Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
za rok 2017

Názov organizácie: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Sídlo: Lazovná ulica 9, 975 58 Banská Bystrica
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia organizácie: príspevková organizácia
Miesto konania verejného odpočtu: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica
Čas konania verejného odpočtu: 19. apríla 2018 o 10.00 h.
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 je dostupná na internetovej stránke organizácie:
http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2017-329.html
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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zriaďovateľ:
Dátum zriadenia organizácie:
Forma hospodárenia:
Štatutárny zástupca:
Členovia vedenia:

Kontakt:

Hlavné činnosti organizácie:

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry SR
26. 3. 1926
príspevková organizácia
PhDr. Blanka SNOPKOVÁ, PhD. – poverená zastupovaním riaditeľa
PhDr. Oľga DOKTOROVÁ – vedúca odboru riaditeľky
PhDr. Blanka SNOPKOVÁ, PhD. – vedúca odboru služieb, vedúca oddelenia bibliografie
Mgr. Peter MAJLING – vedúci oddelenia absenčných služieb
Mgr. Veronika UHRÍKOVÁ – vedúca oddelenia prezenčných služieb
Mgr. Jana VRANOVÁ – vedúca odboru knižničných fondov
Eva FEKIAČOVÁ – vedúca oddelenia správy fondov
Mgr. Soňa ŠVÁČOVÁ, PhD. – vedúca Literárneho a hudobného múzea
RNDr. Martin KASSA – vedúci ekonomicko-správneho odboru
Ing. Ľubica BENICKÁ – vedúca ekonomického oddelenia
Telefón:
+421 48 / 4155067
Fax:
+421 48 / 4124096
E-mail:
svkbb@svkbb.eu
http:
www.svkbb.eu

knižničná činnosť
múzejná činnosť
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2.

ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len ŠVK) je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva
kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského a regionálneho charakteru, ktorými je poverená na základe Zriaďovacej listiny č. MK
555/2002-1 s účinnosťou od 1. apríla 2002 a Rozhodnutia MK SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej
knižnice č. MK-2811/2015-110/14275 z 15. októbra 2015, ako aj Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, a Zákona 38/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony a v súlade s Výnosom MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania
základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. Je verejnou kultúrnou,
informačnou, zberateľskou, vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje svoje služby širokému a
rôznorodému spektru používateľov, čo ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov, ako aj zloženie a rozsah
poskytovaných knižnično-informačných služieb.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum (ďalej LHM), ktorého poslaním je zhromažďovať,
zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva. Vo svojej činnosti sa múzeum
zameriava na dokumentáciu literárneho a hudobného života a tiež bábkarských tradícií v banskobystrickom regióne,
dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na území Slovenska. Vo svojej činnosti rozvíja šesť
základných strategických oblastí: vedeckovýskumnú činnosť; odbornú ochranu zbierkových predmetov; akvizičnú činnosť;
prezentačnú činnosť – sprostredkovanie výstupov z odbornej a vedeckovýskumnej činnosti; rozvoj ľudských zdrojov –
vytváranie podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie rozširovanie odbornosti zamestnancov; digitalizáciu zbierkových
predmetov. Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami (Múzeum – domov múz, Bábkarský salón, Ľudové hudobné
nástroje, Pamätná izba Jozefa Murgaša a Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove a Pamätná izba Pavla Tonkoviča
v Podkoniciach) prezentuje výsledky svojej práce verejnosti. Výstavnou činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety
a fondy na Slovensku a v zahraničí a v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave sa podieľa na budovaní
elektronického katalógu muzeálnych zbierkových predmetov na Slovensku CEMUZ.
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Činnosť knižnice bola zameraná najmä na plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu č. MK 3749/2016-341/14388 v oblasti
knižničnej, múzejnej, archívnej a vedeckovýskumnej, ako aj v oblasti sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov. Celkovo knižnica získala od návštevníkov 1 553 kultúrnych poukazov, z toho 1 471 v
Literárnom a hudobnom múzeu.
Prostredníctvom špecializovaných študovní a ďalších pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít –
Galérie v podkroví a Divadla D44, ŠVK poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného knižnično-informačného
centra. Špecializované služby mohli používatelia využívať v piatich jazykových centrách, budovaných v rámci medzinárodnej
kultúrnej spolupráce:
1.
Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goethe inštitútom na Slovensku,
2.
Britskom centre,
3.
Centre slovanských štúdií na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR, Ruským centrom
vedy a kultúry, Poľským inštitútom v Bratislave a Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave,
4.
InfoUSA na základe Memoranda o porozumení s kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA v SR,
5.
Window of Shanghai na základe Memoranda o výmene a spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou v Čínskej
ľudovej republike a ŠVK a na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku
a Veľvyslanectvom SR v ČĽR.
V zmysle platnej legislatívy a na základe dohôd so Slovenskou národnou knižnicou knižnica plnila úlohy:
 koordinačného, výskumného, metodického, vzdelávacieho, poradenského a štatistického pracoviska knižničného
systému,
 zhromažďovala, odborne spracovávala, uchovávala, ochraňovala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond,
predovšetkým domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty,
 ako konzervačná knižnica Slovenskej republiky získavala a uchovávala povinné výtlačky v zmysle zákona č. 212/1997
Z. z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z. z. a 535/2003 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických
publikácií,

-7-

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

 poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry
a vzdelávania,
 poskytovala čitateľom medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
 podieľala sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,
 podieľala sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie bibliografickým spracovaním štúdií publikovaných vo
vedeckých zborníkoch,
 plnila celoštátne úlohy v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti: národnooslobodzovacie
hnutie, SNP a odboj, cestovný ruch, ekológia, architektúra, stavebníctvo a urbanizmus,
 budovala a sprístupňovala vlastnú regionálnu bibliografickú databázu Pamäť mesta Banská Bystrica,
 zabezpečovala bibliografickú registráciu slovenských patentových spisov a technických noriem,
 koordinovala a metodicky usmerňovala správu seriálov v celoslovenskej databáze projektu KIS3G.
V nadväznosti na dlhoročnú spoluprácu s Úradom priemyselného vlastníctva a s Kanceláriou Národnej rady SR boli
poskytované knižnično-informačné a poradenské služby v rámci:
1.
Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov,
2.
Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR,
3.
Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Literárne a hudobné múzeum zabezpečovalo v roku 2017 nasledovné úlohy:
- na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety
ako súčasť kultúrneho dedičstva z oblasti literárneho a hudobného života na Slovensku,
- dokumentovať výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na Slovensku,
- popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentovať výsledky svojej práce verejnosti,
- expozičnou a výstavnou činnosťou prezentovať múzejné zbierkové predmety a fondy na Slovensku a v zahraničí,
- v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave sa podieľať na budovaní elektronického katalógu
muzeálnych zbierkových predmetov na Slovensku,
- realizovať spoločné prezentačné aktivity s partnerskými múzeami na Slovensku a v zahraničí.
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V roku 2017 navštívilo ŠVK v Banskej Bystrici 150 020 návštevníkov, z ktorých 73 079 využilo jej knižnično-informačné služby
a realizovalo 156 066 transakcií prostredníctvom on-line katalógu. Pravidelne využívalo knižnično-informačné služby knižnice
8 214 aktívnych čitateľov, ktorí si vypožičali 227 151 dokumentov, z toho 152 887 absenčne a 74 264 prezenčne. Konzultanti
spracovali pre používateľov 6372 rešerší z bibliografických a plnotextových databáz. Používatelia mali k dispozícii knižničný
fond v rozsahu 1.730 910 knižničných dokumentov a 1 330 titulov periodík vychádzajúcich v roku 2017, z toho 179
zahraničných. Štátna vedecká knižnica a jej Literárne a hudobné múzeum pripravili pre návštevníkov 512 podujatí.
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Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele ŠVK v Banskej Bystrici za roky 2016 – 2017

ROK 2016
Stav knižničného fondu k 31. 12.
Prírastok knižničného fondu spolu
z toho
 knihy
 periodiká
 normy
 patenty
 hudobniny
 mapy
 CD ROM
 mikrofilmy
 video a audio dokumenty
 pohľadnice
Prírastok knižničného fondu
nadobudnutý kúpou
Počet vyradených dokumentov
(úbytky)
Počet dochádzajúcich titulov periodík
 z toho zahraničné periodiká
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ROK 2017

1.722 560

1.730 910

8 526

10 342

6 388
1 499
206
121
9
56
163
0
41
43

7 440
1 822
524
85
36
86
176
0
85
88

1 762

3 193

863

1 992

1 247

1 330

204

179

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

ROK 2017

ROK 2016
Aktívni používatelia
Počet návštevníkov spolu
z toho
 používatelia
knižničných služieb
Výpožičky spolu
z toho
 absenčné výpožičky
 prezenčné výpožičky
MVS a MMVS spolu
Počet stiahnutých dok.
z licencovaných databáz
Počet rešerší
Počet návštev www stránky
Počet zobrazení www stránky
Počet podujatí
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8 887

8 214

142 600

150 020

80 745

73 079

233 633

227 151

146 461
87 172

152 887
74 264

1 115

1 304

5 164

2 288

7 250

6372

147 312

138 434

310 856

330 588

532

512
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3.

CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA

V roku 2016 bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
uzatvorený Kontrakt č. MK – 3749/2016-341/14388 na rok 2017, ktorý predstavoval základný plánovací a organizačný
dokument knižnice, vymedzujúci vzťahy medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ako ústredným orgánom štátnej
správy a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, ako organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Kontrakt sa uzatvoril v súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:
 výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č.
206/2009 Z. z. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“),
 výkon základných odborných činností múzeí podľa zákona č. 38/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009
Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v súlade
s Výnosom MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných
odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty,
 archívna činnosť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 216/2007 Z. z.,
 vedecko-výskumná činnosť,
 sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
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Tab. č. 2: Rekapitulácia činností a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2017

FINANČNÉ KRYTIE
NÁZOV ČINNOSTI
a
Knižničná činnosť podľa zákona
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
Múzejná činnosti podľa zákona
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a
galériách a ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty
Archívna činnosť podľa zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach
Vedecko-výchovná činnosť
Spolu

VÝDAVKY
SPOLU

1

PROSTRIEDKY
ZO ŠR

FINANČNÉ KRYTIE - SKUTOČNOSŤ
Z INÝCH

Z TRŽIEB

ZDROJO

A VÝNOSOV

V

3

4

2

(eur)

VÝDAVKY
SPOLU

PROSTRIEDKY
ZO ŠR

5

6

Z TRŽIEB
A VÝNOSOV

7

Z INÝCH
ZDROJOV

8

789 112

720 251

68 861

850 112

769 929

76 234

3 949

257 306

240 012

17 294

282 690

265 762

16 428

500

82 706

79 234

3 472

84 933

81 613

3 320

3 000

3 000

3 000

3 000

1 132 124

1 042 497

1 220 735

1 120 304

89 627

95 982

4 449

Objem finančných prostriedkov dohodnutých v kontrakte, ktoré sú určené na plnenie činností (ďalej len „príspevok“) bol
stanovený vo výške 1 042 497 eur a bol určený na krytie bežných výdavkov. Najvyšší objem bol určený na krytie knižničnej
činnosti 69,70 %, na múzejnú činnosť 22,73 %, na archívnu činnosť 7,30 % a najmenší objem bol rozpísaný na vedeckovýskumnú činnosť 0,26 %.
V kontrakte na rok 2017 sa Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zaviazala dosiahnuť rozpočtované vlastné príjmy vo
výške 89 627 eur. Vlastné príjmy boli určené predovšetkým na finančné krytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou knižnice
a na krytie kapitálových výdavkov.
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Skutočnosť k 31. 12. 2017, ktorá zahŕňa aj kapitálové výdavky zo zdroja 131G vo výške 7 702 eur, bola vyššia o 77 807 eur,
z čoho zriaďovateľ upravil rozpočtovým opatrením príspevok na:
 mzdy a odvody o 32 802 eur,
 prioritné projekty 35 750 eur,
 financovanie kultúrnych poukazov vo výške 1 553 eur.
Vlastné príjmy boli dosiahnuté vo výške 91 922 eur, čo predstavuje zvýšenie o 2 295 eur. Skutočné čerpanie vlastných príjmov
bolo vo výške 95 982 eur.
Mimorozpočtové prostriedky vo výške 4 449 eur boli určené na výstavnú činnosť Literárneho a hudobného múzea,
organizáciu konferencií, vedeckovýskumnú činnosť a akvizíciu odborných dokumentov.
Graf. č. 1: Porovnanie skutočnosti so schváleným rozpočtom v členení na činnosti
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Tab. č. 3: Rekapitulácia výdavkov a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2017 podľa ekonomickej klasifikácie

NÁZOV ČINNOSTI

A
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV
620 - Poistné a príspevok do
poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
600 - Bežné výdavky spolu
700 - Kapitálové výdavky
600+700 Spolu

FINANČNÉ KRYTIE
Z TRŽIEB

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

1

PROSTRIEDK
Y ZO ŠR

A
VÝNOSOV

2

3

Z INÝCH

ZDROJOV

4

SKUTOČNOSŤ FINANČNÉHO KRYTIA K
31.12.2017
Z TRŽIEB
PROSTRIEDK
Z INÝCH
SPOLU
A
Y ZO ŠR
ZDROJOV
VÝNOSOV

5

6

7

629 280

619 322

9 958

649 115

643 629

208 659

204 172

4 487

230 463

230 463

285 472

210 290

75 182

298 612

222 394

71 769

8 713

8 713

16 116

7 866

1 132 124

1 042 497

23, 982
1 202
172
18 563
1 220
735

1 112 602

85 121

7 702

10 861

1 120 304

95 982

1 132 124

1 042 497

89 627

89 627

8

5 486

4 449
4 449

4 449

Príspevok zriaďovateľa určený ako záväzný ukazovateľ vo výške 1 132 124 eur bol rozpisom záväzných ukazovateľov
štátneho rozpočtu na rok 2017 rozpísaný nasledovne:
1. Záväzný ukazovateľ na bežné výdavky
1 132 124 eur
z toho na mzdy, platy, a OOV
629 280 eur
2. Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
79
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Skutočnosť k 31. 12. 2017 bola vo výške 1 220 735 eur. Rozdiel oproti schválenému rozpočtu predstavuje 88 611 eur a tento
zahŕňa výdavky na prioritné projekty vo výške 35 750 eur, úpravu rozpočtu na platy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody
vo výške 32 802 eur a finančné prostriedky za kultúrne poukazy vo výške 1 553 eur. Okrem zmeny záväzných ukazovateľov
štátneho rozpočtu knižnica získala finančné prostriedky z iných zdrojov vo výške 4 449 eur.
Porovnanie rozpisu schváleného v kontrakte a skutočnosti k 31.12.2017 je znázornené v nasledujúcom grafe.
Graf .č. 2: Štruktúra výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
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3.1

Výkon odborných knižničných činností

V rámci výkonu odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č.
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len knižničný zákon) mala
ŠVK v roku 2017 stanovené hlavné ciele v oblasti doplňovania a budovania knižničného fondu, jeho ochrany a očisty, v oblasti
poskytovania knižnično-informačných služieb, v oblasti kooperácie na budovaní Súborného katalógu knižníc v rámci
konzorcia KIS3G a bibliografického systému SR.

3.1.1

Ciele v oblasti doplňovania knižničného fondu

K 31. 12. 2017 ŠVK evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.730 910 knižničných jednotiek. Do knižničného fondu bolo
v priebehu roka spracovaných 10 342 knižničných jednotiek, vyradených bolo 1 992 knižničných jednotiek. Z typologického
hľadiska tvoria fond knižnice knihy, periodiká, kartografické dokumenty, normy, patenty, pohľadnice, hudobniny,
audiovizuálne dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše a elektronické dokumenty.
CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť každoročne rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 1 200 knižničných
jednotiek.
Plnenie kontraktu (ukazovateľa prírastok knižničného fondu formou kúpy) bolo splnené. Formou kúpy bolo
nadobudnutých 3 193 dokumentov, čo predstavuje 30,87 % celkového prírastku. Celkovo bolo do knižničného
fondu v priebehu roka spracovaných 10 342 knižničných jednotiek (7 440 kníh, 1 822 periodík, 1 080
špeciálnych typov dokumentov). Formou povinného výtlačku bolo nadobudnutých 4 531 dokumentov, formou
darov 2 139 dokumentov, zvyšok získala knižnica výmenou, bezodplatným prevodom a vlastnou edičnou
činnosťou. Celkovo boli v roku 2017 na nákup informačných zdrojov vynaložené finančné prostriedky vo výške
70 005,62 € (monografie – 40 974,48 €, periodiká – 20 042,14 €, databázy – 8 989,- €).
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V roku 2017 Ministerstvo kultúry SR, zriaďovateľ knižnice, nepodporilo akvizíciu formou prioritných projektov.
Z rozpočtu organizácie bolo na nákup všetkých typov dokumentov určených 60 000,- €. Národná banka
Slovenska poskytla grant vo výške 1 500,- € na nákup dokumentov z oblasti ekonómie, finančníctva
a bankovníctva. Napriek tomu musíme konštatovať, že finančné prostriedky na jednu zo základných úloh
knižnice – systematickú efektívnu akvizíciu informačných prameňov nepostačujú. Vzhľadom na nárast cien
dokumentov a finančné možnosti knižnice nie je možné zabezpečiť najmä nákup elektronických kníh –
moderných typov dokumentov, ktoré používatelia čoraz viac preferujú.

Tab. č. 4: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia v rokoch 2015 – 2017

SPÔSOB
NADOBUDNUTIA
Kúpa
Povinný výtlačok
Dar
Bezodplat.
prevod
Výmena
Vlastná činnosť
Náhrada
Spolu

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK
2015
2016
2017
4 183
1 762
3 193
4 353
3 926
4 531
2 318
2 782
2 139
18
8
378
38
20
9
10939

37
2
9
8 526

70
26
5
10 342
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FINANČNÁ HODNOTA ( V EURÁCH)
2015
2016
2017
68 983,53
27 022,92
53 103,22
52 488,94
43 795,99
60 419,69
17 019,58
27 072,74
20 120,06
92,30
42,00
4 005,04
335,36
203,90
115,80
139 239,41

424,04
9,00
102,06
98 468,75

513,20
32,90
40,51
138 234,62
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Tab. č. 5: Prírastok knižničného fondu v rokoch 2015 – 2017

UKAZOVATEĽ
Prírastky celkom
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
pohľadnice
CD platne
hudobniny
mapy
DVD
CD ROM
Prírastky : - kúpou
- povinným výtlačkom
- darom
- výmenou
- bezodplatným prevod.
- vlastnou publik. činn.
- náhrada

2015
10 939
7 927
2 159
158
77
216
37
35
62
89
179
4 183
4 353
2 318
38
18
20
9
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2016
8 526
6 388
1 499
206
121
43
12
9
56
29
163
1 762
3 926
2 782
37
8
2
9

2017
10 342
7 440
1 822
524
85
88
50
36
86
35
176
3 193
4 531
2 139
70
378
26
5
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Tab. č. 6: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu v rokoch 2015 – 2017

TYP
DOKUMENTU
Knihy
Periodiká
Špeciálne
dokumenty
Normy
Patenty
Spolu

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK
2015
2016
2017
7 927
6 388
7 440
2 159
1 499
1 822
618
312
471
158
77
10 939

206
121
8 526

524
85
10 342

FINANČNÁ HODNOTA
2015
2016
95 590,38
70 746,98
36 706,14
23 070,77
4 605,98
1 332,72
2 312,01
24,90
139 239,41

3 278,68
39,60
98 468,75

2017
89 252,12
39 073,14
3 267,80
6 613,51
28,05
138 234,62

S cieľom rozširovať, modernizovať a inovovať služby knižnice, podporovať rozvoj podnikateľského prostredia,
umožniť pracovníkom vedy, výskumu a vzdelávania prístup (aj vzdialený) k informačným zdrojom, sa aj v tomto
roku akvizičná činnosť zameriavala na zabezpečenie elektronických zdrojov. Používatelia knižnice mali
k dispozícii prístup do troch kolekcií plnotextovej databázy elektronických kníh Ebrary – Economics and
Business, Educations, History and Political Science; digitálnej databázy slovenských technických noriem STNonline, Gale Military & Intelligence Database a EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Formou národnej
licencie bol zabezpečený prístup do databáz sprístupňovaných v rámci systému Naviga. Na základe dohody
o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva je používateľom knižnice k dispozícii prístup do patentovej
databázy ESPACE. Jazykové centrá poskytovali prístup do databáz Window of Shanghai a eLibraryUSA. Pre
záujemcov o informácie o dejinách regiónu je sprístupňovaná vlastná bibliografická databáza ŠVK Pamäť mesta
Banská Bystrica. Od januára 2017 na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy medzi SNK a EBSCO IS bolo
ukončené aj poskytovanie prístupu databáz EBSCO formou národnej licencie.
Od septembra 2017 do júna 2018 bol predplatený prístup do hudobnej databázy RILM, ktorú využívajú
používatelia služieb v Hudobnom átriu.

- 20 -

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

0

- 21 -

Stavebníctvo

Technika

Astronómia

Chémia

Botanika

Geológia

Biológia

Fyzika

Zoológia

Výpočtová veda. Informatika

Hudba

Architektúra. Územné plánovanie

Sociálna starostlivosť

Šport

Všeobecnosti. Veda

Verejná a štátna správa

Matematika

Ochrana životného prostredia

Pôdohospodárstvo. Lesníctvo

Geografia

Demografia. Sociológia. Štatistika

Manažment. Riadenie podniku

Filozofia

Psychológia

Umenie. Sochárstvo. Maliarstvo.…

Ekonomika

Politika

Právo

Odvetvia priemyslu

Pedagogika

Lekárske vedy

Náboženstvo

Dejiny

Jazykoveda

Literatúra

Graf č. 3: Prírastok knižničného fondu v roku 2017 podľa odborov v %
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Graf č. 4: Prírastok knižničného fondu v roku 2017 podľa typu dokumentov

Prírastok knižničného fondu v roku 2017 podľa typu dokumentov

Knihy - 7 440 kn. j.
Periodiká - 1 822 kn. j.
Normy - 524 kn. j.
Patenty - 85 kn. j.
Pohľadnice - 88 kn. j.
CD platne - 50 kn. j.
Hudobniny - 36 kn. j.
Mapy - 86 kn. j.
DVD - 35 kn. j.
CD ROM - 176 kn. j.
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Graf č. 5: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu v roku 2017 podľa typu dokumentov
Finančná hodnota prírastku knižničného fondu v roku 2017 podľa typu dokumentov

Knihy - 89 252,12 €
Periodiká - 39 073,14 €
Normy - 6 613,51 €
Patenty - 28,05 €
Pohľadnice - 1 330,40 €
CD platne - 493,77 €
Hudobniny - 467,61 €

Mapy - 129,01 €
DVD - 393,87 €
CD ROM - 450,14 €

Významným zdrojom akvizície knižnice okrem kúpy a povinného výtlačku sú dary súkromných osôb a inštitúcií.
Jazykové centrá si doplnili fond vďaka darom: Veľvyslanectva USA (66 dokumentov), Veľvyslanectva Ruskej
federácie (dar obyvateľov mesta Chanty Mansijsk 124), Veľvyslanectva Ruskej federácie (16 kníh, 2 DVD, 1
hudobné CD – skupina Babkiny vnuki, ktorá v knižnici koncertovala), Veľvyslanectva Spolkovej republiky
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Nemecko (4), Shanghajskej knižnice (52), Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (29),
Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Jána Čmelíka v Starej Pazove (4), Spolku Slovákov v Poľsku (8
kníh, 2 tituly periodík), Oxford University Press (37), Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave (12 kníh, 1
DVD), Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (23), Prešovskej univerzity (12),
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (18), CVTI SR (13), Základnej školy v Slovenskej Ľupči (120). Dar 100
kníh z oblasti slovenských a svetových dejín sme získali od Historického ústavu SAV. Významnými súkromnými
darcami v tomto polroku boli: Ivan Valach, ktorý daroval 83 kníh o ochrane prírody, Ján Mikloško (44 titulov
beletrie), Oľga Lauková (42 kníh), p. Jozefík (6 kníh do fondu starých a vzácnych tlačí).
Na základe dohody o spolupráci a výmene dokumentov s UMB v Banskej Bystrici bol knižničný fond doplnený
o 355 exemplárov (PF 81, FF 161, EF 52, FPV 18, PrF 23, FPVaMV 20), na základe dohody s Akadémiou umení
sme získali 8 kníh. Medzinárodná spolupráca s knižnicami v Poľsku, Čechách a Maďarsku zabezpečila knižnici 47
nových dokumentov (SVK v Hradci Králové – 26, WBP v Opole – 14, National Széchényi Library v Budapešti – 7).
V rámci retrospektívnej akvizície knižnica získala knihy a periodiká aj formou bezodplatného prevodu:
z Krajskej hvezdárne a planetária Maximilána Hella v Žiari nad Hronom 11 kníh, z Univerzitnej knižnice UMB
v Banskej Bystrici 7 dokumentov, zo Strednej odbornej školy Emila Belluša v Trenčíne 14 tlačí. Klub slovenských
turistov Lokomotíva v Banskej Bystrici daroval knižnici 9 celých ročníkov aj jednotlivých čísiel periodík.
Z Univerzitnej knižnice v Bratislave ŠVK získala slovenské technické normy z 90-tych rokov, do konca roka bolo
do fondu spracovaných 348 exemplárov.
Z hľadiska historickej hodnoty možno za najvýznamnejšiu akvizíciu považovať výročné správy Katolíckeho
štátneho gymnázia v Banskej Bystrici z rokov 1859 a 1861, ktoré boli začlenené do fondu Študovne starých
a vzácnych dokumentov.
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3.1.2

Ciele v oblasti spracovania knižničného fondu

CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničných jednotiek.
V súlade s kontraktom boli všetky novozískané dokumenty spracovávané elektronicky v systéme Virtua
v spoločnej databáze clas01 projektu KIS3G. Boli vytvárané úplné katalogizačné záznamy a dodržiavané
medzinárodné štandardy AACR2, ISBD a formát MARC21. V súlade s plánom prechodu na nové katalogizačné
pravidlá RDA aj v tomto roku pokračovali školenia, organizované SNK v Martine. Pracovníčky katalogizácie sa
zúčastnili školenia Katalogizácia monografií a špeciálnych dokumentov s interpretáciou RDA, školenia
Katalogizačné pravidlá RDA II. – Tvorba autorít s interpretáciou RDA a školenia Katalogizačné pravidlá RDA III.
Menne bolo skatalogizovaných 5 070 dokumentov, vecne 4 554 a spolu bolo vytvorených 10 342 záznamov o
exemplároch. 1 024 bibliografických záznamov minimálnej úrovne, ktoré spracovali iné knižnice kooperujúce na
budovaní súborného katalógu bolo doplnených, čím bola zvýšená úroveň ich spracovania. Do skladu bolo v roku
2017 adjustovaných 6 923 knižničných jednotiek a do študovní a jazykových centier 1 183 knižničných
jednotiek. Po obsahových previerkach čiastkových fondov študovní a jazykových centier boli menej využívané
tituly preraďované do skladu a často čitateľmi žiadané publikácie zo skladu do študovní (spolu 513 exemplárov).
Zároveň boli spracovávané zoznamy preradených dokumentov a dokumentov navrhnutých na vyradenie pre
Komisiu pre obsahovú previerku a vyraďovanie dokumentov.
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Tab. č. 7: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania knižničného fondu v rokoch 2015 – 2017

UKAZOVATEĽ
Bibliografické spracovanie
dokumentov
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
pohľadnice
CD platne
hudobniny
mapy
DVD
CD ROM
Autoritové záznamy
Ukazovateľ
Záznamy o exemplároch
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
pohľadnice
CD platne
hudobniny
mapy
DVD
CD ROM

2015

2016

2017

6 463

4 410

5 070

5 413
115
150
71
382
48
26
45
81
132
113
2015
13 230
9 783
2 395
124
80
382
52
25
149
70
170

3 624
91
197
117
146
12
11
66
19
127
30
2016
8 757
6 410
1 649
205
117
146
8
11
55
16
140

4 019
124
435
85
88
46
22
81
35
135
32
2017
10 342
7 440
1 822
524
85
88
50
36
86
35
176
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Retrospektívne spracovanie fondu
V rámci retrospektívneho spracovávania a rekatalogizácie bolo v priebehu roka 2017 menne spracovaných 5
757 kníh, vecne 5 021 a bolo vytvorených 5 950 záznamov o exemplároch. Retrospektívne spracovanie fondu
bolo zamerané na dokumenty s vročením do roku 1982. Nakoľko katalogizačné záznamy lístkového katalógu
z uvedeného obdobia už nie sú vhodné na prepis (obsahujú nekompletné údaje o dokumente, zmenili sa
katalogizačné pravidlá, z hľadiska kooperácie na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc je potrebné
dodržiavať súbor autorít), katalogizácia sa realizuje s knihou v ruke. Negatívom je, že takýto postup je časovo
náročnejší ako retrokonverzia katalógových lístkov, na druhej strane úplnosť takto vytvorených záznamov je
základnou podmienkou efektívneho vyhľadávania relevantných dokumentov pre používateľov. Vysoká úroveň
katalogizácie a komplexnosť bibliografických údajov boli viackrát vyzdvihnuté na pôde SNK počas školení
katalogizátorov.
Tab. č. 8: Retrospektívne spracovanie knižničného fondu v rokoch 2015 – 2017

UKAZOVATEĽ
Bibliografické záznamy
Holdingové záznamy
Záznamy o exemplároch

2015

2016
8 589
5 304
9 627

2017
8 495
6 117
8 899

5 757
4 904
5 950

Tab. č. 9: Štatistika zo systému Virtua

TYP ZÁZNAMU
Bibliografické záznamy
Holdingové záznamy
Záznamy o exemplároch
Autoritové záznamy
Spolu

NOVÉ

UPRAVENÉ

VYMAZANÉ

SPOLU

4 753

16 710

323

21 786

11 712

1 700

492

13 904

16 292

27 217

2 013

45 522

32

20

0

52

32 789

45 647

2 828

81 264
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Práca s periodikami
V databáze je bibliograficky spracovaný celý fond periodík, ktoré do knižnice dochádzajú a ktoré knižnica
uchováva trvalo vo viazanej podobe, resp. dočasne na 5 rokov. Evidencia dochádzajúcich titulov (1 330) a čísiel
periodík (1 339 exemplárov) sa realizuje denne prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua.
Priebežne boli reklamované nedodané tituly (85) a čísla (195) periodík. Menne a vecne bolo skatalogizovaných
124 nových titulov.
Priebežne sa plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze class01
projektu KIS3G, vyplývajúce z poverenia Slovenskej národnej knižnice. Boli vytvárané bibliografické záznamy
zahraničných a regionálnych titulov periodík na požiadanie kooperujúcich knižníc (pre Knižnicu Juraja Fándlyho
v Trnave, Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, Zemplínsku knižnicu v Trebišove, Poddukliansku
knižnicu vo Svidníku, Knižnicu ÚĽUV v Bratislave). Konzultácie k práci v module Seriály boli poskytované
telefonicky a e-mailom. 12. 9. 2017 sa uskutočnilo školenie práce v module Seriály systému Virtua pre
pracovníkov Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku a vysunutého pracoviska v Košiciach.
Vyškolených bolo 5 pracovníkov.
Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú spravuje Univerzitná
knižnica v Bratislave. Do databázy bolo vytvorených 27 nových bibliografických záznamov, upravených 36
existujúcich bibliografických záznamov, vytvorených 87 nových a aktualizovaných 216 holdingových záznamov
o periodikách z fondu našej knižnice.
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Tab. č. 10: Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2015 – 2017

UKAZOVATEĽ
Periodiká celkom (počet titulov)
Z toho : domáce
zahraničné
Podľa spôsobu nadobudnutia (počet
exemplárov):
- kúpa
- PV
- dar
- výmena
- vlastná činnosť

2015

2016

2017

1 143
916
227

1 247
1 043
204

1 330
1 151
179

195
897
58
2
1

164
1 014
77
2
1

126
1 122
88
2
1

Práca v systéme VIRTUA
Zo systému Virtua boli (denne, týždenne, mesačne) generované a tlačené výstupy pre odborné oddelenia
knižnice – upomienky, oznamy o dostupnosti dokumentov, prírastkové zoznamy kníh, periodík a špeciálnych
typov dokumentov, mesačné štatistiky produktivity katalogizácie podľa jednotlivých užívateľov, štatistiky
výpožičiek a prolongácií podľa jednotlivých študovní a štatistiky obslúžených čitateľov podľa jednotlivých
operátorov. Podľa požiadaviek vedúcich oddelení a podľa absolvovaných školení pracovníkov boli vytvárané
a upravované kontá používateľov. V októbri boli v profileri nastavené parametre pre evidenciu prezenčných
výpožičiek študovní prostredníctvom systému Virtua a výstupov prostredníctvom Infostation. Testovanie
prebiehalo v mesiacoch november – december v Centre slovanských štúdií.
V spolupráci s kolegami zo SNK v Martine boli riešené požiadavky do správy pre MK SR za rok 2016 (počet
exemplárov voľne dostupných v študovniach, počet upomienok odoslaných čitateľom v roku 2016, počet
exemplárov spracovaných elektronicky). Generované boli aj ďalšie výstupy: top 100 najpožičiavanejších kníh
v 1. polroku 2017, zoznam čitateľov vo veku 12 – 15 rokov, zoznam čitateľov, ktorým v r. 2015 skončilo členstvo,
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zoznam dokumentov so statusom „V prenose“, zoznam dokumentov s podpismi autorov ako podklad pre
pripravovanú výstavu, zoznamy dokumentov podľa jednotlivých lokácií ako podklady pre obsahovú previerku
Britského centra, pre revízie ekonomického oddelenia, Centra poézie, študovne starých a vzácnych tlačí,
študovne špeciálnych technických tlačí, riaditeľstva a sekretariátu, zoznam pre revíziu mikrofilmov. Tiež bolo
zabezpečené rozšírenie práv modulu Výpožičky pre pracovníčku študovne odborných periodík.
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3.1.3

Ciele v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb

CIEĽ:
PLNENIE:

Každoročne zabezpečiť spolu minimálne 230 000 absenčných a prezenčných výpožičiek.
Kontrakt ukladal realizovanie 230 000 výpožičiek (z toho 140 000 absenčných a 90 000 prezenčných).
Celkovo bolo realizovaných 227 151 výpožičiek (plnenie kontraktu na 98,76%):

z toho 152 887 absenčných výpožičiek, čo predstavuje o 12 887 viac ako ukladal kontrakt
(na plnení ukazovateľa sa podieľalo oddelenie absenčných služieb, aj oddelenie prezenčných služieb,
ktoré poskytlo 6 291 absenčných výpožičiek – Nemecká študovňa: 1 621, Britské centrum: 2 684,
InfoUSA: 1 096, Centrum slovanských štúdií: 676, Window of Shanghai: 214).

ukazovateľ prezenčné výpožičky, ktorých bolo evidovaných 74 264 (z toho 1 255 výpožičiek
digitalizovaných tlačí – normy a staré a vzácne tlače), bol splnený na 82,52 %. Príčinou je klesajúci počet
študentov vysokých škôl, ale aj zmena správania používateľov a preferencia získavania informácií
prostredníctvom internetu.
Výpožičiek MVS a MMVS bolo poskytnutých 1 304, čo je o 304 viac ako ukladal kontrakt (plnenie
kontraktu bolo na úrovni 130,4 %). Pre používateľov ŠVK bolo realizovaných 454 výpožičiek dokumentov
z iných knižníc a 226 dodaní elektronických dokumentov, spolu 680 výpožičiek. Plán predpokladal 200
výpožičiek. Pre iné knižnice bolo poskytnutých 821 výpožičiek dokumentov z fondu ŠVK a 71 dodaní
elektronických dokumentov, spolu 892 výpožičiek. Plán predpokladal 750 výpožičiek. Realizovaných bolo 29
výpožičiek MMVS, z toho bolo 27 pre používateľov ŠVK. Plán predpokladal 50 výpožičiek. Tu zohrali negatívnu
úlohu najmä vysoké poplatky za poskytnutie služby, ktoré stanovujú zahraničné knižnice, ktoré službu
sprostredkujú. Realizovali sme tiež 2-krát elektronické dodanie dokumentu do ČR.

- 31 -

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Tab. č. 11: Používatelia a návštevníci knižnice – prehľad za roky 2015 – 2017
UKAZOVATEĽ

2015

2016

2017

Aktívni používatelia
(s platnou identifikačnou kartou)
9 615

8 887

8 214

6 118

5 646

5 196

17

27

9

82 543

80 745

73 079

z toho:
- návštevníci požičovne

49 078

44 855

42 304

- návštevníci študovní

30 033

28 286

24 756

- návštevníci katalógov

3 432

3 564

2 586

- návštevníci e-služieb

-

4 040

3 433

153 889

144 233

156 066

Používatelia registrovaní
a preregistrovaní v danom roku
- z toho do 15 rokov
Návštevníci knižničných služieb

spolu1

Počet transakcií2
1

Údaj je uvedený na základe reálnej návštevnosti.
Údaj o počte návštevníkov, ktorí od 1. 1. do 31. 12. 2017 využili knižničné služby, pre štatistické účely poskytla zo systému VIRTUA SNK. Je to údaj
vyjadrujúci počet všetkých transakcií v knižnično-informačnom systéme, ktoré používatelia vykonali.
2
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Tab. č. 12: Návštevníci a výpožičky v študovniach za roky 2016 a 2017

ŠTUDOVŇA

NÁVŠTEVNOSŤ
2016

SPOLU
Oddelenie prezenčných služieb
spolu

VÝPOŽIČKY
2017

2016

2017

28 286

28 189

87 172

74 264

24 677

21735

84 891

72 322

Univerzálna študovňa

4 184

4 056

20 070

16 664

Študovňa odborných periodík

3 628

2 462

19 121

14 883

Window of Shanghai

867

740

1 215

1 018

Študovňa digitálnych dokumentov

496

248

288

237

Študovňa viazaných periodík

3 676

2 840

19 334

12 402

Študovňa špec. tech. a legisl. dok.
Hudobné átrium
Nemecká študovňa
Centrum slovanských štúdií
InfoUSA
Britské centrum
Wi-fi zóna

368
700
3 693
1 252
2 363
2 071
623

113
2 451
2 927
1 057
2 565
1 085
856

937
1 576
12 047
2 330
3 917
4 017
-

387
5 136
11 895
1 775
3 839
4 086
-

Tvorivé centrum

1 208

335

39

0
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Oddelenie bibliografie
Čítacie a internetové pracovisko pre
nevidiacich
Bibliograficko-informačné
a databázové centrum
Študovňa starých a vzácnych
dokumentov
Študovňa knihovníckej literatúry

3 609

3021

1 075

687

2

-

-

-

3 324

2 786

93

48

272
11

225

620

10

932
50

Elektronické služby

4040

3 433

1 206

1 255

Virtuálna knižnica

3 686

3 168

26

17

214

95

19

1 255



z toho databáza e-noriem



Digitálna knižnica

1 756

1 798

992

1 160



EZB, NAVIGA, RILM

1 904

1 353

-

-

354

265

-

-

Livechat (referenčné služby)
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CIEĽ:
PLNENIE:

Každoročne zabezpečiť minimálne 8 500 aktívnych používateľov a 150 000 návštevníkov knižnice.
Počet registrovaných používateľov a teda aj počet aktívnych používateľov knižnice v roku 2017 klesol. Dôvodom
je nižší počet študentov UMB, ktorí predstavujú podstatnú časť používateľského zázemia knižnice. Služby
knižnice využívalo 8 214 aktívnych používateľov, čo je o 286 menej ako určil kontrakt.
Registrovaných používateľov bolo 5 196, o 804 menej, ako predpokladal plán na rok 2017. Z toho nových
používateľov bolo 2 178, čo je o 122 menej ako bolo plánovaných.
Počet transakcií, t.j. počet používateľov, ktorí urobili v roku 2017 nejakú výpožičnú aktivitu bol 156 066
(údaj poskytnutý SNK).
Celkový počet návštevníkov knižnice, vrátane návštevníkov podujatí bol 150 020.
Z uvedeného počtu bolo 73 079 návštevníkov, využívajúcich knižnično-informačné služby. Z toho
predstavuje počet návštevníkov využívajúcich tradičné knižnično-informačné služby 69 649 (požičovňa,
katalógy, študovne), elektronické služby využilo 3 433 používateľov (z toho 3 168 využilo služby virtuálnej
knižnice a 265 využilo informačné služby Livechat).
Tab. č. 13: Návštevnosť internetovej stránky v rokoch 2016 a 2017

Návštevníci
Počet zobrazení

2016
147 312
310 856
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138 434
330 588
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3.1.4

Ciele v oblasti správy, ochrany a revízie knižničného fondu

CIEĽ:

Na úseku správy, ochrany a revízie knižničného fondu zabezpečovať komplex úloh v oblasti
uchovávania, revízie, ochrany a vyraďovania dokumentov z knižničného fondu ŠVK. Viesť a ochraňovať
základné evidencie týkajúce sa vyraďovania knižničného fondu, budovať systém revíznych katalógov.
Dodržiavať plán revízií a obsahových previerok knižničného fondu.
Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných 1 229 zväzkov periodík za rok 2016 a 2017. Väzba bola
zabezpečovaná dodávateľsky po prieskume trhu v kníhviazačskej dielni v Žiline.

PLNENIE:

Čiarovými kódmi sú priebežne označované všetky spracovávané dokumenty. V priebehu roka bolo takto
označených 10 342 nových dokumentov. V rámci retrospektívneho spracovávania bolo čiarovými kódmi
označených 14 367 dokumentov. Spolu bolo čiarovými kódmi označených 24 709 knižničných jednotiek.
Čipmi RFID boli označované všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných
periodík, spolu v počte 6 960. Počas letných mesiacov sa na retrospektívnom označovaní kníh čipmi vo
vysunutom sklade na Zvolenskej ceste podieľali aj pracovníci ostatných odborných oddelení. Čipmi označili 18
235 kníh. Spolu bolo v roku 2017 čipmi RFID označených 25 195 dokumentov.
Tab. č. 14: Označovanie dokumentov čipmi RFID v rokoch 2009 – 2017

ROK
Počet čipov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SPOLU

12 217

10 063

31 772

55 086

74 651

99 884

51 475

40 063

25 195

400 406
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Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu
Ochrana knižničného fondu v skladoch a ochrana informačných dokumentov, ktoré sprístupňuje knižnica
používateľom absenčne a prezenčne v študovniach a jazykových centrách knižnice je hlavnou úlohou Oddelenia
správy fondov.
V súlade s koncepciou revízií a plánom práce na rok 2017 boli revidované dokumenty v celkovom počte 401 503
kn. j. Vykonaná bola revízia špeciálnych typov dokumentov (patenty 371 493 kn. j., mikrofilmy 1 737 kn. j.,
mikrofiše 8 261 kn. j.). Priebežne popri retrospektívnom spracovaní kníh signatúry S bola vykonávaná revízia
v počte 5 960 zrevidovaných exemplárov. Koncom polroka sa uskutočnila mimoriadna revízia fondu starých
a vzácnych dokumentov (zrevidovaných bolo 14 022 knižničných jednotiek) a príručky riaditeľstva v počte 30
exemplárov.
Revízia bola vykonaná fyzicky, t.j. každý dokument bol porovnaný s revíznym katalógom, so zoznamom
dokumentov vygenerovaným v SNK z databázy, a označený pečiatkou vykonania revízie. Chýbajúce dokumenty
boli dohľadávané v sklade knižnice, v externom sklade, v univerzálnej študovni a údaje boli overované s lokáciou
uvedenou v elektronickom katalógu.
Na základe plánu obsahových previerok knižničného fondu ŠVK na rok 2017 bolo Komisiou pre obsahovú
previerku a vyraďovanie dokumentov posúdených a z dôvodu poškodenia, zastarania a duplicity vyradených 1
992 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 9 768,70 €.
Tab. č. 15: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu

UKAZOVATEĽ
Zrevidovaný knižničný fond
Vyradené dokumenty
z toho - knihy
- periodiká
- špeciálne dokumenty

2015
132 281 kn. j.
1 927 kn. j.
1 926 kn. j.
0
1 kn. j.
(magnetofónová páska)
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2016
79 619 kn. j.
863 kn. j.
812 kn. j.
1 kn. j.
50 kn. j.
(CD, CD-ROM, DVD, MG,
noty)

2017
401 503 kn. j.
1 992 kn. j.
721 kn. j.
1 271 kn. j.
0 kn. j.
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Vyradené knižničné jednotky boli v zmysle platnej smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu
ponúknuté knižniciam na Slovensku a ich zoznam bol zverejnený na portáli Infolib. Z ponúkaných dokumentov si
vyžiadali 32 titulov periodík do UK v Bratislave a 16 kníh a 9 titulov periodík do SNK v Martine. V priebehu roka
sa uskutočnil pre používateľov knižnice a verejnosť predaj vyradených dokumentov. Predaných bolo 180 kníh
v hodnote 382,21 €.
Úsek knižničných skladov
Na úseku skladov boli vykonané práce súvisiace s ochranou dokumentov – kontrola uloženia dokumentov podľa
signatúry (počet nevybavených žiadaniek z dôvodu nenájdenia dokumentu v roku 2017 klesol na 1) a ich
manuálna očista od prachu, evidencia teploty a vlhkosti v priestoroch skladu.
V súlade s koncepciou obnovy skladových priestorov boli vymaľované steny a opravená poškodená podlaha.
Z tohto dôvodu bolo potrebné zabezpečiť a pripraviť miestnosti a premiestniť 112 bm políc viazaných periodík
a následne ich nasťahovať späť. V mesiaci apríl 2017 bolo realizované sťahovanie dokumentov signatúry A do
externého skladu v Lazovnej ulici č. 28 v počte 102 bm políc, v mesiaci jún bolo presťahovaných 130 bm políc
dokumentov signatúry B z dôvodu nevyhovujúcich podmienok (zatekanie strechy). Po obsahovej previerke
viazaných cudzojazyčných periodík sa realizovali posuny periodík v sklade.
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3.2

Múzejná činnosť

CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť rozšírenie zbierkových predmetov kúpou v počte minimálne 100 zbierkových predmetov
Úloha bola splnená, kúpou bolo nadobudnutých 236 zbierkových predmetov.
Celkovo sa zbierkový fond LHM v roku 2017 rozrástol o 341 jednotiek. Komisia pre tvorbu zbierok zasadala
päťkrát. Zbierkové predmety boli získavané kúpou – 236, darom – 21 a vlastnou činnosťou pracovníkov – 84
v súlade so zameraním múzea na dokumentáciu literárneho a hudobného života regiónu.
1.
-

Zbierkové predmety získané darom:
Lomenčík, Július: knihy
Fekete, Ján: Jeseň je báseň v práci, DVD
Kroniky BSP pri Krajskom bábkovom divadle v BB
Cmarková, Elena: archiválie, fotografie, DVD
Kapusta, Miroslav: kniha
Bily, Jozef, Čižmár, Ján: knihy

2.
-

Zbierkové predmety získané kúpou:
Pogorielová, Jana – Duša, Anton: Johannes Doktor Faust, rodinné divadlo
Hrúz, Pavel: korešpondencia s Rút Lichnerovou
Kadlečík, Ivan: korešpondencia s Rút Lichnerovou
Šulej, Peter: knihy, CD s fotografiami
Kováčik, Peter: rodostrom rodiny Kováčikovej, rukopis 1 j.
Rodostrom rodiny Stollmannovej, rukopis
Cotteli, Honorat: rodostrom rodiny Cotteli, rukopis
Pogorielová, Jana: fotografie, strojopis, výstupy z PC,
režijná kniha, scénografické návrhy,
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-

zápisnica z ochotníckeho divadla, plagát
Gajdoš, Vladimír – nototlače a archiválie
Šulej, Peter – knihy, fotografie, drobné tlače, archiválie

3. Zbierkové predmety získané vlastnou činnosťou:
- Archiválie, knihy a drobné tlače – napr. P. Kováčik, J. Borguľová
- Archiválie a knihy – Viliam Marčok
- Archiválie, knihy a drobné tlače – BDnR BB
- Knihy, drobné tlače a fóniky – napr. Štátna opera BB

Tab. č. 16: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31. 12. 2017

ODBOR
Literatúra
Hudba
Spolu

PRÍRASTKY CELKOVO
p. č.
24 233
13 872
38 088

ks
24 233
13 872
38 088

SKATALOGIZOVANÉ CELKOVO
evid. č.
24 233
13 872
38 088

ks
24 233
13 872
38 088
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SKATALOGIZOVANÉ V DANOM

ÚBYTOK

ROKU

V DANOM ROKU

evid. č.
213
128
341

ks

evid. č.
213
128
341

ks
0
0
0

0
0
0

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Tab. č. 17: Akvizícia za roky 2016 – 2017

2016
ODBOR

prír. č.

Hudba

2017

prír. č.

prír. č.

prír. č.

jd.

ks

215

215

215

176

176

176

Literatúra

64

64

64

175

175

175

Knižnica-liter. zbierky

30

30

30

40

40

40

Knižnica-hud. zbierky

60

60

60

62

62

62

369

369

369

453

453

453

Súčet

Tab. č. 18: Akvizícia za rok 2017 podľa spôsobu nadobudnutia

SPÔSOB NADOBUDNUTIA
ODBOR
Literatúra
Hudba
Spolu
CIEĽ:
PLNENIE:

PRÍRASTKY

VLASTNÝ
VÝSKUM

p. č.
213
128
341

ks
213
128
341

p. č.
56
28
84

ks
56
28
84

KÚPA
p. č.
136
100
236

DAR
ks
136
100
236

p. č.
21
0
21

ZÁMENA
ks
21
0
21

p. č.

PREVOD

ks
0
0
0

p. č.
0
0
0

0
0
0

ks
0
0
0

Každoročne zabezpečiť realizáciu 40 výstav.
Celkovo sa uskutočnilo 57 výstav. Najvýznamnejšie výstavy boli prezentované v Galérii v podkroví (v počte 9),
ktorú navštívilo 1 876 návštevníkov. V átriu knižnice sa uskutočnilo 11 výstav, vo výstavných priestoroch a vo
vitrínach na 1. poschodí 17 a v iných priestoroch knižnice 7 výstav. Okrem toho bolo realizovaných 9 knižných
výstav. Putovné výstavy boli 4, z toho 3 boli prezentované v zahraničí.
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Tab. č. 19: Zoznam výstav realizovaných v roku 2017

Galéria v podkroví
DÁTUM
7. 12. 2016 – 20. 1. 2017
26. 1. – 3. 3. 2017
10. 3. – 14. 4. 2017
20. 4. – 26. 5. 2017
1 .6. – 30. 6. 2017
6. 7. – 25. 8. 2017
7. 9. – 20. 10. 2017
16. 11. – 3. 12. 2017
7. 12. 2017 – 26. 1. 2018

NÁZOV A CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY
Človek v ohrození – výstava fotografií
Andreja Bána
Maďarské maľba z prelomu 19. a 20.
storočia – výstava olejomalieb
Adelio Sarro: Umenie pre všetkých –
výstava obrazov brazílskeho umelca
Tatranské impresie – výstava diel z 19.
ročníkov tatranského plenéra
Štafetová tlač – aktuálna slovenská
grafika
Bulharská maľba a grafika
Milan Laluha – Spomienka v čase
výstava olejomalieb
Tatiana Vavržina: Filozofia krásy –
výstava olejomalieb
Ondrej Zimka: Kysucká pošta – výstava
venovaná 80. narodeninám umelca

SPOLUORGANIZÁTOR

POČET NÁVŠTEVNÍKOV

OZ Človek v ohrození

128
210

Galéria Schürger
v Tvrdošíne

309
394
68

BULKIS Bratislava

93
401

Ruské centrum vedy
a kultúry

58
215

Átrium
7. 12 . – 20. 1. 2017

Súkromná stredná umelecká škola
Zvolen – prezentácia prác
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24. 1. – 24. 2. 2017

28. 2. – 31. 3. 2017

6. 4. – 5. 5. 2017

10. 5. – 8. 6. 2017
9. 6. – 14. 7. 2017
18. 7. – 31. 8. 2017

5. 9. – 6. 10. 2017

10. 10. – 3. 11. 2017

Karol Demuth: Tatry prívetivé –
kalendárové – výstava fotografií
krajiny
Čo po divadle zostane? Mapa škvŕn po
spoločných emóciách... Odtlačky na duši
divákov i tvorcov..., - prezentácia
Divadla Ticho
Najkrajší kalendár a najkrajšia kniha
o Slovensku – výstava ocenených
kalendárov a kníh

verejné priestory

Divadlo Ticho

verejné priestory

Klub fotopublicistov
Slovenska

verejné priestory

Dialógy – výstava o živote a diele
Tibora Andrašovana
Miroslav Bartoš: Tvojim očiam výstava ilustrácií
Banskobystrický šport na dobových
fotografiách

150 rokov divadla v Petrovci
- panelová výstava venovaná
slovenskej divadelnej tradícii v
Báčskom Petrovci

Jozef Kreutz – A – ako akvarel - Potulky
s paletou – výstava akvarelov
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verejné priestory
verejné priestory
verejné priestory
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Múzeum vojvodinských
Slovákov Báčsky Petrovec
Slovenské vydavateľské
centrum Báčsky Petrovec
Slovenský kultúrny klub
v Srbsku

27 (vernisáž)

verejné priestory
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7. 11. – 24. 11. 2017
19. 12. 2017 – 2. 2. 2018

Miroslav Vojtek – Togo – perla
západnej Afriky - fotografie z ciest
Zimná Banská Bystrica – výstava
dobových pohľadníc

verejné priestory
verejné priestory

1. poschodie

7. 3. – 31. 3. 2017

Peter Pařízek: Poézia prírody – výstava
fotografií
Pavol Tonkovič – 110. výročie
narodenia – panelová výstava
Francis Teynier: Phenographies –
Fotografické fenomény
Cesty Vincenta Šikulu – panelová
výstava + vitríny

7. 4. – 5. 5. 2017

Ján Juhaniak – Koláže

13. 12. 2016 – 13. 1. 2017
17. 1. – 10. 2. 2017
14. 2. – 31. 3. 2017

10. 5. – 6. 6. 2017

9. 6. – 14. 7. 2017
18. 7. – 8. 9. 2017
12. 9. – 13. 10. 2017
17. 10. – 17. 11. 2017

verejné priestory
verejné priestory
verejné priestory
Fond na podporu umenia,
Tempest

verejné priestory
verejné priestory

Spisovatelia v školských laviciach

Svetielko nádeje – výstava z činnosti OZ
Čaro nočnej oblohy – výstava
astronomickej fotografie
CZ komiks – výstava komiksov zo
súťaže v Brne
Alena Hroncová: Bhutan – fotografie
z ciest
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Múzeum školstva
a pedagogiky

verejné priestory

OZ Svetielko nádeje

verejné priestory

Hvezdáreň
v Banskej Bystrici

verejné priestory

Rotary klub Zvolen

verejné priestory
verejné priestory
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21. 11. – 31. 12. 2017

Vesmír očami detí – víťazné práce
z celoslovenskej prehliadky
výtvarných prác s hvezdárskou
tematikou

Hvezdáreň
v Banskej Bystrici

verejné priestory

1. poschodie (vitríny)
9. 1. – 3. 3. 2017

7. 4. – 26. 5. 2017

30. 5. – 15. 9. 2017

19. 9. – 15. 10. 2017
16. 10. – 30. 11. 2017

1. 12. - 31. 12. 2017

Čo skrýva historický fond ŠVK – výstava
kníh z obdobia vlády Márie Terézie
(1740-1780)
Od varešky k peru – výstava venovaná
Terézii Vansovej
Miroslav Čobrda – ochotnícky
scénograf, režisér, bábkoherec
a bábkarský technológ – výstava zo
zbierok LHM pri príležitosti
nedožitých 90. narodenín
Čítame si z Anasoft litera – výstava diel
finalistov Anasoft litery
Za živa v Bystrici, po smrti v nebi –
výstava kníh a dobových pohľadníc
z fondu ŠVK venovaných mestu Banská
Bystrica
Šport v dokumentoch – výstava kníh
z fondu ŠVK venovaných
banskobystrickému športu
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verejné priestory
Literárne a hudobné
múzeum ŠVK

Literárne a hudobné
múzeum ŠVK

486

560

verejné priestory

verejné priestory

verejné priestory
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Výstavné priestory na 2. poschodí (vitríny)
verejné priestory

4. 10. – 29. 12. 2017

Štefan Moyses – výstava o živote a diele

Iné priestory
1. 2. - 31. 3. 2017

13. 3. – 14. 4. 2017
11. 4. – 28. 4. 2017

3. 10. – 27. 10. 2017

24. 10. – 24. 11. 2017

Na plné pecky - mladá hudba v
Nemecku / Lautstark - junge Musik aus
Deutschland - výstava plagátov
(priestory online katalógov)
Výstava knižných darov s venovaním
a podpismi autorov

Goethe Institut Bratislava

verejné priestory
verejné priestory
(schodisko na 2.
poschodie)

U nás taká obyčaj... – ľudové zvyky
Banskobystrický šport na dobových
fotografiách – panelová výstava
o staršej histórii banskobystrického
športu
Stanisław Ignacy Witkiewicz - portréty výstava fotografií poľského
spisovateľa, maliara, filozofa,
dramatika a fotografa pri príležitosti
20. výročia založenia polonistiky na
Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici
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verejné priestory

Radnica Mesta
Banská Bystrica

verejné priestory

Centrum slovanských štúdií
Poľský inštitút Bratislava
Centrum poľského jazyka a
kultúry pri Katedre
slovanských jazykov FF
UMB v Banskej Bystrici

80 (vernisáž)
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6. 11. – 31. 12. 2017

Kreatívne duše v knižnici – výstava kníh
venovaných ručným prácam
s ukážkami prác pracovníčok knižnice

verejné priestory

Tab. č. 20: Putovné výstavy prezentované v roku 2017 v zahraničí
DÁTUM

NÁZOV VÝSTAVY

SPOLUORGANIZÁTOR

14. –21. 7.
2017

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Aradáč, Srbsko

4. – 6. 8. 2017

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci,
Srbsko

10. 10. – 31. 12.
Tibor Andrašovan - Dialógy
2017

RTVS Bratislava

25. 11. 2017

Ústav kultúry vojvodinských Slovákov v Novom Sade,
Srbsko

CIEĽ:
PLNENIE:

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Zabezpečiť realizáciu 400 kultúrno-spoločenských aktivít.
Celkovo sa uskutočnilo 512 podujatí, z toho Literárne a hudobné múzeum zorganizovalo 236 vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít. Realizované boli špecializované vyučovacie hodiny pre študentov,
voľno-časové kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť, špecializované aktivity pre znevýhodnené skupiny
spoluobčanov, ako aj cyklické podujatia: Slovo, čo srdce i um vaše posilní – súťaž v rétorike; festival Literárna
Banská Bystrica, Galéria talentov, Vansovej Lomnička, Kováčova Bystrica, Noc múzeí a galérií, Sviatok hudby.
V rámci cyklu Osobnosti sme predstavili: lekára MUDr. Karola Miku, znalcu regionálnej histórie a autora
publikácií Jozefa Ďuriančika, klaviristku a vysokoškolskú pedagogičku Evu Cáhovú a olympijského víťaza Mateja
Tótha, v cykle Literárne a hudobné večery literárnu vedkyňu a didaktičku Brigitu Šimonovú, hudobníka Jozefa
Karvaša, spisovateľa a vydavateľa Petra Šuleja. Formou podujatí a publikačných výstupov boli prezentované
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významné výročia literárnych a hudobných osobností. Početné aktivity sa realizovali v Tvorivom centre, Librariu
a v rámci projektov v spolupráci s OZ ProBibliothecae: BASEN – projekt zameraný na seniorov a projekt Zaži
knihu na vlastnej koži. Uskutočnilo sa 73 podujatí zameraných na informačnú výchovu používateľov.
CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečovať odborné ošetrenie 50 zbierkových predmetov.
Úloha bola splnená. V priebehu celého roka 2017 bola zabezpečovaná odborná správa, bezpečnosť zbierkových
predmetov a ich odborná ochrana. Literárne a hudobné múzeum zabezpečilo základné odborné ošetrenie 232
zbierkových predmetov. Múzeum nemá konzervátorskú dielňu, konzervovanie a reštaurovanie realizuje externe.
V roku 2017 to bolo 19 zbierkových predmetov.
Tab. č. 21: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ

Prvostupňová evidencia zbierok

2014

2015

2016

2017

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Novospracované zbierky

282

552

369

456

Retrospektíva

326

882

865

549

SPOLU:

608

1 434

1 234

1 005

Druhostupňová evidencia zbierok

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Novospracované zbierky

433

407

356

669

Retrospektíva

717

918

872

537

1 140

1 298

1 228

1 206

SPOLU:
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Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala päťkrát. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej
evidencii v počte 456 prírastkových čísel. Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G spracovaných 549 jednotiek.
Spolu bolo v systéme ESEZ 4G spracovaných 1 005 jednotiek.
Druhostupňová evidencia zbierok
Na druhostupňovej evidencii sa podieľali štyria kurátori. Bolo spracovaných 1 206 jd / 1 206 ks zbierkových
predmetov. Plán druhostupňovej elektronickej evidencie 1200 j. bol splnený.
Kategorizácia zbierkového fondu
Kategorizácia zbierkových predmetov z literatúry a hudby sa neuskutočnila, nakoľko platná legislatíva
kategorizáciu nevyžaduje.
Konzervátorské a fotografické práce
Konzervované boli zbierkové predmety, ktoré boli inštalované na výstavy, ako aj predmety novoprijaté do
zbierok. Realizované boli fotografické práce pre výstavné účely, pre bádateľov a fotografovanie podujatí v počte
4 557 jd., skeny do tlače, pre bádateľské účely 255 ks. Do novín, kníh a časopisov bolo poskytnutých 25 ks
fotografií.
Dokumentačná činnosť
Zo všetkých podujatí a výstav LHM boli zhromažďované propagačné a dokumentačné materiály. Archívne a
elektronicky bola spracovaná dokumentácia vlastných podujatí. Bola vedená evidencia publikačnej činnosti
zamestnancov LHM i cudzích autorov o múzeu, evidencia uskutočnených podujatí, výstav a edičnej činnosti LHM.
Odborní zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii osobností, umeleckých telies a inštitúcií, súborov a
podujatí na evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, prostredníctvom fotografií, audio a videozáznamov.
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Špecializované audiovizuálne pracovisko
Na pracovisku bola vytvorená elektronická databáza audio nosičov, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 2000
položiek. Bolo realizovaných 31 videozáznamov z podujatí, bolo spracovaných 16 záznamov pre partnerské
inštitúcie, 21 záznamy pre kurátorov a bádateľov, zdigitalizovaných spolu 201 audio a videonahrávok,
premagnetovaných 201 ks dokumentov.
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3.3

Archívna činnosť

CIEĽ:
PLNENIE:

Poskytnutie služieb pre minimálne 15 externých a 40 interných bádateľov.
V rámci archívnej činnosti poskytlo Literárne a hudobné múzeum služby pre 21 externých a 37 interných
bádateľov.

CIEĽ:
PLNENIE:

Zrealizovať výpožičky v objeme 1 500 archívnych dokumentov.
Celkovo bolo realizovaných 1514 výpožičiek archívnych dokumentov, z toho Literárne a hudobné múzeum
zrealizovalo výpožičky v rozsahu 1 113 archívnych dokumentov.

CIEĽ:

Vykonať odborné ošetrenie a digitalizáciu archívnych dokumentov v počte 1000 zbierkových predmetov
LHM a 500 knižničných dokumentov.
Literárne a hudobné múzeum vykonalo základné odborné ošetrenie 232 jednotiek, odborné ošetrenie
(reštaurovanie externe) 19 zbierkových predmetov a digitalizáciu 280 jednotiek.
Pokračovala aj digitalizácia knižničných dokumentov fondu starých a vzácnych tlačí (knihy a periodiká)
a dobových pohľadníc, ktorú zabezpečoval odbor knižničných fondov v spolupráci s oddelením bibliografie.
Zdigitalizovaných bolo 536 dokumentov, väčšina z obdobia 18. a 19. storočia. Išlo hlavne o slovaciká a
dokumenty obsahovo súvisiace s územím Slovenska (Uhorska) z deponovaného fondu Seminárnej knižnice.
V prvom polroku boli zdigitalizované a prostredníctvom databázy Ebrary sprístupnené všetky vydania
Knižničných novín, vydávaných našou knižnicou, a tiež všetky čísla banskobystrickej revue Bystrický permon,
venujúcej sa dejinám mesta. V druhom polroku boli digitalizované aj výročné správy knižnice. Do databázy
Ebrary boli vytvorené metadáta k 293 dokumentom.
Knihy a časopisy boli používateľom knižnice dostupné prostredníctvom databázy Ebrary. Od augusta 2017 však
bola ukončená prevádzka služby DASH z dôvodu ukončenia životného cyklu a podpory produktu zo strany
ProQuest. Digitálna knižnica je od tohto obdobia používateľom knižnice nedostupná. Pohľadnice sú prístupné
v priestoroch budovy knižnice prelinkovaním priamo z bibliografického záznamu v on-line katalógu. Pracovníci
OIT nakonfigurovali server na ukladanie dát a zabezpečili voľne dostupný prezentačný softvér.

PLNENIE:
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Tab. č. 22: Výkony v oblasti digitalizácie knižničného fondu za roky 2013 – 2017

ROK
Počet kníh
Počet strán
Počet pohľadníc
Počet máp
Počet dokumentov spolu

2013
382
51 237
71
0
453

2014
438
177 330
105
2
545

2015

2016

290
159 017
382
0
672

2017

358
146 130
146
0
504

448
142 037
88
0
536

SPOLU
1 916
675 751
792
2
2 710

Tab. č. 23: Prehľad výkonov v oblasti digitalizácie zvukových dokumentov (CD) v rokoch 2008 – 2017

ROK

POČET CD

POČET SKLADIEB

2008-2009

437

4 807

2010

26

364

2011

44

574

2012

292

3 912

2013

274

4 010

2014

169

2 205

2015-2016

180

2 376

2017

213

3 008

1 635

21 256

SPOLU
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CIEĽ:
PLNENIE:
-

Každoročne zabezpečiť realizáciu 10 výstav.
Úloha bola splnená. Literárne a hudobné múzeum zabezpečilo realizáciu 13 výstav zo svojich zbierok:
Pavol Tonkovič – hudobný folklorista, pedagóg, dirigent, skladateľ, organizátor hudobného života ( 17. 1. – 10. 2.
2017)
Brigita Šimonová – literárna vedkyňa (16. 1. – 15. 4. 2017)
Terézia Vansová – od varešky k peru (4. 4. – 26. 5. 2017)
Zo „šuplíka“ Zlaty Solivajsovej – výber z nepublikovaných rukopisov autorky (19. 4. – 30. 6. 2017)
Tibor Andrašovan – Dialógy (10. 5. – 9. 6. 2017)
Miroslav Čobrda: bábkarský technológ (30. 5. – 15. 9. 2017)
Miroslav Bartoš: Tvojim očiam (9. 6. – 14. 7. 2017)
Ján Móry – tatranský hudobný skladateľ a hotelier (5. 7. – 29. 9. 2017)
Biskup Štefan Moyses (1797 – 1869) – neohrozený národovec a podporovateľ talentov (4. 10. – 29. 12. 2017)
Tibor Andrašovan – Dialógy (10. 5. – 9. 6. 2017)
Tibor Andrašovan – Dialógy (10. 10. - 31. 12. 2017) RTVS Bratislava
Regionálne rozprávkarky (23. – 2. 11.2017) GJGT Banská Bystrica
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (25. 11. 2017) Nový Sad, Srbsko
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3.4

Vedecko-výskumná činnosť

Odborní zamestnanci ŠVK, vrátane Literárneho a hudobného múzea vykonávali výskumnú činnosť na základe Osvedčenie o
spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo ŠVK na základe konania v roku 2016 opätovne udelené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na obdobie ďalších šiestich rokov (v zmysle Výnosu z 29. 9. 2016 pod
číslom 2016-20998/39233:2-26C0).
CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť práce na 13 vedeckovýskumných úlohách.
Úlohy plánovanej vedeckovýskumnej činnosti plnili zamestnanci Oddelenia bibliografie a Literárneho
a hudobného múzea. Celkovo pracovali na 13 úlohách (z toho LHM riešilo 7 úloh). Autorsky zabezpečovali
tvorbu diel z oblasti knižničného výskumu, múzejníctva, vedno-odborovej, personálnej a regionálnej bibliografie
a biografistiky. Budovali vlastné databázy bibliografických a biografických informácií. Čiastkovými výstupmi boli
publikované príspevky v zborníkoch, médiách, projekty, výstavy a akvizícia nových zbierok.

Výskumné úlohy LHM:
Ochotnícke divadlá v Banskej Bystrici a okolí (Mgr. Z. Troligová)
- Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov k ochotníckym divadlám
- Výstup: Dokumentácia ochotníckych divadelných súborov z Malachova a z Braväcova
Tradície bábkarstva v banskobystrickom regióne (Mgr. M. Lásková)
- Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov (fotografie bábkových divadiel, scénografické
k predstaveniam, Rodinné divadlo pre hru Johannes Doktor Faust)
- Výstup: Výstava Miroslav Čobrda – ochotnícky scénograf, režisér, bábkoherec a bábkarský technológ

návrhy

Beatová hudba v Banskej Bystrici (Mgr. I. Šimig)
- Výstup: Dokumentácia súboru The Dudcans – materiály k osobnosti Petra Reipricha
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Nonkonformná literatúra v konformnej dobe (Mgr. E. Urbanová, PhD.)
- Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov (Pavel Hrúz, Ivan Kadlečík). Následné odborné spracovanie zbierok
v systéme ESEZ.
- Výstup: Výstava Zo šuplíka Zlaty Solivajsovej
- Výstup: Prednáška Zlata Solivajsová – život a dielo pre členky spolku Živena
Osobnosti v múzeu – Jozef Murgaš (Mgr. S. Šváčová, PhD.)
- Výstup: Personálna bibliografia Jozef Murgaš – 50 záznamov
Hudobný skladateľ Tibor Andrašovan (Mgr. I. Šimig)
- Výstup: profilová panelová výstava – Tibor Andrašovan - Dialógy
Vydavateľstvo Drewo a srd (Mgr. E. Urbanová, PhD.)
- Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov vedúcej osobnosti vydavateľstva Petra Šuleja. Následné odborné
spracovanie zbierok v systéme ESEZ
Výskumné úlohy Oddelenia bibliografie:
Bibliografický systém národného odboja a SNP
Čiastková úloha: Slovenská republika 1939 – 1945 (PhDr. B. Snopková, PhD., Mgr. D. Chalupeková)
 Do elektronickej databázy KIS3G bolo spracovaných 6 bibliografických záznamov.
Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región
(PhDr. B. Snopková, PhD., Mgr. B. Skubachová, Mgr. M. Bôbová, PhD.)
– Pokračovanie v systematickej biografickej dokumentácii a aktualizácii databázy biobibliografických údajov o
významných osobnostiach s väzbou na banskobystrický región. Celkovo bolo do databázy biobibliografických
údajov spracovaných 15 biografických hesiel;
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Spracovanie biobibliografie: Ladislav Hudec – z Banskej Bystrice do sveta. Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť
obsahuje dve vedecké štúdie a druhú časť tvorí bibliografia v rozsahu 290 bibliografických záznamov a personálny
register.

Dejiny knižnej kultúry
Čiastková úloha: Odkaz reforiem Márie Terézie pre súčasnosť (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. B. Skubachová, Mgr. Dana
Chalupeková)
 Spracovanie bibliografie Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami: jej život a reformy v zrkadle
knižničných fondov na Slovensku. Bibliografia obsahuje 933 záznamov.
Dejiny knižnej kultúry
Čiastková úloha: Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. B.
Skubachová)
– Výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice;
 Do databázy KIS3G bolo spracovaných 69 knižničných jednotiek z fondu Seminárnej knižnice Banskobystrického
biskupstva.
Program regionálnej retrospektívnej bibliografie
Čiastková úloha: Pamäť mesta Banská Bystrica (PhDr. B. Snopková, PhD. a Mgr. Dana Chalupeková)
 Celkovo bolo do databázy Pamäť mesta spracovaných 10 bibliografických záznamov.
Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti)
Čiastková úloha: TLib – Trendy v knižničnej praxi: Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj knižníc
(PhDr. B. Snopková, PhD.)
 Odborný seminár so zahraničnou účasťou;
 Recenzovaný zborník príspevkov.
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CIEĽ:
PLNENIE:

Spolupracovať na 1 vedeckovýskumnom projekte.
Úloha bola splnená.
Literárne a hudobné múzeum spolupracovalo na projekte Museologica Literaria spolu s OKOMČ ZMS. 15. 6. 2017
sa uskutočnila vedecká konferencia Museologica Literaria 2017 o literárnej muzeológii s aktívnou účasťou Mgr.
Soni Šváčovej, PhD. a Mgr. Evy Urbanovej, PhD. Bol vydaný zborník príspevkov z konferencie.

CIEĽ:

Autorsky zabezpečiť 50 diel najmä z oblasti knižničného výskumu, múzejníctva, vedno-odborovej,
personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky.
Celkovo bolo uverejnených 73 publikačných výstupov (viď. Zoznam publikačnej činnosti, s. 57 – 62), z toho
25 článkov v periodiku Knižničné noviny, ktoré vydáva ŠVK v Banskej Bystrici. Tlačou vyšlo 16 edičných titulov
(viď. Edičná a vydavateľská činnosť, s. 62 – 63). Odborní zamestnanci prezentovali výsledky vedeckovýskumnej
činnosti na domácich a zahraničných podujatiach, publikovali odborné štúdie, články, recenzie, boli
zostavovateľmi vedeckých a odborných zborníkov, bibliografií, a i.

PLNENIE:

Zoznam publikačnej činnosti
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
 ŠIMIG, Imrich. Za Honorátom Cottelim. In: AFA - Ad Fontes Artis. 2017, roč. 1, č. 1, s. 29-39. ISBN: AFA 1/2017 ISSN
2453-9694.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Literárna výchova a literárne vzdelávanie v múzeu. In: ŠVÁČOVÁ, Soňa, ed. Museologica literaria 2017:
zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica :
Zväz múzeí na Slovensku, 2017, s. 45 - 54. ISBN 978-80-89388-76-9.
 URBANOVÁ, Eva. Zlata Solivajsová v (ne)čase mlčania (poznámky k vývinu poézie Zlaty Solivajsovej). In: Marta
SOUČKOVÁ, ed. K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. 139-146.

- 57 -

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017



URBANOVÁ, Eva. Literárnovedná reflexia ako možný prístup k literárnym zbierkam (na príklade Zlaty Solivajsovej). In:
ŠVÁČOVÁ, Soňa, ed. Museologica literaria 2017: zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej
Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica : Zväz múzeí na Slovensku, 2017, s. 61 - 67. ISBN 978-80-89388-76-9.

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
 DOKTOROVÁ, Oľga.. Krátky pohľad do histórie slovenskej medicíny začiatku 20 storočia. In Istoria medicinskoj nauki,
organizacii zdravochranenia i medicinskoje pravo : sbornik materialov III naučnoj konferencii (s meždunarodnym
učastiem). – Moskva : Nauka, 2017.
 CHALUPEKOVÁ, Dana. Ranogotické sakrálne pamiatky v okolí Banskej Bystrice. In: Eva SVOBODOVÁ, ed. XIX. kolokvium
slovenských, moravských a českých bibliografů. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2017, s.
109 – 122. ISBN 978-80-7052-125-0 (pdf).
 SKUBACHOVÁ, Barbora. Barborská cesta – oživenie baníckej histórie. In: Eva SVOBODOVÁ, ed. XIX. kolokvium
slovenských, moravských a českých bibliografů. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2017, s. 9
– 22. ISBN 978-80-7052-125-0 (pdf).
AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)
 CHALUPEKOVÁ, Dana. SILF 2016 – spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici so Shanghai Library. In:
Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj knižníc : Zborník príspevkov zo 16. ročníka odborného
seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal v dňoch 3. – 4. apríla 2017 = International Cooperation – An
incentive to further development of libraries : Proceedings of the 16th Annual Seminar for Librarians TLib, held on April 3
–4, 2017 / ed. Blanka Snopková. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. – ISBN 978-80-89388-78-3
 CHALUPEKOVÁ, Dana, Zuzana KOPČANOVÁ a Veronika UHRÍKOVÁ. Mladá generácia knihovníkov a vplyv
medzinárodných kontaktov na jej odborný rast. In: In: Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj
knižníc : Zborník príspevkov zo 16. ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal v dňoch 3.
– 4. apríla 2017 = International Cooperation – An incentive to further development of libraries : Proceedings of the 16th
Annual Seminar for Librarians TLib, held on April 3 –4, 2017 / ed. Blanka Snopková. – Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica, 2017. – ISBN 978-80-89388-78-3.
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MAJER, Michal. Efektivita účastí mladého zamestnanca knižnice bez knihovníckeho vzdelania na odborných
knižničných konferenciách a seminároch = efficiency of participation of a young librarian without formal library
education in specialized library conferences and workshops. – In: Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší
rozvoj knižníc : Zborník príspevkov zo 16. ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal
v dňoch 3. – 4. apríla 2017 = International Cooperation – An incentive to further development of libraries : Proceedings
of the 16th Annual Seminar for Librarians TLib, held on April 3 –4, 2017 / ed. Blanka Snopková. – Banská Bystrica: Štátna
vedecká knižnica, 2017. – ISBN 978-80-89388-78-3.
SKUBACHOVÁ, Barbora. 11. fórum mladých knihovníkov v Opole alebo ako to knižniciam ladí. – In: Medzinárodná
spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj knižníc : Zborník príspevkov zo 16. ročníka odborného seminára pre
zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal v dňoch 3. – 4. apríla 2017 = International Cooperation – An incentive to
further development of libraries : Proceedings of the 16th Annual Seminar for Librarians TLib, held on April 3 –4, 2017 /
ed. Blanka Snopková. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. – ISBN 978-80-89388-78-3.
SNOPKOVÁ, Blanka. Podpora bibliografickej činnosti knižníc pod taktovkou SDRUK ČR a SAK. – Fotogr. – Bibliogr.
odkazy. – In: Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj knižníc : zborník príspevkov zo 16. ročníka
odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal v dňoch 3. – 4. apríla 2017 = International
Cooperation – An incentive to further development of libraries : Proceedings of the 16th Annual Seminar for Librarians
TLib, held on April 3 –4, 2017 / ed. Blanka Snopková. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. – ISBN 978-8089388-78-3.

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
 SNOPKOVÁ, Blanka. Vybrané otázky retrospektívnej bibliografie na Slovensku po roku 1989. In: Mezníky bibliografie :
u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů / eds. Tomáš Kubíček, Eva Svobodová. –
Brno : Moravská zemská knihovna, 2017. – S. 137 – 166. – ISBN 978-80-7051-228-9.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (7)
 URBANOVÁ, Eva. Caput mortuum je nebezpečný smiech. In: Vlna, 2017, roč. XIX, č. 71, s. 143 – 145. ISSN 1335-969X.
 URBANOVÁ, Eva. Potichu mizne(me). In: Vlna, 2017, roč. XIX, č. 71, s. 140 – 143. ISSN 1335-969X.
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URBANOVÁ, Eva. Dámy a páni, pravé haiku (nad haiku Katky Soustužníkovej). In: Glosolália, 2017., č. 3, s. 169 – 172.
ISSN 1338-7146.
URBANOVÁ, Eva. Starosť o našu dušu. In: A & P (časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru). 2017, č. 1, s. 191 –
194.
URBANOVÁ, Eva. Buriny sa nerozsievajú, načúva sa modrým zvončekom. In: Vertigo. 2017., č. 2, s. 73 – 75.
URBANOVÁ, Eva. Skutočnosti Evy Strömovej. In: Glosolália, 2017., č. 4, s. 209 – 212. ISSN 1338-7146.
URBANOVÁ, Eva. Hľadanie čitateľa (slovo čitateľ je často vyhľadávané, / o tému je nesmierny záujem) (Marcel Lacko:
Hľadanie autora). In: Vlna, 2017, roč. XIX, č. 72, s. 140 – 143. ISSN 1335-969X.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1)
 TÓTHOVÁ, Daniela a Blanka SNOPKOVÁ. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov: 20. ročník = 20th
Colloquium of Czech, Moravian and Slovak Bibliographers. – Fotogr. – Res. angl. – In: Bulletin Slovenskej asociácie
knižníc. – ISSN 1335-7905. – Roč. 25, č. 4 (2017), s. 61– 66.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (7)
 ALBERT, Tomáš. Kurz počítačovej gramotnosti : manuál pre účastníkov. Banská Bystrica: Pro Bibliothecae, o. z., 2017.
ISBN 978-80-972891-7-1.
 BÔBOVÁ, Mária, Dana CHALUPEKOVÁ a Barbora SKUBACHOVÁ, eds. Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými
dejinami: jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku: štúdie historikov a výberová bibliografia. Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. ISBN 978-80-89388-75-2.
 BÔBOVÁ, Mária, Dana CHALUPEKOVÁ a Barbora SKUBACHOVÁ, eds. Tereziánsky deň v Župnom dome. Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica a Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici, 2017.
 JARINA, Dušan, zost. Banskobystrický šport na dobových fotografiách. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017.
– 44 s. – Katalóg k výstave.
 SNOPKOVÁ, Blanka, ed. Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj knižníc : Zborník príspevkov zo 16.
ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal v dňoch 3. – 4. apríla 2017 = International
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Cooperation – An incentive to further development of libraries : Proceedings of the 16th Annual Seminar for Librarians
TLib, held on April 3 –4, 2017. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. – ISBN 978-80-89388-78-3.
SNOPKOVÁ, Blanka a Ivana BIČANOVSKÁ, eds. Ladislav E. Hudec – z Banskej Bystrice do sveta = Hudec László E. –
Besztercebányáról a világba = Ladislav E. Hudec – from Banská Bystrica to the world = 邬达克–
从班斯卡·比斯特里察到世界. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017. – ISBN 978-80-89388-77-6.
URBANOVÁ, Eva. (zost.). Slovenčina moja rodná – Múzy poézie a prózy. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici, 2017. 8 s. ISBN 978-80-89388-72-1.

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (14)
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Anton Srholec – život zdvihnutý z prachu všednosti. Dostupné na: www.bbonline.sk 2017. Uverejnené
30. 1. 2017.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Výstava Cesty Vincenta Šikulu. In: Rádio Regina Stred. Nahrávané 14. 3. 2017, vysielané 23. 3. 2017.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Festival Literárna Banská Bystrica. In: Rádio Devín. Nahrávané 16. 3. 2017.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Posledný marcový týždeň bude v Banskej Bystrici žiť literatúrou a umením. Dostupné na:
www.bbonline.sk, 23. 3. 2017.
 TROLIGOVÁ,
Zlata.
Výstava
k jubileám
Terézie
Vansovej.
Dostupné
na:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRkultura/vystava_k_jubileam_terezie_vansovej
 TROLIGOVÁ,
Zlata.
Banskobystričania
si
pripomínajú
jubileá
Terézie
Vansovej.
Dostupné
na:
http://bbonline.sk/banskobystricania-si-pripominaju-jubilea-terezie-vansovej/
 TROLIGOVÁ, Zlata. Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej. IN: Slovensko v obrazoch 23. 04. 2017. Dostupné na:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11756/123690
 TROLIGOVÁ, Zlata. Vansovej Lomnička. In: RTVS Rádio Regina. Vysielané v 29. 4. 2017. Dostupné na:
http://reginastred.rtvs.sk/clanky/kultura/132683/50-rocnik-vansovej-lomnicky
 TROLIGOVÁ, Zlata. Terézia Vansová a Vansovej Lomnička. RTVS, REGINA; nahrávané 28_4_2017.mp3. Dostupné na:
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/zlata.troligova%40svkbb.eu/15bfc031af2d8f57?projector=1
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TROLIGOVÁ,
Zlata.
Kuzmányho
kruh
si
pripomenul
T.
Vansovú.
Dostupné
na:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRkultura/kuzmanyho_kruh_si_pripomenul_t_vansovu
URBANOVÁ,
Eva.
Umenie
troch riadkov.
In: BYSTRICOVINY
sk.
[25.02.2017]
Dostupné
na:
https://www.bystricoviny.sk/titulka/umenie-troch-riadkov-workshopyURBANOVÁ, Eva. Brigita Šimonová: medailón. In: Rádio Devín. Nahrávané 16. 1. 2017, odvysielané 19. 1. 2017.
URBANOVÁ, Eva. Peter Šulej a vydavateľstvo Drewo a srd v Banskej Bystrici. [18.09.2017]. Dostupné na:
http://bbonline.sk/peter-sulej-a-vydavatelstvo-drewo-a-srd-v-banskej-bystrici/
URBANOVÁ, Eva. Čo je to haiku?. Dostupné na: https://knihynadosah.sk/eva-urbanova-co-je-to-haiku/

GII – Rôzne publikácie a dokumenty (6)
 DOKTOROVÁ, Oľga. (zost.). Osobnosti : MUDr. Karol Mika. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. 1 zložený list.
 DOKTOROVÁ, Oľga a Michal MAJER. (zost.). Osobnosti : Matej Tóth. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. 1
zložený list.
 SNOPKOVÁ, Blanka (zost.). Osobnosti : Jozef Ďuriančik. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. –1 zložený list.
 LÁSKOVÁ, Mária. Nielen bábky spomínajú. In: JAVISKO - časopis pre amatérske divadlo a umelecký prednes, roč. 49, č. 2, 2017, s. 56


58. ISDS-ISSN 0323 - 2883.
TROLIGOVÁ, Zlata. Bohatý program 50. ročníka Vansovej Lomničky. In: Literárny týždenník. 2017, roč. XXX, č. 17-18, s. 2.
TROLIGOVÁ, Zlata. Výstava aj o Vansovej kuchárskom umení. In: Evanjelický posol spod Tatier. 2017, roč. 107, č. 15, s. 4.

EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
V roku 2017 bolo tlačou vydaných 16 neperiodických edičných titulov (bibliografie, konferenčné zborníky, súborné vydanie
Knižničných novín na CD-Rome, brožúry, bibliofílie, katalóg k výstave, stolový kalendár). Štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné
noviny.
Monografie, odborné publikácie, zborníky (5)
 Ladislav E. Hudec – z Banskej Bystrice do sveta = Hudec László E. – Besztercebányáról a világba = Ladislav E.
Hudec – from Banská Bystrica to the world = 邬达克–从班斯卡·比斯特里察到世界. / eds. Blanka Snopková a Ivana
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Bičanovská ; autori Ivana Bičanovská, Klára Kubičková, Blanka Snopková, Zsolt Vesztróczy, Liang Jun, Suhua Liu ; rec.
Anna Kucianová, Dušan Čupka.– Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017. – ISBN 978-80-89388-77-6
Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj knižníc : zborník príspevkov zo 16. ročníka
odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal v dňoch 3. – 4. apríla 2017 = International
Cooperation – an incentive to further development of libraries : Proceedings of the 16th Annual Seminar for
Librarians TLib, held on April 3 –4, 2017 / ed. Blanka Snopková ; rec. Daniela Džuganová, Zuzana Martinkovičová. –
Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. – Fotogr., obr., tab. – Text v slovenčine a angličtine. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Stručné biografie autorov. – ISBN 978-80-89388-78-3.
Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami: jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na
Slovensku: štúdie historikov a výberová bibliografia / eds. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová.
– Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. - ISBN 978-80-89388-75-2.
Museologica literaria 2017 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej Bystrici / ed.
Soňa Šváčová. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici : Zväz múzeí na Slovensku, 2017. 142 s. :
fotogr., portr., tab. – ISBN 978-80-89388-76-9.
Knižničné noviny 2000 – 2015 [Elektronický zdroj] : súborné vydanie občasníka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici / zost. Dana Chalupeková. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017. 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-8938871-4.

Brožúry (2)
 Tereziánsky deň v Župnom dome / eds. Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová. – Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica; Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici, 2017. – Nestr. [24 s.].
 Banskobystrický šport na dobových fotografiách (katalóg) / Dušan Jarina. 44 s.
Bibliofílie (3)
 Osobnosti : MUDr. Karol Mika / zost. Oľga Doktorová; fotogr. Karol Mika; obálka a grafická úprava Dušan Jarina;
tlačové podklady Karol Mika, Oľga Doktorová, archív ŠVK. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. –1 zložený
list: faksim. rkp., fotogr. – (Malé bibliofílie ; zv. 1/2017). – Publikácia je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti.
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Osobnosti : Jozef Ďuriančik / zostavovateľka Blanka Snopková ; fotogr., obálka a graf. úpr. Jozef Kreutz. – Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. –1 zložený list: faksim. rkp., fotogr. – (Malé bibliofílie ; zv. 2/2017). – Publikácia
je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti.
Osobnosti : Matej Tóth / zost. Oľga Doktorová, Michal Majer ; fotogr. archív Mateja Tótha ; graf. úpr. Dušan Jarina. –
Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017. –1 zložený list: faksim. rkp., fotogr. – (Malé bibliofílie ; zv. 3/2017). –
Publikácia je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti.

Drobné tlače (5)






Slovenčina moja rodná – Múzy poézie a prózy (katalóg) / Eva Urbanová, Radka Čabrádiová. 8 s.
Tibor Andrašovan – Dialógy (katalóg) / Imrich Šimig, Dušan Jarina. 16 s.
Nová kuchárska kniha (výber jedál a rád) (katalóg) / Zlata Troligová, Radka Čabrádiová. 8 s.
Workshop tvorivého písania HAIKU (propagačný leták) / Eva Urbanová, Radka Čabrádiová. 1 s.
Šport a literatúra (skladačka) / Eva Urbanová, Radka Čabrádiová. 26 voľných listov

Stolový kalendár (1)
 Stopy v našej histórii / zost. Blanka Snopková, Dušan Jarina; zodp. red. Ľubica Laššáková ; fotografie archív ŠVK;
grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2017 (Banská Bystrica : DALI-BB).
Periodikum (1)
 Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. – Č. 1 – 4/2017

CIEĽ:
PLNENIE:

Pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických informácií spracovať
500 dokumentov.
Spracovaných bolo 501 dokumentov.

CIEĽ:

Zorganizovať vedecké podujatia v počte 3.
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PLNENIE:

3.5

ŠVK bola hlavným organizátorom 2 podujatí s medzinárodnou účasťou a LHM zorganizovalo 1 vedeckú
konferenciu.

TLib – Trendy v knižničnej praxi: Medzinárodná spolupráca – významný impulz na ďalší rozvoj knižníc
(3. - 4. 4. 2017) – XVI. ročník odborného seminára TLIB, ktorého súčasťou bol aj Knižničný inkubátor – fórum
mladých knižnično-informačných špecialistov. Na podujatí odznelo 23 referátov, z toho 7 v rámci Knižničného
inkubátora. 6 príspevkov prezentovali zahraniční autori z Poľska, Českej republiky a USA.

Tereziánsky deň v Župnom dome (15. 5. 2017), súčasťou boli aj komentované prehliadky Župného domu
a odhalenie pamätnej tabule na Nádvorí Márie Terézie.

Museologica literaria 2017 (15. 6. 2017) – vedecká konferencia o literárnej muzeológii. Na konferencii
predniesli príspevky aj Mgr. S. Šváčová, PhD. a Mgr. E. Urbanová, PhD. Bol vydaný zborník príspevkov.

Sprístupňovanie

kultúry

a podpora

návštevnosti

prostredníctvom

kultúrnych poukazov
Knižnica formou kultúrnych poukazov získala finančné prostriedky vo výške 1 553 eur, o ktoré jej bol formou rozpočtového
opatrenia č. 3 upravený záväzný ukazovateľ.
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4

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

4.1

Plnenie

záväzných

ukazovateľov

štátneho

rozpočtu

a hospodárenie

knižnice, vrátane informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach

Tab. č. 24: Rozpočet organizácie v porovnaní s rokom 2016
SKUTOČNOSŤ
SCHVÁLENÝ
UPRAVENÝ
UKAZOVATEĽ
2016
ROZPOČET 2017
ROZPOČET 2017
A
1
2
3
Príjmy zo štátneho rozpočtu
968 342
1 042 497
1 112 602
celkom, z toho:
310 Tuzemské bežné granty
941 342
1 042 497
1 112 602
a transfery zo ŠR
320 Tuzemské kapitálové
27 000
granty a transfery zo ŠR
Vlastné príjmy, z toho:
99 691
89 627
91 592
210 Príjmy z vlastníctva majetku
19 693
28 996
21 094
220 Administratívne a iné
73 995
60 631
70 498
poplatky
290 Iné nedaňové príjmy
6 003
300 Granty a transfery
3 350
600 Bežné výdavky, z toho
1 017 166
1 132 124
1 197 780
610 Mzdy, platy, služobné
568 196
629 280
649 115
príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok do
200 442
208 659
230 463
poisťovní
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SKUTOČNOSŤ
2017
4

(eur)
% ČERPANIA INDEX
4:3
4:1
5
6

1 112 602

100,00

1,15

1 112 602

100,00

1,18

91 922
21 281

100,36
100,89

0,92
1,08

70 365

99,81

0,95

276
4 650
1 202 172

100,37

0,05
1,39
1,18

649 115

100,00

1,14

230 463

100,00

1,15
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UKAZOVATEĽ
A

630 Tovary a služby, z toho:
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda
a komunikácia
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za prenájom
637 Ostatné tovary a služby
640 Bežné transfery, z toho
642 Transfery jednotlivcom
a nezisk. org.
649 Transfery do zahraničia
700 Kapitálové výdavky,
z toho:
713 Nákup strojov, prístrojov a
zariadení
719 Ostatné kapitálové výdavky
Rozpočet celkom BV + KV

SKUTOČNOSŤ
2016
1
234 405
7 485

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET 2017
2
285 472
9 750

UPRAVENÝ
ROZPOČET 2017
3
294 220
4 576

62 667

84 560

62 909

62 899

99,98

1,00

66 730
4 704
2 307
10 507
80 005
14 123

81 074
6 021
9 028
11 055
83 984
8 713

97 041
4 068
15 892
10 492
99 242
23 982

98 642
4 057
15 888
10 492
102 048
23 982

101,65
99,71
99,97
100,00
102,83
100,00

1,48
0,86
6,89
1,00
1,28
1,7

14 047

8 713

23 906

23 906

100,00

1,7

76

76

76

100,00

1,00

18 735

10 861

18 563

170,91

0,99

13 735

10 861

10 861

100,00

0,79

1 208 641

7 702
1 220 735

101,00

1,54
1,18

5 000
1 035 901

1 132 194

SKUTOČNOSŤ
% ČERPANIA INDEX
2017
4:3
4:1
4
5
6
298 612
101,49
1,27
4 586
100,22
0,61

Údaje uvedené v rozpočte zahŕňajú všetky rozpočtové prostriedky knižnice (príspevok zo ŠR, vlastné zdroje, prioritné
projekty a mimorozpočtové prostriedky).
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4.1.1

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu

Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre knižnicu záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017 nasledovne:
Programová štruktúra: 08S
08S 01
08S 0105
Funkčná klasifikácia:
01.3.3.
0.8.5.0

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO
Knižnice a knižničná činnosť
Iné všeobecné služby
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

Záväzné ukazovatele
Bežné výdavky spolu- ekonomická klasifikácia (600)
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610)

1 042 498,00 eur

619 322,00 eur

Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
79,0
Záväzné a orientačné ukazovatele štátneho rozpočtu určené knižnici rozpisom na rok 2017 boli v priebehu roka
upravené rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa. Celkom boli prijaté tri rozpočtové opatrenia, ktoré upravovali výdavky
knižnice. Okrem toho boli počas roka vykonané rozpočtové opatrenia v pôsobnosti knižnice bez vplyvu na záväzné
ukazovatele, ktorými sa realizovali len presuny medzi kategóriami bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.
 Rozpočtové opatrenie č. 1. - z 30. januára 2017 č. MK - 960/2017-341/1337, ktorým sa upravil rozpočet bežných
výdavkov na rok 2017 v kategórii 600 okrem kategórie 610. Finančné prostriedky boli účelovo určené na nasledovné
prioritné projekty:
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Prvok 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
„TLib – Trendy v knižničnej praxi – XVI. ročník odborného seminára pre zamestnancov knižníc
so zahraničnou účasťou“

3 600,00

„Odkaz reforiem Márie Terézie pre súčasnosť“ (po úprave)

2 884,43

eur,
eur,
„Múzy poézie a prózy“ (po úprave)
„Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov,
v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety“
Prvok 08T 0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraniční“
„Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta“
„Prezentácia slovenských tradícií v zahraniční“
Prvok 08T 0105 – Projekt informatizácie kultúry
„Modernizácia domény www.svkbb.eu
Prvok 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
„Ochrana knižničného fondu“

1 765,57 eur,
10 000,00 eur,
4 000,00 eur,
2 000,00 eur,
1 500,00 eur,
10 000,00 eur.

– Rozpočtové opatrenie č. 2. – z 8. júna 2017, č. MK – 960/2017-341/9994, úprava záväzných ukazovateľov navýšením
rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017, ktorým sa zabezpečilo zvýšenie platov zamestnancov v súlade s Nariadením
vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa upravujú platové tarify na rok 2017 a v súlade s Memorandom o úprave platových
pomerov niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na úrovni 2% priznaných funkčných platov
v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017 formou odmeny.
Prvok 08S 0105– Knižnice a knižničná činnosť
Bežné výdavky celkom (600)
32 802,00 eur,
z toho: (610)
24 307,00 eur,
v tom: (611) tarifné platy
19 831,00 eur,
(614) odmeny
4 476,00 eur,
(620) odvody
8 495,00 eur.
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Rozpočtové opatrenie č. 3 – z 14. decembra 2017 č. MK – 960/2017-341/19199, ktorým sa zvyšuje záväzný
ukazovateľ výdavkov na rok 2017 v kategórii 630 – tovary a služby. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo
vyfinancovanie kultúrnych poukazov na rok 2017.
Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Zvýšenie výdavkov v kategórii 630
1 533 eur,
Rozpočtovým opatrením č. 3 bol upravený aj priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov
70 osôb
-

Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2017
Príspevok od zriaďovateľa – celkom
Bežné výdavky na činnosť spolu (600)
 z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Prioritné projekty spolu

4.1.2

1 112 602 eur
1 076 852 eur
643 629 eur
35 750 eur

Plnenie ukazovateľov rozpočtu

a) Prevádzková dotácia (bežný transfer) určená na krytie prevádzkových nákladov knižnice bola schválená na rok
2017 vo výške 1 042 497 eur. Po zapracovaní rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka sa celkový príspevok zvýšil na
1 112 602 eur.
Tab. č. 25: Prehľad čerpania záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bežné výdavky

ZDROJ/PROGRAM//POLOŽKA
111
610
620
630
640

- bežné výdavky, z toho:
Mzdy platy, služobné príjmy a OOV
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
2017
1 042 497
619 322
204 172
210 290
8 713
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UPRAVENÝ ROZPOČET
2017
1 112 602
643 629
230 463
222 394
16 116

(eur)

ČERPANIE
K 31.12.2017
1 112 602
643 629
230 463
222 394
16 116
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Graf č. 6: Štruktúra čerpania bežných výdavkov k 31.12.2017
Rady1; Bežné transfery;
16116; 1%

Štruktúra čerpania bežných výdavkov k 31.12.2017
Rady1; Tovary a služby;
222394; 20%

Rady1; Poistné a príspevok
do poisťovní; 230463; 21%

Mzdy platy, služobné príjmy a OOV

Rady1; Mzdy platy,
služobné príjmy a OOV;
643629; 58%

Poistné a príspevok do poisťovní

Tovary a služby

Bežné transfery

57,85% ný podiel z príspevku zo štátneho rozpočtu predstavovali výdavky na funkčné platy a odmeny zamestnancov knižnice,
ktorých štruktúra je nasledovná:
 tarifné platy (zvýšenie o 10,02 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
487 745 eur,
 osobné príplatky (zvýšenie o 42,30 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
84 789 eur,
 príplatky za riadenie (pokles o 5,51 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
8 633 eur,
 ostatné príplatky
2 324 eur,
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 odmeny (zvýšenie o 8,8 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)

60 138 eur.
Vyššie výdavky na platy zamestnancov knižnice ovplyvnili legislatívne zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov a zvýšenie
príspevku zo strany zriaďovateľa).
Ostatné finančné prostriedky z príspevku zo ŠR boli použité na nasledovné výdavky:
- 20,71 % na poistenie a odvody do poisťovaní
230 463 eur,
- 19 99 % na nákup tovarov a služieb
222 394 eur,
- 1,45 % na bežné transfery
16 116 eur.
b) Dotácie na investície
V roku 2017 knižnica čerpala kapitálové výdavky zo zdroja 131G vo výške 7 702 eur, ktoré boli určené na investičnú akciu
č. 15 650 – Akvizícia zbierkových predmetov.
Tab. č. 26: Štruktúra kapitálových výdavkov

ZDROJ/PROGRAM//POLOŽKA

(eur)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
2017

111 08T 0106, z toho:
719 Ostatné kapitálové výdavky

UPRAVENÝ ROZPOČET
2017

ČERPANIE
K 31.12.2017
7 702
7 702

Z celkového objemu príspevku na nákup zbierkových predmetov, ktoré boli poskytnuté zriaďovateľom v roku 2016 vo výške
20 000 eur, bolo v roku 2016 vyčerpaných 5 000 eur. V roku 2017 sa čerpalo ďalších 7 702 eur a nedočerpaný príspevok vo
výške 7 298 eur bude použitý v roku 2018.
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4. 2

Rozbor nákladov a výnosov

4.2.1

Rozbor nákladov
Tab. č. 27: Prehľad o štruktúre nákladov k 31.12.2017

UKAZOVATEĽ

(eur)

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

1

2

a
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
504 Predaný tovar
50 Spotrebované nákupy spolu
511 Opravy a udržovanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
51 Služby spolu
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie - DDP
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
52 Osobné náklady spolu
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľností
538 Ostatné dane a poplatky
Dane a poplatky spolu

144 549
11128
9 750
680
63 839
85 397
634 480
202 949
5 710
40 659

80 323
49 759
62
130 144
16 842
5 997
1 653
68 471
92 963
656 337
223 697
6 765
62 452

78 161
49 635
62
127 858
15 694
4 645
1 521
71 519
93 379
655 562
225 458
6 765
61 687

INDEX
3:2
4
0,97
1,00
1,00
0,98
0,93
0,77
0,92
1,04
1,00
1,00
1,01
1,00
0,99

883 798

949 251

949 472

1,00

12 323
2 653
14 976

12 323
3 325
15 648

12 323
2 310
14 633

1,00
0,69
0,94

71 549
73 000
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UKAZOVATEĽ

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

541 Zostatková cena predaného DNH a DHM
542 Predaný materiál
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 Odpis pohľadávky
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 Manká a škody
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť spolu
551 Odpisy DHM a DNM
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 Tvorba ostatných. rezerv z prevádzkovej činnosti
557 Tvorba zákonných opravných pol. z prev. činnosti
558 Tvorba ostatných opravných pol. z prev. činnosti
55 Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti
562 Úroky
563 Kurzové straty
568 Ostatné finančné náklady
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
591 Splatná daň z príjmov
Náklady spolu

SKUTOČNOSŤ

INDEX
3:2

1 504

9 412

9 412

1,00

1 504

9 412
51 661

9 412
51 661

1,00
1,00

6 583

6 584

1,00

540
58 784

541
58 786

1,00
1,00

529
529

8
529
537

1,00
1,02

2 971
1 250 290

2 971
1 257 048

1,00
1,01

1 900
1 132 224

Rozdiel medzi vykázanými nákladmi k 31.12. 2017 a čerpaním rozpočtu k rovnakému obdobiu je 124 824,- eur. Tento rozdiel
predstavujú náklady organizácie súvisiace s odpismi hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, účtovaním zásob, tvorbou
rezerv a opravných položiek, neuhradenými záväzkami a časovým rozlíšením nákladov, ktoré neovplyvňujú výdavky knižnice.
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Štruktúra nákladov podľa účtovných skupín je uvedená v nasledovnom grafe.
Graf. č. 7: Štruktúra nákladov podľa účtovných skupín
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Spotrebované nákupy
Náklady na spotrebované nákupy tvoria druhú najvyššiu nákladovú položku. Ich výška k 31.12.2017 bola 127 858 eur, čo
predstavuje 10 % z celkových nákladov knižnice. Táto účtovná skupina zahŕňa:
- spotrebu materiálu s celkovým objemom
78 161 eur,
z toho náklady na:
- nákup kníh a časopisov
48 246 eur,
- spotrebu materiálu na knižničnú činnosť
6 699 eur,
- nákup drobného hmotného majetku
4 990 eur,
- nákup čistiacich a hygienických potrieb
3 557 eur,
- spotrebu propagačného materiálu
3 406 eur,
- spotreba materiálu na výstavy a podujatia knižnice
2 553 eur,
- spotreba kancelárskych potrieb
1 876 eur
- spotreba energií v čiastke
49 635 eur,
z toho náklady na:
- spotrebu elektrickej energie
25 492 eur,
- spotrebu plynu
22 064 eur,
- spotreba vody
1 198 eur.
Služby
Táto položka predstavuje náklady na cestovné, reprezentáciu, telefónne poplatky, poštovné, revízie zariadení, právne služby,
výrobu bannerov, väzbu periodík, tlač reklamných materiálov, nájomné za prenájom skladov, ochranu knižničného fondu
a zbierkových predmetov a na bežnú údržbu majetku knižnice. Celkové náklady na spotrebované služby boli 93 379 eur, čo
tvorí 7 % z celkových nákladov knižnice. Najvyššiu spotrebu predstavujú náklady na:
- opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
16 842 eur,
- cestovné (domáce a zahraničné pracovné cesty)
4 645 eur,
- náklady na reprezentáciu
1 521 eur,
- ostatné služby
71 519 eur,
z toho: náklady na tlačiarenské a knižničné služby
18 834 eur,
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prenájom nehnuteľností (skladové priestory)
náklady na licencie
náklady na telekomunikačné a poštové služby
náklady na organizované podujatia
náklady na revízie zariadení a strojov
náklady na komunikačnú infraštruktúru
náklady na stočné
náklady na právne služby

10 492 eur,
9 988 eur,
8 425 eur,
4 414 eur,
3 918 eur,
3 472 eur,
3 278 eur,
3 088 eur.

Náklady na ostatné služby tvoria rôznorodé služby, z ktorých najvyšší objem predstavujú náklady na tlačiarenské a knižničné
služby (26,33%), náklady na prenájom skladových priestorov (14,67%), náklady na obstaranie licencií (13,97%) a náklady na
telekomunikačné a poštové služby, ktoré tvoria 11,78 % z celkových nákladov na ostatné služby.
Osobné náklady
Upravený rozpočet osobných nákladov vo výške 949 251 eur bol čerpaný v sume 949 472 eur. Rozdiel predstavujú náklady na
ostatné osobné náklady vyplatené zo zdroja 71, ktoré v upravenom rozpočte nákladov neboli rozpočtované. Prehľad o čerpaní
osobných nákladov podľa jednotlivých skupín je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Tab. č. 28: Prehľad o čerpaní osobných nákladov podľa jednotlivých skupín

UKAZOVATEĽ

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

a

1
634 480
202 949
5 710
40 659
883 798

521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie - DDP
527 Zákonné sociálne náklady
52 Osobné náklady spolu
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2
656 337
223 697
6 765
62 452
949 251

(eur)

SKUTOČNOSŤ
3
655 562
225 458
6 765
61 687
949 472
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Graf. č. 8: Percentuálne zastúpenie jednotlivých nákladových skupín na celkových osobných nákladoch

V porovnaní s rokom 2016 osobné náklady vzrástli o 15% Nárast osobných nákladov súvisí predovšetkým s legislatívnymi
zmenami v oblasti odmeňovania zamestnacov pri výkone práce vo verejnom záujme a zvýšením rozpočtu na mzdy, platy
a ostatné osobné vyrovnia zo strany zriaďovateľa vo výške 5%.
Dane a poplatky
Náklady účtovnej skupiny 53, ktorá predstavuje súbor daní a poplatkov dosiahli k 31.12.2017 výšku 14 633 eur. V porovnaní
s rokom 2016 tieto náklady zostávajú na rovnakej úrovni. Zahŕňajú daň z nehnuteľností, ktorá tvorí z celkového objemu až
81,21%. Zostávajúcu časť celkových nákladov na dane poplatky tvoria náklady na likvidáciu komunálneho odpadu, poplatky
RTVS a ostatné poplatky.
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Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové náklady boli čerpané vo výške 9 412 eur a boli určené na členské príspevky iným organizáciám
a združeniam, poistenie motorových vozidiel a na nákup zbierkových predmetov, ktoré objemovo tvoria podstatnú časť
nákladov. Oproti rovnakému obdobiu minulého rozpočtového roka ostatné prevádzkové náklady vzrástli o 14,24%, čo je
zapríčinené práve nákupom zbierkových predmetov.
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
V účtovnej skupine 55 sa účtuje najmä o odpisoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervách a opravných
položkách v prevádzkovej oblasti. Najväčší objem tvoria náklady na odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku, ktoré predstavujú takmer 87,88% z celkových nákladov skupiny. V porovnaní s rokom 2016 poklesli o 8,56%, čo
súvisí s ukončením doby odpisovania vekovo staršieho dlhodobého hmotného majetku. Knižnica vo svojom účtovníctve účtuje
aj o rezervách a opravných položkách. Ostatné rezervy vytvára na nevyfakturované dodávky energií a opravné položky na
pohľadávky voči používateľom knižnice, ktoré neboli zaplatené v lehote splatnosti a aktuálne voči nim prebieha súdne
konanie.
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4.2.2

Rozbor výnosov
Tab. č. 29: Prehľad výnosov v členení podľa účtovných skupín

UKAZOVATEĽ

(eur)

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

1

2

a
602 Tržby z predaja služieb
v tom: príjmy z vlastníctva
z toho: prenájom nebytových priestorov
poplatky a platby z náhodného predaja
z toho: registračné poplatky
vstupné
ubytovacie služby
rešeršné služby
kopírovacie služby
ostatné služby
604 Tržby za tovar
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 Zúčtovanie ostatných rezerv
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek
683 Výnosy z BT od ostatných subjektov VS
687 Výnosy z BT od ostatných subjektov mimo VS
688 Výnosy z KT od ostatných subjektov mimo VS
Výnosy bez transferov
681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR
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81 407
28 996
28 996
52 411

75 072
21 500
20 717
53 572
31 479
6 595
5 420
4 214
1 984
3 880

8 220

16 760
2 452

89 627
1 042 497

94 284
1 112 602

SKUTOČNOSŤ

INDEX
3:2

3

4

75 073
21 500
20 717
53 573
31 479
6 595
5 420
4 214
1 984
3 881
53
16 760
2 452
6 674
665
2 950
1 499
312
106 438
1 112 602

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,13
1,00
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UKAZOVATEĽ

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

1

2

3

45 736
1 252 622

45 736
1 264 776

a
682 Výnosy z kapitálových. transferov zo ŠR
Výnosy spolu

1 132 124

SKUTOČNOSŤ

INDEX
3:2
4
1,00
1,01

Graf č. 9: Štruktúra výnosov v %

Najväčší podiel na celkových výnosoch knižnice majú výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zdrojom
krytia bežných výdavkov knižnice. Tvoria 88 % z celkových výnosov knižnice. Druhú najvýznamnejšiu skupinu výnosov tvoria
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tržby z predaja služieb a ich celkový podiel predstavuje 6 % a 4 % sa na celkových výnosoch podieľajú výnosy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu.

4.3

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2017 schválené vlastné výnosy celkom vo výške 89 627 eur. Skutočne
dosiahnuté vlastné výnosy k 31.12.2017 boli vo výške 91 886 eur, čo je o 2,1 % menej v porovnaní s rokom 2016.
Tab. č. 30: Štruktúra vlastných príjmov

UKAZOVATEĽ

(eur)

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

1

2

a
602 Tržby z predaja služieb
v tom: príjmy z vlastníctva
z toho: prenájom nebytových priestorov
poplatky a platby z náhodného predaja
z toho: registračné poplatky
vstupné
ubytovacie služby
rešeršné služby
kopírovacie služby

81 407
28 996
28 996
52 411

ostatné služby
604 Tržby za tovar
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Vlastné výnosy spolu

8 220
89 627
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Najväčší objem výnosov tvoria tržby z predaja služieb (81,70%). Výnosy z pokút, penalizačných platieb a úrokov z omeškania
tvoria 18,24% a necelých 0,06% tvoria tržby za predaj rôznych reklamných predmetov knižnice.
Štruktúra tržieb z predaja služieb je znázornená v nasledovnom grafe.

Graf č. 10: Štruktúra tržieb

Najväčší podiel na tržbách z predaja služieb majú registračné poplatky, ktoré dosahujú 42% z celkových tržieb. 29 % sa na
tržbách podieľajú príjmy z ubytovacích služieb a 9% sú to príjmy zo vstupného do výstavných priestorov knižnice.
V porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný pokles tržieb hlavne pri príjmoch z vlastníctva – prenájom nebytových
priestorov.
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4.4

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Knižnica v hodnotenom období dosiahla výnosy vo výške 1 264 776 eur a náklady vo výške 1 257 048 eur. Rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi predstavuje zisk knižnice vo výške 7 728 eur. Oproti zisku dosiahnutom v roku 2016 zisk vzrástol o 1,34
%.
Tab. č. 31: Hospodársky výsledok v porovnaní s rokom 2015 a 2016

Ukazovateľ
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

2015

2016
1 165 546
1 173 526
7 980

2017
1 116 004
1 123 627
7 623

1 257 048
1 264 776
7 728

Graf č. 11: Vývoj hospodárskeho výsledku
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4.5

Prioritné projekty a ich plnenie

Zmenou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 – rozpočtovým opatrením č. 1 bol upravený schválený
rozpočet o účelové prostriedky, ktoré boli určené na prvok 08T – prioritné projekty o sumu 35 750 eur na nasledovné prvky:
Tab. č. 32: Finančné prostriedky určené na realizáciu prvku 08T

PRVOK

(eur)

ZDROJ

NÁZOV PROJEKTU

08T 0103

111

08T 0103
08T 0103
08T 0103

111
111
111

Tlib - Trendy v knižničnej praxi – XVI. ročník odborného
seminára pre zamestnancov knižníc so zahraničnou účasťou
Odkaz reforiem Márie Terézie pre súčasnosť
Múzy poézie a prózy
Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany
a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené
a uchovávané zbierkové predmety
Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta
Prezentácia slovenských tradícií v zahraničí
Modernizácia domény www.svkbb.eu
Ochrana knižničného fondu

08T 0104
08T 0104
08T 0105
08T 0109

111
111
111
111

POSKYTNUTÉ

ČERPANIE

PROSTRIEDKY

PROSTRIEDKOV

3 600

3 600

2 884
1 766

2 884
1 766

10 000

10 000

4 000
2 000
1 500
10 000

4 000
2 000
1 500
10 000

Finančné prostriedky určené na financovanie prioritných projektov v celkovom objeme 35 750 eur boli vyčerpané v plnej
výške. Podrobné čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie nám udávajú nasledovné prehľady:
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Tab. č. 33: Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

„Tlib - Trendy v knižničnej praxi – XVI. ročník odborného seminára pre zamestnancov knižníc so zahraničnou
účasťou“
(eur)
NÁZOV
CELKOM
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
3 600
3 600
Skutočnosť
3 600
3 600
Účelové finančné prostriedky boli použité na odborný seminár, ktorého cieľom bolo podporiť aplikovaný výskum v oblasti
knihovníctva a informačnej vedy a prezentovať výsledky výskumu slovenských a zahraničných odborníkov. Z poskytnutých
prostriedkov boli kryté predovšetkým výdavky na autorské príspevky, dohody o vykonaní práce a reprezentačné.
Tab. č. 34: Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

„Odkaz reforiem Márie Terézie pre súčasnosť
NÁZOV
CELKOM
610
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
2 884
Skutočnosť
2 884

(eur)
620

630

640

710

2 884
2 884

Pri príležitosti 300. výročia narodenia uhorskej kráľovnej Márie Terézie realizovaným projektom knižnica vyzdvihla regionálne
súvislosti tereziánskych reforiem a tak nadviazala na jej odkaz o podpore vzdelanosti a čítania pre mladú generáciu, ktorá sa tak
mala možnosť zoznámiť s touto veľkou reformátorkou na pôde knižnice. Pridelené finančné prostriedky boli použité na krytie
výdavkov na zriadenie pamätnej tabule, autorské príspevky, lektorované prehliadky župného domu a Biskupského úradu
v Banskej Bystrici, reprezentačné predmety a tlač pozvánok a bulletinu „Tereziánsky deň“.
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Tab. č. 35: Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

„Múzy poézie a prózy“
NÁZOV
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

(eur)
CELKOM

610

620

1 776
1 776

630

640

710

1 776
1 776

Projekt bol zameraný na výskum súčasnej literárnej tvorby Sloveniek žijúcich v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku
a Poľsku, spojenej s prezentáciou vybraných autoriek a ich osobnej účasti na podujatí k 50. výročiu festivalu umeleckého
prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička. Finančné prostriedky boli použité na organizáciu podujatia a na úhradu
autorských honorárov a reprezentačného.
Tab. č. 36: Prvok 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

„Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú
uložené a uchovávané zbierkové predmety“
(eur)
NÁZOV
CELKOM
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
10 000
10 000
Skutočnosť
10 000
10 000
Finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov súvisiacich s reštaurovaním vzácnych zbierok z knižnice Samuela Kollára,
ktoré pochádzajú zo 16. storočia. Zreštaurované tlače budú sprístupnené verejnosti.
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Tab. č. 37: Prvok 08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

„Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta“
NÁZOV
CELKOM
610
620
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
4 000
Skutočnosť
4 000

(eur)
630

640

710

4 000
4 000

Pri príležitosti 125. výročia narodenia a 60. výročia úmrtia významnej osobnosti architektúry Ladislava Eduarda Hudeca bolo
cieľom projektu vykonať bibliografický výskum na území Slovenska a v zahraničí, ktorý vyústil do spracovania bibliografie
Ladislava E. Hudeca. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na autorské príspevky a tlač bibliografie.
Tab. č. 38: Prvok 08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

„Prezentácia slovenských tradícií v zahraničí“
(eur)
NÁZOV
CELKOM
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
2 000
2 000
Skutočnosť
2 000
2 000
Projekt bol zameraný na prezentáciu slovenského umenia a kultúry v zahraničí. V rámci prezentácie boli spracované dve
bannerové výstavy – Čarovný svet bábok a bábkového divadla a výstava U nás taká obyčaj. Finančné prostriedky boli požité na
výrobu bannerov, preklad textov do anglického a ruského jazyka a na výdavky spojené s otvorením výstav.
Tab. č. 39: Prvok 08T 0105 Projekt informatizácie kultúry

„Modernizácia domény www.svkbb.eu“
(eur)
NÁZOV
CELKOM
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
1 500
1 500
Skutočnosť
1 500
1 500
Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prebudovaním a vylepšením funkčnosti domény www.svkbb.eu.
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Tab. č. 40: Prvok 08T 0104 Stratégia slovenského knihovníctva

„Ochrana knižničného fondu“
NÁZOV
CELKOM
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
10 000
Skutočnosť
10 000

(eur)
610

620

630

640

710

10 000
10 000

V súvislosti s napĺňaním Opatrenia 2.3.1, 2.3.3 a 2.3.4 Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 bol
projekt zameraný na ochranu knižničného fondu, viazanie periodickej tlače, opravu poškodených kníh a reštaurovanie starých
vzácnych tlačí.

4.6

Výdavky knižnice v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky knižnice v členení na bežné a kapitálové a zdroje ich krytia sú uvedené v nasledujúcom prehľade.
Tab. č. 41: Prehľad výdavkov podľa zdrojov krytia

POL.
610
620
630
640
700
Spolu
%

NÁZOV
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Kapitálové výdavky

111 08S SR

(eur)

111 08T

46 08S

71 08S

PRIORITNÉ

VLASTNÉ

DARY

PROJEKTY

ZDROJE

A GRANTY

643 629
230 463
186 644
16 116
1 076 852
88,21
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35 750
7 702
43 452
3,56

SPOLU

5 486

649 115

71 769
7 866
10 861
95 982
7,86

230 463
4 449
298 612
23 982
18 563
4 449 1 220 735
0,36
100,00
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V základnom prvku knižnice (08S), v ktorom sa uskutočňujú kontrahované činnosti boli výdavky knižnice kryté jednak
príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 88,21 %, vlastnými príjmami vo výške 7,86 % a z grantov vo výške 0,36 %.
V prvku, v ktorom sa uskutočňujú prioritné projekty, výdavky predstavovali 3,56 %.
V porovnaní s rokom 2016 je krytie výdavkov zo ŠR nižšie o 2,6 %, vyšším percentom na krytí výdavkov sa podieľajú finančné
prostriedky z prioritných projektov (o 2,4 %) a krytie z vlastných zdrojov zostalo na rovnakej úrovni. Podiel finančných
prostriedkov poskytnutých z grantov sa zvýšil o 0,05 %.
Porovnanie výdavkov rokov 2016 a 2017 je vyjadrené v nasledovnom grafe.

Graf č. 12: Porovnanie výdavkov rokov 2016 a 2017
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Tab. č. 42: Rekapitulácia výdavkov organizácie podľa prvkov (vrátane vlastných zdrojov, mimorozpočtových prostriedkov)
(eur)

PRVOK/ROZPOČET
Prvok 08S* spolu, z toho:
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- čerpanie rozpočtu
Prvok 08T** spolu, z toho:
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- čerpanie rozpočtu
Celkom
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- čerpanie rozpočtu

CELKOM
1 132 124
1 172 891
1 177 283

KATEGÓRIA
610
629 280
649 115
649 115

35 750
43 452
1 132 124
1 208 641
1 220 735

629 280
649 115
649 115

620

630

208659
230 463
230 463

285 472
258 470
262 862

177

35 750
35 750

208 659
230 463
230 463

285 472
294 220
298 612

640

710

8 713
23 982
23 982

10 861
10 861

7 702
8 713
23 982
23 982

10 861
18 563

* 08S – prvok „Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt“
** 08T – prvok „Tvorba a implementácia politík“

Na krytie výdavkov boli určené vlastné príjmy, príspevok zo štátneho rozpočtu a v menšej miere dotácie a granty od ostatných
subjektov verejnej správy a od subjektov mimo verejnej správy. Výdavky v roku 2017 dosiahli výšku 1 220 735 eur, z čoho:
- bežné výdavky vo výške 1 202 172 eur boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu (92,55%) z vlastných príjmov (7,08
%) a z dotácií a grantov (0,37 %)
- kapitálové výdavky vo výške 18 563 eur boli kryté z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (41,49 %) a z vlastných príjmov
(58,51 %).
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4.6.1

Bežné výdavky knižnice

Čerpanie bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie je spracované v nasledovnej tabuľke:

POL.

NÁZOV

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Bežné výdavky a transfery bez 610
spolu, z toho:
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby, z toho:
631 Cestovné výdavky
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
610

634

Dopravné

635
636
637
642

Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za prenájom
Ostatné tovary a služby
Bežné transfery
Celkom

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

ČERPANIE

% ČERPANIA
(Z UR)

629 280

649 115

649 115

100

502 844

524 683

529 075

100,84

208 659
285 472
9 750
84 560
84 074

230 463
294 220
4 576
62 909
100 041

230 463
298 612
4 586
62 899
101 642

100,00
101,49
100,22
99,98
101,60

6 021
9 028
11 055
80 984
8 713
1 132 124

4 068
15 892
10 492
96 242
23 982
1 197 780

4 056
15 888
10 492
102 048
23 982
1 202 172

99,71
99,97
100,00
106,03
100,00
100,37

Tab. č. 43: Bežné výdavky knižnice podľa ekonomickej klasifikácie

(eur)

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 1 132 124 eur bol v priebehu rozpočtového roka upravený na 1 197 780 eur
a vyčerpaný bol na 100,37%. Príspevok zo štátneho rozpočtu určený na bežné výdavky a dotácie a granty od iných subjektov
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knižnica vyčerpala v plnej výške, t.j. na 100 %. Na krytie bežných výdavkov použila knižnica aj vlastné príjmy a prebytok
hospodárenia z minulých rokov. Členenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je znázornené v nasledujúcom grafe.
Graf. č. 13: Štruktúra výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
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610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v čiastke 629 280 eur boli upravené na 649 115 eur.
Úprava bola realizovaná rozpočtovým opatrením č. 2. Dôvodom vykonania rozpočtového opatrenia bola nepostačujúca výška
objemu finančných prostriedkov na mzdy, platy a OOV súvisiacich s nariadením vlády, ktorým boli zvýšené stupnice platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem a tieto neboli zriaďovateľom premietnuté do výšky záväzného
ukazovateľa na kategóriu 610.
Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100 %. Priemerná mzda zamestnanca knižnice za rok 2017 dosiahla výšku 806,11 eur.
Oproti roku 2016 je vyššia o 12,73 %. Zvýšenie priemernej mzdy zamestnancov knižnice súvisí so zákonným zvýšením stupníc
platových taríf, vyšším príspevkom na platy zamestnancov zo strany zriaďovateľa (5 %), zvýšením platových stupňov
zamestnancov v závislosti od odpracovaných rokov a mimoriadnymi odmenami, ktoré knižnice vyplatila svojim
zamestnancom aj z vlastných príjmov.
620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 208 659 eur bolo upravené v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov
na mzdy, platy a OOV na 230 463 eur. Čerpanie rozpočtu v tejto ekonomickej klasifikácii zodpovedá upravenému rozpočtu.
630 - Tovary a služby
Tab. č. 44: Tovary a služby

(eur)
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UKAZOVATEĽ
630
631
632
633
634
635
636
637

Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a a štandardná údržba
Nájomné za prenájom
Ostatné tovary a služby

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

285 472
9 750
84 560
84 074
6 021
9 028
11 055
80 984

SKUTOČNOSŤ

294 220
4 576
62 909
100 041
4 068
15 892
10 492
96 242

298 612
4 586
62 899
101 642
4 056
15 888
10 492
102 048

% ČERPANIA
101,49
100,22
99,98
101,60
99,71
99,97
100,00
106,03

631 - Cestovné výdavky v sume 4 586 eur boli vyplatené ako cestovné náhrady zamestnancom knižnice vyplývajúce
z realizovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. V rozpočtovom roku 2017 bolo zrealizovaných 232 pracovných
ciest, z toho:
- tuzemských pracovných ciest 211
- zahraničných pracovných ciest 21
Na pracovné cesty boli použité dopravné prostriedky verejnej hromadnej dopravy a po zhodnotení efektívnosti sa použili aj
služobné motorové vozidlá.
632 - Energie, voda a komunikácie v sume 62 899 eur (oproti minulému obdobiu ostáva na rovnakej úrovni) je položkou,
ktorá významne ovplyvnila čerpanie rozpočtu v kategórii bežných výdavkov na tovary a služby. Podľa podpoložiek
ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie finančných prostriedkov nasledovné:
 632001 – energie a plyn
48 221 eur
 632002 – vodné a stočné
4 471 eur
 632003 – poštovné
3 031 eur
 632004 – komunikačná infraštruktúra
1 821 eur
 632005 - telekomunikačné služby
5 355 eur
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633 – Materiál – výdavky na materiál dosiahli výšku 101 642 eur, čo je v porovnaní s minulým rozpočtovým obdobím o 52 32
% vyššie čerpanie. Toto zvýšenie súvisí hlavne s vyšším objemom finančných prostriedkov použitých na nákup knižného
fondu a časopisov. Ostatné prostriedky sa čerpali hlavne na zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice:
 633001 – Interiérové vybavenie
1 298 eur
 633002 – Výpočtová technika
4 901 eur
 633003 – Telekomunikačná technika
314 eur
 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
293 eur
 633006 – Všeobecný materiál
18 237 eur
 633009 – Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
62 316 eur
Podpoložka predstavuje výdavky na nákup knižničného a hudobného fondu. Tvorí finančne najvýznamnejšiu položku.
 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
88 eur
– 633016 – Reprezentačné bolo použité pri významných podujatiach a zahraničných návštevách.
1 711 eur
 633018 – Licencie, uvedená čiastka bola predovšetkým použitá na licenciu, ktorá zabezpečuje prístupové práva
knižnice k službe ebrary (3 kolekcie: Economics and Business, Education, History and Political Science, vrátane služby
DASH)
8 989 eur.
634 Dopravné vo výške – položka dopravného predstavuje celkom sumu 4 056 eur, a je použitá na výdavky, ktoré vznikajú
v súvislosti s používaním motorových vozidiel v správe knižnice
 634001 – palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny
1 708 eur
 634002 – servis a údržba motorových vozidiel
947 eur
 634003 – poistenie MV
1 208 eur
 634005 – karty, známky a poplatky
192 eur
635 Rutinná štandardná údržba – predstavuje výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa
zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru,
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komunikačnej infraštruktúry. Celkové výdavky dosiahli výšku 15 888 eur, čo je takmer trojnásobok výdavkov tejto kategórie
v roku 2016. Zvýšenie výdavkov súvisí s reštaurovaním vzácnych tlačí v celkovej výške 11 920 eur.
636 Nájomné za prenájom vo výške
predstavuje čiastku za nájom skladových priestorov, v ktorých knižnica uskladňuje knižničný fond.

10 492 eur

637 Služby – položka služieb zahŕňa širokú paletu výdavkov počnúc školeniami, konferenciami, propagáciou a reklamou,
inzerciou, revíziami, tlačiarenskými službami, právnymi službami, končiac odmenami na základe dohôd o vykonaní práce
mimo pracovného pomeru, daňou z nehnuteľností a DPH. Na uvedené služby knižnica vynaložila z prostriedkov štátneho
rozpočtu čiastku v celkovom objeme 99 048 eur a z vlastných príjmov a ostatných zdrojov čiastku 17 283 eur, z toho najmä na:
 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie
376 eur
 637003 – Propagácia, reklama a inzercia
1 269 eur
 637004 – Všeobecné služby
23 408 eur
Uvedené prostriedky boli použité na edičnú činnosť, tlač letákov, výrobu bannerov, revíziu technických zariadení a iné
služby všeobecného charakteru.
 637005 – Špeciálne služby, ktoré zastrešujú predovšetkým výdavky na právne služby a ochranu objektov. Celkové
výdavky na tieto služby boli vo výške
5 211 eur
 637010 – Vedeckovýskumná činnosť
3 000 eur
 637012 - Poplatky a odvody
973 eur
 637014 – Stravovanie – zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v celkovej výške
28 743 eur
 637016 – Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov tvorí výdavok
8 841 eur
 637026 - Odmeny a príspevky
2 681 eur
 637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
7 297 eur
 637035 – Dane predstavujú výdavky na miestne dane, miestne poplatky za komunálny odpad a na DPH z dodania
tovarov a služieb v rámci EÚ
15 642 eur
 637036 – Reprezentačné výdavky
1 280 eur

- 97 -

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

640 Bežné transfery – pôvodný rozpočet na rok 2017 v objeme 8 713 eur bol upravený na 23 982 eur presunom z kategórie
630. Čerpaný bol vo výške 100 %. Úprava schváleného rozpočtu bola ovplyvnená predovšetkým z uplatnenia odchodného pre
zamestnancov pri prvom odchode do dôchodku a odstupného.
Podľa ekonomickej klasifikácie sa čerpali výdavky nasledovne:
- 642006 – Transfer na členské príspevky vo výške 310 eur, bol poskytnutý nasledovným organizáciám
- Slovenská národná skupina IAML
17 eur
- Zväz múzeí na Slovensku
60 eur
- Slovenská asociácia knižníc
100 eur
- Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
100 eur
- Sanet
33 eur
- 642012 - Na odstupné
7 866 eur
- 642013 – Na odchodné, vyplatené zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na
starobný dôchodok vo výške
7 866 eur
- 642015 – Na nemocenské dávky bola poskytnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov vo
výške
7 784 eur
- 649003 – Transfer na členské príspevky medzinárodným organizáciám
76 eur.

4.6.2

Kapitálové výdavky knižnice

V priebehu roka 2016 knižnica získala finančné zdroje v rámci prioritných projektov na nákup zbierkových predmetov vo
výške 20 000 eur. Prostriedky boli určené na prioritný projekt s možnosťou jeho čerpania do roku 2018. Časť týchto
prostriedkov bola vyčerpaná v roku 2016 (5 000 eur). Čerpanie ostávajúcej časti je rozložené do dvoch období. V hodnotenom
období bolo na nákup zbierkových predmetov vyčerpaných 7 702 eur. Nedočerpaných 7 298 eur bude použitých v roku 2018.
Okrem prostriedkov získaných v rámci prioritných projektov knižnica použila na nákup dlhodobého hmotného majetku aj
vlastné zdroje vo výške 10 861 eur. Tieto boli určené na IA č. 34 885 nákup PC serverov a na IA č. 35 745 Detekčná brána RFID.
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Tab. č. 45: Prehľad kapitálových výdavkov v základnom prvku a v prvkoch, ktorým sa uskutočňujú prioritné projekty
(eur)

PRVKY
Základný Prvok 08S 0105
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- skutočnosť
Základný prvok 08T 0109
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- skutočnosť
Spolu
- schválený
- upravený
- čerpanie

CELKOM

10 861
10 861

610

620

630

640

710

10 861
10 861

7 702

10 861
10 861
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4.7

Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov

Knižnica získala na krytie svojich kontrahovaných činností aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 4 650 eur. Ich použitie
bolo v súlade so zmluvami, v ktorých boli vyčlenené tieto účelové prostriedky nasledovne:
Tab. č. 46: Prehľad mimorozpočtových prostriedkov
POSKYTOVATEĽ DOTÁCIE

(eur)
ÚČEL DOTÁCIE

SUMA

ČERPANIE

Mesto Banská Bystrica

Banskobystrický šport v knižnici

1 650

1 650

Mesto Banská Bystrica

Stopy tereziánskych reforiem v meste pod Urpínom

1 000

1 000

Obec Slovenská Ľupča

Zmluva o spolupráci – výstava Tibor Andrašovan

300

300

Zväz múzeí na Slovensku

Museologica literaria 2017

200

200

Národná banka Slovenska

Akvizícia knižničného fondu

1 500

1 299

4 650

4 449

Spolu
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5.

PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE A NA SPOLUFINANCOVANIE

Knižnica v roku 2017 nebola prijímateľom prostriedkov z Európskej únie.

6.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

V rozpočtovom roku 2017 knižnica podnikateľskú činnosť nevykonávala.

7.

ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Tab. č. 47: Prehľad majetku a záväzkov k 31.12.2017

UKAZOVATEĽ
Dlhodobý majetok

(eur)

SKUTOČNOSŤ 31.12.2016 SKUTOČNOSŤ 31.12.2017 INDEX RASTU 2017/2016
4 388 492
3 693 709
0,84

z toho:
- pozemky

710 939

710 939

2 000

2 000

3 628 592

1 098 445

37 152

36 793

9 809

2 878

- umelecké diela a zbierky
- stavby
- samostatné hnuteľné veci a súbory
- dopravné prostriedky
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UKAZOVATEĽ

SKUTOČNOSŤ 31.12.2016

SKUTOČNOSŤ 31.12.2017

INDEX RASTU 2017/2016

126 989

1 842 654
121 462

0,96

- materiál

4 143

3 022

- krátkodobé pohľadávky

1 303

2 276

121 543
15 746
4 531 227
73 912

116 164
30 037
3 845 208
81 640

- zákonný rezervný fond

56 612

64 234

- výsledok hospodárenia
Záväzky

17 300
4 455 635

17 406
3 762 201

550

460

4 375 105

3 675 386

- ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
z toho:

- finančné účty
Časové rozlíšenie
Majetok spolu
Vlastné imanie

1,91
0,85
1,10

z toho:

0,84

z toho:
- rezervy
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
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UKAZOVATEĽ

SKUTOČNOSŤ 31.12.2016

SKUTOČNOSŤ 31.12.2017

3 410

4 874

76 570
1 680
4 531 227

81 481
1 367
3 845 208

- záväzky dlhodobé
- záväzky krátkodobé
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky

INDEX RASTU 2017/2016

0,81
0,84

Celková hodnota aktív knižnice k 31. 12. 2017 dosiahla 3 845 208 eur, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles o 16 %.
Nižšia hodnota aktív knižnice súvisí s úpravou účtovania technického zhodnotenia národných kultúrnych pamiatok knižnice,
ktoré sa vykonalo v súlade s metodických usmernením o účtovaní a odpisovaní technického zhodnotenie NKP vydaného MF SR.
Najväčší podiel na celkovej hodnote aktív má dlhodobý majetok (budovy, pozemky, samostatné hnuteľné veci) – 96,06 %,
minimálny podiel má obežný majetok (materiál na sklade, krátkodobé pohľadávky a finančné účty) – 3,16% a časové rozlíšenie
nákladov 0,78%. Pasíva, t.j. zdroje krytia majetku sú vykázané v rovnakej výške ako aktíva. Najväčší objem majú záväzky –
97,84 %, vlastné imanie sa podieľa na celkových pasívach 2,12% a účty časového rozlíšenia 0,04 %.
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8

ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI

8.1

Organizačná štruktúra

Odborná činnosť knižnice spolu so špecializovaným organizačným útvarom Literárne a hudobné múzeum je zabezpečovaná
v zmysle organizačnej štruktúry a organizačného poriadku. Organizačný poriadok knižnice podrobne definuje pracovnú náplň
jednotlivých organizačných útvarov, právomoci, povinnosti a zodpovednosti ich zamestnancov. Organizačná štruktúra tiež
vyjadruje vnútorné usporiadanie knižnice, funkčné prepojenie jednotlivých útvarov, systém vnútornej komunikácie a počty
zamestnancov, ktoré sú uvedené vo fyzických osobách k 31. 12. 2017.
1. odbor riaditeľa (5,5 zamestnanca)
2. ekonomicko-správny odbor, ktorý riadi 3 oddelenia:
- ekonomické oddelenie (4 zamestnanci)
- oddelenie prevádzky knižnice a správy budov (11,5 zamestnanca)
- oddelenie informatiky a reprografie (2 zamestnanci)
3. odbor knižničných fondov, ktorý riadi 2 oddelenia:
- oddelenie doplňovania a spracovania fondov (11 zamestnancov)
- oddelenie správy fondov (8 zamestnancov)
4. odbor služieb, ktorý riadi 3 oddelenia
- oddelenie absenčných služieb (6 zamestnancov)
- oddelenie prezenčných služieb (8 zamestnancov)
- oddelenie bibliografie (5 zamestnancov)
5. Literárne a hudobné múzeum (10 zamestnancov)
Celkový fyzický stav zamestnancov k 31.12.2017 je 72. Orientačný ukazovateľ stanovený vo schválenom kontrakte na rok
2017 bol priemerný prepočítaný stav 79 zamestnancov. Rozpočtovým opatrením č. 3 bol upravený na 70 zamestnancov.
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Tab. č. 48: Počty zamestnancov v organizačných útvaroch

POČTY ZAMESTNANCOV V ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROCH K 31.12.2017
Riaditeľ
Odbor riaditeľa
Odbor ekonomicko-správny
Odbor knižničných fondov
Odbor služieb
Literárne a hudobné múzeum

1
4,5
18,5
19
19
10

Graf č. 14: Počet zamestnancov v organizačných útvaroch knižnice v %
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Prehľad o počte zamestnancov v percentuálnom vyjadrení znázorňuje graf č. 14. Najviac zamestnancov je začlenených
v organizačnom útvare odbor knižničných fondov (27 %), druhý najväčší odbor s 26 % je ekonomicko-správny odbor a odbor
služieb. Tretí v poradí je špecializovaný útvar Literárne a hudobné múzeum so 14 %. V porovnaní s rokom 2016 poklesol počet
zamestnancov v organizačnom útvare odbor riaditeľa a v organizačnom útvare odbor služieb. Celkovo vzrástol fyzický stav
zamestnancov k 31.12.2017 o dvoch pracovníkov.

8.2

Personálne otázky

V rámci rozpisu záväzných limitov na rok 2017 bol knižnici stanovený priemerný prepočítaný stav zamestnancov 79.
Rozpočtovým opatrením č. 3 bol znížený o deviatich zamestnancov. Tento limit bol v priebehu rozpočtového roka dodržaný.
K 31. 12. 2017 bol fyzický stav zamestnancov 72. Z celkového počtu zamestnancov bolo 51 žien a 21 mužov. Priemerný fyzický
stav zamestnancov k 31.12.2017 bol 69,02 a priemerný prepočítaný stav bol 66,98. Priemerný vek zamestnancov knižnice bol
47 rokov.
Voľné pracovné miesta boli obsadzované na základe výberových konaní v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov,
dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Do pracovného pomeru bolo prijatých na dobu určitú 12 zamestnancov.
Pracovný pomer ukončilo 10 zamestnancov. Z toho do starobného dôchodku odišiel 1 zamestnanec, 3 zamestnanci skončili
pracovný pomer podľa § 71 Zákonníka práce na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú, 7
zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce.
V hodnotenom období knižnica zamestnávala 2 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, 12 poberateľov
starobného dôchodku a 4 zamestnancov na kratší pracovný úväzok. V mimoevidenčnom stave bola 1 zamestnankyňa z dôvodu
čerpania rodičovskej dovolenky.
V roku 2017 bolo uzatvorených 41 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dohodami knižnica riešila
výkon práce v rámci kultúrnych podujatí knižnice (umelecké výkony, tlmočenie pri zahraničných návštevách a jazykové
korektúry a recenzie publikácií vydávaných v rámci edičnej a vedeckovýskumnej činnosti).
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Tab. č. 49: Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov

Vzdelanie
VŠ III. Stupeň
VŠ II. stupeň
VŠ I. stupeň
ÚSO
SO
Vek
do 30 rokov
31– 40 rokov
41 – 50 rokov
51 – 59 rokov
60 a viac rokov
Spolu
Vekový priemer

8.3

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2017
Celkom
5
39
4
16
8
VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2017
Celkom
4
21
13
20
14
72
47,32

Z toho ženy
4
26
1
13
7
Z toho ženy
2
14
10
17
8
51
47,59

Odmeňovanie zamestnancov

Systém odmeňovania zamestnancov knižnice upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme. Podľa pracovného zaradenia sa zamestnanci knižnice odmeňujú:
a) podľa prílohy č. 3 k citovanému zákonu sú odmeňované pracoviská zabezpečujúcu ekonomickú a technickú agendu,
personálnu a sociálnu agendu a remeselné činnosti,
b) podľa prílohy č. 4 k zákonu (osobitná stupnica) knižnica odmeňuje odborných pracovníkov knižnice a múzea.
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Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2017 bol stanovený záväzným ukazovateľom vo výške 619 322 eur a rozpočtovým
opatrením upravený na 643 629. Vyčerpaný bol v plnej výške. Na odmeňovanie zamestnancov použila knižnica aj vlastné
zdroje, ktoré boli určené na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 4 486 eur. Vývoj priemernej mesačnej mzdy za roky
2015 - 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tab. č. 50: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2015 – 2017

ROK
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
Priemerná mesačná mzda
toho priemerná mzda
- zo zdroja 111
- zo zdroja 46

2015

2016

2017

67,9
678,40

66,2
715,25

67
806,11

664,14
14,26

699,11
16,14

800,53
5,58

Od roku 2014 priemerná mesačná mzda stúpa a najväčší medziročný nárast bol v období 2017/2016 – 12,73%. Zvýšenie
priemernej mesačnej mzdy je odrazom zákonného zvýšenia stupníc platových taríf, zvýšeným záväzným ukazovateľom na
mzdy, platy a OOV zo strany zriaďovateľa v neposlednej miere aj použitím vlastných príjmov na vyplatenie mimoriadnych
odmien zamestnancov.

8.4

Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov

S cieľom zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov knižnica zabezpečovala v priebehu rozpočtového roka 2017 pravidelné
vzdelávanie zamestnancov. Vzdelávacie aktivity zabezpečovala jednak externou formou ale aj internými školeniami v rámci
plánu interných vzdelávaní, ktoré sa každoročne aktualizujú podľa aktuálnych potrieb. Kurzy, školenia a semináre boli
zamerané predovšetkým na všeobecne záväzné právne normy, resp. ich novely a predpisy, ktorými sa riadia príslušné činnosti
v knižnici.
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Oblasť starostlivosti o zamestnancov
V rámci sociálneho programu o zamestnancov knižnica vytvorila podmienky pre stravovanie zamestnancov vo vlastných
priestoroch. Okrem toho majú zamestnanci možnosť stravovať sa aj mimo priestorov knižnice za stravné kupóny, ktoré
knižnica pre svojich zamestnancov zabezpečuje. Okrem zákonného príspevku, prispieva na stravný kupón aj z prostriedkov
sociálneho fondu. Celkový príspevok zo sociálneho fondu v roku 2017 predstavoval čiastku 7 798 eur.
V rámci sociálnej starostlivosti knižnica v spolupráci s zástupcami zamestnancov vyčlenila zo sociálneho fondu finančnú
čiastku, z ktorej v prípade naliehavej potreby poskytuje zamestnancom návratné sociálne výpomoci. V roku 2017 boli
poskytnuté v celkovej výške 330 eur.
Ďalším ústretovým krokom je zavedenie pružného pracovného času, vďaka ktorému si zamestnanci môžu upravovať svoj
pracovný čas podľa svojich potrieb, ale podľa zákonom stanovených pravidiel, ktoré sú upravené v pracovnom poriadku
knižnice.
Externé a interné vzdelávanie vlastných zamestnancov
V rámci externého vzdelávania vlastných zamestnancov bola zabezpečená účasť zamestnancov na 11 zahraničných (tab. č. 51)
a 67 domácich odborných a vzdelávacích podujatiach (tab. č. 52). V rámci interného vzdelávania vlastných zamestnancov sa
uskutočnili 2 školenia a 3 inštruktáže.
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TERMÍN

Tab. č. 51: Účasť zamestnancov na zahraničných odborných a vzdelávacích podujatiach
Zahraničné pracovné cesty
KRAJINA
NÁZOV PODUJATIA
ORGANIZÁTOR

2.-5.5.2017

Nemecko

Patlib 2017

European Patent Office

15.-19.5.2017

Česká
republika

Stáž v SVK v Hradci Králové

SVK v Hradci Králové

29.-31.5.2017

Česká
republika

Konferencia Inforum 2017

Albertina icom Praha, VŠE Praha

ÚČASTNÍK

Branislav
Bubniak
Anna
Haringová,
Dana Rešovská
Tomáš Albert

22.-23.6.2017

Rakúsko

Universitätbibliothek a
Stadtbibliothek Salzburg - exkurzia
do rakúskych knižníc

23.–29.7.2017

Rakúsko

American Spaces Workshop I.

4.-8.9.2017

Poľsko

Stáž v WBP v Opole

12.-14.9.2017

Česká
republika

25. ročník konferencie
Knihovny současnosti 2017

Oľga Lauková,
Blanka
Snopková,
Terézia
Spolok slovenských knihovníkov
Durdiaková,
a knižníc
Katarína
Šmelková, Dana
Chalupeková,
Jana Vranová
Office of American Spaces,
Zuzana
Department of State, Washington, D.C.
Kopčanová
Oľga Doktorová
Vojvodská verejná knižnica Emanuela
Terézia
Smołki v Opole
Durdiaková
Ján Debnár
Katarína Fiľová,
SDRUK
Veronika
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Uhríková

16.-22.9.2017

Španielsko

8.-9.10.2017

Česko

4.-20.11.2017
24.26.11.2017

2017 EducationUSA Regional Forum

Zuzana
Kopčanová

MZK Brno

Blanka
Snopková

Bureau of Educational and Cultural
Affairs, U.S. Department of State/
Institute of International Education

Zuzana
Kopčanová

19. kolokvium českých, moravských
a slovenských bibliografov
EducationUSA Level 1 Adviser
Training Institute

USA

Srbsko

Bureau of Educational and Cultural
Affairs, U.S. Department of State /
Institute of International Education

Slovenská hudba vo Vojvodine – 13.
Ústav kultúry vojvodinských Slovákov
ročník medzinárodnej
v Novom Sade
muzikologickej konferencie

Soňa Šváčová
Imrich Šimig

Tab. č. 52: Účasť zamestnancov na domácich odborných a vzdelávacích podujatiach
Externé vzdelávanie tuzemské
TERMÍN

NÁZOV

ORGANIZÁTOR

TYP

POČET
HODÍN

POČET
ŠKOLENÝCH
ZAMEST.

MENO
ŠKOLENÉHO
ZAMESTNANCA

13.1.2017

Školenie Softip

Softip

školenie

5

1

Milan Svitek

17.1.2017

Zasadnutie Slovenskej asociácie
knižníc

SAK

8

1

Blanka Snopková

17.1.2017

Informačné technológie

MK SR

8

2

Martin Kassa
Ján Debnár

24.1.2017

SNK a SNM Martin

ŠVK v Banskej
Bystrici

8

1

Soňa Šváčová
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25.1.2017

Zasadnutie výboru Spolku
slovenských knihovníkov a
knižníc

Krajská pobočka
SSKK Zvolen

pracovné
stretnutie

8

1

26.1.2017

Povinnosti mzdovej účtovníčky

Mihál

seminár

8

1

26.1.2017

Konferencia Hramoka

Múzeum Modrý
Kameň

5

2

8.2.2017

Tonkovičove slávnosti

Obec Podkonice

4

1

Imrich Šimig

22.2.2017

Valné zhromaždenie Slovenskej
asociácie knižníc

SAK

6

1

Oľga Lauková

2.3.2017

Veľvyslanectvo Ruskej
federácie, Veľvyslanectvo
Bulharskej republiky

Veľvyslanectvo RF
Veľvyslanectvo
Bulharska

pracovné
stretnutie
pracovné
stretnutie
pracovné
stretnutie
prevzatie
knižného
daru,
pracovné
rokovanie

4

2

Oľga Lauková
Oľga Doktorová

8.3.2017

Online katalóg – 1. ročník
seminára o možnostiach
vyhľadávania informácií v
knižnici

SNK

odborný
seminár

5

3

9.3.2017

Prezentácia monografie Jozef
Murgaš

Divadlo VŠMU

prezentácia

4

2

10.3.2017

Povinný výtlačok

MK SR

5

2

13.3.2017

Celoslovenské otvorenie Týždňa
slovenských knižníc

ŠVK Prešov

4

1
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pracovná
porada
pracovné
rokovanie

Peter Majling
Katarína
Chrobáková
Soňa Šváčová
Mária Lásková

Barbora
Skubachová
Danka Rešovská
Veronika
Uhríková
Soňa Šváčová
Mária Lásková
Oľga Lauková
Blanka Snopková
Blanka Snopková
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Mária Bôbová
Dana
Chalupeková
Milan Svitek
Ľubica Benická
Katarína
Chrobáková

16.3.2017

Vedecko-výskumná činnosť

UK Bratislava

excerpovanie

8

2

21.3.2017

Účtovníctvo pre verejný sektor

MK SR

školenie

6

3

Krajská knižnica
Ľ. Štúra Zvolen

pracovné
rokovanie

3

1

Peter Majling

21.22.3.2017

Deň knihovníkov
Banskobystrického kraja
Zasadnutie Správnej rady
Slovenskej asociácie knižníc

SAK

workshop

16

2

Blanka Snopková

22.3.2017

Vedecko-výskumná činnosť

SNK

excerpovanie

8

1

22.3.2017

Metodika spracovania

SNK

seminár

8

1

5.4.2017

Katalogizácia monografií a
špeciálnych dokumentov s
interpretáciou RDA

SNK

školenie

6

6

12.4.2017

Návšteva Veľvyslanectva RF

Veľvyslanectvo RF

pracovné
stretnutie

4

3

21.3.2017
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Barbora
Skubachová
Jana Vranová
Anna Haringová
Michaela
Töröková
Jela Teremová
Terézia
Durdiaková
Soňa Holečková
Oľga Lauková
Oľga Doktorová
Martin Kassa
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25.27.4.2017

INFOS Stará Lesná
Transformácia knižníc a výzvy
4. priemyselnej revolúcie

SSKK

sympózium

24

1

25.4.2017

Cena MK SR

MK SR

pracovné
stretnutie

4

2

15.5.2017

Katalogizačné pravidlá RDA II. –
Tvorba autorít s interpretáciou
RDA

SNK

školenie

8

2

17.5.2017

Elektronický podpis

MK SR

školenie

6

1

Blanka Snopková

30.5.1.6.2017

Aby pamäť nestarla

Hornozemplínska
knižnica Vranov
nad Topľou

konferencia

21

2

Barbora
Skubachová
Ivana Bičanovská

6.6.2017

Cena A. Kmeťa

MK SR

pracovné
stretnutie

6

1

Soňa Šváčová

6.6.2017

Účtovníctvo

MF SR

školenie

8

1

Milan Svitek

7.6.2017

Porada štatutárov

MK SR

pracovné
stretnutie

6

1

Oľga Lauková

16

2

7.-8.6.2017

Komisia pre služby

SNK

pracovné
stretnutie

12.6.2017

Deň Ruska

Veľvyslanectvo RF

pracovné
stretnutie

6

2

Festival múzeí na Slovensku

Slovenské
múzeum ochrany
prírody
a jaskyniarstva

konferencia

12

2

26.27.6.2017
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Oľga Lauková
Oľga Doktorová
Jana Vranová
Terézia
Durdiaková

Veronika
Uhríková Peter
Majling
Oľga Lauková
Oľga Doktorová
Marek Durdiak
Imrich Šimig
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v Liptovskom
Mikuláši
Veľvyslanectvo
Bieloruska

pracovné
stretnutie
pracovné
stretnutie

4

2

Oľga Lauková
Oľga Doktorová

8

1

Blanka Snopková

4

2

Oľga Lauková
Zuzana
Kopčanová

pracovné
stretnutie

8

2

Mária Lásková
Radka Čabrádiová

pracovné
stretnutie

16

2

Marek Durdiak
Imrich Šimig

27.6.2017

Deň Bieloruska

28.6. 2017

Zasadnutie SAK

Žilina

29.6.2017

Deň nezávislosti

Veľvyslanectvo
USA

pracovné
stretnutie

4.7.2017

Výskum a fotografovanie
k výstave Čarovný svet bábok
a bábkového divadla

SNM Martin

26.27.7.2017

Festival múzeí Slovenska

Slovenské
múzeum ochrany
prírody a
jaskyniarstva ,
Múzeum Janka
Kráľa

16.8.2017

Satelitná konferencia IFLA (IFLA
Women, Information and
Libraries Special Interest
Group)

17.8. 2017
31.8.2017

SNK – excerpovanie k projektu
Mesta Banská Bystrica
Dokumentácie ľudových
hudobných nástrojov

UK Bratislava

SNK
Horný Tisovník

- 115 -

satelitná
konferencia
pracovné
stretnutie
pracovné
stretnutie

8

4

8

1

8

2

Veronika
Uhríková Blanka
Snopková Ľubica
Laššáková Pavol
Dědič
Dana
Chalupeková
Marek Durdiak
Imrich Šimig
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Zasadnutie Správnej rady SAK

12.9.2017

Periodiká v minulosti
a súčasnosti

UK Bratislava

konferencia

12.9.2017

Konferncia M. Rázus

Brezno

konferencia

19.21.9.2017
24.29.9.2017
26.27.9.2017

28.9.2017
4.10.2017
6.10.2017
11.10.2017

Žilina

pracovné
stretnutie

6.9. 2017

Knižnice, knihovníctvo
a knižná kultúra v minulosti,
ŠVK Prešov
konferencia
súčasnosti a budúcnosti
Vzdelávací modul 2: Rozvoj
akreditovaný
trénerského potenciálu v oblasti Centrum Memory
kurz
kognitívnej aktivizácie seniorov
Slovenská
Pramene slovenskej hudby VII. národná skupina
Ľudová a umelecká hudba –
konferencia
IAML
vplyvy, aspekty, divergencie
UK Bratislava
Vybrané state z účtovníctva
verejného sektora

EF UMB
Banská Bystrica

seminár

Knižnica ako miesto realizácie Mestská knižnica v
seminár
vzdelávacích aktivít
Bratislave
Slávnostné zhromaždenie pri
Veľvyslanectvo
príležitosti zjednotenia
podujatie
SRN v SR
Nemecka
Odstránenie stresu z práce, ako Verejná knižnica interaktívny
si udržať optimistické
Mikuláša Kováča
workshop
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8

1

Blanka Snopková

8

2

Mária Bôbová
Barbora
Skubachová

8

1

Soňa Šváčová

8

1

Barbora
Skubachová

36

1

Ivana Bičanovská

12

1

Imrich Šimig

8

2

5

1

3

2

2

3

Katarína
Chrobáková
Milan Svitek
Veronika
Uhríková
Katarína
Šmelková
Blanka Snopková
Veronika
Uhríková
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nastavenie (Aktivačnov Banskej Bystrici
relaxačný program pod vedením
Liby Hladekovej)
Seminár pre subjekty verejnej
12.10.2017
Banská Bystrica
služby a štátnej správy
Terézia Vansová, 1857 – 1942.
Obec Zvolenská
15.10.2017
Spomienkové slávnosti
Slatina

seminár

6

1

podujatie

4

1

Dana
Chalupeková
Ivan Ciglan
Katarína
Chrobáková
Zlata Troligová
Dana
Chalupeková
Michal Majer
Barbora
Skubachová
Ivan Ciglan
Veronika
Uhríková

19.10.2017

4. Knihovnícky Barcamp 2017

UK Bratislava

konferencia

10

4

27.10.2017

Dni ruského filmu

Veľvyslanectvo RF

premietanie
filmu

3

1

6., 9.11.2017

Čaro bábok – vernisáž výstavy

Tríbečské
múzeum v
Topoľčanoch

výstava

2

2

Soňa Šváčová
Mária Lásková

9.11.2017

Konferencia CDA 2017

UK Bratislava

konferencia

8

1

Ivan Ciglan

odborný
seminár

5

1

Katarína Fiľová

konferencia

4,5

1

Veronika
Uhríková

Výskum čítania mládeže vo veku
SNK
13 – 17 rokov na Slovensku
2. stretnutie primátorov miest
Veľvyslanectvo RF
a starostov obcí, na ceste
Múzeum M. I.
20.11.2017 postupu ruskej armády na čele s
Kutuzova, obec
Michailom I. Kutuzovom cez
Rišňovce
územie súčasného Slovenska
14.11.2017
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20.22.11.2017

UK UMB
SCHK
K poetologickým a axiologickým
Prešovská
27.aspektom v slovenskej literatúre
univerzita v
28.11.2017
po roku 2000 V.
Prešove
Centrum pre
religionistiku a
Žena na tróne a ženy bez trónu - historické štúdiá,
29.11.2017 medzinárodná interdiciplinárna
n. o.
konferencia
Štátna vedecká
knižnica v
Košiciach
Stretnutie informatikov rezortu
5.12.2017
MK SR
MK SR
Valné zasadnutie združenia
6.12.2017
SANET
SANET
Bibliosféry 2017

workshop

12

1

Ivan Ciglan

konferencia

12

1

Eva Urbanová

konferencia

6

1

Zlata Troligová

5

1

Ivan Ciglan

5

1

Ivan Ciglan

pracovné
stretnutie
valné
zasadnutie

11.12.2017

Katalogizačné pravidlá RDA III.

SNK

školenie

4

8

Jana Vranová
Anna Haringová
Michaela
Töröková
Jela Teremová
Terézia
Durdiaková
Soňa Holečková
Renáta Havlíková
Matej Bovan

12.-

InfoUSA Slovakia – American

Veľvyslanectvo

školenie

16

1

Zuzana
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14.12.2017

Corners Workshop

USA na
Slovensku/
Fulbrightova
komisia

Kopčanová

Cyklus interného vzdelávania ŠVK v Banskej Bystrici
Tab. č. 53: Zoznam realizovaných školení v rámci interného vzdelávania v roku 2017

Interné vzdelávanie
DÁTUM

2.3.2017

29.11.2017,
7.12.2017

NÁZOV

TYP

POČET HODÍN

Kreatívna komunikácia

školenie

2

Práca s webom ŠVK

školenie

7

ŠKOLITEĽ

POČET
ŠKOLENÝCH
ZAMESTNANCOV

MENÁ ŠKOLENÝCH
ZAMESTNANCOV

10

Marcela Skruteková
Danka Rešovská
Mária Bôbová
Zuzana Kopčanová
Ivana Bičanovská
Katarína Filová
Michal Majer
Branislav Bubniak
Marek Durdiak
Eva Urbanová

A. Turčan

I.

Šovčík

Veronika Uhríková

Okrem cyklu interných školení boli pre nových zamestnancov priebežne realizované:
 inštruktáže pre zamestnancov knižnice k práci s registračnými pokladnicami
 školenia BOZP a PO
 školenie pre zamestnancov knižnice – lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici
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Jedna pracovníčka absolvovala vzdelávací akreditovaný kurz Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie
seniorov v Centre Memory v Bratislave (25.9.-29.9.2017).
Kvalifikáciu si zvyšovali:
- vysokoškolské štúdium II. stupeň: 1 zamestnanec
 vysokoškolské štúdium III. stupeň: 1 zamestnanec – pracovníčka úspešne ukončila štúdium
Tab. č. 54 Účasť zamestnancov na činnosti odborných komisií s celoslovenskou pôsobnosťou a na činnosti profesijných združení

KOMISIA/ZDRUŽENIE

PRACOVNÍK

Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica
Vedecká rada Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Fond na podporu umenia na roky 2016-2017 (členka odbornej komisie)
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) - Komisia pre historické knižné
fondy
Výbor krajskej pobočky SSKK
Národná komisia pre služby pri SNK
Pracovná skupina pre výpožičky a MVS Virtua pri SNK
Správna rada Slovenskej asociácie knižníc (SAK)
Národná komisia pre katalogizáciu pri SNK

Oľga Lauková (do 30.6.2017)
Oľga Lauková (do 30.6.2017)
Oľga Doktorová

SSKK

- 120 -

Mária Bôbová
Peter Majling
Peter Majling
Peter Majling, Danka Rešovská
Blanka Snopková
Jana Vranová
Oľga Lauková, Blanka Snopková, Jana
Vranová, Zita Turčanová, Peter Majling,
Mária Bôbová, Soňa Šváčová, Terézia
Durdiaková, Branislava Gajdošová, Barbora
Skubachová, Ivana Bičanovská, Katarína
Šmelková,
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Knižničná rada knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Blanka Snopková

The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres (IAML)
Zväz múzeí Slovenska - Komisia pre vzdelávanie

Soňa Šváčová

Zväz múzeí Slovenska - Komisia pre odborné múzejné činnosti

Soňa Šváčová
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9.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

V roku 2017 pravidelne využívalo knižnično-informačné služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 8 214 aktívnych
používateľov z radov vedeckej, pedagogickej, odbornej a laickej verejnosti, žiakov základných a stredných škôl a študentov
vysokých škôl a univerzít. Služby knižnice sú zamerané na používateľov od 12 rokov veku, pričom sa knižnica už tretí rok
zameriava prednostne na výchovu a vzdelávanie používateľov vo veku od 12 do 15 rokov a venuje im osobitnú pozornosť.
Tab. č. 55: Percentuálne zloženie aktívnych používateľov knižnice podľa jednotlivých kategórií

Kategória používateľa

Percentuálny podiel

Učitelia
Študenti
Ostatní
Čitatelia s výnimkami
Kolektívni používatelia a MVS (organizácie)
Jednorazový používateľ služieb
Zamestnanci
Služobné kontá

1,79 %
62,54 %
26,52 %
0,39 %
2,80 %
4,44 %
1,33 %
0,19 %

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu (viď. tab. č. 50), najpočetnejšiu skupinu používateľov služieb knižnice – takmer 63 %,
tvoria študenti stredných škôl, univerzít a vysokých škôl v Banskej Bystrici, resp. obyvatelia Banskej Bystrice, ktorí študujú
v iných mestách na Slovensku a v zahraničí. ŠVK úzko spolupracuje s jednotlivými fakultami Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, s Fakultou zdravotníctva SZU a s Hochschule Fresenius. Pozornosť je
venovaná aj spolupráci s gymnáziami a strednými odbornými školami, ktorých študenti sa pravidelne zúčastňujú nielen na
exkurziách a školeniach zameraných na zvyšovanie ich informačnej gramotnosti (v roku 2017 sa uskutočnilo 76 exkurzií a
inštruktáží k využívaniu zahraničných plnotextových databáz), ale aj na špecializovaných vzdelávacích a kultúrno- 122 -
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spoločenských podujatiach organizovaných jazykovými centrami ŠVK a Literárnym a hudobným múzeom práve pre túto
skupinu návštevníkov. Mimoriadnu pozornosť venuje knižnica novo zaregistrovaným používateľom, ktorí majú možnosť
absolvovať inštruktáž k využívaniu súborného katalógu knižníc zapojených v KIS3G, ako aj prehliadku jednotlivých študovní
knižnice.
V roku 2017 využívali služby knižnice najmä študenti a pedagógovia banskobystrických gymnázií a stredných odborných škôl:
Konzervatória J. L. Bella, Gymnázia J. G. Tajovského, Gymnázia Mikuláša Kováča, Športového gymnázia, Katolíckeho gymnázia,
Evanjelického gymnázia a ďalších. Z okolitých obcí a miest to boli napr. študenti a pedagógovia Gymnázia Andreja Kmeťa v
Banskej Štiavnici, Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani, ZŠ v Budči a ďalší. Knižnica organizuje pre študentov úvodné
prednášky do štúdia, kurzy informačnej gramotnosti, workshopy, odborné semináre k dejinám knižnej kultúry, exkurzie,
inštruktážne školenia pre jednotlivcov. V rámci Dohody o spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (UMB) v oblasti zabezpečovania odbornej praxe študentov absolvovali prax v ŠVK piati študenti 3. ročníka
magisterského štúdia Katedry európskych kultúrnych štúdií a dvaja študenti 2. Ročníka magisterského štúdia Katedry
kulturológie.
Druhú najpočetnejšiu skupinu používateľov predstavuje kategória Ostatní, t.j. dospelí používatelia knižnice rôzneho vzdelania
a z rôznych sociálnych skupín. Služby knižnice vo veľkej miere využívajú pracovníci ústredných orgánov a organizácií štátnej a
verejnej správy, samosprávy, výskumných ústavov, bankových a finančných inštitúcií, podnikateľského sektora. V roku 2017
sa ŠVK zameriavala aj na poskytovanie špecializovaných aktivít pre dôchodcov a ďalšie znevýhodnené skupiny občanov, a to
najmä formou tréningov pamäti pre seniorov a kurzu počítačovej gramotnosti (nielen) pre seniorov.
V súvislosti s uvedenou štruktúrou používateľov knižnično-informačných služieb a narastajúcim počtom používateľov z radov
najmladšej generácie z roka na rok stúpa aj záujem o elektronické služby knižnice. On-line prístup k elektronickému katalógu
prostredníctvom webovej stránky knižnice s možnosťou získať komplexné informácie o knižničnom fonde i o žiadanom
dokumente, vrátane informácie o jeho dostupnosti, ako aj možnosť objednania a rezervovania dokumentov, či predĺženia
výpožičiek elektronicky, sa stali samozrejmosťou. Narastá aj záujem o vzdialený prístup k elektronickým dokumentom
z pohodlia domova, z vlastného počítača, či iného mobilného zariadenia. Vnímajúc tento trend ŠVK umožnila používateľom
nielen online prístup ku knižničnému katalógu a k bibliografickým údajom o informačných zdrojoch, ale aj prístup k plným
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textom dokumentov prostredníctvom Virtuálnej knižnice. Virtuálna knižnica na www stránke knižnice bola vytvorená
a sprevádzkovaná v testovacom režime už koncom roku 2012, od začiatku roku 2013 mohli používatelia služieb ŠVK po zadaní
prístupového hesla plnohodnotne využívať jej služby – sťahovať si plné texty dokumentov na svoj počítač, tablet, smartfón, či
do e-čítačky. Od augusta 2017 však bola ukončená prevádzka služby DASH z dôvodu ukončenia životného cyklu a podpory
produktu zo strany ProQuest. Digitálna knižnica je od tohto obdobia používateľom knižnice nedostupná.
ŠVK v snahe zaujať pozornosť verejnosti a podnietiť záujem o aktivity a dianie v knižnici venovala veľkú pozornosť
propagačnej činnosti, PR a marketingu. Dôraz kládla najmä na spoluprácu s médiami, ktorým boli zasielané tlačové správy
o významných podujatiach. Vydaných bolo 33 tlačových správ. Zároveň boli tlačové správy zverejňované na internetovej
stránke knižnice. Zvýšená pozornosť v oblasti medializácie bola venovaná najmä:
- podujatiam venovaným 300. výročiu narodenia Márie Terézie, spojeným so slávnostným pomenovaním nádvoria ŠVK
na Nádvorie Márie Terézie
- aktivitám organizovaným v rámci 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc,
- 50. ročníku festivalu Vansovej Lomnička,
- stretnutiam v rámci cyklu Osobnosti a významným výstavám v Galérii v podkroví,
- XVI. ročníku odborného seminára pre pracovníkov knižníc TLib – Trendy v knižničnej praxi,
- podujatiu Dotknite sa kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Týždňa dobrovoľníctva,
- besede a prezentácii publikácie vojvodinskej Slovenky Kataríny Mosnákovej – Detstvo našich predkov o živote
potomkov slovenských prisťahovalcov do Vojvodiny, besede s významným hosťujúcim talianskym režisérom –
Marcellom Lippim a s dramaturgičkou ŠO Banská Bystrica Alžbetou Lukáčovou, besede so skalolezeckou svetovou
špičkou Kevinom Jorgesonom.
Výstupy zamestnancov ŠVK v rozhlasových a televíznych reláciách:
 Brigita Šimonová: medailón / Eva Urbanová. Vysielanie Rádia Devín, 19.1.2017.
 Festival Literárna Banská Bystrica / Soňa Šváčová. Vysielanie Rádia Devín, 16.3.2017.
 Výstava Cesty Vincenta Šikulu / Soňa Šváčová. Vysielanie Rádia Regina Stred, 23.3.2017.
 Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej / Zlata Troligová. Vysielanie RTVS, 23.4.2017.
 Terézia Vansová a Vansovej Lomnička / Zlata Troligová. Vysielanie RTVS Rádio Regina 28.4.2017.
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 Vansovej Lomnička / Zlata Troligová. Vysielanie RTVS Rádio Regina, 29.4.2017.
 Po stopách Márie Terézie s Rádiom Slovensko : cisárske návštevy banských miest – B. Bystrica / Mária Bôbová,
Dáša Omastová. Vysielanie Rádia Slovensko, 11.8.2017.
V akademickom roku 2017/2018 bola realizovaná aj marketingová kampaň orientovaná na študentov. Uskutočnilo sa 18
prezentačných stretnutí pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl:
 4.9.2017 Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici,
 4.-8.9.2017 Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici,
 5.9.2017 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici,
 5.-6.9.2017 Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,
 5.-6.9., 14.9.2017 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici,
 8.9.2017 Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici,
 11.9.2017 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,
 12.9.2017 Fakulta zdravotníctva SZU,
 12.9.2017 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,
 14.9.2017 Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici,
 13.10.2017 Hochschule Fresenius.
Ťažiskovým informačným prostriedkom pre šírenie informácií v elektronickej forme zostávala webová stránka knižnice.
Koncom roka bola dodávateľsky vytvorená a do prevádzky uvedená nová webová stránka. Prostredníctvom nej boli
komunikované najdôležitejšie oznamy a informácie pre verejnosť o knižnici. Okrem vlastnej stránky knižnice boli na
propagáciu využívané dostupné informačné portály www.navstevnik.sk, www.infolib.sk, www.archinfo.sk a sociálna sieť
Facebook. V rámci využitia sociálnych sietí sa knižnica zameriavala prioritne na prezentáciu aktivít a komunikáciu
prostredníctvom siete Facebook, kde boli publikované aktuálne informácie o dianí v knižnici, podujatiach a taktiež obrazový
a audiovizuálny materiál. Súčasne sieť umožňovala pružne reagovať na dianie v knižnici ako komunikačná platforma medzi
používateľom knižnice a knižnicou samotnou. Prostredníctvom kanála na YouTube bol komunikovaný hlavne špecifický
audiovizuálny obsah väčšieho rozsahu (napr. záznam vystúpenia ruskej vokálnej skupiny Babkiny vnuki).
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S cieľom oživiť idey pre vylepšenie služieb a celkového imidžu knižnice sa organizovali brainstormingové stretnutia
pracovníkov knižnice v priestoroch Tvorivého centra. Ich cieľom bolo využiť kreatívny potenciál a konštruktívny prístup nie
len pre zlepšenie aktivít a služieb knižnice, ale aj zlepšenie jej celkového image na verejnosti.
V internom prostredí knižnice sa na propagáciu využívali rôzne propagačné plochy (dotykový panel, informačná TVobrazovka, stojany a nástenky). V externom prostredí boli propagačné materiály ŠVK distribuované do Informačného centra
Banská Bystrica, Europa ESC a do priestorov fakúlt UMB a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pozvánky na podujatia
a fotografie boli zverejňované na internetovej stránke knižnice a na Facebooku knižnice. Vydané boli nové propagačné
a informačné letáky o ponúkaných službách pre verejnosť a pri príležitosti nového akademického roka pre študentov.
ŠVKBB je aktívna aj v rámci programu Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
a umožňuje používateľom zaplatiť registračné poplatky prostredníctvom kultúrnych poukazov. V roku 2017 bolo prijatých
ako úhrada registračných poplatkov 82 kultúrnych poukazov. Okrem toho poukazy využívali aj návštevníci Literárneho
a hudobného múzea, kde bolo prijatých ďalších 1 471 poukazov.
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10.

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL VYKONANÝCH
KONTROLNÝMI ORGÁNMI

V hodnotenom období bol v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (ďalej aj „ŠVK BB“) vykonaný vnútorný audit č. 17P03
v období od 17. 8. 2017 do 20. 10. 2017 v súlade s Poverením na vykonanie vnútorného auditu č. MK-3969/2017-120/12414
z 25. 7. 2017, schváleným Programom na vykonanie vnútorného auditu č. MK-3969/2017-120/12409 z 25. 7. 2017 a na
základe Ročného plánu jednotlivých vnútorných auditov na rok 2017.
Kontrolné zistenia:
Na základe výsledkov hodnotenia podľa čiastkových cieľov a celkového zhodnotenia po analýze a zhodnotení predložených
dokumentov, ako aj z rozhovorov so zamestnancami ŠVK BB dospeli audítori k záveru, že v nastavení, ako aj vo fungovaní
riadiaceho a kontrolného systému v oblastiach zadefinovaných v piatich čiastkových cieľoch boli určité nedostatky. Boli
dôsledkom toho, že niektoré interné riadiace akty absentovali, resp. neboli primerane definované, alebo neboli definované
v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Audítorská skupina konštatovala, že nedostatky nie sú takého charakteru, že by ich
ŠVK BB nemohla dôsledným prístupom k ich riešeniu v krátkej dobe odstrániť, a v budúcnosti sa tak vyhnúť ich opakovaniu.
Opatrenia:
Audítorská skupina identifikovala v nastavení riadiaceho a kontrolného systému aj nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré
musí ŠVK BB napraviť, resp. odstrániť. Nedostatky sa preukázali i pri testovaní funkčnosti riadiaceho a kontrolného systému.
Z auditu okrem iných vyplynulo prijať opatrenia v súlade s § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. na nápravu
nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku a to predovšetkým tým, že sa:
- vypracuje (novelizuje), schváli a vydá základný interný riadiaci akt – nový organizačný poriadok, ako aj pracovný poriadok
ŠVK BB, v ktorých sa odstránia nedostatky zistené vnútorným auditom,
- vykonajú sa úpravy v pracovných zmluvách (v pracovných náplniach) týkajúcich sa personálne duplicitného obsadzovania
vedúcich pozícií (vedúci odboru a vedúci oddelenia),
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- zadefinujú, resp. aktualizujú sa pracovné postupy, vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v
interných riadiacich aktoch, vypracujú sa nové interné riadiace akty v súlade s odporúčaniami vnútorných audítorov,
- zosúladia sa interné riadiace akty s platnými právnymi predpismi, ako aj vzájomne medzi sebou,
- upravia sa postupy na identifikáciu možného konfliktu záujmov v internom riadiacom akte pre verejné obstarávanie,
- zosúladí sa vykonávanie základnej finančnej kontroly a dokumentovanie výkonu základnej finančnej kontroly s aktuálne
platnou legislatívou,
- primerane sa nastavia postupy a riadiace a kontrolné mechanizmy pre účtovanie, kontrolu a obeh účtovných dokladov v
rámci účtovnej jednotky ŠVK BB,
- vypracuje sa a vydá nový registratúrny poriadok a registratúrny plán (správa registratúry prostredníctvom elektronického
informačného systému na správu registratúry) a bude sa vykonávať správa registratúry v súlade so zákonom a
registratúrnym poriadkom.
Podrobne bol k záverom auditu spracovaný materiál Plán opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vnútorným auditom
č.17P03 a obsahuje nedostatky alebo zistenia, označenie závažnosti nedostatku, odporúčania a opatrenia so stanoveným
termínom. ŠVK BB ako povinná osoba predloží odboru vnútorného auditu MK SR správu o plnení plánu opatrení v termíne do
30. 6. 2018.
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11.

ZÁVER

Vychádzajúc z analýzy potrieb používateľov knižnice a širokej verejnosti smerovali naplánované úlohy knižnice v roku 2017
najmä do oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb, s dôrazom na novú generáciu používateľov. Prostredníctvom
špecializovaných študovní a ďalších pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít – Galérie v podkroví a
Divadla D44, ŠVK poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného knižnično-informačného centra. Celkovo bolo
zorganizovaných 512 podujatí.
Rok 2017 sa v ŠVK niesol v znamení 300. výročia narodenia Márie Terézie. Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa
na Nádvorí Márie Terézie. Sprievodným podujatím bol odborný program, organizovaný v spolupráci s Katedrou histórie FF
UMB v Banskej Bystrici a Historickým ústavom SAV. Počas roka sa organizovali lektorované prehliadky venované panovníčke,
výstavy kníh z obdobia jej vládnutia a bola spracovaná výberová bibliografia Odkaz reforiem Márie Terézie pre súčasnosť.
Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 bola téma mnohých aktivít, organizovaných pre širokú verejnosť. V knižnici bolo
zorganizované Cvičenie pre dobrú náladu – cvičenie pre všetky vekové kategórie. Výstava Banskobystrický šport na dobových
fotografiách bola inštalovaná v priestoroch budovy knižnice aj na radnici mesta. V rámci cyklu Osobnosti bol hosťom podujatia
olympionik Matej Tóth. Výstava Šport v dokumentoch z fondu knižnice priblížila návštevníkom dejiny banskobystrického
športu.
V septembri sa ŠVK už po tretíkrát zapojila do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré organizuje Rada vlády
a Európska komisia. V snahe odkryť verejnosti duchovné dedičstvo ukryté v Župnom dome – sídle knižnice pripravila
podujatie Dotknite sa kultúrneho dedičstva, ktorého súčasťou bola prezentácia prvkov, ktoré sú zapísané do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
V Tvorivom centre a v expozícii Librarium sa uskutočnili špecializované voľno-časové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
a aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Veľký záujem rôznych vekových skupín, ale najmä žiakov základných škôl
vyvolal projekt „Veda v hračkách“, v rámci ktorého ŠVK sprístupnila interaktívnu výstavu 48 exponátov. Návštevníci tak počas
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celého roka mali možnosť bližšie sa oboznámiť s fyzikálnymi zákonmi prostredníctvom jednoduchých experimentov
a hlavolamov.
Bohaté spektrum podujatí pripravilo LHM v rámci XXI. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica a v rámci VII. ročníka cyklu
Literárne a hudobné večery. XVIII. ročníkom pokračoval cyklus Osobnosti, venovaný prezentácii významných predstaviteľov
vedy, kultúry, techniky a športu, v rámci ktorého sa uskutočnili 4 spoločenské stretnutia. Návštevníci mali možnosť navštíviť
aj podujatia v rámci Roku slovenskej hudby. 50. ročníka festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej
Lomnička sa zúčastnili slovensky píšuce autorky zo Srbska, Rumunska, Ukrajiny a Poľska.
S cieľom výchovy a prípravy budúcich používateľov pokračoval projekt zameraný na mládež vo veku od 12 – 15 rokov,
ktorého súčasťou bolo v spolupráci s pedagógmi základných škôl a gymnázií rozširovanie ponuky aktivít pre žiakov ich
aktívnym zapojením do procesu získavania informácií tak, aby si už na základnom stupni vzdelávania vypestovali pozitívny
vzťah ku knižnici a čítaniu. Zvýšená pozornosť bola venovaná aj seniorom a to najmä podporou ich celoživotného vzdelávania,
realizovaním workshopov na zvýšenie počítačovej gramotnosti, na podporu pamäti, premýšľania a kreativity, ako aj aktívneho
využívania voľného času. S cieľom vyššej ochrany historicky vzácnych a jedinečných knižničných dokumentov pokračovala
digitalizácia fondu starých a vzácnych tlačí do roku 1900, seminárnej knižnice a výstupov vlastnej vydavateľskej činnosti.
V rámci knižničnej činnosti sa napriek vyvinutému úsiliu a početným marketingovým aktivitám nepodarilo splniť všetky
naplánované ukazovatele. Najmä niekoľko rokov klesajúci záujem používateľov o poskytovanie prezenčných výpožičiek je
znepokojivý. Vedenie knižnice citlivo vníma preferencie používateľov smerujúce do oblasti absenčných a elektronických
služieb, resp. k využívaniu knižnice ako komunitného centra a priestoru na oddych a relax. Preto aj v uplynulom roku venovalo
maximálnu pozornosť zavádzaniu nových knižnično-informačných služieb, ktorými chce používateľov opätovne získať. Je
zrejmé, že v nasledujúcom období bude záujem používateľov o prezenčné služby naďalej klesať a presúvať sa do oblasti
služieb poskytovaných prostredníctvom vzdialeného prístupu k informačným zdrojom z pohodlia domova, či vlastného
pracoviska. Kamenná knižnica a jej priestory budú slúžiť predovšetkým na vzdelávacie, komunitné, oddychové a relaxačné
aktivity. Preto je veľmi dôležité zamerať sa v budúcich rokoch na vytváranie oddychových a relaxačných zón, využiteľných aj
na organizovanie komunitných aktivít. Vedenie knižnice si uvedomuje, že rovnako ako komerčná sféra, musí neustále sledovať
trendy vývoja informačno-komunikačných technológií a aplikovať ich do svojej praxe. Len promptné reagovanie na zmeny
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v správaní používateľov a rýchle prispôsobovanie knižničných služieb nastupujúcim trendom zabezpečí knižnici
konkurencieschopnosť v digitálnom prostredí.
V múzejnej činnosti pokračovala spolupráca na budovaní elektronického katalógu muzeálnych zbierkových predmetov na
Slovensku CEMUZ a na realizácii celonárodného projektu digitalizácie múzejných zbierok. Činnosť sa zamerala najmä na
akvizíciu múzejných zbierok, v rámci vzdelávania sa múzejná pedagogika orientovala na systematickú partnerskú spoluprácu
so školami. Boli realizované podujatia k Roku slovenskej hudby, Noci hudby a Noci múzeí a galérií. LHM sa podieľalo na
príprave a realizácií festivalov Literárna Banská Bystrici a Vansovej Lomnička. 15. 6. 2017 LHM zorganizovalo vedeckú
konferenciu o literárnej muzeológii Museologica literaria 2017.
Dôležitú súčasť činnosti knižnice predstavovali úlohy vo vedeckovýskumnej oblasti. Bolo realizovaných 13
vedeckovýskumných úloh, publikovaných 73 vedeckých štúdií a odborných článkov a vydaných 16 edičných titulov.
Činnosť ŠVK v oblasti zahraničnej spolupráce bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd
s partnerskými knižnicami, na plnenie cieľov a zámerov v oblasti prezentácie slovenskej a regionálnej kultúry v zahraničí a
zabezpečovania kultúrnej spolupráce v koordinácii s Ministerstvom kultúry SR a s Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, ako aj s ďalšími partnerskými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami. V oblasti bilaterálnych
vzťahov s partnerskými knižnicami je zámerom ŠVK vypracovávať nové projekty v rámci dohôd, podporovať kultúrnu
výmenu s partnerskými knižnicami a múzeami, výstavné projekty ako aj odborné stáže zamestnancov. Zamestnanci knižnice
prezentovali slovenskú kultúru a výsledky vlastnej činnosti na medzinárodných odborných konferenciách a sympóziách.
Počas celého roka používatelia využívali špecializované služby piatich jazykových centier, budovaných v rámci medzinárodnej
kultúrnej spolupráce:
1.
Nemeckej študovne na základe dohody a v súčinnosti s Goethe inštitútom na Slovensku,
2.
Britského centra,
3.
Centra slovanských štúdií na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR, Ruským centrom
vedy a kultúry, Poľským inštitútom v Bratislave a Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave,
4.
InfoUSA na základe memoranda o porozumení s kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA v SR,
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5.

Window of Shanghai na základe Memoranda o výmene a spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou v Čínskej
ľudovej republike a ŠVK a na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku
a Veľvyslanectvom SR v ČĽR.

Počas roka 2017 knižnica privítala viacero významných zahraničných osobností a delegácií:
 31.1.2017 – Vladimír Valentík (riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci) a Katarína
Mosnáková-Bagľašová (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov) – prezentácia monografie Detstvo našich predkov
 8.3.2017 – Emma D. Woodward (vicekonzulka, Veľvyslanectvo USA na Slovensku) a Juliet A. Gomez Khile
(Veľvyslanectvo USA na Slovensku) – prednáška pre študentov
 20.3.2017 – Mary Sommers Pierce (Regional Public Engagement Specialist, Veľvyslanectvo USA vo Viedni) – účasť na X.
Prekladateľskom soirée
 28.3.2017 – Kevin Jorgeson (americký skalolezec) – prednáška v rámci festivalu Hory a mesto
 2.4.- 4.4.2017 - Mgr. Andrea Součková a Iveta Bergerová, Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové, Barbara
Giedrojć a Violetta Łabędzka - Vojvodská verejná knižnica E.Smolki v Opole – účasť na XVI. ročníku odborného
seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib – Trends in Libraries – Trendy v knižničnej praxi
 28.4.2017 – Vladimír Valentík (riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci), Mária Gašparovská
(tajomníčka Asociácie slovenských spolkov žien vo Vojvodine), slovenské autorky žijúce v zahraničí (Katarína
Mosnáková Bagľašová - Srbsko), Katarína Topoľská (Srbsko), Dagmar Mária Anoca (Rumunsko), Milica Majeríková
Molitoris (Poľsko), Valeria Tokar (Ukrajina) – stretnutie slovensky píšucich autoriek žijúcich v zahraničí Múzy poézie
a prózy a 50. ročník festivalu v umeleckom prednese žien v poézie a próze Vansovej Lomnička
 2.5.2017 – Jason B. Khile (kultúrny atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku) a Paula Holotňáková (riaditeľka
Amerického referenčného centra, Veľvyslanectvo USA na Slovensku) – podpis obnoveného Memoranda o porozumení,
prednáška pre študentov
 23.5.2017 – Marian Gordzielik (1. tajomník veľvyslanca SRN v SR) – premietanie filmu Posledná žena z prvého
transportu spojené s besedou o holokauste, fašizme a extrémizme
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 29.5. 2017 – Nikita Griščenko (tajomník – referent Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR) a hudobná skupina ruskej
ľudovej piesne „Babkiny vnuki“ (Бабкины Внуки) – návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a expozícii
LHM, koncert
 7.6. 2017 Mgr. Irena a Łosoś, riaditeľka a Mgr. Bożena Kaczmarek, zástupkyňa riaditeľky (Biblioteka glowna Państwowa Wyžsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile, Poľsko) – návšteva pri príležitosti stáže
ERASMUS
 2.-6.10.2017 Josef Lukášek (spisovateľ a poslanec Královohradeckého kraja) - v rámci Mesiaca českej a slovenskej
kultúrnej vzájomnosti
 10.9.-11.9. 2017 Suhua Liu (prezidentka Hudec Cultural Development Centre), Cindy Zouxin Wang (prodekanka
Šanghajského hudobného konzervatória), Cotter Li (asistent pre zahraničné vzťahy Hudec Cultural Development
Centre) - pri príležitosti rokovania o Roku Hudeca v BB a Šanghaji, prerokovanie spolupráce
 13.10.2017 Elena Epishina (atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike) - pri príležitosti zoznámenia
sa s dočasným vedením knižnice a návštevy Bábkarskeho salóna LHM
 24.10.2017 Jacek Gajewski (riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave) - pri príležitosti otvorenia výstavy Portréty
a medzinárodnej vedeckej konferencie Štýl ako výskumný nástroj pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky
v Banskej Bystrici
 24.10.2017 Pri príležitosti návštevy zástupcov Šanghajskej televízie - Oriental Financial Pudong Channel, ktorá natáča
dokumentárny film o Slovensku. Navštívili centrum Window of Shanghai a rodný dom Ladislava E. Hudeca. Delegáciu
na SR sprevádzal Bruno Hromý – konzul SR v Šanghaji. Členovia delegácie: Lunkai Wu –producent programu; Zhang
Chaoyang, You Jiani - asistenka producenta a maskérka; Jing Liu –moderátorka programu; Yu Yang, Fei Diwen –
kameramani; Xiaoqian Sun – zástupkyňa Hangzou Chamber of Trade and Industry; Shella Zhong – asistentka konzula
Bruna Hromého; Michaela Čajková, zástupkyňa SARIO pre BB
 25.10.2015 Liam Wasley (chargé d’affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku) a Jason B. Khile (kultúrny a tlačový atašé
Veľvyslanectva USA na Slovensku).
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Na úseku správy budov a technickej prevádzky bola zabezpečovaná vlastnými zamestnancami a dodávateľsky prevádzka a
údržba piatich vlastných objektov, vrátane úpravy trávnikov a zelene, technických zariadení organizácie a troch služobných
motorových vozidiel. Vlastnými zamestnancami boli zrealizované:

odstránenie zatekania a oprava zatečenej maľovky v Penovom dome,

vymaľovanie skladových priestorov na 1. poschodí,

oprava náterov v Univerzálnej študovni, Hudobnom átriu, Centre slovanských štúdií, v Divadle D44,

vyčistenie klimatizačnej jednotky v Univerzálnej študovni,

renovácia prahov dverí v kanceláriách, oprava parketových líšt, montáž tesnenia na dvere a nátery zárubní,

oprava poškodenej fasády a jej náter z Krížnej ulice,

oprava vonkajších náterov okien od Krížnej ulice a Strieborného námestia,

náter dažďových zvodov a zábradlia centrálneho schodiska,

rekonštrukcia osvetlenia vitrín na 1. poschodí,

priebežná údržba všetkých objektov a technických zariadení v správe ŠVK.
Bola zabezpečená realizácia nasledovných revízií a kontrol technických zariadení:
 revízia elektronického zabezpečovacieho systému v objektoch Lazovná 9, Námestie Š. Moyzesa 16, Izba P. Tonkoviča,
Podkonice a PD J. G. Tajovského, Tajov (február),
 revízia elektronickej požiarnej signalizácie v objekte Lazovná č.9 (február),
 revízia komínov v objektoch Lazovná 9 a Lazovná 24/26 (apríl, september),
 revízia elektrických zariadení (jún),
 odborná prehliadka plynových zariadení (september),
 revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a protipožiarnych uzáverov vo všetkých objektoch (jún),
 pravidelné štvrťročné technické prehliadky výťahov,
 periodické technické kontroly služobných motorových vozidiel.
Povinnosti organizácie na úseku požiarnej ochrany a pracovná zdravotná služba boli vykonávané dodávateľsky. Náklady na
jednotlivé činnosti knižnice boli v roku 2017 vynakladané v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými rozpočtovými
opatreniami. Rozpočet knižnice postačoval pokryť len základné výdavky, ktoré súviseli so zabezpečením základných
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prevádzkových potrieb a knižničných služieb. Rozvojové projekty súvisiace napríklad s rekonštrukciou a prístavbou
skladových priestorov nebolo možné realizovať.
V roku 2017chýbali knižnici finančné prostriedky na:
 akútne odstraňovanie havarijných stavov; opravu zatekajúcich striech;
 obnovy technologického zabezpečenia knižnice; potrebná je priebežná obnova serverov, zamestnaneckých a
čitateľských počítačových staníc, ktorá má zabezpečiť spoľahlivosť chodu knižnice a podporu informačnej bezpečnosti.
Dôležitou úlohou je zabezpečiť výmenu starších kopírovacích zariadení za modernejšie a vytvoriť samoobslužnú zónu
kopírovacích služieb za účelom zrýchlenia poskytovaných služieb;
 dobudovanie modernej a technicky atraktívnej expozície Literárneho a hudobného múzea;
 rozvoj nových knižnično-informačných služieb a aplikácie moderných informačno-komunikačných technológií do
knižničnej praxe, kontinuity v prevádzkovaní elektronických databáz s licencovaným prístupom;
 vzdelávania a motivovania zamestnancov tak, aby boli aj naďalej odborne spôsobilí na aktívne asistovanie pri práci
s knižničnými fondmi a informačnými zdrojmi.

V Banskej Bystrici 20. 2. 2018

Schválila: PhDr. Blanka Snopková, PhD.
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici
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