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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zriaďovateľ:
Dátum zriadenia organizácie:
Forma hospodárenia:
Štatutárny zástupca:
Členovia vedenia:

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry SR
26. 3. 1926
príspevková organizácia
PhDr. Blanka SNOPKOVÁ, PhD. – riaditeľka
PhDr. Oľga DOKTOROVÁ – vedúca odboru riaditeľky
RNDr. Martin KASSA – vedúci odboru ekonomiky a prevádzky
Mgr. Jana VRANOVÁ – vedúca odboru knižnično-informačných činností
Mgr. Soňa ŠVÁČOVÁ, PhD. – vedúca Literárneho a hudobného múzea
Ing. Alexander POLÁČIK – vedúci oddelenia informačných technológií
Ing. Ľubica BENICKÁ – vedúca ekonomického oddelenia
Pavel DĚDIČ – vedúci oddelenia prevádzky
Mgr. Michaela TÖRÖKOVÁ – vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov
Eva FEKIAČOVÁ – vedúca oddelenia správy fondov
Mgr. Dana CHALUPEKOVÁ – vedúca oddelenia výskumu a bibliografie
Mgr. Peter MAJLING – vedúci oddelenia absenčných služieb
Mgr. Veronika UHRÍKOVÁ – vedúca oddelenia prezenčných služieb

Kontakt:

Telefón:
Fax:
E-mail:
http:

Hlavné činnosti organizácie:

knižničná činnosť
múzejná činnosť

+421 48 / 4155067
+421 48 / 4124096
svkbb@svkbb.eu
www.svkbb.eu
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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. V roku 2018 plnila 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. Rozvíja šesť základných strategických oblastí: vedeckovýskumnú
činnosť; odbornú ochranu zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené
a uchovávané zbierkové predmety; 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 na Slovensku, 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.
Rok 2018 sa niesol v znamení 100. výročia vzniku 1. ČSR. Pri tejto príležitosti zorganizovala ŠVK v spolupráci s Katedrou
histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vedeckú konferenciu Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v
rokoch 1918 – 1928. Výstupom konferencie je zborník, ktorého súčasť tvorí bibliografia, obsahovo zameraná na zakladanie a
formovanie kultúrnych inštitúcií, Veda a kultúra na Slovensku v podmienkach novovzniknutej ČSR: budovanie kultúrnych a vedeckých
inštitúcií.
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V roku 2018 si ŠVKpripomenula 125. výročienarodenia, 60. výročie úmrtia a 100. výročie príchodu Ladislava Eduarda
Hudeca do Šanghaja. Pri tejto príležitosti sa realizovala séria podujatís názvomLadislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do
svetavrátane výstavy o L. E. Hudecovi a prednášky architektov Dušana Čupku a Jozefa FrtúsaSúčasný Šanghaj.
V septembri sa ŠVK a LHM už po štvrtýkrát zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vzniklo
z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. V snahe odkryť verejnosti duchovné dedičstvo ukryté v Župnom dome – sídle
knižnice, pripravili podujatie Dotknite sa kultúrneho dedičstva s ústrednou témou Tradičné bábkarstvo na Slovensku. Prvok Tradičné
bábkarstvo na Slovensku bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, prvok Bábkarstvo
na Slovensku a v Česku bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
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
celého roka mali možnosť bližšie sa oboznámiť s fyzikálnymi zákonmi prostredníctvom jednoduchých experimentov a hlavolamov.
Bohaté spektrum podujatí pripravilo LHM v rámci XXII. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica a v rámci VIII. ročníka
cyklu Literárne a hudobné večery.XIX. ročníkom pokračoval cyklus Osobnosti, venovaný prezentácii významných predstaviteľov
vedy, kultúry, techniky a športu, v rámci ktorého sa uskutočnili 2 spoločenské stretnutia.
Činnosť knižnice bola zameraná najmä na plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu č. MK 4859/2017-341/17170v oblasti
knižničnej, múzejnej, archívnej a vedeckovýskumnej, ako aj v oblasti sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom
kultúrnych poukazov. Celkovo knižnica získala od návštevníkov 2 104kultúrnych poukazov, z toho 2 036v Literárnom a hudobnom
múzeu.
Prostredníctvom špecializovaných študovní a ďalších pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít, napr.
Galérie v podkroví, 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. 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,
3. InfoUSA na základe Memoranda o porozumení s kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA v SR,
4. 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,
5. Britskom centre.
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V zmysle platnej legislatívy a na základe dohôd so Slovenskou národnou knižnicou ŠVK 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,
 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:
 Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov,
 Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR,
 Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.






Literárne a hudobné múzeum zabezpečovalo v roku 2018 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,
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 realizovať špecializované voľnočasové, vzdelávacie aktivity pre deti a mládež a aktivity pre znevýhodnené skupiny
obyvateľov,
 realizovať spoločné prezentačné aktivity s partnerskými múzeami na Slovensku a v zahraničí.
Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti
Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele ŠVK v Banskej Bystrici za roky 2017 – 2018
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)

Rok 2017
1.730 910
10 342

Rok 2018
1.733 909
10 326

7 440

7 013

1 822

1 799

524

1 027

85

99

36

41

86

37

176

141

0

0

85

96

88

73

3 193
1 992

2 956
7 327
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Počet dochádzajúcich titulov periodík
 z toho zahraničné periodiká
Aktívni používatelia
Počet návštevníkov spolu
z toho
 používatelia
knižničných služieb


návštevníci
podujatí,
expozícií, exkurzií

1 345

179
Rok 2017
8 214
150 020

192
Rok 2018
7 541
142 709

73 079

72 264

76 941
227 151

70 445
213 656

152 887

158 347

74 264
1 304

55 309
1 414

2 288
6 372
138 434
330 588
512

1 928
7 664
123 043
567 390
611

výstav,

Výpožičky spolu
z toho
 absenčné výpožičky


1 330

prezenčné výpožičky

MVS a MMVS spolu
Počet stiahnutých dok. z licencovaných
databáz
Počet rešerší
Počet návštev www stránky
Počet zobrazení www stránky
Počet podujatí

V roku 2018 navštívilo ŠVK v Banskej Bystrici 142 709 návštevníkov, z ktorých 72 264 využilo jej knižnično-informačné
služby a realizovalo 123 359 transakcií prostredníctvom on-line katalógu. Pravidelne využívalo knižnično-informačné služby knižnice
7 541 aktívnych čitateľov, ktorí si vypožičali 213 656 dokumentov, z toho 158 347 absenčne a 55 309 prezenčne. Konzultanti
spracovali pre používateľov 7 664 rešerší z bibliografických a plnotextových databáz. Používatelia mali k dispozícii knižničný fond v
rozsahu 1.733 909 knižničných dokumentov a 1 345 titulov periodík vychádzajúcich v roku 2018, z toho 192 zahraničných. Štátna
vedecká knižnica a jej organizačný útvar Literárne a hudobné múzeum pripravili pre návštevníkov 611 podujatí.
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3. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA
V roku 2017 bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
uzatvorený Kontrakt č. MK – 4859/2017-341/17170,v ktorom sú definované činnosti organizácie a ich finančné krytie na rozpočtový
rok 2018.Kontrakt patrí medzi základné plánovacie a organizačné dokumenty knižnice, v ktorom sa vymedzujú 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. 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“),
 výkon základných odborných činností múzeí podľa 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,
 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.
Tab. č. 2: Rekapitulácia činností a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2018
(eur)
Finančné krytie
Finančné krytie - skutočnosť
Názov činnosti
Prostriedky
Prostriedky
Z iných
Výdavky
Z tržieb Z iných Výdavky
Z tržieb
zo ŠR
zo ŠR
spolu
spolu
a výnosov zdrojov
a výnosov zdrojov
a
1
2
3
4
5
6
7
8
Knižničná činnosť podľa zákona
819 458
66 548
880 935
76 249
1 151
886 006
958 335
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
Múzejná činnosti podľa zákona
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a
235 828
19 152
252 805
21 471
3 212
254 980
277 488
galériách a ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty
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Názov činnosti
a
Archívna činnosť podľa zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach
Vedecko-výchovná činnosť
Spolu

Výdavky
spolu
1

Finančné krytie
Prostriedky
Z tržieb Z iných
zo ŠR
a výnosov zdrojov
2
3
4

52 280

48 353

3 000
1 196 266

3 000
1 106 639

Finančné krytie - skutočnosť
Prostriedky
Z iných
Výdavky
Z tržieb
zo ŠR
spolu
a výnosov zdrojov
5
6
7
8

3927

54 893

50 478

4 415

89 627

3 000
1 293 716

3 000
1 187 218

102 135

4 363

Objem finančných prostriedkov dohodnutých v kontrakte, ktoré boli určené na plnenie činností (ďalej len „príspevok“) bol
stanovený vo výške 1 106 639 eur a bol určený na krytie bežných výdavkov. Najvyšší objem bol určený na krytie knižničnej činnosti
74,05 %, na múzejnú činnosť 21,31 %, na archívnu činnosť 4,37 % a najmenší objem bol rozpísaný na vedecko-výskumnú činnosť
0,27 %.
V kontrakte na rok 2018 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.
Skutočnosť k 31.12.2018 zahŕňa aj čerpanie kapitálových výdavkov zo zdroja 131H vo výške 7 298 eur a bola vyššia oproti
schválenému rozpočtu o 80 579 eur. Zvýšené čerpanie bolo upravené 4 rozpočtovými opatreniami na:
 mzdy a odvody o 41 489 eur,
 prioritné projekty 40 000 eur (celkovo sa vyčerpali vo výške 29 688 eur),
 financovanie kultúrnych poukazov vo výške 2 104 eur.
Vlastné príjmy boli dosiahnuté vo výške 99 690 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2017 o 10 063 eur. Skutočné čerpanie
vlastných príjmov bolo vo výške 102 135 eur.
Prostriedky z dotácií a grantov vo výške 4 363 eur boli určené na ochranu knižničného fondu a zbierkového fondu, organizáciu
konferencií, prezentáciu kultúrnych aktivít v zahraničí, vydanie publikácií a iné činnosti knižnice.
Prehľad o výške schváleného rozpočtu podľa jednotlivých činností a skutočné čerpanie je znázornené v nasledujúcom grafe.
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Graf. č. 1: Porovnanie skutočnosti so schváleným rozpočtom v členení na činnosti

Tab. č. 3: Rekapitulácia výdavkov a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2018 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
Schválený
Z tržieb
Prostriedky
Z iných
rozpočet
a
zo ŠR
zdrojov
výnosov
1

2

3

4

Skutočnosť finančného krytia k 31.12.2018
Spolu
5

Prostriedky Z tržieb
zo ŠR
a výnosov
6

7

Z iných
zdrojov
8

676 811

666 853

9 958

700 655

697 597

3 058

220 270

215 783

4 487

249 949

248 936

1 013

282 190

207 008

75 182

322 335

221 708

96 264

4 363

16 995
1 196 266

16 995
1 106 639

89 627

1 106 639

89 627

8 679
1 176 920
10 298
1 187 218

100 335
1 800
102 135

4 363

1 196 266

8 679
1 281 618
12 098
1 293 716
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Príspevok zriaďovateľa určený ako záväzný ukazovateľ dohodnutý v kontrakte vo výške 1 196 266 eur bol rozpisom
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 rozpísaný nasledovne:
1. Záväzný ukazovateľ na bežné výdavky
1 196 266 eur,
z toho na mzdy, platy, a OOV
676 811 eur,
2. Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
67
Skutočnosť k 31.12.2018 bola vo výške 1 293 716 eur.
Rozdiel oproti schválenému rozpočtu predstavuje 97 450 eur a tento zahŕňa výdavky na prioritné projekty vo výške 40 000
eur (čerpané vo výške 29 688 eur), úpravu rozpočtu na platy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody vo výške 41 489 eur a finančné
prostriedky za kultúrne poukazy vo výške 2 104 eur. Okrem zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu knižnica získala
finančné prostriedky z iných zdrojov vo výške 4 363 eur.
Porovnanie rozpisu schváleného v kontrakte a skutočnosti k 31.12.2018 je znázornené v nasledujúcom grafe.
Graf č. 2: Porovnanie rozpisu schváleného v kontrakte a skutočnosti
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3.1Výkon 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 2018 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. 2018 ŠVK evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.733 909 knižničných jednotiek. Do knižničného fondu bolo v
priebehu roka spracovaných 10 326 knižničných jednotiek, vyradených bolo 7 327 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 2000 knižničných jednotiek.
Plnenie ukazovateľa kontraktu – prírastok knižničného fondu formou kúpy bolo splnené. Formou kúpy bolo
nadobudnutých 2 956 dokumentov, čo predstavuje 28,63 % celkového prírastku. Celkovo bolo do knižničného fondu v
priebehu roka spracovaných 10 326 knižničných jednotiek (7 013 kníh, 1 799 periodík, 1 514 špeciálnych typov
dokumentov). Formou povinného výtlačku bolo nadobudnutých 4 291 dokumentov, formou darov 2 075 dokumentov,
zvyšok získala knižnica výmenou, bezodplatným prevodom a vlastnou edičnou činnosťou. Celkovo boli v roku 2018 na
nákup informačných zdrojov vynaložené finančné prostriedky vo výške 61 824,72 € (monografie – 46 452,20 €,
periodiká – 4 845,22 €, databázy – 10 527,30 €).
Knižnica získala finančné prostriedky na akvizíciu vo výške 20 000,- € formou prioritného projektu, podporeného
Ministerstvom kultúry SR. Z Grantu Národnej banky Slovenska, získaného v roku 2017, bolo v roku 2018 vyčerpaných
zvyšných 200,76 €. Ostatné finančné prostriedky boli z rozpočtu knižnice. Znovu musíme konštatovať, že finančné
prostriedky na jednu zo základných úloh knižnice – systematickú efektívnu akvizíciu informačných prameňov –
nepostačujú, najmä z dôvodu neustále rastúcich cien publikácií. Trvalý nákup moderných typov dokumentov, napr.
elektronických kníh – si knižnica vôbec nemôže dovoliť. Prístup k nim zabezpečuje len formou licenčných zmlúv.
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Tab. č. 4: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia v rokoch 2016 – 2018
SPÔSOB
NADOBUDNUTIA
Kúpa
Povinný výtlačok
Dar
Bezodplat.
prevod
Výmena
Vlastná činnosť
Náhrada

Spolu

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK
2016
2017
2018
1 762
3 193
2 956
3 926
4 531
4 291
2 782
2 139
2 075
8
378
888

FINANČNÁ HODNOTA (V EURÁCH)
2016
2017
2018
27 022,92
53 103,22
52 360,05
43 795,99
60 419,69
54 985,75
27 072,74
20 120,06
20 957,10
42,00
4 005,04
9 536,38

37
2
9
8 526

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

70
26
5
10 342

51
59
6
10 326

513,20
32,90
40,51
138 234,62

599,32
205,70
79,85
138 724,15

Tab. č. 5: Prírastok knižničného fondu v rokoch 2016 – 2018
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

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
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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

2018
10 326
7 013
1 799
1 027
99
73
26
41
37
70
141
2 956
4 291
2 075
51
888
59
6
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Tab. č. 6: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu v rokoch 2016 – 2018
TYP
DOKUMENTU
Knihy
Periodiká
Špeciálne
dokumenty
Normy
Patenty
Spolu

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK
2016
2017
2018
6 388
7 440
7 013
1 499
1 822
1 799

FINANČNÁ HODNOTA
2016
2017
70 746,98
89 252,12
23 070,77
39 073,14

2018
92 981,87
30 285,89

312

471

388

1 332,72

3 267,80

3 445,67

206
121
8 526

524
85
10 342

1 027
99
10 326

3 278,68
39,60
98 468,75

6 613,51
28,05
138 234,62

11 977,39
33,33
138 724,15

S cieľom rozširovať, modernizovať a inovovať služby knižnice, podporovať rozvoj podnikateľského prostredia, umožniť
pracovníkom vedy, výskumu a vzdelávania prístup (aj vzdialený) k aktuálnym a hodnotným informačným zdrojom sa aj v roku 2018
akvizičná činnosť zameriavala na zabezpečenie elektronických zdrojov. Používatelia služieb mali k dispozícii prístup do plnotextovej
databázy elektronických kníh ProQuest Ebook Central (62 482 kníh), digitálnej databázy slovenských technických noriem STNonline, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek a hudobnej databázy RILM. Formou národnej licencie bol zabezpečený prístup
do databáz Naviga a novej článkovej databázy GALE. Na základe dohody o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva je
používateľom služieb k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE. Jazykové centrá poskytovali prístup do databáz Shanghai
Library a eLibraryUSA. Pre záujemcov o informácie a dejiny regiónu je sprístupňovaná vlastná bibliografická databáza Pamäť
mesta Banská Bystrica. V apríli bol používateľom knižnice umožnený testovací skúšobný prístup do databázy humanitných titulov
Vydavateľstva UC Press od distribučnej firmy Suweco.
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Graf č. 3: Prírastok knižničného fondu v roku 2018 podľa vedných odborov
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Graf č. 4: Prírastok knižničného fondu v roku 2018 podľa typu dokumentov
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Graf č. 5: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu v roku 2018 podľa typu dokumentov

Významným zdrojom akvizície knižničného fondu sú okrem kúpy a povinného výtlačku dary súkromných osôb a inštitúcií.
Jazykové centrá si doplnili fond vďaka darom: Veľvyslanectva USA (132 dokumentov), Šanghajskej knižnice (128), Slovenského
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vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (19) a vydavateľstva Oxford University Press (39). Vzácne zaujímavé dokumenty knižnica
získala z Moravskej zemskej knihovny v Brne (9), Novohradskej knižnice v Lučenci (20), Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
(33), Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity (13), Ekonomickej univerzity v Bratislave (10), Univerzity Komenského v Bratislave
(13), Historického ústavu SAV v Bratislave (18) a z vydavateľstva Artforum (19).
Významnými súkromnými darcami v tomto roku boli okrem iných čitateľky knižnice Barbora a Zuzana Rybárové (80 kníh),
Veronika Prokešová (30 kníh), doc. Ing. Dana Švihlová, PhD. (26 zahraničných titulov), Zoltán Baláž (28 kníh do fondu starých a
vzácnych tlačí), olympionik Matej Tóth (10 kníh).
Najvýznamnejším darom roka je 358 titulov zahraničnej literatúry z pozostalosti JUDr. Vladimíra Olerínyho, prekladateľa a
literárneho historika. Dar tvorí základ novovzniknutého jazykového Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, zameraného na
španielsky jazyk a kultúru španielsky hovoriacich krajín. Centrum je používateľom prístupné od septembra. Jeho slávnostné otvorenie
sa uskutoční 11. marca 2019.
Na základe dohody o spolupráci a výmene dokumentov s UMB v Banskej Bystrici bol knižničný fond doplnený o 291
exemplárov (PF 86, FF 141, EF 21, FPV 16, PrF 8, FPVaMV 19). Akadémia umení v Banskej Bystrici na základe dohody obohatila
fond knižnice o 23 kníh, 9 notovín a 1 DVD. Medzinárodná spolupráca s knižnicami v Poľsku a v Čechách je významným zdrojom
získavania zaujímavých edičných titulov z uvedených krajín.
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
RDA (pre popis kníh), AACR2, ISBD a formát MARC21. Od februára sa podľa pokynu Slovenskej národnej knižnice
(SNK) v Martine začali knihy a články spracovávať iba podľa pravidiel RDA. Táto skutočnosť ovplyvnila počty
spracovaných dokumentov. Katalogizácia podľa nových pravidiel, overovanie si zmien a riešenie nezrovnalostí
spomaľuje proces spracovania.
Menne bolo skatalogizovaných 5 136 dokumentov, vecne 5 728 a spolu bolo vytvorených 10 326 záznamov o
exemplároch. 261 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 2018
adjustovaných 8 548 knižničných jednotiek a do študovní a jazykových centier 1 950 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 1 735 exemplárov). Zároveň boli spracovávané
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zoznamy preradených dokumentov a dokumentov navrhnutých na vyradenie pre Komisiu pre obsahovú previerku a
vyraďovanie dokumentov.
Tab. č. 7: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania knižničného fondu v rokoch 2016 – 2018
UKAZOVATEĽ
2016
2017
Bibliografické spracovanie
4 410
5 070
dokumentov
- z toho : knihy
3 624
4 019
periodiká
91
124
normy
197
435
patenty
117
85
pohľadnice
146
88
CD platne
12
46
hudobniny
11
22
mapy
66
81
DVD
19
35
CD ROM
127
135
Autoritové záznamy
30
32
Ukazovateľ
2016
2017
Záznamy o exemplároch
8 757
10 342
- z toho : knihy
6 410
7 440
periodiká
1 649
1 822
normy
205
524
patenty
117
85
pohľadnice
146
88
CD platne
8
50
hudobniny
11
36
mapy
55
86
DVD
16
35
CD ROM
140
176

22

2018
5 136
3 718
105
883
99
73
25
24
30
75
104
0
2018
10 326
7 013
1 799
1 027
99
73
26
41
37
70
141
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V letných mesiacoch bolo úsilie pracovníčok katalogizácie zamerané na spracovanie 358 španielskych titulov z pozostalosti
JUDr. Vladimíra Olerínyho. Pre knihy bola určená signatúra s prefixom KVO (Knižnica V. Olerínyho – podobne ako KAC – Knižnica
akademika Cambela). Knihy budú takto ľahko generovateľné zo systému VIRTUA. Poradové čísla signatúr boli prideľované presne
tak ako v darovacom zozname – v snahe zabezpečiť v budúcnosti dobrú kontrolovateľnosť.
Retrospektívne spracovanie fondu
V rámci retrospektívneho spracovávania a rekatalogizácie bolo v priebehu roka 2018 menne spracovaných 3 304 dokumentov
(2 653 kníh a 651 noriem), vecne 3 323 (z toho 651 noriem) a bolo vytvorených 3 725 záznamov o exemplároch. Retrospektívne
spracovanie fondu bolo zamerané na dokumenty s vročením do roku 1982. Nakoľko katalógy týchto kníh už nie sú vhodné na prepis
(nekompletné údaje o dokumente, zmena katalogizačných pravidiel, kooperácia na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,
dodržiavanie súboru autorít), katalogizuje sa s knihou v ruke. Katalogizácia nie je tak rýchla ako retrokonverzia katalógových lístkov,
úplnosť takto vytvorených záznamov však bola viackrát ocenená pracovníkmi SNK na školeniach katalogizátorov. Aj počet kníh
spracovaných v rámci retrokatalogizácie bol ovplyvnený prechodom na nové katalogizačné pravidlá RDA. Zároveň sa pri spracovaní
ukazuje, že mnohé exemplárové záznamy ŠVK boli v rámci deduplikácie prelinkované k neúplným bibliografickým záznamom iných
knižníc, čo si vyžiadalo opätovnú úpravu záznamov, ktoré už v databáze boli. Tieto však už v štatistickom ukazovateli neboli
vykázané (resp. len ako upravené záznamy).
Tab. č. 8: Retrospektívne spracovanie knižničného fondu v rokoch 2016 – 2018
UKAZOVATEĽ
2016
2017
Bibliografické záznamy
8 495
5 757
Holdingové záznamy
6 117
4 904
Záznamy o exemplároch
8 899
5 950
Tab. č. 9: Štatistika zo systému Virtua
TYP ZÁZNAMU
Bibliografické záznamy
Holdingové záznamy
Záznamy o exemplároch
Spolu

NOVÉ
5095
10421
14051
29 567

UPRAVENÉ
13181
1843
18721
33 745
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2018
3 304
3 129
3 725

VYMAZANÉ
75
151
130
356

SPOLU
18351
12415
32902
63 668
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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 periodík (1 345 v počte 1 352 exemplárov) sa realizuje
denne prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. Priebežne boli reklamované nedodané tituly (95) a čísla (335)
periodík. Menne a vecne bolo skatalogizovaných 105 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 Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, Poddukliansku knižnicu vo
Svidníku, Knižnicu ÚĽUV v Bratislave).
Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú spravuje Univerzitná knižnica v
Bratislave. Do databázy bolo vytvorených 13 nových bibliografických záznamov, upravených 16 existujúcich bibliografických
záznamov, vytvorených 43 nových a aktualizovaných 74 holdingových záznamov o periodikách z fondu našej knižnice.
Tab. č. 10:Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2016 – 2018
UKAZOVATEĽ
2016
2017
Periodiká celkom (počet titulov)
1 247
1 330
Z toho : domáce
1 043
1 151
zahraničné
204
179
Podľa spôsobu nadobudnutia (počet
exemplárov):
- kúpa
164
126
- PV
1 014
1 122
- dar
77
88
- výmena
2
2
- vlastná činnosť
1
1

2018
1 345
1 153
192
146
1 119
84
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
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pracovníkov boli vytvárané a upravované kontá používateľov. Po schválení nového Knižničného poriadku v marci 2018 bol nastavený
počet predĺžení dokumentov z dvoch na tri.
V súvislosti s prechodom na elektronickú evidenciu prezenčných výpožičiek študovní a jazykových centier v knižničnoinformačnom systéme boli nastavené všetky potrebné parametre a pracovníkom boli doplnené práva o výpožičný modul. Presné
pravidlá určuje metodický pokyn Evidencia prezenčných výpožičiek v knižnično-informačnom systéme knižnice, platný od 1. 5. 2018.
Testovanie prebiehalo v mesiacoch február – apríl a od mája sa prezenčné výpožičky evidujú a štatisticky vykazujú elektronicky.
V spolupráci s kolegami zo SNK v Martine boli riešené požiadavky do správy pre MK SR za rok 2017 (počet exemplárov
voľne dostupných v študovniach, počet upomienok odoslaných čitateľom v roku 2017, počet exemplárov spracovaných elektronicky).
Generované boli výstupy podľa našich požiadaviek: zoznam hudobnín a zvukových nosičov ako podklad pre projekt digitalizácie,
zoznam čitateľov, ktorým v r. 2016 skončilo členstvo, zoznam dokumentov so statusmi „V prenose“ a „V katalogizácii“, zoznamy
dokumentov podľa jednotlivých lokácií ako podklady pre obsahovú previerku Centra poézie, Regionálnej študovne, Centra
slovanských štúdií, Oddelenia prezenčných služieb a Bibliograficko-informačného centra. Po premiestnení fondu Centra poézie do
priestorov malej sály bolo potrebné systémom zmeniť „Triedu exemplára“ z prezenčnej na vypožičateľnú. Po prechode na
katalogizačné pravidlá RDA bolo nutné upraviť tlač prírastkových zoznamov, zobrazovanie údajov v on-line katalógu a validačný
súbor. Pre potreby dotazníkového prieskumu a zasielanie informácií ohľadom zákona o ochrane osobných údajov GDPR boli
vygenerované e-mailové adresy používateľov knižnice. V rámci prípravnej fázy budovania nového jazykového centra – Centrum
hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho bolo potrebné nastaviť parametre pre novú lokáciu. Nakoľko už nebolo možné použiť ďalšiu
hlavnú lokáciu (podmienka pre fungovanie výpožičných služieb), bola vytvorená lokácia Centrum jazykov a 6 podlokácií (Window of
Shanghai, INFO USA, Britské centrum, Centrum slovanských štúdií, Nemecká študovňa, Centrum hispánskej kultúry Vladimíra
Olerínyho), ktoré budú v zázname o exemplári v poli „Miesto uloženia“. Miesto uloženia bolo potrebné upraviť aj v tlačenej žiadanke.
3.1.3 Ciele v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb
CIEĽ:
PLNENIE:

Každoročne zabezpečiť spolu minimálne 210 000 absenčných a prezenčných výpožičiek.
Kontrakt ukladal realizovanie 210 000 výpožičiek (z toho 140 000 absenčných a 70 000 prezenčných).
Celkovo bolo realizovaných 213 656 výpožičiek (plnenie kontraktu na 101,74 %):
 158 347 absenčných výpožičiek, čo je o 18 347 viac ako ukladal kontrakt (z toho 4 767 výpožičiek poskytlo
oddelenie prezenčných služieb – Nemecká študovňa: 1 237, Britské centrum: 1 892, InfoUSA: 804, Centrum
slovanských štúdií: 570, Window of Shanghai: 199, Centrum hispánskej kultúry V. Olerínyho: 65).
 Nesplnený bol ukazovateľ prezenčné výpožičky, ktorých bolo evidovaných 55 309. Príčinou je klesajúci počet
študentov vysokých škôl, ale aj zmena správania používateľov a preferencia získavania informácií prostredníctvom
internetu.
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Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek bolo poskytnutých 1 414 výpožičiek prostredníctvom MVS/MMVS, čo je
o 314viac ako ukladal kontrakt (plnenie kontraktu bolo na úrovni 128,5%). Pre používateľov ŠVK bolo realizovaných 458 výpožičiek
dokumentov z iných knižníc, z toho 142 elektronicky. Pre iné knižnice bolo poskytnutých 897 výpožičiek dokumentov z fondu ŠVK,
z toho 73 bolo dodaných elektronicky. Realizovaných bolo 59 výpožičiek MMVS pre používateľov ŠVK, z toho 7 elektronicky.
Tab. č. 11: Používatelia a návštevníci knižnice – prehľad za roky 2016 – 2018
UKAZOVATEĽ

2016

Aktívni používatelia
(s platnou identifikačnou kartou)
Používatelia registrovaní
a preregistrovaní v danom roku
- z toho do 15 rokov
Návštevníci knižničných služieb spolu1
z toho:
- návštevníci požičovne
- návštevníci študovní
- návštevníci katalógov
- návštevníci e-služieb
Počet transakcií2

1

2017

2018

8 887

8 214

7 541

5 646

5 196

4 899

27

9

3

80 745

73 079

72 264

44 855
28 286

42 304
24 756

38 151
28 038

3 564
4 040
144 233

2 586
3 433
156 066

2 447
3 628
123 359

Údaj je uvedený na základe reálnej návštevnosti.
Údaj o počte návštevníkov, ktorí od 1. 1. do 31. 12. 2018 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 2017 a 2018
ŠTUDOVŇA

NÁVŠTEVNOSŤ
2017

2018

VÝPOŽIČKY
2017

2018

28 413
21 959
4 056
2 462
740
248
2 840
113
2 451
2 927
1 057
2 565
1 085

28 038
22 272
3 602
3 660
950
312
2 605
205
2 622
2 580
961
1 943
697

74 264
72 322
16 664
14 883
1 018
237
12 402
387
5 136
11 895
1 775
3 839
4 086

55 309
53 063
9 052
15 544
97
275
11 126
441
4 649
9 116
1 444
607
660

856
335
224

24
938
905
268

0
-

41
11
-

3 021

3 004

687

873

-

-

-

-

2 786

2 748

48

70

225

243

620

790

10

13

19

13

Spolu
Oddelenie prezenčných služieb spolu
Univerzálna študovňa
Študovňa odborných periodík
Window of Shanghai
Študovňa digitálnych dokumentov
Študovňa viazaných periodík
Študovňa špec. tech. a legisl. dok.
Hudobné átrium
Nemecká študovňa
Centrum slovanských štúdií
InfoUSA
Britské centrum
Centrum hispánskej kultúry Vladimíra
Olerínyho3
Wi-fi zóna
Tvorivé centrum
Letná čitáreň
Oddelenie výskumu a bibliografie
Čítacie a internetové pracovisko pre
nevidiacich
Bibliograficko-informačné a databázové
centrum
Študovňa starých a vzácnych dokumentov
Študovňa knihovníckej literatúry
3

Údaje za september – december, kedy bola študovňa zriadená.
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Elektronické služby
Virtuálna knižnica
 STN online


ProQuest Ebook CentralTM



EZB, NAVIGA, RILM

Referenčné služby

CIEĽ:
PLNENIE:

3 433

3 628

1 255

1 373

17

16

95

132

1 798

1928

1 160

871

1 353
265

502
1182

-

370
-

Každoročne zabezpečiť minimálne 7 500 aktívnych používateľov a 140 000 návštevníkov knižnice.
Služby knižnice využívalo 7 541 aktívnych používateľov, čo je o 41viac ako určil kontrakt. Registrovaných
používateľov bolo 4 899, o 101 menej, ako predpokladal plán na rok 2018. Z toho nových používateľov bolo 2 010, čo
je o 210viac ako bolo plánovaných.
Počet transakcií, t.j. počet používateľov, ktorí urobili v roku 2018 nejakú výpožičnú aktivitu bol 123 359 (údaj
poskytnutý SNK), čo je o 32 707 menej ako v roku 2017.Celkový počet návštevníkov knižnice, vrátane
návštevníkov podujatí bol 142 709. Z uvedeného počtu bolo 72 264 návštevníkov, využívajúcich knižničnoinformačné služby. Z toho počet návštevníkov využívajúcich tradičné knižnično-informačné služby bol 68 636
(požičovňa, katalógy, študovne), elektronické služby využilo 3 628 používateľov (z toho 2 446 využilo služby
virtuálnej knižnice a 1 182 využilo referenčné služby).

Tab. č. 13: Návštevnosť internetovej stránky ŠVK v rokoch 2017 a 2018
2017
2018
138 434
123 043
Návštevníci
330 588
567 390
Počet zobrazení
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
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PLNENIE:

týkajúce sa vyraďovania knižničného fondu, budovať systém revíznych katalógov. Dodržiavať plán revízií
a obsahových previerok knižničného fondu.
Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných 1 657 zväzkov periodík za rok 2017 a 2018 a na dočasné uchovávanie
na 5 rokov 399 zväzkov. Na ochranu knižničného fondu neboli poskytnuté finančné prostriedky formou prioritného
projektu od zriaďovateľa. Z rozpočtu organizácie bolo vyčlenených 3 000,- €. Daná suma nepostačuje na zviazanie
všetkých prírastkov periodík, preto boli použité na väzbu novín a najvyužívanejších titulov periodík a na preväzbu
poškodených denníkov z predošlých období. Väzba bola zabezpečená dodávateľsky v kníhviazačskej dielni v Žiline.

Čiarovými kódmi sú priebežne označované všetky spracovávané dokumenty. V priebehu roka bolo takto označených 10 326
nových dokumentov. V rámci retrospektívneho spracovávania, na ktorom sa počas letných mesiacov podieľali aj pracovníci oddelenia
správy fondov a oddelenia prezenčných služieb bolo čiarovými kódmi označených 5 881 dokumentov. Spolu bolo čiarovými kódmi
označených 16 207 knižničných jednotiek.
Čipmi RFID boli označované všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných periodík a
retrospektívne spracované knihy, žiadané čitateľmi na vypožičanie. Spolu bolo v roku 2018 čipmi označených 8 674 dokumentov.
Tab. č. 14: Označovanie dokumentov čipmi RFID v rokoch 2009 – 2018
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

Počet čipov

12 217

10 063

31 772

55 086

74 651

99 884

51 475

40 063

25 195

8 674

409080

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu
Ochrana knižničného fondu v skladoch a informačných dokumentov, ktoré sprístupňuje knižnica používateľom absenčne
a prezenčne v študovniach a jazykových centrách knižnice je hlavnou úlohou oddelenia správy fondov.
V súlade s plánom na rok 2018 sa pokračovalo v revízii patentových spisov. Odrevidovaných bolo 130 333 československých
a 467 471 zahraničných patentov (325 973 ruských, 81 422 poľských, 32 138 maďarských, 23 744 bulharských a 4 194
juhoslovanských patentov). Patentové spisy boli odrevidované formou fyzického spočítania exemplárov a označené pečiatkou
knižnice.
V priebehu roka boli vykonané mimoriadne revízie fondu oddelenia absenčných služieb z dôvodu prestavby priestorov
požičovne (44 exemplárov), fondu Knižnice akademika Cambela (11 010 exemplárov), fondu Regionálnej študovne (1 138
exemplárov) a fondu Centra poézie pri jeho premiestnení do iných priestorov (469 exemplárov). Revízia bola vykonaná fyzicky, t.j.
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každý dokument bol porovnaný s revíznym katalógom, so zoznamom dokumentov vygenerovaným v SNK. Chýbajúce dokumenty
boli dohľadávané v hlavnom aj externom depozitári, v univerzálnej študovni a údaje boli overované s lokáciou uvedenou v
elektronickom katalógu. Spolu bolo v roku odrevidovaných 610 465 dokumentov. Dohľadaných kníh po predošlých revíziách bolo
154.
Na základe plánu obsahových previerok knižničného fondu ŠVK na rok 2018 bolo Komisiou pre obsahovú previerku
a vyraďovanie dokumentov posúdených a z dôvodu poškodenia, zastarania a duplicity vyradených 260kníh v hodnote 468,84 € a 7
067 špeciálnych typov dokumentov v hodnote 4 684,66 € (7 064 mikrofiší, 1 CD, 2 CD-ROM). Celkom bolo z fondu knižnice
vyradených 7 327 dokumentov v hodnote 5 153,50 €.
Tab. č. 15: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu
UKAZOVATEĽ
2016
2017
Zrevidovaný knižničný fond 79 619 kn. j.
401 503 kn. j.
Vyradené dokumenty
863 kn. j.
1 992 kn. j.
z toho - knihy
812 kn. j.
721 kn. j.
Periodiká
1 kn. j.
1 271 kn. j.
špeciálne dokumenty
50 kn. j.
0 kn. j.
(CD, CD-ROM, DVD,
MG, noty)

2018
610 465 kn. j.
7 327 kn. j.
260 kn. j.
0
7 067 kn. j.
(mikrofiše, CD, CD-ROM)

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 3 knihy do SNK
v Martine. V priebehu roka sa uskutočnil pre používateľov knižnice a verejnosť predaj vyradených dokumentov. Predaných bolo 57
kníh v hodnote 334,80 €.
V rámci plánovaného rozšírenia externého skladu na Zvolenskej ceste a presťahovania dokumentov bol vypracovaný plán
rozmiestnenia regálov a políc podľa jednotlivých signatúr pre 31 dvojregálov, 1 jednoregál, 504 stojek, 3 528 políc. Pripravené boli
krabice a rozpis sťahovacích prác. Uzatvorenie zmluvy s prenajímateľom bolo posunuté na rok 2019 a sťahovanie sa uskutoční v 2.
polroku 2019.
Úsek knižničných skladov
Na úseku skladov boli vykonané práce súvisiace s ochranou dokumentov – kontrola uloženia dokumentov podľa signatúrya ich
manuálna očista od prachu, evidencia teploty a vlhkosti v priestoroch skladu. V priebehu roka bola vykonaná očista 5 732 m políc
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kníh a 127 m políc hudobnín v sklade v hlavnej budove Lazovná 9 a 677 m políc v sklade na Zvolenskej ceste. Zároveň bola
vykonaná kontrola poškodených dokumentov, na základe ktorej bolo do preväzby odovzdaných 115 knižničných jednotiek.
Zamestnanci zabezpečovali prípravu dokumentov pre absenčné výpožičky, expresné výpožičky dokumentov v počte 811,
zabezpečovali dokumenty pre prezenčné výpožičky (knihy, viazané periodiká, mikrofilmy), uloženie vrátených dokumentov,
zakladanie dokumentov adjustovaných z oddelenia fondov, označovali dokumenty čiarovými kódmi a čipmi RFID. Pre oddelenie
doplňovania a spracovania fondov na retrospektívne spracovanie a kódovanie vyberali a znovu zakladali do políc2 909dokumentov
z externého skladu a dokumenty z Knižnice akademika Cambela.Po obsahových previerkach fondov študovní a jazykových centier
preraďovali 1 735 kn. j. z a do skladu a overovali 597 kn. j. Objednané a vyskladnené dokumenty si v roku 2018 neprevzalo 1 357
čitateľov, čo predstavuje spolu 2 615 kn. j.
V priebehu mesiacov január až september boli priebežne dovážané cudzojazyčné patenty z Úradu priemyselného vlastníctva v
Banskej Bystrici v počte 467 471 exemplárov pre revízny úsek oddelenia správy fondov. V letných mesiacoch boli realizované
rozsiahle presuny viazaných periodík v počte 436 m políc. Pracovníci realizovali sťahovanie kníh sign. “C“ - 25 m, sign. “A“ - 150 m,
sign. “B“ - 45 m. Spolu 220 m políc.
Knihárske práce sa realizovali na základe požiadaviek jednotlivých oddelení knižnice a pracovníkov skladov, ktorí počas roku
2018 pripravovali poškodené dokumenty a odborné periodiká. Súčasťou knihárskych prác bolo aj rezanie a skladovanie materiálov a
laminovanie. Pre verejnosť je v ponuke vyhotovenie albumu „Deň, na ktorý sa nezabúda“. Vyhotovených bolo 14 albumov. Pre
Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici boli vyhotovené darovacie kazety s obalom v počte 20 kusov a 6 ks alkalické obaly na staré
listy pre bibliografiu.
Tab. č. 16: Reprografické práce v roku 2018
Reprografické práce

Mäkká
a špirálová
väzba

Tvrdá
väzba

rok 2018

328

283

3.2

Väzba
spolu

Ostatné
/skladanie
pozvánok,
materiálov/

Rezanie

Laminovanie

Vyhotovenie
albumov

611

2 498

26 805

117

14

Múzejná činnosť

CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť rozšírenie zbierkových predmetov kúpou v počte minimálne 100 zbierkových predmetov
Úloha bola splnená, kúpou bolo nadobudnutých 373 zbierkových predmetov. Celkovo sa zbierkový fond LHM
v roku2018 rozrástol o 477 jednotiek. Komisia pre tvorbu zbierok zasadla štyrikrát. Zbierkové predmety boli získavané
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kúpou – 373, darom – 31 a vlastnou činnosťou pracovníkov – 73 v súlade so zameraním múzea na dokumentáciu
literárneho a hudobného života regiónu.
1. Zbierkové predmety získané darom:
 Krajské bábkové divadlo B. Bystrica – scénografika
 Sovák, Otto – výtvarné umenie
 Lomenčík, Július – typografiky
 Blažková, Jaroslava – archiválie
 Šimon, Ladislav – archiválie, typografiky
 Bárdi, Miroslav – archiválie, typografiky
 Bily, Jozef – typografiky
 Páleš, Marcel – typografika
 Gregorová, Hana – Tajovský, Jozef Gregor – typografiky, drobná tlač
2. Zbierkové predmety získané kúpou:
 Štúr, Adam – archivália a fotografia
 Cikker, Ján; Konzervatórium J. L. Bellu – typografiky
 Ormandík, Milan – výtvarné umenie
 Šulej, Peter – archiválie, typografiky, drobné tlače, ekranárie
 Pogorielová, Jana – scénografiky
 Gajdoš, Vladimír – archiválie, typografiky, drobná tlač
 Závodný orchester Železiarne Podbrezová – archiválie, typografiky
 Rôzni autori – typografiky, fóniky, ekranárie
 Zaprášenými cestami 1986 – výtvarné umenie
 Fekete, Ján – archiválie, typografiky, drobné tlače
 Bobáková, Božena – archiválie
 Haruštiak, Ján – scénografiky, archiválie, fotografie, fóniky, drobné tlače
 Rázus, Martin – typografiky
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3. Zbierkové predmety získané vlastnou činnosťou:






Mikula, Zdenko – archiválie
Zborník Cantus Choralis Slovaca 2016
Mokoš, Jozef; Poliaková, Blanka – typografiky
Štátna opera Banská Bystrica; Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica – drobné tlače, fóniky
Móry, Ján; Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica – ekranárie

Tab. č. 17: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31. 12. 2018
Odbor
Prírastky celkovo
Skatalogizované
Skatalogizované
celkovo
v danom roku
p. č.
ks
evid. č.
ks
evid. č.
ks
Literatúra
20 611
31 153
22 503
27 317
260
260
Hudba
17 877
27 959
20 339
29 878
217
217
Spolu
38 488
59 112
42 842
57 195
477
477

Úbytok
v danom roku
evid. č.
ks
0
0
0
0
0
0

Tab. č. 18: Akvizícia za roky 2017 – 2018
2017

2018

Odbor

prír. č.

jd.

ks.

ks

jd.

ks

Hudba

176

176

176

97

97

97

Literatúra

175

175

175

200

200

200

Knižnica-liter. Zbierky

40

40

40

61

61

61

Knižnica-hud. zbierky

62

62

62

119

119

119

Súčet

453

453

453

477

477

477
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Tab. č. 19: Akvizícia za rok 2018 podľa spôsobu nadobudnutia
Spôsob nadobudnutia
Prírastky
Vlastný
Kúpa
Odbor
výskum
p. č.
ks
p. č.
ks
p. č.
Literatúra
260
260
36
36
193
Hudba
217
217
37
37
180
Spolu
477
477
73
73
373
CIEĽ:
PLNENIE:

Dar
ks
193
180
373

p. č.
31
0
31

Zámena
ks
31
0
31

p. č.
0
0
0

Prevod
ks
0
0
0

p. č.
0
0
0

ks
0
0
0

Každoročne zabezpečiť realizáciu 40 výstav.
Celkovo sa uskutočnilo 49 výstav vo výstavných priestoroch ŠVK.Najvýznamnejšie výstavy boli prezentované
v Galérii v podkroví (v počte 9), ktorú navštívilo 2 054 návštevníkov. V átriu knižnice sa uskutočnilo10 výstav, z toho
6 sa konalo s vernisážou. Na 1. poschodí sa sprístupnilo 9 výstav so 4 vernisážami. Vo vitrínach na 1. a 2. poschodí sa
uskutočnili 4 výstavy. V iných priestoroch sa konalo 17výstav s 2 vernisážami.Medzi zaujímavé a pre verejnosť
atraktívne výstavy patrili: Obraz a socha – výstava banskobystrických umelcov Mariána Mikloša a Mareka Mikloša a
výstava Janko Lehotský: Moje druhé Ja.Putovné výstavy boli 4, z toho 3 boli prezentované v zahraničí.
Výstavná činnosť v ŠVK sa v r. 2018 riadila plánom schválenej výstavnej činnosti. Podarilo sa udržať i nadviazať novú
spoluprácu s renomovanými kunsthistorikmi, profesionálnymi galériami, súkromnými zberateľmi umenia. Okrem
plánovaných podujatí výstavnej činnosti sa realizovali 2 medzinárodné výstavy (13.– 25.11. 2018 Michal Ďurovka:
Lesy a roviny – výstava olejomalieb a 13. 12. 2018 – 28.2. 2019 Bylinky v tradičnej čínskej medicíne – výstava
čínskeho profesora Li Chun-Ri).

Tab. č. 20: Zoznam výstav realizovaných v roku 2018
Galéria v podkroví
Dátum
Názov a charakteristika výstavy
Ondrej Zimka: Kysucká pošta – výstava
7. 12. – 26. 1. 2018
venovaná 80. narodeninám umelca
FarebnáOBRAZília – výstava obrazov
1.2. – 9.3. 2018
brazílskych autorov
15.3. – 24.4. 2018

Milan & Marek Ormandík: FIGÚRA –
výstava tvorby k narodeninám umelca
34

Organizátor
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Galéria Múza

Počet návštevníkov
307
205
317

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018

3.5. – 25.5. 2018
7.6. – 6.7. 2018

12.7. – 10.8. 2018
16.8. – 28. 9. 2018
4.10. – 30.11. 2018
6.12. – 19.1. 2019
Átrium

Marian Mikloš, Marek Mikloš: Obraz
a socha – výstava banskobystrických
výtvarníkov
Janko Lehotský (Modus) Moje druhé Ja –
výstava olejov, maľby na kamene a kôru

Alexander Jerašov – Letopis
Peter Pollág: Psí jazyk – výstava
olejomalieb
Ľudovít Hološka: Figúra (dnes, včera
a predvčerom), výstava obrazov
Karol Félix: Digitálne a iné sny –
výstava malieb a grafiky

19.12.2017 – 2.2. 2018

Zimná Banská Bystrica – výstava
dobových pohľadníc zo zbierok Jozefa
Kubiša, Tibora Vasiľka a Karola
Demutha

8.2. – 2.3. 2018

Študentský ateliér – prezentácia
študentských prác Súkromnej strednej
umeleckej školy vo Zvolene

8.3. – 6.4. 2018

Obrazová reportáž po stavbách L. E.
Hudeca v Šanghaji
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Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica
v Banskej
Bystrici,Veľvyslanectvo
Ruskej federácie a Ruské
centrum vedy a kultúry
v Bratislave
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Galéria Múza
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Galéria Múza

380
184

41

225
256
139

Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
neevidovaná návštevnosť
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,Súkromná
stredná umelecká škola vo
Zvolene
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Kuzmányho kruh

neevidovaná návštevnosť
130 (vernisáž),
75 (derniéra)
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10.4. – 11.5. 2018

15.5. – 29.6. 2018

3.7. – 17.8. 2018
21.8. – 21.9. 2018

Najkrajší kalendár a najkrajšia kniha
o Slovensku – výstava ocenených
kalendárov a kníh
Podnety – výstava študentských prác
Súkromnej strednej umeleckej školy
scénického výtvarníctva
Knihy, smery, publiká – výstava
venovaná 140. výročiu Bulharskej
národnej knižnice Sv. Cyrila a Metoda
v Sofii
Výtvarné návrhy Jany PogorielovejDušovej v zbierkach múzea
Slovenské bábky v Plzni a české bábky v
Bystrici – výstava fotografií

25.9. – 2.11. 2018
STO100PY – rok 1918 v literárnej
a hudobnej kultúre regiónu – výstava
venovaná 100. výročiu vzniku ČSR

Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,Klub
neevidovaná návštevnosť
fotopublicistov Slovenska
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici, Súkromná
stredná umelecká škola vo
Zvolene
neevidovaná návštevnosť
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,Bulharský
kultúrny inštitút
Literárne a hudobné múzeum
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Bábkové divadlo
na Rázcestí

21. 11. – 12.1. 2018
16.1. – 23.2. 2018
27.2. – 30.3. 2018

neevidovaná návštevnosť

neevidovaná návštevnosť

Literárne a hudobné múzeum

6.11. – 7.12. 2018
11.12. – 26.1. 2018
1. poschodie

neevidovaná návštevnosť

neevidovaná návštevnosť
Lýdia Dejlová – Poézia mnohopárovej
celopaličkovanej čipky

Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici

neevidovaná návštevnosť

Vesmír očami detí – víťazné práce
z celoslovenskej prehliadky výtvarných
prác
Jozef Troliga: Mestom a krajinou –
výstava k životnému jubileu

Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Hvezdáreň Banská Bystrica

neevidovaná návštevnosť

Lucia Baboľová: Slovenské dievča vo
Francúzsku – výstava fotografií
36

Literárne a hudobné múzeum
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Alliance Française

neevidovaná návštevnosť
neevidovaná návštevnosť
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4.4. – 11.5. 2018
16.5. – 29.6. 2018
3.7. – 31. 8. 2018
4.9. – 26.10. 2018
30.10. – 30.11. 2018
4.12. – 29.1. 2018

100 rokov komunizmu – výstava plagátov
Neznámi hrdinovia /Unknown heroes –
panelová výstava
Mirko Krajči: Spoza objektívu 2 –
výstava fotografií
Ernest Svrček – V zdravom tele zdravý
duch – výstava športových koláží
Nemecko – mestá a krajina – výstava
plagátov
Vesmír očami detí, výtvarné práce
z celoslovenskej výtvarnej súťaže

Nemecká študovňa, Goethe
Institut Bratislava
InfoUSA,Veľvyslanectvo
USA na Slovensku
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Nemecká študovňa, Goethe
Institut Bratislava

neevidovaná návštevnosť
neevidovaná návštevnosť
neevidovaná návštevnosť
neevidovaná návštevnosť
neevidovaná návštevnosť

Hvezdáreň Banská Bystrica

neevidovaná návštevnosť

Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici

neevidovaná návštevnosť

Literárne a hudobné múzeum

neevidovaná návštevnosť

Literárne a hudobné múzeum

neevidovaná návštevnosť

Literárne a hudobné múzeum

neevidovaná návštevnosť

1. poschodie (vitríny)
Prof. Ľudovít Hološka, akademický
maliar – výstava kníh z fondu ŠVK
Výstavné priestory na 2. poschodí (vitríny)
5.1. – 29.6.2018
Vojtech Wick
Ján Kollár – básnik slovanskej
25.6. – 28.9.2018
vzájomnosti
M. Rázus – predstaviteľ medzivojnovej
1.10. – 30.11.2018
Slovenskej literatúry a politiky
Iné priestory
100. výročie úmrtia predstaviteľov
Viedenskej moderny. 1918 – 2018 –
Gustav Klimt, Otto Wagner, Egon
Schiele, Koloman Moser – výstava kníh z
fondu ŠVK BB (priestory online
15.1. – 31. 3. 2018
katalógov)
Milosrdenstvo v dejinách. Prínos
Veľkokňažnej Jelizavety Feodorovny do
činnosti Ruskej spoločnosti Červeného
15.2. – 28.3. 2018
Kríža – banerová výstava
1. 10. 2018 – 31. 12. 2018
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Nemecká študovňa, Goethe
Institut Bratislava

neevidovaná návštevnosť
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Ruské centrum vedy a kultúry
v Bratislave
neevidovaná návštevnosť
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14.5. – 31.5. 2018
1.3. – 1.6. 2018
4.4. – 30.6.2018

Jozef Pilsudski. Štátnik Poľska
a Európy– výstava banerov
(priestory online katalógov)
Maľujeme na kamene - výstava
maliarskych prác návštevníkov Galérie v
podkroví
Karl Marx – výstava publikácií z fondu
ŠVK BB pri príležitosti 200. výročia
narodenia filozofa
Józef Piłsudski – štátnik Poľska a Európy
– banerová výstava

15.5. – 31.5.2018
1.6. – 22.6. 2018

Impresie, výstava obrazov
(priestory online katalógov)

11.9. – 28.9. 2018

Letom svetom – výstava cestopisov a
bedekrov z fondu jazykových študovní
Erich Maria Remarque – výstava kníh z
fondu ŠVKBB pri príležitosti 125.
výročia narodenia spisovateľa
Nielen škola volá, aj knižnica má čo
ponúknuť – výstava kníh pre pedagógov
a študentov k novému školskému roku z
fondu ŠVK, ozvláštnená školáckymi
fotografiami zamestnancov knižnice
CS komiks 17 – výstava komiksov
z československej súťaže

1.10. – 31.12.2018

Alexander Solženicyn – výstava kníh z fondu
Centra slovanských štúdií pri príležitosti 100.
výročia narodenia a 10. výročia úmrtia
nositeľa Nobelovej ceny za literatúru

2.7. – 30.9.2018
2.7. – 30.9.2018

3. 9. – 3.12.2018
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Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Poľský kultúrny inštitút
Bratislava

neevidovaná návštevnosť

Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici

neevidovaná návštevnosť

Nemecká študovňa
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici, Poľský
inštitút v Bratislave
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,Galéria
Múza

neevidovaná návštevnosť

jazykové študovne

neevidovaná návštevnosť

Nemecká študovňa

neevidovaná návštevnosť

neevidovaná návštevnosť
neevidovaná návštevnosť

Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
neevidovaná návštevnosť
Rotary club Zvolen a Brno
Centrum slovanských štúdií

neevidovaná návštevnosť
neevidovaná návštevnosť
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5.11. – 31.12.2018

Nemecké vynálezy, ktoré zmenili svet –
výstava dôležitých vynálezov, ktoré
ovplyvňujú náš život

13.11. – 25.11. 2018
20.11. – 21.12.2018

Michal Ďurovka: Lesy a roviny – výstava
olejomalieb
Vychovával ma život a literatúra

3.12. – 31. 12. 2018

[TOP prírastky v knižničnom fonde]
Bylinky v tradičnej čínskej medicíne –
výstava banerov

13. 12. 2018 – 28. 2. 2019

Nemecká študovňa
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici,
Slovenské vydavateľské
centrum v Báčskom Petrovci
Literárne a hudobné múzeum
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica
v Banskej
Bystrici,Konfuciova učebňa
tradičnej čínskej medicíny pri
Fakulte zdravotníctva SZU so
sídlom v Banskej Bystrici

neevidovaná návštevnosť

29 (vernisáž)
Múzeum – domov múz
neevidovaná návštevnosť

65 (vernisáž)

Tab. č. 21: Putovné výstavy prezentované v roku 2018
Dátum
Názov výstavy
Organizátor
Počet návštevníkov
29.1. –
Literárne a hudobné múzeum,
Tibor Andrašovan – Dialógy
11.2.2018
Radnica mesta Banská Bystrica
neevidovaná návštevnosť
Literárne a hudobné múzeum, Ruská
5.4. –
Čarovný svet bábok a bábkového
štátna detská knižnica v Moskve
11.5.2018 divadla
80 (vernisáž)
Štátna vedecká knižnica v Banskej
6. 4. – 11.
U nás taká obyčaj
Bystrici, Ruská štátna knižnica
5. 2018
zahraničnej literatúry M. I. Rudomino
80 (vernisáž)
21. 6. – 6. Čarovný svet bábok a bábkového Literárne
a hudobné
múzeum, 90 (vernisáž)
7. 2018
divadla
Slovenský inštitút v Moskve
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CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť realizáciu 400 kultúrno-výchovných aktivít.
Celkovo sa uskutočnilo 611 podujatí, z toho Literárne a hudobné múzeum zorganizovalo 305 vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí a aktivít. Realizované boli prednášky, semináre, špecializované vyučovacie hodiny pre
študentov, tvorivé dielne, voľno-časové kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť, špecializované aktivity pre
znevýhodnené skupiny spoluobčanov, ako aj cyklické podujatia: Slovo, čo um i srdce tvoje posilní – súťaž v rétorike;
festival Literárna Banská Bystrica, Galéria talentov, Vansovej Lomnička, Kováčova Bystrica, Noc múzeí
a galérií,Sviatok hudby, podujatia v rámci Európskeho dňa jazykov, podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva.
Uskutočnili sa stretnutia s autormi a prekladateľmi kníh, besedy k premiéram opier. V rámci cyklu Osobnosti boli
predstavení: Ján Haruštiak „Harry“ – principál, bábkoherec, režisér, herec, scenárista, animátor, dramaturg, textár,
Ľudovít Hološka – akademický maliar, vysokoškolský učiteľ, popredná osobnosť súčasného výtvarného umenia.
V cykle Literárne a hudobné večery boli prezentovaní: Ladislav Šimon, básnik, prekladateľ a germanista, Slavomír
Šurina – výrobca huslí a hudobník, Jana Pogorielová-Dušová –výtvarníčka a bábkarská scénografka. Formou podujatí
a publikačných výstupov boli prezentované významné výročia osobností a udalostí:
 125. výročie narodenia, 100. výročie príchodu do Šanghaja a 60. výročie úmrtia Ladislava E. Hudeca,
 100. výročie vzniku ČSR a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky,
 130. výročie narodenia Martina Rázusa,
 100. výročie narodenia Štefana Žáryho.

CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť odborné ošetrenie 10 zbierkových predmetov.
V priebehu celého roka 2018 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 2018neboli zbierkové predmety
LHM konzervované ani reštaurované.

Tab. č. 22: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ
Prvostupňová evidencia zbierok
Novospracované zbierky
Retrospektíva
SPOLU:

2014
Počet (jd)
282
326
608

2015
Počet (jd)
552
882
1434
40

2016
Počet (jd)
369
865
1234

2017
Počet (jd)
456
549
1 005

2018
Počet (jd)
511
453
964
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Druhostupňová evidencia zbierok
Novospracované zbierky
Retrospektíva
SPOLU:

Počet (jd)
433
717
1140

Počet (jd)
407
918
1298

Počet (jd)
356
872
1228

Počet (jd)
669
537
1 206

414
514
928

Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala štyrikrát. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte
511 prírastkových čísel. Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G spracovaných 453 jednotiek. Spolu bolo v systéme ESEZ 4G
spracovaných 964 jednotiek.
Druhostupňová evidencia zbierok
Na druhostupňovej evidencii sa podieľali štyria kurátori. Bolo spracovaných 928 jd / 928 ks zbierkových predmetov. Plán
druhostupňovej elektronickej evidencie 1200 j. nebol splnený z dôvodu odchodu jednej katalogizátorky na materskú dovolenku.
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 v rámci výstav, ako aj predmety novoprijaté do zbierok.
Realizované boli fotografické práce pre výstavné účely, pre bádateľov, z podujatí a pod. v počte 3 578 snímok. Uskutočnila sa
fotodokumentácia 51 podujatí. Boli vyhotovené skeny do tlače a pre bádateľské účely v počte 245 ks. Do novín, kníh a časopisov bolo
poskytnutých 16 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 nahrávok, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 2000 položiek.Bolo
realizovaných 40 videozáznamov z podujatí,bolo spracovaných 16 záznamov pre partnerské inštitúcie, 63 záznamov pre
kurátorov,zdigitalizovaných spolu 204 audio a videonahrávok, premagnetovaných 204 ks dokumentov.

3.3

Archívna činnosť

CIEĽ:
PLNENIE:

Poskytnutie služieb pre minimálne 10 externých a 40 interných bádateľov.
V rámci archívnej činnosti poskytlo Literárne a hudobné múzeum služby pre 10 externých a 33 interných bádateľov.

CIEĽ:
PLNENIE:

Zrealizovať výpožičky v objeme 1 000 archívnych dokumentov.
Zrealizované boli výpožičky v objeme 870 archívnych dokumentov.

CIEĽ:

Vykonať odborné ošetrenie 10 zbierkových predmetov a digitalizáciu archívnych dokumentov v počte 1000
zbierkových predmetov LHM a 500 knižničných dokumentov.

PLNENIE:

Literárne a hudobné múzeum vykonalo základné odborné ošetrenie 150 jednotiek, odborné ošetrenie (konzervovanie,
reštaurovanie externe) 0 zbierkových predmetova digitalizáciu 473 jednotiek.
Pokračovala digitalizácia knižničných dokumentov fondu starých a vzácnych tlačí (knihy a periodiká) a dobových
pohľadníc, ktorú zabezpečovalo oddelenie doplňovania a spracovania knižničných fondov v spolupráci s oddelením
výskumu a bibliografie. Zdigitalizovaných bolo 372 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.
Pohľadnice sú prístupné v priestoroch budovy knižnice prelinkovaním priamo z bibliografického záznamu v on-line
katalógu. Pracovníci oddelenia informačných technológií nakonfigurovali server na ukladanie dát a zabezpečili voľne
dostupný prezentačný softvér.
V súvislosti s plánom na získanie novej prezentačnej platformy pre digitálnu knižnicu prebiehala od marca konsolidácia
dát – selektovanie a ukladanie skenov do podadresárov za účelom efektívnejšieho archivovania a vyhľadávania a
premenovávanie súborov. Z tohto dôvodu bola digitalizácia dokumentov spomalená a plán nebol splnený.
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Tab. č. 23: Výkony v oblasti digitalizácie knižničného fondu za roky 2013 – 2018
Rok
2013
2014
2015
2016
Počet kníh
382
438
290
358
Počet strán
51 237
177 330
159 017
146 130
Počet pohľadníc
71
105
382
146
Počet máp
0
2
0
0
Počet dokumentov spolu
453
545
672
504

2017
448
142 037
88
0
536

2018
300
111 739
72
0
372

Tab. č. 24: Prehľad výkonov v oblasti digitalizácie zvukových dokumentov (CD) v rokoch 2008 – 2018
Rok
2008-2009

Počet CD
437

Počet skladieb
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

2018

193

2 457

SPOLU

1 828

23 713
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Spolu
2 216
787 490
864
2
3 082
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CIEĽ:
PLNENIE:

3.4

Každoročne zabezpečiť realizáciu 10 výstav.
Literárne a hudobné múzeum zabezpečilo realizáciu 8 výstav zo svojich zbierok:
 Vojtech Wick (5. 1. – 29. 6. 2018)
 Dialógy – Tibor Andrašovan (29. 1. – 11. 2. 2018)
 Čarovný svet bábok a bábkového divadla, Moskva (5. 4. – 11. 5. 2018; 21. 6. – 6. 7. 2018)
 Ján Kollár – básnik slovanskej vzájomnosti (25. 6. – 28. 9. 2018)
 Výtvarné návrhy Jany Pogorielovej-Dušovej v zbierkach múzea (21. 8. – 21. 9. 2018)
 M. Rázus – predstaviteľ medzivojnovej slovenskej literatúry a politiky (1. 10. – 30. 11. 2018)
 STO100PY – rok 1918 v literárnej a hudobnej kultúre regiónu (6. 11. – 7. 12. 2018)
 Vychovával ma život a literatúra (20. 11. – 21. 12. 2018)

Vedecko-výskumná činnosť

Odborní zamestnanci vykonávali výskumnú činnosť na základe Osvedčenia 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 12 vedeckovýskumných úlohách.
Úlohy plánovanej vedeckovýskumnej činnosti plnili zamestnanci oddelenia výskumu a 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. Čiastkové výstupy boli publikované formou
príspevkov v zborníkoch, médiách, projektov, výstav a formou akvizície nových zbierok.

Výskumné úlohy LHM:
Ochotnícke divadlá v Banskej Bystrici a okolí (Mgr. Z. Troligová)
Čiastková úloha: História Festivalu Tajovského divadelné dni
 Výstup: Tajovského divadelné dni, regionálna súťažná prehliadka ochotníckeho divadla, 22. a 23. 3. 2018, získanie
dokumentácie;
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 Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov k ochotníckym divadlám z regiónu a Divadla J. G. Tajovského Zvolen, účasť na
predstaveniach, získanie tlačenej a video dokumentácie súborov: M-BRAVO v Braväcove, Medzibrodské kočovné divadlo,
Malá Chova z Malachova, Paravany zo Slovenskej Ľupče, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Hriňovské divadlo,
Divadlo Zelienka zo Zvolena, DOS Ráztočan, M-Bravo, Divadelnej fakulty Akadémie umení v Banskej Bystrici, osobnosti –
Juraj Sarvaš;
 Výstup: Portrét Juraja Sarvaša v relácii TV TA3, festival Divadelná chalupka, Chalupkovo Brezno;
 Výstup: Prínos ochotníckych divadelných krúžkov a spolkov na rozvíjaní kultúry v Banskej Bystrici po roku 1918. Príspevok
na vedeckej konferencii, 10. – 11. 10. 2018 v ŠVK.
Tradície bábkarstva v banskobystrickom regióne (Mgr. M. Lásková)
Čiastkové úlohy: Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici, Jana Pogorielová, Anton Duša, dokumentácia bábkového
divadla Pod balkónom a Harry Theater, dokumentácia Festivalu ŠPANDIV
 Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov
(Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici: bábka Muki z prvej inscenácie divadla Šuki a Muki, ocenenia pre Oto Sováka –
člena ochotníckeho bábkového divadla v Banskej Bystrici, bulletiny a fotografie z Bábkového divadla na Rázcestí, z festivalu
ŠpanDiv, z Divadla pod balkónom, scénografické návrhy k predstaveniu Pinokio od Jany Pogorielovej-Dušovej, maketa a
scénografické návrhy od Soni Mrázovej, maketa scény od Kristíny Hroznovej, fotografie z predstavení Divadla Harry Teater a
Divadla pod balkónom, osobné fotografie Jána Haruštiaka – principála Divadla Harry Teater, doplnenie fotografií z inscenácií
Krajského bábkového divadla);
 Výstup: Výtvarné návrhy Jany Pogorielovej-Dušovej v zbierkach múzea (výstava 21.8. – 21.9.2018);
 Výstup: cyklus Osobnosti – Ján Haruštiak „HARRY“ – principál, bábkoherec, režisér, herec, scenárista, animátor;
 Výstup: Výstava STO100PY rok 1918 v literárnej a hudobnej kultúre regiónu (časť Bábkarská kultúra v regióne);
 Výstup: DEKD Dni európskeho kultúrneho dedičstva – Zdieľané dedičstvo, téma: Tradičné bábkarstvo na Slovensku.
Beatová hudba v Banskej Bystrici (Mgr. I. Šimig)
Čiastkové úlohy: dokumentácia oblasti Bigbítoých omší, súborov v katedrálnom chráme v Banskej Bystrici, dokumentácia
osobností beatovej hudby v Banskej Bystrici, súbor Duncans
 Výstup: Dokumentácia osobností banskobystrickej big-beatovej scény: V. Grešo, P. Varinský, R. Lačný, J. Volár, J. Kalina;
 Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov.
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Nonkonformná literatúra v konformnej dobe (Mgr. E. Urbanová, PhD.)
Čiastková úloha: Ivan Kadlečík
 Výstup: Akvizícia zbierkových predmetov
Osobnosti v múzeách (Mgr. S. Šváčová, PhD.)
Čiastková úloha: Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
 Výstup: Monografia Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove / Soňa Šváčová.
Štefan Žáry (Mgr. L. Panáčová)
 Výstup: Interaktívna výstava Vychovával ma život a literatúra.
STO100PY – rok 2018 v literárnej a hudobnej kultúre regiónu (Mgr. S. Šváčová, PhD., Mgr. I. Šimig, Mgr. Z. Troligová, Mgr.
M. Lásková)
 Výstup: Výstava STO100PY – rok 2018 v literárnej a hudobnej kultúre regiónu
Výskumné úlohy oddelenia výskumu a bibliografie:
Bibliografický systém národného odboja a SNP
Čiastková úloha: Slovenská republika 1939 – 1945 (Mgr. D. Chalupeková)
 Výstup: Do elektronickej databázy KIS3G bolo spracovaných 23 bibliografických záznamov.
Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región
(Mgr. B. Skubachová, Mgr. M. Bôbová, PhD.)
–
Výstup: 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
14 biografických hesiel;
Dejiny knižnej kultúry
Čiastková úloha: Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. B.
Skubachová, Mgr. Katarína Ristveyová, PhD.)
 Výstup: Výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice. Do databázy KIS3G
bolo spracovaných 19 knižničných jednotiek z fondu Seminárnej knižnice Banskobystrického biskupstva.
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Dejiny knižnej kultúry
Čiastková úloha: Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. B. Skubachová,
Mgr. Dana Chalupeková, Mgr. Veronika Ťažká, Mgr. Monika Tatáriková, PhD.)
 Výstup: Pri príležitosti vzniku 1. Československej republiky zorganizovanie vedeckej konferencie, zostavenie recenzovaného
zborníka a spracovanie bibliografie „Veda a kultúra na Slovensku v podmienkach novovzniknutej ČSR: budovanie kultúrnych a
vedeckých inštitúcií“, ktorá obsahuje 2393 záznamov. Publikácia vyjde tlačou v roku 2019.
Program regionálnej retrospektívnej bibliografie
Čiastková úloha: Pamäť mesta Banská Bystrica (Mgr. Dana Chalupeková)
 Výstup: Celkovo bolo do databázy Pamäť mesta spracovaných 52 bibliografických záznamov.
Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti)
Čiastková úloha: TLib – Trendy v knižničnej praxi: Moderný marketing v knižniciach. Hľadanie cesty k spokojnému
používateľovi služieb
(PhDr. B. Snopková, PhD., Mgr. Dana Chalupeková, Mgr. Ivan Ciglan)
 Výstup: Odborný seminár so zahraničnou účasťou a recenzovaný zborník príspevkov.
Čiastková úloha: SMART LIBRARY = inteligentná knižnica
 Výstup: Spracovanie štúdie Library as a Platform of Creative Industry in 21st Century, ktorý bol prezentovaný na
9. šanghajskom medzinárodnom informačnom fóre SILF.
CIEĽ:
PLNENIE:

Spolupracovať na 1 vedeckovýskumnom projekte.
Literárne a hudobné múzeum spolupracovalo na organizácii 13. medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus
Choralis Slovaca 2018.

CIEĽ:

Autorsky zabezpečiť 40 diel najmä z oblasti knižničnej a informačnej vedy, múzejníctva, vedno-odborovej,
personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky, vrátane výstav v nadväznosti na vedeckovýskumnú
činnosť a 5 edičných titulov
Celkovo bolo uverejnených 80 publikačných výstupov (viď. Zoznam publikačnej činnosti, s. 48 – 51), z toho 45
článkov v periodiku Knižničné noviny, ktoré vydáva ŠVK v Banskej Bystrici. Tlačou vyšlo 11 edičných titulov (viď.
Edičná a vydavateľská činnosť, s. 51 – 52). Odborní zamestnanci prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti na

PLNENIE:
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domácich a zahraničných podujatiach, publikovali monografie, odborné štúdie, články, recenzie, boli zostavovateľmi
vedeckých a odborných zborníkov, bibliografií, a i.
Zoznam publikačnej činnosti
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018. ISBN
978-80-89388-83-7.
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
 ŠIMIG, Imrich.Tibor Andrašovan v zbierkovom fonde ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. In:
Múzeum. 2018, roč. 64, č. 2, s. 31 – 34. ISSN 0027-5263.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
 CIGLAN, Ivan. Library as a Platform of Creative Industry in 21stCentury. In: Library for All: Towards a Smarter and Inclusive
Society The Proceedings of the Ninth Shanghai International Library Forum, The 9thShanghai International Library Forum 17.
– 19. 10. 2018. Shanghai: Shanghai Library, 2018, 34 – 40. ISBN 978-7-5439-7748-8.
 ŠIMIG, Imrich.Tibor Andrašovan v zbierkovom fonde ŠVK - Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
In:SKLABINSKÁ, Milina, ed. Slovenská hudba vo Vojvodine. Nový Sad: Slovenská muzikologická asociácia, 2018, s. 256 –
263. ISBN 0027-5263.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
 BÔBOVÁ, Mária. Čítací spolok Sládkovičov. In: Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928: zborník
príspevkov. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018.ISBN 978-80-89388-81-3.
 CHALUPEKOVÁ, Dana a Barbora SKUBACHOVÁ. Librarium – priblíženie dejín a súčasnosti knižnej kultúry verejnosti. In:
Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2018, s. 217 –
226. ISBN 978-80-89614-58-5.
 CHALUPEKOVÁ, Dana a Veronika UHRÍKOVÁ. Album – darček z dielne Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
In:Moderný marketing v knižniciach. Hľadanie cesty k spokojnému používateľovi služieb: zborník príspevkov zo 17. ročníka
odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib.Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018. ISBN 978-80-89388-844.
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EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Očami ne/viditeľné. In: Slovenčinári. 2018, roč. 1, č. 2, s. 32. ISSN 2585-9331.
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch(2)
 CIGLAN, Ivan a Dana CHALUPEKOVÁ. TLib 2018 – obzretie späť. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2018, roč. 26,
č. 3, s. 26 – 29. ISSN 1335-7905.
 CHALUPEKOVÁ, Dana, Veronika UHRÍKOVÁ a Jana VRANOVÁ. Týždeň slovenských knižníc 2018 v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2018, roč. 26, č. 2, s. 29 – 33. ISSN 1335-7905.
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (2)
 BÔBOVÁ, Mária, eds. Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928: zborník príspevkov. Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica, 2018. ISBN 978-80-89388-81-3.
 CHALUPEKOVÁ, Dana, ed. Moderný marketing v knižniciach – hľadanie cesty k spokojnému používateľovi služieb: zborník
príspevkov zo 17. ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal dňa 15. – 16. mája 2018.
Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018. ISBN 978-80-89388-84-4.
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (14)
 Čitateľský mesačník XXIII.: Vianočná edícia. In: Multiverzum [online]. 10. 12. 2018. Dostupné na:
https://multiverzum.sk/citatelsky-mesacnik-xxiii-vianocna-edicia/
 LÁSKOVÁ, Mária. Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. In: Večer v múzeu. RTVS, 22. 6. 2018.
 LÁSKOVÁ, Mária. Bábkarský salón v Banskej Bystrici. In: Dámsky klub. RTVS, 15.6.2018.
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. RECENZE: Juraj Červenák, Dračia cárovná. In: SARDEN [online].15. 1. 2018. Dostupné na:
http://sarden.cz/2018-01-15-0300/recenze-juraj-cervenak-dracia-carovna
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. RECENZE: Martin Hatala, Whiskey, krv a striebro. In: SARDEN [online]. 27. 06. 2018. Dostupné na:
http://sarden.cz/2018-06-27-0805/recenze-martin-hatala-whiskey-krv-striebro
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. RECENZE: Jakub Pokorný, Chúťky upíra. In: SARDEN [online]. 18. 07. 2018. Dostupné na:
http://sarden.cz/2018-07-18-0728/recenze-jakub-pokorny-chutky-upira
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. RECENZE: Juraj Červenák, Horiaca ríša. In: SARDEN [online]. 09. 08. 2018. Dostupné na:
http://sarden.cz/2018-08-09-0946/recenze-juraj-cervenak-horiaca-risa
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 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Majka Danihelová: Kronika strateného impéria I - V znamení ametystu. In: Multiverzum [online]. 28.
10. 2018. Dostupné na: https://multiverzum.sk/majka-danihelova-kronika-strateneho-imperia-i-v-znameni-ametystu/
 SNOPKOVÁ, Blanka. Top téma – Týždeň slovenských knižníc. In: Spravodajstvo Top téma. Stredoslovenská televízia, 20. 03.
2018.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. In: Večer v múzeu. RTVS, 22. 6. 2018.
 TROLIGOVÁ, Zlata. Bylinkáreň starej mamy v Banskej Bystrici 10. 4. In:ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania
na Slovensku [online]. Dostupné na: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/Pozvan/_bylinkaren_starej_mamy_v_b_bystrici_10_4
 TROLIGOVÁ, Zlata. [Juraj Sarvaš]. In:Portrét Juraja Sarvaša.TV TA3, 3. 3. 2018 o 20:00, 4. 3. 2018 o 14:30, 6. 3. 2018 o
18:00, 9. 3. 2018 o 20:30.
 TROLIGOVÁ, Zlata. Ján Kollár - básnik slovanskej vzájomnosti. In: ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na
Slovensku [online]. Dostupné na:
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRkultura/jan_kollar_%E2%80%93_basnik_slovanskej_vzajomnosti_
 SKUBACHOVÁ, Barbora. [Vianoce a Banská Bystrica v dobových periodikách]. In: Retro Bystrica – Vianočný čas. TV
Hronka, 24. 12. 2018.
GII Rôzne publikácie a dokumenty (9)
 BALÁŽ Ján, Mária BÔBOVÁ, Dana CHALUPEKOVÁ, Martin KASSA, Renáta LIESKOVSKÁ a Barbora SKUBACHOVÁ.
Zrkadlenie histórie. Dom č. 9 na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici: príbeh 250-ročnej budovy Župného domu. Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018. ISBN 978-80-89388-80-6.
 LÁSKOVÁ, Mária, ed. Bábkové divadlo zo zbierok ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Pohľadnica.
Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2018.
 LÁSKOVÁ, Mária, ed. Ján Haruštiak „HARRY“. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018. Malé bibliofílie 1/2018.
 SNOPKOVÁ, Blanka, ed. Ľudovít Hološka. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018. Malé bibliofílie 2/2018.
 LÁSKOVÁ, Mária a Dušan JARINA, eds. Čarovný svet bábok: [stolový kalendár]. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici, 2018.
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Manželstvo v listoch. In: Tajovské noviny. 2018, roč. XIX, č. 2, s. 2. ISNN 1339-3790.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Rozprávka. Abeceda pre obludy. In: Príbeh predmetu. Vol. 2 Osmičkové roky. Bratislava: Zväz múzeí na
Slovensku, 2018.ISBN 978-80-971748-5-9. S. 54 - 55.
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 ŠIMIG, Imrich.K nedožitému jubileu Vojtecha Wicka. In: Bystrický Permon. 2018, roč. 16, č. 1, s. 14. Reg. č.: OÚ-OPT 1/2003.
 BORGUĽOVÁ, Jana a Zlata TROLIGOVÁ, eds. Nepovinné čítanie: zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici.
Banská Bystrica: Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou,2018. ISBN 978-80-8194-1023.
Edičná a vydavateľská činnosť
V roku 2018 bolo tlačou vydaných 11neperiodických edičných titulov (monografia, zborník z odborného seminára, zborník z
vedeckej konferencie, zborník literárneho klubu, brožúra, bibliofílie, drobné tlače, stolový kalendár).Trikrát vyšlo periodikum
Knižničné noviny.
Monografie, odborné publikácie, zborníky (4)
 Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove / Soňa Šváčová ; rec. Michal Kováč Adamov, Daniel Hupko ; jaz. rec.
Jozefa Pevčíková ; preklad Jozefa Pevčíková. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018. –103 s. : fotogr. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Res. v angličtine. – ISBN 978-80-89388-83-7.
 Moderný marketing v knižniciach – hľadanie cesty k spokojnému používateľovi služieb: zborník príspevkov zo 17.
ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal dňa 15. – 16. mája 2018 = Modern
marketing in libraries – seeking the way to a satisfied service user: proceedings of the 17th Annual Seminar for
Librarians TLib, held on May15. – 16. 2018 / ed. Dana Chalupeková; zodp. red. Blanka Snopková; rec. Beáta Bellérová,
Dušan Katuščák; prekladyRóbert Címer, Dana Chalupeková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2018. – 140 s. :
fotogr., obr. – Text v slovenčine a abstrakty aj v angličtine. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Stručné biografie autorov. – ISBN 97880-89388-84-4.
 Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov / ed. Mária Bôbová. – Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica, 2018. – ISBN 978-80-89388-81-3.
 Nepovinné čítanie : zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / zost. Jana Borguľová, Zlata Troligová ; lekt.
Brigita Šimonová ; obálka a sadzba Dušan Jarina.– Banská Bystrica : Spolok slovenských spisovateľov ; Štátna vedecká
knižnica, 2018. – ISBN 978-80-8194-102-3.

51

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018
Brožúry (2)
 Zrkadlenie histórie. Dom č. 9 na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici: príbeh 250-ročnej budovy Župného domu / Ján
Baláž, Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Martin Kassa, Renáta Lieskovská, Barbora Skubachová ; graf. úpr. Dušan Jarina ;
zodp. red. Blanka Snopková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2018. – 23 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. – ISBN
978-80-89388-80-6.
 Katalóg edičných titulov : bibliografie, biografické slovníky, regionalistika, konferenčné zborníky, bibliografie
a katalógy, krásna literatúra / zodp. red. Blanka Snopková ; graf. úpr. Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2018. – 24 s. : fotogr., obr. – ISBN 978-80-89388-85-1.
Bibliofílie (2)
 Osobnosti : Ján Haruštiak „HARRY“ / zost. Mária Lásková ; obálka a graf. úpr. Radka Tvrdoňová ; fotogr. archív Jána
Haruštiaka, zbierkový fond ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2018. – 1 zložený list : fotogr. – (Malé bibliofílie ; zv. 1/2018). – Publikácia je súčasťou cyklického podujatia
Osobnosti.
 Osobnosti : Ľudovít Hološka / zost.Blanka Snopková ; obálka a graf. úpr. Dušan Jarina ; fotogr. a tlač. podklady Ľudovít
Hološka. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2018. – 1 zložený list : fotogr. (Malé bibliofílie ; zv. 2/2018). –
Publikácia je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti.
Drobné tlače (2)
 Bábkové divadlo zo zbierok ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici (pohľadnica) / Mária Lásková,
Radka Tvrdoňová, Jozefa Pevčíková. 1 pohľadnica
 Omaľovánky na Noc múzeí (omaľovánky) / Mária Lásková, Radka Tvrdoňová. 18 s.
Stolový kalendár (1)
 Čarovný svet bábok / zost. Mária Lásková, Dušan Jarina ; zodp. red. Blanka Snopková ; fotogr. zbierkový fond Literárneho
a hudobného múzea ŠVK ; graf. úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2018 (Banská Bystrica :
DALI-BB).
Periodikum (1)
 Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. – Č. 1 – 4/2018
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Recenzie na edičné tituly ŠVK
 Mária Bôbová – Dana Chalupeková – Barbora Skubachová (edd.): Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami.
Jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberov bibliografia. Banská Bystrica,
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 2017, 244 s., ISBN 978-80-89388-75-2 / Jaromír Kubíček. In: Časopis Matice
moravské. – ISSN 0323-052X. –Roč. 137, č. 2 (2018), s. 441 – 442.
CIEĽ:
PLNENIE:

Pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických informácií spracovať 500
dokumentov.
Spracovaných bolo 1 327 dokumentov.

CIEĽ:
PLNENIE:

Zorganizovať vedecké podujatia v počte 4.
ŠVK bola hlavným organizátorom 3 vedeckých podujatí, LHM spolupracovalo na organizácii 1 podujatia.

 Moderný marketing v knižniciach – hľadanie cesty k spokojnému používateľovi služieb (15. – 16. 5. 2018) – XVII.
ročník odborného seminára TLib, ktorého súčasťou bolo podujatie Knižničný inkubátor – fórum mladých knižničnoinformačných špecialistov. Na podujatí odznelo 15 referátov, z toho 5 v rámci Knižničného inkubátora. 3 príspevky
prezentovali zahraniční autori z Poľska, Českej republiky a Nemecka.
 Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 (10. – 11. 10. 2018) – vedecká konferencia pri príležitosti 100.
výročia vzniku ČSR zorganizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Na podujatí
odznelo 27 referátov a výstupom konferencie je rovnomenný recenzovaný zborník. Súčasť zborníka tvorí bibliografická časť –
Veda a kultúra na Slovensku v podmienkach novovzniknutej ČSR: budovanie kultúrnych a vedeckých inštitúcií.
 Dotknite sa kultúrneho dedičstva – Tradičné bábkarstvo na Slovensku (19. 9. 2018) – podujatie realizované v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva. Jeho súčasťou bola prednáška doc. Mgr. Juraja Hamara, CSc. s názvom Tradičné bábkarstvo
na Slovensku, prvok v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, komentovaná prehliadka
Župného domu – národnej kultúrnej pamiatky, komentovaná prehliadka výstavy Výtvarné návrhy Jany Pogorielovej-Dušovej
v zbierkach múzea a stretnutie s výtvarníčkou a bábkarskou scénografkou Janou Pogorielovou-Dušovou pri príležitosti 80.
narodenín.
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 Cantus Choralis Slovaca 2018 – 13. medzinárodné sympózium o zborovom speve. Na organizácii sa podieľali Literárne
a hudobné múzeum ŠVK, Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
a Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.
Plánované podujatie Štefan Žáry – odborný seminár sa neuskutočnil z dôvodu nepodporenia prioritného projektu zo strany MK
SR.

3.5 Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
Knižnica formou kultúrnych poukazov získala finančné prostriedky vo výške 2 104 eur, o ktoré jej bol formou rozpočtového
opatrenia č. 4 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. 25: Rozpočet organizácie v porovnaní s rokom 2017
Ukazovateľ
a
Príjmy zo štátneho rozpočtu celkom, z toho:
310 Tuzemské bežné granty a transfery zo ŠR
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery zo ŠR
Vlastné príjmy, z toho:
210 Príjmy z vlastníctva majetku
220 Administratívne a iné poplatky
290 Iné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
600 Bežné výdavky, z toho
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok do poisťovní
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

(eur)

Skutočnosť
2017

Schválený
rozpočet 2018

Upravený
rozpočet 2018

Skutočnosť
2018

1
1 112 602
1 112 602

2
1 106 639
1 106 639

91 922
21 281
70 365
276
4 650
1 202 172
649 115
230 463
298 612
4 586
62 899
98 642
4 057
15 888
10 492
102 048
23 982

89 627
28 996
60 631

3
1 190 232
1 180 232
10 000
99 911
23 000
75 031
1 880
4 162
1 284 739
700 655
249 949
325 456
5 860
64 534
133 499
5 172
11 172
10 492
94 727
8 679

4
1 190 232
1 180 232
10 000
99 690
22 838
74 982
1 870
4 162
1 281 618
700 655
249 949
322 335
5 860
64 524
130 800
5 172
11 172
10 492
94 315
8 679

1 196 266
676 811
220 270
282 190
9 750
79 185
76 574
6 021
9 028
11 057
90 575
16 995
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%
čerpania
4:3
5
100,00%
100,00%
100,00%
99,78%
99,30%
99,93%
100,00%
99,76%
100,00%
100,00%
99,04%
100,00%
99,98%
97,98%
100,00%
100,00%
100,00%
99,57%
100,00%

Index
4:1
6
1,07
1,06
1,08
1,07
1,07
6,78
0,90
1,07
1,08
1,08
1,08
1,28
1,03
1,33
1,27
0,70
1,00
0,92
0,36
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Skutočnosť
2017

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet 2018

Upravený
rozpočet 2018

Skutočnosť
2018

%
čerpania
4:3
5
100,00%
100,00%
102,53%

Index
4:1

a
1
2
3
4
6
642 Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
23 906
16 919
8 603
8 603
0,36
649 Transfery do zahraničia
76
76
76
76
1,00
700 Kapitálové výdavky, z toho:
18 563
0
11 800
12 098
0,65
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení
10 861
0
0
0,00
716 Projektová dokumentácia
4 800
4 800 100,00%
717 Rekonštrukcia a modernizácia
7 000
0
0,00%
719 Ostatné kapitálové výdavky
7 702
7 298
0,95
Rozpočet celkom BV + KV
1 220 735
1 196 266
1 296 539
1 293 716
99,78%
1,06
Údaje uvedené v tabuľke zahŕňajú všetky rozpočtové prostriedky knižnice (príspevok zo štátneho rozpočtu , vlastné zdroje, prioritné
projekty a prostriedky z grantov a dotácií).

4.1.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre knižnicu záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2018 nasledovne:
Programová štruktúra:
Funkčná klasifikácia:

08S
08S 01
08S 0105
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)

1 106 639,00 eur
666 853,00 eur

Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

67
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Záväzné a orientačné ukazovatele štátneho rozpočtu určené knižnici rozpisom na rok 2018 boli v priebehu roka upravené
rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa. Úprava výdavkov knižnice bola zo strany zriaďovateľa vykonaná 4 rozpočtovými
opatreniami. Okrem toho boli počas roka vykonané rozpočtové opatrenia v pôsobnosti knižnice, ktorými sa realizovali len presuny
medzi kategóriami bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.
 Rozpočtové opatrenie č. 1. – z 21. februára 2018 č. MK – 2465/2018-341/3721, ktorým sa upravil rozpočet bežných
výdavkov na rok 2018 v kategórii 600 okrem kategórie 610. Finančné prostriedky boli účelovo určené na nasledovné prioritné
projekty:
Prvok 08T 0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraniční
Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta (II. fáza prípravy projektu)
Prvok 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
Akvizícia knižničného fondu

10 000,00 eur,
20 000,00 eur,

 Rozpočtové opatrenie č. 2. – z 23. marca 2018 č. MK - 3/2018-341/4905, ktorým sa upravil rozpočet kapitálových výdavkov
na rok 2018 v kategórii 700. Finančné prostriedky boli účelovo určené na nasledovný prioritný projekt:
Prvok 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Register investícií č. 31833 ŠVK BB – Optimalizácia stavebno-technologických kapacít
Modernizácia oddelenia absenčných služieb v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

10 000,00 eur,

 Rozpočtové opatrenie č. 3. – z 25. júna 2018, č. MK – 2465/2018-341/8565, úprava záväzných ukazovateľov navýšením
rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018, ktorým sa zabezpečilo zvýšenie platov zamestnancov v súlade s Nariadením vlády
SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa upravujú platové tarify na rok 2018 o 4,8%.
Prvok 08S 0105– Knižnice a knižničná činnosť
Bežné výdavky celkom (600)
z toho:(610)
(620) odvody

41 489,00 eur,
30 744,00 eur,
10 745,00 eur.
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 Rozpočtové opatrenie č. 4 – z 19. decembra 2018 č. MK – 4126/2018-341/17620, ktorým sa zvyšuje záväzný ukazovateľ
výdavkov na rok 2018 v kategórii 630 – tovary a služby. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo vyfinancovanie
kultúrnych poukazov na rok 2018.
Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Zvýšenie výdavkov v kategórii 630
Rozpočtovým opatrením č. 4 bol upravený aj priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov
Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2018
Príspevok od zriaďovateľa – celkom
Bežné výdavky na činnosť spolu (600)
 z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Prioritné projekty – bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu (700)
 z toho prioritné projekty – kapitálové výdavky spolu

2 104 eur,
70 osôb
1 190 232 eur,
1 150 232 eur,
697 597 eur,
30 000 eur,
10 000 eur,
10 000 eur,

4.1.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu
a) Prevádzková dotácia (bežný transfer) určená na krytie prevádzkových nákladov knižnice bola schválená na rok 2018 vo výške 1
106 639 eur. Po zapracovaní rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka sa celkový príspevok zvýšil na 1 180 232 eur. Prehľad o
jeho čerpaní je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tab. č. 26: Prehľad čerpania záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bežné výdavky
(eur)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
Zdroj/Program//Položka
2018
2018
k 31.12.2018
111 - bežné výdavky, z toho:
1 106 639
1 180 232
1 176 920
610 Mzdy platy, služobné príjmy a OOV
666 853
697 597
697 597
620 Poistné a príspevok do poisťovní
215 783
248 936
248 936
630 Tovary a služby
207 008
225 020
221 708
640 Bežné transfery
16 995
8 679
8 679
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Graf č. 6: Štruktúra čerpania bežných výdavkov k 31.12.2018

59,27%-ný podiel z príspevku zo štátneho rozpočtu predstavovali výdavky na funkčné platy a odmeny zamestnancov knižnice,
ktorých štruktúra je nasledovná:
 tarifné platy (zvýšenie o 8,37 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
528 584 eur,
 osobné príplatky (zvýšenie o 24,10 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
105 230 eur,
 príplatky za riadenie (zvýšenie o 25,67 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
10 849 eur,
 ostatné príplatky
1 079 eur,
 odmeny (pokles o 13,77 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
51 854 eur.
Vyššie výdavky na platy zamestnancov knižnice ovplyvnili legislatívne zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov a zvýšenie
príspevku zo strany zriaďovateľa.
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Ostatné finančné prostriedky z príspevku zo ŠR boli použité na nasledovné výdavky:
 21,15 % na poistenie a odvody do poisťovaní
 18 84 % na nákup tovarov a služieb
 0,74 % na bežné transfery

248 936 eur,
221 708 eur,
8 679 eur.

b) Dotácie na investície
V roku 2018 knižnica čerpala kapitálové výdavky zo zdroja 131H vo výške 7 298 eur, ktoré boli určené na investičnú akciu
č. 15 650 – Akvizícia zbierkových predmetov. Následne knižnica prijala v roku 2018 kapitálový transfer na prioritný projekt
„Modernizácia oddelenia absenčných služieb v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici“ v celkovej výške 10 000 eur na obdobie
do 31.12.2020 (Investičná akcia č. 31833 ŠVK BB – Optimalizácia stavebno-technologických kapacít). V roku 2018 z toho čerpala
výdavky vo výške 3 000 eur.
Tab. č. 27: Štruktúra kapitálových výdavkov
Zdroj/Program/Položka
Kapitálové výdavky spolu
111 08T 0109, z toho:
716 Projektová dokumentácia
717 Rekonštrukcia a modernizácia
111 08T 0106, z toho:
719 Ostatné kapitálové výdavky

Schválený rozpočet
2018

(eur)
Upravený rozpočet
2018

0
0
0
0

10 000
10 000
3 000
7 000

Čerpanie
k 31.12.2018
10 298
3 000
3 000
0
7 298
7 298

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 v roku 2018 sa dočerpal zostatok vo
výške 7 298 eur.
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4. 2

Rozbor nákladov a výnosov

4.2.1 Rozbor nákladov
Tab. č. 28: Prehľad o štruktúre nákladov k 31.12.2018
Ukazovateľ
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
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

(eur)
Schválený
rozpočet
1
68 049
66 000
134 049
11 128
9 750
1 680
68 131
90 689
682 011
214 560
5 710
54 759

Upravený
rozpočet
2
116 838
50 047
413
167 298
12 301
6 713
1 268
68 498
88 780
707 777
242 783
7 167
48 496

957 040

1 006 223

1 007 679

1,00

10 472
2 080
12 552

12 323
1 995
14 318

12 323
1 995
14 318

1,00
1,00
1,00
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3
126 680
48 771
413
175 864
12 301
6 713
1 268
64 708
84 990
708 777
242 783
7 167
48 952

Index
3:2
4
1,08
0,97
1,00
1,05
1,00
1,00
1,00
0,94
0,96
1,00
1,00
1,00
1,01

Skutočnosť
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Ukazovateľ
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

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

1 586

1 674

1 006
8 976

1 586

1 674
11 800

9 982
75 330

Index
3:2
5,36
5,96
6,38

4 552
11 800

959
80 841

6,85

350
350

503
503

2
503
505

1,00
1,00

1 196 266

5 943
1 296 539

3 143
1 377 322

0,53
1,06

Rozdiel medzi vykázanými nákladmi k 31.12. 2018 a čerpaním rozpočtu k rovnakému obdobiu je 83 606 eur. Tento rozdiel
predstavujú náklady organizácie súvisiace s odpisovaním hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, účtovaním zásob, tvorbou
rezerv a opravných položiek, neuhradenými záväzkami a časovým rozlíšením nákladov, ktoré neovplyvňujú výdavky knižnice.
Štruktúra nákladov podľa účtovných skupín je uvedená v grafe č. 7.
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Graf. č. 7: Štruktúra nákladov podľa účtovných skupín

Spotrebované nákupy
Náklady na spotrebované nákupy tvoria druhú najvyššiu nákladovú položku. Ich výška k 31.12.2018 bola 175 864 eur, čo
predstavuje 12,77 % z celkových nákladov knižnice. Táto účtovná skupina zahŕňa:
 spotrebu materiálu s celkovým objemom
126 680 eur,
z toho náklady na:
 nákup kníh a časopisov
 nákup tonerov a optických valcov
 nákup drobného hmotného majetku do 1700 EUR
 nákup čistiacich a hygienických potrieb
 spotrebu materiálu na obnovu budov

62 266 eur,
7 599 eur,
29 270 eur,
3 258 eur,
5 260 eur,
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 spotreba materiálu na výpočtovú techniku
 spotreba kancelárskych potrieb

6 479 eur,
1 913 eur

 spotreba energií v čiastke

48 771 eur,

z toho náklady na:
 spotrebu elektrickej energie
 spotrebu plynu
 spotreba vody

26 319 eur,
20 461 eur,
1 248 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 a na bežnú údržbu majetku knižnice.
Celkové náklady na spotrebované služby boli 84 990 eur, čo tvorí 6,17 % z celkových nákladov knižnice. Najvyššiu spotrebu
predstavujú náklady na:
 opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
12 301 eur,
 cestovné (domáce a zahraničné pracovné cesty)
6 713 eur,
 náklady na reprezentáciu
1 268 eur,
 ostatné služby
64 708 eur,
z toho: náklady na tlačiarenské a knižničné služby
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

10 142 eur,
10 492 eur,
13 992 eur,
9 266 eur,
3 116 eur
4 139 eur,
1 955 eur,
3 405 eur,
2 788 eur.
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Náklady na ostatné služby tvoria rôznorodé služby, z ktorých najvyšší objem predstavujú náklady na obstaranie licencií
(21,62%), náklady na prenájom skladových priestorov (16,21%), náklady na tlačiarenské a knižničné služby (15,67%) a náklady na
telekomunikačné a poštové služby, ktoré tvoria 14,32 % z celkových nákladov na ostatné služby.
Osobné náklady
Upravený rozpočet osobných nákladov vo výške 1 006 223 eur bol čerpaný v sume 1 007 679 eur. Rozdiel medzi upraveným
rozpočtom a skutočnosťou je spôsobený časovým posunom medzi vznikom nákladov a výdavkom platy zamestnancov a výdavkami
na zákonné sociálne náklady. Prehľad o čerpaní osobných nákladov podľa jednotlivých skupín je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Tab. č. 29: Prehľad o čerpaní osobných nákladov podľa jednotlivých skupín
Schválený
Ukazovateľ
rozpočet
a
1
521 Mzdové náklady
682 011
524 Zákonné sociálne poistenie
214 560
525 Ostatné sociálne poistenie - DDP
5 710
527 Zákonné sociálne náklady
54 759
52 Osobné náklady spolu
957 040
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(eur)
Upravený
rozpočet
2
707 777
242 783
7 167
48 496
1 006 223

Skutočnosť
3
708 777
242 783
7 167
48 952
1 007 679

Index
3:2
4
1,00
1,00
1,00
1,01
1,00
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Graf. č. 8: Percentuálne zastúpenie jednotlivých nákladových účtov na celkových osobných nákladoch

V porovnaní s rokom 2017 osobné náklady vzrástli o 5,77 % Nárast osobných nákladov súvisí predovšetkým s legislatívnymi
zmenami v oblasti odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Dane a poplatky
Náklady účtovnej skupiny 53, ktorá predstavuje súbor daní a poplatkov dosiahli k 31.12.2018 výšku 14 318 eur. V porovnaní
s rokom 2017 tieto náklady zostávajú na rovnakej úrovni. Zahŕňajú daň z nehnuteľností, ktorá tvorí z celkového objemu až 86,07%.
Zostávajúcu časť celkových nákladov na dane a poplatky tvoria náklady na likvidáciu komunálneho odpadu, poplatky RTVS a ostatné
poplatky.
Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové náklady boli čerpané vo výške 9 982 eur a boli určené na členské príspevky iným organizáciám a
združeniam, odpis pohľadávok, ktoré sa stali nevymožiteľnými, poistenie motorových vozidiel a na nákup zbierkových predmetov,
ktoré objemovo tvoria podstatnú časť nákladov. Oproti rovnakému obdobiu minulého rozpočtového roka ostatné prevádzkové náklady
sú približne na rovnakej úrovni.
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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 93,18% z celkových nákladov skupiny. V porovnaní s rokom 2017 vzrástli o 31,42 % , čo súvisí s opravou
účtovania technického zhodnotenia národnej kultúrnej pamiatky a následným odpisovaním. 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.
4.2.2 Rozbor výnosov
Tab. č. 30: Prehľad výnosov v členení podľa účtovných skupín
Schválený
Ukazovateľ
rozpočet
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
služby MVS a MMVS
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

1
81 407
28 996
28 596
52 411

8 220

67

(eur)
Upravený
rozpočet
2
82 119
23 000
23 000
59 119

15 520
2 272

Skutočnosť

Index
3:2

3
80 527
22 713
22 713
57 814
29 503
7 978
8 542
1 485
1 866
3 908

4
0,98
0,99
0,99
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

736
14 124
2 262
4 447
1 435

0,00
0,91
1,00
0,00
0,00

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018

Ukazovateľ
a
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
682 Výnosy z kapitálových. transferov zo ŠR
Výnosy spolu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1

2
2 500
1 662

89 627
1 106 639

99 911
1 180 232
10 000
1 294 305

1 196 266

Graf č. 9: Štruktúra výnosov 31. 12. 2018 podľa syntetických účtov
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Skutočnosť

Index
3:2

3
2 500
1 862
312
103 531
1 173 343
75 756
1 357 304

4
1,00
1,12
0,00
1 04
0,99
7 58
1,05
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Najväčší podiel na celkových výnosoch knižnice majú výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zdrojom
krytia bežných výdavkov knižnice. Tvoria 86,45 % z celkových výnosov knižnice. Druhú najvýznamnejšiu skupinu výnosov tvoria
tržby z predaja služieb a ich celkový podiel predstavuje 5,93 % a 5,58 % 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 2018 schválené vlastné výnosy celkom vo výške 89 627 eur. Skutočne
dosiahnuté vlastné výnosy k 31.12.2018 boli vo výške 97 649 eur, čo je o 8,4 % viac v porovnaní s rokom 2017.
Tab. č. 31:Štruktúra vlastných príjmov
Ukazovateľ
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
Služby MVS a MMVS
ostatné služby
604 Tržby za tovar
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Vlastné výnosy spolu

(eur)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

1
81 407
28 996
28 996
52 411

2
82 119
23 000
23 000
59 119

8 220

15 520
2 272
99 911

89 627
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3
80 527
22 713
22 713
57 814
29 503
7 978
8 542
4 532
1 485
1 866
3 908
736
14 124
2 262
97 649

Index
3:2
4
0,98
0,99
0,99
0,98

0,91
1,00
0,98
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Najväčší objem výnosov tvoria tržby z predaja služieb (80,32%), čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1,38 % menej.
Výnosy z pokút, penalizačných platieb a úrokov z omeškania tvoria 18,24% a necelých 0,06% tvoria tržby za predaj rôznych
reklamných predmetov knižnice.
Graf č. 10: Štruktúra tržieb z predaja služieb

Najväčší podiel na tržbách z predaja služieb majú registračné poplatky, ktoré dosahujú 30,21 % z celkových tržieb. 23,26 % sa
na tržbách podieľajú príjmy z prenájmu nebytových priestorov a tretiu najvýznamnejšiu výnosovú skupinu tvoria výnosy zo
zmluvných pokút, penále a úroky z omeškania.
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4.4

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Knižnica v hodnotenom období dosiahla výnosy vo výške 1 357 304 eur a náklady vo výške 1 377 322 eur. Rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi predstavuje stratu knižnice vo výške 20 018 eur. Za predchádzajúce obdobie knižnica vykázala zisk vo výške 7
728 eur. Vykázaná strata súvisí s vyššími nákladmi na vykonanú rekonštrukciu priestorov, ktoré boli kryté z vlastných prostriedkov a
vyššími odpismi dlhodobého hmotného majetku a vplyvom účtov časového rozlíšenia.
Tab. č. 32:Hospodársky výsledok k 31. 12. 2018 v porovnaní s rokom 2016 a 2017
Ukazovateľ
2016
2017
Náklady
1 116 004
1 257 048
Výnosy
1 123 627
1 264 776
Hospodársky výsledok
7 623
7 728
Graf č. 11: Vývoj hospodárskeho výsledku
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2018
1 377 322
1 357 304
- 20 018
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4.5

Prioritné projekty a ich plnenie

Zmenou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 – rozpočtovými opatreniami č. 1 a č. 2 bol upravený
schválený rozpočet o účelové finančné prostriedky, ktoré boli určené na prvok 08T – prioritné projekty o sumu 40 000 eur na
nasledovné prvky:
Tab. č. 33:Prehľad prioritných projektov a ich čerpania

(eur)
Poskytnuté
prostriedky
2. 10 000

Prvok

Zdroj

Názov projektu

08T 0104

111

08T 0106
08T 0109

111
111

Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta
časť
Akvizícia knižničného fondu
20 000
Modernizácia oddelenia absenčných služieb v Štátnej vedeckej 10 000
knižnici v Banskej Bystrici

Čerpanie
prostriedkov
6 688
20 000
3 000

Finančné prostriedky určené na financovanie prioritných projektov v celkovom objeme 40 000 eur boli vyčerpané vo výške 29
688 eur.
Podrobné čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie nám udávajú nasledovné prehľady:
Tab. č. 34:Prvok 08T 0104„Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí“
„Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta 2. časť“
Názov
Celkom
610
620
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
10 000
Skutočnosť
6 688

(eur)
630

640

710

10 000
6 688

Prostriedky boli použite na výdavky súvisiace s vydaním publikácie o živote L. E. Hudeca. Časť prostriedkov vo výške 3 312 eur,
ktoré neboli z uvedeného prvku použité, bude predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

72

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018
Tab. č. 35: Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov“
„Akvizícia knižničného fondu“
Názov
Celkom
610
620
630
640
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
20 000
20 000
Skutočnosť
20 000
20 000

(eur)
710

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie plnenia jednej zo základných úloh knižnice - systematické doplňovanie
knižničného fondu dokumentmi v tlačenej aj elektronickej forme.
Tab. č. 36: Prvok 08T 0109 „Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva“
„Modernizácia oddelenia absenčných služieb v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici“
Názov
Celkom
610
620
630
640
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
10 000
Skutočnosť
3 000

(eur)
710
10 000
3 000

V rámci projektu prvku 08T109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva knižnica vypracovala projekt, predmetom ktorého
bola modernizácia oddelenia absenčných služieb. Časť kapitálových výdavkov bola určená na vypracovanie projektu a nákup
automatického zariadenia na príjem a výdaj knižničného fondu. Projekt na modernizáciu bol vypracovaný v roku 2018 a výdavky
predstavovali sumu 3 000 eur. Ostávajúca časť príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7 000 eur bude realizovaná v roku 2019.

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. 37).
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Tab. č. 37: Prehľad výdavkov podľa zdrojov krytia
Pol. Názov

111 08S SR

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
697 597
vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
248 936
630 Tovary a služby
195 020
640 Bežné transfery
8 679
700 Kapitálové výdavky
Spolu
1 150 232
%
88,91

111
08T 46 08S
prioritné
vlastné
projekty
zdroje

610

(eur)
46 08S
dary
granty

a Spolu

3 058

700 655

26 688

1 013
96 264

4 363

10 298
36 986
2,86

1 800
102 135
7,89

4 363
0,34

249 949
322 335
8 679
12 098
1 293 716
100,00

V základnom prvku knižnice (08S), v ktorom sa uskutočňujú kontrahované činnosti boli výdavky knižnice kryté jednak
príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 88,91 %, vlastnými príjmami vo výške 7,89 % a z grantov vo výške 0,34 % .
V prvku, v ktorom sa uskutočňujú prioritné projekty, výdavky predstavovali 2,86 %.
V porovnaní s rokom 2017 je krytie výdavkov zo ŠR vyššie o 0,70 %, nižším percentom na krytí výdavkov sa podieľajú
finančné prostriedky z prioritných projektov (o 0,70 %) a krytie z vlastných zdrojov zostalo na rovnakej úrovni.
Podiel finančných prostriedkov poskytnutých z grantov zostal na rovnakej úrovni.
Porovnanie výdavkov bežného a minulého roka je vyjadrené v grafe č. 12.
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Graf č. 12: Porovnanie výdavkov rokov 2017 a 2018

Tab. č. 38:Rekapitulácia výdavkov organizácie podľa prvkov (vrátane vlastných zdrojov, prostriedkov z grantov)
(eur)
Kategória
Prvok/Rozpočet
Celkom
610
620
630
640
710
Prvok 08S* spolu, z toho:
- schválený rozpočet
1 196 266
676 811
220 270
282 190
16 995
- upravený rozpočet
1 256 539
700 655
249 949
295 456
8 679
1 800
- čerpanie rozpočtu
1 256 730
700 655
249 949
295 647
8 679
1 800
Prvok 08T** spolu, z toho:
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Prvok/Rozpočet

Celkom

Kategória
610

620

- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
40 000
177
- čerpanie rozpočtu
36 986
Celkom
676 811
220 270
- schválený rozpočet
1 196 266
700 655
249 949
- upravený rozpočet
1 296 539
700 655
249 949
- čerpanie rozpočtu
1 293 716
* 08S – prvok „Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt“
** 08T – prvok „Tvorba a implementácia politík“

630

640

30 000
26 688
282 190
325 456
322 335

710
10 000
10 298

16 995
8 679
8 679

11 800
12 098

Na krytie výdavkov knižnice boli použité vlastné príjmy, príspevok zo štátneho rozpočtu a v menšej miere dotácie a granty od
ostatných subjektov verejnej správy a od subjektov mimo verejnej správy. Celkové výdavky v roku 2018 dosiahli výšku 1 293 716
eur, z čoho:
 bežné výdavky vo výške 1 281 618 eur boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu (91,83 %) z vlastných príjmov (7,83 %) a z
dotácií a grantov (0,34 %)
 kapitálové výdavky vo výške 12 098 eur boli kryté z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (85,12 %) a z vlastných príjmov (14,88
%).
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4.6.1 Bežné výdavky knižnice
Čerpanie bežného rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie je spracované v tabuľke č. 39.
Tab. č. 39: Bežné výdavky knižnice podľa ekonomickej klasifikácie
Pol. Názov
610

620
630
631
632
633
634
635
636
637
640

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Bežné výdavky a transfery bez 610
spolu, z toho:
Poistné a príspevok do poisťovní
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
Bežné transfery
Celkom

(eur)

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% čerpania
(z UR)

676 811

700 655

700 655

100

519 455

584 084

580 963

99,47

220 270
282 190
9 750
79 185
76 574

249 949
325 456
5 860
64 534
133 499

249 949
322 335
5 860
64 524
130 800

100,00
99,04
100,00
99,98
97,97

6 021
9 028
11 057
90 575
16 995
1 196 266

5 172
11 172
10 492
94 727
8 679
1 284 739

5 172
11 172
10 492
94 315
8 679
1 281 618

100,00
100,00
100,00
99,56
100,00
99,75

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 1 196 266 eur bol v priebehu rozpočtového roka upravený na 1 284 739 eur a
vyčerpaný bol na 99,75%. Príspevok zo štátneho rozpočtu určený na bežné výdavky a dotácie a granty od iných subjektov knižnica
vyčerpala v plnej výške, t.j. na 100 % okrem dotácie zo štátneho rozpočtu určenú na prioritný projekt Prvok 08T 0104 „Podpora
kultúrnych aktivít v zahraničí“ („Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta 2. časť“) v celkovej výške 10 000 eur,
knižnica vyčerpala len vo výške 6 688 eur. Nevyčerpané prostriedky budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom. Na krytie
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bežných výdavkov použila knižnica aj vlastné príjmy a prebytok hospodárenia z minulých rokov. Členenie výdavkov podľa
ekonomickej klasifikácie je znázornené v grafe č. 13.
Graf č. 13: Štruktúra výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v čiastke 676 811 eur boli upravené na 700 655 eur. Úprava bola
realizovaná rozpočtovým opatrením č. 3. Dôvodom vykonania rozpočtového opatrenia bola nepostačujúca výška objemu finančných
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prostriedkov na mzdy a 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 2018 dosiahla výšku 845 eur.
Oproti roku 2017 je vyššia o 4,96 %. Zvýšenie priemernej mzdy zamestnancov knižnice súvisí predovšetkým so zákonným zvýšením
stupníc platových taríf, vyšším príspevkom na platy zamestnancov zo strany zriaďovateľa (5 %) a zvýšením platových stupňov
zamestnancov v závislosti od počtu rokov započítanej odbornej praxe.
620 - Poistné a príspevok do poisťovní v čiastke 220 270 eur bolo upravené v súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov na
mzdy, platy a OOV na 249 949 eur. Čerpanie rozpočtu v tejto ekonomickej klasifikácii zodpovedá upravenému rozpočtu.
630 - Tovary a služby
Tab. č. 40: Tovary a služby

630
631
632
633
634
635
636
637

(eur)

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

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

282 190
9 750
79 185
76 574
6 021
9 028
11 057
90 575

325 456
5 860
64 534
133 499
5 172
11 172
10 492
94 727

322 335
5 860
64 524
130 800
5 172
11 172
10 492
94 315

99,04
100,00
99,98
97,97
100,00
100,00
100,00
99,56

631 - Cestovné výdavky v sume 5 860 eur boli vyplatené ako cestovné náhrady zamestnancom knižnice vyplývajúce z realizovaných
tuzemských a zahraničných pracovných ciest. V rozpočtovom roku 2018 bolo zrealizovaných 259 pracovných ciest, z toho :
 tuzemských pracovných ciest 242
 zahraničných pracovných ciest 17
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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 64 524 eur oproti minulému obdobiu sa zvýšilo o 1 625 eur a 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
48 669 eur,
 632002 – vodné a stočné
4 773 eur,
 632003 – poštovné
3 452 eur,
 632004 – komunikačná infraštruktúra
1 978 eur,
 632005 – telekomunikačné služby
5 652 eur
633 – Materiál – výdavky na materiál dosiahli výšku 130 800 eur, čo je v porovnaní s minulým rozpočtovým obdobím o 22,29 %
vyššie čerpanie. Toto zvýšenie súvisí hlavne s rekonštrukciou a modernizáciou absenčných služieb v priestoroch ŠVK. Ide
predovšetkým o nákup nového nábytku a ostatného spotrebného materiálu súvisiaceho s modernizáciou priestorov. Ostatné
prostriedky sa čerpali hlavne na zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice:
 633001 – interiérové vybavenie
22 602 eur,
 633002 – výpočtová technika
14 169 eur,
 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
318 eur,
 633006 – všeobecný materiál
26 466 eur,
 633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
51 297 eur,
Podpoložka predstavuje výdavky na nákup knižničného a hudobného fondu. Tvorí finančne najvýznamnejšiu položku.
 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
1 081 eur,
 633013 – softvér
2 890 eur,
 633016 – reprezentačné bolo použité pri významných podujatia a zahraničných návštevách.
648 eur,
 633018 – licencie, uvedená čiastka bola použitá predovšetkým na licenciu, ktorá zabezpečuje prístupové práva knižnice
k službe Public Library Complet – prístup k databáze elektronických kníh
11 329 eur.
634 Dopravné – položka dopravného predstavuje celkom sumu 5 172 eur, a je použitá na výdavky, ktoré vznikajú
v súvislosti s používaním motorových vozidiel v správe knižnice
 634001 – palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny
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634002 – servis a údržba motorových vozidiel
634003 – poistenie MV
634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov
634005 – karty, známky a poplatky

1 129 eur,
1 208 eur,
150 eur,
159 eur.

635 Rutinná štandardná údržba – predstavuje výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa
zabezpečuje bežné prevádzka majetku knižnice (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru,
komunikačnej infraštruktúry. Celkové výdavky dosiahli výšku 11 172 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 sumu v celkovom
objeme 65 301 eur a z vlastných príjmov a ostatných zdrojov čiastku 29 014 eur, z toho najmä na:













637001 – školenia, kurzy, semináre, konferencie
1 548 eur,
637003 – propagácia, reklama a inzercia
153 eur,
637004 – všeobecné služby
16 255 eur,
uvedené prostriedky boli použité na edičnú činnosť, tlač letákov, výrobu bannerov, revíziu technických zariadení a iné služby
všeobecného charakteru.
637005 – špeciálne služby zastrešujú predovšetkým výdavky na právne služby a ochranu objektov. Celkové výdavky na tieto služby boli
vo výške
4 532 eur,
637007 – Cestovné náhrady poskytnuté iným než našim zamestnancom
1 105 eur,
637010 – vedeckovýskumná činnosť
3 000 eur,
637012 – poplatky a odvody,
605 eur,
637014 – stravovanie – zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v celkovej výške
28 800 eur,
637016 – prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov tvorí výdavok
10 402 eur,
637026 - odmeny a príspevky
200 eur,
637027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
7 022 eur,
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637035 – dane predstavujú výdavky na úhradu miestnej dane, miestnych poplatkov za komunálny odpad a na DPH
z dodania tovarov a služieb v rámci EÚ a daň z príjmov
637036 – reprezentačné výdavky

20 097 eur,
596 eur.

640 Bežné transfery – schválený rozpočet na rok 2018 v objeme 16 995 eur bol upravený na 8 679 eur. Čerpaný bol v 100% výške.
Podľa ekonomickej klasifikácie sa čerpali výdavky nasledovne:
 642006 – transfer na členské príspevky vo výške 390 eur, bol poskytnutý nasledovným organizáciám
- Slovenská národná skupina IAML
17 eur,
- Zväz múzeí na Slovensku
60 eur,
- Slovenská asociácia knižníc
180 eur,
- Spolok slovenských knihovníkov
100 eur,
- Sanet
33 eur.
 642015 – na nemocenské dávky bola poskytnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnancov vo výške
8 213 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 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), časť bola vyčerpaná v roku 2017 (7 702 eur). V hodnotenom období bolo na nákup zbierkových predmetov
vyčerpaných 7 298 eur.
Ďalej knižnica získala finančné zdroje v rámci prioritného projektu na rekonštrukciu a modernizáciu absenčných služieb v
priestoroch ŠVK (IA č. 31833) v celkovej výške 10 000 eur. Prostriedky boli určené na prioritný projekt s možnosťou jeho čerpania
do 31.12.2019. V hodnotenom období bola vyčerpaná časť vo výške 3 000 eur.
Okrem prostriedkov v rámci prioritných projektov knižnica použila na nákup dlhodobého hmotného majetku aj vlastné zdroje
vo výške 1 800 eur. Tieto boli určené na IA č. 38047 Rekonštrukcia a modernizácia objektov v správe ŠVK (na vypracovanie
projektovej dokumentácie v zmysle rekonštrukcie časti budovy Penov dom).
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Tab. č. 41: Prehľad kapitálových výdavkov v základnom prvku a v prvkoch, ktorým sa uskutočňujú prioritné projekty(eur)
Prvky

Celkom

Základný Prvok 08S0105
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- skutočnosť
Základný prvok 08T 0109
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- skutočnosť
Spolu
- schválený
- upravený
- čerpanie

4.7

610

620

630

640

710

1 800
1 800

1 800
1 800

10 000
10 298

10 000
10 298

11 800
12 098

11 800
12 098

Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov

Knižnica získala na krytie svojich kontrahovaných činností aj prostriedky z grantov vo výške 4 162 eur. Ich použitie bolo v
súlade so zmluvami, v ktorých boli vyčlenené tieto účelové prostriedky nasledovne:
Tab. č. 42: Prehľad mimorozpočtových prostriedkov
Poskytovateľ dotácie
Slovart G.T.G.
Georgrafia
Mesto Banská Bystrica
Potomkovia J.G. Tajovského
Banskobystrický samosprávny kraj
Lesy SR
Komunálna poisťovňa
Národná banka Slovenska

(eur)

Účel dotácie
Finančný príspevok na tlač zborníka Tlib 2018
Finančný príspevok na tlač zborníka Tlib 2018
Finančný príspevok na projekt mesto a jeho kultúra
Darovacie zmluvy – prostriedky na nákup koberca v pamätnom dome
v Tajove
Dotácia na vydanie publikácie Pamätný dom J.G. v Tajove
Dotácia na vydanie publikácie Pamätný dom J.G. v Tajove
Finančný príspevok na realizáciu podujatia „Dotknite sa európskeho
kultúrneho dedičstva – Tradičné bábkarstvo na Slovensku“
Akvizícia knižničného fondu – dotácia poskytnutá v roku 2017 (zostatok
nevyčerpanej dotácie vo výške 201 eur)

Spolu
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suma
150
150
500

čerpanie
150
150
500

1 212
1 000
1 000

1 212
1 000
1 000

150

150

201

201

4 363

4 363
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5. PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE A NA SPOLUFINANCOVANIE
Štátna vedecká knižnica v rozpočtovom roku 2018 nebola prijímateľom prostriedkov z Európskej únie.

6. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
V rozpočtovom roku 2018 Štátna vedecká knižnica podnikateľskú činnosť nevykonávala.

7. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Tab. č. 43:Prehľad majetku a záväzkov k 31.12.2018
Skutočnosť
31.12.2017
3 693 709

Skutočnosť
31.12.2018
3 623 179

- pozemky

710 939

710 939

- umelecké diela a zbierky

2 000

2 000

- stavby

1 098 445

1 098 312

- samostatné hnuteľné veci a súbory

36 793

25 722

- dopravné prostriedky

2 878

2 554

- ostatný dlhodobý hmotný majetok

1 842 654

1 781 852

Ukazovateľ
Dlhodobý majetok
z toho:
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Index
2018/2017
0,98

(eur)
rastu
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Ukazovateľ

Skutočnosť
31.12.2017

Skutočnosť
31.12.2018

Index
rastu
2018/2017

- obstaranie dlhodobého majetku
Obežný majetok

0
121 462

1 800
127 286

1,05

- materiál a tovar

3 022

4 186

- krátkodobé pohľadávky

2 276

818

- finančné účty
Časové rozlíšenie
Majetok spolu
Vlastné imanie

116 164
30 037
3 845 208
81 640

122 282
15 730
3 766 195
61 622

- zákonný rezervný fond

64 234

71 962

- výsledok hospodárenia
Záväzky

17 406
3 762 201

-10 340
3 703 127

- rezervy

460

565

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

3 675 386

3 612 941

- záväzky dlhodobé

4 874

6 225

z toho:

0,52
0,98
0,75

z toho:

z toho:
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Ukazovateľ

Skutočnosť
31.12.2017

Skutočnosť
31.12.2018

Index
rastu
2018/2017

- záväzky krátkodobé
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky

81 481
1 367
3 845 208

83 396
1 446
3 766 195

1,06
0,98

Celková hodnota aktív knižnice k 31. 12. 2018 dosiahla výšku 3 766 195 eur, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles o
2 % . Nižšia hodnota aktív knižnice súvisí najmä vyradením neupotrebiteľného majetku.Najväčší podiel na celkovej hodnote aktív má
dlhodobý majetok (budovy, pozemky, samostatné hnuteľné veci) – 96,20 %, minimálny podiel má obežný majetok (materiál na
sklade, krátkodobé pohľadávky a finančné účty) – 3,38 % a časové rozlíšenie nákladov0,42 %.
Pasíva, t.j. zdroje krytia majetku sú vykázané v rovnakej výške ako aktíva. Najväčší objem majú záväzky – 98,32 %, vlastné imanie sa
podieľana celkových pasívach 1,64 % 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. 2018.
1. odbor riaditeľa, ktorý riadi priamo zamestnancov odboru ( 6,5 zamestnancov),
 oddelenie informačných technológií (3 zamestnanci),
2. odbor ekonomiky a prevádzky :
 ekonomické oddelenie (4 zamestnanci),
 oddelenie prevádzky (11,5 zamestnanca),
3. odbor knižnično-informačných služieb:
 oddelenie doplňovania a spracovania fondov (12 zamestnancov),
 oddelenie prezenčných služieb (8 zamestnancov),
 oddelenie absenčných služieb (5 zamestnancov),
 oddelenie výskumu a bibliografie (6 zamestnancov),
 oddelenie správy fondov (9 zamestnancov),
4. Literárne a hudobné múzeum (10 zamestnancov).
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Tab. č. 44:Počty zamestnancov v organizačných útvaroch
Počty zamestnancov v organizačných útvaroch k 31.12.2018
Riaditeľ
Odbor riaditeľa
Odbor ekonomiky a prevádzky
Odbor knižnično-informačných činností
Literárne a hudobné múzeum

1
8,5
15,5
40
10

Graf č.14:Počet zamestnancov v organizačných útvaroch knižnice v %

Najviac zamestnancov je začlenených v organizačnom útvare odboru knižnično–informačných činností (54 %), druhý najväčší
je odbor ekonomiky a prevádzky (21 %) a tretí v poradí je špecializovaný odborný útvar Literárne a hudobné múzeum s 13%.
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8.2

Personálne otázky

V rámci rozpisu záväzných limitov na rok 2018 bol pre knižnicu stanovený orientačný priemerný prepočítaný evidenčný stav
zamestnancov 67. Rozpočtovým opatrením č. 4 bol zvýšený o 3 zamestnancov.
K 31. 12. 2018 bol fyzický stav zamestnancov 75. Z celkového počtu zamestnancov bolo 53 žien a 22 mužov.
Priemerný fyzický stav zamestnancov k 31.12.2018 bol 71,30 a priemerný prepočítaný stav bol 69,10. Priemerný vek
zamestnancov knižnice bol 46,75 rokov.
Voľné pracovné miesta boli obsadzované 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 8 zamestnancov. Z
toho 7 zamestnancov skončilo pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce a 1 zamestnanec v skúšobnej dobe.
V hodnotenom období knižnica zamestnávala 3 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, 12 poberateľov starobného
dôchodku a 4 zamestnancov na kratší pracovný úväzok. V mimo evidenčnom stave boli 2 zamestnankyne z dôvodu čerpania
rodičovskej dovolenky.
V roku 2018 bolo uzatvorených 19 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).
Tab. č.45:Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2018
Vzdelanie
Celkom
VŠ III. Stupeň
6
VŠ II. stupeň
42
VŠ I. stupeň
3
ÚSO
16
SO
8
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2018
Vek
Celkom
do 30 rokov
8
31– 40 rokov
17
41 – 50 rokov
15
51 – 59 rokov
20

Z toho ženy
5
26
1
14
7
Z toho ženy
7
12
10
17
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2018
60 a viac rokov
15
Spolu
75
Vekový priemer
46,75

7
53
46,47

8.3 Odmeňovanie zamestnancov
Systém odmeňovania zamestnancov knižnice upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. 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.
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2018 bol stanovený záväzným ukazovateľom vo výške 666 853 eur a rozpočtovým
opatrením č. 3 upravený na 697 597 eur. Vyčerpaný bol v plnej výške . Na odmeňovanie zamestnancov použila knižnica aj vlastné
zdroje, ktoré boli určené na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 3 057,95 eur. Vývoj priemernej mesačnej mzdy od roku 2014
je uvedený v nasledovnej tabuľke .
Tab. č.46: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2014 – 2018
Rok
2014
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 71,3
Priemerná mesačná mzda
650,09
toho priemerná mzda
- zo zdroja 111
609,40
- zo zdroja 46
40,69

2015
67,9
678,40

2016
66,2
715,25

2017
67
806,11

2018
69,10
845

664,14
14,26

699,11
16,14

800,53
5,58

841,32
3,68

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva od roku 2014 priemerná mesačná mzda stúpa. 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.
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8.4 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov
S cieľom zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov knižnica zabezpečovala v priebehu rozpočtového roka 2018 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.
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 2018 predstavoval čiastku 8 398,80 eur (to znamená, že celkový počet stravných
kupónov, na ktoré mali zamestnanci nárok za rok 2018 bol v počte 13 998 ks)
V rámci sociálnej starostlivosti knižnica v spolupráci so zástupcami zamestnancov vyčlenila zo sociálneho fondu finančnú
čiastku, z ktorej v prípade naliehavej potreby poskytuje zamestnancom návratné sociálne výpomoci. V roku 2018 boli poskytnuté v
celkovej výške 630 eur.
Ďalším ústretovým krokom je zavedenie pružného pracovného času, vďaka ktorému si časť zamestnancov knižnice môže
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 8 zahraničných (tab. č. 47)
a 101 domácich odborných a vzdelávacích podujatiach (tab. č. 48).V rámci interného vzdelávania vlastných zamestnancov sa
uskutočnilo19školení.
Tab. č. 47: Účasť zamestnancov na zahraničných odborných a vzdelávacích podujatiach
Zahraničné pracovné cesty
Termín

krajina

názov podujatia

organizátor

3. – 7.4. 2018

Ruská

Otvorenie výstav Čarovný svet bábok a bábkového

Štátna ruská detská
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účastník
ov
2
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federácia

divadla, U nás taká obyčaj...

Slovinsko

PATLIB 2018 Ľubľana

Európske patentové
informačné centrum

1

28. – 30.5. 2018

Česká
republika

24. ročník konferencie INFORUM 2018 Praha

VŠE Praha

1

19. – 22.6. 2018

Ruská
federácia
Olomouc,
Česká
republika
Šanghaj, Čína

1. – 5.5. 2018

11. – 13.9. 2018

12. – 21.10.2018

1. – 5.10. 2018
2. – 3.10.2018

knižnica Moskva,
Štátna ruská knižnica
zahraničnej literatúry
M.I. Rudomino
Moskva

Otvorenie výstavy Čarovný svet bábok a bábkového Slovenský inštitút
divadla
Moskva

1

Združenie knižníc
ČR

2

26. ročník konferencie Knihovny současnosti
SILF 2018
(Šanghajské medzinárodné knihovnícke fórum)

SVK Hradec
Králové, Česká Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti
republika
Česká
Zasadnutie redakčnej rady časopisu Knihovna
republika
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Hudec Cultural
Development Centre 2
v Šanghaji,
Šanghajská knižnica
Študijná a vedecká
knižnica v Hradci
1
Králové
Praha

1
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Tab. č. 48: Účasť zamestnancov na domácich odborných a vzdelávacích podujatiach
Externé vzdelávanie tuzemské
termín
23.1.2018
23.1.2018
24.1.2018
24.1.2018
31.1.2018
6.2.2018
19. – 20.2.
2018

25.2.2018

1.3. 2018

názov
Metodická porada katalogizátorov
starých tlačí
Účasť na seminári/školení Európa
pre občanov - Európska pamäť
Legislatívne zmeny 2018 a ročné
zúčtovanie dane 2017
Zasadnutie výboru krajskej
pobočky SSKK
Erasmus

organizátor

typ

počet
hodín

počet školených
zamestnancov

SNK Martin

školenie

6

2

Turčianske kultúrne
stredisko
seminár
Martin

6

2

Banská Bystrica

seminár

8

1

rokovanie

6

1

školenie

6

1

KKĽŠ
Zvolen
SAAIC
Bratislava

Prezentácia Fondu na podporu
umenia

FPU
Bratislava

prezentácia

6

2

Zasadnutie Správnej rady SAK
a Valné zhromaždenie SAK

SNK Martin

rokovanie

12

1

spomienková
slávnosť a
vernisáž

1

1

prezentácia

2

1

Spomienková slávnosť k 130.
výročiu úmrtia Jozefa Miloslava
Hurbana v obci Hlboké, vernisáž
Hlboké
výstavy Divadelného ústavu s
názvom Jozef Miloslav Hurban,
Hurbanovci a divadlo.
Prezentácia knihy - 1. slovenského
FF UK
prekladu knihy Tugy Tarle
Bratislava
Ariadnina niť
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5. 3. 2018

Prezentácia knihy Mgr. I. Nagya,
PhD.

Univerzita Mateja
Bela v Banskej
Bystrici

prezentácia

2

1

Bratislava

prezentácia

2

1

SNK Martin

metodický
seminár

6

3

MK SR
Bratislava

rokovanie

6

1

SNK Martin

seminár

6

3

KKĽŠ Zvolen

rokovanie

3

3

Banská Bystrica

školenie

6

1

SNK Martin

seminár

6

2

SNK Martin

seminár

6

1

prezentácia

6

1

Prezentácia databázy Slovakiana
13.3.2018
Katalogizačné pravidlá RDA
13.3.2018
15.3. 2018

Zasadnutie Ústrednej knižničnej
rady
Odborný seminár – on-line katalóg

15.3. 2018
15.3.2018
15.3.2018
16.3.2018

Deň knihovníkov BBSK
Školenie – finančné výkazy
Odborný seminár online -katalóg

20.3.2018

Prechod na RDA spoločný pre
databázu KIS3G aj SKP

22.3. 2018

Slávnostné podujatie pri príležitosti
15. výročia založenia SNM-Múzea SNM Bratislava
kultúry Maďarov na Slovensku
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27. – 28. 3. 2018

25. výročie založenia Goetheho
inštitútu na Slovensku
Prečo sa ČSR 2x rozpadlo?

28. 3. 2018

GI Bratislava

rokovanie

4

1

Univerzita Mateja
Bela v Banskej
Bystrici

prednáška

3

2

SNK Martin

školenie

6

4

SNK Martin

školenie

6

2

Bratislava

školenie

6

2

SSKK

zasadnutie

8

1

konferencia

6

2

prezentácia

3

2

Bratislava

seminár

6

1

Žilina

seminár

6

1

Historický ústav
SAV Bratislava

rokovanie

4

1

ŠVK Prešov

konferencia

12

1

Školenie ku GDPR
9.4. 2018
Školenie RDA
10.4.2018

12.4.2018
13. 4. 2018
16. – 17.4.2018
17.4.2018
18.4.2018
19.4. 2018
19.4.2018
24. – 25.4.2018

Školenie ProQuest Day
Komisia pre HKF Knihovníckej
sekcie SSKK
Účasť na medzinárodnej
konferencií ILIDE 2018
Prezentácia knihy Rusko mojimi
farbičkami
Seminár Osirelé diela
Dni detskej knihy
Komisia pre historické knižné
fondy
Konferencia Udalosti a osobnosti
formovania moderného
slovenského národa,

CVTI
Jasná
Veľvyslanectvo RF
Bratislava
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Prednáška o L. Hudecovi
25.4.2018
26.4.2018
2. – 3.5.2018

Dokumentácia beatovej hudby
Školenie – Education USA Címer
Aby pamäť nestarla

2. – 3.5.2018
3.5. 2018
9.5. 2018
17.5.2018

Deň regionálnej bibliografie
Slávnostná ceremónia pri
príležitosti Dňa víťazstva
Otvorenie výstavy k 150. výročiu
Múzea mesta Bratislavy
GENERÁCIE / GENERÁCIÁM.
Firemná kultúra a proklientský
prístup v knižnici

24.5.2018
Firemná kultúra a proklientský
prístup v knižnici“
31.5. 2018

31.5.2018
4.6. 2018

Slávnostné otvorenie výstavy na
počesť L. E . Hudeca – Predstava
novej hodvábnej cesty
Tréning Leadership v kultúrnych

Spoločnosť pre
uplatnenie žien vo
vede Žilina

prednáška

Badín

výskum

Veľvyslanectvo
školenie
USA Bratislava
Hornozemplínska
knižnica,
konferencia
Vranov nad Topľou

2

1

12

1

12

1

SNK Martin

školenie

6

2

Veľvyslanectvo RF
Bratislava

rokovanie

4

1

SNM Bratislava

vernisáž

2

1

školenie

6

2

školenie

6

2

Pistoriho palác
Bratislava

vernisáž

3

3

NOC Bratislava

školenie

6

1

Fakulta
zdravotníctva a
sociálnej práce
Trnavskej
univerzity v Trnave
Fakulta
zdravotníctva a
sociálnej práce
Trnavskej
univerzity v Trnave
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5.6.2018
6.- 7. 6. 2018
12.6.2018
13.6.2018
15.6.2018
18. – 19.6.2018
20.6.2018
26.6.2018
27.6.2018
27.6.2018
19.7.2018
19.7.2018
21.7.2018
17.8.2018
17. 8. 2018

organizáciách – Ako byť
efektívnym lídrom
Práca s fotografiou v Power Pointe Slovenská lesnícka
a drevárska knižnica
Zvolen
Národná komisia pre služby
ŠVK Prešov
Slávnostné odovzdávanie titulu
Múzeum roka / Galéria roka 2017 a MK SR Bratislava
Ceny Andreja Kmeťa
Valné zhromaždenie SAK
SNK Martin
Lyceálna knižnica Kežmarok
Spolok slovenských
knihovníkov
a knižníc Zvolen
Festival múzeí
Múzeum mesta
Bratislava
SUWECO InfoPárty 2018
CVTI
Bratislava
Porada riaditeľov
MK SR
Zasadnutie Ústrednej knižničnej
MK SR
rady
Národný deň Bieloruskej republiky Veľvyslanectvo
Bieloruskej
republiky
Prevzatie mandátnych certifikátov Firma DESIG
Konzultácia k digitalizácii
CVTI
Otvorenie projektu OSKI
MKSR
Slávnostná akadémia
SNM – Múzeum
kultúr Modrý
Kameň
Amerika na kolesách
Veľvyslanectvo
USA na Slovensku
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školenie

2

2

rokovanie

12

2

rokovanie

4

1

rokovanie

4

1

školenie

6

2

seminár

12

2

seminár

6

2

rokovanie

6

1

rokovanie

6

1

rokovanie

3

2

rokovanie
konzultácia
rokovanie

4
4
3

2
1
1

rokovanie

4

2

caravan show

4

1
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3.9.2018
5. 9. 2018
5.9.2018
20. 9. – 9. 11.
2018
25. – 26.9. 2018
26. – 27.9.2018
1. – 3.10.2018
3.10.2018
3. – 4.10.2018
7. – 9.10.2018
8.10.2018

27. výročie nezávislosti Ukrajiny
Zjednotenie skriptov na vytváranie
štatistík zo systému VIRTUA
Valné zhromaždenie SAK
Duševné vlastníctvo – modul:
Základy práva duševného
vlastníctva a autorské právo
Pramene slovenskej hudby –8.
konferencia hudobných
knihovníkov, archivárov a
múzejníkov
Školenie Administrácia -Softip
Profit
Kultúrne dedičstvo pre všetkých.
Knižnica 2018
Otvorené – ústretové- prístupné
Slovensko 1938
21.ročník Kolokvia slovenských,
českých a moravských bibliografov
Slávnostné stretnutie pri príležitosti
Zjednotenia Nemecka

8. – 11.10.2018

Študentský veľtrh VAPAC

11.10.2018

Zákonník práce
70.výročie Knižnice pre
slabozrakých a nevidiacich

11.10.2018

15. – 16.10. 2018 Múzejná pedagogika

Veľvyslanectvo
UkrajinyBratislava

rokovanie

4

SNK Martin

školenie

6

SNK Martin
rokovanie
4
Úrad priemyselného
vlastníctva SR,
akreditovaný kurz 54
Banská Bystrica

1
3
1
2

IAML / Verejná
knižnica J. Bocatia,
Košice

konferencia

12,5

3

MKSR Bratislava

školenie

8

1

SAK, Bratislava

konferencia

16

1

NOC Bratislava

odborný seminár
vedecká
konferencia

8

1

16

1

kolokvium

16

2

rokovanie

8

1

19

1

8

1

4

1

8

1

Banská Bystrica
Knižnica Karola
Kmeťka v Nitre
Veľvyslanectvo
SRN v SR
Veľvyslanectvo
USA na Slovensku
Banská Bystrica
Levoča

workshop +
veľtrh
školenie
Slávnostná
akadémia

SNM –
Prírodovedné
prednáška
múzeum, Bratislava
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15.10.2018
18.10.2018

Katalogizácia dokumentov
Knihovnícky barcamp

18. – 19.10.2018

Kurz duševného vlastníctva

SNM – Historické
múzeum
Bratislava
školenie
UK Bratislava
školenie
Úrad priemyselného
vlastníctva Banská školenie
Bystrica

23.10.2018

130.výročie narodenie
M. Rázusa
Implementácia RDA v prostredí
KIS3G – súčasný stav a ďalší
vývoj a informácie
z medzinárodných podujatí
ZMS -OKOMČ

26.10.2018

Implementácia RDA

SNK, Martin

23. – 25.10.2018

CVTI Bratislava

8.11.2018

Konferencia CVTI
Slovensko 1938: Československo
v zovretí mocností. Politika.
Armáda. Spoločnosť.
Bibliotéka 2018

8.11.2018

CDA

Bratislava

18.10.2018
22.10.2018

3. – 4. 11. 2018

8. – 9.11.2018

Kurz duševného vlastníctva

12.11.2018

Múzejná pedagogika
Vedecká konferencia
Dokumentácia „osmičkových“
výročí v slovenských a českých
múzeách. Rok 1918 a tie ostatné

13.-14.11.2018

8
8

1
2

16

2

Brezno

akadémia

4

1

SNK, Martin

seminár

5

2

Bratislava

rokovanie
metodický
seminár
konferencia

8

1

4

1

24

1

konferencia

16

1

veľtrh
Medzinárodná
konferencia

8

3

8

1

16

2

8

1
1

Múzeum SNP,
Banská Bystrica
Incheba Bratislava

Úrad priemyselného
vlastníctva, Banská školenie
Bystrica
Bratislava
kurz
Bratislavský hrad
Bratislava
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14.11.2018
15.11.2018
19. – 20.11.2018
22.11.2018
26. – 27.11.2018
28.11.2018

Riadne Valné zhromaždenie členov
Združenia SANET
Zasadnutie výboru SSKK
Bibliosféry 2018
MK SR
Historický vývoj a identifikace
monochromatických a barevných
fotografických technik
a fotografických tisků
Muzikologická konferencia

Rektorát STU
Bratislava
KKĽŠ Zvolen
Jasná
Bratislava

rokovanie

8

1

rokovanie
konferencia
rokovanie

8
16
8

1
1
3

Slovenský národný
archív, Bratislava

Odborný
workshop

16

2

SNM Bratislava
SSKK – krajská
pobočka
Banskobystrického
kraja Krajská
knižnica Ľ. Štura,
Zvolen

konferencia

8

1

konferencia

5,5

7

6

2

8

1

8

1

28.11.2018

Krajská konferencia SSKK
Banskobystrický kraj

29.11.2018

Cena FÉNIX

MK SR Bratislava

3.12.2018

Múzejná pedagogika
Koordinačná rada pre
bibliografickú činnosť
Duševné vlastníctvo – modul:
Tvorivosť – jej manažovanie,
marketing a ekonomika
Valné zhromaždenie SSKK
Štefan Žáry – 100-ročnica
Zasadnutie Ústrednej knižničnej
rady

Bratislava

Slávnostná
akadémia
kurz

SNK Martin

rokovanie

4.12.2018
6. – 7.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
17.12.2018

Úrad priemyselného
vlastníctva SR,
akreditovaný kurz 16
Banská Bystrica
UK Bratislava
rokovanie
8
Bratislava
Prezentácia knihy 6
SNK Martin
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Cyklus interného vzdelávania ŠVK v Banskej Bystrici
Tab. č. 49: Zoznam realizovaných školení v rámci interného vzdelávania v roku 2018
dátum
Názov
typ
počet hodín
školiteľ
31. 1. 2018
26. 2. 2018

26.2.2018

26.2.2018

26.2.2018

Katalogizačné pravidlá RDA základné zmeny a organizačné
pokyny
Preškolenie zamestnancov
ekonomického oddelenia (EO)
s cieľom zabezpečiť vyhotovovanie
účtovných dokladov pri faktúrach so
všetkými náležitosťami
definovanými v § 10 ods. 1 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Preškolenie zamestnancov EO
zamerané na odstránenie resp.
predchádzanie nedostatkom
v súvislosti s vedením presného
zoznamu číselných znakov alebo
iných symbolov a skratiek použitých
v účtovných knihách a v ostatných
účtovných záznamoch
Preškolenie zamestnancov EO
zamerané na odstránenie resp.
predchádzanie nedostatkom
v súvislosti s opravou účtovných
dokladov spôsobom definovaným v §
34 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve bolo realizované.

školenie

2

J. Vranová

počet školených
zamestnancov
8

školenie

1

Ľ. Benická

3

školenie

1

Ľ. Benická

3

školenie

1

Ľ. Benická

3

Preškolenie zamestnancov EO

školenie

1

Ľ. Benická

3
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27.4.2018
11.6.2018
14. 6. 2018
21. 6. 2018
22. 6. 2018

29. 6. 2018

3. 7. 2018

zamerané na prerokovanie
nedostatkov a úloh na odstránenie
resp. predchádzanie nedostatkom
v súvislosti s dosiahnutím súladu
uzatvorených dohôd o hmotnej
zodpovednosti so všeobecne
záväznými právnymi predpismi
Elektronická
evidencia prezenčných výpožičiek
v systéme VIRTUA
Činnosť
oddelenia
správy fondov
Činnosť
Literárneho a hudobného múzea
Činnosť
oddelenie doplňovania a spracovania
fondov
Činnosť
oddelenie absenčných služieb

Vykonávanie základnej finančnej
kontroly v zmysle § 7 odst. 1, 2, 3
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite – pokyny pre
zamestnancov
Činnosť oddelenia výskumu a
bibliografie

školenie

2

V. Uhríková
J. Vranová

7

školenie pre
nových
zamestnancov
školenie pre
nových
zamestnancov
školenie pre
nových
zamestnancov
školenie pre
nových
zamestnancov

1

E. Fekiačová

6

1

S. Šváčová

6

1

J. Vranová

6

1

P. Majling

6

školenie

1

M. Kassa

54

školenie pre
nových

1

M. Bôbová

5
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zamestnancov
9. 7. 2018

Školenie vedúcich zamestnancov
ŠVK BB k postupu pri obstarávaní
podlimitných zákaziek a zákaziek s
nízkou hodnotou na tovary, služby a
stavebné práce

školenie

2

M. Kassa

9

19. 7. 2018

Činnosť oddelenia prezenčných
služieb

1

V. Uhríková

5

23. 8. 2018

Spracovanie periodík do katalógu
knižnice pre vybraných pracovníkov
Školenie
k dochádzkovému systému

školenie pre
nových
zamestnancov
školenie

2

J. Vranová

2

školenie

1

Ing. E.
Chudík
(Apis, spol. s
r.o.)

11

10. 9. 2018

22. 10. 2018

Školenie k bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a požiarnej ochrane

školenie

1

P. Dědič

73

26. 11. 2018

Ako správne rešeršovať a vyznať sa v školenie
MDT

2

18

3. 12. 2018

Knižnica v modernom svete prezentácia zo Šanghajského
medzinárodného knižničného fóra
SILF 2018

1

T.
Durdiaková
T. Albert
N. Turčinová

prezentácia

Okrem uvedených interných školení boli pre nových zamestnancov priebežne realizované:
 školenia BOZP a PO
 školenie pre zamestnancov knižnice – lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici
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Jedna pracovníčka absolvovala akreditovaný vzdelávací program Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť v SNK
a získala certifikát pre prácu vo vedeckých, akademických a verejných knižniciach.
Tab. č. 50: Účasť zamestnancov na činnosti odborných komisií s celoslovenskou pôsobnosťou a na činnosti profesijných
združení
komisia/združenie
pracovník
Ústredná knižničná rada – poradný orgán ministerky kultúry SR

Blanka Snopková

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc (SAK)

Blanka Snopková

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Mária Bôbová, Róbert Címer, Terézia Durdiaková, Katarína
Fiľová, Dana Chalupeková, Peter Majling, Danka Rešovská,
Barbora Skubachová, Blanka Snopková, Katarína Šmelková, Zita
Turčanová, Jana Vranová

Výbor krajskej pobočky SSKK
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) - Komisia pre
historické knižné fondy

Peter Majling
Mária Bôbová

Fond na podporu umenia
Národná komisia pre služby pri SNK
Pracovná skupina pre výpožičky a MVS Virtua pri SNK

Oľga Doktorová
Peter Majling
Peter Majling, Danka Rešovská

Národná komisia pre katalogizáciu pri SNK
Knižničná rada knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jana Vranová
Blanka Snopková

The International Association of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres (IAML)

Imrich Šimig

Zväz múzeí Slovenska –Odborná komisia pre odborné múzejné
činnosti
Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

Soňa Šváčová

Redakčná rada vedeckého časopisu Bibliotekarz Lubelski, ktorý
vydáva Wojewodzka Biblioteka Publiczna v Lublinie, Poľsko

Blanka Snopková

Soňa Šváčová
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
V roku 2018 pravidelne využívalo knižnično-informačné služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 7 541 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, pričom sa knižnica už štvrtý rok zameriava prednostne na
výchovu a vzdelávanie používateľov vo veku od 12 do 15 rokov a venuje im osobitnú pozornosť.
Tab. č. 51: Percentuálne zloženie aktívnych používateľov knižnice podľa jednotlivých kategórií
Kategória používateľa
Percentuálny podiel
Učitelia
1,76%
Študenti
62,06%
Ostatní
26,69%
Čitatelia s výnimkami
0,44%
Kolektívni používatelia a MVS (organizácie)
3,14%
Jednorazový používateľ služieb
4,06%
Zamestnanci
1,54%
Služobné kontá
0,31%
Ako vyplýva z uvedeného prehľadu (viď. tab. č.51), najpočetnejšiu skupinu používateľov služieb knižnice -- 62%, 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 2018 sa uskutočnilo 55 exkurziía75 inštruktáží k využívaniu zahraničných
plnotextových databáz), ale aj na špecializovaných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných jazykovými
centrami ŠVK a Literárnym a hudobným múzeom práve pre túto skupinu návštevníkov. Mimoriadnu pozornosť venuje knižnica
novozaregistrovaným používateľom, ktorí majú možnosť absolvovať inštruktáž k využívaniu súborného katalógu knižníc zapojených
v KIS3G, ako aj prehliadku jednotlivých študovní knižnice.
V roku 2018 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 zo Súkromného konzervatória Pink
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Harmony vo Zvolene, Gymnázia J. Chalupku v Brezne; Evanjelického gymnázia v Tisovci; Súkromného gymnázia v Podbrezovej;
Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, ZŠ J. F. Rimavského v Hnúšti; ZŠ Š. Moyzesa v Žiar nad Hronom 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 v oblasti zabezpečovania odbornej praxe študentov absolvovali prax v ŠVK dvaja študenti 3. ročníka
magisterského štúdia Katedry európskych kultúrnych štúdií a 1 študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia Katedry mediamatiky
a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.
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 2018 sa ŠVK
zameriavala aj na poskytovanie špecializovaných aktivít pre dôchodcov a ďalšie znevýhodnené skupiny občanov, a to najmä formou
tréningov pamäti 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 umožňovala používateľom nielen online prístup ku knižničnému
katalógu a k bibliografickým údajom o informačných zdrojoch, ale aj prístup k plným textom dokumentov prostredníctvom Virtuálnej
knižnice. 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.V súvislosti s plánom na získanie novej
prezentačnej platformy pre digitálnu knižnicu prebiehala od marca konsolidácia dát – selektovanie a ukladanie skenov do
podadresárov za účelom efektívnejšieho archivovania a vyhľadávania a premenovávanie súborov. Boli uskutočnené rokovania s
pracovníkmi CVTI SR ohľadom využitia ich prezentačnej platformy pre naše digitalizované dokumenty.
ŠVK v snahe zaujať pozornosť verejnosti a podnietiť záujem o aktivity a dianie v knižnici venovala veľkú pozornosť
propagačnej činnosti, PR a marketingu. K ťažiskovým podujatiam činnosti knižnice a LHM boli v priebehu roka vydávané tlačové
správy (celkovo 20), ktoré boli komunikované na redakcie regionálnych aj celoštátnych mediálnych subjektov. Zároveň boli tlačové
správy zverejňované na internetovej stránke knižnice. Zvýšená pozornosť v oblasti medializácie bola venovaná najmä:
 aktivitám organizovaným v rámci XIX. ročníka Týždňa slovenských knižníc,
 XVII. ročníku odbornej konferencie Tlib 2018,
 spomienkovým stretnutiam venovaných významným osobnostiam (MUDr. Milan Očenáš, Štefan Žáry),
 XXII. ročníku festivalu Literárna Banská Bystrica,
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podujatiam v rámci Noci múzeí a galérií,
sérii hudobných podujatí pri príležitosti dňa Sviatku hudby,
stretnutiam v rámci cyklu Osobnosti a významným výstavám,
podujatiu Európsky deň jazykov,
podujatiu Dotknite sa kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva,
vedeckej konferencii pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR – Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928.

Výstupy zamestnancov ŠVK v rozhlasových a televíznych reláciách:
 KLUB Navždy 27 a Britská hudobná scéna / Ingrid Guzmická. Vysielanie Rádia Devín, 18. 1. 2018.
 Čo dnes počúva / Ingrid Guzmická. Vysielanie Rádia Devín, 1. 2. 2018.
 Čo dnes počúva / Ingrid Guzmická. Vysielanie Rádia Devín, 15. 2. 2018.
 Portrét Juraja Sarvaša / Zlata Troligová. Vysielanie TV TA3, 3. 3. 2018, 4. 3. 2018, 6. 3. 2018, 9. 3. 2018.
 Top téma – Týždeň slovenských knižníc / Blanka Snopková. Vysielanie Stredoslovenskej televízie, 20. 3. 2018.
 Bábkarský salón v Banskej Bystrici / Mária Lásková. Vysielanie RTVS, 15. 6. 2018.
 Sviatok hudby 2018 a činnosť Hudobného átria ŠVK / I. Guzmická. Vysielanie Rádia Regina, 21. 6. 2018.
 Ars Muzika / Ingrid Guzmická. Vysielanie Rádia Devín, 21. 6. 2018.
 Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici / Mária Lásková, Soňa Šváčová.Vysielanie RTVS, 22. 6. 2018.
 Top téma – svetový deň jazykov / Katarína Šmelková. Vysielanie Stredoslovenskej televízie.
 Retro Bystrica – Vianočný čas / Barbora Skubachová. Vysielanie Tv Hronka, 24. 12. 2018.
Ťažiskovým informačným prostriedkom pre šírenie informácií v elektronickej forme zostávala webová stránka knižnice.
Prostredníctvom nej boli komunikované najdôležitejšie oznamy a informácie pre verejnosť o knižnici. Okrem vlastnej stránky
knižnice boli na propagáciu využívané informačný portál www.infolib.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. Propagácia sa realizovala tiež
prostredníctvom printových materiálov a vydávaním občasníka Knižničné noviny. Zabezpečovala sa distribúcia mesačných
programov a plagátov s programom podujatí a ich propagácia v rámci ŠVK, zasielaním do mesačníka Kam do mesta a do
Informačného centra BB. Programové materiály boli na mesačnej báze adresne distribuované 31 vybraným subjektom z regiónu
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pôsobiacich v oblasti kultúry, školstva, štátnej a verejnej správy. V mesiaci september prebehla formou prezentácií propagačná a
remarketingová kampaň na vysokých školách v meste Banská Bystrica počas zápisov študentov do 1.ročníkov. Podporená bola
distribúciou propagačných letákov a zľavami zo zápisného. Priebežne bola počas roka realizovaná propagácia exkurzií, vzdelávacích
podujatí (Vedecká hračka, tréningy pamäti, cestovateľský klub, projekt podpory 12 – 14 ročných čitateľov, cyklus Osobnosti a iné.).
V internom prostredí knižnice sa na propagáciu využívali rôzne propagačné plochy (dotykový panel, informačná TV-obrazovka,
stojany a nástenky). V spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
bol v mesiacoch apríl – máj 2018 zrealizovaný prieskum spokojnosti používateľov knižnice.
ŠVK 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 2018 bolo prijatých ako úhrada
registračných poplatkov 67 kultúrnych poukazov. Okrem toho poukazy využívali aj návštevníci Literárneho a hudobného múzea, kde
bolo prijatých ďalších 2 036 poukazov.
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10. ZHODNOTENIE
ORGÁNMI

VÝSLEDKOV

KONTROL

VYKONANÝCH

KONTROLNÝMI

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom úloh v oblasti kontroly. Vedúci zamestnanci a zamestnanci
ekonomického oddelenia vykonali pravidelné kontroly a inventarizácie pokladní (celkom sa vykonali dve riadne bez zistenia
rozdielov). Okrem toho v pravidelných štvrťročných intervaloch zamestnanec ekonomického oddelenia vykonal priebežnú kontrolu
zostatkov súvahových účtov a kontrolu čerpania rozpočtu. Správnosť triedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov.
Zistené nedostatky sa odstraňujú priebežne.
Z vonkajších kontrol v 1. polroku 2018 bola vykonaná kontrola zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá sa zamerala na
správnosť určenia výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov na poistné a zistenia správneho
výpočtu ročného zúčtovania poistného v zákonom stanovených lehotách za poistencov zdravotnej poisťovne. Z kontroly bol
spracovaný protokol o kontrole, ktorého výsledkom sú nasledovné zistenia.
 platiteľ poistného (knižnica) nevykázala včas poistné za zamestnancov v kontrolovanom období 1/2014 a 10/2017,
 v čase vykonania kontroly knižnica podala aditívny výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie za
zamestnanca, v ktorom bola opravená sadzba poistného na 5% u zamestnávateľa a 2 % u zamestnanca z dôvodu, že uvedený
zamestnanec bol nositeľom preukazu ZŤP a túto skutočnosť zamestnávateľovi neoznámil. Z uvedeného dôvodu vznikol
preplatok na poistnom, ktorý zdravotná poisťovňa vrátila na účet knižnice.
V rámci prijatých opatrení vedúci zamestnanec ekonomického oddelenia vykonáva kontrolu vykazovania poistného v
mesačných intervaloch.
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11. ZÁVER
Hlavné úlohy knižnice v roku 2018 vyplynuli z analýzy potrieb používateľov knižnice a širokej verejnosti s dôrazom na
poskytovanie knižnično-informačných služieb a novú generáciu používateľov. 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 získať nových používateľov. 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
v správaní používateľov a rýchle prispôsobovanie knižničných služieb nastupujúcim trendom zabezpečí knižnici
konkurencieschopnosť v digitálnom prostredí.
Pre zatraktívnenie a zlepšenie funkčnosti priestorov prebiehala od októbra do konca roka 2018 rekonštrukcia a modernizácia
priestorov oddelenia absenčných služieb, s dôrazom na požičovňu kníh. V roku 2019 sa plánuje zakúpenie samoobslužného zariadenia
selfcheck a návratového regálu. Prostredníctvom špecializovaných študovní a pracovísk určených na realizáciu kultúrnospoločenských aktivít ŠVK poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného knižnično-informačného centra. Celkovo bolo
zorganizovaných 611 podujatí.
Odborná knižničná činnosť
Výraznou zmenou v oblasti spracovania dokumentov bol od februára 2018 prechod na nové katalogizačné pravidlá RDA.
Katalogizácia podľa nových pravidiel – overovanie si zmien a riešenie nezrovnalostí spomaľovali proces spracovania dokumentov.
Ovplyvnilo to aj počet bibliograficky spracovaných novozískaných dokumentov (kníh), ktorých bolo v roku 2018 spracovaných 3 718
(o 301menej ako v roku 2017).
ŠVK v roku 2018 opäť pocítila nedostatok finančných prostriedkov na systematickú efektívnu akvizíciu informačných
prameňov. Ceny dokumentov sa neustále zvyšujú, avšak už niekoľko rokov sa rozpočet na nákup literatúry nemení. Kúpu moderných
typov dokumentov, prístupných aj vzdialene, napr. elektronických kníh – si knižnica nemôže dovoliť zakúpiť.
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V roku 2018 ŠVK získala formou daru 358 titulov zahraničnej literatúry z pozostalosti JUDr. Vladimíra Olerínyho, ktoré
tvoria základ novovznikajúceho jazykového Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, zameraného na španielsky jazyk a
kultúru španielsky hovoriacich krajín. Centrum je používateľom prístupné v skúšobnej prevádzke od septembra 2018. Jeho slávnostné
otvorenie sa uskutoční 11. marca 2019.
Knižnica zaznamenala záujem verejnosti o produkt, ktorý do ponuky svojich služieb zaradila koncom roka 2017: Album – o
čom písali noviny v deň Vášho narodenia. Počas roka 2018 bolo vybavených 12 objednávok.
Múzejná činnosť
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 v rámci VIII. ročníka cyklu Literárne a hudobné večery, XIX. ročníka cyklu Osobnosti. Pestrá paleta podujatí sa
uskutočnila počas Noci múzeí a galérií, VII. ročníka Sviatku hudby, XIX. ročníka Týždňa slovenských knižníc, Týždňa mozgu,
Týždňa vedy a techniky, Dní európskeho kultúrneho dedičstva a v rámci Európskeho dňa jazykov. LHM sa podieľalo na príprave
a realizácií XXII. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica a festivalu Vansovej Lomnička.
Priebežne boli plnené úlohy v archívnej oblasti.
Vedeckovýskumná činnosť
Dôležitú súčasť činnosti knižnice predstavovali úlohy vo vedeckovýskumnej oblasti. Bolo realizovaných 13
vedeckovýskumných úloh, publikovaných 80 vedeckých štúdií, odborných článkov a vydaných 11 edičných titulov.
ŠVK a LHM v roku 2018 zorganizovali 4 vedecké podujatia:
 Moderný marketing v knižniciach – hľadanie cesty k spokojnému používateľovi služieb(15. – 16. 5. 2018) – XVII. ročník
odborného seminára TLib, ktorého súčasťou bol aj Knižničný inkubátor – fórum mladých knižnično-informačných špecialistov.
 Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928(10. – 11. 10. 2018) – vedecká konferencia pri príležitosti 100.
výročia vzniku ČSR zorganizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
 Dotknite sa kultúrneho dedičstva – Tradičné bábkarstvo na Slovensku (19. 9. 2018) – podujatie realizované v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva. Jeho súčasťou bola prednáška doc. Mgr. Juraja Hamara, CSc. s názvom Tradičné bábkarstvo na
Slovensku, prvok v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, komentovaná prehliadka Župného
domu – národnej kultúrnej pamiatky, komentovaná prehliadka výstavy Výtvarné návrhy Jany Pogorielovej-Dušovej v zbierkach
múzea a stretnutie s výtvarníčkou a bábkarskou scénografkou Janou Pogorielovou-Dušovou pri príležitosti 80. narodenín.
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Cantus Choralis Slovaca 2018– 13. medzinárodné sympózium o zborovom speve. Na organizácii sa podieľali Literárne
a hudobné múzeum ŠVK, Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
a Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

Riadenie knižnice
Činnosť ŠVK bola v oblasti riadenia zameraná na zabezpečenie plynulého plnenia prioritných úloh v zmysle Kontraktu č. MK
4859/2017-341/17170 na rok 2018, ktorý bol uzatvorený medzi MK SR a ŠVK v Banskej Bystrici v súlade s dodržiavaním
rozpočtových a finančných pravidiel štátneho rozpočtu a v zmysle Plánu činnosti na rok 2018.K 31. 12. 2018 sa uskutočnilo 12
gremiálnych porád vedenia, 3 plenárne porady zamestnancov (pri príležitosti otvorenia roku 2018, pri odpočte plnenia úloh za 1.
polrok 2018 a plnení opatrení auditu č.17P03 a na záver roka 2018). Prebiehala koordinácia realizácie prioritných projektov,
spracovali sa podklady do zásobníka projektov do grantových systémov a nadácií. Zrealizoval sa projekt Mesta Banská Bystrica z
mimorozpočtových grantových finančných prostriedkov.
Boli spracované materiály dôležité z hľadiska prevádzky knižnice a jej ďalšieho rozvoja:
 Správa o činnosti a hospodárení ŠVK za rok 2017 a výkazy v systéme Štátnej pokladnice
 Plán kontrolnej činnosti na rok 2018
 Organizačný poriadok platný od 1. 6. 2018
 Plán verejného obstarávania na rok 2019
 Metodický pokyn ŠVK č.1/2018 Evidencia prezenčných výpožičiek v knižnično-informačnom systéme knižnice
 Štatút akvizičnej komisie pri ŠVK č. 1/2018
 Plán činnosti na rok 2019
Príkazy riaditeľky:
 Príkaz riaditeľky č. 01/2018 pre vypracovanie smernice pre prevádzku služobných motorových vozidiel
 Príkaz riaditeľky č. 02/2018 na vykonanie úloh vyplývajúcich z Plánu opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
vnútorným auditom č.17P03
 Príkaz riaditeľky č. 03/2018 k vykonaniu revízie deponátov
 Príkaz riaditeľky č. 04/2018 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov
 Príkaz riaditeľky č. 05/2018 pre členov revíznej komisie vykonať mimoriadnu revíziu príručnej knižnice oddelenia absenčných
služieb
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Príkaz riaditeľky č. 06/2018 pre členov revíznej komisie vykonať revíziu československých patentov
Príkaz riaditeľky č. 07/2018 pre členov revíznej komisie vykonať mimoriadnu revíziu príručnej knižnice Centra poézie
Príkaz riaditeľky č. 08/2018 pre členov revíznej komisie vykonať revíziu príručnej knižnice – región
Príkaz riaditeľky č. 09/2018 pre členov revíznej komisie vykonať revíziu príručnej knižnice – geologický fond (KAC, AND)
Príkaz riaditeľky č. 10/2018 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12: 2018
Príkaz riaditeľky č. 11/2018 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov

Smernice:
 Smernica č. 1/2018 Smernica pre prevádzku služobných motorových vozidiel
 Smernica č. 2/2018 Smernica o verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek s nízkou hodnotou na tovary, služby a stavebné
práce
 Smernica č. 3/2018 Smernica o správe majetku štátu a pohľadávkach
 Smernica č. 4/2018 Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
 Smernica č. 5/2018 Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
 Smernica č. 6/2018 Pracovný poriadok
 Smernica č. 7/2018 Smernica upravujúca výberové konanie na voľné pracovné miesta v podmienkach Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici
 Smernica č. 8/2018 Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií
 Smernica č. 9/2018 Smernica o vybavovaní sťažností
 Smernica č. 10/2018 Knižničný a výpožičný poriadok ŠVK v Banskej Bystrici
 Smernica č. 11/2018 Registratúrny poriadok a registratúrny plán
 Smernica č. 12/2018 Študijný a výpožičný poriadok – Bádateľský poriadok Literárneho a hudobného múzea s účinnosťou od
15. 3. 2018
 Smernica č. 13/2018 Študijný a výpožičný poriadok a bádateľský poriadok Literárneho a hudobného múzea s platnosťou od 1.
11.2018
 Smernica č.14/2018 Smernica o verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek, zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek do 5000
euro na tovary, služby a stavebné práce.
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V súlade s prioritami štátnych stratégií, akčných plánov, koncepcií a programov boli spracované podkladové materiály k
národným stratégiám a akčným plánom z oblasti kultúry pre MK SR:
 Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020
 Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 za rok 2018 – odpočet
 Národná protidrogová stratégia za rok 2017
 Akčný plán Stratégie rozvoja kultúry SR a koordinovaná prezentácia Slovenska v zahraničí za roky 2015 – 2017
 Integračná politika Slovenskej republiky – žiadosť o podklady za rok 2017
 Národný program kvality SR – rozpracovanie na rok 2018
 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020
 Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017 – 2025 za rok 2017
 XIII. zasadnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
V rámci štatistického zisťovania boli spracované štatistické výkazy
 KULT (MK SR) 10 - 01 Ročný výkaz o knižnici za rok 2017
 KULT 9-01 Ročný výkaz o múzeu za rok 2017
 KULT 16-01 Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry za rok 2017
 KULT 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok2017
 KULT 1-01 Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2017
 KULT VV 6-01 Ročný výkaz o výskume a vývoji za rok 2017
 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2017 pre MŠVVaŠ SR
Na základe nového zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon 18/2018 Z. z. boli
vypracované pre všetkých zamestnancov ŠVK nové tlačivá – Informácie o spracúvaní osobných údajov. Zamestnanci svojim
podpisom potvrdili, že sú informovaní o právach dotknutej osoby a účele spracovania ich osobných údajov v ŠVK. Taktiež boli
spracované poverenia pre osoby oprávnené spracúvať osobné údaje v ŠVK. Zmluvná firma MK SR EntriNet s.r.o. odovzdala 20.
decembra 2018 aktualizovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, u ktorého prebiehala legislatívna a obsahová
údržba.
V roku 2018 bolo presťahované Registratúrne stredisko (archív) z nevyhovujúcich priestorov Nám. Š. Moyzesa 16 na Lazovnú
28. Na MV SR - Štátny archív v Banskej Bystrici bola podaná žiadosť na vyradenie registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty
„A“, ktorým už uplynula lehota uchovania. Na základe písomného súhlasu Štátneho archívu boli vyradené a skartované archívne
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dokumenty.Na základe rozhodnutia MV SR– Štátneho archívu č. SAB2-2018/002157 a 004671/2018 boli do Štátneho archívu
odovzdané registratúrne záznamy so znakom hodnoty „A“ z činnosti Banskobystrického štátneho kultúrneho centra, ktoré v roku 2000
prevzala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici na uloženie. Záznamy bez znaku hodnoty „A“ z činnosti Banskobystrického
štátneho kultúrneho centra, ktorým uplynula lehota uchovania, boli na základe súhlasu Štátneho archívu skartované.
Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
Zahraničná spolupráca knižnice sa v roku 2018 zameriavala na úlohy a záväzky vyplývajúce z rámcových a vykonávacích
dohôd o spolupráci so zahraničnými partnerskými knižnicami – so Študijnou a vedeckou knižnicou v Hradci Králové (Česká
republika) a Vojvodskou verejnou knižnicou E. Smolki v Opole (Poľsko), a to účasťou 2 stážistov z každej partnerskej knižnice na
XVII. ročníku odborného seminára TLib a výmenou dokumentov. Tradičnou bola kultúrna výmena v rámci Mesiaca českej a
slovenskej kultúrnej vzájomnosti so slovenským spisovateľom v Študijnej a vedeckej knižnici v Hradci Králové. Spolupráca so
Šanghajskou knižnicou prebiehala zasielaním časopisu Slovensko a taktiež aktívnou účasťou 2 zamestnancov na 9. medzinárodnej
konferencii SILF 2018, ktorá bola organizovaná Šanghajskou knižnicou (Šanghajský inštitút vedeckých a technických informácií) v
spolupráci so Šanghajskou spoločnosťou pre knižničnú vedu a Šanghajskou spoločnosťou pre vedecké a technické informácie. Jej
hlavná téma bola "Knižnica pre všetkých: smerom k inteligentnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti“. Zrealizovali sa stretnutia s novými
čínskymi partnermi zo Šanghaja s Hudec Cultural Development Centre, pracovné rokovania o budúcej spolupráci s Ruskou štátnou
knižnicou zahraničnej literatúry M. I. Rudomino v Moskve. V rámci spolupráce so zahraničnými organizáciami a inštitúciami
pôsobiacimi na Slovensku sa rozvíjala spolupráca s veľvyslanectvami Poľska, Bulharska, Bieloruska, USA, Ruskej federácie,
Nemecka ako aj s Goethe inštitútom – pri príprave podujatí Nemeckej študovne, s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave pri
príprave a realizácii výstavy, s Poľským inštitútom a Centrom poľského jazyka a kultúry pri príprave podujatí Centra slovanských
štúdií, so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci (Srbsko) pri príprave výstavy, so Slovenským inštitútom v
Moskve pri prezentácií výstav Čarovný svet bábok a bábkového divadla, U nás taká obyčaj a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku.
Osvedčila sa spolupráca s mnohými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku, najmä pri príprave podujatí a aktivít.
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.

ŠVK v Banskej Bystrici v roku 2018 navštívilo viacero významných zahraničných osobností a delegácií:
 15. 1. 2018 Iván Aybar Valdivia, prvý tajomník pre kultúrne záležitosti, cestovný ruch a gastronómiu a vedúci konzulárnej
sekcie Veľvyslanectva Peru v Rakúsku s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku – pri príležitosti podujatia Peru – krajina
kontrastov v rámci Cestovateľského klubu.
 15. 1. 2018 Vlado Ulrich, peruánsky hudobník, multiinštrumentalista – pri príležitosti podujatia Peru – krajina kontrastov v
rámci Cestovateľského klubu.
 29. 1. 2018 Juliet G. Khile, Politicko-ekonomické oddelenie Veľvyslanectva USA na Slovensku – pri príležitosti konania
prednášky pre študentov.
 8. 2. 2018 Mary Sommers Pierce, Regional Public Engagement Specialist, Veľvyslanectvo USA vo Viedni, Jason B. Khile
(Public Affairs Officer, Veľvyslanectvo USA v Bratislave), Elena Raab Bianchi (Outreach Coordinator, Veľvyslanectvo USA
v Bratislave) – v rámci účasti na výberovom konaní na pozíciu Knihovník v knižnično-informačných službách (InfoUSA).
 13. 2. 2018 Ondrej Miháľ, predseda Kanadského slovenského inštitútu v Toronte – pri príležitosti prezentácie knihy a
prednášky Slováci v Kanade.
 26. 2. 2018 Mgr. Matej Cíbik, PhD., odborný asistent na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a Mgr. Zuzana
Sekeráková Búriková, PhD., odborná asistentka na Katedre sociológie Masarykovej univerzity v Brne – pri príležitosti konania
prednášky Liberáli a tí druhí.
 28. 2. 2018 Adam Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku, Veľvyslanectvo USA v Bratislave a Jason B. Khile, Public Affairs
Officer, Veľvyslanectvo USA v Bratislave – pri príležitosti stretnutia s aktívnymi občanmi Banskej Bystrice.
 13. 3. 2018 Manfred Flügge, nemecký spisovateľ, autor románov, poviedok, biografií, recenzií, divadelných a rozhlasových
hier – pri príležitosti konania prednášky a diskusie k rodinnej biografii Storočie Mannovcov.
 26. 3. 2018 Aaron Huey, americký horolezec, aktivista a fotograf časopisu National Geographic – pri príležitosti konania
prednášky v rámci festivalu Hory a mesto.
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 29. 3. 2018 Prof. Dr. Noémi Maczalka DLA z univerzity v Segede, maďarská hudobná teoretička pri príležitosti návštevy
expozície Ľudové hudobné nástroje.
 4. 4. 2018 Friedrich Dahlhaus, riaditeľ Goetheho inštitútu v Bratislave a Michal Hvorecký, spisovateľ, vedúci informačného
oddelenia GI v Bratislave – priateľská návšteva po uvedení p. Dahlhausera do funkcie riaditeľa.
 16. 4. 2018 – 20. 4. 2018 Alena Metzlová, oddelenie mennej katalogizácie, Simona Plesková, ekonomické oddelenie –
Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové pri príležitosti odbornej výmennej stáže.
 24. 4. 2018 Dr. Adrian Elias Nerro Cortes z Madridu, španielsky historik, novinár pri príležitosti návštevy expozície Múzeumdomov múz.
 25. 4. 2018 Dominik Bene, český režisér – pri príležitosti besedy k premiére opery LA GIOCONDA talianskeho skladateľa
Amilcare Ponchielliho v Štátnej opere v Banskej Bystrici.
 10. 5. 2018 Mag. Andreas Strobl, diakon mestečka Eibesthaler (Rakúsko), ktorý napísal scenár k Medzinárodnému rakúskoslovensko-nemeckému projektu Eibesthalské pašiové hry (premiéra 1999) a podieľal sa na dramaturgii Evanjelia podľa sv.
Marka pri príležitosti spoznávania tvorby Jany Pogorielovej a Antona Dušu, ktorí navrhli výpravu k Eibesthalským pašiovým
hrám v Bábkarskom salóne.
 15. – 16.5.2018 Hella Klauser – Deutscher Bibiotheksverband Nemecký zväz knižníc – referentka pre medzinárodnú
spoluprácu, zastupujúca nemecké knižnice v IFLA – pri príležitosti konania odborného seminára TLib 2018 – Trendy v
knižničnej praxi.
 16.5.2018 Monika Olech, zástupkyňa riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave, Czesław Brzoza, profesor Inštitútu histórie
Jagelovskej univerzity v Krakove a Anna a Pawoł Wojtowiczovci (husľové duo) – pri príležitosti prednášky, koncertu a
výstavy k poľskému štátnemu sviatku.
 14. – 18.5.2018 Agnieszka Hałubiec, inštruktážno-metodické oddelenie, Kordian Michalak oddelenie informácií, bibliografie a
prezentácií Vojvodskej verejnej knižnice E. Smolki v Opole, Poľsko pri príležitosti konania odborného seminára TLib 2018 –
Trendy v knižničnej praxi a odbornej výmennej stáže.
 14. – 16.5.2018 Mgr. Daniela Ridlová, vedúca odboru služieb, Mgr. Jiří Valový úsek informačných a rešeršných služieb
Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové, Česko - pri príležitosti konania odborného seminára TLib 2018 – Trendy v
knižničnej praxi.
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 24.5.2018 Kevin J. McNamara – americký autor, znalec 1. svetovej vojny a vzniku Československa – pri príležitosti prednášky
o knihe Dreams of a Great Small Nation, kde túto tému spracoval. Sprevádzali ho Griffin Rozell(Press Attaché,
Veľvyslanectvo USA v Bratislave) a Elena Raab Bianchi (Outreach Coordinator, Veľvyslanectvo USA v Bratislave).
 6.6.2018 Milan Sládek, významný mím, choreograf, režisér a pedagóg – pri príležitosti besedy k premiére autorskej inscenácie
Dubčekova jar v Štátnej opere v Banskej Bystrici, ktorej vznik súvisí s 50. výročím kľúčovej spoločensko-politickej a
kultúrnej udalosti Československa, s Pražskou jarou.
 7.6.2018 Tatiana Opryshko (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukrajina) a Alexandra Adamczyk, Katarzyna Wyszyńska
(Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Katowice, Poľsko) pri príležitosti exkurzie v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici.
 19. – 20.6.2018 Suhua Liu (prezidentka Hudec Cultural Development Centre v Šanghaji) pri príležitosti priateľskej návštevy k
príprave partnerskej zmluvy.
 25.9.2018 Matthias Dornfeldt (historik, vysokoškolský pedagóg na Univerzite v Postupime), Enrico Seewald (historik) pri
príležitosti prezentácie publikácie Dejiny nemecko-slovenskej diplomacie 1922-1933.
 25.9.2018 Marian Gordzielik (tlačový a kultúrny atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave) pri
príležitosti odovzdávania diplomov DSD študentom banskobystrických gymnázií a prednášky Dejiny nemecko-slovenskej
diplomacie 1922 – 1933.
 16.10.2018 Peter Oravec (režisér a pedagóg pôsobiaci v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na FF Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre) pri príležitosti besedy k svetovej premiére hudobnej rozprávky Ružové kráľovstvo v Štátnej
opere v Banskej Bystrici.
 17.10.2018 Dmytro Konyšev (radca a riaditeľ obchodno-ekonomickej misie Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike)
pri príležitosti besedy Ukrajina a Slovensko: Vzťahy, integrácia, regionálne partnerstvá.
 9.11.2018 Alexandra Litvinová (ruská historička a spisovateľka), Andrej Žvalevskij a Jevgenija Pasternaková (bieloruskí
spisovatelia píšuci pre mládež) pri príležitosti besedy v spolupráci s Inštitútom prekladu , s Veľvyslanectvom Ruskej federácie
v SR a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave.
 12. – 15.11.2018 Vladímír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, Michal Ďurovka,
akademický maliar, Michal Madacký, fotograf a Katarína Mosnáková-Bagľašová, spisovateľka pri príležitosti konania
podujatia Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov 21. storočia, vernisáže výstavy
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Lesy a roviny, medzinárodného festivalu ArsPoetry 2018 a podpisu Rámcovej zmluvy o spolupráci medzi Štátnou vedeckou
knižnicou v Banskej Bystrici a Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci.
13.11.2018 Matt Pierson, konzul, Veľvyslanectvo USA na Slovensku pri príležitosti prednášky pre študentov Gymnázia J. G.
Tajovského v Banskej Bytrici.
15.11.2018 Eduard Misch, argentínsky divadelný herec a režisér a Carlos Dime – pri príležitosti workshopu, divadelného
predstavenia a prednášky pre študentov Gymnázia Mikuláša Kováča v spolupráci s Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
15.11.2018 Gregg Losinski, bývalý ranger Yellowstoneského národného parku – pri príležitosti prednášky pre študentov.
29.11.2018 Eva Schörkhuber, švajčiarska spisovateľka, Mehdi Moradpour, nemecký dramatik, Cornelia Hülmbauer, rakúska
poetka – pri príležitosti besedy v spolupráci s Rakúskymi kultúrnym fórom a Goethe Institut Bratislava.
4.12.2018 Dan Shengjiang, WeiXiaolin, Niu Minming, profesoriz Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages v meste
Shaoxing, neďaleko Šanghaja, pri príležitosti exkurzie v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v rámci nadviazania
spolupráce s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4.12.2018 Jacek Gajewski, riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave, prof. Czesław Brzoza, Inštitút Jagelovskej univerzity v
Krakove, doc. PhDr. Marek Syrný, PhD., Katedra politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v
Banskej Bystrici, Mgr. Jaroslav Valent, redaktor Historickej revue, Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD., Akadémia umení v
Banskej Bystrici – pri príležitosti diskusie Poľsko-československé vzťahy – Slovensko v optike II. Poľskej republiky
a koncertu.
13.12.2018 Li Chunri (profesor pôsobiaci v Konfuciovej učebni tradičnej čínskej medicíny pri Fakulte zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici), Ren Lua, Lin Hui ,lekári z Liaoning University of
Traditional Chinese Medicine – pri príležitosti vernisáže výstavy Bylinky v tradičnej čínskej medicíne.

Informačné technológie
V oblasti informačných technológií sa realizovalo
 správa serverov, operačných systémov, databáz, mailového, webového a intranetového servera ako aj údržba a aktualizácia
programového vybavenia,
 zabezpečovanie rutinných prevádzkových servisných činností, obstarávanie, nákup a inštalácia výpočtovej techniky
a príslušenstva v počet 15 ks PC, obstarávanie a nákup komponentov na rozšírenie servera (3 ks procesory a 3 ks RAM 119
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kompletizácia servera z 1 na 4) a sieťových prvkov (routre WIFI 8ks, switche 3ks, káble prevodníky), batérie 4ks do
záložného zdroja a obstarávanie zariadení potrebných na zvýšenie rýchlosti siete na 1GB v spolupráci so spoločnosťou
SANET – 1ks switch s optickým rozhraním a príslušenstvom,
prechod na nový antivírový systém Eset NOD32 v spolupráci s MK SR a spoločnosťou Soitron. Tento projekt si vyžadoval
individuálnu reinštaláciu antivírového software na 135 ks pracovných staníc a notebookov a ich následnú správu cez Eset
server konzolu bez obmedzenia prevádzky zariadení,
technické zabezpečenie (obsluha techniky, ozvučenie) vzdelávacích a kultúrnych podujatí organizovaných v ŠVK a LHM,
inštaloval sa a sprevádzkoval nový dochádzkový systém,
rekonštrukcia oddelenia absenčných služieb bola doplnená novou infraštruktúrou kabeláže.

K 31. 12. 2018 bolo v prevádzke 6 serverov, 4ks hardvérový firewall, 12 notebookov a 123 osobných počítačov, z toho 35 pre
verejnosť, 88 pre pracovníkov a 15 osobných počítačov bolo vymenených za nové. Do lokálnej počítačovej siete ŠVK boli pripojené
všetky počítače. Prístup na internet bol pre verejnosť z 28 PC (z toho na 8 PC – len Chameleon t.j. ŠVK on-line katalóg). Pre
verejnosť boli prístupné 4 tlačiarne a 1 skener – v študovni viazaných periodík. Zamestnanci mali k dispozícii 35 tlačiarní a 10
skenerov. Poskytovateľom internetu je pre knižnicu spoločnosť SANET.
Tab. č. 52: Stav technického zabezpečenia v ŠVK v roku 2018
Zariadenie
rok 2017
Z toho nových rok 2018
osobný počítač
server
notebook
tlačiareň
skener

107
6
12
35
10

2
0
0
0
0

123
6
12
35
10

Z toho
nových
15
0
0
0
0

Úsek správy budov a technickej prevádzky
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 bola realizovaná priebežná údržba všetkých objektov a technických zariadení v
správe ŠVK a nasledovné práce:
 opravy podláh v skladových priestoroch,
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opravy povrchu chodníkov vo vonkajšom átriu objektu Lazovná č.9,
opravy náterov na chodbách v objektoch Lazovná č.9, a Lazovná č.24/26,
vyčistenie klimatizačnej jednotky v Univerzálnej študovni,
oprava strešných okien a poškodených sadrokartónov na chodbe pred kanceláriami LHM,
oprava vonkajších náterov okien Lazovná č.9 od Strieborného námestia a vnútorného átria,
oprava farbou poškodenej fasády objektu Lazovná č.9 z Krížnej ulice,
stavebné úpravy, maliarske práce, montáž elektrických a počítačových rozvodov v rámci modernizácie oddelenia absenčných
služieb,
 odstraňovanie snehu z chodníkov prislúchajúcich k objektom 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 Pamätný dom 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),
odborná prehliadka plynových zariadení (november),
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a protipožiarnych uzáverov vo všetkých objektoch (jún),
pravidelné štvrťročné technické prehliadky výťahov,
periodické technické kontroly a opravy služobných motorových vozidiel,
periodické oprávnené meranie emisií (17.10.2018) z plynovej kotolne v objekte Lazovná č.9.

Pre odstránenie havarijného stavu objektu Penov dom bolo zabezpečené vypracovanie architektonickej štúdie opravy a
modernizácie objektu (Ing. arch D. Bizoň).
Povinnosti organizácie na úseku požiarnej ochrany boli vykonávané dodávateľsky.
Náklady na jednotlivé činnosti knižnice boli v roku 2018 vynakladané v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými
rozpočtovými opatreniami. Rozpočet knižnice postačoval pokryť len základné výdavky, ktoré súviseli so zabezpečením základných
prevádzkových potrieb a knižničných služieb. Rozvojové projekty súvisiace napríklad s rekonštrukciou a prístavbou skladových
priestorov nebolo možné realizovať. Chýbali finančné prostriedky na zabezpečenie:
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 odstránenie havarijného strechy a kotolne objektu Lazovná 24/26, havarijného stavu fasády Penovho domu a náhradu
nefunkčnej elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Lazovná č.9 ;
 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 21. 2. 2019

Schválila: PhDr. Blanka Snopková, PhD.
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici
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Príloha č. 1
Organizačná schéma organizácie platná k 31. 12. rozpočtového roka
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