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4. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov :   Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Sídlo :   Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica 

URL :   http://www.svkbb.sk/ 

Rezort :  Ministerstvo vnútra 

 

Riaditeľka :  PhDr. Oľga Lauková 

Členovia vedenia : Lýdia Žáčiková  

   PhDr. Marianna Bárdiová 

   Eva Kamzíková 

   Mgr. Mária Meleková 

   Mgr. Peter Majling 

   PhDr. Branislava Gajdošová 

   PhDr. Darina Šovčíková 

   Mgr. Alica Kmeťová 

   PaedDr. Jaroslav Uhel 

   Eva Koreňová 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom 

Literárnym a hudobným múzeom v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach z 12. mája 

2000, zákona č. 387/2001 Z.z. o múzeách, zriaďovacej listiny Krajského úradu v Banskej 

Bystrici č. 99/017002 z 22. 3. 1999 a dodatku č. 1 k zriaďovacej listine č. 2000/065097 z 21. 

12. 2000 je kultúrna, vedecká, informačná a vzdelávacia inštitúcia so zameraním na 

knižničnú, bibliografickú, múzejnú, výskumnú vzdelávaciu, poradenskú vydavateľskú 

a propagačnú činnosť.  

Knižnica  

-  zabezpečuje ako univerzálna štátna vedecká knižnica  s osobitnými celoštátnymi  úlohami 

slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha 

uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, 

podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj, 

- plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných 

fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov 

- špecializovaný útvar LHM zabezpečuje múzejnú činnosť z oblasti literatúry a hudby 

v regióne stredného Slovenska. 

 ŠVK je štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou, napojená na 

rozpočtovú kapitolu krajského úradu, ktorý je jej zriaďovateľom. 

 V súlade so zriaďovacou listinou a príslušnými zákonmi ŠVK ako predmet svojej 

činnosti plní úlohy : 

- zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce 

a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty 

- poskytuje knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry 

a vzdelávania 

- je pracoviskom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 

- plní funkciu konzervačnej knižnice v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení 

zákonom č. 182/2000 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických 

publikácií 
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- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie v oblasti registrujúceho 

bibliografického popisu slovenských patentových spisov a excerpovaním 

a spracovávaním článkov z vybraných titulov periodík 

- vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti historických 

knižných fondov a dejín knižnej kultúry na Slovensku, v tejto oblasti sa podieľa na 

zabezpečovaní úloh celoštátneho charakteru 

- pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov 

národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo a architektúra a cestovný ruch 

- pôsobí ako regionálne stredisko špeciálnych technických dokumentov pre stredné 

Slovensko 

- plní úlohy strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy 

v Bratislave 

- rieši odborné a vedecko-výskumné úlohy a ich výsledky prezentuje prostredníctvom 

vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti a kultúrno-vzdelávacími 

aktivitami 

- špecializovaný útvar LHM na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, 

vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spracováva a spracuje zbierkové 

predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva z oblasti literárneho a hudobného života na 

Slovensku. Súčasne dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných 

nástrojov na Slovensku. 

 

5. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

5.1 Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 

 

 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-

informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú 

činnosť.  Pôsobí na území  stredného Slovenska, kde je podstatne nižšia koncentrácia 

odborných knižníc a knižnično-informačných služieb ako v aglomeráciách Bratislavy 

a Košíc.  

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  ako jediná univerzálna vedecká knižnica 

saturuje  v regióne stredného Slovenska  odborné informačné požiadavky  pracovníkov vedy, 

výskumu, výrobnej, podnikateľskej, bankovníckej a vzdelávacej sféry. Okrem uvedeného plní 

aj funkciu  technickej knižnice v oblasti svojej pôsobnosti. 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici bola založená ako Mestská verejná 

knižnica v roku 1926. Pôsobila vo funkcii okresnej aj krajskej knižnice a v roku 1969 získala 

štatút  vedeckej knižnice. 

Používateľské zázemie knižnice tvoria vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci 

orgánov štátnej správy a samosprávy, vysokoškolskí pedagógovia, podnikatelia, študenti 

stredných a vysokých škôl a to nielen z Banskej Bystrice, ale aj z celého Slovenska. 

K hlavným ťažiskovým úlohám patrí získavanie, spracovávanie, uchovávanie 

a sprístupňovanie všetkých druhov dokumentov bez ohľadu na formu média a lokáciu. 

Knižnica poskytuje základné výpožičné služby a špecializované knižnično-informačné služby 

sko sú : rešeršné služby, medzinárodné medziknižničné služby, prístup k vonkajším 

informačným zdrojom, dodávanie kópií dokumentov, vydávanie publikácií a organizovanie 

skupinových foriem práce. 

V zmysle svojho poslania, knižničného zákona ako aj osobitných poverení plní 

knižnica významné regionálne a celoštátne úlohy. 

 

 



 5 

 

 

 

2.2. Strednodobý výhľad 

 

 Knižničné a informačné inštitúcie sa v súčasnosti stávajú miestom, cez ktoré 

používatelia efektívne realizujú prístup  a získavajú informácie a poznatky, ktoré sú 

významné pri rozvoji vedy, výskumu, vzdelávacieho procesu, v rámci celoživotného 

vzdelávania občanov. Z uvedeného pohľadu je činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 

Bystrici a jej postupná transformácia na knižnicu tzv. hybridného typu strategickým cieľom. 

Naplnenie strategického cieľa je dlhodobým a náročným procesom, na realizáciu ktorého 

budú mať vplyv viaceré skutočnosti. 

 V strednodobom výhľade sa bude ŠVK orientovať na nasledovné činnosti a služby : 

a/ v knižnično-informačnej oblasti  

- systematické a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, ich odborné 

spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie prostredníctvom knižnično-

informačných služieb používateľom – úloha stála 

- uloženie celého knižničného fondu (retrospektívne) do databázy VTLS – T : do konca 

roku 2003 

- zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie 

výpožičného procesu – T : 2003 

- rozvoj služieb elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovanie on-line 

časopisov a iných elektronických dokumentov, zapájanie sa do vnútroštátnych 

a zahraničných projektov v tejto oblasti 

- rozširovanie poskytovaných služieb s využitím informačných zdrojov internetu 

a plnotextových elektronických databáz  

- v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia budovy knižnice vytvoriť modernú 

študovňu s prístupom ku klasickým aj elektronickým informačným zdrojom – T : 

2003 

- zabezpečiť ochranné mikrofilmovanie knižničných dokumentov (najmä viazaných 

periodík a vzácnych historických tlačí) – T : podľa harmonogramu SNK  

 

b/ v oblasti elektronizácie knižnice 

- nahradenie systému VTLS verzia 99 novou verziou systému pod názvom VIRTUA 

s databázovým systémom ORACLE – T : 2003  

- rozšírenie lokálnej počítačovej siete a počtu pripojených pracovných staníc k serveru 

- pripojenie ďalšieho výkonného servera do lokálnej počítačovej siete – T : 2004 

 

c/ v múzejnej činnosti 

- presťahovať LHM do zrekonštruovaných priestorov v budove na Lazovej ul. č. 9 -  T : 

2003 

- spracovať údaje o  zbierkových predmetoch do elektronickej podoby – T : 2005 

- spracovať koncepciu expozície v pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove  - T : 

2003 

d / v priestorovej a materiálnej oblasti 

- ukončiť rekonštrukciu podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9 – časť 

A – T : 2002  

- v zrekonštruovaných priestoroch uviesť do prevádzky univerzálnu študovňu, pracovne 

LHM a výstavné priestory LHM – T : 2003 

- pokračovať v rekonštrukcii časťou B a C strechy a podkrovia 
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- vytvoriť kongresovú a zasadaciu sálu z priestorov terajšej univerzálnej študovne (z 

historického pohľadu bývalú zasadaciu sieň Župného domu) – T : 2003  

- výhľadovo začať zabezpečovať prostriedky a projektové práce na stavbe knižničných 

skladov – prístavba na pozemku knižnice susediaceho s hlavnou budovou knižnice 

- rekonštrukcia nádvoria hlavnej budovy knižnice  a záhrady na Lazovnej 24-26 – T : 

2003 

- rekonštrukcia fasády hlavnej budovy knižnice – T : 2004 

- rekonštrukcia plynovej kotolne  - T : 2004 

 

e/ spoluprácu v regióne zabezpečovať prostredníctvom aktívnej činnosti Združenia 

Metropolis, ktorého členmi sú ŠVK Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene. 

 

f/ venovať sústavnú pozornosť internému vzdelávaniu pracovníkov knižnice, pracovníkov 

knižnice vysielať na vzdelávanie aktivity organizované inými inštitúciami 

 

 

6. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 

 

ŠVK ako štátna príspevková organizácia neuzatvára s ústredným orgánom kontrakt. 
 

4.  ČINNOSŤ  ORGANIZÁCIE 

 
4.1 HLAVNÉ ÚLOHY 

 

Od 1. januára 2001, bolo ku Štátnej vedeckej knižnici organizačne pričlenené Literárne 

a hudobné múzeum, ktoré bolo do konca roku 2000 samostatnou organizáciou s právnou 

subjektivitou. Táto skutočnosť si vyžiadala zmeny v organizačnej štruktúre knižnice, 

organizačnom poriadku, v účtovníctve knižnice a pod. Pričlenenie Literárneho a hudobného 

múzea k Štátnej vedeckej knižnici sa z pohľadu obidvoch predtým organizačne samostatných 

jednotiek hodnotí  pozitívne. 

 

A/ Knižnično – informačná činnosť 

 

1. Poskytované knižnično-informačné služby používateľom boli skvalitnené : 

- zabezpečením prístupu do informačných databáz prostredníctvom internetu, 

spojenie od februára t. r. zabezpečuje komerčný provider a rýchlosť prenosu 

dát z internetu a vstup do databáz je na požadovanej úrovni 

- kvalitnejšie pripojenie do internetu umožnilo zaviesť nadštandardné služby – 

objednávanie literatúry a predlžovanie výpožičiek prostredníctvom e-mailu, 

tieto služby sa poskytujú aj prostredníctvom telefónu 

- v rámci podujatí k Týždňu slovenských knižníc bola sprístupnená pre 

používateľov nová študovňa – multimediálna 

- v rámci presťahovania a vzájomného prepojenia čitárne a študovne periodík 

bola vytvorená nová študovňa elektronických kníh a periodík  

- vstupom knižnice do Konzorcia LINK boli používateľom knižnice 

sprístupnené bibliografické aj plnotextové databázy časopisov vydavateľstva 

Spriger Verlag. 

2. Využitie automatizovaného knižnično-informačného systému VTLS sme skvalitnili 

prenosom údajov na nový sever a jeho sprevádzkovaním, čím sa práca v systéme 
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zrýchlila, skvalitnila, umožňuje ukladať do databázy väčšie množstvo údajov, do 

lokálnej počítačovej siete boli pripojené ďalšie pracovné stanice. 

3. Vytvorená bola a sprístupnená na internete statická www stránka knižnice, ktorá sa 

pravidelne aktualizovala, súčasne bol na internete sprístupnený on line katalóg 

knižnice. 

4. Stav používateľov na úrovni roku 1999-2000 sa nám v roku  2001 nepodarilo udržať 

napriek maximálne vyvinutému úsiliu pracovníkov knižnice. Počet registrovaných 

používateľov v porovnaní s rokom  2000 poklesol o 616 

5. Kultúrno-výchovná činnosť bola zameraná na propagáciu 75. výročia knižnice 

a významných osobností regiónu. Vo februári začala knižnica organizovať pravidelné 

koncerty – nedeľné matiné v spolupráci so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina 

v Banskej Bystrici. Koncerty sa konajú pravidelne  prvú nedeľu v mesiaci o 10,30 

hod. v priestoroch hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9. Podrobnejšie sú 

podujatia kultúrno-výchovnej činnosti uvedené v prílohe č. 2. správy. 

6. Za účelom zvyšovania odborného rastu bolo v knižnici zavedené pravidelné interné 

vzdelávanie pracovníkov v mesačných intervaloch. Odborní pracovníci sa tiež 

zúčastňovali školení, seminárov a aktívov, ktoré poriadali iné organizácie a inštitúcie. 

 

B/ V materiálno-technickom zabezpečení 

 

1. Upravené boli priestory bývalého príručného skladu čitárne periodík, kde bola 

vytvorená a sprístupnená multimediálna študovňa so šiestimi personálnymi počítačmi. 

2. Ukončené boli práce na rekonštrukcii prezentačnej miestnosti a priľahlých priestorov. 

3. Upravené boli priestory študovne periodík a čitárne periodík – vzájomne bola čitáreň 

presťahovaná s bibliografickou študovňou. 

4. Upravené boli priestory podkrovia pre pracovňu vedúcej oddelenia bibliografie 

a študovne knihovníckej literatúry. 

5. Úloha zrekonštruovať nádvorie hlavnej budovy knižnice nebola splnená, nakoľko sa 

naskytla možnosť v roku 2002 pokračovať v rekonštrukcii strechy a podkrovia. 

Realizované stavebné práce by mohli poškodiť zrekonštruované nádvorie. 
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c/  Plnenie plánu  základných číselných ukazovateľov za rok 2001  

Ukazovateľ P/2001 S  2001 

Prírastky celkom  zv. 10.000 13.892 

z toho : knihy  zv. 7.000 7.569 

             periodiká zv. 1.000 2.833 

             špeciálne dokumenty zv. 2.000 3.490 

Počet titulov odoberaných periodík tit. 1.100 1.219 

Menná katalogizácia tit. 8.000 9.423 

Vecná katalogizácia tit. 8.000 8.087 

Retrospektívne ukladanie údajov tit. 20.000 30.741 

Registrovaní používatelia os. 11.000 7.935 

Návštevníci os. 180.000 138.553 

Výpožičky zv. 470.000 370.915 

- z toho : absenčné zv. 140.000 132.544 

                prezenčné zv. 330.000 236.668 

                MVS, CVS zv. 3.000 1.703 

 

Edičná činnosť tit. 9 6 

z toho : Knižničné noviny č. 1/4 1/4 

             ostatné tit. 8 5 

 

4.1.1 Riadenie knižnice 

 

Od januára t. r. bolo ku Štátnej vedeckej knižnici organizačne pričlenené Literárne 

a hudobné múzeum, ktoré bolo do konca roku 2000 organizáciou s právnou subjektivitou. 

Táto skutočnosť si vyžiadala zmeny v organizačnej štruktúre knižnice, organizačnom 

poriadku, v účtovníctve knižnice a pod. Na porade vedia knižnice boli prijaté opatrenia na 

vykonanie prác súvisiacich s organizačnou zmenou. 

V rámci riadenia boli uskutočnené porady a zasadania : 

- 13 porád vedenia knižnice 

- 4 plenárne porady pracovníkov knižnice 

-    štvrťročne sa uskutočňoval  rozbor činnosti  knižnice 

- mesačne sa uskutočňovali porady oddelení 

- pravidelne zasadali komisie knižnice (akvizičná, komisia pre obsahovú previerku 

a vyraďovanie knižničného fondu, vyraďovacia pre ostatný majetok knižnice, komisia pre 

autority). 

 

4.1.2 Kontrolná činnosť 

 

Vnútorná kontrola bola vykonávaná pravidelnými a námatkovými kontrolami účtovných 

a pokladničných operácií, kontrolami plnenia príkazov riaditeľky, kontrolami plnenia úloh 

prijatých v pláne činnosti a na gremiálnych poradách.  

Realizovali sa predovšetkým : 

- kontrola dodržiavania platných predpisov o inventarizácii hospodárskych prostriedkov 

organizácie, kontrolu správnosti vedenia účtovných a ostatných hospodárskych evidencií, 

- kontrolu dodržiavania predpisov OBP a PO 

- kontrolu správnosti dodávania a fakturovania objednaných kníh a periodík ako aj 

kontrolu dodávania titulov v rámci zákona o povinných výtlačkoch 

- komplexná previerka stavu BOZP a PO bola vykonaná v spolupráci s odborovou 

organizáciou v apríli 
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- revízia hasiacich prístrojov a hydrantov bola vykonaná v máji 

- revízie elektrického zabezpečovacieho systému a elektrickej požiarnej signalizácie boli 

vykonávané v stanovených termínoch v zmysle uzatvorených zmlúv so servisnými 

organizáciami 

- revízie a prehliadky výťahov boli vykonávané v zmysle zmluvy a platných predpisov 

o prevádzke výťahov 

- prehliadka kotolne a revízia komínov bola vykonaná pred vykurovacím obdobím 

- pravidelne sa realizovali kontroly BOZP a vstupné školenia novoprijatých pracovníkov 

 

4.1.3 Kontroly uskutočnené v ŠVK inými organizáciami štátnej správy 

 

- Inšpektorát bezpečnosti práce v Banskej Bystrici uskutočnil v júni následnú kontrolu 

plnenia prijatých opatrení z kontroly ktorú vykonal v septembri roku 2000. 

- Okresná správa zboru požiarnej ochrany uskutočnila v máji previerku požiarnej ochrany. 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

 

4.2.1 Plnenie úloh celoslovenského charakteru 

 

V rámci participácie ŠVK na registrujúcej národnej bibliografii 

a/ so Slovenskou národnou knižnicou sme podpísali dohodu o registrujúcom 

bibliografickom spracovávaní slovenských patentových spisov a ich zasielaní do SNK 

v Martine. Spracovali sme formulár a metodické pokyny na bibliografický popis 

patentových spisov vo formáte US MARC, vytvorili vzorku 25 bibliografických 

záznamov a zaslali ich na konverziu a pripomienkovanie do SNK. Do konca roku 2001 

sme od SNK nedostali vyjadrenie k uvedenému súboru 

b/ do rutinnej prevádzky sme uviedli excerpovanie záznamov z pridelených periodík 

z oblasti architektúry a urbanizmu, tvorby a ochrany krajiny do Slovenskej národnej 

bibliografie – Série články. Pravidelne sme excerpovali tituly periodík a záznamy 

spracované vo formáte US MARC sme elektronickou poštou zasielali do Slovenskej 

národnej knižnice v Martine – v roku 2001 sme vyexcerpovali a zaslali do SNK 379 

záznamov o článkoch v periodikách. 

 

Ako ústredné špecializované a koordinačné pracovisko s tematikou národného odboja na 

Slovensku sme plnili nasledovné úlohy : 

a/ uskutočnili sme dotazníkový prieskum plánu bibliografickej činnosti na Slovensku 

v danej špecializácii na rok 2001  

b/ vyhodnotili sme bibliografickú činnosť slovenských knižníc v danej špecializácii za rok 

2000 

c/ pracovníčka oddelenia bibliografie sa zúčastňovala zasadaní Koordinačnej rady pre 

bibliografiu na Slovensku 

d/ pokračovali sme v budovaní klasických báz dát s tematikou protifašistického odboja 

a SNP. 
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Spolupráca na plnení úloh v oblasti výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku 

a Program slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie 

- záznamy z pasportizácie slovacikálnych tlačí  18. a 19. storočia na území mesta Banská 

Bystrica sme ukladali do databázy VTLS a spracovávali sme bibliografické záznamy 

o seminárnej knižnici a Zerdahelyho knižnici  vo formáte US MARC do databázy VTLS. 

Údaje o uvedených historických tlačiach sú sprístupnené používateľom prostredníctvom 

on-line katalógu knižnice. 

 

4.2.2 Plnenie úloh regionálneho charakteru 

 

- Plnenie úloh oblastného strediska špeciálnych technických dokumentov 

a/  z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na doplňovanie knižničného fondu sme 

nemohli fond slovenských technických noriem dopĺňať v úplnosti ale len výberove, 

patentové spisy boli doplnené v úplnosti – Úrad priemyselného vlastníctva poskytuje 

knižnici slovenské patentové spisy formou daru  

b/ na základe zmluvy s SÚTN sme poskytovali používateľom služby v oblasti 

kopírovania STN – aj túto službu sme museli v decembri 2001 ukončiť, nakoľko SÚTN 

vypovedal zmluvu s ŠVK o poskytovaní kópií technických noriem 

c/ fond technických noriem sme začali spracovávať automatizovane prostredníctvom 

systému VTLS – údaje o spracovaných normách sú prístupné cez on-line katalóg 

knižnice 

d/ poskytovali sme konzultačné a informačné služby z klasických knižničných fondov aj 

elektronických databáz špeciálnych technických dokumentov (ESPACE 

a prostredníctvom internetu). 

 

- Plnenie regionálnych bibliografických úloh 

a/  spracovali a vydali sme tri personálne bibliografie osobností regiónu 

b/ realizovali sme práce na projekte spojenom so spracovaním a vydaním biografického 

slovníka osobností pod názvom Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 – uskutočnili 

sme poradu s koordinujúcimi pracoviskami, spracovali a rozposlali sme dotazník na 

získanie údajov, v druhom polroku sme robili redakčné práce a prepisovanie údajov do 

formy edičného titulu. Slovník vyjde v 1. štvrťroku 2002. 

c/ excerpovali sme záznamy a budovali kartotéku mesta Banská Bystrica v súvislosti 

s participáciou na zostavovaní monografie mesta Banská Bystrica k 750. výročiu udelenia 

mestských práv. 

 

- Prostredníctvom medziknižničnej a cirkulačnej výpožičnej služby sme realizovali 1.703 

výpožičiek, prehodnotili sme tituly periodík poskytovaných v rámci cirkulačnej 

výpožičnej služby a novelizovali zásady tejto služby. 

 

- V rámci cyklu Osobnosti sme predstavili viaceré osobnosti regiónu a spracovali a vydali 

personálne bibliografie a dva tituly malých bibliofílií venované prezentovaným 

osobnostiam. 

 

4.2.3 Hlavné podujatia 

 

Knižnica zrealizovala v priebehu roka 3 odborné podujatia, z toho dva semináre so 

zahraničnou účasťou. Kultúrno-výchovné podujatia boli organizované v rámci cyklu 

Osobnosti, Týždňa slovenských knižníc, k 75. výročiu vzniku knižnice, podujatia zamerané 

na výchovu jazykov a hudobnej výchovy. Pravidelne sme organizovali exkurzie do knižnice. 
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V roku 2001 knižnica podpísala dohodu o spolupráci so Slovenským rozhlasom Rádiom 

Regina, na základe ktorej sa v priestoroch knižnice pravidelne organizuje cyklus koncertov 

vážnej hudby – Nedeľné matiné, vždy v prvú nedeľu v mesiaci. Poskytli sme priestory na 

organizovanie absolventských  koncertov Akadémii umení v Banskej Bystrici a Hudobnej 

únii v Banskej Bystrici.  Prehľad podujatí je uvedený v prílohe č. 2 správy.  

 

4.2.4 Medzinárodná spolupráca 

 

Na základe podpísaných dohôd o spolupráci: 

- Prijali sme na týždennú odbornú stáž dve pracovníčky zo Štátnej vedeckej knižnice v Hradci 

Králové 

- na odborných seminároch vystúpili pracovníci z družobných knižníc z Hradca Králové 

a z Opole s referátmi 

- slávnostnej akadémii k 75. výročiu vzniku knižnice sa zúčastnili zástupcovia z družobných 

knižníc v Hradci Králové a v Šálgotarjáne  

- v zmysle dohôd sme zabezpečovali výmenu po jednom titule periodika s každou partnerskou 

knižnicou a realizovali výmenu kníh v hodnote 100 $ s Wojewodskou bibliotekou v Opole 

- delegácia  ŠVK uskutočnila pracovný pobyt vo Wojewodskej biblioteke publicznej v Opole 

v Poľsku 

- na základe spolupráce s Goetheho inštitútom Inter Nationes e. V. v Mníchove sme 

sprístupňovali informačný fond a realizovali kultúrno-výchovné podujatia v Nemeckej 

študovni, zorganizovali sme medzinárodný seminár Cudzí jazyk v komunikácii za účasti 

nemeckej lektorky 

- podpísali sme mandátnu zmluvu so SUWECO CZ o konzorciálnom pripojení do 

plnotextových databáz periodík vydavateľstva Springer Verlag prostredníctvom služby LINK. 

-  

4.2.5. Spolupráca s knižnicami a  inými organizáciami 

 

V 1. polroku sme podpísali vzájomnú dohodu o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. Dohodu podpísala riaditeľka knižnice a rektor univerzity. 

- Pokračovali sme v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine pri plnení úloh 

celoslovenského charakteru 

- s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri budovaní súborného katalógu periodík a súborného 

katalógu zahraničnej literatúry 

- so Slovenskou pedagogickou knižnicou pri budovaní celoslovenskej pedagogickej databázy. 

- s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom J. L. Bellu, 

Stredoslovenským múzeom, Stredoslovenskou galériou  pri organizovaní vzdelávacích a 

kultúrnych podujatí v knižnici 

- so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou vo Zvolene a s Univerzitnou knižnicou 

UMB v Banskej Bystrici sme vyvinuli aktivity na obnovenie činnosti Združenia Metropolis 

- so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove pri 

plnení úloh vedeckých knižníc v danom regióne 

- s Ústrednou knižnicou Filozofickej fakulty UK v Bratislave pri riešení úloh v rámci systému 

VTLS 

- s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici najmä pri plnení úloh regionálneho 

charakteru a pri získavaní údajov do biografického slovníka 

- s Kníhkupectvom Duma, Kníhkupectvom Paseka, začali sme spolupracovať aj 

s Kníhkupectvom Art Fórum v Banskej Bystrici pri doplňovaní knižničného fondu 

- so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina v Banskej Bystrici  pri realizácii koncertov vážnej 

hudby a organizovaní cyklu Osobnosti. 
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4.3. KNIŽNIČNÝ FOND 

 

 Stav knižničného fondu v porovnaní s rokom 2001 mierne vzrástol. Fond sme 

aktualizovali nielen dopĺňaním nových titulov, ale aj pravidelnými obsahovými previerkami, 

vyraďovaním a pružným presúvaním fondu medzi príručnými knižnicami a knižničnými 

skladmi. 

 Priebežne sa vyraďovali dokumenty obsahovo zastaralé, nepotrebné multiplikáty 

a podobne. Pozornosť sa venovala aj ochrane knižničných fondov a organizácii knižničných 

skladov.  

 Pokračovalo intenzívne retrospektívne ukladanie údajov o knižničnom fonde do 

databázy VTLS, aby sa zabezpečila lepšia prístupnosť používateľov k fondom a tým aj jeho  

využiteľnosť.  

 

Ukazovateľ    m.j.   P 2001    S 2001 

 

Celkový stav knižničného fondu  zv.  1 640 000   1 643 108 

Prírastok    zv.                9 440        13 892 

Úbytok    zv.                5 000          8 017 

 

4.3.1 Doplňovanie knižničného fondu 

 

 Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo v súlade s plánom na rok 2001 a podľa 

finančných možností knižnice. Pravidelne zasadala Akvizičná komisia knižnice, ktorá 

posudzovala doplňovanie fondu knižnice v zmysle Zásad doplňovania. Sledovala ponuky 

kníhkupectiev, edičné plány vydavateľstiev, knihy nahlásené do národnej agentúry ISBN 

a knihy v predaji.  

 Prostredníctvom spoločnosti SUWECO CZ (podpísaná mandátna zmluva) sme 

zabezpečili vstup do konzorcia Springer Verlag. Podpísaním kontraktu sme získali na obdobie 

marec 2001 až október 2004 možnosť online prístupu k plným textom všetkých 

elektronických titulov vydavateľstva Springer cez servis LINK.  

 Špeciálne druhy dokumentov knižnica doplňovala prísne výberovo. Táto skutočnosť 

sa veľmi významne dotkla najmä doplňovania slovenských technických noriem. Slovenský 

ústav technickej normalizácie v Bratislave koncom roku 2000 vypovedal zmluvu s ŠVK 

o bezplatnom poskytovaní STN. Prírastok fondu technických noriem v porovnaní s rokom 

1999 poklesol o takmer 2/3.. 

 V zmysle zákona o povinných výtlačkoch sme reklamovali 188 titulov kníh. Sledovali 

sme úplnosť dodávania dochádzajúcich a objednaných periodík – reklamovali sme 350 

nedodaných čísiel periodík.  

 Od vydavateľstiev, ktoré sa prezentovali v ŠVK sme získali knižničné dokumenty 

v celkovej hodnote 33.966.- Sk. 

  

 

Prírastok knižničného fondu  

Ukazovateľ    m.j.   P 2001   S 2001 

 

Knihy     zv.   7 000   7 569 

Periodiká    zv.   1 000   2 833 

Špeciálne dokumenty   zv.   1 440   3 490 
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4.3.2  Spracovanie knižničného fondu 

 

 V roku 2001 sme rozširovali spracovávanie knižničného fondu prostredníctvom 

systému VTLS. Do databázy sme začali ukladať záznamy o slovenských technických 

normách. Spracovaná bola tiež vzorka záznamov o patentových spisoch pre posúdenie 

v Slovenskej národnej knižnici. Pre zápis špeciálnych technických dokumentov boli 

spracované interné metodické pokyny.  

 Prostredníctvom systému VTLS sme v roku 2002 spracovávali knihy, periodiká, 

hudobniny, historické tlače, články z periodík, autoritové záznamy, slovenské technické 

normy a pripravené je spracovávanie patentových spisov.  

 Klasicky sa spracovávajú kartografické materiály, audiovizuálne dokumenty 

a elektronické dokumenty.  

 Okrem spracovávania prírastku knižničného fondu sme intenzívne ukladali 

retrospektívne údaje o fonde do databázy VTLS. V uplynulom roku sme v rámci 

retrospektívneho spracovania uložili do databázy 30.741 bibliografických záznamov a 29.917 

záznamov o exemplároch. Prednostne sme do databázy ukladali údaje o tzv. živom fonde – 

tituly, ktoré prešli výpožičným procesom a tituly, ktoré sú uložené v študovniach, čitárňach 

a príručných knižniciach jednotlivých oddelení. V minulosti záznamy o týchto dokumentoch 

neboli zakladané do centrálnych používateľských katalógov. 

Retrospektívne ukladanie údajov do databázy bolo prijaté ako celoknižničná úloha a na jej 

realizácii s podieľali nielen pracovníci oddelenia fondov, ale aj pracovníci oddelenia 

bibliografie, oddelenia prezenčných služieb a oddelenia absenčných služieb.  

 V priebehu roku bol spracovaný program na tlač prírastkových zoznamov zo systému 

VTLS, čo umožnilo preorganizovať a zracionalizovať prácu na úseku akvizície, menného 

a vecného spracovania. Záznamy o exemplároch sa vytvárajú súčasne s bibliografickým 

záznamom. Práca sa skvalitnila, ale predovšetkým zpružnila a zrýchlila. Podstatne sa skrátil 

čas od zaprírastkovania dokumentu po jeho odovzdanie do knižničných skladov alebo 

príručných knižníc. 

 Na úseku periodík sme začali ukladať údaje o exemplároch jednotlivých ročníkov 

a zväzkov uchovávaných viazaných periodík do databázy VTLS. 

 

Budovanie katalógov 
 

 Od januára 2001 sa prestali budovať aj autorské a názvové čitateľské katalógy kníh. Budujú 

sa čitateľské katalógy špeciálnych dokumentov a periodík a služobné katalógy – generálny 

menný a revízny, katalógy príručných knižníc. 

 Celkove bolo v roku 2001 založených 34.967 klasických lístkových katalogizačných 

záznamov.  

 

4.3.3 Ochrana a revízia fondu 

 

 Pracovníčky úseku revízie a ochrany fondu pravidelne pripravujú podklady pre 

zasadnutia Komisie pre obsahovú previerku a vyraďovanie, ktorá v uplynulom roku zasadala 

pravidelne týždenne, následne realizujú zápisy a úpravy základných evidencií o knižničnom 

fonde. Vykonané boli  čiastkové revízie : 

- fondu Univerzálnej študovne 

- fondu Bibliografickej študovne 

- fondu príručnej knižnice Oddelenia fondov 



 14 

 

Vykonané boli  obsahové previerky : 

- fondu Univerzálnej študovne,  

- fondu príručnej knižnice bývalého Oddelenia špeciálnych dokumentov a následne 

vyradené obsahovo zastaralé dokumenty, ostatné dokumenty boli preradené do 

knižničných skladov alebo iných študovní, 

- fondu Bibliografickej študovne, 

- fondu príručnej knižnice Oddelenia fondov 

- fondu periodík uchovávaných na 5 rokov, tie ročníky, ktorým uplynula doba uchovávania 

boli z fondu vyradené. 

- ďalej sme pokračovali v obsahovej previerke knižného fondu S-signatúr 

- fondu viazaných ročníkov periodík 

- fondu určeného na  výmenu. 

 

S vyradenými knižničnými jednotkami knižnica nakladala v zmysle Smernice 

o evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu. Ponukové zoznamy vyradenej literatúry 

boli zasielané viacerým knižniciam na Slovensku. V prípade ich požiadaviek sa dokumenty 

poskytovali bezodplatným prevodom. Dokumenty o ktoré nebol záujem zo strany knižníc sme 

následne ponukovali na predaj prostredníctvom antikvariátu, následne na odpredaj fyzickým 

osobám. Ostatné boli odovzdané do zberných surovín 

 Pracovníčky pravidelne pripravovali katalogizačné lístky z revízneho katalógu pre 

retrospektívne spracovanie údajov o knižnom fonde do databázy VTLS a spracovávali 

záznamy o exemplároch. 

 

Ochrana knižničného fondu 
  

 V rámci ochrany knižničného fondu bola uskutočnená v letných mesiacoch dôkladná 

očista knižničných skladov v častiach, kde sú uložené viazané periodiká, nakoľko sa v nich 

vyskytli plesne. Značne poškodené viazané periodiká sme museli z fondu vyradiť.  

 Celkove bolo zviazaných 1.278 zväzkov periodík a previazaných 1.288 poškodených 

kníh. Z toho vo vlastnej dielni sme zviazali 1.866 zväzkov, ostatné sme realizovali 

dodávateľsky. 

 V uplynulom roku bolo zaslaných 3.995 upomienok, z toho 58 sa realizovalo ako 

predžalobných. Prvé, druhé aj riaditeľské upomienky sa realizujú ako výstup zo systému 

VTLS. Používatelia stratili a nahradili 81 titulov kníh.  

 V rámci ochrany knižničného fondu sa knižnica zapojila do projektu ochranného 

mikrofilmovania periodík v Slovenskej republike. Pre Slovenskú národnú knižnicu sme 

spracovali zoznam periodík, ktoré sa nachádzajú vo fonde ŠVK a je potrebné ich uchovať vo 

forme mikrofilmov. 

 

 
4.4. SLUŽBY KNIŽNICE 

 

Služby knižnice používateľom poskytovali predovšetkým oddelenie absenčných služieb, 

oddelenie referenčných služieb a oddelenie prezenčných služieb. Špecifické služby poskytuje 

aj oddelenie bibliografie. Knižničné služby sme skvalitnili vytvorením novej modernej 

multimediálnej študovne, ktorú sme slávnostne sprístupnili v marci v rámci Týždňa 

slovenských knižníc. Používatelia majú v nej k dispozícii 6 personálnych počítačov, ktoré sú 

určené na sprístupňovania CD ROM databáz, vstup do internetu a do elektronického katalógu 
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knižnice. V študovni je tiež umiestnený video prehrávač a hifi veža, na štúdium audio a video 

nahrávok s jazykovými kurzami. 

V letných mesiacoch boli urobené úpravy a  premiestnenie bibliografickej študovne a čitárne 

periodík. Touto úpravou sa vytvorili spoločné vzájomne prepojené priestory študovne 

odborných periodík a čítárne periodík. Súčasne bola v týchto priestoroch vytvorená 

a sprístupnená Študovňa elektronických kníh a periodík, ktorá zabezpečuje prístup 

používateľov do databáz Springer Verlag, ktorú má knižnica predplatenú, ale aj do voľne 

prístupných svetových databáz periodík a kníh prostredníctvom internetu.  

Upravené boli tiež priestory študovne knihovníckej literatúry. 

Používateľom knižnice sme umožnili objednávať si literatúru a predlžovať výpožičnú lehotu 

prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

 

4.4.1 Absenčné služby  

 

Základnú úlohu v oblasti absenčných služieb – udržať stav výpožičiek a používateľov na 

úrovni rokov 1999-2000 sa nepodarilo splniť napriek tomu, že pracovníci knižnice vynaložili 

značné úsilie na získavanie používateľov. Navštívili sme osobne stredné a vysoké školy, 

realizovali veľký počet exkurzií, ponúkali školám individuálne aj kolektívne formy práce 

a realizovali  akcie na propagáciu fondov a činnosti knižnice. 

Pravidelne sme zabezpečovali upomienkový proces v automatizovanej aj klasickej forme. 

Intenzívne ukladanie údajov do databázy fond sa pozitívne prejavilo v racionalizácii prác 

v požičovni –  do klasickej lístkovej absenčnej  kartotéky bola založená už len jedna pätina 

žiadaniek. Ostatné sa už realizovali automatizovane. Táto skutočnosť sa tiež odráža v poklese 

počtu nerealizovaných žiadaniek. Systém používateľa upozorní na skutočnosť, že dokument, 

ktorý si chce požičať momentálne nie je dostupný, to znamená že nevypĺňa žiadanku 

a skladníci zbytočne nehľadajú v skladoch literatúru ktorá je požičaná. 

Výpožičný proces sa uskutočňuje na základe ručne vypísaných žiadaniek. Tlačivo žiadanky 

sme inovovali – je menšie, úspornejšie. 

Počas polroka sme v knižničných skladoch museli realizovať viaceré presuny fondov a tiež 

odsun nižších čísiel signatúr (staršieho fodnu) do odľahčovacieho skladu. V knižničnom 

sklade bol nainštalovaný počítač – pracovníci skladov overujú správnosť vypísaných signatúr 

na žiadankách a podľa potreby označujú dokumenty čiarovým kódom a vytvárajú záznamy 

o exemplároch k titulom kníh, cez systém VTLS evidujú výpožičky dokumentov určených na 

prezenčné požičiavanie prostredníctvom študovní. 

 

Ukazovateľ P 2001 S  2001 

Absenčné výpožičky 131.000 132.544 

Registrovaní používatelia 11.000 3.400 

Návštevníci 86.000 41.850 

Upomienky - 2.432 

 

 

4.4.2 Prezenčné služby 
 

Oddelenie prezenčných služieb bolo v roku 2001 rozšírené o dve nové študovne, poskytujúce 

najmodernejšie elektronické a multimediálne dokumenty.  

Od 26. marca bola k oddeleniu prezenčných služieb pričlenená novozriadená multimediálna 

študovňa, ktorá sprístupňuje elektronické informačné zdroje, CD ROM databázy – 
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encyklopédie, slovníky z fondu knižnice, umožňuje prístup na internet a  vyhľadávať v online 

katalógu databázy ŠVK.  

5. septembra bola sprístupnená študovňa elektronických kníh a periodík, ktorá zabezpečuje 

prístup do plnotextových databáz kníh a periodík voľne prístupných na internete 

a konzorciálnym pripojením na službu LINK vydavateľstva Springer Verlag. 

Vzájomným priestorovým prepojením študovne odborných periodík, čitárne periodík 

a študovne elektronických periodík a kníh sa vytvorili pre používateľov optimálne podmienky 

pre využívanie klasických a elektronických periodík na jednom mieste knižnice, vytvorili sa 

v týchto priestoroch možnosti vyhľadávať v online katalógu knižnice, prepisovanie a tlač 

vlastných textov s možnosťou využívať aj  kopírovacie služby.  

 

 

Ukazovateľ m.j. P 2001  S 2001 

 

Prezenčné výpožičky (len OPS) zv. 289 000  235 271 

Absenčné výpožičky (len OPS) zv. 10 000 12 220 

Návštevníci (len OPS) os. 48 000 45 892 

Cirkulačná výpožičná služba  zv. 1 000 514 

 

 

 

Univerzálna študovňa 

 

Fond študovne je už v úplnosti uložený v databáze VTLS a to na úrovni bibliografickej aj 

exemplárovej. V mesiacoch február – marec bola vykonaná obsahová previerka a revízia 

fondu študovne, následne boli odstránené nedostatky zistené revíziou. Do fondu študovne 

bolo zaradených 541 nových kníh, služby využilo 10.560  používateľov a realizovalo sa 

62.748 výpožičiek.  

 

Študovňa odborných periodík 

 

Počas letných mesiacov boli uskutočnené úpravy študovne v súvislosti so zriadením 

komplexu študovne a čitárne periodík a študovne elektronických periodík a kníh. 

Prostredníctvom tejto študovne sa prezenčne požičiavajú aj viazané staršie ročníky periodík. 

Návštevníci študovne majú sprístupnený online katalóg knižnice a možnosť samoobslužného 

kopírovania z fondu knižnice. Služby komplexu študovne a čitárne využilo 19.110 

používateľov, ktorí realizovali 138.340 výpožičiek. 

 

Študovňa elektronických peiodík a kníh 

 

Od septembra poskytuje nové služby – využívanie elektronických databáz prostredníctvom 

internetu a predplateným konzorciálnym prístupom do databáz vydavateľstva Springer Verlag 

využívajúc službu LINK. Okrem rešeršovania v bibliografických aj plnotextových databázach 

majú používatelia možnosť študovať CD ROM prílohy kníh a periodík z fondu knižnice, 

prepísať a tlačiť vlastný text na počítači. Študovňa je vybavená štyrmi personálnymi 

počítačmi a dvomi tlačiarňami. 

Ako pomôcka pri práci s elektronickými databázami boli pracovníkom študovne spracované 

manuály na orientáciu v databázach. 

 

Čitáreň periodík 
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Čitáreň bola presťahovaná z prízemia na poschodie a bola včlenená do novovytvoreného 

komplexu, čím sa vytvorili optimálnejšie podmienky pre poskytované služby a to 

predovšetkým možnosť využívať bežný ročník periodík z voľného výberu a zviazaných 

starších ročníkov periodík na jednom mieste a súčasne využiť možnosti elektronických 

databáz. 

 

Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov 

 

Kultúrno-výchovné podujatia boli obsahom aj formou  zamerané na využívanie informačného 

prostredia študovne najmä pre študentov Akadémie umení a Konzervatória J. L. Bellu. 

V rámci spolupráce s Akadémiou umení uskutočnili sme cyklus odborných prednášok pod 

názvom Rozhovory o hudbe. Prehľad podujatí  je uvedený v prílohe č. 2 správy.  V rámci 

kolektívnych podujatí  uskutočnili sme aj hudobné predpoludnia pre dospelých telesne 

a mentálne postihnutých Domova sociálnych služieb KOMPA spojené s prehrávaním vážnej 

a populárnej hudby.  Študovňu navštívilo 6 242 používateľov, realizovalo sa 12 107 zv. 

Prezenčných a 4 294 zv. absenčných výpožičiek, poskytnutých bolo 996 faktografických 

informácií. 

 

 

 

Študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov 

 

Popri poskytovaní knižnično-informačných služieb prezenčným sprístupňovaním slovenských 

noriem a patentových spisov, zbierky zákonov a elektronických databáz ASPI a ESPACE, 

pristúpili sme k spracovávaniu slovenských technických noriem a patentových dokumentov  

ukladaním údajov do databázy ŠVK v systéme VTLS. 

So SNK v Martine sme podpísali dohodu o participácii  Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 

Bystrici na tvorbe registrujúcej slovenskej národnej bibliografie realizovaním 

bibliografického popisu slovenských patentových spisov s vročením od roku 1993 a ich 

odovzdávaním do súborného katalógu SNK.  

Slovenský ústav technickej normalizácie v Bratislave zrušil zmluvu o spolupráci so Štátnou 

vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, čo znamená že knižnica už nemá právo poskytovať 

kopírovanie slovenských technických noriem. V roku 2001 sme dopĺňali slovenské technické 

normy kúpou v počte 609 titulov a darom sme získali 2.168 kn. j. slovenských patentových 

spisov. Služby študovne využilo 2.108 osôb, realizovalo sa 9.950 zv. prezenčných výpožičiek. 

 

Nemecká študovňa 

 

V zmysle zmluvy poskytol Goethe inštitút Inter Nationes e. V. v Mníchove na činnosť 

študovne finančné prostriedky vo výške 13.000.- DM, z ktorých sa použilo 4.800 DM na  

predplatné časopisov, 8.200 DM – na nákup informačného fondu a farebnej tlačiarne 

k počítaču a úhradu nákupu stoličiek pre multimediálnu študovňu. V rámci Európskeho roka 

jazykov sme v spolupráci s Goetheho inštitútom Inter Nationes e. V. v Mníchove a v 

Bratislave zorganizovali medzinárodný workshop na tému Cudzí jazyk v komunikácii 

a získavaní poznatkov. Kultúrno-výchovné a odborné podujatia realizované v roku 2001 sú 

uvedené v prílohe č. 2 správy. Študovňu navštívilo 3.961 používateľov, realizovalo sa 11.765 

zv. prezenčných a 8.036 zv. absenčných výpožičiek. V rámci   retrospektívneho spracovania 

fondu bolo uložených do databázy ŠVKBB v systéme VTLS  2.049 bibliografických 

záznamov. 
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Multimediálna študovňa 
 

V rámci Týždňa slovenských knižníc a pri príležitosti 75. výročia vzniku Štátnej vedeckej 

knižnice v Banskej Bystrici bola sprístupnená nová  multimediálna študovňa, vybavená 6 

počítačmi, technickým zariadením na prehrávanie audiovizuálnych dokumentov. Informačné 

prostredie umožnilo využívať internet, CD ROM databázy z fondu knižnice – encyklopédie 

a jazykové slovníky,  audio a videokazety s nahrávkami jazykových kurzov, rešeršovať 

v online katalógu knižnice. Študovňu navštívilo 3.913 osôb, za využívanie techniky pri vstupe 

do internetu sa získalo 79.270.-Sk 

 

 

4.4.3 Referenčné služby  

 

Oddelenie referenčných služieb okrem svojej každodennej konzultantskej a rešeršnej práce 

zorganizovalo v prvom polroku 2001  odborný seminár – Elektronické informačné systémy – 

súčasné trendy v knižniciach. Seminár sa stretol s ohlasom v odbornej verejnosti a preto sme 

sa rozhodli organizovať ho pravidelne každý rok. 

V júni zorgnizovalo Stredisko európskych informácií  pracovné stretnutie pracovníkov 

poskytujúcich  informácie týkajúce sa európskej problematiky. Bolo to prvé stretnutie 

pracovníkov stredísk, ktoré sa uskutočnilo mimo priestorov Kancelárie Rady Európy 

v Bratislave. 

 

Úsek konzultantských služieb a MVS 

 

Pracovníčky poskytovali  konzultantskú službu používateľom, vybavovali telefonické 

požiadavky na objednanie kníh. Celkove vybavili 524  telefonických požiadaviek. 

Okrem individuálnej práce s čitateľom  venovali veľkú pozornosť  informatickej výchove 

používateľov i exkurziám študentov zo stredných  a vysokých škôl – celkove oddelenie 

referenčných služieb realizovalo 112 exkurzií. 

Naďalej sa budoval katalóg noviniek – 6 872 založených záznamov, katalóg máp – 277 

založených záznamov, overovali sa žiadanky na výpožičky s cieľom zabezpečiť doplnenie 

údajov o exemplároch do databázy knižnice v celkovom počte 6 923.. 

V rámci medziknižničnej a medzinárodnej  medziknižničnej výpožičnej služby ŠVK 

v Banskej Bystrici požičala zo svojich fondov iným knižniciam 752 knižničných jednotiek, od 

iných knižníc požičala pre svojich používateľov 437 knižničných jednotiek, z toho bolo 126 

medzinárodných medziknižničných výpožičiek. MVS sa realizuje  v prevažnej miere 

prostredníctvom elektronickej pošty a internetu. Pre žiadateľov z iných knižníc je k dispozícií 

aj elektronická verzia žiadanky MVS na webovskej stránke našej knižnice. 

 

Aktívna MVS  - počet požiadaviek: 1 889,  vybavené : 752 

Pasívna MVS  - počet požiadaviek : 779,  vybavené : 437,  MMVS : 126 

 

Úsek  rešeršných a databázových služieb 

 

Poskytoval používateľom komplex  informačných a rešeršných služieb z CD ROM databáz , 

EBSCO databáz a z iných elektronických informačných zdrojov prístupných na internete. 

Používatelia využívali i elektronické dodávanie kópii článkov z nemeckých knižníc  v rámci 

systému JASON. Prostredníctvom Univezitnej knižnice v Bratislave sme zaslali 55 

objednávok JASON NRW a využili sme 66 čísel TAN NRW. 
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Rešeršné služby využilo 2109 používateľov, ktorým bolo poskytnutých 5 717 informačných 

dotazov a rešerší, z toho 71 bolo z online databáz EBSCO.  23 tematických  rešerší bolo 

vypracovaných na základe písomných požiadaviek z iných knižníc. 

Informačné služby v rámci internetu využilo 10 890 používateľov. 

 

Stredisko európskych informácií  

 

Zabezpečuje pre používateľov informačné služby o dokumentoch Rady Európy, pravidelný 

monitoring informácií o Európskej únii a rade Európy z internetu. Zabezpečuje prezenčné 

výpožičky a prístup k elektronickým dokumentom  dotýkajúcich  problematiky európskej 

integrácii na internete. 

- Stredisko európskych informácií navštívilo 243 používateľov 

- Prezenčné výpožičky využilo 78 návštevníkov 

- Preložilo  pre Informačnú kanceláriu Rady Európy v Bratislave – 22   strán 

- Bola vytvorená webovská stránka strediska európskych informácií ŠVK BB 

- Bola vytvorená elektronická žiadanka MVS  

- Stredisko európskych informácií v spolupráci s Informačnou kanceláriou rady Európy 

v Bratislave zorganizovalo celoslovenské stretnutie pracovníkov stredísk zameraných na 

európsku problematiku – 20.6.2001 

- Projekt NAFYN – európsky dobrovoľnícky program – vypracovaný projekt na využitie 

tejto služby v knižnici.  

 

 
4.5. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 

Oddelenie bibliografie plnilo úlohy na úseku bibliograficko-informačnom, dokumentačnom, 

edičnom a na výskumných úlohách, na ktorých knižnica participuje. Plnenie celoštátnych 

a regionálnych úloh je uvedené v príslušných kapitolách správy. 

Oddelenie zabezpečovalo prezenčné výpožičky a informačné služby  v bibliografickej 

študovni, študovni historických knižničných fondov, študovni knihovníckej literatúry 

a študovni geologickej literatúry. Pravidelne je otvorená len bibliografická študovňa, 

v ostatných sa realizujú služby na požiadanie. 

Počas roka sa bibliografická študovňa presťahovala z poschodia na prízemie, kde má 

vytvorené lepšie podmienky na činnosť. Študovňa knihovníckej literatúry bola priestorovo 

upravená, vyradili za z nej zastaralé už 15 rokov nebudované kartotéky a zastaralý archív 

metodických materiálov slovenských knižníc. 

 

Ukazovateľ P 2001 S  2001 

Návštevníci študovní 1.000 531 

Výpožičky v študovniach 2.000 1.319 

Spracovanie klasických rešerší 5 - 

Excerpovanie zázn. do ed. tit.  5.000 1.666 

Excerpovanie  zázn. do bg. kartoték 2.000 4.550 

Zakladanie záznamov do kartoték 2.000 5.001 

 

Pracovníčky oddelenia začali so spracovávaním bibliografických záznamov automatizovane 

prostredníctvom systému VTLS. Celkovo bolo do elektronickej podoby uložených 2.440 

bibliografických záznamov – z toho excerptá do SNB články,  záznamy o fonde seminárnej 

knižnice, záznamy o slovacikách 18. a 19. storočia nachádzajúcich sa na území mesta Banská 

Bystrica, záznamy knižnice biskupa Zerdahelyho, záznamy o meste Banská Bystrica.  
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4.6. EDIČNÁ ČINNOSŤ 

 

 V roku 2001 bolo v rámci edičnej činnosti v knižnici spracovaných a vydaných 6 

titulov neperiodických publikácií a štyri čísla periodického titulu – občasníka knižnice 

„Knižničné noviny“. 

 K 75. výročiu vzniku Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici, ktorej 

pokračovateľkou je súčasná Štátna vedecká knižnica bola spracovaná a vydaná publikácia 

„Knižnica v premenách času“. 

 Tri tituly personálnych bibliografií boli venované osobnostiam, ktoré knižnica 

predstavila verejnosti v rámci cyklu Osobnosti – Dominikovi Skuteckému, Beloslavovi 

Riečanovi a Vladimírovi Olerínymu. 

 Spracovali a vydali sme ďalšiu časť zväzkového katalógu hudobniny vo fonde ŠVK 

a to klávesové nástroje a ako pomôcku pre používateľov služieb Zoznam objednaných 

a dochádzajúcich periodík do ŠVK v roku 2001, ktorý bol sprístupnený aj na www stránke 

knižnice.  

 V edičnom pláne na rok 2001 bolo aj vydanie titulu Kto je kto v Banskej Bystrici 

v roku 2001. Dotazníkový prieskum a redakčné práce, ktoré sa realizovali v roku 2001 boli 

náročnejšie ako sa predpokladalo a tak tento titul vyjde v 1. štvrťroku 2002.  

Edičný titul Hudobniny vo fonde ŠVK – Komorná hudba nebol ukončený z dôvodu dlhodobej 

PN zostavovateľky. Bude vydaný v 1. štvrťroku 2002. 

 

 
4.7. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 

 Vo vedecko-výskumnej činnosti knižnica pokračovala v plnení úloh, ktoré jej 

vyplývajú z kooperácie na celoslovenskej výskumnej úlohe Dejiny knižnej kultúry a Program 

slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie.  

 

a/ Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica 

- v  roku 2000 bola ukončená pasportizácia tlačí, bibliografické záznamy o uvedených 

historických fondoch sme v roku 2001 spracovávali v systéme VTLS – 1 083 záznamov, 

výstupom z tejto čiastkovej výskumnej úlohy bude elektronický katalóg tlačí 18. a 19. 

storočia na území mesta Banská Bystrica sprístupnený na www stránke našej knižnice. 

- poznatky z pasportizácie tlačí boli spracované Mgr. I. Nagyom v štúdii : Po stopách 

historického knižničného fondu Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici z rokov 

1904-1918 

b/ Seminárna knižnica Rímsko-katolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici 

- bibliograficky sme spracovali a do databázy VTLS  uložili 840 záznamov o knihách 

z fondu Seminárnej knižnice, osobná knižnica biskupa Zerdahely je už spracovaná 

v úplnosti, pokračuje sa v spracovávaní ďalších titulov 

- ukončili sme budovanie kartotéky Seminárnej knižnice v lístkovej forme (z kópií 

prírastkového záznamu, ktorý sme prebrali zo SNK) 

- spracovali a predložili sme žiadosť na zaevidovanie fondu Seminárnej knižnice ako 

historického knižničného fondu v zmysle Zákona č. 183/2000 Z. z. – knižničného zákona 

- spracovali sme internú smernicu o ochrane a nakladaní s historickým knižničným fondom 

v ŠVK. 

 

 
4.8. METODICKÁ ČINNOSŤ 
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 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemá zriaďovacou listinou určenú 

metodickú povinnosť. Vykonáva ju len v rámci vlastnej knižnice, alebo v prípade požiadania 

aj iným knižniciam. Interná metodika bola zameraná na spracovanie koncepčných, 

rozborových a štatistických podkladov a materiálov a na spracovávanie metodických pokynov 

pre prácu so systémom VTLS, ako je uvedené v prílohe správy č. 3. 

 Na požiadanie sme uskutočnili inštruktáž o spracovávaní autoritových záznamov 

v systéme VTLS pre pracovníčky Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici, poskytli 

sme metodické konzultácie pracovníčke knižnice Akadémii umení v Banskej Bystrici.  

V roku 2001 sme realizovali dva odborné medzinárodné semináre, na ktoré sme pozvali 

pracovníkov knižníc a stredísk VTEI z regiónu aj z celého Slovenska. 

 

 
4.9. INFORMATIZÁCIA KNIŽNICE 

 

 V oblasti informatizácie boli v roku 2001 uskutočnené v knižnici úlohy : 

- na nový server, zakúpený v decembri roku 2000 boli nainštalované - operačný systém, 

knižnično-informačný systém VTLS, nakonfigurované periférne zariadenia a kontá pre 

používateľov. Prenos databázy sme realizovali za pomoci pracovníka  VTLS (USA – 

Virgínia), ktorý uskutočnil návštevu v ŠVK v marci t. r. 

- realizovali sme zmenu prevádzkovateľa pripojenia knižnice do celosvetovej počítačovej 

siete internet, v súčasnosti je knižnica pripojená prostredníctvom Eurowebu. Táto 

skutočnosť výrazne zrýchlila a skvalitnila prístup a prácu v internete, 

- spracovali a vystavili sme www stránku knižnice aj so sprístupnením on-line katalógu na 

internete, stránka sme pravidelne aktualizovali 

- vytvorili sme e-mailové adresy pre pracovníkov knižnice 

- pracovníci oddelenia informačných technológií rozšírili lokálnu sieť a sprístupnili pre 

používateľov ďalšie počítače v multimediálnej študovni, v študovni elektronických 

periodík a kníh, v katalógoch a na viacerých pracoviskách knižnice 

- priebežne sme vykonávali činnosti spojené s prevádzkou serverov a systému VTLS 

- priebežne sme vykonávali činnosti so zabezpečovaním chodu lokálnej počítačovej siete 

a údržbou programového vybavenia na počítačoch v knižnici, lokálna sieť bola rozšírená 

do ďalších priestorov knižnice, 

- podľa potreby sme vykonávali činnosti spojené s nákupom techniky a programov, 

aktualizáciou programového vybavenia, následné inštalácie 

- priebežne sme vykonávali operátorské činnosti vo vzťahu k ostatným oddeleniam 

knižnice (tlač katalogizačných lístkov a čiarových kódov, výstupy zo systému) 

- vytvorené boli programy na tlač prírastkového zoznamu zo systému VTLS, tlač prihlášky, 

preukazu používateľa a čitateľského listu zo systému VTLS,  

- priebežne sa zabezpečovala technická stránka všetkých serverov a počítačov 

unštalovaných v knižnici.  

 

 
4.10. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 

 Pracovníci knižnice sa v rámci svojej špecializácie zúčastňovali porád, seminárov 

a školení, ktoré organizovali iné inštitúcie a organizácie, Účasť na takýchto podujatiach je 

uvedená v prílohe č. 7 správy. 

 PhDr. Oľga Lauková – riaditeľka knižnice sa zúčastnila intenzívneho kurzu 

nemeckého jazyka v Bonne (realizovaný na základe spolupráce s Goetheho inštitútom Inter 

Nationes e. V. v Mníchove) 
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 Cyklus vzdelávania PROLIB,  ktorý organizovala Technická univerzita v Košiciach 

v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene absolvovali : 

- Mgr. Katarína Vyšná – kurz „Digitálne knižnice“ 

- Mgr. Michal Smrkal – kurz „Vplyv informačných technológií na manažment knižníc“ 

Kurzy boli ukončené záverečnou prácou a skúškami. Účastníci získali osvedčenie 

o absolvovaní kurzu. 

 

 V rámci interného vzdelávania sa uskutočnili nasledovné prednášky a zaškolenie 

pracovníkov knižnice :  

- vstupné zaškolenie novoprijatých pracovníkov v oblasti OBP, PO a celkovej odbornej 

činnosti knižnice 

- zaškolenie na základy používania počítača práce s knižničným systémom VTLS pre 

nových pracovníkov a pracovníkov, ktorí v priebehu roku začali pracovať s počítačom 

- prednáška „Problematický zákazník“ – pre pracovníkov v styku s používateľmi 

- prednáška „Zmeny v knižniciach a potreba zmien“ – pre vedúcich pracovníkov v knižnici 

- štruktúra a činnosť knižnice – výklad pre zamestnancov úseku skladov odd. abs. služieb 

- organizačná štruktúra, činnosť a služby  študovní ŠVK – pre pracovníkov knižnice 

- výklad novelizácie Pracovného poriadku ŠVK  - pre všetkých pracovníkov knižnice 

- formát US MARC v systéme VTLS – pre autority,  normy, patenty – pre pracovníkov 

pracujúcich s uvedenými formátmi 

- práca s Internetom pre pracovníkov knižnice a LHM 

- formát US MARC, ISBD, AACR2 – základné informácie o uvedených štandardoch a ich 

aplikácii v ŠVK 

- vedúci oddelení absolvovali odborný kurz pre manažment knižnice, ktorý pozostával 

z dvojmesačného kurzu angličtiny a z prednášky a cvičenia zameraného na komunikáciu 

a asertivitu. 

 

 
4.11. REPROGRAFICKÉ A KNIHVIAZAČSKÉ SLUŽBY 

 

V roku 2001 bola hlavná činnosť Oddelenia reprografických služieb predovšetkým zameraná 

na nasledovné oblasti: 

-  kopírovanie a rozmnožovanie dvojrozmerných materiálov pre užívateľov a čitateľov 

knižnice, ale aj pre komplexnú internú potrebu knižnice (pracovníci, vedúci oddelení a 

podobne) 

-  knižnú väzbu, knihárske práce, opravy kníh a knižných väzieb 

- grafické, výtvarné, dizajnérske a rozmnožovacie práce na materiáloch činnosti knižnice, 

ktoré boli vydávané v rámci propagácie knižnice (letáky, pozvánky, oznámenia…atď.) a tiež 

v rámci jej edičnej činnosti 

- grafické a rozmnožovacie práce súvisiace s organizovaním cyklu Osobnosti (bibliografie, 

malé bibliofílie) 

- podiel a zodpovednosť za prevádzku a zabezpečovanie komplexnej výstavnej činnosti a 

organizovanie výstav v priestoroch knižnice aj mimo nej. 

 

V rámci svojej hlavnej činnosti Oddelenie reprografických služieb realizovalo nasledovné 

výkony: 

 

Výkon Počet Sumár 

Kopírovanie externé – Xerox 36 500  

Kopírovanie interné – Xerox 83 755  
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Kopírovanie externé – Minolta 12 070  

Kopírovanie interné – Minolta 37 643  

Suma v SK 145 256,60 Sk 169 968 ks 

   

Väzba tvrdá 1 792  

Väzba mäkká 1 591  

Potlač kníh (zlátenie) 2 633  

Iné knihárske  (krabice, rezy, štítky, 

knihárske dosky..atď) 

148 272  

 

V rámci materiálno-technického rozvoja bolo oddelenie reprografických služieb v roku 2001 

doplnené o zariadenia : 

- laminovací stroj ATTALUS 1300 A3 

- viazací stroj na tepelnú väzbu MAXIBIND ELEKTRONIC 

Plynule sa dopĺňal potrebný materiál na uskutočnenie kopírovacích a knihárskych prác 

v dielni. 
4.12. PRIESTOROVÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI KNIŽNICE 

 

 Priestorové podmienky knižnice sa v roku 2001 zlepšili realizovaním nasledovných 

prác a úprav : 

- po stavebnej a technickej stránke sa upravili priestory pre nové študovne – multimediálnu 

a elektronických periodík a kníh 

- upravili sa priestory študovne knihovníckej literatúry a viacerých pracovní 

bibliografického oddelenia v podkroví 

- upravili sa priestory a presťahovali sa bibliografická študovňa a čitáreň periodík 

- vydezinfikovali, ošetrili sa proti vlhkosti a omaľovali sa priestory skladov, kde sú uložené 

viazané periodiká (výskyt plesne) 

- upratali sa priestory podkrovia, ktoré je v rekonštrukcii 

- vyradil a zlikvidoval sa nepotrebný a znehodnotený majetok knižnice. 

 

4.13. Spracované projekty a získané finančné prostriedky sponzorstvom v roku 2001 

 

a/ Spracované a podané projekty 

- Informatizácia a internetizácia ŠVK v Banskej Bystrici – Viacúčelové kultúrne 

a vzdelávacie centrum – Verejná pokladničná správa – 23 mil. Sk 

- Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia budovy ŠVK Lazovná 9 – Verejná pokladničná 

správa – 10 mil. Sk 

- Elektronizácia ŠVK – Verejná pokladničná správa – 1,250.000.- Sk 

- Bibliografická registrácia slovenských patentových spisov ako súčasť budovania 

Slovenskej národnej súbežnej bibliografie – Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society 

Foundation – 100.000.- Sk 

- Vzdelávacie aktivity ŠVK v Banskej Bystrici v roku 2001 – International Visegrad Fund – 

IVF – 310.000.- Sk 

- Doplnenie zahraničnej odbornej literatúry a hudobnín do fondu ŠVK – ŠFK Pro Slovakia – 

100.000.- Sk 

- Hana Ponická – personálna bibliografia – ŠFK Pro Slovakia – 42.500.- Sk 

- Doplnenie vybavenia reprografickej dielne ŠVK – Verejná pokladničná správa – 250.000.- 

Sk 
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- Centrálne sprístupňovanie CD ROM databáz v ŠVK – 1. etapa spolupráce regionálneho 

združenia Metropolis – Verejná pokladničná správa – 364.000.- Sk 

- Informačné centrum plnotextových databáz – konzorciálny poplatok služby LINK – 

Verejná pokladničná správa - 50.000.- Sk 

- Systém JASON – poskytovanie služby používateľom ŠVK – Verejná pokladničná správa – 

120.000.- Sk 

- Zakúpenie sieťovej verzie CD ROM databáz SNB a ČNB – Verejná pokladničná správa – 

35.000.- Sk 

- Vytvorenie 20 študijných miest s počítačmi v rekonštruovanej Univerzálnej študovni – 

Verejná pokladničná správa – 900.000.- Sk 

- Sprístupňovanie a poskytovanie informácií o slovenských technických normách 

prostredníctvom elektronických databáz – 90.000.- Sk 

 

b/ Získané finančné prostriedky z grantov a spoznorstvom 

- Nadácia K. a J. Cikkerovcov                            30 000,- Sk 

  na Cikkerov rok pre LHM 

- ŠFK PRO SLOVAKIA      10 000,.Sk 

  Fin.prísp. na vydanie publikácie Knižnica v premenách času 

- Informačná kancelária RADY EUROPY    60 000,- Sk 

  Na činnosť Strediska európskych informácií v ŠVK 

- Mesto Banská Bystrica      10 000,- Sk 

  na symfonický koncert z diel J. Cikkera - LHM 

- Ľudová banka, a. s.       10 000,- Sk 

   na doplnenie výpočtovej techniky 

- Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo BB    20 000,- Sk 

 

 

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

5.1    Rozbor finančného hospodárenia za rok 2001  

 

KÚ v Banskej Bystrici schválil na rok 2001 pre ŠVK v Banskej Bystrici záväzné 

ukazovatele a limity štátneho rozpočtu, ktoré boli v priebehu roka 2001 upravované 

rozpočtovými opatreniami bežných transferov. 

 

 

P r e h ľ a d   výnosov za rok 2001 
 

Ukazovateľ 

 

Schválený rozpis 

(tis. Sk) 

Upravený 

rozpis 

(tis. Sk) 

Skutočnosť 

(tis. Sk) 

% 

k upravenému  

rozpisu 

Príspevok na 

prevádzku 

16 148 16 350 16 350 100,0 

Tržby z predaja 

služieb 

2 120 2 120 2 585 121,9 

Úroky - - - - 

Iné ostatné výnosy - - 218 - 

Kurzové zisky   - - 

Tržby z predaja 

majetku 

- - - - 

Zdroje celkom 18 268 18 470 19 153 103,7 
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 ŠVK v Banskej Bystrici ako príspevková organizácia hospodárila v roku 2001 

s finančnými prostriedkami, ktoré boli tvorené príspevkom na prevádzku zo štátneho rozpočtu 

vo výške 16 350 tis. SK a tržbami za poskytované služby. 
 

Trieda Názov Schválený 

rozpis na r. 

2001  

(tis. Sk) 

Upravený 

rozpis na rok 

2001  

(tis. Sk) 

Skutočnosť 

za r. 2001 

(tis. Sk) 

% 

k upravenému 

rozpisu602 

602 Tržby za vlastné výkony 

a služby 

2 120 2 120 2 585 121,9 

 Tržby za poskytované služby 2 120 2 120 2 585 121,9 

64 Ostatné výnosy - - - - 

642 Ostatné pokuty a penále - - - - 

644 Úroky z finančných účtov - - 41 - 

645 Kurzové zisky - - - - 

649 Iné ostatné výnosy - - 174 - 

65 Tržby z predaja - - - - 

654 Tržby z predaja materiálu - - 3 - 

691 Prevádzkové dotácie 16 148 16 350 16 350 100,0 

6 Výnosy celkom 18 268 18 470 19 153 103,7 

Náklady 
 

 Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách uvádza 

nasledujúca tabuľka 
 

Účtovná 

skupina 

Názov položky Upravený rozpis 

na rok 2001  

(tis. Sk) 

Skutočnosť 

za rok 2001 

(tis. Sk) 

% 

50 Spotrebované nákupy 3 180 3 612 113,58 

51 Služby 2 393 2 657 111,03 

52 Osobné náklady 11 697 11 552 98,76 

53 Dane 23 20 86,96 

54 Ostatné náklady 414 526 127,05 

55 Odpisy 763 773 101,31 

Spolu: 18 470 19 140 103,63 

 

 

Účtová skupina 50 – Spotrebované nákupy 

 

 Finančné prostriedky v tejto účtovnej skupine boli čerpané najmä na úhradu 

predplatného za časopisy, nákup kníh, noriem, CD ROM databáz a hudobnín. Ďalšou 

položkou, ktorá ovplyvnila čerpanie bol nákup spotrebného materiálu pre reprografiu, 

kancelárskych potrieb, náhradných dielov k výpočtovej technike, materiálu pre údržbu a iné. 

Taktiež boli uhrádzané zmluvné platby za dodávku elektrickej energie, tepelnej energie, vody 

a plynu. V rámci čerpania plánovaných finančných čiastok došlo pri realizácii požiadaviek 

k prečerpaniu v položke nákupu drobného hmotného majetku financovaného z naviac plnenia 

príjmov tržieb za predaj vlastných služieb a nákupu PHM z dôvodu ich cenových úprav. 

Autodoprava a kontrola dodržiavania stanovených noriem spotreby bola zabezpečovaná 

mesačne pre každé vozidlo. Vykonávala sa bežná údržba motorových vozidiel. Zákonné 

poistenia na motorové vozidlá boli poukázané v stanovenom termíne. 

 

Účtovná skupina 51 – Služby 

 

 V predmetnej položke sa čerpali finančné prostriedky na zmluvnú údržbu 

automatizovaného knižnično-informačného systému VTLS, ekonomických programov, 
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údržbu výpočtovej techniky a prevádzkovateľa pripojenia na internet Euroweb, teletónne 

poplatky, poštovné, tlačiarenské služby – väzba novín a časopisov dodávateľským spôsobom, 

ochrana objektov, nájomné za prenajaté depozitné sklady a priestory LHM, cestovné, správne 

poplatky a iné. Finančné prostriedky boli čerpané aj na údržbu a opravy strojov, budov, 

výpočtovej techniky, motorových vozidiel. Okrem toho sa realizovali aj opravy menšieho 

rozsahu a plánovaná údržba kopírovacej techniky. 

 

Účtovná skupina 52 – Osobné náklady 

 

 V tejto účtovnej skupine boli použité finančné prostriedky na čerpanie miezd, odvodov 

do poistných sociálnych fondov a fondu zamestnanosti. Z tejto položky boli ďalej uhrádzané 

faktúry za závodné strovanie zamestnancov, ako aj ostatné osobné náklady. 

 

Účtovná skupina 53 – Dane a poplatky 

 Finančné prostriedky v tejto položke boli použité na úhradu dane z nehnuteľností 

Mestu Banská Bystrica za rok 2001, za prenajaté nebytové priestory a časť je hradená aj 

z podnikateľskej činnosti.  

Účtovná skupina 54 – Ostatné náklady 

 

 Finančné prostriedky boli použité na úhradu :  

- zákonného a havarijného poistenia vozidiel, zákonného poistenia zamestnancov 

- poistenia majetku 

- povinného prídelu do sociálneho fondu 

- členské poplatky neziskovým organizáciám (SAK, SSK, Zväz múzeí) 

- poplatkov za neplnenie zamestnávania ZPS 

- nákkladov na civilnú službu 

 

Účtovná skupina 55  - Odpisy 

 

 Finančné prostriedky v tejto položke tvoria odpisy, ktoré vytvorila organizácia 

v zmysle odpisového plánu na rok 2001 vo výške 772.578.- Sk. Vzhľadom na disponibilné 

zdroje bolo prevedených na účet fondu reprodukcie 772.578.- Sk. 

 

Hospodársky výsledok 

 

 Organizácia v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 19 140 tis. Sk, výnosy 

vo výške 19 153 tis. SK. Hospodársky výsledok za sledované obdobie rok 2001 predstavuje 

zisk vo výške 13 tis. Sk.  

 
 

Trieda Názov Upravený 

rozpočet 

na r. 2001 

(tis. Sk) 

Skutočnosť 

za r. 2001 

(tis. Sk) 

%  

plnenia 

50 Spotrebované nákupy 3 180 3 612 113,6 

501 Spotreba materiálu  2 253 2 671 118,5 

 Reprografické stredisko 280 323 115,3 

 Kancelárske potreby 158 110 69,6 

 Serv. materiál zml. na kopír. str. 45 38 84,4 

 DHM 20 329 1645,0 

 Čistiace potreby 53 54 101,9 

 Knihy 552 550 99,6 
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 Časopisy 559 592 105,9 

 Normy 50 52 104,0 

 CD, CD ROM, noty, mapy 100 102 102,0 

 Zbierkové predmety LHM 30 14 46,7 

 Bielizeň, odev, obuv, OPP - 13 - 

 ND k výpočtovej technike 75 71 94,6 

 Toner do tlačiarní a kop. Strojov 60 81 135,0 

 PHM 57 54 94,7 

 Fotomateriál 9 14 155,5 

 Materiál na údržbu budov a áut 200 172 86,0 

 Špec. Materiál pre PO 5 7 140,0 

 Iné - 95 - 

502 Spotreba energie 927 941 101,5 

 Elektrická energia 391 421 107,6 

 Voda 21 13 61,9 

 Tepelná energia 200 199 99,5q 

 Plyn 315 308 97,7 

51 Služby 2 393 2 657 111,0 

511 Opravy a údržba 264 262 99,2 

 Údržba strojov (kopírovacích, ostat.) 40 35 86,7 

 Údržba budov + EZS, EPS, výťahov 145 141 97,2 

 Údržba motorových vozidiel 64 24 37,5 

 Údržba výpočtovej techniky 15 10 66,6 

 Údržba hasiacich prístrojov - 30 - 

 Ostatné - 22 - 

512 Cestovné 40 53 132,5 

 Vnútroštátne 30 38 126,6 

 Zahraničné 10 16 160,0 

513 Reprezentačné 5 22 440,0 

     

518 Ostatné služby 2 084 2 320 101,4 

 Pozáručný servis, SW služby (Proces, Amicomp) 265 343 129,4 

 Telefónne poplatky, fax 215 167 77,6 

 Údržba systému VTLS 559 559 100,0 

 Euroweb-Internet 90 90 100 

 Výkony spojov (rozhlas-televízia) 10 9 90,0 

 Poštovné 89 89 101,9 

 Školenia, semináre 32 23 71,8 

 Software-nehmotný majetok - 40 - 

 Právne služby 16 10 62,5 

 Bezpečnostná služba zabezp. 46 34 73,9 

 Tlačiarenské práce, väzba 110 188 170,9 

 Stočné 39 47 120,5 

 Komunálne služby, odv. Odpadu 20 20 100,0 

 Revízie zariadení 95 96 101,0 

 Nájomné za prenájom 283 293 103,5 

 Ostatné služby, pošt. priečinok, sp. poplatky 215 312 145,1 

52 Osobné náklady 11 697 11 552 98,7 

 Mzdové náklady 8 208 8 308 100,0 

 Z toho OON 185 271 146,5 

 Odvod poistného 3 158 3 018 95,6 

 Zákonné sociálne náhrady 231 226 97,8 

53 Dane a poplatky 23 20 86,9 

 Daň z nehnuteľností 23 20 86,9 

 Ostatné nepriame dane a poplatky - - - 

54 Ostatné náklady 414 526 127,1 

 Povinný prídel do SF 36 43 119,4 

 Poistné za majetok + autá 226 224 99,1 
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 Zákonné poistenie zamestnancov 16 15 93,7 

 Členské poplatky 9 7 77,7 

 Civilná služba 110 177 160,9 

 Poplatky banke - 16 - 

 Poplatky za nespl zam. ZPS 12 24 200 

 Kurzové straty - - - 

 Iné ostatné náklady 5 20 400 

55 Odpisy 763 773 101,3 

 Odpisy HIM+zostatková cena vyradeného majetku 763 773 101,3 

Náklady celkom 18 470 19 140 103,6 

 

 

 

Pohľadávky  

 

V hodnotenom období ŠVK v Banskej Bystrici venovala pozornosť vymáhaniu pohľadávok 

za neuhradené služby a nájomné. Pohľadávky boli vymáhané pokusmi o zmier a vo väčšine 

prípadov klienti záväzky postupne uhrádzali. 

 

 Stav pohľadávok k 31. 12. 2001 poskytuje nasledovná tabuľka : 

 
Druh pohľadávky v tis. Sk 

Pohľadávky z obchodného styku 120 

Pohľadávky voči zamestnancom 0 

Ostatné pohľadávky 10 

Spolu: 130 

Podľa dĺžky od vzniku  

Pohľadávky do 1 roka 130 

Pohľadávky nad 1 rok - 

Spolu: 130 

 

 

 Záväzky 

 

 V roku 2001 organizácia nevykazuje žiadne záväzky do jedného roka voči 

dodávateľom po lehote splatnosti. 

 Organizácia vykazuje záväzky v lehote splatnosti celkovo v sume 188.101,40 Sk, (25 

faktúr). Záväzky v sume 188.101,40 Sk za dodávku elektrickej energie, plynu, vodného 

a stočného, telekomunikácie, odvoz komunálneho odpadu, boli uhradené v leho splatnosti 

v mesiacu január 2002.  

 

Zamestnanci a mzdové náklady 
 

Ukazovateľ Merná jedn. Rozpis 

na r. 2001 

Skutočnosť 

za r. 2001 

% 

plnenia 

Mzdové náklady v tis. Sk 8 308 8 308 97,8 

Z toho: 

-mzdy, platy a ost. 

osobné vyrovnania 

v tis. Sk 8 123 8 037 98,3 

OON v tis. Sk 185 271 87,6 

Priemerný evidenčný 

počet zamestn. Prep. 

Osoby 88 79,6 97,7 

Priemer.mesač. plat Sk 7 692 8 414 100,6 
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 Na rok 2001 bol pre ŠVK v Banskej bystrici stanovený záväzný ukazovateľ počet 

zamestnancov, a to 88 osôb. Skutočnosť v roku 2001 bola 81 zamestnancov, čo predstavuje 

plnenie 92,1 %. 

 Rozpisom a úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 boli 

Krajským úradom v Banskej Bystrici pre ŠVK v Banskej Bystrici stanovené nasledovné 

limity :  

- Listom KÚ-2001/00012-21 zo dňa 25. 1. 2001 rozpis záväzných ukazovateľov 

ŠR na rok 2001  

- Listom KÚ-2001/00012-338 zo dňa 23. 7. 2001 rozpočtové opatrenie. 

Týmto rozpočtovým opatrením na základe uznesenia vlády SR č. 509 zo dňa 13. 6. 2001, 

ktorým schválila zmeny a doplnky nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových 

pomeroch zamestnancov v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách nám KÚ 

v Banskej Bystrici upravil záväzné ukazovatele rozpočtu na r. 2001 o 202 tis. SK na 

zabezpečenie reálnych platov zamestnancom v rozpočtovej a príspevkovej sféry. 

Listom kˇU-2001/00012-589 zo dňa 20. 11. 2001 bol na základe našej žiadosti daný súhlas na 

presun nákladových položiek ŠR na r. 2001 

 

 

Čerpanie príspevku na investície 

 

 Pre rok 2001 nebol ŠVK v Banskej Bystrici pridelený žiadny kapitálový transfer 

a z toho dôvodu nebolo možné ani pokračovať v rekonštrukcii objektu Lazovná 9, na 

rekonštrukciu strechy a podkrovia tohto objektu je od roku 1995 schálený investičný program. 

Obstaranie HIM sa podarilo vďaka vykrytým odpisom, čím bolo možné čerpať finančné 

prostriedky z fondu reprodukcie. 

 

Prehľad HIM, NIM a DHIM v roku 2001 
 

HIM Počet kusov Názov 

 1 Server HP ENTERPISS pre kniž. výp. systém 

 3 Počítač pre študovňu el. kníh a periodík 

 1 Tlačiareň HP Laser pre odd. abs. sl.  

 1 Videorekordér pre LHM 

NIM  MS Publisher 2000 CZ 

 4 Počítače 

 6 Snímače čiarového kódu 

 4 Kovová kartotéka A5 

 1 Skener UMAX 

 1 Fotoaparát FOTOCANON 

 2 Laminovací stroj 

 1 Stroj na tepelnú väzbu – viazače MAXIBIND 

 1 Priemyselný vysávač GAS 

 2 Samoobslužný vozík do skladov 

 67 Stoličky do študovní 

 3 Pokladničky 

 2 Várna konvica 

 5 Skrinka 

 

 

Ochrana a správa majetku 

 

 Správa majetku v ŠVK v Banskej Bystrici bola realizovaná v zmysle zákona NR SR č. 

278/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. K 31. 12. 2001 mala ŠVK pre zabezpečenie 
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prevádzky v správe majetok v skutočnom fyzickom objeme a v účtovnej hodnote v OC 

71,316.477.- Sk v členení :  
 

Hmotný investičný majetok 63 426 820 

Nehmotný investičný majetok 1 532 986 

Drobný hmotný a nehmotný majetok 6 356 671 

Ostatné evidované predmety - 

Spolu 71,316.477.- 
 

ŠVK v Banskej Bystrici má v správe nehnuteľný majetok v obstarávacej hodnote 

66,755.994 Sk čo predstavuje šesť nehnuteľností v celkovej výmere 4 494 m2 v hodnote 

45,768.594 Sk a pozemky o výmere 5.018 m2 v hodnote 20,987.400 Sk.  

Obstaranie hmotných investícií je v čiastke 19,443.743,60 Sk. Jedná sa o nezaradenú 

čiastku na budovu ŠVK Lazovná 9, kde ešte pokračuje rekonštrukcia krovu, podkrovia 

a strechy na tomto objekte.  

 Ochrana majetku v správe organizácie je zabezpečovaná bezpečnostnými zariadeniami 

napojenými na pult policajnej ochrany KRPZ. V klade MTZ bolo k 31. 12. 2001 uložený 

materiál – kancelárske potreby a čistiace prostriedky v celkovej finančnej hodnote 47.843,55 

Sk. V zmysle Zákona č. 563/1991 Zb. sa vykonala riadna inventarizácia hmotného 

a nehmotného majetku k 31. 12. 2001. Pri inventarizácii sa preukázalo, že operatívna 

evidencia je vedená v súlade s účtovnou evidenciou.  

 

Sociálny fond 

 

 Na závodné stravovanie boli čerpané finančné prostriedky vo výške 28.296.- Sk, na 

dopravu podľa paragrafu 7 odst. 1c) príspevok vo výškd 1.560.- Sk.  

 

 Fond reprodukcie 

 

 V hodnotenom období bon reprodukcie pozostával z odpisov vo výške 772.578.- Sk, 

z daru 20.000.- Sk od Rímsko-katolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica na základe 

darovecej zmluvy, z daru 10.000.- Sk od Ľudovej banky a. s. Bratislava na základe darovacej 

zmluvy a zostatku na účte reprodukcie vo výške 140.513,18 Sk. Za sledované obdobie boli 

zdroje využité na nákup HIM vo výške 634.255,76 Sk, pričom sa 30.000.- Sk uhradilo 

z prostriedkov grantu. 

 

 

6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

V ŠVK bol v roku 2001 priemerný evidenčný počet zamestnancov 81 a priemerný 

prepočítaný počet 79,6 osôb.  

ŠVK zamestnáva 25 pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním (aj s LHM) 

 

6.1 Organizačná štruktúra ŠVK 

 

RIADITEĽKA 

Námestníčka riaditeľky 

Námestníčka riaditeľky pre LHM 

Sekretariát, personálny referent (podateľňa)  
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ODBORNÉ ODDELENIA KNIŽNICE 
 

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov (tel. 415 46 71) 

- úsek akvizície 

- úsek spracovania 

- úsek periodík 

- úsek ochrany a revízie  

 

Oddelenie absenčných služieb (tel. 412 32 05) 

- úsek požičovne  

- úsek knižničných skladov 

 

Oddelenie prezenčných služieb (tel. 415 20 20) 

- univerzálna študovňa 

- študovňa odborných periodík 

- študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov 

- študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov 

- multimediálna študovňa 

- študovňa elektronických kníh a periodík 

- nemecká študovňa 

- čitáreň periodík 

 

Oddelenie referenčných služieb (tel. 415 20 20) 

- úsek konzultantských služieb 

- úsek databázových služieb a MVS 

- Stredisko európskych informácií 

 

Bibliografické oddelenie (tel.415 46 51) 

- úsek súbežnej národnej bibliografie 

- úsek bibliografických služieb 

- úsek retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín knižnej kultúry 

 

Ekonomicko-správne oddelenie (tel. 415 36 15) 

- úsek ekonomický 

- úsek správy budov, technickej prevádzky, PO, CO, BOZP 

 

Oddelenie informačných technológií (tel. 415 36 14) 

- úsek správy databázy 

- úsek technicko-operátorských činností 

 

Oddelenie reprografických služieb (tel. 415 36 16) 

- úsek knihárskych prác 

- úsek reprografických prác 

 

Literárne a hudobné múzeum (Špecializovaný organizačný útvar ŠVK) 

- úsek spoločensko-vedný 

- úsek dokumentačný a kultúrno-prezentačný 

- vysunuté expozície 

- Literárna expozícia J. G. Tajovského a Hany Gregorovej v Pamätnom dome v Tajove 

- Pamätná izba Jozefa Murgaša v budove bývalej školy v Tajove 
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- Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu 
 

 

Stav zamestnancov: 

Rok Priemerný evidenčný počet zamestnancov 

 Prepočítaný vo fyzických osobách 

1999 73,24 78,2 

2000 68,35 67 

2001 79,6 81 

 

V priebehu roku 2001 bolo prijatých do pracovného pomeru  11 zamestnancov na dobu 

určitú, 4 zamestnanci na dobu neurčitú. Pracovný pomer skončilo 12 zamestnancov a to 2 

odchod do starobného dôchodku, 1 odchod do invalidného dôchodku, 1 odchod na vojenskú 

základnú službu, 4 zamestnanci uzatvorené pracovné zmluvy na dobu určitú a 4 ukončili 

pracovný pomer dohodou. Zamestnávame 1 pracovníka so zmenenou pracovnou 

schopnosťou. V organizácii je 42,5 hodinový pracovný týždeň. 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2001 

Do 20 r. 21-30 r. 31-40 r. 41-50 r. 51-60 r. Nad 61 r. 

Nemáme 19 14 27 20 1 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2001 

ZŠ SO ÚSO VŠ 

   BC Mgr.,Ing.,PhDr.,PaedDr. 

3 12 38 2 26 

 

 

Priemerná mesačná mzda 

Rok  

1999 7 586,- Sk 

2000 8 372,- Sk 

2001 8 414,- Sk 

 

 

Priebežné vzdelávanie 

Priebežné vzdelávanie sa uskutočňovalo za účelom prehlbovania vedomostí a získavania 

pracovných zručností zamestnancov ŠVK. 

V období od februára do júna 2001 prebiehal kurz anglického jazyka pre riadiacich 

zamestnancov ŠVK, ktorý k výkonu svojej pracovnej činnosti nevyhnutne potrebujú znalosť 

anglického jazyka. 
 

 

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
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Ukazovateľ P/2001 S  2001 

Prírastky celkom  zv. 10.000 13.892 

z toho : knihy  zv. 7.000 7.569 

             periodiká zv. 1.000 2.833 

             špeciálne dokumenty zv. 2.000 3.490 

Počet titulov odoberaných periodík tit. 1.100 1.219 

Menná katalogizácia tit. 8.000 9.423 

Vecná katalogizácia tit. 8.000 8.087 

Retrospektívne ukladanie údajov tit. 20.000 30.741 

Registrovaní používatelia os. 11.000 7.935 

Návštevníci os. 180.000 138.553 

Výpožičky zv. 470.000 370.915 

- z toho : absenčné zv. 140.000 132.544 

                prezenčné zv. 330.000 236.668 

                MVS, CVS zv. 3.000 1.703 

 

Edičná činnosť tit. 9 6 

z toho : Knižničné noviny č. 1/4 1/4 

             ostatné tit. 8 5 
 

 

 

 

 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2001 
 

 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici plnila v roku 2001 úlohy podľa plánu 

s prihliadnutím na priority. Limitujúcim faktorom činnosti boli finančné prostriedky, ktorých 

zabezpečenie sa pohybovalo na úrovni roku 2000, pričom nákup zdrojov na trhu opäť 

zaznamenal nárast. 

 V oblasti doplňovania knižničných fondov sa knižnica snažila o zachovanie kontinuity 

v budovaní fondov, predovšetkým periodík a noriem. Situáciu v oblasti doplňovania 

špeciálnych technických dokumentov skomplikovalo predovšetkým zrušenie dohody zo 

strany SÚTN o bezplatnom dodávaní jedného exempláru STN a možnosti ich kopírovania. 

Pre knižnicu to znamenalo nárast finančných prostriedkov na doplnenie aspoň veľmi 

žiadaných STN, s nemožnosťou dodržať kontinuitu. Pri doplňovaní domácej aj zahraničnej 

literatúry sa dodržiavali prísne kritériá, overovanie na duplicitu a zakupoval sa len najnutnejší 

počet exemplárov. Pozornosť sa venovala aj aktualizácii knižničného fondu, realizovali sa 

obsahové previerky čiastkových fondov a revízie čiastkových fondov. 

Za účelom čo najširšieho sprístupnenia fondu v elektronickej forme sa pokračovalo 

v intenzívnom retrospektívnom ukladaní údajov do databázy VTLS. 

 V oblasti základných knižničných služieb sa nám napriek zvýšenému osobnému úsiliu 

všetkých pracovníkov knižnice nepodarilo naplniť plánovaný stav používateľov. Tento 

ukazovateľ v porovnaní s rokom 2000 poklesol.  

Poskytované knižničné služby sme v roku 2001 rozšírili o poskytovanie nových moderných 

služieb na báze informatizácie a elektronizácie. Vytvorili a sprístupnili sme používateľom dve 

nové študovne – multimediálnu a študovňu elektronických periodík a kníh, zabezpečili sme 

vstu do internetu cez komerčného prevádzkovateľa, čo sa odrazilo na kvalite prístupu 

a vstupom do konzorcia Springer-Verlag prostredníctvom služby LINK sme zabezpečili 

používateľom prístup do plnotextových databáz periodík tohto vydavateľstva.  

 V rámci ďalšej elektronizácie knižnice sme zapojili do lokálnej počítačovej siete nový 
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výkonný server a  nové počítače. Spracovali a vystavili sme www stránku knižnice a cez ňu 

súčasne sprístupnili online katalóg. Automatizácia knižničných procesov v rámci systému 

VTLS prebiehala bez porúch, jeho využiteľnosť sa aj v roku 2001 zvýšila. V najbližšom 

období však bude potrebné investovať finančné prostriedky na získanie úplne novej verzie 

systému VTLS pod názvom Virtua.  

 Z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov sa v roku 2001 nepokračovalo 

v prácach na rekonštrukcie strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9. 

V týchto priestoroch bude po rekonštrukcii zriadená nová moderná univerzálna študovňa. 

 Za účelom zvládnutia nových a náročnejších úloh pracovníkmi knižnice venovala 

knižnica pozornosť vzdelávaniu pracovníkov. Pravidelne sme preškoľovali svojich 

pracovníkov interným školením a vysielali ich na vzdelávacie podujatia, ktoré organizovali 

iné organizácie a inštitúcie.  

 Organizovaním skupinových kultúrno-výchovných a vzdelávacích foriem práce, 

edičnou a publikačnou činnosťou knižnica významne propagovala svoje služby a činnosť 

v širokej verejnosti 

  

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 

 

 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zabezpečuje v zmysle Ústavy SR slobodný 

a rovnoprávny prístup k informáciám šíreným na rôznych druhoch nosičov. Uspokojuje 

vedecko-výskumné, informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby občanov. 

 Knižničné fondy sú budované univerzálne a knižnica poskytuje svoje služby 

prednostne pre občanov regiónu stredného Slovenska, ale aj občanov celého Slovenska. Jej 

používateľmi sú študenti stredných a vysokých škôl, stredoškolský a vysokoškolský 

pedagógovia, štátni zamestnanci, podnikatelia, pracovníci vedy a výskumu, ekonómovia, 

právnici a podobne.  

 ŠVK každoročne venuje pozornosť novým používateľom – organizovaním vstupných 

prednášok, inštruktáží, exkurzií prvých ročníkov štúdia na vysokých školách, realizovaním 

vyučovacích hodín priamo v knižnici, propagáciou svojich služieb v tlači a elektronických 

médiách.  
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Štátna vedecká knižnica 

Banská Bystrica      Príloha č. 1 

 

 

 

Štatistika výkonov rok 2001 

 

 

 

Kód    Ukazovateľ    S 2000 S  2001 
 

501 Celkový stav KF 1 637 233 1,643.108 

501.1 Z toho : knihy a viaz preriod. 594 293 596.678 

               ostatné dokumenty 1 042 940 1,046.430 

510 Prírastok 13 368 13.892 

510.1 Prírastok - čistý - 5.875 

511 Prírastok - knihy 7 072 7.569 

                 - periodiká 2 001 2.833 

                 - špec. dokumenty 4 295 3.490 

                    z toho : komp.platne (CD) 71 62 

                                 hudobniny 270 481 

                                 mg pásky 4 8 

                                 videokazety 4 10 

                                 mapy 184 100 

                                 CD ROM 125 52 

                                 normy STN 1 463 609 

                                 patenty slovenské 2 174 2.168 
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520 Povinný výtlačok 5 142 5.417 

521 Kúpa - slovenská 1 535 2.664 

521.1 Kúpa - česká 1 005 1.071 

522 Kúpa iná zahraničná 525 488 

523 Výmena  29 1 

522 Dary 5 138 4.251 

540 Úbytky 320 331 8.017 

550 Zrevidovaný fond 11 046 30.840 

 

Odoberané periodiká 
 

560 Počet exemplárov 1 131 1.240 

561 Počet zahr. titulov 308 308 

 - z toho titulov ČR 224 194 

562 - z toho firemných časopisov 29 25 

563 Počet titulov SR 767 911 

565 Počet titulov spolu 1 075 1.219 

 

 

 

 

 

590 Katalogizácia menná - tituly 
 Knihy 5 734 6.766 

 Periodiká 2 001 1.248 

 CD 55 59 

 Hudobniny 268 247 

 Magnet. pásky 4 8 

 Videokazety 3 2 

 Normy 851 991 

 Mapy 246 62 

 CD ROM 123 40 

 S p o l u  9 285 9.423 

 

591 Vecné spracovanie - tituly  

 

 Knihy 6 359 7.387 

 Periodiká 507 356 

 Hudobniny 272 200 

 Mapy 83 57 

 CD - 51 

 CD ROM - 26 

 Magnet. pásky - 8 

 Videokazety - 2 

 S p o l u  7 221 8.087 

 

593 Budovanie katalógov 
 

 Generálny menný 6 702 7.582 
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 Autorský čit. - kníh 3 799 - 

 Názvový čit. kníh 4 635 - 

 Predmetový čit. - kníh 4 501 - 

 Systematický čit. - kníh 5 201 - 

 Revízny katalóg kníh 4 781 9.177 

 Názvový periodík 2 189 4.127 

 Systematický periodík 1 345 810 

 Revízny periodík 1 128 2.037 

 Revízny špec. dokumentov 537 422 

 Katalógy špec. dokumentov 4 170 10.812 

 S p o l u  38 203 34.967 

 

594 Väzba periodík, preväzba kníh 1 605 2.566 

 z toho vo vlastnej dielni 1 375 1.866 

 

595 Retrospektívne ukladanie údajov  

 do databázy VTLS 15.182 30.741 

 

 Čitatelia a návštevníci 
601 Počet registr. čitateľov 8 551 7.935 

610 Počet návštevníkov 133 708 138.553 

611 Z toho návštevníci v študovniach 50 201 46.433 

  

 Výpožičky 
620 Výpožičky spolu 370 803 370.915 

621 Z toho : absenčné 122 524 132.544 

               prezenčné 246 565 236.668 

               MVS, MMVS, CVS 1 714 1.703 

 

 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
703 Rešerše spolu 4 337 5.717 

 Z toho : klasické 2 - 

               databázové 4 335 5.717 

 

 Edičná činnosť 
 Neperiodické publikácie 

801 Počet titulov 11 6 

802 - počet strán 1 353 791 

 Periodické publikácie 

803 Počet titulov 1 1 

804 - počet čísiel 3 4 

 

 Výstavy a kolektívne podujatia 
210 Výstavy 24 19 

211 - z toho vlastné 5 6 

212 Výstavky 41 48 

215     Ostatné kolektívne podujatia 134 211 

 - z toho video 13 15 
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 Zamestnanci knižnice 
001 Priemerný počet zamestnancov 66 69* 

002 Skutočný fyzický stav 67 70* 

003 - z toho : prac. s VŠ vzdelaním 18 19* 

004 Odborní zamestnanci 41 43* 

  - z toho : s knih. VŠ vzdelaním 8 6* 

                s knih. SŠ vzdelaním 17 17* 

007 Administratívni zamestnanci 5 6 

008 Robotníci 20 18 

 

 Priestory knižnice 
020 Priestory knižnice v m2 6 341,8 6 341,8 

021 - z toho : študovne 146 182 

 

 

Poznámka : v údajoch označených * uvádzame len počty pracovníkov pracujúcich v oblasti 

knižnično-informačnej (okrem zamestnancov LHM) 

 

 

 

 

 
 

Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici       Príloha č. 2 

 

 

 

Zoznam 

kultúrno-výchovných a odborných podujatí organizovaných pre verejnosť 

2001 

 

 

A/ Odborné podujatia  

 

29. 3. 2001  

Elektronické informačné zdroje – seminár s medzinárodnou účasťou 

 

24. 5. 2001  

Cudzí jazyk v komunikácii – Medzinárodný seminár venovaný Roku jazykov. Organizovaný 

v spolupráci s Goetheho inštitútom v Mníchove 

 

20. 6. 2001  

Pracovné stretnutie pracovníkov informačných centier poskytujúcich európske informácie – 

Organizované v spolupráci s Informačnou kanceláriou Rady Európy v Bratislave  

 

17.-18. 11. 2001 

Podujatia venované storočnici Ľuda Ondrejova 

- Všetko spáľte, čo sú básne – scénická kompozícia na tému života a básnického diela Ľ. 

Ondrejova 
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- Spomienková slávnosť v areáli pamätníka Ľuda Ondrejova v Kostiviarskej 

- Osobitosť literárnej tvorby Ľuda Ondrejova – vedecká konferencia 

 

Cyklus OSOBNOSTI 

 

5. 2. 2001  

MUDr. Helena Šváčová, CSc.  – oftalmológ – organizované v spolupráci s Mestom Banská 

Bystrica a UMB v Banskej Bystrici 

 

5. 3. 2001  

Ján Cikker – národný umelec (1911 – 1989) – hudobný skladateľ - organizované v spolupráci 

so Štátnou operou, UMB, Nadáciou Jána a Kataríny Cikkerovcov a Mestom Banská Bystrica 

 

2. 4. 2001  

Dominik Skutecký – maliar (1849 – 1921) -  organizované v spolupráci s Fakultou 

výtvarných umení AU, Štátnou galériou, Židovskou náboženskou obcou a Mestom Banská 

Bystrica 

 

14. 5. 2001  

Slovenský rozhlas – 75. výročie živého vysielania -  organizované v spolupráci so 

Slovenským rozhlasom Rádiom Regina a Mestom Banská Bystrica 

 

4. 6. 2001  

Karol Kiszely a rozvoj knihovníctva v regióne – venované prvému riaditeľovi mestskej 

verejnej knižnice v Banskej Bystrici a ďalším významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili 

o rozvoj knihovníctva v regióne stredného Slovenska – organizované v spolupráci s Mestom 

Banská Bystrica a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a SSK 

 

3. 9. 2001 

Juraj Zverko – významný slovenský astronóm – organizované v spolupráci s Krajskou 

hvezdárňou v Banskej Bystrici, Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Mestom 

Banská Bystrici. Podujatie bolo súčasťou osláv 40. výročia vzniku Krajskej hvezdárne 

v Banskej Bystrici. 

 

1. 10. 2001 

Beloslav Riečan – významný slovenský matematik – organizované v spolupráci s Univerzitou 

Mateja Bela v Banskej Bystrici a Mestom Banská Bystrica 

 

5. 11. 2001 

Vladimír Oleríny – hispanista, prekladateľ – organizované v spolupráci s Univerzitou Mateja 

Bela v Banskej Bystrici a Mestom Banská Bystrica 

 

3. 12. 2001 

Igor Bázlik – hudobník a skladateľ – organizované v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela 

v Banskej Bystrici a Mestom Banská Bystrica 

 

 

B/ Kultúrno-výchovné podujatia 

 

19. 2. 2000  
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Beseda so spisovateľom – lekárom Antonom Rákayom 

 

28. 3. 2001  

Beseda s českou  spisovateľkou Marcellou Marboe-Hrabincovou 
 

25. 6. 2001 

Prednáška pri príležitosti výročia narodenia hudobného skladateľa Andreja Očenáša , 

spojená s hudobnými ukážkami z tvorby skladateľa (30 úč.) – prednášateľ Mgr. Igor Fudra, 

ŠVK – LHM 

 

26. 9. 2001 

Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým 
 

Prednášky z dirigovania, seminárne cvičenia a prednášky z oblasti hudby pre 

poslucháčov Akadémie umení a Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici 

6. 3. 2001 - L. van Beethoven :  6. Symfónia (12 úč.) 

27. 3. 2001 - Antonín Dvořák : Rusalka (20 úč.) 

10. 4. 2001 - Bedřich Smetana : Predaná nevesta (8 úč.) 

11. 4. 2001 - G. Puccini : Tosca (6 úč..) 

15. 5. 2001 - G. Verdi . Rigoletto (8 úč.) 

15. 5. 2001 - Metodika spevu – prof. B. Fresserovej (8 úč.) 

25. 6. 2001 - Andrej Očenáš – život a tvorba. Prednáška k 90. výročiu narodenia, doplnená 

hudobnými ukážkami z tvorby skladateľa – prednášateľ Mgr. Igor Fudra (30 úč.) 

14. 11. 2001 – Súčasná tvorba pre akordeón – prednášateľ doc. Mgr. Art. Vladimír Čuchran 

20. 11. 2001 

- Elementárne postupy vo vyučovaní klavírnej hry so zameraním na klavírne školy 

súčasnosti – prednášateľ odb. as. Mgr. art. Jana Škvarková 

- Klavírna pedagogika C. A. Martienssena – prednášateľ odb. as. Mgr. art. Ingrid 

Pinková 

- Riešenie interpretačných problémov v diele F. Chopina – prednášateľ od. as. Mgr. art. 

Zuzana Paulechová-Štiasna 

26. 11. 2001 

- Klavírna literatúra pre 4 ruky a jej využitie – prednášateľ od. as. Mgr. art. Aleš Solárik 

- Interpretačné súťaže a ich význam pre mladých umelcov – prednášateľ prof. Marián 

Lapšanský 

28. 11. 2001 - W. A. Mozart : Figarova svadba (9 úč.) 

 

Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia, exkurzie v Nemeckej študovni. 

27. 2. 2001 a 1. 3. 2001 

Seminárne cvičenia z morfológie – poslucháči nemčiny Filologickej fakulty UMB  - 6 hod., 

28 posl. 

8. 3. 2001  

Seminár z nemeckej literatúry – poslucháči Katedry germanistiky FHV UMB-12 hod.,40 posl. 

15. 3. 2001 

Konverzačné cvičenia z nemeckej literatúry „100 Wörter des Jahrhunderts“ – poslucháči JŠ 

RK Centrum Universa – 10 posl. 

 

Krajinoveda Nemecka – konverzačné cvičenia pre študentov stredných a jazykových škôl 

s využitím informačných materiálov a videokaziet (165 účastníkov) 

Berlín – 8. 3., 11. 4., 17. 5., 27. 6. 

Hannover – 2. 4., 11. 4., 12. 11, 
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Mníchov – 2. 4., 28. 9., 14. 11,  

Sasko – 7. 6. 

Stuttgart – 17. 5. 

Rakúsko, Viedeň – 12. 12. 

26. 2. a 14. 3. 2001 

Metodické dni pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl (44 úč.) 

 

Literárne večery – čítanie z diel autorov a rozprava: 

28. 3. 2001 

Terezia Mora : Emigranten unsichtbar? 

Selim Özdogan : Ich hab noch ńen Fünfer in der Tasche ... 

4. 4. 2001 

Peter Härtling  : Božena    

Bernard Schlink : Stigma der deutschen Nation 

25. 4. 2001       

Peter Schneider : Eduards Heimkehr 

 

Prezentácie vydavateľstiev 

24. 1. 2001  - Poradca, s. r. o. Žilina 

26. 3. 2001  - Kniha – spoločník, s. r. o. Bratislava 

 

 

25. 4. 2001  - Eopos Bratislava – prezentácia spojená s čitateľskou besedou s Doc. 

Alexandrom Mateidesom k edičnému titulu : Od kontroly cez ISO 9000 k TQM 

22.-25. 5. 2001  - Slovart G.T.G. Bratislava spojené s predajnou výstavou zahraničnej 

literatúry „SCIENTIA 2001“ 

13. 6. 2001  - Knižné centrum Žilina 

27. 9. 2001 - Drewo a srd Banská Bystrica 

27. 9. 2001 - SilverPlatter a Ovid 

29. 10. 2001 - SEPI – Systém ekonomických a právnych informácií Žilina 

21.-22. 11. 2001 - Malé centrum Bratislava 

12. 12. 2001 - DALI Banská Bystrica 

 

Exkurzie a informatická výchova 

- prednáška pre študentov Pedagogickej fakulty UMB o organizácii knihovníctva v SR 

a komplexe knižnično-informačných činností ŠVK (L. Žáčiková) 

- prednáška k dejinám knižnej kultúry pre študentov UMB (Dr. D. Šovčíková) 

- pre stredoškolských učiteľov učiteľov nemeckého jazyka Banskobystrického kraja –30 úč. 

- pre učiteľov nemeckého jazyka základných škôl Banskobystrického kraja –20 úč 

- pre pracovníkov knižníc rezortu Ministerstva obrany SR – 25 úč.. 

Exkruzie – študenti stredných a vysokých škôl  :  115 exkurzií 

 

Koncerty 

3. 6. 2001 

Koncert študentov Akadémie umení FMU v Banskej Bystrici 

29. 6. 2001  

Zborový koncert Mládežníckeho speváckeho zboru zo Zreče v Slovinsku – organizovaný 

v spolupráci s Akadémiou umení – Fakultou múzických umení v Banskej Bystrici 

22. 11. 2001 
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Autorský večer z tvorby Jevgenija Iršaia – koncert organizovaný Hudobnou úniou v Banskej 

Bystrici 

28. 11. 2001 

Ján Martin – klavírny recitál umelca z Rakúska – organizovaný Hudobnou úniou v Banskej 

Bystrici 

13. 12. 2001  

Vianočný koncert detského folklórneho súboru Radosť 

19. 12. 2001 

Milan Paľa – husľový recitál – koncert organizovaný Hudobnou úniou v Banskej Bystrici 

november – december (každý pondelok) 

Cyklus koncertov poslucháčov Akadémie umení FMU v Banskej Bystrici 

 

Hudobné matiné – organizované v spolupráci so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina 

v Banskej Bystrici 

4. 2. 2001 – Zuzana Priečinská – klavír, Peter Bršlík - spev 

4. 3. 2001 – Ján Figura – flauta, Ján Labant - gitara 

1. 4. 2001 – Dychové trio – Martin Hanzely – klarinet, Vladimír Nachala – klarinet, Miroslav 

Masár - fagot 

6. 5. 2001 – Adriana Luptáková, Laura Naňová – flauta, Zuzana Štiasna-Paulechová, Eva 

Sedreiová, Tomoko Asahima - klavír 

3. 6. 2001 – Klavírny koncert Zuzany Štiasnej.Paulechovej 

1. 7. 2001 – Gitarové duo LA BARE – Ján Labant, Peter Remeník 

2. 9. 2001 – Salónny orchester Dušana Kozáka, Alžbeta Trgová, Peter Svetlík - spev 

4. 10. 2001 – koncert z piesňovej tvorby Jána Móryho  - Tamara Brummerová, Alžbeta 

Trgová, Peter Svetlík – spev, Darina Turňová – klavír, Jaroslav Stráňavský - prednes 

4. 11. 2001 – rodina Alexandra Jablokova 

2. 12. 2001 – Peter Michalica – husle, Marica Dobiášová - čembalo 

 

5. – 10. 10. 2001 

III. ročník Hudobných salónov 

- Komorný Zbor J. Cikkera 

- Trio Animale – (Švajčiarsko) 

- Alexander Gabryš – kontrabas  

- Koncert z piesňovej tvorby Jána Móryho 

- Koncert PREMIER 

- Klavírny koncert Zuzany Paulecovej-Štiasnej 

- Koncert umelcov z Juhoslávie 

 

Výstavy  
Pozdravy z hôr 

Výstava fotografií Márie Melekovej 

T: od 8. januára 2001 do 5. februára 2001   (14 panelov) 
 

Najkrajší kalendár Slovenska 2001 

Výstava kalendárov a kalendárovej tvorby na Slovensku pre rok 2001 

T: od 8. februára do 28. februára 2001   (20 panelov, aj priestor Univerzálnej študovne) 
 

Osobnosti: Ján Cikker, skladateľ a človek 

Výstava venovaná životu a dielu Jána Cikkera 

T: od 1. marca do 15. marca 2001   (panely ŠVK LHM) 
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Ex libris – ex computer 

Výstava výtvarných prác knižnej značky a grafických kreácií 

 študentov Akadémie umení, Fakulty výtvarných umení Katedry grafiky v Banskej Bystrici 

T: od 15. marca do 4.apríla 2001   (20 panelov) 
 

Spomienka na Santoríny  

Výstava dokumentárno – reportážnych fotografií 

T: od 5. apríla do 25.apríla 2001   (20 panelov) 

 

V premenách času 

Výstava venovaná 75. výročiu vzniku ŠVK 

T: od 20. marca do 30. októbra 2001   (20 panelov, úprava aj pre iný výstavný priestor v ŠVK) 

 

Májová záhrada umenia 

Výstava profesionálnych výtvarných umelcov v priestoroch átria a záhrady ŠVK 

T: od 20. mája do 10.júna 2001   (20 panelov) 

 

Andrej Očenáš 

Výstava zo života a diela uskutočnená pri príležitosti  

90. výročia narodenia hudobného skladateľa 

T: od 11. júna do 25. júna 2001   (20 panelov) 

 

 

Stefan Božkov 

Výstava serigrafií bulharského grafika, člena zväzu bulharských umelcov 

T: od 3. júla do 17. júla 2001   (20 panelov) 

 

Astronómia netradične 

Výstava platidiel, známok, mincí, bankoviek...atď. spojená s prezentáciou Krajskej štátnej 

hvezdárne v Banskej Bystrici pri príležitosti 40. výročia vzniku a II. ročníka Dní M. R. Štefánika 

T: od 27. júna do 30. júla 2001   (20 panelov) 

 

Oľga Šarinová: 

Výber z tvorby, autorská výstava z tvorby Oľgy Šarinovej, akad. maliarky.  
T: 20. 8. – 7. 9. 2001 

 

Minerál a minerály 

Výstava spojená s burzou a predajom minerálov. 
T: 8. 9. – 28. 9. 2001 

 

Ľudo Ondrejov 

Výstava venovaná životu a dielu Ľuda Ondrejova pri príležitosti 100. výročia 

narodenia spisovateľa. 
T. 1. 10. – 18. 10. 2001 

 
Tretí sektor 

Výstava spojená s prezentáciou mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na 

území mesta a regiónu Banskej Bystrice 

T – 19. 10. – 29.. 10. 2001 
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Ako vidím Slovensko 

Výstava rakúskej veľvyslankyne na Slovensku Gabriely Matzner – Holzer 
T: 30. 10. – 11. 11. 2001 

 
Guten Tag, Feind“ – Dobrý deň milý nepriateľ!   

Výstava ilustrácií kníh pre deti s témou tolerancie a mieru. Organizovaná v spolupráci 

s Goetheho Inštitútom v Bratislave 

T – od 25. 10. do 15. 12. 2001 

 

Príležitostná poštová pečiatka 

Výstava poštových pečiatok zo súkromnej zbierky Eduarda Dvorského 
T: 11. 11. – 26. 11. 2001 

 

Foto 

Členská výstava klubu fotopublicistov SSN 
T: 28. 11. – 13. 12. 2001 

 

Dobové vianočné pohľadnice 

Výstava dobových vianočných pozdravov uskutočnená v spolupráci s ŠVK Košice. 
T: 14. 12. 2001 – 7. 1. 2002  

 

Týždeň slovenských knižníc 

26. 3. 2001  

Sprístupnenie multimediálnej študovne v ŠVK v B. Bystrici 

 

27. 3. 2001  

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja – organizovaný v spolupráci s KÚ v Banskej 

Bystrici, KP SSK, SAK a KŠK KŠ vo Zvolene 

 

Ex libris – Ex computer – výstava výtvarných prác knižnej značky a grafických kreácií 

študentov AU FVU v Banskej Bystrici 

 

28. 3. 2001  

V premenách času – výstava venovaná 75. výročiu vzniku Mestskej verejnej knižnice 

v Banskej Bystrici 

 

Beseda s českou  spisovateľkou Marcellou Marboe-Hrabincovou  

 

29. 3. 2001  

Elektronické informačné zdroje – seminár s medzinárodnou účasťou 

 

75. výročie vzniku Mestskej verejnej knižnice 

 

22.-25.5.2001  

Scientia – Predajná výstava zahraničnej literatúry Slovart G.T.G 

 

23. 5. 2001  

Knižnica na prahu tretieho tisícročia – Slávnostná akadémia a prezentácia publikácie k 75. 

výročiu vzniku knižnice 
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23. 5. 2001  

Reminiscencie – Stretnutie súčasných a bývalých pracovníkov knižnice 

 

24. 5. 2001  

Cudzí jazyk v komunikácii – Medzinárodný seminár k Európskemu roku jazykov 

 

3.6. 2001  

Hudobné matiné 

 

4.6. 2001  

Karol Kiszely a rozvoj knihovníctva v regióne – podujatie z cyklu Osobnosti venované 

prvému knihovníkovi Mestskej verejnej knižnice a ďalším osobnostiam, ktoré sa zaslúžili 

o rozvoj knihovníctva v regióne stredného Slovenska 

 

máj 

V premenách času – minulosť, prítomnosť a budúcnosť knižnice – výstava k 75. výročiu 

vzniku Mestskej verejnej knižnice 

 

  

 

 

 

Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici      Príloha č. 3. 

 

 

Prehľad edičných titulov vydaných v roku 2001  

 

 

 

1. Hrúzová, Mária 

Vladimír Oleríny. Preklady zo španielčiny a z portugalčiny. Knižné vydania. 39 s. 

 

2. Hrúzová, Mária – Némethová, Mária 

Beloslav Riečan. Personálna bibliografia. 132 s. 

 

3. Hrúzová, Mária – Némethová, Mária  

Dominik Skutecký. Personálna bibliografia. 93 s. 

 

4. Jablonovská, Margita – Plintovičová, Mária 

Hudobniny vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici. Klávesové nástroje. 246 s. 

 

5. Lauková, Oľga a kol. 

Knižnica v premenách času 1926 – 2001. 75 s. 

 

6. Snopková, Blanka - Vranová, Janka – Durdiaková, Terézia 

Zoznam objednaných a dochádzajúcich periodík do ŠVK v Banskej Bystrici v roku 

2001. 206 s.  
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7. Knižničné noviny . Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Roč. 2. 

Číslo 1, 2. 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna vedecká knižnica  

v Banskej Bystrici     Príloha č. 4 

 

 

 

Zoznam 

vypracovaných koncepčných a analytických materiálov v roku 2001 

 

A/ Oblasť riadenia 
 

 

1. Plán činnosti ŠVK v Banskej Bystrici na rok 2001 

2. Správa o činnosti ŠVK v Banskej Bystrici v roku 2000 

3. Návrh rozpočtu ŠVK v Banskej Bystrici na rok 2002  

4. Správa o výsledkoch a záveroch hospodárenia ŠVK v Banskej Bystrici za rok 2000 

5. Správa o výsledkoch a záveroch hospodárenia ŠVK v Banskej Bystrici za 1. štvrťrok 2001 

6. Správa o výsledkoch a záveroch hospodárenia ŠVK v Banskej Bystrici za 1. polrok 2001 

7. Správa o výsledkoch a záveroch hospodárenia ŠVK v Banskej Bystrici za 1.-3. štvrťrok 

2001 

8. Novelizácia Knižničného poriadku ŠVK v Banskej Bystrici 

9. Zásady ochrany historických knižničných dokumentov v ŠVK v Banskej Bystrici 

10. Koncepcia činnosti multimediálnej študovne 

11. Zásady používania služobných vozidiel – Interná smernica ŠVK 

12. Kľúčový režim ŠVK v Banskej Bystrici – Interná smernica ŠVK 

13. Smernica ŠVK v Banskej Bystrici o postupe pri sprístupňovaní informácií verejnosti 

14. Doplnok Pracovného poriadku ŠVK 

 

 



 47 

B/ Metodická a bibliografická oblasť 

1. Bibliografický popis STN noriem v systéme VTLS 

2. Bibliografický popis patentových spisov v systéme VTLS 

3. Pokyny pre používanie databáz prostredníctvom internetu pre používateľov Študovne 

elektronických kníh a periodík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna vedecká knižnica  

v Banskej Bystrici      Príloha č. 5 

 

 

 

Počty pracovníkov v organizačných útvaroch ŠVK v roku 2001 

 

 

 

 

Oddelenie – útvar     S 2000   S 2001 

 

Riaditeľstvo a sekretariát      3      3 

Oddelenie fondov     15    14 

Oddelenie absenčných služieb   12    11 

Oddelenie prezenčných služieb     6      8 

Oddelenie referenčných služieb     4      4 

Oddelenie bibliografie      6,5      6,5 

Ekonomicko-správne oddelenie   13    16 

Oddelenie informačných technológií     2      2 

Oddelenie reprografických služieb     4,5      4,1 

Literárne a hudobné múzeum    -    11 

 

S p o l u       66    79,6 

 

 

Fyzický stav pracovníkov    67    81 
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Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici  Príloha č. 6 

 

Prehľad o plnení rozpočtu za rok 2001 

 

Kód  Čerpanie k 31. 12. 2001 v tis. Sk 

 

Výnosy z hlavnej činnosti  2 877 

z toho : hospodárska činnosť  74 

Náklady na hl. činnosť prísp. org.  19 210 

z toho : hospodárska činnosť  70 

v tom : spotrebované nákupy (50) 3 664 

 - z toho : spotreba materiálu (501)  2 704

                 spotreba energie (502)  960 

 služby (51)                                         2 669 

 - z toho : opravy a údržba (511)  262 

                cestovné  (512)  54 

                 náklady na prezentáciu (513)  22 

                 ostatné služby (518)  2 331 

 osobné náklady (52)  11 552 

 - z toho : mzdové (521)  8 308 

                náklady na sociálne poistenie (524+525) 3 018 

                sociálne náklady (527+528)  226 

 dane a poplatky (53)  24 

 ostatné náklady (54  527 

 odpisy, predaný majetok a rezervy (55)  773 

 - z toho : odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku (551) 773 

                tvorba zákonných rezerv (556)  - 

Daň z príjmu (59)  1 
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Bežné transfery na činnosť (prevádzkové dotácie)  16 350 

Strata   - 
Hospodárska činnosť – zisk  17 

 

Stav majetku k 31. XII. 2001 (v Sk) : v obst. cenách v zost. cenách 

 

- nehmotný inv. majetok (softvér) 1,532.986.---       0 

- hmotný investičný majetok 63,426.820.--- 50,002.116.--- 

- drobný hmotný majetok do 10.000 6,356.671.–- 0 

- nedokončené hmotné investície 19,443.743,60 19,443.743,60 

- pozemky 20,987.400.–– 20,987.400.--- 

- hodnota skladových zásob 47.843,55 47.843,55 

- PHM zásoby 1.079,80 1.079,80 

- knižničný fond 41,579.564,20 0 

 

Spolu majetok ŠVK :  153,376.108,15 90,482.182,95 

 

 

Poznámka : Rozpočet ŠVK v porovnaní s rokom 2000 je zvýšený z dôvodu pričlenenia 

Literárneho a hudobného múzea ku knižnici. 

 

Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici      Príloha č. 7 

 

 

Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach  

v roku 2001 

 

a/Vzdelávacia podujatia 

12. 01. 2001 Banská Bystrica – Školenie „Daň z príjmov“ 

25. 1. 2001   Banská Bystrica – Školenie „Zmeny v zdravotnom poistení“ 

24. 4. 2001 Bratislava – Nové trendy v oblasti využívania MDT – E. 

Kamzíková, Mgr. M. Némethová 

26. 4. 2001 Bratislava – Školenie k využívaniu právnickej databázy JASPI 

 - J. Kasarová 

11. 6. 2001 Bratislava – Školenie : Efektívne vyhľadávanie v internete – Z. 

Turčanová 

23. 10. 2001 Bratislava – Seminár – Normy v knižničnej praxi – L. Žáčiková 

29. 10. – 1. 11. 2001 Zvolen – školenie PROLIB – Vplyv informačných technológií 

na manažment knižníc – Mgr. M. Smrkal 

5. – 8. 11. 2001  Zvolen . Školenie PROLIB – Digitálne knižnice – Mgr. K. 

Vyšná 

 

 

b/Zahraničné študijné pobyty a služobné cesty 

28. – 31. 5. 2001 Hradec Králové – Pracovná porada vedúcich pracovníkov 

bibliografických a rešeršných oddelení vedeckých knižníc – 

Mgr. Mária Meleková 

10. – 13. 9. 2001 Hradec Králové – Pracovná stáž v SVK v zmysle dohody 

o spolupráci – PhDr. B. Gajdošová, E. Kamzíková 



 50 

10. 13. 9. 2001 Seč u Chrudimi – Konferencia „Knihovny současnosti 2001“ – 

PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková 

27.10. – 25. 11. 2001 Bonn (SRN) – Intenzívny kurz nemeckého jazyka – financovaný 

Goetheho Inštitútom v Mníchove – PhDr. O. Lauková 

27. – 30. 11. 2001 Opole – Pracovný pobyt v zmysle dohody o spolupráci – PhDr. 

O. Lauková, E. Koreňová, Mgr. M. Meleková 

 

c/ Ostatné odborné podujatia 

7. 2. 2001 Bratislava - Zasadanie Komisie pre historické knižné fondy SSK 

– PhDr. D. Šovčíková 

2. 3. 2001 Martin  - Prezentácia publikácie „Príručka nemeckých 

historických kniž. Fondov v Európe – PhDr. D. Šovčíková, Mgr. 

I. Fedorová 

19. 3. 2001  Bratislava – Zasadanie Komisie pre hudobné knižnice SSK – 

Mgr. M. Plintovičová 

29. 3. 2001 Martin – Seminár o knižnej legislatíve – Mgr. P. Majling 

30. 3. 2001  Martin – Prezentácia projektu slovenskej digitálnej edície 

stredovekých rukopisov – Mgr. I. Fedorová 

10. 5. 2001  Bratislava – Zasadanie Výboru Spolku slovenských 

knihovníkov – L. Žáčiková 

15. 16. 5. 2001 Martin – Dni retrospektívnej bibliografie – PhDr. D. Šovčíková, 

Mgr. I. Fedorová 

22. 5. 2001 Martin – 60. výročie Slovenskej národnej knižnice – konferencia 

– PhDr. Oľga Lauková, L. Žáčiková 

8. 6. 2001 Bratislava – Zasadanie redakčnej rady Bulletinu SAK – PhDr. 

O. Lauková 

15. – 16. 6. 2001 Bratislava – Seminár „Dve tisícročia duchovnej hudby – Mgr. 

K. Malinovská, M. Plintovičová 

19. 6. 2001 Banská Bystrica – Zmeny v nemocenskom poistení a sociálnom 

zabezpečení – A. Bukvajová 

27. 6. 2001  Martin – Seminár „Ochrana dokumentov na prahu 21. storočia – 

PhDr. O. Lauková, PhDr. B. Snopková 

3. 7. 2001 Martin – Zasadanie Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú 

činnost – M. Hrúzová 

7. 7. 2001 Banská Bystrica – Seminár „Vstupné informácie 

o fungovaní/realizácii budúceho systému štátnej pokladnice – E. 

Koreňová 

17. 8. 2001 Martin – Prezentácia digitálnych technológií pre ochranu 

a sprístupňovanie dokumentov – J. Vranová 

24. – 27. 9. 2002  Bratislava – Seminár JASON a zasadanie národnej komisie pre 

služby – Mgr. M. Meleková 

4. 10. 2001  Bratislava – Prezentácia systému VTLS-Virtua – na Univerzite 

Komenského – PhDr. O. Lauková, Mgr. A. Kmeťová, L. 

Žáčiková, Ing. B. Ballo 

19. 10. 2002  Kremnica – Európska dobrovoľnícka služba – Mgr. M. 

Meleková 

18. 10. 2001  Zvolen – Seminár – Verejné obstarávanie – E. Koreňová 

23. 24. 10. 2001  Martin – Slovenská bibliografická konferencia – PhDr. D. 

Šovčíková, Mgr. M. Meleková, Mgr. I. Fedorová 
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8. 11. 2001 Bratislava – 9. medzinárodná knižný veľtrh Bibliothéka – Mgr. 

D. Ničová, E. Kamzíková, Mgr. P. Majling 

7. 11. 2001 Bratislava – Konferenica – Lekárske knižnice na prahu nového 

milénia – L. Žáčiková 

21. 11. 2001 Zvolen – Seminár „Aktuálne trendy v knižničných službách“ – 

PhDr. B. Gajdošová, Mgr. I. Fedorová, Mgr. M. Meleková, Mgr. 

P. Majling, Mgr. M. Smrkal, L. Žáčiková 

6. 12. 2001 Martin – Zasadanie Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú 

činnosť – M. Hrúzová 

10. 12. 2001 Bratislava – Seminár „55 rokov knihovníckej spolkovej činnosti 

1946-2001“ – L. Žáčiková 

20. 12. 2001 Bratislava – Rozvojové trendy systému Univerzitnej knižnice 

v Bratislave  a Prezentácia digitálnej knižnice UK v Bielefelde- 

Mgr. M. Smrkal 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici     Príloha č. 8 

 

 

 

 

Informácie o ŠVK v Banskej Bystrici publikované v tlači a iných médiách 

v roku 2001  

 

 

Publikované v tlači 

 

1.  (aa) 

Týždeň knižníc, besied a zaujímavých podujatí 

In : Smer Magazín. – Roč. 10, č. 13 (27. 3. 2001),  s. 9 

 

2. Bieliková, Iveta 

Od rukopisov k internetu. 

In : Profit. – č. 23 (8. 6. 2001), s. 22-23 

 

3. Čelková. Ľ. 

Jubilujúca ŠVK v Banskej Bystrici. 

In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 9, č. 3 (2001), s. 44 

 

4. Čelková, Ľ. 

Cudzí jazyk v komunikácii. 

In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 9, č. 3 (2001), s. 44 – 45 

 

5. Gajdoš, Milan 
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M. R. Štefánik – personálna bibliografia. 

In : Bradlo. – Č. 24-25 (2001, s. 15 

 

6. (klm) 

Najkrajšie kalendáre už ocenili, najobľúbenejšie až v máji 

In : Sme. – Roč. 9, č. 39 (16. 2. 2001), s. II. 

 

7. Kelemen, Milan 

Polovica cien ostáva pod Urpínom 

In : Smer Magazín. - Roč. 10, č. 8 (20. 2. 2001), s. 3 

 

8. (klm) 

Knižnica v premenách času 

In : Smer Magazín. – Roč. 10, č. 14 (3. 4. 2001),  s. 7 

 

9. Kelemen, Milan 

Stretnutie s majstrom Jánom Cikkerom 

In : Smer Magazín. – Roč. 10, č. 11 (13: 3. 2001), s. 6 

 

10. Lauková, Oľga 

Dialóg s časom v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 

In : ITlib. – Roč. 5, č. 2 (2001), s. 26-27 

 

 

 

11. Lauková, Oľga 

Informácie pre podnikateľov 

In: Hospodárske noviny- Roč. 9, č. 57 (1. 3. 2001) – Príloha Podnikateľské fórum č. 3, 

s. 16 

 

12. Lauková, Oľga 

Knižnica v premenách času 

In : Knižnica. – Roč. 2, č. 9 (2001), s. 513-514 

 

13. (mkš) 

Knižnica – priateľ človeka? 

In : BB žurnál. – Roč. 1, č. 21 (2001), s. 6 

 

14. (mkš) 

Otázka týždňa – využívate služby Štátnej vedeckej knižnice? 

In : BB žurnál. – Roč. 1, č. 21 (2001), s. 6 

 

15. – lč- 

Cudzí jazyk v komunikácii 

In : Knižničná revue – Roč. 11, č. 12 (2001), s. 2 

 

16. Šípka, M. 

Drewo a srd sa prezentovalo na domácej pôde. 

In : Smer magazín. – Roč. 10, č. 40 (2. 10. 2001), s. 2. 
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17. Šípka, M. 

Za požičanie knihy sa platilo 50 halierov. 

In : Smer magazín – Roč. 10, č. 20 (15. 5. 2001), s. 8. 

 

18. Šovčíková, Darina 

Banská Bystrica v dokumentačnej a bibliografickej činnosti ŠVK Banská Bysxtrica. 

In : Banská Bystrica, Osobnosti v dejinách mesta. Historicko-etnologické štúdie II. – 

Banská Bystrica 2001, s. 246-270. 

 

19. Šovčíková, Darina 

Edičná činnosť ŠVK Banská Bystrica. 

In : Knižná revue –Roč. 11, č. 18 (2001), s.  

 

20. Uhel, Jaroslav 

Májová záhrada umenia – multifunkčná prezentácia umenia 

In : Výtvarnícke noviny. – Roč. 6, č. 1 

 

21. Vražda, Daniel 

Štátnej vedeckej knižnici pribudne aj študovňa tretieho tísícročia. 

In : Denník Sme. – Roč. 9, č. 81 (6. 4. 2001) – príloha Stred Sme. – Roč. 1, č. 12 (6. 4. 

2001), s. II.  

 

22. Vražda, Daniel 

Štátna vedecká knižnica nutne potrebuje rokonštrukciu. 

In : Denník Sme. – Roč. 9, č. 73 (28. 3. 2001), s. 4. 

 

23. Žáčiková, Lýdia 

Formát US MARC v praxi Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 

In : Knižnica. – Roč. 2, č. 2 (2001), s. 73-74 

 

24. Žáčiková, Lýdia 

Problémy dňa – akvizícia vedeckých knižníc. Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici. 

In : Knižnice Košického kraja.(2001), s. 11 - 12 

 

25. Priebežne informácie v denníkoch o výstavách a podujatiach organizovaných v ŠVK 

v Banskej Bystrici.  

 

Informácie v televízií a rozhlase 

 

1. Uhel, Jaroslav 

Kalendár 2001. Rozhovor pre Slovenský rozhlas. 

Odvysielané 17. 2. 2001 v relácii Dobré ráno 

2. Lauková, O. – Bárdiová, M.  

Rozhovor pre Slovenský rozhlas o zlúčení ŠVK a LHM. 

Odvysielané 9. 3., 2001 v popoludní s rozhlasom 

3. Lauková, O.- Bárdiová, M.  

Lutterova biblia v zbierkach LHM 

Odvysielané 27. 3. 2001 v televíznom spravodajstve Televízia Markíza-. 

4. Lauková, Oľga 
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Rozhovor pre Slovenský rozhlas. Odvysielané 21. 3. 2001 v Živom prúde. 

5. Lauková, Oľga 

Financovanie knižníc. Rozhovor pre Slovenskú televíziu. Odvysielané 11. 5. 2001 

v relácii Stredoslovenský región. 

6. Lauková, Oľga 

Rozhovor pre RTV – Global. Odvysielané 26. 5. 2001 v spravodajskej relácii 

7. Červeňáková, Katarína 

Beseda v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu – Rádia Regina s vedúcim 

pracovníkmi ŠVK Banská Bystrica k 75. výročiu vzniku knižnice. 

Odvysielané 3. 7. 2001, za ŠVK : PhDr. Oľga Lauková, Lýdia Žáčiková, PhDr. Blanka 

Snopková, PhDr. Branislava Gajdošová, PhDr. Darina Šovčíková 

 

 

Príspevky odprednášané na seminároch, aktívoch, školeniach 

 

1. Meleková, Mária 

Využívanie elektronickej verzie SNB v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 

Príspevok prednesený 23. 10. 2001 na Slovenskej bibliografickej konferencii 

v Slovenskej národnej knižnici v Martine. 

 

2. Smrkal, Michal 

Možnosti voľného prístupu do elektronických databáz prostredníctvom internetu. 

Príspevok prednesený 21. 11. 2001 na seminári Aktuálne trendy v knižničných službách 

v Krajskej štátnej knižnici vo Zvolene. 

 

3.  Šovčíková, Darina 

 Koncepcia bibliografickej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.  

 Príspevok prednesený 23. 10. 2001 na Slovenskej bibliografickej konferencii 

v Slovenskej národnej knižnici v Martine. 

 

4.  Fedorová, Iveta 

 Spracovávanie historických tlačí vo formáte US MARC v ŠVK v Banskej Bystrici. 

 Príspevok prednesený 23. 10. 2001 na Slovenskej bibliografickej konferencii 

v Slovenskej národnej knižnici v Martine. 
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LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 

 

Hlavné úlohy 

- všetky úlohy spojené s delimitáciou LHM a ŠVK boli zabezpečené v termíne, 

- prevádzka všetkých expozícií a pamätných izieb bola zabezpečená na vysokej odbornej 

a estetickej úrovni odbornými pracovníkmi múzea a lektorom J.Šebom v Tajove, čo sa 

odzrkadľuje na pozitívnych ohlasoch návštevníkov, 

- výberový katalóg zbierok sa v roku 2001 nevydal, pretože sa nepodarilo na vydanie získať 

grant,  

- generálna inventarizácia ústavnej knižnice bola ukončená, 

- v hodnotenom období najmä vedúca DKÚ, ale aj ostatní pracovníci venovali zvýšené 

úsilie tomu, aby priebežne zabezpečovali návštevnosť múzea, 

- významná bola prezentácia a kultúrne aktivity v cykle OSOBNOSTI v ŠVK 

a v Slovenskom inštitúte a na Veľvyslanectve SR v Budapešti, 

- ostatné hlavné úlohy sa priebežne plnili, mnohé boli prekročené.  

 

1. Prieskum, akvizícia, výskum 

1.1. Prieskum 

  sa uskutočňoval v súvislosti s akvizičnými zámermi,  plnením výskumných úloh, 

v súvislosti s prezentačnou činnosťou a prípravou edičných titulov. 

 Pracovníci navštívili mnohé partnerské a dokumentované inštitúcie a osobnosti 

v Banskej Bystrici (Rádio Lumen, Rádio Regina, pracoviská UMB, vydavateľstvo 

TRIAN, Štátna opera, Slovenský rozhlas, Štátny okresný archív, Akadémia umení, 

Bábkové divadlo na Rázcestí, Kňazský seminár v Badíne, Verejná knižnica Mikuláša 

Kováča, rektorát a fakulty UMB, kníhkupectvá, tlačiarne a i., A.Rákay, manželka 

F.Švantnera, J.Iršai, dcéra P.Herchla p.Bursová, osobnosti v spojitosti s dokumentáciou 

tradícií bábkarstva na Slovensku-rodina Zarembová a Dušová), vo Zvolene (DJGT, 



 56 

Lesnícke a drevárske múzeum), v Bratislave (Hudobné múzeum SNM, Divadelný ústav, 

Lyceálna knižnica, Ústavy slovenskej akdémie vied, Národný divadelný ústav, Štátna 

galéria, Klub spisovateľov, Slovenské národné divadlo, vydavateľstvá Epos a Perfekt, 

p.K.Cikkerová, p.E.Karvašová, L.Ťažký, Š.Žáry, T. Andrašovan, I.Dibák, I.Bázlik), v 

Martine (Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku, SNLM SNK), 

v Selciach, Tajove, Podkoniciach, Hrochoti, v Novej Bani, Detve, K.Jarunkovú 

v Jergaloch, L.Duraja - výrobcu ľudových hudobných nástrojov v Žaškove, v Budapešti 

(Slovenský inštitút a veľvyslanectvo SR).  

  

1.2. Akvizícia 

 Akvizícia bola zameraná na doplnenie fondov osobností (I.Bázlik, J.Bázlik, J.Iršai, 

J.Cikker, J.Móry, A.Očenáš, J.L.Bella, V.Didi, S.Stračina, Š.Žáry, P.Karvaš, L.Ťažký, 

T.Andrašovan, F.Zsasskovsky, J.Charvátová, K.Jarunková, A.Rákay, L.Ballek, P.Hrúz, 

P.Holka, J.Mistrík, J.Urban, B.Bobáková, P.Šulej, R.Bednár, M.Komorová,  

B.Slančíková-Timrava), inštitúcií (Štátna opera v B.Bystrici, DJGT vo Zvolene, 

Bábkové divadlo na Rázcestí v B.Bystrici, Akadémia umení v B.Bystrici, 

Konzervatórium J.L.Bellu), festivalov (Detský hudobný festival J.Cikkera 2001, 

Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého 2001, Akademická Banská Bystrica 

2001), vydavateľstva Drewo a srd, ďalej telies, spolkov a akcií v oblasti literatúry a 

hudby  minulosti a súčasnosti.  

 Fonotéka múzea bola doplnená o kolekciu súťažných nahrávok pre Grand Prix 

Svetozára Stračinu 2001 od Jaroslava Stráňavského, ktorého dokumentujeme ako 

vydavateľa, z oblasti rocku o CD skupín Aeroplane, Jej družina a Pathology stench, 

ďalej o výber hitov na CD od I.Bázlika, ako aj muzikál Plné vrecká peňazí.  Odborní 

pracovníci počas celého roka triedili akvizičné predmety a súbory získané 

v predchádzajúcom období a pripravili ich pre rokovanie Komisie pre tvorbu zbierok.. 

 Fond ľudových hudobných nástrojov bol doplnený o píšťalky výrobcov M.Štefánika, 

A.Králika, L.Libicu, M.Fiľu, P.Bielčíka M.Katreniaka, L.Koblíčka a o detskú 

gombíkovú harmoniku od A. Kútikovej.   

 Vzácna bola akvizícia konvolútov s nototlačami a hudobnými rukopismi zo začiatku 

XX. storočia. 

 

1.3. Výskumné úlohy 

 Odborní pracovníci priebežne pracovali na riešení šiestich zo 7 výskumných úloh 

 plánovaných v tomto roku. 

  

1.3.1. Teoretické a filozofické východiská duchovnej hudby – grantový projekt VEGA 

č.2/6069/99. 

 V rámci úlohy na základe štúdia spracovala riešiteľka M.Bárdiová referát Hudba 

a astronómia, ktorý predniesla na seminári 2.7.2001, ( 10 nenormaliz.strán). Zborník zo 

seminára je v tlači. 

 

 Ústavné úlohy: 

1.3.2. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (úloha trvalá) 

 Riešiteľ Miloslav Šípka zdokumentoval výrobcu heligoniek zo Žaškova L.Duraja  

 (foto, video), výrobcov píšťaliek na Hrochoti v rámci súťaže výrobcov ľudových 

hudobných nástrojov Instrumentum Excellence o Cenu Ladislava Lenga formou 

videodokumentov. Akvizíciu uskutočnil od výrobcov Miroslava Štefánika z Lúk pod 
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Makytou, Alexandra Králika zo Zvolena, Ladislava Libicu z Brezna, Michala Fiľu 

z Banskej Bystrice, Pavla Bielčíka z Kokavy nad Rimavicou, Milana Katreniaka z 

Tisovca, Ladislava Koblíčka z Turíčiek. Získal aj detskú gombíkovú harmoniku z konca 

40.rokov 20. storočia.   

 

 Čiastkové výstupy:  

 Dva texty k výstave o vystavujúcich výrobcoch nástrojov v Pamätníku SNP 

a v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, publikované v Národnej osvete. 

 Tvorba hudobných nástrojov na SPŠD vo Zvolene, text o výuke výrobcov - prednesený 

na konferencii vo Zvolene. 

 

1.3.3. Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica (1999-2003) 

 Riešiteľ Miloslav Šípka študoval k danej problematike dostupnú osvetovú tlač 

a archívne dokumenty (cca 1000 strán), pracoval na koncepte 230 hesiel (cca 150 rkp. 

strán). V konečnej verzii je spracovaných dosiaľ 400 hesiel. Autor plánuje zostaviť do 

800 hesiel. 

 O priebehu úlohy informoval v rozhovore pre Rádio Regina. 

  

1.3.4 Tradície rockovej hudby v Banskej Bystrici - osobnosti rocku (1999-2002) 

 Riešiteľ Igor Fudra naďalej mapoval súčasný stav v oblasti rocku v Banskej Bystrici. 

 Okruh selektovaných bádaných osobností rozšíril o mladých ambicióznych hudobníkov 

Martin Ivan, Dušan Bobák ml., Rado Burčo a ďalších. Fonotéku múzea v oblasti rocku 

doplnil o CD skupín Aeroplane, Jej družina a Pathology stench.   

 Čiastkový výstup: Rozhovor pre Rádio Regina na tému Nové trendy v rockovej hudbe 

a ich odraz v tvorbe skupiny Aeroplane. 

 

1.3.5 Hudobná kultúra Banskej Bystrice od 19. storočia - výskum v súvislosti 

s monografiou mesta Banská Bystrica (1999-2004) 

 Riešiteľka M. Bárdiová sa v hodnotenom období venovala osobnosti skladateľa Jána 

Cikkera (90.výročie narodenia), referát prezentovala na muzikologickej konferencii 

BHS 4.10.2001. Venovala sa prieskumu a výskumu známych a nových prameňov 

v zbierkovom fonde LHM a v Štátnom okresnom archíve, literatúry a novších pohľadov 

na jeho život a tvorbu.  

 Čiastkové výstupy: inštalácia výstavy Ján Cikker, skladateľ a človek v ŠVK a beseda 

o skladateľovi s jeho žiakom a interprétmi 5.3.2001, príhovor na podujatiach (výstava 

a koncert) v Budapešti 15.6.2001. V 2. polroku bola otvorená výstava v Slovenskom 

národnom múzeu v Bratislave Cikkerov svet Tálie (9.8.2001) a vydaný bulletin 

k výstave o skladateľovi (spoluautori Miloslav Blahynka, Vladimír Zvara, I. Lacika, V. 

Burešová). Ďalšími osobnosťami, ktorým sa riešiteľka venovala je Viliam Figuš-Bystrý 

a Ján Móry. Čiastkovým výstupom bol krátky koncert z ich tvorby na slávnostnej 

akadémii v ŠVK 23.5.2001 a komorný koncert z tvorby Jána Móryho Mein Herz (Moje 

srdce) v ŠVK v cykle Nedeľné hudobné matiné 7.10.2001, odvysielaný v Rádiu Regina 

ako Bohéma klub 1.11.2001. Riešiteľka do tlače dotvárala referát Banská Bystrica 

a osobnosti hudby (od stredoveku po polovicu 20. storočia).  

 

1.3.6 Literárna kultúra Banskej Bystrice od 19. storočia - výskum v súvislosti 

s monografiou mesta Banská Bystrica (1999-2004) 
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 Riešiteľka Mgr. Zlata Troligová študovala v Štátnom okresnom archíve k danej 

problematike účtovné knihy z roku 1889 a týždeník Besztercebánya és Vidéke (roč. 

1893, č.1-5), ďalej preštudovala Literárno-hudobné Pohronie č. 11, 13, od J. Slávika 

Dejiny Zvolenského evanjelického a.v. bratstva a seniorátu, Zborník prác k 700. výročiu 

založenia mesta, zborník príspevkov z Mestskej konferencie o kultúre a umení a mnohé 

ďalšie publikácie.       

  Riešiteľka zameriavala počiatočný prieskum na činnosť umeleckých spolkov a literárnu 

aktivitu autorov nášho regiónu na prelome 19. a 20.storočia. 

 

1.3.7 Problém emancipácie v korešpondencii J.G.Tajovského a Hany Gregorovej (2000-

2003) 

 Popri odbornom spracovaní korešpondencie sa riešiteľka Zlata Troligová detailnejšie 

oboznámila s obsahom mnohých listov s dôrazom na bádané okolnosti súvisiace 

s činnosťou, ale predovšetkým súkromným životom oboch spisovateľov. Komparáciou 

rkp. verzií listov s publikovanými zistila, že mnohé diskrétne, resp. chúlostivé state boli 

v knihe Listy (Príbeh manželstva Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej) 

vypustené.  

 Riešiteľka sledovala prostredníctvom korešpondencie z rokov 1914 a 1915 vývoj 

povahy a emancipačných snáh Hany Gregorovej. Zistila rozporuplné reakcie manželky 

J.Gregora Tajovského. Tento vývoj  bude sledovať aj naďalej cez listy z neskoršieho 

obdobia života.     

1.4.    Štúdium, tvorivé a koncepčné práce 

  Odborní pracovníci múzea študovali odbornú  literatúru, spracovávali štúdie, články, 

 príspevky pre rozličné médiá, referáty, metodické a ponukové listy a materiály, 

pripravovali  koncepcie a dramaturgie podujatí, špecializovaných vyučovacích hodín v 

múzeu, prednášok, seminárov a pod. (realizácia týchto úloh sa nachádza v časti 1.2., 

1.3., 3.).  

  

 PhDr.M.Bárdiová  

- koncepčne pripravila prednášku o Jánovi Cikkerovi, dramaturgiu koncertu v rámci 

akadémie v ŠVK 23.5., špecializované vyučovacie hodiny, referát a ďalšie príspevky, 

ktoré boli alebo budú publikované v médiách a v zborníkoch, 

- venovala sa korektúram referátov zo seminára O V.Figušovi-Bystrom a editorsky 

pripravovala zborník zo seminára ( 10 príspevkov), 

- spracovala príspevok Ján Cikker v kontexte hudobného života Banskej Bystrice, štúdiu 

Umelec a jeho doba pre katalóg k výstave, dramaturgie, vernisážové príhovory 

a moderátorské i sprievodné texty k podujatiam (koncert z tvorby J.Móryho, beseda 

s I.Bázlikom, koncert diel J.Cikkera v Štátnej opere), 

- uskutočnila korektúry šiestich referátov zo seminára Banská Bystrica – osobnosti pre 

zborník Historicko-etnologické štúdie II., 

- spracovala text do pripravovaného Sprievodcu po expozícii Múzeum – domov múz 

(Historický salón), 

- editorsky pripravila a zabezpečila vydanie knihy Ladislav Bárdi:Moje svety, zbierka 

veršov. 2001 TRIAN, Banská Bystrica, 82 s. ISBN 80-88945-44-5. Napísala úvod 

a biografiu autora.      

 

 Vladimír Červený 

- spracovával výtvarno - grafické návrhy na pozvánky a iné materiály múzea k podujatiam 

na dobrej odbornej a umeleckej úrovni, realizoval ich efektívne prostredníctvom počítača,  
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- výtvarne pripravil a realizoval v spolupráci s Mgr. Fudrom výstavu venovanú 90. výročiu 

narodenia hudobného skladateľa Andreja Očenáša - celkom 2x (OÚ Selce, foyer ŠVK), 

- navrhol a realizoval výtvarno – priestorovú koncepciu výstavy Lesk a bieda múzeí, ktorú 

aj realizoval (výstava v spolupráci so Zväzom múzeí a SNM Bratislava), 

- výtvarne pripravil a realizoval výstavu Ľudo Ondrejov (v rámci podujatí venovaných 100. 

výročiu narodenia spisovateľa) v átriu ŠVK, 

- graficky navrhol a realizoval pútače k expozícii Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, 

- graficky navrhol a realizoval pútač  „ŠVK- Literárne a hudobné múzeum“. 

 

 Mgr. Igor Fudra 

- vypracoval scenár k výstave Andrej Očenáš, 

- koncepčne pripravil prednášku o Andrejovi Očenášovi, 

- pripravoval špecializované vyučovacie hodiny s témou  Skladatelia regiónu, 

- spracoval text do pripravovaného Sprievodcu po expozíciách k časti Hudobný salón MSE, 

- spracoval referát Zhudobnenie literárneho diela Ľuda Ondrejova v tvorbe Andreja 

Očenáša na konferenciu k 100-ročnici narodenia spisovateľa v ŠVK dňa 18.10.2001. 

 

 Mgr. Mária Lásková 

- ako lektorka koncepčne pripravovala a realizovala niektoré špecializované vyučovacie 

hodiny zo žiakmi ZŠ a SŠ s využitím MSE - Hudobný salón, Literárny salón, 

enviromentálne zamerané akcie v rámci Bábkarského salónu a protidrogovo zamerané 

akcie s využitím expozície Múzeum – domov múz,  

- v rámci  cyklických podujatí pre vekovú skupinu starších občanov pripravila a realizovala 

štyri čajové party pre Klub dôchodcov Harmónia, 

- spracovala návrh projektu „Primárna prevencia závislosti na návykových látkach 

u stredoškolskej mládeže v podmienkach múzea so zameraním na literatúru a hudbu“ pre 

rok 2002. 

   

 Miloslav Šípka  

- pripravil rozhlasové pásmo Braxatoris: Wychod z Púchova..., 

- pripravil a absolvoval rozhlasový rozhovor o pripravovanom slovníku folklorizmu, 

- spracoval listovku k expozícii Ľudové hudobné nástroje, 

- spracoval text o výrobcoch ľudových hudobných nástrojov pre FSPP v Detve, 

- spracoval text do pripravovaného Sprievodcu po expozíciách k časti Ľudové hudobné 

nástroje, 

- spracoval štúdie Vstup múzea do prostredia folklorizmu, Národopisné slávnosti vo 

Východnej a Evanjelický chrám vo Východnej,   

- spracoval 5 recenzií. 

 

 Mgr. Zlata Troligová 

- pripravila besedy (koncepcie, moderátorské texty, výber ukážok z tvorby na prednes, 

výstavky zbierok ) s Antonom Rákayom a Petrom Kováčikom, 

- pripravila špecializované vyučovacie hodiny venované osobnostiam: J. G. Tajovský, Juraj 

Kuniak, regionálni literárni autori, témam romantizmus a realizmus v slovenskej 

literatúre, 

- koncepčne pripravila poetické pásmo venované Jánovi Bottovi, 

- spolupracovala pri tvorbe rozhlasového pásma a vypracovala scenár k výstave o Ľudovi 

Ondrejovovi, 
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- spracovala text do pripravovaného Sprievodcu po expozícii Múzeum – domov múz k časti 

Literárny salón, 

- spracovala referát Z činnosti Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici na 

odborný literárno-múzejný seminár v Martine v dňoch 10.-11.9.2001, 

 

 Mgr. Soňa Žabková  

- koncepčne pripravovala články, ktoré boli priebežne počas celého roku publikované v 

odbornej i popularizačnej tlači (celkom 29 príspevkov v tlači), 

- spracovávala príspevky pre médiá (Rádio Lumen - Jubilejná Literárna Banská Bystrica, 

PD JGT zrekonštruovaný, MDM a jeho podujatia; Rádio Regina- Podujatia Literárnej 

Banskej Bystrice - 2x , MDM a jeho podujatia ), RTV Global-Bábkarský salón, 

- vypracovala a vyhodnotila Plán environmentálnej výchovy a protidrogovej výchovy na 

rok 2001, 

- spracovala text do pripravovaného Sprievodcu po expozícii Múzeum – domov múz k časti 

Bábkarský salón. 

  

2. Správa, evidencia a ochrana zbierok 

 

2.1. Prvostupňová evidencia zbierok 

-    Všetky novozískané zbierky boli zapísané v Akvizičnej ( registračnej) knihe. 

- Zasadnutie KTZ sa uskutočnili 5x. Zúčastnili sa ho všetci členovia a vedúca LHM. 

Celkom bolo za celý rok predložených a schválených  460 jd/ 595 ks zbierok..   

-  Fond pomocných materiálov bol zapísaný do prírastkovej knihy -  celkom   148 jd/ 221 

ks PM. 

Fond PM (PM literatúry, PM hudby) následne druhostupňovo spracovala správkyňa 

depozitára M. Lásková v systéme Dbase 3+ v počte  108 jd/ 181 ks. 

Knihy zaradené do fondu PM v počte 40 ks spracovala knižničným spôsobom 

knihovníčka M. Tomaščíková. 

   

 

Akvizícia za rok 2001: 

 

Odbor prír. č. jd. ks 

Hudba 188 188 202 

Literatúra 215 215 336 

Knižnica-liter. zbierky 43 43 43 

Knižnica-hud. zbierky 14 14 14 

Súčet 460 460 595 

 

 

 Kúpa Dar Vlast. čin. Cena 

 pr.č.  jd. ks pr.č. jd. ks pr.č. jd. ks u zbierok kúpou 

Hudba 22 22 22 9 9 9 171 171 185 11525,- 

Literatúra 25 25 25 46 46 46 187 187 308 3379,10 
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Súčet 47 47 47 55 55 55 358 358 493 14904,10 

 

 

- V prírastkových knihách L, H, K viedla M.Tomaščíková aj evidenciu druhostupňovo 

spracovaných zbierok.  

- Podľa plánu kategorizácie zbierkového fondu sa  uskutočnilo zasadnutie KTK 5x.  

Celkove bolo v roku 2001 skategorizovaných 646 j./781 ks 

 Retrospektívne prehodnotila hudobné zbierky od ev.č. 1 – 200, z toho 15 zbierok navrhla 

vyradiť zo zbierkového fondu pre ich nepôvodnosť a malú hodnotu. Zostávajúcim 185 jd 

zbierok určila kategórie. 

 získaných kúpou a retrospektívne bola pridelená kategória 186 jd/ 186 ks zbierkových 

predmetov. 

 V štvrtom kvartáli roku 2001 sa KTK začala riadiť Zákonom  č. 387/201 o múzeách 

a galériách a o ochrane  predmetov múzejnej a galerijnej povahy.   

Zasadnutia KTK počas celého roka viedol jej predseda Miloslav Šípka. 

 

2.2. Druhostupňová evidencia zbierok 

 V druhostupňovej evidencii spracovávali zbierkové predmety všetci pracovníci 

a vedúca DKÚ. Spracovaných bolo  1185 jd/ 1263 ks literárnych a hudobných zbierok ( 

plán bol 1000 jd). Katalogizačné karty sa zakladali do generálneho katalógu 

a registrov, veeúci SVÚ priebežne katalógy kontroloval a odstraňoval nedostatky 

v uložení kariet a predmetových heslách. 

      

Uskutočnilo rokovanie o možnosti spracovávať zbierky múzea na software knižnice, 

rovnaké konzultácie sa uskutočnili v marci na pôde SNLM  Martin. Vec sa konzultuje aj 

naďalej a je potrebné ju doriešiť. 

 

2.3. Práca v depozitároch – zodpovedná Bc. M.Lásková 

  Novozískané zbierky uložila v depozitári, prideľovala  im signatúry uloženia vrátane 

súpisov uloženia, zabezpečila  im napísanie evidenčného čísla.  

  V depozitári sledovala udržiavanie svetla, tepla, vlhkosti a prašnosti na požadovanej 

úrovni.  

 Zabezpečovala príjem a výdaj zbierok, viedla o tom presnú  evidenciu. Externé 

výpožičky na reverzy uskutočňovala len  po súhlase riaditeľky ŠVK alebo vedúcej 

LHM. Za celý rok celkom vydaných 2352 jd/ 2703 ks; prijatých zbierok 1506 jd/ 1870 

ks. 

 Pokračovala v zápise do knihy deponátov, celkom zapísaných: 108 jd /230 ks a v 

generálnej  inventarizácii zbierkového fondu (podskupina č.3- drobné tlače), celkom 

zinventarizovaných 1169 jd / 1434 ks.  

 V priebehu celého roka sa uskutočňovala i fyzická inventarizácia zbierkových 

predmetov, ktorú vykonávala správkyňa depozitára a spolupráci s vedúcou DKÚ 

S.Žabkovou a A.Genserkovou. Fyzická inventarizácia prebehla v expozícii Múzeum - 

domov múz (august 2001), expozícii ĽHN (január, december 2001), PD JGT v Tajove 

(február 2001). Celkom boli zinventarizované zbierky v počte 780 jd/ 1037 ks. Zo 

všetkých uskutočnených fyzických inventarizácií vypracovala správkyňa depozitára 

M.Lásková správu o stave zbierok. 
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2.4. Konzervátorské a fotografické práce - zodp. V.Červený 

 Vykonával základné ošetrenie  a konzervovanie zbierok - 76 ks (plán bol 150). 

Uskutočnil však rozsiahlejšie a časovo náročné konzervátorské zásahy: 

 19.9.2001 v Podkoniciach skontroloval stav exponátov, drevené predmety (národopisný 

mobiliár) ošetril nátermi proti škodcom dreva a konzervovačnými látkami. 8.10.2001 

uskutočnil konzervátorský zásah v PD JGT v Tajove, ošetril tie časti, ktoré vykazovali 

napadnutie červotočom a tesárikom. Pri zásahu objavil pomerne rozsiahly výstyt 

drevomorky domácej. Na základe tohto nálezu  vypracoval odborný posudok, 

uskutočnilo sa stretnutie s pracovníkmi Pamiatkového ústavu (Ing.arch.Lieskovská) 

a Okresného úradu (Ing.M.Bobot) na pôde obecného úradu v Tajove. Starosta obce 

a vedúca LHM spracovali projekt pre MK SR a sponzorov na získanie finančných 

prostriedkov pre odstránenie tohto závažného poškodenia vzácneho objektu.  

 Vyhotovoval fotodokumentáciu zbierok, spracovával písomnú evidenciu negatívov  

zbierok, čísla dopisoval na katalogizačné karty – 218 negatívov /434 pozitívov 

zbierok.  

 Vykonával fotografické práce podľa požiadaviek odb. pracovníkov a bádateľov aj v 

súvislosti s dokumentáciou súčasnosti, podujatiami a výstavami LHM – 534 neg / 476 

poz. Staral sa o dopĺňanie fotomateriálu, o údržbu a opravu fotoprístrojov. Spracovával 

priebežne evidenciu pomocných negatívov. 

 

 

2.5. Ústavná knižnica - zodp. M.Tomaščíková 

 Zabezpečovala nákup zbierkových knižných noviniek, objednávky kníh a periodík, 

agendu v súvislosti s povinnými  výtlačkami. 

 Zabezpečovala príjem a výdaj kníh a viedla o tom presnú evidenciu vrátane evidencie 

čitateľov.  Za celý rok prijala 1114 kníh a vydala 1126 kníh.. 

 Pokračovala v generálnej inventarizácii knižného fondu od prír. č. 11 540 do 12 039 

Zinventarizovaných bolo 705 kníh.  

Generálna inventarizácia knižničného fondu bola dňa 28.9.2001 ukončená. Celkove 

bolo skontrolovaných 12 039 kníh. Všetky knihy boli skontrolované s prírastkovou 

knihou  a s katalogiz. lístkami v autorskom katalógu. Chýbajúce lístky v autorskom 

katalógu boli priebežne dopĺňané a každý lístok bol označený značkou - Z -zbierka, 

alebo PM- pomocný fond. V knihách boli dopĺňané i chýbajúce pečiatky. Knihovníčka 

spolu s A. Genserkovou prešli i všetky viacnásobné duplicity v zbier. fonde - vyše 

štyristo jd, ktoré sú navrhnuté na vyradenie. 

Z inventarizácie bola vypracovaná správa + zoznamy kníh navrhované na vyradenie. 

 Knihovníčka priebežne dopĺňala chýbajúce knižné a katalógové lístky v autorskom 

katalógu.Periodiká ukladala vo vyhradenom priestore a poskytovala na štúdium.  

         

2.6.   Dokumentačná činnosť - zodp. S.Žabková 

 Vedúca DKÚ zo všetkých podujatí a výstav LHM zhromažďovala propagačné a 

dokumentačné materiály, zakladala ich do obalov a spracovávala zaužívaným spôsobom 

na počítači. Priebežne spracovávala i staršie akcie, ktoré neboli doposiaľ evidované. 

Celkom bolo za rok 2001 spracovaných 27 vlastných a cudzích akcií. Popisovala a 

triedila nové i staršie fotografie z uskutočnených akcií. V druhom polroku začala 

priebežnú kontrolu fondu vlastných a cudzích akcií, ktorej cieľom je ich zodpovedné 
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usporiadanie, výmena poškodených obalov, dopĺňanie chýbajúcich údajov na obaloch, 

atď. Doposiaľ bolo skontrolovaných 332 akcií. 

 Pozvánky, publikácie a iný materiál hneď po vyjdení odosielala NMC SNM Bratislava.  

 Evidovala publikačnú činnosť pracovníkov LHM i cudzích autorov o múzeu. Za týmto 

účelom pravidelne navštevovala čitáreň novín a odborných periodík  ŠVK.  

 Každý mesiac vypracovala Bibliografiu publikovaných prác pracovníkov LHM 

a cudzích autorov.  

 Podľa Plánu dokumentácie súčasného literárneho a hudobného života na strednom          

Slovensku pokračovali odb. pracovníci v dokumentácii tvorivých osobností, 

umeleckých telies a inštitúcií, súborov  a podujatí. Evidenciu spracovávali aj na 

evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, prostredníctvom fotografií, audio-    a 

videozáznamov.                                             

 

2.7. Špecializované audiovizuálne pracovisko - zodp. Michaela Redlingerová 

Pracovníčka priebežne dopĺňala fond videozáznamov LHM (vlastné nahrávky 

súčasného literárneho a hudobného života regiónu podľa plánu dokumentácie) 

a zabezpečovala ich evidenciu. Za celý rok natočila 50 x videozáznamy v trvaní 102 

hodín. 

 Videozáznamy z nových divadelných premiér podľa dohody pravidelne odovzdávala 

Divadelnému ústavu v Bratislave. 

Podľa požiadaviek bádateľov poskytovala fond videozáznamov a zbierkový 

audiovizuálny fond na prezenčné štúdium –  50 výpožičiek video-  a 20 výpožičiek 

audiozáznamov.Videokopírovanie (pre bádateľov, Divadelný ústav Bratislava, atď.) 

realizovala 57 x / 157, 5 hodín. Audiodokumentáciu uskutočnila 10x v trvaní 7 

hodín. 

          V priebehu celého polroka pokračovala v evidencii videozáznamov chronologicky   

a abecednomenne. 

 Mgr. I.Fudra v 1. polroku uskutočnil inventarizáciu 50 ks videokaziet so záznamami 

súčasného kultúrneho života regiónu - premietol si všetky záznamy a posúdil ich 

technickú a obsahovú stránku aj z hľadiska ich prehrávania na CD-romy v budúcnosti 

(cca 100 hodín). 

K expozícii Ľudové hudobné nástroje spracovali M.Redlingerová a A.Genserková dva 

krátke videofilmy. 

 

 

3.    Prezentačná činnosť 

3.1. Expozície 

 Expozícia J.G.Tajovského a Hany Gregorovej a PI J.Murgaša v Tajove 

 Prevádzka a propagácia expozícií bola zabezpečovaná dobre. 

 Po ukončení stavebných prác v Pamätnom dome J.G.Tajovského bola obnovená                

prevádzka expozície. Pracovníci LHM uskutočnili v dňoch 20. – 22.3.2001 a 8. 10. 

2001  sanitárne dni v PD JGT a v PI J.Murgaša, znovunainštalovanie exponátov a vitrín.                                                                                                                                                                          

 Dňa 11. 4. 2001 sa uskutočnila tlačová beseda pri príležitosti znovuotvorenia PD JGT  

  v Tajove. Na tlačovej besede sa zúčastnili zástupcovia ŠVK-LHM, obce Tajov, 

zástupcovia Krajského úradu, Pamiatkového ústavu Banská Bystrica, Ministerstva 



 64 

kultúry SR, zástupcovia tlače a médií, riaditeľ banskobystrickej pobočky Tatrabanky 

Ing.Pavel Meško, poslanci OÚ Tajov a mnohí ďalší. 

 Prostredníctvom propagácie v tlači a médiách sa v priebehu druhého štrvťroku 2001 

snažila vedúca DKÚ Mgr. S.Žabková snažila zvýšiť návštevnosť v PD JGT v Tajove.  

 Zvýšenie návštevnosti sa v expozícii PD JGT prejavilo v mesiacoch september-október, 

najmä v súvislosti so školskými výletmi a exkurziami. V mesiaci október pri zvýšenej 

návštevnosti vypomáhali lektorovi J.Šebovi  M.Lásková, M.Tomaščíková, Z. Troligová.

  

 Za účelom zvýšenia návštevnosti v PI Pavla Tonkoviča v Podkoniciach vedúca DKÚ 

Mgr. S.Žabková oslovila osobne niektoré základné školy (OŠI, ZŠ Slovenská Ľupča, 

Selce, Podkonice). Opätovne rozoslala ponukové listy na ZŠ v kraji Banská Bystrica 

a rokovala i so starostom obce s cieľom vyzvať obec, aby sa aktívne zapojila do 

propagácie PI.   

 Prevádzka, lektorovanie a propagácia expozície Ľudové hudobné nástroje na   

Slovensku v Grossmannovom dome bola dobre zabezpečená. Lektorovali najmä 

pracovníčky A.Genserková, M.Redlingerová a M. Šípka. Vedúca DKÚ informovala 

KIS o možnostiach ponúkať návštevu tejto expozície pre zahraničných turistov. 

 

 Expozícia Múzeum – domov múz bola zabezpečovaná vedúcou DKÚ a odbornými 

pracovníkmi LHM. V mesiacoch máj - jún sa činnosť pracovníkov DKÚ, ale i SVÚ 

z veľkej časti sústredila na lektorovanie z dôvodu zvýšenej návštevnosti počas 

školských výletov. Expozíciu lektorovali Lásková, Tomaščíková, Troligová,  Žabková, 

Urbanová, sporadicky Bárdiová, Fudra ). 

 Propagácia expozícií prebieha priebežne (články v novinách, médiá, osobné kontakty so 

školami, atď.). Vedúca DKÚ dotlačila ponukové listy a pracovníčky Žabková, Lásková, 

Redlingerová, Tomaščíková, Genserková sa podieľali na propagácii expozícií osobnou 

návštevou škôl v meste Banská Bystrica. Vedúca DKÚ a Mgr. M. Lásková 

prostredníctvom Metodického centra v Banskej Bystrici informovali pedagógov v BB 

a v okrese o poskytovaných službách a ponuke LHM pre školy (celkom 2x – v rámci 

vzdelávania učiteľov v MC). 

 

 V súvislosti s expozíciami V.Červený vykonával úpravy a dopĺňanie v Bábkarskom 

salóne a  expozícii ĽHN (úprava popisiek, exponátov, vitrín a pod.). 

    

3.2. Výstavy a výstavky:  

 Funkčnosť výstavného fundusu, jeho údržbu a uskladnenie zabezpečoval V. Červený. 

 Uskutočnili sa všetky plánované výstavné aktivity:     

 1.  Výstava k 90. výročiu narodenia Andreja Očenáša, OÚ Selce - 12.1. - 18.1. 2001 

(koncepcia I.Fudra, M.Bárdiová, realizácia V.Červený, I.Fudra) 

 2.  Výstava k 90. výročiu narodenia Andreja Očenáša, foyer ŠVK, Lazovná č.9 - 12.6. 

- 27.6. 2001 (scenár I.Fudra. realizácia V.Červený, I.Fudra) 

 3. Výstava Ľudo Ondrejov pripravená v rámci osláv 100. výročia narodenia 

spisovateľa, inštalovaná v átriu ŠVK od 2.-19.10.2001 (scenár Mgr. Z. Troligová, 

výtvarno - technické riešenie a realizácia V.Červený)  
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 V rámci výstavy výtvarných prác a grafických kreácií študentov Fakulty výtvarných 

umení Akadémie umení v Banskej Bystrici Ex libris - Ex computer -  vo foyer ŠVK 

bolo vystavených 12 originálnych zbierkových predmetov - Ex libris - zo zbierkového 

fondu LHM - 16.3 .- 4.4. 2001 

   

 Putovné výstavy LHM:  

 1. Ján Cikker - skladateľ a človek, putovná panelová výstava, foyer ŠVK, 

Lazovná č.9 - 1.3. - 15.3.2001 (scenár M.Bárdiová a V.Zvara, výstava z roku 1996, 

prevoz a inštalácia v ŠVK M.Bárdiová,V.Červený,M.Šípka,I.Fudra) 

 2.  Básnik a jeho mesto (Mikuláš Kováč), putovná panelová výstava; poskytnutá 

časť výstavy, inštalovaná v pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej 

Bystrici, od 23. 3. 20001 (scenár J.Borguľová, výstava z roku 1997, inštalácia 

pracovníci knižnice) 

 3. Ján Cikker - skladateľ a človek, putovná panelová výstava - inštalovaná 

v Slovenskom inštitúte v Budapešti, od 15. 6. 2001   

 

 Výstavy realizované v spolupráci:  

 1. Lesk a bieda múzeí - výstava realizovaná v spolupráci so Zväzom múzeí 

a Slovenským národným múzeom, inštalovaná v priestoroch Historického múzea SNM 

Bratislava, od 17.5. 2001 ( výtvarný návrh a realizácia Vladimír Červený) 

 

 Návštevnosť v Pamätnom dome J.G.Tajovského a v Pamätnej izbe J.Murgaša 

v Tajove: 

 ____________________________________________________ 

                                            rok 2000                                rok 2001 

            Návštevnosť celkom ........................  8710 ........................ 10 114 

            z toho:  

            školské výpravy ................................. 8 079 .......................... 9 065 

 iné výpravy ........................................... 468 ............................. 835 

 cudzinci .................................................. 15 ............................... 56 

 jednotlivci ............................................. 223 ............................. 158 

 Počet výprav ........................................ 223 ............................. 246 

 z toho školské ....................................... 205 ............................. 221 

 iné výpravy ............................................. 18 ............................... 25 

 Neplatiaci návštevníci .......................... 690 ............................. 696 

 Tržby: 

 Vstupné .......................................... 63 560,- ...................... 82 853,- 

 Predaj propagač.mater. .................... 5 518,- ........................ 8 070,- 

 Tržby spolu: ................................... 69 078 ...................... 90 923,- 

  

 

 Návštevnosť múzejných akcií spolu :              

 

Druh: Počet osôb/ Rok 2000 Počet osôb /Rok 2001 

Expozície v Tajove 8 710 10 114 

PI P.Tonkoviča Podkonice 325 210 

Expozície Múzeum-domov 5 645 4 020 
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múz a Ľud.hud.nástroje 

Výstavy 7 968 12 450 

Podujatia 3987 4 730 

SPOLU: 26 635 31 524 

                                     

 

3.3. Vedecko-výskumná prezentácia 

 Odborní pracovníci LHM sa v priebehu roka prezentovali referátmi na seminároch 

a konferenciách, odbornými príspevkami, recenziami a štúdiami:  

 Miloslav Šípka: Tvorba hudobných nástrojov na drevárskej priemyslovke vo Zvolene 

.Referát na seminári Regionálne prvky vo výchove, 9.-10.3., Zvolen. 

 M.Bárdiová 

- spracovala oponentský posudok na grantový projekt Všeobecné dejiny múzejnej 

kultúry č.5/2001, VEGA UMB Banská Bystrica – Katedra ekomuzeológie. 

 - Poznámky k téme Hudba a astronómia. Referát na seminári Astronómia tradične 

a netradične, 2.7.2001, ŠVK B.Bystrica. 

 - Ján Cikker v kontexte hudobnej kultúry Banskej Bystrice. Referát na medzinárodnej 

muzikologickej konferencii BHS Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom 

kontexte, 4.10.2001, Bratislava. 

Igor Fudra:  Zhudobnenie literárneho diela Ľuda Ondrejova v tvorbe Andreja 

Očenáša. Referát na vedeckej konferencii Osobitosť literárnej tvorby Ľuda Ondrejova 

k 100-ročnici narodenia spisovateľa, 18.10.2001 v ŠVK B.Bystrica. 

 Zlata Troligová: Z činnosti Literárneho a hudobného múzea v ostatnom desaťročí . 

Referát na literárno-múzejnom seminári v Martine v dňoch 10.-11.9.2001. 

- Pracovníci poskytovali priebežne odborné konzultácie a služby bádateľom – 314 x. 

Týkali sa predovšetkým literárneho a hudobného života regiónu a osobností hudby, 

literatúry a bábkového umenia. Bádatelia boli predovšetkým z radov  študentov 

a pedagógov stredných a vysokých škôl a banskobystrických inštitúcií. Bádatelia prišli 

aj z iných slovenských miest a obcí (Martin, Senica n/Myjavou, Hnúšťa, Rimavská 

Sobota, Staré Hory, Priechod, Košice, Brezno) a tiež zo zahraničia (Győr- Maďarská 

republika, Krakow- Poľská republika).    

- Sympózium venované regionálnej hudobnej historiografii  a Jánovi Cikkerovi sa 

neuskutočnilo v Banskej Bystrici, pretože po dohode so Slovenskou muzikologickou 

asiociáciou sa konferencia venovaná Jánovi Cikkerovi uskutočnila v rámci BHS 

v Bratislave a seminár venovaný hudobnej historiografii v Trnave.  

 Publikačná činnosť pracovníkov LHM 

 ___________________________________________________ 

 Druh                                       Rok 2000                        Rok 2001 

 Monografie ................................................... 00 ............................... 01  

 Štúdie, referáty ............................................. 05 ............................... 08 

 Recenzie ....................................................... 04 ............................... 06 

 Články v odbor. tlači .................................... 14 ............................... 24 

 Články v popular. tlač .................................. 15 ............................... 28 

 SPOLU: ....................................................... 38 ............................... 67 

 Príspevky  (vlastné) 

 v rozhlase ..................................................... 17 ............................... 23 
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 v televízii ...................................................... 08 ............................... 15 

 Propagácia múzea  (vlastné príspevky) 

 v tlači ............................................................ 29 ............................... 46 

 v rozhlase ..................................................... 15 ............................... 19 

 v televízii ...................................................... 08 ............................... 15 

  

 Spolu vlastných príspevkov v tlači,  

 rozhlase a televízii: ..................................... 63 ............................. 105                                                                                                                                   

  

 Propagácia múzea (príspevky cudzích autorov: 

                                                                     Rok 2000                    Rok 2001 

 v tlači ............................................................ 46 ............................. 102 

 v rozhlase ..................................................... 35 ............................... 41 

 v televízii ...................................................... 10 ............................... 12 

 SPOLU: ....................................................... 91 ............................. 156 

 

3.4. Popularizačná prezentácia- organizačné zabezpečenie a zodp. Mgr. S. Žabková 

 V hodnotenom období sa priebežne pripravovali a realizovali všetky plánované 

popularizačné podujatia, ako aj ďalšie podľa aktuálnych požiadaviek.  

- Špecializované vyučovacie hodiny sa uskutočňovali podľa požiadania škôl a verejnosti. 

Celkom bolo realizovaných 21 vyučovacích hodín pre 622 návštevníkov. Pripravovali 

ich najmä Mgr.Z. Troligová, Mgr.M.Lásková, PhDr. M.Bárdiová a Mgr.I.Fudra. Témy 

vyučovacích hodín: Literárni autori Banskej Bystrice a okolia, Zhudobnené básne 

Mikuláša Kováča, Hudobná história a skladatelia regiónu  Banská Bystrica, Notitia 

Mateja Bela, atď. 

- Vlastivedné prechádzky po evanj. cintoríne pri hroboch významných dejateľov sa 

realizovali podľa požiadania, celkove 9-x (lektorovali S.Žabková, M.Tomaščíková, 

M.Lásková, Z.Troligová). 

- Podujatia zamerané na protidrogovú a enviromentálnu výchovu (najmä pre pacientov 

z psychiatrie, liečba zo závislosti na alkohole a inej závislosti, pre zverencov ústavu 

sociálnej starostlivosti a pod.) podľa uznesení vlády SR č.196/1997, 335/1997, 

482/1999 a 846/1997 sa realizovali podľa osobitného plánu (viď prílohy vyhodnotenia). 

Celkom bolo realizovaných 26  podujatí s účasťou  1088  ľudí. Ich úroveň a odozva 

u publika a respondentov bola veľmi dobrá.  

- Informácie, predaj propagačných materiálov, výpožičky zbierok a kníh a pod. 

zabezpečovali všetci pracovníci. Knihovníčka M.Tomaščíková zabezpečovala 

vyhľadávanie kníh, citácií a pod. podľa potrieb odborných pracovníkov LHM 

a bádateľov. 

 Fotoslužby vykonávali V.Červený, M.Redlingerová (v prípade potreby aj iní 

pracovníci-I.Fudra, Z.Troligová, S.Žabková). M. Redlingerová, I.Fudra a V.Červený 

zabezpečovali aj technické vybavenie kultúrnych akcií a rôznych podujatí LHM 

(príprava ozvučenia, audio- a videotechniky, nahrávanie). 

 Mgr.S.Žabková priebežne dopĺňala adresár osobností a inštitúcií a spolu s K.Urbanovou 

a A. Genserkovou zabezpečovali distribúciu pozvánok na podujatia LHM i ponukových 

listov pre školy. 



 68 

- Prednášková činnosť pre verejnosť s využitím zbierkového fondu sa realizovala podľa 

požiadania.Okrem prednášok, ktoré sa uskutočnili v rámci metodických dní , čajových 

party a úvodoch besied sa uskutočnila prednáška: 

 Andrej Očenáš- život a tvorba, Mgr. I.Fudra, 26.6.2001, ŠVK- LHM. 

-Umelecké a kultúrne podujatia venované významným osobnostiam, inštitúciám, 

udalostiam s prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali priebežne počas celého roka. 

Umelecké podujatia boli venované najmä osobnostiam A.Očenáš. J. Cikker J. Móry, 

Ľ.Ondrejov, L.Ťažký, I. Bázlik. 

 Prehľad podujatí: 

 - 14.1.2001- Ja túto zem milujem - spomienková slávnosť venovaná nedožitým 90. 

narodeninám hud. skladateľa Andreja Očenáša, OÚ Selce, v spolupráci so SOS 

B.Bystrica 

 - 26.9. 2001- Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým pri príležitosti životného 

jubilea, ŠVK – LHM 

 -7.10. 2001- Koncert z tvorby Jána Móryho pod názvom „Mein Herz/Moje srdce“ 

v rámci medzinárodného hudobného festivalu Hudobné salóny, ŠVK-LHM 

 -17.-18.10.2001- Ľudo Ondrejov – 100. výročie narodenia – cyklus podujatí 

v spolupráci s SOS, Filologickou fakultou UMB, Mestom Banská Bystrica 

 -3.12. 2001- Hudobný skladateľ Igor Bázlik- spoločenské stretnutie v rámci cyklu 

Osobnosti v ŠVK, moderovala a dramaturgicky pripravila PhDr. M. Bárdiová. 

 

 Rok 2001 niesol prívlastok i  „Cikkerov rok“. Pri tejto príležitosti ŠVK-LHM pripravilo 

a koordinovalo viacero úspešných podujatí v spolupráci s ostatnými inštitúciami (Štátna 

opera, Nadácia J.Cikkera, poisťovňa Kooperativa, Mesto Banská Bystrica, 

Kozervatórium J.L.Bellu a i.):  

 - 5.3.2001- Skladateľ a človek- národný umelec Ján Cikker- podujatie v rámci cyklu 

Osobnosti v ŠVK; moderovala a dramaturgicky pripravila PhDr. M. Bárdiová 

 - 27.7.2001- spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých 90. narodenín hud. 

skladateľa v spolupráci s Kooperatívou, a.s. 

 - 25.10. 2001- Hommage à Ján Cikker- symfonický koncert z tvorby Jána Cikkera, 

v spolupráci so ŠO Banská Bystrica. 

 Prehľad výstav venovaných hud. skladateľovi J. Cikkerovi je zahrnutý v bode 3.2. 

 

  - Služby na kultúrno-výchovných akciách zabezpečovali pracovníci DKÚ v spolupráci 

s pracovníkmi SVÚ a ÚR (S.Žabková, M. Tomaščíková, M.Lásková, I.Fudra, M. 

Redlingerová, Z. Troligová, A.Genserková, K. Urbanová) 

  

TRŽBY SPOLU V ROKU 2001 (vstupné, predaj propagačných materiálov 

a služieb, sponzorské príspevky):166 824,50 Sk ( plán 120 000,- Sk). 

 

 Cyklické podujatia: 

 Úspešne pokračovali podujatia pre vekovú skupinu starších občanov a spolupráca 

s Klubom dôchodcov Harmónia. V priebehu roka boli realizované štyri besedy  v rámci 

čajových party v Klube dôchodcov Harmónia, ktoré pripravila Mgr. M. Lásková 

(V.F.Bystrý, Terézia Vansová, Notitia Mateja Bela, Tibor Andrašovan- život a dielo) 

  

 -Literárna Banská Bystrica-26.-29.3.2001, literárny festival venovaný  pamiatke 

básnika Mikuláša Kováča v spolupráci s Mestom B.Bystrica, SSS a ostatnými 



 69 

kult.inštitúciami. LHM aktívne spolupracovalo na príprave podujatí a samostatne 

pripravilo besedu v rámci festivalu: 

 Stretnutie a MUDr. Antonom Rákayom, 27.3.2001, LHM moderovala Mgr. Z. 

Troligová 

 

Podujatia k Medzinárodnému dňu múzeí: 
  V mesiaci máj boli podľa plánu úspešne realizované podujatia k Medzinárodnému dňu 

múzeí. Zaznamenali ohlas v radoch verejnosti a boli i dobre mediálne spropagované. 

Najmä: 

 - 16.5. - Dotyky a prieniky, beseda s Prof. Milanom Jurčom. 

  

 Za celý rok 2001 sa uskutočnilo 77 podujatí vlastných a v spolupráci s inými 

inštitúciami a zúčastnilo sa ich cca 3090 ľudí. 

  

            Sumár podujatí:                 Rok 2000                    Rok 2001 

Druh Počet 

akcií 

Počet 

účastníkov 

 Počet 

akcií 

Počet 

účastníkov 

Prednášky 8 241  2 88 

Besedy 9 392  6 280 

Vyučov.hodiny v múzeu 25 743  21 622 

Iné náučné podujatia 4 115  7 115 

Vlastivedné exkurzie 11 457  9 449 

Klubové podujatia 16 407  14 391 

Film a video 8 184  1 45 

Slávnostné a umelecké 

podujatia 

13 678  12 680 

Odborné semináre 2 45  0 0 

Vedecké konferencie 1 30  1 120 

Koncerty 5 695  4 300 

SPOLU: 102 3 987  77 3090 

         

3.5. Edičná činnosť  
 

 Borguľová, Jana – Patráš, Vladimír (zost.): Dostatok nedostatkov. Zborník 

literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici. 2001. Print- Svetlík Štefan, Slovenská 

Ľupča,56 s. ISBN 80-85169-57-6. 

 ( Výtvarné spracovanie Dr.Dušan Jarina, vyšlo s finančným príspevkom Spolku 

slovenských spisovateľov) 

 

 Titul vydaný v spolupráci: 

 Ján Levoslav Bella. Duchovná hudba/Geistliche Musik. Compact disc. Vydala 

Nadácia J.L.Bellu v spolupráci s Hudobným múzeom SNM Bratislava, Štátnou 

vedeckou knižnicou-Literárnym a hudobným múzeom Banská Bystrica 
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a Konzervatóriom Bratislava. Nahrávky a výrobu realizoval Jaroslav Stráňavský 

MUSIC MASTER Banská Bystrica. MM 0046-2-231. 

 

 Pozvánky, ponukové listy a iné drobné tlače k podujatiam a výstavám sa priebežne 

 pripravovali, realizovali a rozosielali. Grafické spracovanie edičných materiálov 

zebezpečovali V.Červený, M. Bárdiová a S.Žabková. Za celý rok bolo vydaných 12 

nových titulov v náklade 1330 ks a dotlač 9 starých titulov drobných tlačí v náklade 660 

ks. 

 Vedúca DKÚ Mgr. S.Žabková pravidelne mesačne poskytovala podklady pre Kultúrno 

informačný spravodaj mesta Banská Bystrica za účelom zvýšenia informovanosti 

v radoch širokej verejnosti.  

 Informácie o službách a podujatiach ŠVK - LHM sú zverejňované i na internetovej 

stránke ŠVK.  

 Zborník zo seminára venovaného V.Figušovi-Bystrému z roku 2000 bude vydaný 

v roku 2002.  

   

3.6.  Krúžky a záujmová činnosť: 

 

3.6.1.  Aktív dobrovoľných spolupracovníkov LHM 

  Pracoval v sekciách podľa vlastného programu: 

 1. Klub seniorov - vedie S.Žabková. Uskutočnili sa štyri čajové party pre členov 

Klubu dôchodcov Harmónia. Členovia tohto a iných klubov dôchodcov, ako aj 

starší priaznivci LHM navštevovali pdujatia a podľa potreby poskytovali 

pracovníkov rady a konzultácie (prof.E.Bazovská, prof.Gašparová, doc.T.Sedlický 

a i.). 

 2. Literárny klub Litera 2 - vedie Dr.J.Borguľová.  Zasadal raz mesačne – spolu 10 x, 

uskutočnil verejné prezentácie tvorby svojich členov, vydal svoj jubilejný desiaty 

zborník vlastných prác. 

 3. Hudobný klub – skupina M.I.3. sa schádzala na pravidelných nácvikoch 

v Grossmannovom dome ( pripravujú CD nosič). 

 

 3.6.2. Nadácia Jána Levoslava Bellu so sídlom v budove LHM uskutočnila 26.3. 

zasadnutie správnej rady, ktoré rozhodlo, že do konca mája t.r. sa sídlo nadácie 

presťahuje do Liptovského Mikuláša. M.Bárdiová ako dovtedajšia správkyňa nadácie 

odovzdala celú agendu a archív novej správkyni Dr.Dane Komárovej. V.Mráziková 

ako hospodárka v spolupráci s K.Urbanovou odovzdala celú hospodársku agendu, 

pokladňu a všetky finančné prostriedky nadácie. V druhom polroku pokračovala 

M.Bárdiová na príprave CD z Duchovnej tvorby Jána Levoslava Bellu, ktoré vyšlo 

v decembri 2001. 

 

4.  Školenia a študijné cesty 

  Pracovníci LHM sa zúčastnili na školení v ŠVK (práca s Internetom a databázami 

ŠVK, školenie vedúcich pracovníkov s praktickými cvičeniami).  

  Členovia požiarnej hliadky a noví zamestnanci absolvovali školenie protipožiarnej 

ochrany 13.3.2001. 

  Mgr.Lásková poskytla pre pracovníkov Stredoslovenského múzea školenie 

o spracovávaní zbierok v AMISe a o spracovávaní výročných správ AMSIS. 
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    V.Červený sa v dňoch 21.-22. 6. 2001 zúčastnil seminára „Fotografia v múzejnej 

praxi“ v Trnave. 

  V dňoch 10.-11.10.2001 sa Mgr. M. Lásková a Mgr. S.Žabková zúčastnili školenia 

„Dramatická výchova“, ktoré organizovalo Metodické centrum B.Bystrica. 

 Dňa 15.10.2001 sa všetci pracovníci zúčastnili školenia protipožiarnej ochrany. 

 Dňa 8.11.2001 sa uskutočnilo XI.Valné zhromaždenie Zväzu múzeí, ktorého sa 

zúčastnili  Mgr. M. Lásková a A.Genserková. 

  

 Štúdium popri zamestnaní: 

 Mária Lásková v októbri 2001 ukončila štúdium na FPV UMB a získala titul Mgr. 

 Andrea Genserková začala v septembri študovať anglický jazyk na FiF UMB. 

 Michaela Redlingerová začala v septembri študovať na Obchodnej akadémii v Žiline. 

 Mgr. Soňa Žabková pokračovala v doktorandskom štúdiu na FFUK v Bratislave. 

 PhDr. Marianna Bárdiová bola prijatá na doktorandské štúdium na ÚHV SAV 

v Bratislave. 

 

5. Iná činnosť 

 Všetci pracovníci sledovali a študovali externé a interné vyhlášky, smernice, zákony 

a zápisnice zo zasadnutí a rokovaní súvisiace s prácou. Zabezpečovali si vlastnú 

písomnú agendu.     

 Priebežne sa plnili aj úlohy v rámci PO a BOZP.  

 Zabezpečovali sa aj rozličné úlohy v súvislosti s podujatiami a výstavami (prevoz 

materiálov, špeditérske práce, usporiadavanie stoličiek, obsluha pri občerstvení, služby 

pri podujatiach a pod.). Úsek vedúcej múzea zabezpečoval prevádzkové úlohy – oprava 

kontajnera na odvoz smetí, oprava troch akumulačných pecí, prekládka jednej peci 

a vyriešenie problému s odstavením ventilátorov na vyfukovanie akumulovaného tepla 

z pecí, prestavenie zle nastavených elektrických hodín v rozvodnej skrini, drobné 

opravy zariadenia. Poškodenú dverovú mrežu  opravili údržbári z ŠVK a pomáhali 

riešiť aj problémy s elektrikou.    

 

6. Organizačná a riadiaca činnosť 

 Vedúca LHM sa pravidelne zúčastňovala na gremiálnych poradách vedenia ŠVK. 

Uskutočňovala aj porady vedenia a mesačné plenárne porady LHM. Dňa 11.12. sa 

uskutočnilo zasadnutie Múzejnej rady LHM. 

 Na úsekoch vedúci uskutočňovali operatívne pracovné porady a zabezpečovali 

informovanosť pracovníkov a ich koordináciu. Na mesačné plenárne porady 

pripravovali za úseky vyhodnotenia a  štatistické výkazy. Vedúci zabezpečovali aj 

pravidelnú kontrolnú činnosť. Pracovníci mali možnosť i povinnosť oboznámiť sa 

s každým interným materiálom ŠVK a LHM, plánom činnosti na rok 2001, 

organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, odbornými 

smernicami, mesačnými vyhodnoteniami činnosti a hospodárenia a s každou zápisnicou 

z gremiálnej porady ŠVK ako s internými nástrojmi riadenia činnosti inštitúcie a jej 

súčastí. Majú možnosť vyjadrovať sa k nim a ovplyňovať ich podobu.  

  

 Záver: 

 V roku 2001 v  LHM pracovalo 11 zamestnancov, jedna zamestnankyňa – V.Mráziková 

bola predisponovaná na ekonomicko-prevádzkový úsek ŠVK ako účtovníčka. 

M.Bárdiová a K.Urbanová venovali veľký časový objem prácam v súvislosti so 

zlúčením LHM s ŠVK, každodennej agende a prevádzkovým úlohám a opravám. 

Napriek tomu možno konštatovať, že sa na všetkých úsekoch a úlohách pracovalo 



 72 

priebežne pomerne proporčne a niektoré boli prekročené – napr. druhostupňová 

evidencia zbierok, výdaj a príjem zbierkových predmetov z depozitárov a kníh 

z ústavnej knižnice, kategorizácia zbierok, publikačná činnosť pracovníkov, kultúrne 

podujatia a návštevnosť, ako aj fotografické práce z podujatí a na výstavy . 

 V druhom a treťom štvrťroku bola zvýšená návštevnosť v expozíciách, teda aj väčšia 

náročnosť na lektorské služby všetkých pracovníkov. Z prezentačnej činnosti treba 

vyzdvihnúť podujatia k Medzinárodnému dňu múzeí, besedy so spisovateľmi 

P.Kováčikom, A.Rákayom a literárnym vedcom M.Jurčom, podujatia v cykle 

OSOBNOSTI venované Jánovi Cikkerovi a Igorovi Bázlikovi v ŠVK, koncert z tvorby 

A.Zemanovského, V.Figuša-Bystrého a J.Móryho v rámci slávnostnej akadémie ŠVK 

k 75.výročiu založenia, komorný koncert z tvorby Jána Móryho 7.10., symfonický 

koncert z tvorby Jána Cikkera v Štátnej opere 25.10., vedeckú konferenciu venovanú 

Ľudovi Ondrejovi 18.10., špecializované podujatia v rámci expozícií, prednášky 

a peknú výstavnú činnosť. Vzájomným prínosom bolo obohatenie kultúrnovýchovnej 

činnosti o podujatia v reprezentatívnych priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. 

Pozitívnym výsledkom bolo vydanie 10.zborníka literárneho klubu LITERA 2 

a compact discu Ján Levoslav Bella: Duchovná hudba. 

 Problémom je nedostatočné priestorové, technické, personálne a finančné zabezpečenie 

múzea, ktoré by umožnilo rozvoj múzea a kvalitných odborných aktivít jeho 

pracovníkov. V súčasnosti je ich práca veľmi kumulovaná, často musia striedať 

jednotlivé druhy odborných činností, aby sa úlohy mohli zvládnuť, pretože spoločenská 

požiadavka zo strany verejnosti, návštevníkov, rozličných inštitúcií i štátu na našu prácu 

je stále vysoká. Pre nedostatok spomínaných skutočností predovšetkým nemôžeme 

zabezpečovať na zodpovedajúcej kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni: akvizíciu 

a ochranu zbierkového fondu, deponovanie a konzervovanie zbierok, fotodokumentáciu 

zbierok a ich spracovanie na počítači, riešenie výskumných úloh, rekonštrukciu 

magnetických médií a ich prehratie na elektronické médiá ( audio- a videozázmy), 

edičnú činnosť. V súčasnom sídle LHM s aktuálnym problémom stávajú časté 

poruchy zastaralej vodoinštalácie a elektroinštalácie vrátane vykurovania 

a sústavný nárast cien materiálu, služieb a nákladov na energie. Už nie možné 

zodpovedajúco zabezpečovať životne dôležitú prevádzku inštitúcie bez navýšenia 

rozpočtu. Preto treba vysoko oceniť a vyzdvihnúť výsledky, ktoré sme v hodnotenom 

období dosiahli. 

 Osobitne treba poďakovať aj pracovníčkam, ktoré získali ocenenia na súťaži 

amatérskych videozáznamov CINEAMA 2001: videofilm Bc.M.Láskovej a B.Parobeka 

Notitia Mateja Bela (zo zbierkového fondu LHM) na okresnej súťaži v Žiari nad 

Hronom v kategórii dokumentov zíkal 1. cenu, na celoštátnej súťaži v Banskej Bystrici 

3. cenu a súčasne aj Cenu primátora mesta. Videofilm Richarda Klimenta Dýchaj zo 

Stredoslovenského osvetového strediska v B.Bystrici, na ktorom spolupracovalo aj 

LHM a kameramanka Michaela Redlingerová, na okresnej súťaži v kategórii hraných 

filmov získal l.cenu a na celoštátnej súťaži obdržal Cenu divákov. Aj táto prezentácia 

prispela k propagácii činnosti a zbierok Literárneho a hudobného múzea.  

 

 

V Banskej Bystrici 15. januára 2002  

       Spracovali: 

 

PhDr. Marianna Bárdiová, vedúca LHM 

a námestníčka riaditeľka ŠVK pre LHM,                                                            
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Mgr.Igor Fudra, vedúci SVÚ,  

Mgr.Soňa Žabková, vedúca DKÚ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatistické ukazovatele 
 

Akvizícia a spracovanie zbierkových predmetov a fondu iných predmetov ( PM ), fotografické 

a konzervátorské práce, prieskum, koncepčná, tvorivá, dokumentačná činnosť a bádatelia, 

publikačná činnosť, návštevnosť, tržby 
k 31.12. 2001 

 

     Predmet činnosti   Ročný plán      Plnenie    % 

1.  Príprava získ. materiálov na rokovanie KTZ       800  jd 636 jd/ 824 ks 79,5 

2.  Akvizícia zbierok (schválené KTZ)       800  jd 460 jd/ 595 ks  57,5 

3.   Prvostupňová evidencia zbierok:        800 jd 460 jd/ 595 ks 57,5 

       - literárne zbierky  215 jd/ 336 ks  

       - hudobné zbierky  188 jd/ 202 ks  

       - knižných zbierok literárnych  43 jd/ 43 ks  

       - knižničných zbierok hudobných  14 jd/ 14 ks  

4.   Zápisy fondu pomocných materiálov do    prírastkových 

kníh: 

100 148 jd/ 221 ks  148 

       - knižnice  40 jd/ 40 ks  

       - PM literatúry   72 jd/ 87 ks  

       - PM hudby  36 jd/ 94 ks  

5. Katalogizácia  pomocného fondu:  148 jd/ 221 ks  

       - knižnice  40 jd/ 40 ks  

       - PM literatúry  72 jd/ 87 ks  
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       - PM hudby  36 jd/ 94 ks  

6.     Počet kníh spracovaných knižnič.spôsobom      200 204 102 

7.    Druhostupňová evidencia zbierok     1000 jd 1185 jd/1263 ks 118,5 

 

 

 

Výdaj a príjem zbierok v depozitároch a v knižnici 

 

     Predmet činnosti   Ročný plán      Plnenie    % 

1.  Depozitár:    

      Výdaj zbierok  1500 jd 2352 jd/ 2703 ks 156,8 

      Príjem zbierok  1200 jd 1506 jd/ 1870 ks 125,5 

     Generálna  inventarizácia zbierkového fondu  1440 jd 1169 jd/ 1434 ks 81,2 

     Fyzická inventarizácia zbierkového fondu        (zbier. 

predmety v rámci MSE, ĽHN, PD JGT ) 

  ---- 780 jd/1037 ks  

2.   Knižnica:    

      Výdaj kníh     600   1126 ks 187,6 

       Príjem kníh     600 1114 ks 185,6 

 

 

 

Fotografické a konzervátorské práce 

 

     Predmet činnosti   Ročný plán      Plnenie    % 

1.  Fotodokumentácia zbierok      500 ng 218 ng 43,6 

     1500 pozit.  434 poz 28,9 

2.  Fotografické práce ( pre výstavné účely, pre      

bádateľov, z podujatí a pod.) 

     250 ng 534 ng 213,6 

      450 poz. 476 poz 105,7 

3.  Archivácia a evidencia negat. v pomoc.fonde       500 ng  280  56 

4.  Konzervovanie zbierkových predmetov       150 76 50,6 

 

 

Priekumná, koncepčná, tvorivá, dokumentačná činnosť a bádatelia 

 

     Predmet činnosti   Ročný plán      Plnenie    % 

1.  Štúdium odborných materiálov a literatúry   12 000 str. 14 957 124,6 

2.   Prieskum a odb. práca v teréne ( mimo LHM )    600 hod. 952,5 158,75 

3.   Koncepčné práce, články, príspevky atd.    300 str. 515 171, 6 

4.  Dokumentácia vlastných a cudzích podujatí        20 27 135 

5.  Dokumentácia osobností        20 33 165 

6.  Dokumentácia inštitúcií ( telies, spolkov atd.)         10 11 110 

Bádatelia, študujúci ( konzultácie)       300 x 317 105,6 

 

 

Publikačná činnosť, citácie v médiách, vlastné podujatia, návštevnosť, tržby 

 

     Predmet činnosti   Ročný plán      Plnenie    % 

1. Príspevky: 

    v dennej a odb.tlači, rádiách a TV  - vlastné 

        70    105 150 

2. Príspevky: 

    v dennej a odb.tlači, rádiách a TV - od iných aut. 

 155  

3. Kultúrne podujatia          80 79 98,75 

Počet edič.titulov (zborník, CD) 

- náklad 

Počet drobných edičných titulov - nových 

- náklad 

- dotlač starých titulov  - počet druhov 

2 

400 

15 

1200 

--- 

2 

700 

12 

1330 

9 
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                                      - náklad --- 660 

5. Návštevnosť celkom:     22 300               30 018 134,60 

     z toho:    

     - na podujatiach  3224  

     -  na výstavách  12 450  

     - v expozíciách v Tajove   10 114  

     - v PI P.Tonkoviča v Podkoniciach  210  

     - expozície na Lazovnej č.44 a č.28  4020  

6.  Tržby ( bez iných výnosov, darov, atd.):   120 000,- Sk 157 824,50 Sk,- 131,52 

 

 

 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44,  975 90 

 

Vyhodnotenie plánu environmentálnej výchovy za rok 2001 

 

Miesto Dátum 

 
Názov akcie 

 
Návštevnosť Spolu Počet 

akcií 

spolu 

   mládež  dosp.   

LHM, BB 26.2. 2001 Múzeum domov múz - Bábkarský salón 
prehliadka expozície  

spojená s ukážkami rôznych druhov bábok (maňušky, marionety, 

javajky, možnosťou vodenia bábok, hrania bábkového divadla a 

premietaním divadelných hier) 

pre Ústav sociálnej staroslivosti, Lazovná ul.č.9 

18 

 

 

 

 

1 

 

 

   

 

19 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

LHM, BB 21.2. 2001 Beseda so spisovateľom Petrom Kováčikom a prezentácia 

jeho knihy Tvorivý pobyt 

spoločenské podujatie 

venované širokej verejnosti s cieľom predstaviť spisovateľa Petra 

Kováčika - rodáka z Banskej Bystrice, jeho tvorbu a najnovšiu 

knihu Tvorivý pobyt, ktorá približuje pobyt spisovateľa Ľuda 

Ondrejova v Čiernom Balogu 

30 30 60 1 

LHM, BB 22.2.2001 Jozef Gregor Tajovský 

špecializovaná vyučovacia hodina  

pre žiakov strednej školy s využitím literárneho salónu MSE, 

videonahrávok  divadelných hier Ženský zákon, Statky-zmätky, 

s cieľom predstaviť mladej generácii významného predstaviteľa 

kritického realizmu v slovenskej  literatúre so zameraním na 

vzťahy medzi ľudmi 

28 1 29 1 

 

Klub 

dôchodcov 

Harmónia 

 

5. 3. 2001 
 

Fragmenty zo života spisovateľky Terézie Vansovej 

čajová party  

podujatie pre vekovú skupinu starších občanov s cieľom vhodne 

a príjemne stráviť čas, predstaviť život a tvorbu  významnej 

predstaviteľky ženského hnutia na zač. 20. storočia, jej aktivity 

na poli kultúrno - spoločenského diania s prihliadnutím na 

ochranu prírody a zvierat, za ktoré sa spisovateľka zasadzovala  

 

- 

 

50 

 

50 

 

1 

LHM, BB 22.3.2001 Romantizmus a realizmus v slovenskej literatúre 

špecializovaná vyučovacia hodina 

pre žiakov základnej školy s využitím literárneho salónu MSE 

s cieľom predstaviť literárne tradície a osobnosti viažúce sa 

k mestu Banská Bystrica, doplnená ukážkami z videonahrávok 

s prihliadnutím na vzťah k prírode v literárnych dielach 

59 2 61 1 

LHM, BB 27.3. 2001 Beseda so spisovateľom  

MUDr. Antonom Rákayom 

spoločenské podujatie  

30 10 40 1 



 76 

v rámci festivalu Literárna Banská Bystrica 2001 s cieľom 

predstaviť najmä mladej generácii tvorbu plodného autora 

píšúceho z oblasti medicíny, ktorý vo svojich dielach rieši 

základné etické otázky ľudského života (problematika interupcií, 

eutanázie,  transplantácie orgánov a pod.) 

Klub 

dôchodcov 

Harmónia 

9.4. 2001 Hudobný skladateľ Viliam Figuš Bystrý a jeho pôsobenie ako 

aktívny ochranca prírody 

čajová party  

podujatie pre vekovú skupinu starších občanov s cieľom vhodne 

a príjemne stráviť čas, priblížiť aktivity hud. skladateľa 

V.F.Bystrého v Spolku na ochranu prírody a týraných zvierat, 

ktorý fungoval v Banskej Bystrici v 20.- 30. rokoch 20. storočia 

- 40 40 1 

LHM, BB 19. - 20.4. 

2001 
Matej Bel - Veľká ozdoba Uhorska 

špecializovaná vyučovacia hodina 

pre žiakov základných a stredných škôl s využitím historického 

salónu MSE s cieľom predstaviť jednu z najväčších uhor. a 

sloven. vedeckých postáv 18. storočia, rešpektovanú aj 

v zahraničí, s využitím  videodokumentu o vzácnom zbierkovom 

predmete: „Notitia Mateja Bela“, ktorú vlastí ŠVK - LMH vo 

svojom zbierkovom fonde s prihliadnutím na geografiu a 

topografiu v diele 

60 4 64 2 

LHM, BB 14.5. 2001 Učíme sa o domácich zvieratách 

špecializovaná vyučovacia hodina  

výtvarnej výchovy  a dramatického umenia 

 s využitím Bábkarského salónu MSE, s cieľom vplývať na 

estetické a citové vnímanie detí 1. stupňa ZŠ, pestovať kladný 

vzťah k prírode, 

pre žiakov Osobotnej školy internátnej v  

Banskej Bystrici 

36 2 38 1 

LHM, BB 15. 5.2001 Zhudobnené básne Mikuláša Kováča 

otvorená vyučovacia hodina  

pre učiteľov a  žiakov stredných školy  v rámci Metodického dňa 

pre učiteľov SJaL 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

   

 

50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

LHM, BB 

 

 

 

 

30.5. 2000 

 
Život a tvorba literárnych autorov nášho regiónu 

 špecializovaná vyučovacia hodina  

v rámci Malej stálej expozície s poukázaním na prírodné motívy 

v ich dielach a potrebu rozvíjania prírodného a kultúrneho 

dedičstva 

23 2 25 1 

LHM, BB        26.6. 2000 Andrej Očenáš - život a tvorba hudobného skladateľa 
prednáška 

určená študentom stredných škôl s cieľom pozitívne vplývať na 

mladú generáciu a výchovu k vlastenectvu a národným tradíciám 

30 3 

 

 

 

 

33 1 

ŠVK- LHM, 

BB 

26.9.2000 Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým 

spoločenské podujatie 

venované širokej verejnosti a stredoškolskej mládeži s cieľom 

oboznámiť mladú generáciu s osobnosťou a tvorbou spisovateľa, 

pestovať kladný vzťah k literatúre a národným tradíciám u 

mladých ľudí 

25 15 40 1 

LHM, BB 22.10. 2001 Regionálni spisovatelia a ich tvorba 

špecializovaná vyučovacia hodina 

pre žiakov gymnázia s využitím literárneho salónu MSE s cieľom 

predstaviť literárne tradície a osobnosti viažúce sa k mestu 

Banská Bystrica, doplnená ukážkami z videonahrávok  

25  2 27 1 

Klub 

dôchodcov 

Harmónia 

22.10.2001 Notitia Mateja Bela v zbierkovom fonde LHM 

čajová party 

podujatie pre vekovú skupinu starších občanov s cieľom 

predstaviť jednu z najväčších uhor. a sloven. vedeckých postáv 

18. storočia, rešpektovanú aj v zahraničí, s využitím  

- 45 45 1 
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videodokumentu o vzácnom zbierkovom predmete: „Notitia 

Mateja Bela“, ktorú vlastí ŠVK - LMH vo svojom zbierkovom 

fonde s prihliadnutím na geografiu a topografiu v diele 

Klub 

dôchodcov 

Harmónia 

12.11.2001 Tibor Andrašovan - život a dielo 

čajová party 

podujtie pre vekovú skupinu starších občanov 

s cieľom vhodne a príjemne stráviť čas a predstaviť významnú 

slovenskú hudobnú osobnosť s využitím videonahrávok zo zbier. 

fondu LHM (opera Hájnikova žena , scénická hudba k filmu 

Rodná zem , atď.) 

- 42 42 1 

 SPOLU:  394 269 663 17 

 

Celkový počet akcií:  17 

Celkový počet návštevníkov:  663 

                                                      

 
  Vyhodnotenie spracovala  Mgr. Soňa  Žabková                                                                              

  PhDr. Marianna Bárdiová námestník pre LHM                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44,  975 90 

Vyhodnotenie plánu protidrogovej výchovy  za rok  2001 

Miesto Dátum 

 
Názov akcie Typ  akcie - cieľ podujatia Návštevnosť Spolu Počet 

akcií 

spolu 

    mládež  dosp.   

LHM, BB 

 

 

 

2. 2. 2001 

 

 

 

 

Múzeum - dom múz 
prehliadka expozície 

literárne, hudobné, bábkarské tradície Banskej Bystrice 

 

Podujatie bolo pripravené pre pacientov 

alkoholovo závislých 

Cieľ: vhodne a zmysluplne využívať 

voľný  čas, spoznávať históriu, 

významné osobnosti a  národné tradície 

svojho kraja 

-    15 15 1 

 

LHM, BB 9.2. 2001 Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

prehliadka expozície 

Podujatie bolo pripravené pre pacientov 

alkoholovo závislých s cieľom 

predstaviť tvorbu ľudových umelcov, 

pestovať vzťah k tradičnej ľudovej 

kultúre, národným tradíciám, a pod. 

- 20 20 1  

LHM, BB 30.3.2001 

5.4. 2001 
Koncert študentov PF UMB Diplomový koncert študentov PF UMB 

pre širokú verejnosť a mládež 

Pestovaním vzťahu k umeniu a hudbe 

vplývať na vytváranie pozitívneho 

vzťahu k životným hodnotám - 

eliminovať tým potreby uchyľovať sa 

k rôznej protispoločenskej činnosti 

40 70 110 2  

LHM, BB 15.5. 2001 Zhudobnené básne Mikuláša Kováča Podujatie pre žiakov stredných škôl 30 20 50 1  
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otvorená vyučovacia hodina 

pre učiteľov a  žiakov stredných školy  v rámci Metodického dňa pre 

učiteľov SJaL 

 

zamerané na osvetu proti násiliu v 

spoločnosti, užívaniu drog,...atď. 

LHM, BB 15. 6. 2001 Literárne a hudobné tradície Banskej Bystrice 

prednáška  

s využitím expozície Múzeum - domov múz 

Podujatie bolo pripravené pre pacientov 

drogovo závislých. Pestovaním 

kladného vzťahu k umeniu, národnému 

cíteniu, vplývať na vytváranie 

pozitívneho vzťahu k životným 

hodnotám - eliminovať tým potreby 

uchyľovať sa k rôznej protispoločenskej 

činnosti 

 

- 15 15 1  

LHM, BB 25.10.2001 Stretnutie literárneho klubu LITERA 2 

spoločenské podujatie 

 

Možnosť zúčastniť sa na jednom 

z pravidelných stretnutí úspešného 

literárneho klubu, ktorý funguje na pôde 

LHM Cieľ: vhodne a zmysluplne 

využívať voľný  čas, vypestovať kladný 

vzťah k poézii a schopnosti vlastnej 

sebarealizácie formou literárnej tvorby 

- 20 20 1  

ŠO, BB 25.10.2001 Hommage à Ján Cikker  

 koncert z tvorby nár. umelca Jána Cikkera v rámci VIII. ročníka 

festivalu BBHD a Cikkerovho roka, pri príležitosti 90. narodenín hud. 

skladateľa v spolupráci s Štátnou operou BB, Mestom Banská 

Bystrica, Nadáciou Jána Cikkera 

Cieľ: Predstaviť širokej verejnosti 

jedného z najvýznamnejších európskych 

skladateľov 20. storočia, nositeľa 

Herderovej ceny a Ceny UNESCO za 

humanizmus v hudbe, rodáka z Banskej 

Bystrice, ktorý v svojich dielach aktívne 

vystupoval proti násiliu  

80 40 120 1  

ŠVK-

LHM 

3.12.2001 Hudobný skladateľ Igor Bázlik 

spoločenské stretnutie v rámci cyklu Osobnosti 

Stretnutie s významným 

banskobystrickým rodákom 20. 

storočia-hud. skladateľom, klaviristom a 

dirigentom –Igorom Bázlikom pri 

príležitosti jeho 60. narodenín, 

obohatené vystúpením umelcov a  

hudobnými ukážkami z jeho tvorby; 

25 50 75 1  

 SPOLU:   175 250 425 9  

 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 44, 975 90  

Banská Bystrica 

Bibliografia publikovaných prác 

v roku 2001 

PhDr. Marianna Bárdiová: 

1. Štúdie, príspevky v publikáciách, zborníkoch 

Bárdiová, M.:Zástoj LHM v hudobnej kultúre Slovenska. In: Slovenská hudba, r. XXV, č. 4 /1999, str. 520-530. 

Bárdiová, Marianna: Činnosť Tibora Sedlického v speváckom zbore HRON. In: Tibor Sedlický, 75. Zborník 

referátov z konferencie v Banskej Bystrici 22.4.1999. KHv PF UMB a Konzervatórium J.L.Bellu, 

Banská Bystrica 2000, s. 11-14. 

Bárdiová, M.:Literárne a hudobné múzeum. In: Lauková,O. a kol. (zost.): Knižnica v premenách času 1926- 

2001. 2001. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, s.67- 69. ISBN 80-85169-35-5. 

Bárdiová, M.: Umelec a jeho doba. (Ján Cikker). In: Bárdiová,M.-Blahynka,M.-Zvara,V.(zost.): Cikkerov svet 

Tálie. Katalóg k výstave. 2001. Divadelný ústav Bratislava, s.5-9 ( anglická verzia s.10-15). ISBN 80-

88987-30-X. 

Bárdiová, M.:Duchovná tvorba Jána Móryho. In: Zborník Duchovná hudba v premenách času. Súzvuk, Prešov 

2001, s. 65-71. ISBN 80 -968600-2-X. 

2. Články v odbornej tlači 
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Bárdiová, M.:Hommage à Ján Cikker. Hudobný život, r. 33, č.12/2001, s.5. 

3. Recenzie   

Bárdiová, M.:Alexandra Tauberová - Jarmila B.Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der 

Korrepondenz. Slovenská hudba, r.XXVI., č.4/2000, s.552 – 554.  

4. Články v dennej a popularizačnej tlači  

Bárdiová, M. (Žabková, S.): Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici-Literárne a hudobné múzeum. 

Knižničné noviny ŠVK BB, r. II., č. 1/2001, s. 3. 

Bárdiová, M.:Cyklus Osobnosti - Ján Cikker. Knižničné noviny ŠVK BB, r. II., č. 1/2001, s. 4-5. 

Bárdiová, M.:Ján Móry (1892-1978). Knižničné noviny ŠVK Banská Bystrica, r.II. č. 3/2001, s. 4.  

Bárdiová, M.: Igor Bázlik - cyklus „Osobnosti“. Knižničné noviny ŠVK Banská Bystrica, r. II., č. 4/2001, s. 4. 

5.  Príspevky v rozhlase a televízii 

Bárdiová, M.:Andrej Očenáš a Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Rozhovor s L.Krnom. Premiéra. 

Slovenský rozhlas 14.1.2001. 

Bárdiová, M.:Andrej Očenáš a LHM BB. Rozhovor. Repríza. Slovenský rozhlas 15.1.2001. 

Bárdiová, M.:LHM a jeho expozície. Rozhovor. Rock FM rádio 3.2.2001. Živý vstup. 

Bárdiová, M,:Rok J.Cikkera v B.Bystrici. Rádio TWIST, 8.3.2001 (redaktor M.Havran). 

Bárdiová, M.:O expozíciách, akvizíciách v roku 2000 a zlúčení s LHM. SRo- Rádio Devín, relácia Rezonancie, 

17.3. 2001, (Monológ). 

Bárdiová, M.-Lauková,O.:O Biblii Martina Luthera, Televízia Markíza - Tv noviny, 27.3.2001. Redaktor 

Miroslav Lupták. 

Bárdiová, M.:Rok Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Rádio Twist, 8.3.2001. 

Bárdiová/Krno: Rozhovor o znovuotvorení PD JGT v Tajove po rekonštrukcii a ďalšie plány.  SRo, 11.4. 2001. 

Bárdiová, M./Lauková,O.: Zlúčenie LHM s ŠVK, STV 2 - Stredoslovenský magazín, 20. a  21.4.2001, celkom  

Bárdiová, M.:Tiene. Stereokompozícia o tretej opere Jána Cikkera Mr.Scrooge. Slovenský rozhlas, rádio Devín, 

8.5.2001. Repríza. 

Bárdiová, M.:O múzeách a MDM. Slovenský rozhlas. Diskusné štúdio. 15.5.2001 (redaktorka K.Červenáková, 

ďalší účastníci M.Lalkovič-SMOPAJ L.Mikuláš, Š.Kollár-Poštové múzeum B.Bystrica, p.Luptáková-

Múzeum vo sv.Antone). 

Bárdiová, M.:O Lutherovej Biblii. RTV Global, 18.7.2001       

Bárdiová, M.:O Lutherovej Biblii. RTV Global, 19.7.2001       

Bárdiová, M.:Ján Cikker- 90. výročie narodenia. RTV Global, 27.7.2001       

Bárdiová, M.  :Nedeľa s tetou Reginou (relácia o LHM, 60 min.). SRO - Rádio Regina, 21.10.2001. 

Bárdiová, M.  :Cikkerov rok v Banskej Bystrici, koncert v Štátnej opere. SRO - Rádio Regina, 26.10.2001. 

Bárdiová, M.:Lutherova Biblia a jej hudobná ikonografia. SRO-Rádio Regina, 27.12. 2001, (rozhovor). 

Bárdiová, M.:O akciách a  problémoch LHM. RTV Global, 10-16.12.2001-5x. 

 Mgr. Igor Fudra: 

2.  Články v odbornej tlači  

Fudra, I. :Edičná činnosť LHM (uverejnený rozhovor s redaktorkou o edičnej činnosti LHM). Knižná revue, roč. 

11, 2001, č.14-15, s.8. 

5. Príspevky v rozhlase 

Fudra,I. :  Nové trendy v rockovej hudbe a ich odraz v tvorbe skupiny Aeroplane, Rádio Regina-rozhovor, 

9.4.2001. 

Bc. Mária Lásková 

1. Štúdie, príspevky v publikáciách, zborníkoch  
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Lásková, M.: Formovanie životného štýlu stredoškolskej mládeže. In: ACTA UNIVERSITATIS MATHIAE 

BELII. Séria enviromentálna ekológia, Ročník II.,č.2. Zborník z konferencie, vyd. Univerzita Mateja Bela 

Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied 2000, s.34-40. 

4.  Články v popularizačnej tlači 

Lásková, M.:Keby Tajovský žil iste by mal radosť. Smer magazín, roč.10, 27.11.2001, č. 48, s.2. 

Miloslav Šípka: 

1. Štúdie, príspevky v publikáciách, zborníkoch 

Šípka, M.:Vstup múzea do prostredia folklorizmu. In: Folklorizmus na prelome storočí. Blava 2000, s. 203-209.   

Šípka, M.:Národopisné slávnosti na Podpoľaní v medzivojnovom období. In: Slovenský národopis 3-4/2000, s. 

359-368. 

Šípka, M. : Evanjelický chrám vo Východnej. In: Zborník Východná. Banská Bystrica 2000, s. 40 – 47. 

2. Články v odbornej tlači 

Šípka, M.: Valašská škola-mravov stodola. In: Národná osveta 3/2001, s 29.   

Šípka, M.:  Pocta rodoľubovi. Národná  osveta, r. XI, č.11/2001, s. 23 

Šípka, M. : Valaská škola- krásy stodola II. NO, r.11, č.18/2001, s.12 

Šípka, M.: Kmeťov spolupracovník. SNN 6/2001, s. 8. 

Šípka, M.: Hudobník u Málinca,  SNN 9/2001, s. 7. 

3. Recenzie: 

Šípka, M.: Šesťdesiat rokov... In: Historický časopis 4/2000, s. 706-708. 

Šípka, M.: Recenzia publikácie Tibora Sedlického. In.: Národná osveta 2/2001, s.29.   

Šípka, M.: O Hrúzovi inakšie. Slovenské národné noviny, 10/01, str. 12. 

Šípka, M.:Personálna bibliografia. Knižnica 9 /2001, s.510   

Šípka, M.:  Hrúz, P.: BB v tom...In:SN 2/01, s.275 

4. Články v dennej popularizačnej tlači 

Šípka, M.: Za požičané knihy sa platilo 50 halierov. Smer magazín, č.20, s.8 

Šípka, M.: V roku 1930 najviac čítali robotníci a roľníci. Smer magazín. 21/01, s,6 

Šípka, M.: Drewo a srd sa prezentovalo na domácej pôde. Smer magazín, roč.10, 2.10.2001, č.40, s.2 

Šípka, M. :Vklad banskobystrického regiónu do histórie Slovenského rozhlasu. Smer magazín, roč.10, 

16.10.2001, č.42, s. 6 

5. Príspevky v rozhlase a televízii -- 

Šípka, M.: Súťaž výrobcov ľud. hud. nástrojov . Rádio Regina, 13.7. 2001 

Šípka, M.: O slovníku folklorizmu. Rádio Regina (rozhovor),  27.10.2001    

Mgr. Zlata Troligová : 

1. Štúdie, príspevky v publikáciách, zborníkoch -- 

Troligová, Z.: Bedřich Šofr-osobnosť školstva a divadelníctva. In: Česi na Slovensku. Zborník . Martin 2000, s. 

145.  

2. Články v odbornej tlači 

Troligová, Z.:Z besedy s Petrom Kováčikom. Učiteľské noviny, r.LI, č.11/2001, 15.3.2001, s.10. 

4. Články v dennej popularizačnej tlači 

Troligová, Z.: Spomíname na Hanu Gregorovú. In: SNN 4/2001, s. 2. 

Troligová, Z.: S otvorenou náručou. In: SNN 4/2001, s. 6. 

Troligová, Z.: S náručou otvorenou a plnou spomienok..In: Smer magazín 13.2.2001, s. 6. 

Troligová, Z.: Peter Kováčik a jeho návraty do rodného kraja. In: Smer magazín 20.2.2001, s.7. 
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Troligová, Z.: Pri Bottovom hrobe. Smer magazín, 15.5.2001, č.20, roč.X, s.8. 

Troligová, Z.: Dominik Skutecký- személyi bibliografia. Irodalmi szemle, č.5/2001, s. 94. 

5. Príspevky v rozhlase a televízii 

Troligová, Z.: Ľudo Ondrejov. Rádio Lumen (rozhovor), 25.11. 200 1 

Mgr. Soňa Žabková: 

2.  Články v odbornej tlači 

Žabková, S.: Johanes Doctor Faust. In: Javisko 1/2001, s. 39. 

Žabková, S.: Múzeum-domov múz I. In: Národná osveta   2/2001, s. 24-25.  

Žabková, S.: Múzeum-domov múz II. In: Národná osveta  3/2001, s. 24-25.  

Žabková, S (-  Bárdiová, M).: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici-Literárne a hudobné múzeum. 

Knižničné noviny ŠVK BB, r. II., č. 1/2001, s. 3. 

Žabková, S.: Náš typ na školský výlet, exkurziu, či netradičnú vyučovaciu hodinu - Múzeum domov múz. 

Učiteľské noviny, ročník LI, č.16, str.11, 19.4.2001. 

Žabková, S: Andrej Očenáš a Selce. Národná osveta, ročník XI, č.7, str. 23. 

Žabková, S.: Cikkerov rok koncertne i vedecky. Národná osveta, ročník XI, č.8, str.15. 

Žabková, S.: Jubilejná Literárna Banská Bystrica, Národná osveta, ročník XI, č. 8, str. 20.    

Žabková, S.: Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského opäť v prevádzke. Učiteľské noviny, r.LI,  č. 12/2001, 

s.11.     

Žabková, S.: Osloviť mladú generáciu ( PD JGT po rekonštrukcii opäť v prevádzke). Národná  osveta, r. XI, 

č.9/2001, s. 22. 

Žabková, S.: Učitelia slovenského jazyka a múzeum. Učiteľské noviny, r. LI, č. 25/2001, s. 9 

Žabková, S.:Príťažlivé podujatia (Medzinárodný deň múzeí očami múzejníka). Národná osveta, roč.11, 2001,     

č.12, s.27. 

Žabková, S.: Múzy našli svoj domov v múzeu. Verejná správa, roč. 56,  12.10.2001, č.21, s. 29. 

Žabková, S.: Ondrejovova storočnica. SNN, roč. 12 (16), č.23, s.16. 

4. Články v popularizačnej tlači 

Žabková, S.: Selčania sú na svojho rodáka právom hrdí. In: Smer magazín 6.2.2001, s. 9. 

Žabková, S.: Andrej Očenáš a Selce. In: SNN 4/2001, s. 2. 

Žabková, S.: Pastva pre oči v Grossmannovom dome. In: Smer magazín, roč. X, č. 8, s. 9. 

Žabková, S.: Tajovského dom opäť otvorený. Smer magazín, roč. X, č. 11, s. 4., 13.3.2001. 

Žabková, S.: Jubilejná Literárna Banská Bystrica. Smer magazín, roč. X, č. 13, s. 5., 27.3.2001. 

Žabková, S.:Malá stála expozícia Múzeum domov múz. Kultúrno-spoločenský spravodajca, apríl 2001, s.8-9. 

Žabková, S.: Cikkerov rok v Banskej Bystrici. SNN,  r. 12(16), č. 7/2001, s.5. 

Žabková, S.: V piatok majú múzeá dvere otvorené. Smer magazín, č.20, roč.X. 

Žabková, S.: Z histórie Medzinárodného dňa múzeí v LHM. Knižničné noviny, r.II, č.2/2001, s.6-7. 

Žabková, S.: Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského po rekonštrukcii opäť v prevádzke. Slovenské národné 

noviny, roč. 12 (16), 2001,č.13, s.2. 

Žabková, S.: V atmosfére spomienok na Ondrejova. Smer magazín, roč.10, 30.10.2001, č.44, s. 20. 

Žabková, S.: Múzeum- príjemné s užitočným. Zvolenské noviny, r.10, č.50/ 2001,11.12.2001, s. 5. 

5. Príspevky v rozhlase a televízii 

Žabková,S.: Jubilejná Literárna Banská Bystrica a jej podujatia. Rádio Lumen, 27.3.2001, (Živý vstup). 

Žabková,S.: Zhodnotenie jubilejného ročníka Literárnej Banskej Bystrice a jej podujatí, SRo. Spravodajské 

spektrum, 30.3. 2001, (Živý vstup). 

Žabková, S.: Literárna Banská Bystrica a jej zhodnotenie, najzaujímavejšie podujatia, SRo Rádio Regina - 

súhrnné spravodajstvo, 2.4.2001. 

Žabková, S.: PD JGT v Tajove zrekonštruovaný - rozhovor. Rádio Lumen - Literárna kaviareň, 15.4.2001.  
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Žabková, S.: Medzinárodný deň múzeí a jeho podujatia v LHM. Rádio Lumen, 15.5.2001. 

Žabková, S.: Medzinárodný deň múzeí a jeho podujatia v LHM. Slovenský rozhlas. Rádio Regina, Živý prúd, 

14.5.2001. 

 

Citácie LHM od cudzích autorov 

V tlači: 

1. LHM Banskej Bystrici - profil. Almanach kultúrneho dedičstva. D&D STUDIO, Bratislava 2000, s.25. 

2. (TASR): Pamätný dom J.G.Tajovského v Tajove. Bystricko-Bansko-Brezniansko, 19.1.2001, s.14. 

3. (Gudzová): LHM - Domov múz. Smer magazín, r.X, č.4, 23.1.2001, s.16. 

4. --- : Múzeum - domov múz ( o expozícii). Smer magazín, r.X.,č.6, 6.2.2001, s.20. 

5.  --- : Múzeum - domov múz ( o expozícii). Smer magazín, r.X.,č.7, 13.2.2001, s.18. 

6. (Gudzová): O LHM a expozíciách Múzeum - domov múz a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. 

Smer magazín, r.X., č.8, 20.2.2001, s.18. 

7. (Grünová): Triednická hodina trochu inak ( o návšteve LHM ). Učiteľské noviny, r.LI, č.8, 22.2.2001, 

s.4. 

8. (Oravcová): O podujatí LHM k nedožitým 90. narodeninám A.Očenáša v Selciach. Národná osveta, 

r.11, č.3/2001, s.24-25. 

9.  --- : Ja túto zem milujem (o podujatí A.Očenáša v Selciach). ZVON, r.IX., č.102, február/2001, 

s.2. 

10. (Gudzová): Informačný servis-výstavy: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44-Múzeum domov 

múz (malá stála literárna, hudobná, a bábkarská expozícia);  

 LHM Lazovná č. 28 - Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (nová expozícia). 

 In:Smer magazín, r.X, č.10, s.20, 6.3.2001.  

11. (Gudzová): Informačný servis-výstavy: ŠVK, Lazovná č.9- Ján Cikker-skladateľ a človek, výstava 

venovaná životu a dielu Jána Cikkera od 1.-15. 3. 2001, Smer magazín, r.X, č.10, s.20, 6.3.2001.  

12. (Gudzová): Informačný servis-výstavy: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44-Múzeum domov 

múz (malá stála literárna, hudobná, a bábkarská expozícia);  

 LHM Lazovná č. 28-Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (nová expozícia). 

 In: Smer magazín, r.X, č.11, s.20, 13.3.2001.   

13. (Gudzová): Informačný servis-výstavy: ŠVK, Lazovná č.9- Ján Cikker-skladateľ a človek, výstava 

venovaná životu a dielu Jána Cikkera od 1.-15. 3. 2001, Smer magazín, r.X, č.11, s.20, 13.3.2001. 

14. (Gudzová): Informačný servis-výstavy: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44-Múzeum domov 

múz (malá stála literárna, hudobná, a bábkarská expozícia);  

 LHM Lazovná č. 28-Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (nová expozícia). 

 In:Smer magazín, r.X, č.12, s.20, 20.3.2001.     

15. (Gudzová):Informačný servis-výstavy: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44-Múzeum domov 

múz (malá stála literárna, hudobná, a bábkarská expozícia);  

 LHM Lazovná č. 28-Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (nová expozícia). 

 In:Smer magazín, r.X, č.13, s.20, 27.3. 2001.     

16. (Oravcová): Informačný servis- 21.2.2001 bola vo výstavných priestoroch LHM beseda so 

spisovateľom Petrom Kováčikom spojená s prezentáciou knihy Tvorivý pobyt. Národná osveta, r.XI, 

č.5/2001, s.27. 

17. (Kelemen): Stretnutie s majstrom Cikkerom. Smer magazín, r. X, č.11, s. 6, 13.3.2001. 

18. KIS: Informačný servis: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44-Múzeum domov múz (malá stála 

literárna, hudobná, a bábkarská expozícia);  

 LHM Lazovná č. 28-Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (nová expozícia) ; 

 Pamätný dom J.G.Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove; 

 Pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove; 
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 Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach; 

 In: Kultúrno- spoločenský spravodajca, marec /2001, s.34. 

19. KIS: Informačný servis-kultúrne podujatia: Literárna Banská Bystrica spojená s Týždňom slovenských 

knižníc (venované pamiatke básnika Mikuláša Kováča) , 26.-29. marca 2001, (program celého 

festivalu). In:Kultúrno-spoločenský spravodajca, marec /2001, s.6. 

20. (Donovalová):Ľudmila Šinalová-Kopecká-  citácia článku Mgr. Z Trologovej: V LHM pokrstia 

Jahodníčka, Smer Dnes, r.VIII, č.222, s. 4, Bibliografický leták, Verejná knižnica M.Kováča, marec 

2001. 

25. (Šikulincová): Výstava k nedožitým 90. narodeninám hudobného skladateľa J.Cikkera. In: Hudobné 

udalosti na Slovensku 2001- bulletin (Informácie o výstave). 

26. (Šikulincová): Slávnostná akadémia k nedožitým 90. narodeninám hud. skladateľa A.Očenáša. In: 

Hudobné udalosti na Slovensku 2001. Bulletin. (Informácie o podujatí). 

27. KIS: Informačný servis: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná č. 44-Múzeum domov múz (malá stála 

literárna, hudobná, a bábkarská expozícia);  

 LHM Lazovná č. 28-Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (nová expozícia) ; 

 Pamätný dom J.G.Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove; 

 Pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove; 

 Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach; 

 In: Kultúrno- spoločenský spravodajca, apríl /2001, s.37. 

28. KIS: Informačný servis-kultúrne podujatia: Poetické pásmo venované 120. výročiu úmrtia spisovateľa 

Jána Bottu, 26. apríla o 10.00. hod. v LHM. In: Kultúrno- spoločenský spravodajca, apríl /2001, s.30. 

29. (Sokolová): Dom plný informácií (Na margo Týždňa slovenských knižníc). In:Banskobystrický 

večerník, ročník II., č. 64, str. 6. 

30. (Pavúková): Tajovského dom sa skoro zrútil. In: Nový čas, ročník XI, č.89, s.23, 18.4.2001. 

31. (Kelemen): Pamätný dom JGT v novom šate. In: Smer magazín, ročník X, č. 16, str.2, 17.4.2001. 

32. (ČTK) : Informácia o znovuotvorení PD JGT v Tajove. In: Práca, roč.LVI., č.88, str.10, 17.4.2001. 

33. (Oravcová): Informačný servis-informácia o podujatí J. Cikker v rámci cyklu Osobnosti. In: Národná 

osveta, roč. X., č.7, str.27. 

34. (Borguľová):  Literárna Banská Bystrica a jej podujatia. In: Spravodajca Mestského úradu 

v B.Bystrici, roč. III., č.2, marec-apríl 2001, str. 2. 

35. (P.M.Kubiš) : Básnik Ján Botto vydal svoju prvú knihu v Prahe. In: Slovenské národné noviny, roč.  

50. (KIS):  Informačný servis LHM - expozície LHM, PI P.Tonkoviča, PG JGT. In: Kultúrno – spoločenský 

spravodaj mesta Banská Bystrica /júl-august          2001, s. 47. 

51. (KIS):  Informácie a kontakt na múzeum (v angličtine, nemčine). In: Turisticko-        informačný 

sprievodca KISU, júl 2001, s.10. 

52. Informačný servis - Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – nová expozícia  v LHM Banská Bystrica. 

In: Múzeum, roč. 47, 2001,č. 1, s. 43. 

53. (Šípková): Lesk a bieda múzeí - informácia o príprave výstavy v spolupráci s LHM; výtvarné riešenie 

Vladimír Červený. In: Spravodajca ZMS - (príloha časopisu Múzeum 2/2001), roč. 4, č.2, s. 4. 

57. (Šebo, J.): Vzácne návštevy v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského. In: Tajovské noviny, roč. 2, 

č.3., september 2001, s.2. 

58. (Gudzová): Informačný servis LHM - expozície LHM, PI P.Tonkoviča, PD JGT. In: Smer magazín, 

roč. 10, 4.9.2001, č.36, s.20. 

59. (Gudzová): Informačný servis LHM - expozície LHM, PI P.Tonkoviča, PD JGT. In: Smer magazín, 

roč. 10, 11.9. 2001, č.37, s.20. 

60. (Gudzová): Informačný servis LHM - expozície LHM, PI P.Tonkoviča, PD JGT. In: Smer magazín,  

63. ----: Cikkerov svet Tálie. In: Hudobný život, roč.33, 2001, č. 9, s.11. 

64.       ----: Miesto pre PhDr. Janu Barthová - Kalinayovú, riaditeľku Hudobného múzea Slovenského 

národného múzea (cituje LHM v súvislosti so skladateľskými fondami). In: Hudobný život, roč.33, 

2001, č. 9, s.8-10. 
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72. (KIS): Informačný servis LHM - expozície LHM, PI P.Tonkoviča, PD JGT. In: Kultúrno-spoločenský 

spravodajca mesta Banská Bystrica/október 2001, s.33 

73. (Kubáň): Bratislavský hrad týchto dní (cituje výstavu Cikkerov svet Tálie). In: SNN, roč. 12(16), 

23.10.2001, č. 22, s.9. 

74. (Oravcová): Infoservis - 26.9. sa konala v priestoroch univerzálnej študovne ŠVK beseda so 

spisovateľom Ladislavom Ťažkým. In: NO, roč. 11, č. 16/2001, s. 28. 

79. (KIS): Informačný servis LHM - expozície LHM, PI P.Tonkoviča, PD JGT. Kultúrno-spoločenský 

spravodajca mesta Banská Bystrica/november 2001, s.33 

83. (KIS):  Informačný servis LHM - expozície LHM, PI P.Tonkoviča, PD JGT. In: Kultúrno-spoločenský 

spravodajca mesta Banská Bystrica/december 2001, s.33. 

84. (KIS): Informačný servis ŠVK- LHM-Cyklus Osobnosti- stretnutie s hudobným skladateľom Igorom 

Bázlikom. 

85. (Michalová): Informácie o koncerte Jána Móryho 7.10.2001 v ŠVK- LHM Banská Bystrica. In: (V 

skratke). Hudobný život, r. 33, č.12/2001, s.7. 

 

V rozhlase: 

1. (Červenáková): Spomienkové podujatie v Selciach ( A.Očenáš). SRo. Víkendové pozvánky, 12.1.2001. 

2. (Červenáková): Spomienkové podujatie v Selciach ( A.Očenáš). SRo. Na strieborných vlnách, 

10.1.2001. 

3.  (Šípošová): Stretnutie so spisovateľom Petrom Kováčikom a prezentácia knihy Tvorivý pobyt. Rádio 

LUMEN, Literárna kaviareň, 18.2.2001. 

4.  (Červenáková): Stretnutie so spisovateľom Petrom Kováčikom, SRo, Živý prúd, 19.2.2001, 2x. 

5. (Červenáková): Beseda s Petrom Kováčikom v LHM, SRo, Živý prúd, 22.2.2001. 

6. (Červenáková): Pozvánka na podujatia v rámci cyklu Osobnosti- Ján Cikker. SRo, Víkendové 

pozvánky, 1.3.2001. 

7. (Krno) : Ján Cikker-podujatie v ŠVK v rámci cyklu Osobnosti. SRo, Živý prúd, 5.3.2001. 

8. (Zaťko): Informácie o podujatí Ján Cikker a rozhovor s Mariannou Bárdiovou. SRo, Živý prúd, 

5.3.2001. 

9. (Červenáková): Pozvánka na podujatia Literárnej Banskej Bystrice. SRo, Víkendové pozvánky, 

23.3.2001. 

10. (Šípošová): Expozícia Ľudové hudobné nástroje v LHM, Rádio Lumen- relácia Fujarôčka, 4.3. 2001. 

11. (Šípošová): Pozvánie na podujatia Literárnej Banskej Bystrice. Rádio Lumen, Literárna kaviareň, 

25.3.2001. 

12. (Čelková): Otvoril sa 5. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica a Týždeň slovenských knižníc, Sro- 

Živý prúd, 26.3. 2001. 

13. (Čelková): Aktuálne informácie z festivalu LBB a Týždňa slovenských knižníc, Sro- Živý prúd, 27.3. 

2001. 

14. (Čelková): Aktuálne informácie z festivalu LBB a Týždňa slovenských knižníc, Sro- Živý prúd, 28.3. 

2001. 

15. (Červenáková): Rekonštrukcia PD JGT v Tajove a jeho znovuotvorenie, SRo Rádio Regina Živý prúd, 

12.4.2001- 2x . 

16. (Hanzel): Informácie o znovuotvorení PD JGT. Rádio Rebeca, 18.4.2001. 

17. (Červenáková): Poetické pásmo venované 120. výročiu úmrtia spisovateľa J.Bottu. SRo- živý prúd - 2x, 

26.4.2001. 

18. (Červenáková): Prezentácia vydavateľstva Epos v ŠVK LHM BB, SRo - živý prúd, 23.4.2001. 

19. (Šípošová): Beseda s literárnym vedcom Prof. Milanom Jurčom, CSc. Rádio Lumen, 16.5.2001. 

20. (Červenáková): Pozvánka na jednotlivé podujatia. Rádio Regina, Živý prúd. V rámci MDM, 14.-

18.5.2001- 5 x. 

21. (Šípošová): Osobnosť spisovateľky Terézie Vansovej a jej dokumentácia v zbierkovom fonde LHM.  

Rádio Lumen - Literárna kaviareň, 17.6. 2001. 
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22. (Červenáková): Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým. SRO - Rádio Regina, 26.9.2001. 

23.  (Červenáková): Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým. SRO - Rádio Regina, 5.10.2001. 

24. (Červenáková): Nedeľné hudobné matiné v ŠVK - „Mein Herz - Moje srdce“ (pozvánka na podujatie). 

SRO - Rádio Regina,  1.- 7.10.2001- 7x. 

25. (Červenáková): Podujatia k 100.výročiu narodenia Ľuda Ondrejova. SRO - Rádio Regina, 15.- 18. 

2001- 5 x. 

26. (Červenáková): Informácie o podujatí s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom. SRO-Rádio Regina, 

6.12.2001. 

27. (Červenáková): Rozhovor s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom. SRO-Rádio Regina, 11.12.2001. 

28, Pravidlene v Informačnom servise Magazínu Smer informácie o expozíciách a podujatiach v LHM. 

 

V televízii: 

1. (Kolová,A.): Beseda so spisovateľom Petrom Kováčikom a prezentácia knihy Tvorivý pobyt. STV 2, 

Kultúra a umenie, 26.2.2001. 

2. (Kolová,A.): Skladateľ a človek Ján Cikker – výstava a beseda v ŠVK. Rozhovor s PhDr. M.Bárdiovou 

( O.Hromadovou, J.Zemkom), STV 2, Kultúra a umenie, 7.3.2001. 

3. (Kolová,A.): Beseda so spisovateľom Petrom Kováčikom a prezentácia knihy Tvorivý pobyt.  STV 2, 

Stredoslovenský región, 13.3.2001. Repríza. 

4. (Kolová,A.): Nové salóny v LHM - expozícia Ľudové hudobné nástroje na Lazovnej č.28. STV 2, 

Stredoslovenský región, 23.3.2001. 

5. (Kolová,A.): Skladateľ a človek Ján Cikker - podujatie v ŠVK a rozhovor s PhDr.M.Bárdiovou. STV 2, 

Stredoslovenský magazín, 27.3.2001. Repríza. 

6. (Bindas, T.): Živé exponáty v LHM. Umelecké jednohubky - relácia, STV 2, 1.4.2001, o 16 hod. 

7. (Bajaník): Informácia o znovuotvorení PD JGT, STV 2, 16.4.2001. 

8. (Kolová/Mackovič/Šebo): Rekonštrukcia PD JGT a jeho znovuotvorenie pre verejnosť. STV 2, 

Stredoslovenskýský región, 24.4.2001. 

9.  Rekonštrukcia PD JGT v Tajove, znovuotvorenie expozície. RTV Global, apríl -6 x. 

10. (RTV Global): Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým v ŠVK-LHM. 26.9.2001. 

11. (RVT Global):Vedecká konferencia a ostatné podujatia k 100.výročiu narodenia spisovateľa Ľuda 

Ondrejova. 18.10.2001.  

  

 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
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