ILJUK, Miroslav: Prezentacija v biblioteci = Prezentácia v knižnici / [avtor] -mi-. – Fotogr. In: Nove 
žyttja. Roč. 63, č. 7 (2012) [(2013)], s. 3. Ohlas na bibliogr.: Šelepec, Jozef: Rusínsko-ukrajinské ochot-
nícke divadlo na Slovensku (1919-1945) = Rus'ko-ukrajins'kyj amators'kyj teatr na Slovaččyni (1919-
1945). Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2012.  ISBN 978-80-896140-1. 

5. KOSMAČOVÁ, Mariana: Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov : osobnosti, udalosti, pamiatky. Ed. 
Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2012. 144 s. ISBN 978-80-85734-98-0. In: Kul-
turné dejiny. ISSN 1338-2209. Roč. IV, č. 1 (2013), s. 107-110. 

6. PAVLOVIČ, Richard: Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov. Marcela Domenová (ed.) (recenzia). In: 
Česko-slovenská historická ročenka 2013. Skalica ; Bratislava : VEDA Vydavateľstvo Slovenskej aka-
démie vied, 2014. ISBN 978-80-89391-35-6, ISSN 978-80-224-1390-9, s. 306-309. 

7. ROMAN, Michal: Knyha pro tvorčist' Illi Halajdy = Kniha o tvorbe Eliaša Galajdu / [avtor] M. R. – 
Fotogr. In: Nove žyttja. Roč. 63, č. 3 (2013), s. 2. (Rec.) Ňachajová, Mária: Eliáš Galajda - ukrajinský 
básnik a prekladateľ : (život a dielo) = Illja Halajda ukrajins'kyj poet i perekladač : (žyttja i tvorčist'). 
Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2012. ISBN 9788085734997. 

8. Štátna vedecká knižnica v Prešove ukončila národný projekt Dokumentačno-informačné centrum róm-
skej kultúry. (31.10.2014). Dostupné na http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=472 
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9. ŠTEFLOVÁ, Lucia: Sdružení knihoven České republiky v roce 2012: Ročenka. Eds. L. Prchalová, J. 
Kubíček. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2013. 150 s. ISBN 978-80-86249-97-4 (recenzia). In:  Anna-
les Historici Presovienses, 2/2013, s. 134-135. 
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ÚČASŤ ZAMESTNANCOV NA PRACOVNÝCH CESTÁCH V  ROKU 2014       Príloha č. 4 

 

1. Termín Názov podujatia Miesto konania Mená účastníkov 

1. 13.-15.1. 

Tvorba digitálneho záznamu v rámci oblasti 
Rómovia a remeslá: vznik maľby výtvarníkov  
Tibora Oláha a Ondreja Ruszoa 
 

Výtvarná dielňa  
Plešivec 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

2. 14.1. 9. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Mária Halienová 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

3. 20.1. 
Návšteva rómskeho výtvarníka T. Oláha – 
prevzatie diela 
Stretnutie s terénnym pracovníkom J. Rusnákom 

Plešivec Roman Čonka 

4. 22.1. Koncepcia začlenenia Rómov na Slovensku 
Hotel Yasmin Koši-
ce 

Roman Čonka 

5. 23.1. Zasadnutie Správnej rady SAK UK UCM Trnava Valéria Závadská 
6. 26.-28.1. Pracovné stretnutie ŠVK Prešov Ľudmila Regecová 

7. 27.-29.1. Školenie ku KIS Virtua SNK Martin 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Gabriela Vašková 

8. 30.1. Školenie k zmenám finančného riadenia NP 
Hotel Bôrik  
Bratislava 

Radoslav Slovík 
Jana Velebírová 

9. 5.-7.2. 
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti I. 
(skupina manažéri) 

Datacentrum  
Bratislava 

Valéria Závadská 

10. 5.-8.2. 

Stretnutie s rómskym tanečníkom Róbertom 
Sendreiom a vedením Akadémie dramatických 
umení v B. Bystrici 
Natáčanie rozhovorov s respondentmi vrámci 
aktivity Orálna história a Hudobné dedičstvo 
Rómov 
Dokumentácia umeleckých aktivít a hudobného 
predstavenia kapely Le Bohémiens 

Banská Bystrica 
Bratislava 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

11. 9.-11.2. 
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti I. 
(skupina informatici – nešpecialisti IB) 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

12. 15.-16.2. 

IV. Rómsky reprezentačný ples Spiša: 
- stretnutie s respondentmi pre oblasť Orálna 

história – Bc. Klempárová, Mgr. Vospálek 
a iní. 

- záznam vystúpenia hudobných a tanečných 
zoskupení: Simply Family, Diny, The Angels, 
Gipsy Passion 

Dokumentácia výstavy rómskych umeleckých diel 
a fotografií 

Smižany 

Erika Godlová 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

13. 17.2. Zasadnutie Redakčnej rady Bulletinu SAK UK TU Košice Valéria Závadská 

14. 20.2. 

Stretnutie s p. Lopuchovským s cieľom prípravy 
spolupráce na uskutočnení spomienkovej výstavy 
na amatérskeho rezbára Ondreja Gadžora 
Oboznámenie sa s priestormi a technickým vyba-
vením kaštieľa za účelom ďalšej spolupráce pri 
organizovaní hudobných vystúpení 

Košice – Krásna 

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

15. 21.-23.2. 

Vytvorenie digitálneho záznamu hudobno-
tanečného vystúpenia súboru Romano Jilo 
z Krupiny 
Rozhovor s vedúcim súboru, Petrom Kačicom 

Kino Krupina 
Krupina 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 
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16. 26.-27.2. 
Skúška na výkon zodpovednej osoby v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov 

Úrad na OOÚ Mária Halienová 

17. 26.-28.2. 
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti II. 
(skupina manažéri) 

Datacentrum  
Bratislava 

Valéria Závadská 

18. 28.2. 
Stretnutie s potenciálnymi respondentmi (účast-
níkmi konferencie) pre oblasť spomienkového 
rozprávania 

MsÚ Poprad 
Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vojtech Sloboda 

19. 3.-4.3. 

Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti II. 
(skupina informatici – nešpecialisti IB) 
Zasadnutie PS pre interoperabilitu a PS pre autor-
ské práva 

Datacentrum 
Bratislava 
NOC Bratislava 

Mária Halienová 

20. 4.3. 
Zasadnutie pracovnej skupiny pre registre a autori-
ty 

NOC Bratislava Anna Vaľková 

21. 4.-5.3. 
Zasadnutie Správnej rady SAK, Valné zhromažde-
nie SAK a odborný seminár k ochrane osobných 
údajov 

MsK Piešťany Valéria Závadská 

22. 6.3. 
Pracovné rokovanie s odborníkom na audiotechni-
ku 

Akadémia umení 
Banská Bystrica 

Mária Halienová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

 12.3. 
Otvorenie výstavy Romane čercheňa – Rómske 
hviezdy 

ZOS 
Michalovce 

Roman Čonka 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

23. 19.-20.3. 
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti III. 
(skupina manažéri) 

Datacentrum  
Bratislava 

Valéria Závadská 

24. 24.-25.3. 
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti III. 
(skupina informatici – nešpecialisti IB) 

Datacentrum 
Bratislava 
NOC Bratislava 

Mária Halienová 

25. 25.3. 
Zasadnutie komisie pre HKF knihovníckej sekcie 
SSKK 

HÚ SAV 
Bratislava 

Marcela Domenová 

26. 31.3. Otvorenie TSK VKJB Košice Valéria Závadská 

27. 31.3.-3.4. Medzinárodná konferencia Digitálna knižnica Nízke Tatry Jasná 
Mária Halienová 
Valéria Závadská 

28. 8.4. 10. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

29. 10.4. Pracovné stretnutie PS pre interoperabilitu NOC Bratislava Mária Halienová 

30. 10.4. 
Prvé stretnutie s ľudovým tanečníkom Jozefom 
Mikom, obhliadka priestorov, dohodnutie podmie-
nok pre dokumentovanie 

Bardejov,  
časť Poštárka 

Roman Čonka 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

31. 14.-15.4. 
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti IV. 
(skupina informatici – nešpecialisti IB) 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

32. 15.4. Pracovné stretnutie PS pre autority a registre NOC Bratislava Anna Vaľková 

33. 15.4. 
Pracovné stretnutie, odovzdanie dokumentácie k 
NP 

MK SR 
Bratislava 

Radoslav Slovík 

34. 19.-20.4. Dokumentácia koncertu kapely Le Bohémiens 
Hotel Belleveue 
Starý Smokovec 

Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

35. 29.4. 
Odborný seminár Akvizícia, budovanie, sprístup-
ňovanie a ochrana knižných e-fondov 

ŠVK 
Banská Bystrica 

Anna Vaľková 

36. 25.4. 
Vytvorenie digitálneho záznamu z otvorenia výsta-
vy rezbára Ondreja Gadžora 

MC Krásna  
Košice 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

37. 27.-28.4. 
Jazz in The City – dokumentácia koncertu pri prí-
ležitosti krstu DVD Gipsy Jazz Festival, dokumen-

Divadelný a hudob-
ný ateliér Babylon 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
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tácia rozhovoru s Milom Suchomelom, lídrom jeho 
orchestra 

Bratislava Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

38. 30.4. 
Pracovné stretnutie k príprave hudobného wor-
kshopu 

Centrum sociálnej 
pomoci mladým 
Lučenec 

Zdeněk Kovář 
Erika Godlová 

39. 9.5. Prezentácia NP DICRK v rámci Roadshow OPIS 
Dolná brána 
Košice 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 

40. 5.-6.5. 
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti V. 
(skupina informatici – nešpecialisti IB) 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

41. 12.5. 
Nahrávanie spomienkového rozprávania s JUDr. 
Gustávom Karikom 

Nová Dubnica 

Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 
Vojtech Sloboda 

42. 14.5. 

 
Prezentácia NP DICRK v rámci Roadshow OPIS 
 
Pracovné rokovanie s riaditeľku SOSŠ Mgr. Jurgo-
vianovou 

Centrum mesta – 
pešia zóna 
Spišská Nová Ves 
SSOŠ 
Kežmarok 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 

43. 16.5. 
Pracovné stretnutie k návrhu rozpočtu pre obdobie 
trvalej udržateľnosti NP 

MK SR  
Bratislava 

Anna Hajníková 
Valéria Závadská 

44. 23.5. Dokumentácia pomníka Cinka Panny v obci Gemer 
Obecný úrad 
Gemer 

Roman Čonka 

45. 27.5. 11. stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

46. 27.5. Pracovné stretnutie na OI MK SR MK SR Bratislava Mária Halienová 

47. 27.5. 
Dokumentácia rozhovoru s kurátorom výstavy 
remeselníka Ondreja Gadžora Pavlom Lopuchov-
ským 

Kaštieľ Krásna 
Košice 

Roman Čonka 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

48. 3.-4.6. Zasadnutie SR SAK 
ŠVK  
Banská Bystrica 

Valéria Závadská 

49. 4.6. 
Dokumentovanie prác študentov odboru kováč, 
dokumentovanie víťazných modelov šiat 

SSOŠ 
Kežmarok 

Roman Čonka 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

50. 5.6. 
Dokumentovanie tanečného vystúpenia rómskeho 
ľudového tanečníka Jozefa Miku 

Bardejov, časť Poš-
tárka 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

51. 11.-12.6. 16. zasadnutie Národnej komisie pre služby 
Verejná knižnica M. 
Rešetku, Trenčín 

Valéria Ferková 

52. 12.6. 5. pracovná porada bibliografov SNK Martin Marcela Domenová 

53. 13.6 Festival študentského remesla 
SSOŠ 
Kežmarok 

Roman Čonka 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

54. 17.-18.6. Nahrávanie krstu knihy „Rómske múdre slová 
Flow McRoy 
Lounge, Eurovea, 
Bratislava 

Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

55. 19.6. Seminár Stratégia rešeršovania SNK Martin 
Karin Brugerová 
Valéria Ferková 
Mária Frišničová 

56. 23.-29.6. 

Dokumentovanie speváckeho vystúpenia 
a rozhovoru s kráľom rómskych piesní Jánom 
Rigom 
Dokumentovanie speváckeho a tanečného vystúpe-
nia komunity olašských Rómov 

Zlaté Klasy 
 
Dunajská Lužná 

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

57. 24.6. Technický seminár VMvare NTS Košice 
Tomáč Cina 
Mária Halienová 

58. 25.6. Akčné projektové stretnutie k NP MK SR Bratislava Radoslav Slovík 
59. 2.7. Pracovné stretnutie na SORK MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

60. 2.7. 
Stretnutie k metodike evidencie nehmotného kul-
túrneho dedičstva 

Múzeum SNP 
Banská Bystrica 

Anna Vaľková 

61. 3.-4.7. 
Dokumentovanie vystúpenia rómskej cimbalovej 
kapely Oráčkovcov 

Starý Smokovec 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

62. 15.7. Stretnutie pracovnej skupiny pre interoperabilitu NOC Bratislava Mária Halienová 

63. 16.7. 
Overenie informácií a návšteva u Kataríny Botošo-
vej 
Stretnutie s Jánom Demem za účelom rozhovoru 

Klenovec, Lučenec 
Rimavské Jánovce 

Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 

64. 18.-19.7. 
Dokumentovanie multižánrového workshopu Kašt-
fil jilo 

Pastoračné centrum 
Čičava 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

65. 23.7. 12. pracovné stretnutie RKS MK SR Bratislava Radoslav Slovík 

66. 23.7. Stretnutie s terénnymi pracovníkmi 
Vranov nad Topľou 
Veľké Kapušany 

Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 

67. 25.7. 
Stretnutie s Radkou Molcovou k doplneniu infor-
mácií k prepisom nahrávok 
Stretnutie s riaditeľom divadla Karolom Adamom 

Krajské osvetové 
stredisko Košice 
Divadlo Romathan 
Košice 

Zdeněk Kovář 

68. 12.8. Workshop k prezentácii riešenia systému CAIR NOC Bratislava 
Mária Halienová 
Radoslav Slovík 
Anna Vaľková 

69. 20.8. 
Stretnutie s dr. Vlastou Fabiánovou – zabezpečenie 
spolupráce pre ďalšie obdobie 

Detašované pracovi-
sko UKF Nitra, Spiš-
ská Nová Ves 

Zdeněk Kovář 

70. 23.-27.8. Hudobno-tanečný workshop 
CESPOM 
Lučenec 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 
Vojtech Sloboda 

71. 9.9. 
3. pracovné stretnutie pracovnej skupiny pre regis-
tre a autority 

NOC Bratislava Anna Vaľková 

72. 12.9. 
Stretnutie s riaditeľom divadla Karolom Adamom 
– príprava kultúrneho programu k ukončeniu NP 

Divadlo Romathan 
Košice 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 

73. 17.9. 13. pracovné stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

74. 17.9. Pracovné stretnutie k mapovej službe TU Zvolen Radoslav Slovík 

75. 1.10. 
Nahrávanie rozhovoru s Mgr. Dudom 
Získanie dokumentačného materiálu z rómskej 
komunity 

Komunitné centrum 
ROMIX 
Husí hrb Sabinov 

Roman Čonka 
Erika Godlová 
Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 

76. 1.-2.10. 
Vzdelávanie k informačnej bezpečnosti – nadstav-
ba I., (skupina informatici – nešpecialisti IB) 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

77. 1.-2.10. Zasadnutie SR SAK SAV Smolenice Valéria Závadská 

78. 2.10. 
Stretnutie a nahrávka rozhovoru s riaditeľkou 
SSOŠ 

SSOŠ Kežmarok 
Podtatranské osveto-

Roman Čonka 
Erika Godlová 
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Dokumentácia výstavy celoslovenskej súťaže vý-
tvarných prác žiakov „Rómska paleta“ 

vé stredisko Poprad Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 
Vladimír Paprčka 

79. 5.-7.10. 
17. Kolokvium slovenských, moravských 
a českých bibliografov 

Malokarpatská kniž-
nica Pezinok 

Zuzana Džupinková 
Lucia Němcová 
Gabriela Vašková 

80. 10.-11.10. Stretnutie členov výboru KP SSKK PSK 
Podtatranská knižni-
ca Poprad 

Marcela Domenová 

81. 14.10. Školenie k verejnému obstarávaniu 
Inštitút vzdelávania 
Košice 

Jana Velebírová 

82. 21.10. Akvizícia dokumentov ŠVK Košice Anna Vaľková 
83. 23.10. Pracovné stretnutie informatikov rezortu MK SR MK SR Bratislava Mária Halienová 

84. 28.10. 
Školenie k technickým procesom NP OPIS PO2 
14. pracovné stretnutie RKS 

 
Tomáš Cina 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

85. 29.-30.10. 
Vzdelávanie k informačnej bezpečnosti – nadstav-
ba II. 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

86. 5.-6.11. 
Vzdelávanie k informačnej bezpečnosti – nadstav-
ba III. 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

87. 7.11. 
Koordinačné stretnutie prijímateľom NO OPIS 
PO2 k výmene skúsenosti 

Múzeum SNP 
Banská Bystrica 

Márria Halienová 
Zdeněk Kovář 
Zuzana Paľuchová 
Radoslav Slovík 
Anna Vaľková 

88. 10.-12.11. Konferencia Digitálna knižnica Hotel Družba Jasná 
Mária Halienová 
Valéria Závadská 
Zuzana Závadská 

89. 10.-12.11. Medzinárodný kongres ITAPA 2014 
Hotel Crowne Plaza 
Bratislava 

Radoslav Slovík 

90. 18.-20.11. 
Dokumentovanie koncertu kapely Diabolské husle 
a hostia 
Rozhovor s Jánom Berkym-Mrenicom ml. 

Majestic Music Club 
Bratislava 

Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Zuzana Paľuchová 
Vojtech Sloboda 

91. 19.11. 
Stretnutie pracovnej skupiny pre registre a autority 
Stretnutie pracovnej skupiny pre interoperabilitu 

NOC Bratislava 
Mária Halienová 
Anna Vaľková 

92. 20.11. 
Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografickú 
činnosť 

SNK Martin 
Marcela Domenová 
Anna Vaľková 

93. 24.11. 
Celoslovenská odborná konferencia Profesia kni-
hovník II. 

SNK Martin Valéria Závadská 

94. 24.11. Školenie Softip Profit Plus ŠVK Košice 
Anna Hajníková 
Františka Vašková 
Jana Velebírová 

95. 27.11. Prezentácia nového dizajnu systému ORES MK SR Bratislava Valéria Závadská 

96. 27.11. 
Konzultácie k funkcionalitám skenera 
a skenovacieho softvéru 

UKB Bratislava Zuzana Závadská 

97. 1.12. 
Dokumentovanie predstavenia Divadla Romathan 
„Romathan v novom šate“ 

Historická radnica 
Košice 

Roman Čonka 
Zdeněk Kovář 
Jana Paľová 
Vojtech Sloboda 

98. 3.-4.12. 
Vzdelávanie k informačnej bezpečnosti – nadstav-
ba IV. 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

99. 9.12. 15. pracovné stretnutie RKS MK SR Bratislava 
Radoslav Slovík 
Valéria Závadská 

100. 10.12. 
Pracovná porada k metodike spracovania starých 
tlačí 

SNK Martin 
Marcela Domenová 
Lucia Němcová 
Gabriela Vašková 



Štátna vedecká knižnica v Prešove                                       Výročná správa za rok 2014 

 
98 

 

101. 10.-11.12. 
Vzdelávanie k informačnej bezpečnosti – nadstav-
ba V. 

Datacentrum  
Bratislava 

Mária Halienová 

102. 16.12. 
Zasadnutie pracovných skupín – prezentácia portá-
lu Slovakiana.sk 

NOC Bratislava 
Anna Vaľková 
Valéria Závadská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTATISTIKA VÝKONOV  ŠVK          Príloha č. 5 

Ukazovateľ 
Merná 
Jednotka 

Skutočnosť 
2012 

Skutočnosť 
2013 

Skutočnosť 
2014 
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AKVIZÍCIA A  SPRACOVANIE  
CELKOVÝ  STAV  FONDU  kn. j. 543 454 556 734 568 313 
Ročný prírastok, z toho: 
− knihy 
− periodické dokumenty 
− špeciálne dokumenty 

kn. j. 

13 000 
11 286 
1 555 

159 

13 407 
11 641 
1 628 

138 

11 960 
10 266 
1 632 

62 
Ročný prírastok, z toho: 
− nákup 
− povinný výtlačok 
− dary 
− výmena 
− digitálne kultúrne objekty 
− bezodplatný prevod, náhrady 

kn. j. 

13 000 
6 129 
 3 429 
3 334 

87 
0 

21 

13 407 
6 537 
 3 610 
3 210 

50 
0 
0 

11 960 
5 167 
 3 756 
2 965 

55 
17 
0 

Úbytky knižni čného fondu kn. j. 1 679 127 381 
Spracovanie záznamy 13 000 13 407 11 960 
Retrospektívne spracovanie záznamy + kn. j. 21 591 19 114 1 253 

KNIŽNI ČNO-INFORMA ČNÉ SLUŽBY  
REGISTROVANÍ  POUŽÍVATELIA   10 334 9 634 8 842 
POČET  NÁVŠTEVNÍKOV  celkom, z toho: 
− požičovňa 
− študovne 
− OPAC, webstránka 
− podujatia 

Osoby 

505 389 
65 212 
14 267 

424 821 
1 089 

497 626 
81 214 
14 090 

401 363 
959 

441 523 
74 648 
9 998 

356 118 
759 

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. 
 

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 

268 300 
220 147 
48 153 
6 111 
5 499 

558 
44 
10 

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

počet 

112 
25 
50 
30 
7 

110 
29 
48 
32 
1 

112 
35 
46 
30 
1 

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

počet 
 
 
počet  
kn. j. 
zv. 

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

115 053 
110 291 

873 
3 097 

937 
2 160 

98 153 
94 327 
1 311 
2 965 
1 058 
1 907 

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

záznamy 

2 529 
1 107 
1 032 

390 

2 072 
811 

1 331 
560 

2 987 
1 114 
1 630 

243 
Spracovanie HKF, výskumná činnosť tituly 368 557 768 
Edičná činnosť tituly 6 6 4 

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 
Informa čná a rešeršná činnosť celkom, z toho: 
− bibliografické informácie 
− faktografické informácie 
− rešerše 

počet 

37 066 
18 318 
18 428 

320 

38 420 
19 964 
18 456 

255 

39 871 
26 041 
13 830 

295 
Reprografické služby pre používateľov počet 38 765 41 560 35 955 

 
 
 
Prešov, 19. február 2015    Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka 


