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1.1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov :   Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Sídlo :   Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica 

Rezort :  Ministerstvo kultúry SR 

 

 

Riaditeľka :  PhDr. Oľga Lauková 
 

Členovia vedenia :  
 

Lýdia Žáčiková    - námestníčka riaditeľky,  

vedúca Oddelenia doplňovania a spracovania knižničných 

fondov 

PhDr. Marianna Bárdiová  – námestníčka riaditeľky,  

vedúca Literárneho a hudobného múzea 

Mgr. Mária Meleková  – vedúca Oddelenia referenčných služieb 

Mgr. Peter Majling    – vedúci Oddelenia absenčných služieb 

PhDr. Branislava Gajdošová   – vedúca Oddelenia prezenčných služieb 

PhDr. Blanka Snopková   – vedúca Oddelenia bibliografie 

Mgr. Alica Kmeťová    – vedúca Oddelenia informačných technológií 

PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.  – vedúci Oddelenia reprografických služieb 

Eva Koreňová    – vedúca Ekonomicko-správneho oddelenia 

PhDr. Oľga Doktorová   – manažér pre projekty 

 

 

 

Telefón:     048/4155067 

Fax:      048/4124096 

e-mail:     svkbb@svkbb.sk 

adresa internetovej stránky : www.svkbb.sk 

 

 

 

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk/odpočty 

Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: <www.svkbb.sk> 
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1.1.2   Hlavné činnosti 

 

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 Ministerstva kultúry SR MK 

555/2002-1 zo dňa 1. apríla 2002 je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou 

a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnej a hudobnomúzejnej 

a vydavateľskej činnosti. Je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. 

 

Knižnica : 

- zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, 

napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, 

podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj 

- poskytuje knižnično-informačné služby z vlastných knižničných fondov a sprístupňuje 

vonkajšie informačné zdroje, podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania, 

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

a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty 

- 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. a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických 

a neperiodických publikácií 

- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie v oblasti registrujúceho 

bibliografického popisu slovenských patentových spisov, excerpovaním 

a bibliografickým spracovaním príspevkov publikovaných v zborníkoch 

- 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, architektúra a cestovný ruch 

- plní úlohy : 

1. regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov a strediska 

patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR 

2. strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy 

v Bratislave 

3. partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 

4. regionálneho vzdelávacieho centra nemeckého jazyka a kultúry v spolupráci 

s Nadáciou H. Boscha v Stuttgarte 

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

vlastnej edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti a kultúrno-vzdelávacích aktivít. 

Literárne a hudobné múzeum : 

- na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, zhodnocuje a odborne 

spracováva zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva z oblasti literárneho 

a hudobného života na Slovensku 

- dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na Slovensku 

- popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce 

verejnosti. 
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2.2  POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

2.2.1 Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 
 

Základným poslaním je uspokojovať informačné potreby obyvateľov s osobitným 

zreteľom na oblasť vedy, výskumu, odbornej praxe a vzdelávania a uľahčiť im prístup k 

získavaniu informácií a poznatkov z rozličných oblastí spoločenského života. 

Spoločenské poslanie knižnica napĺňa prostredníctvom knihovníckych, 

bibliografických, informačných, vedeckovýskumných, vydavateľských, kultúrno-

spoločenských, vzdelávacích a ďalších aktivít.  

K hlavným úlohám patrí ochraňovanie kultúrneho dedičstva a hodnôt vytvorených 

ľudskou spoločnosťou uložených v knižničnom fonde, vytváranie optimálnych podmienok na 

využívanie širokým spektrom používateľov. 

Knižničný fond v súčasnosti predstavuje viac ako 1,650.000 dokumentov v klasickej 

a elektronickej podobe. Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003 Z.z. 

o povinných výtlačkoch, darmi, domácou a zahraničnou kúpou a prostredníctvom 

medzinárodnej výmeny. Používateľom slúži k dispozícii 13 špecializovaných študovní. Ročne 

knižnica realizuje viac ako 380.000 výpožičiek a  navštívi ju okolo 140.000 návštevníkov. 

Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica poskytovaním absenčných a prezenčných 

výpožičiek, medziknižničnej výpožičnej služby, spracovávaním rešerší z vlastného fondu 

a z elektronických databáz a informácií šírených prostredníctvom internetu, adresných 

informácií a reprografických služieb. Organizovaním kultúrno-výchovných podujatí, 

prednášok, besied so spisovateľmi, prezentácií vydavateľstiev, výstav, špecializovaných 

vyučovacích hodín a koncertov plní knižnica funkciu spoločenskú a kultúrnu.  

Používateľské zázemie knižnice tvoria vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci 

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

vysokých a stredných škôl nielen z Banskej Bystrice, regiónu stredného Slovenska ale aj 

z celého Slovenska. 

Svoju odbornú knihovnícku, bibliografickú a výskumnú činnosť knižnica prezentuje 

odbornej verejnosti formou seminárov a aktívov, ktoré organizuje v spolupráci s domácimi aj 

zahraničnými partnerskými inštitúciami a v spolupráci s profesijnými organizáciami 

a spolkami. K prezentácii činnosti knižnice patrí aj vydávanie edičných titulov – odborných 

a personálnych bibliografií, zborníkov zo seminárov, publikovanie výsledkov výskumu a pod. 

Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je na 

základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať 

zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva. Vo svojej múzejnej činnosti sa zameriava 

na literárny a hudobný život na Slovensku, dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových 

hudobných nástrojov a bábkarské tradície na území Slovenska. Popularizačnými podujatiami 

a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce verejnosti. 

 

2.2.2 Strednodobý výhľad 
 

 Knižnica sa profiluje ako otvorená a multikultúrna inštitúcia. Je miestom, cez ktoré 

používatelia efektívne realizujú prístup do informačných databáz, získavajú informácie 

a poznatky, ktoré sú významné pri rozvoji vedy, výskumu, vzdelávacieho procesu, v rámci 

školského celoživotného vzdelávania občanov. Súčasne je miestom, v ktorom používatelia 

môžu využiť mnohé doplnkové kultúrne a vzdelávacie aktivity.  

 V strednodobom výhľade sa ŠVK orientuje na nasledovné činnosti a služby : 
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a/ v knižnično-informačnej oblasti  

- systematické a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, odborné 

spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie prostredníctvom knižnično-informačných 

služieb používateľom  

- plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho uznesenia č. 801 zo 17. júla 2002 k programu 

elektronizácie knižníc v SR – projektu knižnično-informačného systému 3. generácie 

- plnenie úloh vyplývajúcich z participácie na budovaní súborného katalógu knižníc 

Slovenskej republiky 

- zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie 

výpožičného procesu  

- poskytovanie 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 a rozširovanie skladby poskytovaných CD ROM 

databáz 

- rozširovanie služieb poskytovaných handicapovaným občanom  

- spolupráca na Národnom projekte ochranného mikrofilmovania, ktorého garantom je 

Slovenská národná knižnica v Martine, predovšetkým zabezpečovaním mikrofilmov 

periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané a periodík regionálneho charakteru 

- zabezpečovanie ochrany, biologickej očisty a reštaurovania historických tlačí 

- plnenie úloh vyplývajúcich zo štatútu Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady 

Slovenskej republiky 

- plnenie úloh informačného centra Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

- plnenie úloh strediska európskych informácií v súčinnosti s Informačnou kanceláriou 

Rady Európy v Bratislave 

- riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižníc 

a knižnej kultúry na Slovensku, pasportizáciou tlačí 16 storočia na území mesta Banská 

Bystrica 

- vytvorenie strediska poskytovania služieb pre malých a stredných podnikateľov 

- spracovávanie projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný 

a materiálny rozvoj knižnice 

 

b/ v oblasti elektronizácie knižnice 

- postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje nový komplexný knižnično-

informačný systém VIRTUA, implementovaný v knižnici v roku 2004 

- sústavné skvalitňovanie využívanej výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, scanery) 

a rozširovanie príslušného programového vybavenia  

- využívanie pripojenia knižnice do počítačovej siete SANET a GOVNET 

- rekonštrukcia a rozšírenie lokálnej počítačovej siete 

 

c/ v múzejnej činnosti 

- spracovanie údajov o  zbierkových predmetoch v elektronickej podobe  

- spracovanie  a realizácia koncepcie expozície v Pamätnom dome J. G. Tajovského v 

Tajove  

- širšie zapojenie LHM do riešenia grantových úloh a organizovania odborných seminárov 

a konferencií v spolupráci s Národným múzejným centrom SNM a profesijnými 

literárnymi, hudobnými a múzejnými organizáciami 
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d / v priestorovej a materiálnej oblasti 

- ukončenie rekonštrukcie strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 

9  

- sprístupnenie skladové priestory,  vzdelávacie centrum knižnice a galériu v podkroví 

v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia 

- zabezpečenie  projektových prác na stavbu knižničných skladov  

- rekonštrukciu fasády hlavnej budovy knižnice  

- rekonštrukciu plynovej kotolne  

- výmenu okien vonkajšieho obvodového plášťa hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. 

č. 9 

- rekonštrukciu nádvoria a vytvorenie tzv. letnej čitárne  

 

e/ venovať sústavnú pozornosť vzdelávaniu pracovníkov knižnice vysielaním na vzdelávacie 

aktivity organizované inými inštitúciami a formou interného vzdelávania. Na uvoľnené 

miesta prijímať pracovníkov v zmysle interných zásad obsadzovania voľných miest. 

 

 
3.3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO 

PLNENIE 
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemala na rok 2004 uzavretý kontrakt 

s Ministerstvom kultúry v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.  
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4.4  ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY  
 

 Činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2004 vyplývali z jej 

poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine v zákone č. 183/2002 Z. z. o knižniciach 

a plnenia krátkodobých a operatívnych činností, ktoré stanovil ročný plán činnosti. 

 

4.4.1 Náklady na produkty organizácie 
 

 

Činnosti /produkty organizácie 

 

Počet 

pracovní

kov 

Odprac.

H/rok 

Náklady 

na činnosť 

celkom 

Výdavky kryté 

Štátny 

rozpočet 

Iné 

zdroje 

Výpožičné služby - absenčné 6 10603 1544 1244 300 

Výpožičné služby - prezenčné 9 15260 2365 1965 400 

Medziknižnič. výpožičná služba 1 1740 270 170 100 

Referenčné služby 4 6329 1267 867 400 

Reprografické služby 2 2588 576 426 150 

Doplň. a sprac. kniž. fondov 14 24706 4708 4458 250 

Prevádzka knižničných skladov 6 9126 1655 1255 400 

Väzba, preväzba 4 3995 399 299 100 

Bibliograf. a výskumná činnosť 8 11603 2108 1908 200 

Elektroniz. a automatiz. knižnice 2 4460 1270 1034 245 

Múzejná činnosť 11 18444 2959 2709 250 

Riad.,  ekon. a prevádz. čin. 22 33187 8371 8042 329 

Spolu 89 142041 27501 24377 3124 
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4.4.2  KNIŽNIČNÝ FOND 
 

 Knižničný fond Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici k 31. 12. 2004 

predstavoval 1,654.790 knižničných jednotiek. Tvoria ho knihy, viazané periodiká, normy, 

patenty, hudobniny, mapy, mg pásky, CD platne, CD ROMy, audio a videokazety, historické 

tlače, mikrofilmy a mikrofiše. Knižničný fond doplňujeme povinným výtlačkom v zmysle 

zákona č. 535/2003 Z. z., kúpou, darmi a výmenou.  

 V zmysle Vyhlášky MK SR č. 421/2003 Zb. sme spracovali internú smernicu 

o odbornej evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu. Následne v jej intenciách 

upravili interné evidencie a pracovné postupy. 

 

4.4.2.1 Doplňovanie knižničného fondu 
 

 Pravidelná a cielená akvizičná činnosť bola ovplyvnená nemožnosťou rovnomerne 

čerpať finančné prostriedky na doplňovanie knižničných fondov. V prvom polroku bol 

nedostatok finančných prostriedkov, v druhom polroku na základe našej žiadosti nám MK SR 

navýšil rozpočet na doplňovanie knižničného fondu o 900.000.- Sk.. Z pôvodného rozpočtu 

knižnica vyčlenila na doplňovanie knižničného fondu 455.000.- Sk. 

 Formou kúpy sme doplňovali prednostne odbornú a vedeckú literatúru slovenskú 

a českú. Inú zahraničnú len obmedzene. Okrem uhradenia ročných poplatkov za prístup do 

zahraničnej plnotextovej databázy Springer Link, databáz SNB, ČNB, Firemného monitora 

a Monitora tlače, sme zakúpili licencie na využívanie databázy PRO QUEST a Bibliomedica.  

 Percentuálne zloženie prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia je 

nasledovné :  

- kúpa     25,1 % 

- povinný výtlačok  47,5 % 

- dar    27,4 % 

Najvýznamnejšie boli knižné dary z Nadáce Pro Helvetia, z Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, ktoré získavame na základe dohody o spolupráci, od spoločnosti Willing a. 

s. v Bratislave a od Centra ruskej kultúry v Bratislave.  

 Po prechode na nový systém nebola doriešená tlač prírastkových záznamov, preto sme 

v druhom polroku museli dočasne prírastkovať dokumenty klasicky. 

 Fond slovenských technických noriem sme doplňovali v úplnosti na základe povinného 

výtlačku. Dokúpili sme len tituly noriem vydaných v rokoch 2002 a 2003, kedy knižnica 

nemala na tento druh dokumentu právo povinného výtlačku a z finančných dôvodov sme ich 

v uvedených rokoch nemohli zakúpiť. Patentové spisy poskytuje Úrad priemyselného 

vlastníctva na základe zmluvy. Ostatné špeciálne druhy dokumentov sme dopĺňali výberovo 

podľa požiadaviek používateľov a na základe finančných možností. 
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Doplňovanie knižničného fondu 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Prírastky celkom 10.434 10.657 13.418 

- z toho : knihy 6.985 6.848 8.015 

               periodiká 1.342 1.452 1.318 

               normy 632 462 1.463 

               patenty 1.120 1.472 1.708 

               CD platne a mg pásky 50 44 86 

               hudobniny 154 214 400 

               mapy 78 77 78 

               videokazety 2 0 1 

               CD ROM  48 157 

                aktual. CDROM databázy 71 40 51 

               mikrofilmy, mikrofiše -   141 

Prírastky : kúpou 4.050 3.490 3.362 

                 povinným výtlačkom 5.527 4.770 6.377 

                 darom 865 2.516 3.678 

                 výmenou 8 22 26 

                 bezodplatným prevodom - - 82 

                 vlastnou publ. činnosťou  - 34 

 

 

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu  

Druh dokumentu Počet knižničných jednotiek Finančná hodnota v Sk 

2003 2004 2003 2004 

Knihy 6.848 7.956 1.613.469,10 1,584.436,50 

Periodiká 1.452 1.318 837.226.- 621.018.- 

Špeciálne dokumenty 564 773 649.380,10 287.724.- 

Normy 462 1.463 191.243,70 76.186,40 

Patenty 1.472 1.708 14.720.- 17.080.- 

Spolu: 10.798 13.218 3.216.038,90 2,587.444,90 

 

 Do knižnice dochádzalo 1.183 titulov periodík, čo je o 172 viac ako v roku 2003.  

Objednávky periodík na rok 2005 boli spracované na základe analýzy využiteľnosti 

jednotlivých titulov používateľmi.  

 

Odoberané periodiká 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Periodiká celkom 1.351 1.011 1.183 

Z toho : domáce 1.034 768 934 

             zahraničné 317 243 249 

Podľa spôsobu nadobudnutia - kúpa 196 231 273 

                                               - PV 1.034 738 847 

                                               - dar 113 39 60 

                                         - výmena 3 3 3 
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4.4.2.2 Spracovanie knižničného fondu 
 

 Pre oblasť spracovania knižničného fondu bol v roku 2005 dôležitý najmä prechod na 

nový knižnično-informačný systém. Počas preklápania databázy sme ukladali údaje o fonde do 

lokálnych súborov a neskôr ich prenášali do databázy.  

 Pri spracovávaní záznamov dodržiavame formát MARC 21 pravidlá AACR2 a ISBD. 

Priebežne spracovávame nové záznamy v databáze o knihách, periodikách, normách, 

patentoch, hudobninách, mapách. CD, CD ROM, videokazety a audiokazety sa spracovávali 

ešte klasicky. 

 Priebežne sme spracovávali aj  záznamy o personálnych a korporatívnych autoritách 

regionálneho charakteru, k bibliografickým záznamom o periodikách holdingové záznamy.  

 V úplnosti máme uložený v databáze fond viazaných a dochádzajúcich periodík a fond 

hudobnín. Retrospektívne sme ukladali záznamy o knihách. Postup v retrospektíve sa veľmi 

spomalil z dôvodu, že sme začali spracovávať najstaršie knihy, ktoré je potrebné 

rekatalogizovať, nie len odpísať údaje z katalogizačného záznamu do elektronického formulára. 

 K bibliografickým záznamom o dokumentoch boli spracovávané záznamy 

o exemplároch. K novým dokumentom a retrospektívne k hudobninám sa záznamy 

o exemplároch spracovávajú na oddelení fondov, retrospektívne k periodikám a knihám 

v oddelení absenčných služieb a oddelení prezenčných služieb.  

 Okrem elektronického katalógu budujeme klasické služobné katalógy – generálny 

menný a revízny, čitateľské katalógy – názvový a systematický periodík.  

 

Spracovanie knižničného fondu 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Katalogizácia menná  9.933 8.631 8.492 

Z toho : knihy  7.069 6.472 6.042 

             periodiká 137 124 141 

              normy 2.005 1.603 1.463 

              patenty 353 - 276 

              CD platne 40 71 5 

              hudobniny 222 237 324 

              mapy 71 92 48 

              videokazety 10 0 10 

              mg pásky 4 0 42 

             CD ROM databázy 22 32 141 

Katalogizácia vecná  10.494 7.381 6.405 

- z toho :knihy 9.634 6.823 5.407 

              periodiká 136 124 151 

              normy - - - 

              patenty 353 - 276 

              CD platne 42 71 6 

              hudobniny 220 237 363 

              mapy 71 92 48 

              videokazety 10 1 10 

              mg. pásky 4 0 2 

              CD ROM databázy 24 33 141 

Retrospektívne ukladanie 

bibliografických záznam 

37.575 33.355 9.426 
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4.4.2.3 Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky 

knižničného fondu 
 

Revízie a obsahové previerky 

Na úseku ochrany, revízií a vyraďovaní knižničných fondov sme sa v prvom polroku 

zamerali na plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov komplexnej revízie knižničného fondu, 

ktorá sa uskutočnila v rokoch 2002 – 2003. Realizovali sme opatrenia prijaté na základe revízie 

a dohľadávali chýbajúce dokumenty. Dohľadávaním sa počet chýbajúcich knižničných 

jednotiek po revízii znížil o 2.021.  

 Priebežne sme vyraďovali dokumenty, ktoré navrhla na vyradenie komisia pre obsahovú 

previerku a vyraďovanie knižničných dokumentov a dokumenty, ktoré stratili používatelia 

knižnice. Vyradili sme z fondu staré CD ROM databázy, ktoré pravidelne aktualizujeme 

a priebežne sa z evidencií knižnice vyraďovali dokumenty uložené pod signatúrou „C“, ktoré 

boli navrhnuté na vyradenie počas obsahovej previerky v roku 2003. Uskutočnili sme obsahovú 

previerku fondu technických noriem, mikrofilmov a regionálneho fondu uloženého 

v priestoroch Univerzálnej študovne. Pri vyraďovaní postupujeme v zmysle internej smernice 

o odbornej evidencii knižničného fondu. Dokumenty vyradené po obsahovej previerke 

ponúkame prednostne Slovenskej národnej knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici 

v Bratislave. Zoznam vyradených dokumentov je vystavovaný na www stránke knižnice. 

Dokumenty, ktoré nežiadajú knižnice ponúkame na odpredaj antikvariátu Paseka 

a používateľom knižnice. Príjem z odpredaja vyradených knižničných dokumentov bol 

18.447.- Sk.  

 V zmysle zákona o knižniciach sme začali opäť vykonávať cyklickú komplexnú revíziu 

knižničného fondu. V roku 2005 boli odrevidované fondy v príručných knižniciach Študovne 

hudobnín a audiovizuálnych dokumentov, Oddelenia informačných technológií a  úseku revízií 

Oddelenia doplňovania a spracovania knižničných fondov.  

 

Revízie a vyraďovanie knižničného fondu 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Zrevidovaný fond 211.599 1.398.281 2.854 

Vyradené dokumenty  - knihy 4.427 2.829 10.611 

                                    - periodiká 4.042 657 104 

                                    - špec. dok. 99 10 64 

 

Ochrana knižničných fondov 

 Spracovali sme Zásady ochrany a sprístupňovania knižničného fondu ŠVK v B. Bystrici 

a na ich základe sme realizovali opatrenia na zamedzenie poškodenia knižničného fondu 

predovšetkým zo strany vlhkosti, plesní, nesprávnej manipulácie a pod. Do knižničných 

skladov bol umiestnený výkonný pohlcovač vlhkosti. 

Zabezpečili sme zreštaurovanie siedmych starých tlačí vedeckého charakteru z 18. 

storočia. K reštaurovaným dokumentom bol spracovaný protokol o reštaurovaní vrátane 

fotodokumentácie.  

 Viazané periodiká s vročením do roku 1950 boli presunuté do historického fondu (spolu 

726 titulov) a na viazané periodiká s vročením do roku 1918 sa začali uplatňovať špeciálne 

podmienky sprístupňovania, ktoré vyplývajú z internej smernice o ochrane historického 

knižničného fondu. 

Za účelom ochrany uchovávaných periodík sme odovzdali na zviazanie 587 zv. do 

vlastnej knihárskej dielne a 450 zv. dodávateľsky do knihárstva GEORG v Žiline.  

V knihárskej dielni bolo opravených - previazaných 780 poškodených knižničných jednotiek. 
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 Používateľov sme pokutovali za poškodenie kníh celkovou sumou 2.897.- Sk. V roku 

2004 používatelia stratili a nahradili 122 kníh, čo je o 66 viac ako v roku 2003. V septembri 

knižnica uskutočnila akciu na vrátenie alebo nahradenie dlhodobo nevrátených kníh 

používateľmi. Poverená pracovníčka navštívila osobne 91 používateľov v B. Bystrici a okolí, 

54 z nich vrátilo alebo nahradilo požičané dokumenty v celkovom počte 118 zv. 

 

 

4.4.3 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY 
  

 Poskytovanie knižničných služieb je základným výstupom knižničnej činnosti. Na 

priamej realizácii služieb sa podieľajú Oddelenie absenčných služieb, Oddelenie referenčných 

služieb, Oddelenie prezenčných služieb a Oddelenie bibliografie. 

 Knižničné služby v uplynulom roku využívalo menej registrovaných používateľov ako 

v roku 2003. Poklesol mierne počet absenčných výpožičiek, zvýšil sa počet  prezenčných 

výpožičiek. Bolo to spôsobené predovšetkým z dôvodu, že knižnica nedoplňuje knižničný fond 

v dostatočnom počte duplikátov a multiplikátov, ale aj z dôvodu, že počas prechodu na 

knižnično-informačný systém VIRTUA sme takmer tri mesiace mali obmedzené absenčné 

požičiavanie dokumentov – nepredlžovali sme výpožičnú lehotu a tak sme štatisticky stratili 

určitý počet absenčných výpožičiek. 

 

Používatelia a návštevníci knižnice 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Registrovaní používatelia 7.734 8.276 8.155 

Z toho do 15 rokov - 1 9 

Návštevníci knižnice spolu 138.316 124.474 140.042 

Z toho : návštevníci – požičovne 93.605 76.496 86.175 

             návštevníci – referenč. odd. 

(okrem používateľov OPACu) 

2.695 2.360 5.765 

             návštevníci študovní spolu 42.016 45.618 48.102 

 

 

Výpožičky 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Výpožičky spolu  354.209 355.597 382.903 

Z toho :Absenčné - požičovňa 117.650 135.487 126.695 

            Absenčné – študovne 10.650 7.034 6.832 

            Cirkulačná výpožičná služba 302 367 120 

            MVS – iným knižniciam 939 1.096 1.208 

            MVS – z iných knižníc 425 410 459 

            MMVS – iným knižniciam - - - 

            MMVS – z iných knižníc    86 117 87 

            Prezenčné výpožičky 224.025 211.086 247.502 
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4.4.3.1  Referenčné služby 
 

 Okrem pravidelného plnenia úloh v oblasti poskytovania konzultačných, informačných 

a rešeršných úloh, realizácie exkurzií do knižnice sme sa na tomto úseku zamerali na  

- realizáciu odborného celoslovenského seminára so zahraničnou účasťou s názvom 

Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia 

- uskutočnili sme sériu školení o efektívnom vyhľadávaní informácií z elektronických 

informačných zdrojov dostupných v knižnici pre študentov prvých ročníkov Katedry 

histórie a Katedry etiky Fakulty humanitných vied UMB 

- konzultantské a poradenské služby pri elektronickom katalógu knižnice boli v druhom 

polroku zintenzívnené najmä na zaučenie a pomoc používateľom pri vyhľadávaní 

dokumentov v prostredí novo využívaného systému VIRTUA. 

Počet vypracovaných rešerší sa v porovnaní s rokom 2003 znížil z dôvodu zmenenej 

metodiky vykazovania tejto služby. 

 

Úsek konzultantských služieb a MVS  

Úsek  zabezpečoval informačné a konzultantské služby pri online katalógoch  knižnice 

v programovom systéme VTLS, v prípade potreby  aj pri klasických čitateľských katalógoch. 

Veľká  pozornosť bola venovaná individuálnej práci s používateľmi rôznych vekových 

kategórií. Z hľadiska práce s používateľmi bol veľmi náročný prechod na novú modernejšiu  

verziu knižnično-informačného systému Chameleón - VIRTUA. Bolo potrebné vo zvýšenej 

miere komunikovať s používateľmi a vysvetľovať im viaceré nové  údaje, symboly a príkazy v 

systéme. Veľký záujem zo strany používateľov bol  o expresné výpožičky, túto službu využilo 

3788 čitateľov. 

Na základe telefonických či e-mailových objednávok sme pre požívateľov vybavili 1696 

žiadaniek a  1200 informácií o dokumentoch.  

V rámci medziknižničnej výpožičnej  služby prišlo z iných  na našu knižnicu   2706 

požiadaviek, z toho 1208  požiadaviek bolo vybavených kladne, 621 požadovaných 

dokumentov bolo požičaných a 790 sme nemali v našom knižnom fonde. Prostredníctvom 

MVS prišlo 406 žiadostí  o xerokópie článkov z odborných periodík z nášho fondu, 

vybavených bolo 272. 

Naši používatelia  mali 758 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc, vybavených bolo 459 

požiadaviek, z toho 87 dokumentov  zo zahraničia v rámci  medzinárodnej medziknižničnej 

výpožičnej služby. Vzhľadom k zvýšeným finančným poplatkom i časovej náročnosti MMVS 

naši používatelia uprednostnili službu MVS zo slovenských knižníc. 

 

Úsek rešeršných a databázových služieb  
Rešeršné a informačné služby z elektronických informačných zdrojov  prístupných cez 

internet a licencovaných pre knižnicu (EBSCO,  SpringerLink) využilo  2003 používateľov, 

ktorým bolo poskytnutých  2506 rešerší. Na základe  písomných a elektronických objednávok 

z iných knižníc sme spracovali  61 rešerší. Pri vybavovaní informačných požiadaviek 

používateľov sme využívali informačné zdroje voľne dostupné na internete ako aj elektronické 

databázy, do ktorých prístup sme mali len v skúšobnej prevádzke (napr. Thomson Gale) a 

elektronické  informačné portály. Používatelia využívali aj zahraničné plnotextové článkové 

databázy  EBSCO a SpringerLink, zaevidovali sme 151 používateľov. Vypracovali sme 

tematické vyhodnotenie rešerší a informačných požiadaviek na oddelení za prvý polrok roku 

2004, z ktorého vyplýva, že najviac  rešerší a informačných dotazov poskytujeme 

z pedagogiky, ekonómie a politológie. Výrazne je  zastúpená aj oblasť  jazykovedy -

 lingvistiky ako aj etika – filozofia. Najmenej požiadaviek je z architektúry, zo športu 

a techniky.  
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Informačné služby internetu na Oddelení referenčných využilo 3630  používateľov. 

Tento klesajúci počet používateľov  súvisí z  výrazným rozšírením prístupov na internet v 

rámci celej knižnice.  

 

Stredisko európskych informácií  

Sprístupňovalo pre používateľov informácie o dokumentoch Rady Európy a Európskej 

únie a zabezpečovalo pravidelný monitoring informácií o európskej problematike z internetu. 

Sprostredkovalo záujemcom  prístup k elektronickým dokumentom s  problematikou európskej 

integrácie z elektronických informačných zdrojov.  

Pre záujemcov z radov používateľov knižnice Stredisko zabezpečilo osobné konzultácie 

k problematike ochrany  ľudských práv a základných slobôd s právničkou Informačnej 

kancelárie Rady Európy v Bratislave JUDr. Ingrid Vaculčíkovou. 

Stredisko európskych informácií navštívilo 142  zaevidovaných používateľov. 

Pracovník Strediska zabezpečoval okrem informačných a konzultačných služieb aj skenovanie 

a tlač farebných i čiernobielych kópii pre potreby používateľov. 

 

Rešeršné a informačné služby 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Spracované rešerše spolu 5.666 5.045 3.149 

Z toho : automatizované 5.665 5.035 3.136 

             klasické 1 10 13 

Informácie  4.835 2.109 5.476 

Exkurzie  144 156 131 

 - počet účastníkov exkurzií  2.787 2.442 

 

 

4.4.3.2  Absenčné služby 
 

Požičovňa 

 Zvýšené úsilie v oblasti absenčných služieb tak isto znamenal prechod na nový systém. 

Prenesenie databázy používateľov a výpožičiek nebolo vo všetkých prípadoch korektné. 

Pracovníci požičovne a knižničných skladov museli skontrolovať a upraviť údaje 

v registrovaných používateľov aj v evidencii výpožičiek. Ku koncu roku však boli tieto 

prechodné nedostatky odstránené a automatizovaný výpožičný protokol pracoval bez porúch. 

 Prevádzkovaním knižnično-informačného systému VIRTUA získavame podstatne 

komplexnejšie a rýchlejšie informácie o používateľoch, výpožičkách, stave dokumentov, 

pružnejšie sú služby v oblasti rezervovania dokumentov, oznámení pre používateľov 

a podobne. 

 Formou e-mailu používatelia zaslali 717 požiadaviek na predĺženie alebo rezerváciu 

dokumentov. Knižnica poslala 1.418 správ, upomienok a oznámení používateľom takouto 

formou. Z dôvodu nedodržania výpožičnej lehoty sme používateľom odoslali 2.521 druhých 

upomienok, 543 riaditeľských a 43 predžalobných upomienok. Prvé upomienky sa neposielajú 

poštou, generujú sa len v systéme ako prvé prekročenie výpožičnej lehoty, ktoré je už 

pokutované. 

  

Knižničné sklady 

Pracovníci knižničných skladov dodávali knižničné dokumenty na absenčné 

požičiavanie do požičovne knižnice a tiež dokumenty na prezenčné požičiavanie do príslušných 

študovní knižnice. Vrátené dokumenty zakladali na lokačné značky. Presťahovali okolo 20.000 

zväzkov kníh staršieho vydania do odľahčovacieho skladu. Do novovytvorených skladových 
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priestorov v zrekonštruovanom podkroví umiestnili fond zo zrušenej Geologickej študovne, 

multiplicitné a menej využívané dokumenty zo Študovne hudobnín a audiovizuálnych 

dokumentov. Pripravovali dokumenty a tiež sa podieľali na retrospektívnom označovaní 

dokumentov čiarovými kódmi a spracovávaní záznamov o exemplári.  

 

4.4.3.3 Prezenčné služby 
 

 Prezenčné výpožičné služby knižnica zabezpečuje prostredníctvom komplexu študovní, 

ktoré sú organizačne začlenené do Oddelenia prezenčných služieb a Oddelenia bibliografie.  

Na zvýšenom počte realizovaných prezenčných výpožičiek sa najvýraznejšie podieľajú 

Univerzálna študovňa, Študovňa odborných periodík a Študovňa viazaných periodík. 

V uvedených študovniach sa v minulom roku podarilo zosúladiť budovanie knižničného fondu 

s poskytovanými službami tak, aby boli čo najefektívnejšie a boli prínosom pre používateľov 

knižnice. Zabezpečením multilicenčného využívania informačných databáz umožnilo 

používateľom prístup do nich na viacerých miestach v knižnici. Kopírovacie služby 

v študovniach sme skvalitnili zakúpením a umiestnením nového kopírovacieho stroja 

v Univerzálnej študovni. Presťahovaním Študovne hudobnín a audiovizuálnych dokumentov 

vznikol v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia ucelený komplex študovní. Z dôvodu 

rekonštrukčných prác v podkroví sme zrušili Geologickú študovňu. Fond z nej bol umiestnený 

v knižničných skladoch a požičiava sa prostredníctvom Univerzálnej študovne.  

Do oddelenia bibliografie organizačne patria špecializované študovne : Bibliografická 

študovňa, Študovňa knihovníckej literatúry a Študovňa historických knižničných fondov, ktorá 

poskytuje svoje služby predovšetkým bádateľom. 

Nemecká študovňa realizuje svoju činnosť na základe dohody o spolupráci s Goetheho 

inštitútom Inter Nationes v Mníchove. Je to jediná študovňa, ktorá na základe dohody ealizuje 

aj absenčné výpožičky. Pri Nemeckej študovni pôsobí aj Regionálne vzdelávacie centrum 

nemeckého jazyka a literatúry. Jeho činnosť finančne zabezpečuje Nadácia H. Boscha 

v Stuttgarte. 

 Študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov plní funkciu 

informačného strediska  Úradu priemyselného vlastníctva SR, zabezpečuje odbornú evidenciu 

a bibliografické spracovanie slovenských technických noriem. 

 

Návštevníci a výpožičky v študovniach 

Študovňa Čitatelia Výpožičky 

2002 S 2003 S 2004 2002 S 2003 S 2004 

Univerzálna študovňa 10.423 12.686 14.967 73.126 86.620 114.625 

Štud.elektr. inf. zdrojov - 5.757 6.902 - - 34 

Študovňa odborných periodík 8.489 4.748 6.183 67.958 27.531       39.078 

Štud. elektron. periodík a kníh 713 318 228 - - - 

Multimediálna študovňa 3.703 1.640 1.610 - - 30 

Študovňa viazaných period. - 4.942 5.279 - 24.661 28.195 

Čitáreň periodík 6.932 5.894 4.927 47.212 39.141 31.896 

Štud. hudobnín. a AV dokum. 5.243 3.619 2.061 9.865 6.011 6.768 

Nemecká študovňa 3.690 3.510 3.523 13.800 15.707 16.295 

Štud. špec. techn. a legisl. dok. 2.313 1.871 1.591 9.269 9.093 7.971 

Bibliografická študovňa 408 513 672 2.696 1.867 2.544 

Štud. knihovníckej literatúry 45 29 22 55 70 144 

Štud. historických fondov 30 69 137 - 337 376 

Geologická študovňa 27 22 - 44 48 - 
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4.4.3.4  Vzdelávacia činnosť, kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Popri individuálnej práci s používateľmi sa v poskytovaných knižničných službách 

zameriavame aj na skupinové formy práce a vzdelávacie podujatia. Za významné z tohto 

hľadiska považujeme predovšetkým sériu školení o efektívnom vyhľadávaní informácií 

z elektronických informačných zdrojov dostupných v knižnici pre študentov prvých ročníkov 

Katedry histórie a Katedry etiky Fakulty humanitných vied, študenti germanistiky Fakulty 

humanitných vied a Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študenti 

Katedry histórie sa zúčastnili tiež vyučovacích hodín venovaných dejinám knižnej kultúry na 

Slovensku a dejinám školských knižníc na Slovensku, ktoré sa uskutočnili v Študovni 

historických fondov. 

Na základe dohody o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 

vykonávali v knižnici prax študenti Katedry histórie Fakulty humanitných vied.. 

V priebehu roku sme uskutočnili 133 exkurzií do knižnice s výkladom o poskytovaných 

knižničných službách, knižničnom fonde a spôsobe využívania elektronického katalógu. 

Významné podujatia v priebehu celého roka v oblasti vzdelávacej činnosti vykonáva 

Regionálne vzdelávacie centrum nemeckého jazyka a literatúry a jeho lektor. Zoznam 

uskutočnených podujatí ako aj vzdelávacích podujatí uskutočnených v Nemeckej študovni je 

uvedený v prílohe č. 1. 

Okrem vzdelávacích podujatí knižnica organizuje kultúrne podujatia – napr. cyklus 

Osobnosti, koncerty, prednášky, prezentácie kníh, vydavateľstiev, výstavy. Celkový prehľad 

o podujatiach poskytuje príloha č. 1. Pre odbornú verejnosť sme zorganizovali 4 semináre, 

z toho 2 s medzinárodnou účasťou a jednu medzinárodnú poradu. 

 

4.4.3.5  Reprografické služby 
 

Oddelenie reprografických služieb v roku 2004 pokračovalo v nadväznosti na 

predchádzajúce obdobie vo všetkých plánovaných oblastiach a ukazovateľoch. 

Oblasti činnosti a výkonov oddelenia: 

- fotokopírovacie práce (interné, externé) 

- knižná väzba a knihárske práce (interné, externé) 

- výstavnícka činnosť, organizovanie a zabezpečovanie výstav 

- iné práce 

Oddelenie plní v rámci celej knižnice úlohy súvisiace so zabezpečovaním výstavníckej 

činnosti a organizovaním výstav v priestoroch knižnice. V roku 2004 bolo celkom 

uskutočnených 18 výstav. Ich súpis je uvedený v prílohe č. 2. 

 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

Fotokópie čierno-biele    

- pre používateľov 51.238 50.111 50.787 

- pre potrebu knižnice 82.783 73.760 106.146 

Fotokópie farebné    

- pre používateľov - -  169 

- pre knižnicu - -  7.103 

Knižná väzba – pre používateľov 73 48 80 

                  - pre potreby knižnice 2.377 3.366 4.016 

Knižná väzba - tvrdá 1.611 1.462 1.776 

                     - mäkká 839 1.904 2.240 

Iné knihárske práce 96.651 92.646 142.165 
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4.4.4  BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOSŤ 
  

V rámci plnenia úloh ústredného špecializovaného koordinačného pracoviska sme 

spracovali vyhodnotenie bibliografickej činnosti s tematikou národného odboja a SNP na 

Slovensku, zúčastňovali sme sa zasadaní Koordinačnej rady pre slovenskú národnú 

bibliografiu. 

Spolupracovali sme na budovaní bázy dát Pedagogický bibliografický spravodajca 

excerpovaním článkov a zasielaním v systéme CDS-ISIS do Slovenskej pedagogickej knižnice.  

V rámci budovania článkovej databázy s tematikou mesta Banská Bystrica sme ukladali 

údaje z klasickej kartotéky do elektronickej podoby v systéme VTLS, celkove 9000 záznamov. 

Súčasne sme excerpovali nové záznamy z periodík a zborníkov od r. 1918 s tematikou Banskej 

Bystrice – 1013 záznamov.  

V zmysle plánu sme spracovávali tematické a personálne bibliografie. Ich súpis je 

uvedený v edičnej činnosti. 

Nakoľko počas roku prebiehala implementácia celoslovenského projektu KIS3G 

v Slovenskej národnej knižnici aj v ŠVK Banská Bystrica, menili sa podmienky na 

spracovávanie článkov v registrujúcej národnej bibliografii, bolo pozastavené excerpovanie 

a zasielanie záznamov analytického rozpisu zborníkov do bibliografickej článkovej databázy 

SNK. 

 Pracovníčky bibliografického oddelenia spracovali pre používateľov 7 rešerší (270 

záznamov) prevažne z klasických informačných zdrojov. V bibliografickej študovni 

zabezpečovali aj predaj publikácií vydaných knižnicou. Za predaj získali 6.610.- Sk. 

 

Budovanie bibliografických databáz 

Ukazovateľ S 2002 S 2003 S 2004 

 Banská Bystrica 

- excerpované 

záznamy 

- konverzia záznamov 

 

500 

 

0 

 

650 

 

0 

 

1.013 

 

9.000 

- pedagogická databáza 50 93 180 

- zborníky pre SNB  450 388 0  

 

 

4.4.5 EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 

 V  2004 sme vydali edičné tituly :   

- FEDOROVÁ, Iveta : Slovenská národná rada – Národná rada Slovenskej republiky : 1989-

2004 : Výberová bibliografia. 293 s.  

- HRÚZOVÁ, Mária : Ladislav Novomeský : 1904-1976 : Personálna bibliografia.152 s. 

-  ŠVÁČOVÁ, Soňa : Zdenko Kasáč : Výberová personálna bibliografia. 101 s. + [4] s. 

fotogr. príl. 

- HUMANISTICKÉ tradície v literárnom odkaze Slovenského národného povstania : 

Zborník príspevkov z odborného seminára k 60. výročiu Slovenského národného povstania 

a 100. výročiu narodenia Ladislava Novomeského. Zost. Soňa Šváčová. 92 s.  

- INFORMAČNÁ vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia. Zborník z odborného 

seminára so zahraničnou účasťou. Zost. Mária Meleková. Uverejnený v elektronickej 

podobe na www stránke knižnice 

- VRANOVÁ, Jana : Zoznam objednaných a dochádzajúcich periodík do ŠVK v Banskej 

Bystrici v roku 2004. 52 s.  

- KNIŽNIČNÉ NOVINY. Občasník Štátnej vedeckej knižnice. 4 čísla 
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Počas roka sme spracovali a vydali rôzne propagačné materiály a skladačky, vydali sme 

bibliofílie, v ktorých stručne približujeme osobnosť, ktorej je venované podujatie v rámci cyklu 

Osobnosti. 

Spracovali sme scenár a nahrali videofilm o službách, ktoré knižnica poskytuje. Videofilm 

premietame v priestoroch požičovne knižnice, aby sme upútali pozornosť používateľov aj na 

iné služby, ktoré knižnica poskytuje. 

 

 

4.4.6 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 
 Pracovníci knižnice v súlade s prijatou koncepciou vedecko-výskumnej činnosti 

vyplývajúcej zo získanej akreditácie vedecko-výskumného pracoviska riešili nasledovné 

výskumné úlohy :  

 

Bibliografický systém protifašistického odboja a SNP na Slovensku  

Čiastková úloha:  Kontinuita národných a demokratických princípov v politickej 

   činnosti Povstaleckej SNR a NR SR na základe rozboru slovenskej 

   tlače 

V súlade s plánom bol vydaný titul: Slovenská národná rada – Národná rada  Slovenskej 

republiky : 1989-2004 (výberová bibliografia), ktorý registruje a analyzuje tlačenú produkciu 

s tematikou SNR od roku 1989 a NR SR od roku 1993. Súčasťou publikácie sú aj príspevky 

najvyšších predstaviteľov slovenského zákonodarného orgánu a ich hodnotenie vlastného 

funkčného obdobia.  

Riešiteľka : Mgr. Iveta Fedorová  

 

Čiastková úloha:  Myšlienky humanizmu v slovenskej literárnej tvorbe na pozadí 

   Slovenského národného povstania 

Pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej osobnosti našich kultúrnych a spoločensko-

politických dejín 20. storočia sme vydali personálnu bibliografiu: Ladislav Novomeský. 1904-

1976. Organickou súčasťou publikácie sú eseje PhDr. Štefana Druga, CSc., PhDr. Ivana 

Kamenca, CSc a PhDr. Viktora Timuru, CSc.  

Riešiteľka : Mária Hrúzová 

 

V súlade s plánom bola vydaná personálna bibliografia Zdenko Kasáč venovaná vedeckému 

dielu Prof. PhDr. Zdenka Kasáča, CSc. – vedecko-pedagogického pracovníka Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici pri príležitosti jeho životného jubilea a zároveň pri príležitosti 

udelenia čestného titulu Dr. h. c. Zdokumentovanie, analýza a štúdium diela tejto významnej 

vedeckej autority v oblasti výskumu slovenskej literatúry na pozadí Slovenského národného 

povstania otvára možnosti a priestor pre pokračujúci výskum danej problematiky.  

Riešiteľka : Mgr. Soňa Šváčová 

 

Čiastková úloha: Ilegálne letáky protifašistického hnutia a SNP na Slovensku 1939-1945.  

V rámci plnenia čiastkovej úlohy bol materiál získaný v rámci výskumu rozčlenený podľa 

typov dokumentov a spracovaný do súpisu.  Pri príležitosti 60. výročia SNP bola v priestoroch 

knižnice inštalovaná výstava „Povstalecká tlač“ – dobové plagáty a výzvy. 
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Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie  

mesta Banská Bystrica 

Výskum prebiehal v rámci čiastkovej úlohy Pamäť mesta Banská Bystrica 1918 – 2000. 

Na jazykové korektúry bol postupne v priebehu roka odovzdávaný odborný preklad titulu: 

Jurkovich, Emil : Monografia kráľovského mesta Banská Bystrica.  

Riešiteľ: Mgr. Imrich Nagy 

 

Dejiny školských knižníc na Slovensku 

Čiastková úloha: Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania na 

Slovensku v 18. a 19. storočí 

Pokračoval výskum Seminárnej knižnice. Bibliograficky bolo do databázy ŠVK spracovaných 

1. 693 tlačí z 18.-19. storočia a 2 tlače zo 16. storočia.  

Riešiteľka: Mgr. Blanka Ružičková 

 

 V roku 2004 uskutočnila komisia menovaná Ministerstvom kultúry SR hodnotenie 

vedecko-výskumnej činnosti knižnice. Na základe hodnotenia získalo a Bibliografické 

oddelenie osvedčenie o periodickom hodnotení úloh vedy a rozvoja (akreditácia vedecko-

výskumného pracoviska). 

 

 

4.4.7 AUTOMATIZÁCIA A INTERNETIZÁCIA 
 

 Hlavnou úlohou v tejto oblasti bola realizácia projektu KIS3G v podmienkach našej 

knižnice. V praxi to znamená, že boli zrealizované nasledovné úlohy : 

- inovovali sme výpočtovú techniku (zakúpili sme nové počítače a tlačiarne). 

- pracovníci knižnice absolvovali systémové aj knihovnícke školenia na knižnično-

informačný systém VIRTUA 

- nastavili sme parametre nového systému. 

- v spolupráci so SNK a firmou VTLS Inc. sme preniesli databázu údajov (knižničný 

fond, výpožičky, čitatelia) zo systému VTLS Classic do systému VIRTUA. 

- ostrú prevádzku nového systému sme spustili v polovici októbra ako prvá knižnica 

zapojená do projektu KIS3G. 

Nové pracovné stanice boli nainštalované aj v zrekonštruovanej časti B a C podkrovia 

hlavnej budovy knižnice pre bibliografické oddelenie a pre novozriadené vzdelávacie centrum. 

Priebežne sme realizovali činnosti na zabezpečenie prevádzky, ako sú správa serverov, 

operačných systémov, relačnej databázy, systému VTLS a VIRTUA, zálohovanie, chod 

počítačov a lokálnej počítačovej siete, údržbu a aktualizáciu programového vybavenia, 

operátorské činnosti vo vzťahu k iným oddeleniam knižnice. Zabezpečovali sme generovanie 

a tlač upomienok, prírastkových zoznamov, katalogizačných záznamov a pod. 

Poskytovateľom Internetu pre knižnicu bolo aj v roku 2004 združenie SANET. 

Stav výpočtovej techniky ku koncu roku bol nasledovný : 3 servere, 1 hadvérový 

firewall, 112 osobných počítačov, z toho 54 pre verejnosť a 58 pre pracovníkov knižnice 

a LHM. Do lokálnej počítačovej siete knižnice bolo pripojených 107 PC. Prístup na internet bol 

pre verejnosť zo 41 PC, pre zamestnancov z 55 PC. Pre verejnosť je prístupných 5 tlačiarní a 1 

skener. 
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4.4.8  MÚZEJNÁ ČINNOSŤ 
 

4.4.8.1 Prieskum, akvizícia, výskum 
 

Prieskum 

Za účelom získavania informácií, materiálov a akvizícií, v súlade s vedecko-výskumnou, 

zbierkotvornou, dokumentačnou a prezentačnou činnosťou navštívili pracovníci múzea 

inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Bratislave, Martine, Brezne, Trnave, Detve, 

Tajove, Podkoniciach, v Turíčkach a v ďalších lokalitách. 

Akvizícia 

Akvizícia bola zameraná na doplnenie fondov  o dokumenty inštitúcií, telies, akcií a osobností.  

- Z oblasti literatúry sme získali kolekciu 11 vzácnych slovacík používaných Slovákmi 

z oblasti Békešskej Čaby. 

- Z oblasti bábkarstva sme získali 201 jd/ 203 ks dokumentov, ktoré výrazným spôsobom 

dokumentujú ochotnícke bábkarske tradície na Slovensku. 

- Fond výrobcov ľudových hudobných nástrojov sme doplnili o štvordierkovú píšťalku,  

piskory gájd (4 ks), o husle od Branislava Kováčika, trúbku a trúbeľku od Tibora Koblíčka. 

- Fonotéka bola doplnená o autorské CD s tvorbou Libora Fridmana, CD banskobystrických 

rockových súborov Sticfutu a M.S.R. a magnetofónovú nahrávku skupiny The Time Quake, 

fonotéka v oblasti populárnej hudby bola doplnená o mg. kazetu Pánska jazda od M-swing. 

- Fond z oblasti rockovej hudby bol doplnený o rukopisy textov piesní, drobné tlače, plagáty a 

hudobné nosiče (Kalokagathia, Damage, Paranoya, Sticfutu, M.S.R., The Time Quake).  

Plán akvizície na rok 2004: 500 jd. Plnenie:  543  jd / 545 ks 

 

Výskumné úlohy 

Grantová úloha  

- Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v 1. polovici 20. storočia (PhDr. 

Marianna Bárdiová, bez výstupu),  

Ústavné úlohy:  

- Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (Miloslav Šípka, výstupy: 

7 článkov, 1 referát a diskusný príspevok na vedeckej konferencii, výstava hud. 

nástrojov na FSPP v Detve, akvizícia),  

- Tradície rockovej hudby v Banskej Bystrici - osobnosti rocku,  (Mgr. Igor Fudra, 

výstupy: akvizícia, článok v bulletine Múzeum, dve prednášky),  

- Literárna kultúra Banskej Bystrice od 19. storočia (Mgr. Zlata Troligová, bez 

výstupu),  

- Problém emancipácie v korešpondencii J. G. Tajovského a Hany Gregorovej  
(Mgr. Zlata Troligová, výstup: prednáška na seminári),  

- Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 1962-

1990  (PaedDr. Jana Borguľová, výstupy: referát na konferencii a publikovaný 

v zborníku),  

- Tradície bábkarstva na strednom Slovensku (Mgr. Soňa Žabková, PhD., výstupy: 

výstava Svet bábok Antona Andeleho, 20 odborných príspevkov v médiách, vystúpenie 

v rámci festivalu Bábkarská Chrudim, koncepcia a realizácia podujatia s Antonom 

Anderlem v cykle Osobnosti),  

- Vojenská hudba v Banskej Bystrici (PhDr. Marianna Bárdiová, výstup: referát na 

konferencii v Rakúsku a recenzia o konferencii v tlači) 

Na základe hodnotenia dlhoročných pozitívnych výsledkov v oblasti vedeckovýskumných úloh 

a ich prezentácie doma i v zahraničí a v zmysle odporúčania hodnotiacej subkomisie získalo 
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Literárnemu a hudobnému múzeu osvedčenie o periodickom hodnotení úloh vedy a rozvoja 

(akreditácia vedeckovýskumného pracoviska).  

 

4.4.8.2 Správa, evidencia a ochrana zbierok 

Prvostupňová evidencia zbierok 

- všetky novozískané zbierky boli prvostupňovo zaevidované v Registračnej knihe a  

v knihách prírastkov.  

- Komisia na tvorbu zbierok  zasadla v roku 2004 - 6 x. 

- Úloha doriešiť archív Divadelného súboru A. Sládkoviča v Banskej Bystrici z časových 

dôvodov nebola splnená. 

Kategorizácia zbierkového fondu 

Uskutočnilo sa 5 zasadnutí Kategorizačnej komisie LHM. Členovia komisie skategorizovali 

1200 zbierkových predmetom (v skupine  hudba 400, v skupine literatúra 800).  

 

Akvizícia za rok 2004 

 Odbor prír. č. jd. Ks Cena 

 Hudba 128 128 128 34.000 

 Literatúra 269 311 313 4.688 

 Knižnica-liter. zbierky 93 93 93 21.037,70 

 Knižnica-hud. zbierky 11 11 11 274 

 Súčet 501 543 545 59.999,70 

 

Akvizícia za rok 2004 podľa spôsobu nadobudnutia zbierok 

 Kúpa Dar Vlast. čin. Prevod 

 pr.č.  jd. Ks pr.č. jd. Ks pr.č. jd. Ks  

 Hudba 3 3 3 11 11 11 114 114 114 - 

 Literatúra 16 16 16 130 172 174 123 123 123 - 

 Súčet 19 19 19 141 183 185 237 237 237 - 

 

 

 Celkový stav zbierkových predmetov k 31.12.2004 

z hľadiska evidencie zbierok:  

Prírastkových č. Evidenčných č. Kusov 

30 523 34 854 51 177 

 

 

Druhostupňová evidencia zbierok 

- V roku 2004 bolo druhostupňovo spracovaných 1052 jd / 1609 ks zbierkových predmetov 

(plán na rok 2004: 1000 jd). Zbierky boli spracované na klasických písacích strojoch, 

okrem výtvarných zbierok, ktoré boli spracované v elektronickej forme v programe ISIS.  

 

Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov  
- Novozískaným zbierkam boli pridelené signatúry a boli uložené v depozitároch: 1333 sg., 



 23 

- Zabezpečovali sme príjem a výdaj zbierok. Na reverzy bolo vydaných 2769 jd / 2839 ks; 

prijatých 2551 jd / 2610 ks zbierok. 

- V zmysle príkazu riaditeľky bola uskutočnená revízia zbierkového fondu podskupiny 3/02-

plagáty literatúra (skontrolovaných 614 jd/ 634 ks zbierkových predmetov) a fondu 

podskupiny 3/02-plagáty hudba (skontrolovaných bolo 807 jd/ 889 ks zbierkových 

predmetov). 

- Vypracovali sme rešerš pre Slovenskú ústrednú hvezdáreň Hurbanovo s 38 záznamami. 

 

Konzervátorské a fotografické práce  
-  Svojpomocne sme zabezpečili ošetrenie a konzervovanie 46 ks zbierkových predmetov.  

- Zabezpečovali sme fotodokumentáciu zbierok podľa plánu práce a ich písomnú evidenciu –

celkom 453 ng / 88 poz.,  

- Skenovali sme dokumenty na bádateľské a prezentačné účely - 296 ks,  

- Podľa požiadaviek sme zabezpečovali digitálne fotografie z rôznych podujatí ŠVK a LHM  

- Fotografovali a skenovali sme zbierkové predmety. 

 

 Ústavná knižnica 
- Spracovali sme - 203 kníh a urobili druhostupňovú evidenciu knižných zbierok. 

-  Poskytovali výpožičné, informačné a reprografické služby podľa požiadaviek 

zamestnancov a bádateľov. 

- Uskutočnili sme kontrolu poškodených kníh v knižničnom fonde LHM a vypracovali 

zoznam kníh navrhovaných na ošetrenie, konzervovanie, prípadne reštaurovanie. 

- Spracovali sme nový register prírastkových kníh, vypracovali prírastkový zoznam kníh 

a notovín fondu Gustáva Šimkoviča. 

 

Dokumentačná činnosť  
-  Z podujatí a výstav LHM sme zhromažďovali propagačné a dokumentačné materiály, 

popisovali fotografie zo starších i novších podujatí. Zdokumentovali sme 20 vlastných 

podujatí a podujatí uskutočnených v spolupráci s inými inštitúciami.  

- Pokračovali sme v dokumentácii tvorivých osobností, umeleckých telies, inštitúcií, súborov 

a podujatí. Evidenciu spracovávali aj na evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, 

prostredníctvom fotografií, audio - a videozáznamov. Zdokumentovali tvorivé osobnosti v 

oblasti literatúry, hudby, rockovej hudby, inštitúcie, rockové súbory spevácky zbor Hron, 

folklórne súbory a mnohé hudobné a literárne festivaly. V oblasti bábkarstva boli 

dokumentované osobnosti inštitúcie, tradície bábkového divadla na území mesta Trenčín. 

 

 Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár v Grossmannovom dome  

- Priebežne sme dopĺňali fond videozáznamov (vlastné nahrávky súčasného literárneho 

a hudobného života regiónu podľa plánu dokumentácie – 54 záznamov v trvaní 125 hod.) 

a zabezpečovali ich evidenciu vo videoarchíve LHM.  

- Podľa požiadaviek bádateľov sme poskytovali fond videozáznamov a zbierkový 

audiovizuálny fond na prezenčné štúdium a vykonávali konzultačné služby. 

Videokopírovanie sme uskutočnili 77 x / 156,4 hod (pre bádateľov, DÚ Bratislava, 

inštitúcie, atď.), audiodokumentáciu  9 x v trvaní 18 hod. 

- Dokumentovali sme činnosť amatérskeho filmu v regióne a v spolupráci so 

Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici podieľali na vedení 

amatérskeho videoklubu. 
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Prezentačná činnosť  

 

Expozícia J. G. Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove 

Expozícia Jozefa Murgaša v Tajov 

- Prevádzku a propagáciu expozícií sme zabezpečovali priebežne. 

- Vykonali sme zásah proti drevokaznému hmyzu v objekte PD JGT (z vonkajšej časti 

drevenice - dvere a zruby) a uskutočnili fotodokumentáciu expozície. 

- V spolupráci s obcou Tajov a SPŠS J. Murgaša  sme realizovali spomienkovú slávnosť pri 

príležitosti 140. výročia narodenia Jozefa Murgaša. Podujatie bolo dôstojnou spomienkou 

na kňaza, vynálezcu, maliara a rodáka z Tajova. 

-  16.10.2004 sme v spolupráci s obcou Tajov a Rímskokatolíckym farským úradom v Tajove 

uskutočnili spomienkovú slávnosť venovanú 130. výročiu narodenia J. G. Tajovského. 

Slávnosť, mala bohatý kultúrny program, bola vyjadrením úcty k spisovateľovi, tajovskému 

rodákovi. 

- Príprava novej expozície v priebehu roka 2004 postupovala podľa harmonogramu 

spracovania koncepcie expozície. Cieľom bolo ujasniť si koncepciu novej expozície 

v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove (PD JGT), zakomponovať do nej históriu 

vrátane ochotníckeho divadelníctva a národopis obce, spisovateľov J. G. Tajovského a jeho 

manželku Hanu Gregorovú, osobnosť Jozefa Murgaša a ďalších významných rodákov. 

Uskutočnili sme rokovania a konzultácie so starostom obce Tajov L. Žabkom, lektorom PD 

JGT J. Šebom, a s Ing. arch. L. Farkašom, CSc. zo Slovenského pamiatkového úradu 

v Banskej Bystrici. V ďalším období bude pokračovať spolupráca LHM, obce Tajov a SPÚ 

pri riešení projektu rekonštrukcie Pamätného domu J. G. Tajovského v súlade s koncepciou 

novej expozície. 

Expozícia Pavla Tonkoviča v Podkoniciach 

- Pravidelne sme informovali školy z Banskej Bystrici a okolia prostredníctvom ponukových 

listov o možnosti návštevy uvedenej expozície. Dôvodom menšieho záujmu zo strany 

pedagógov je najmä nevyhovujúce dopravné spojenie z Banskej Bystrice do Podkoníc, ako 

aj skutočnosť, že osobnosť P. Tonkoviča nie je súčasťou učebných osnov.  

Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

- Prevádzku, lektorovanie a propagáciu expozície v Grossmannovom sme zabezpečovali 

priebežne. 

Expozícia Múzeum – domov múz 

- O expozíciu bol záujem zo stany škôl aj individuálnych návštevníkov. Atraktivitu expozície 

zvýšili aj niektoré špecializované podujatia (prednášky, vyučovacie hodiny, Bábkarska 

súťaž a podobne), 

 

Propagácia expozícií a múzea: 

- propagovali sme expozície a služby LHM pedagógom 

- priebežne počas celého roka sme distribuovali  nové ponukové listy LHM  

-   vyhotovili sme nové metodické listy – prednášky v LHM, Jozef Urban, Matej Bel a jeho 

notícia, vďaka ktorým školy pozitívne zareagovali na túto špeciálnu ponuku  

-  zabezpečili sme  komplexnú propagáciu expozícií LHM v Slovenskej agentúre cestovného 

ruchu a v piatich cestovných kanceláriách v Banskej Bystrici. 
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Návštevnosť v expozíciách za rok 2004 

Poradie Druh:  Škol. 

výpravy 

Iné 

výpravy 

Jednotlivci Cudzinci SPOLU 

  1. Expozície 

v Tajove - PD 

JGT a PI J. 

Murgaša  

6779 396 134 35 7344 

2. PI Pavla 

Tonkoviča v 

Podkoniciach 

40 40 20 20 120 

3.  Múzeum – 

domov múz 

2900 950 530 150 4530 

4.  Ľudové 

hudobné 

nástroje na 

Slovensku 

505 350 120 30 1005 

SPOLU:  - 10 224 1 736 804 235 12 999 

 

 

Výstavy a výstavky 

 Okrem výstav, ktoré sme realizovali v priestoroch átria ŠVK (ich súpis je v prílohe č. 2 

správy) sme zrealizovali dve významné výstavy : 

-  Svet bábok Antona Anderleho - v spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí a Štátnou 

galériou  Banská Bystrica; 24.8.-20.9.2004, Štátna galéria, Nám. Š. Moysesa 25. 

- Banská Bystrica v minulosti a súčasnosti a ŠVK – výstava pre partnerskú Wojewodsku 

biblioteku publicznu v Opole v Poľsku. 

Putovné výstavy LHM 

- Ján Cikker - skladateľ a človek 

-  Putovná výstava Básnik a jeho mesto /Mikuláš  Kováč/ - je k dispozícii podľa záujmu. 

Časť výstavy je inštalovaná v pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. 

- Putovné výstavy: Terézia Vansová, Pavol Tonkovič, Andrej Sládkovič, Ľudo   

Ondrejov, Ján Levoslav Bella, Štefan Žáry boli ponúknuté ZŠ v Banskej Bystrici.  

 Výstava Terézia Vansová je od 7. 4. 2004 inštalovaná v Základnej škole Tatranská ul. 

Banská Bystrica. 

 
 

4.4.8.3 Vedeckovýskumná prezentácia  
 

Referáty, príspevky, moderovanie na konferenciách, štúdie a príspevky v  odbornej 

a vedeckej tlači: 

- BÁRDIOVÁ, M.: Anton Július Hiray (1770-1842) a hudobný život stredoslovenských 

banských miest.  

In: Slovenská hudba. - Roč. 29, č. 3-4 (2003), s.403-423  

- BÁRDIOVÁ, M.: Zur Geschichte der Militärmusik. IGEB (Abstrakt), 16. konferencia, 

2004, s. 7 

-  BÁRDIOVÁ, M.: Šimon Jurovský. Heslo.  

In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 9. Stuttgart : Bärenreiter Verlag 

2003, Spalt 1318-1319 
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-  BÁRDIOVÁ, M.: Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrice v minulosti a 

dnes.  

In: Zborník Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Bratislava: Univerzitná 

knižnica, 2004. s. 79 – 102 

-  BORGUĽOVÁ, J.: I. zjazd slovenských umelcov a vedeckých pracovníkov v Banskej 

Bystrici. Referát na odbornom seminári Humanistické tradície v literárnom odkaze 

Slovenského národného povstania v ŠVK dňa 23.6.2003  

 In: Šváčová, S.: Humanistické tradície v literárnom odkaze Slovenského národného 

povstania. Zborník príspevkov z odborného seminára k 60. výročiu Slovenského národného 

povstania a 100. výročiu narodenia Ladislava Novomeského. Banská Bystrica: Štátna 

vedecká knižnica, 2004. s. 57- 62 

-  BORGUĽOVÁ, J.: Svietnik s holubičkou. Referát na odbornom seminári Muzealizácia 

skutočnosti, LHM, 29.9.2004  

-  BORGUĽOVÁ, J.: Poéziou reagoval na poryvy života (Ladislav Novomeský).  

In :Verejná správa- - Roč.59, č.6 (2004), s.26 - 27  

-  BORGUĽOVÁ,  J.: Banskobystrické jubileá (o podujatiach k Medzinárodnému dňu 

múzeí).  

In :Knižná revue. - Roč.8, č.12 (2004), s.2 

-  BORGUĽOVÁ, J: Novomeský v Banskej Bystrici.  

In : Literárny týždenník. - Roč. 17, č.30-31 (2004), s.2 

-  BORGUĽOVÁ, J.: Istoty Eleny Cmarkovej.  

In : Slovenské národné noviny. - Roč.15 (19), č.8 (2004), s.2 

-  FUDRA, I.: Zborová tvorba Šimona Jurovského.  

In : Pazúrik, M.,zost.: Cantus Choralis Slovaca 2002. Zborník materiálov z V.   

medzinárodného sympózia o zborovom speve. Banská Bystrica: FHV UMB, 2002. s. 52  

-  FUDRA, I.: Osobný fond Jána Levoslava Bellu v zbierkovom fonde Literárneho a 

hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici.  

In: Muntág, E.: Ján Levoslav Bella - národovec a Európan. Zborník materiálov z podujatí 

usporiadaných pri príležitosti 160. výročia narodenia nestora slovenskej národnej hudby, 

23. septembra 2003 v Liptovskom Mikuláši. Liptovský Mikuláš: Mestský úrad, 2004.  

s.73-75 

-  LÁSKOVÁ, M.: Čriepky environmentálneho povedomia v dielach osobností slovenskej 

kultúry. 

In : Enviromagazín. - Roč. 9, mimoriadne číslo (2004), s. 22 - 23 

- LÁSKOVÁ, M.: Matej Bel - veľká ozdoba Uhorska.  

In : Učiteľské noviny. - Roč. 54, č.17 (2004), s.8 

-  ŠÍPKA, M.: Osobnosť a dielo Ladislava Ťažkého v literárnohistorických a spoločensko-

historických súradniciach druhej polovice 20. storočia. Referát v rámci literárnovednej 

konferencie Literárne tradície Banskej Bystrice, 9. 9. 2004.  

-  ŠÍPKA, M.: Národopisné aspekty v tvorbe Ladislava Ťažkého. Referát na vedeckej 

konferencii venovanej L. Ťažkému, 5. 10. 2004 

-  ŠÍPKA, M.: Výstava na folklórnych festivaloch. Hontianska paráda, Hrušov 2003.  

In : Múzeum. - Roč. 49, č. 4 (2003), s. 44 - 45  

- ŠÍPKA, M.: O živej piesňovej kultúre (A. Králik - Z. Pavlíková: Slatina, Slatina...zbierka 

ľudových piesní). OÚ Zvolenská Slatina, 2004.  

In : Slovenské národné noviny. - Roč. 15 (19), č.23 (2004), s. 12 

-  ŠÍPKA, M.: Dalej, Wesolo...Lieder aus Mittel und Osteuropa.  

In : Slovenský národopis. - Roč. 51, č.4 (2003), s.562-563  

-  TROLIGOVÁ, Z.: Bol básnikom lásky, krásy a slobody - Andrej Sládkovič.  

In : Verejná správa. - Roč. 59, č.20 (2004), s. 26-27  



 27 

- TROLIGOVÁ, Z.: Sníval svoj sen o slobode a pravde (Ján Botto).  

In : Verejná správa. - Roč. 59, č. 22 (2004), s.26-27.  

- TROLIGOVÁ, Z.: Tvorila a radila srdcom i rozumom (Terézia Vansová).  

In : Verejná správa. - Roč.59, č.25-26 (2004), s.42-43 

- ŽABKOVÁ, S.: Špecifiká múzejnej prezentácie Literárneho a hudobného múzea v Banskej 

Bystrici.  

In : Múzeum. - Roč. 50, č.1 (2004), s.28-29. Koreferát, ktorý odznel na 2. ročníku seminára 

Múzeum - školou a hrou, Hronec, 30. 9. - 1.10. 2003. 

- ŽABKOVÁ, S.: Radikálny kritik s citlivou dušou (osobnosť Alexandra Matušku). 

In : Verejná správa. - Roč. 59, č.2 (2004), s.26 - 27 

- ŽABKOVÁ, S.: Jozef Šebo a Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského.  

In : Múzeum. - Roč.49, č.4 (2003), s.36-38.  

 

Odborný seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.  

29.9.2004 - Muzealizácia skutočnosti. (Starý pôvod, nový účel).  

 

Odborné konzultácie, bádatelia, metodická pomoc, posudky: 

- pracovníci LHM poskytli v roku 2004 bádateľom konzultácie a výpožičky zbierkových 

predmetov a študijných materiálov - 427 x, 

- rozvinula sa aktívnejšia spolupráca s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici  

- v dňoch 2.2.-6.3.2004 uskutočnili v múzeu odbornú prax študentky z katedry 

Ekomuzeológie FPV UMB v Banskej Štiavnici 

-  PaedDr. J. Borguľová spracovala propozície literárnej súťaže „Zem pre všetkých“ v rámci 

X. ročníka Envirofilmu 2004 v Banskej Bystrici, 

- Mgr. S. Žabková, PhD. v spolupráci s PhDr. M. Bárdiovou a Mgr. I. Fudrom spracovala 

návrhy na metodické dni pre učiteľov hudobnej výchovy základných škôl pre Pedagogické 

centrum v Banskej Bystrici,  

- M. Redlingerová sa podieľala na koncepcii činnosti amatérskeho videoklubu pri 

Stredoslovenskom osvetovom stredisku a na pôde múzea uskutočnila dve metodické 

prednášky s demonštráciou praktickej činnosti s videokamerou, 

- na návrh PhDr. M. Bárdiovej bolo 1. januára 2004 založené Múzeum Jána Cikkera 

v Bratislave, pre ktoré spracovala viaceré metodické materiály. 

 

Medzinárodná spolupráca  

Mgr. Zlata Troligová 

- spolupráca s dcérou J. G. Tajovského a H. Gregorovej pani Dagmar Prášilovou a vnučkou 

JGT pani Taťjanou Šiškovou (Česká republika) pri získavaní akvizície a dopĺňaní 

vzácnych predmetov dokumentujúcich život starých rodičov 

- spolupráca a konzultácie s pracovníkmi veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku 

(Ádám Szesztay a ďalší) pri dokumentácii Balassiho Bálinta v súvislosti s riešením 

výskumnej úlohy 

- spolupráca s pracovníkom vydavateľstiev a španielskeho rozhlasu v Barcelone 

(Španielsko) Juanom Carlosom Morenom pri propagácii slovenskej kultúry v Španielsku  

PaedDr. Jana Borguľová 

- vystúpenie na podujatí v cykle „Povídejme si o slovenské literatuře" v Hradci Králové 

6.10.2004 a predstavenie slovenského spisovateľa a v súčasnosti veľvyslanca SR v Českej 

republike Ladislava Balleka českej verejnosti 

Mgr. Soňa Žabková, PhD. 

- nadviazanie nových kontakty a spolupráce s Moravským zemským múzeom v Brne 

a s Múzeum loukařských kultur v Chrudimi (Česká republika) 
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PhDr. Marianna Bárdiová 

- kontakty a spolupráca s členmi Medzinárodnej spoločnosti pre výskum a podporu 

dychovej hudby (IGEB) so sídlom v Grazi (Rakúsko) – poskytnutie odborných informácií 

o vydávaní historických časopisov na Slovensku a v Čechách vysokoškolskému 

pedagógovi a prezidentovi IGEB Dr. B. Hablovi (Oberschützen), poskytnutie partitúry 

pochodu Slobodné Slovensko od Jána Móryho  dirigentovi A. Marxovi (USA) zo 

zbierkového fondu LHM, získanie materiálov o uvádzaní slovenských autorov v USA od 

dirigenta a pedagóga K. Kindera 

- podiel na dramaturgii koncertu z orchestrálnej a piesňovej tvorby Jána Móryho a zaslanie 

10 partitúr zo zbierkového fondu LHM organizátorovi koncertu, vnukovi skladateľa Dipl. 

Ing. Christiánovi Kammelovi. Koncert sa uskutočnil v meste Aachen v Nemecku 9. 

októbra 2004 pod názvom Im Schatten der Berge  (V tôni hôr). Múzeum získalo z koncertu 

CD a pozvánku s programom, kde je uvedené. 

 

Publikačná činnosť pracovníkov LHM 

 

Druh rok 2003 

počet titulov 
rok 2004 

počet titulov 

 Monografie 04 0 

 Zborníky 01 01 

 Štúdie, referáty 03 07 

 Recenzie 13 06 

 Články v odbornej tlači 56 33 

 Články v populariz. tlači 5 35 

 Spolu: 82 82 

   

 Príspevky (vlastné)   

 v rozhlase 16 34 

 v televízii 25 21 

   

 Propagácia múzea (vl. príspevky)   

 v tlači 37 57 

 v rozhlase 15 27 

 v televízii 23 20 

   

 Propagácia múzea (cudzí autori)   

 v tlači 77 79 

 v rozhlase 8 6 

 v televízii 8 17 
 

 

4.4.8.4  Popularizačná prezentácia 
 

-  špecializované vyučovacie hodiny v múzeu sa uskutočnili podľa požiadaviek škôl 

a verejnosti - 30 x (témy: Jozef Urban, Ján Botto, Jozef Gregor Tajovský, Regionálni 

autori, Pôvod a poslanie LHM, Matej Bel a jeho Notitia, Jozef  Gregor Tajovský, 

Názvoslovie obcí v Notitii Mateja Bela, Detská populárna pieseň pre žiakov ZŠ, Viliam 

Figuš-Bystrý a Ján Levoslav Bella pre študentov umeleckého gymnázia), 

- čajové party bolo 12.1.2004 s témou  Martin Rázus v Klube dôchodcov Harmónia, 
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- vlastivedné prechádzky po evanj. cintoríne pri hroboch významných dejateľov - celkove 6x 

pre 184 návštevníkov, 

-  podujatia so zameraním na environmentálnu výchovu sa uskutočnili s využitím expozície 

Múzeum - domov múz a Ľudové hudobné  nástroje na Slovensku. V environmentálnom 

duchu sa niesla prednáška Čriepky environmentálneho povedomia v dielach našich 

významných kultúrnych osobností, pripravená v rámci X. ročníka Envirofilmu 

- prednášková činnosť pre verejnosť s využitím zbierkového fondu múzea sa realizovala 

podľa plánu a požiadania iných inštitúcií:  

02.04.2004 - Zakladatelia slovenskej národnej hudby, Ján Levoslav Bella a jeho   

symfonická báseň Osud a ideál ( v Art Gymnáziu), 2x, PhDr. M. Bárdiová 

25.06.2004  -  Osobnosť Mateja Bela - Mgr. S. Žabková, PhD.  

21.07.2004 -  Lutherova Biblia z r.1555, prednáška s demonštráciou originálu pre zájazd 

z mesta Fargo v Severnej Dakote, USA - PhDr. M. Bárdiová 

31.08.2004 -  Poslanie LHM- Mgr. Z. Troligová 

26.11.2004  -  Spisovatelia z nášho regiónu - Mgr. Z. Troligová 

14.12.2004  -  Gustáv Šimkovič, život a dielo - Mgr. I. Fudra 

 

Cyklické podujatia 

-  VIII. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 22.- 26.3. 2004 

v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov, Mestom Banská Bystrica, Verejnou 

knižnicou Mikuláša Kováča, Univerzitou Mateja Bela a ostatnými kultúrnymi inštitúciami 

mesta. Autorkou koncepcie festivalu a dramaturgie jednotlivých podujatí bola Dr. Jana 

Borguľová 

22.03.2004 - Beseda s českou spisovateľkou Lenkou Procházkovou 

23.03.2004 - Čítanie s rakúskou spisovateľkou Annou Mitgusch 

24.03.2004 - Burza literárnych talentov 

25.03.2004  -  Jozef Billy-beseda so spisovateľom 

25.03.2004 - Nepokojné je srdce moje. Spomienkové podujatie venované poézii 

emeritného biskupa Jozefa Feranca Považského 

- Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí  

17.05.2004  - Niečo ako nádej. Beseda s poetkou a publicistkou Natou Hosťoveckou pri 

príležitosti jej životného jubilea 

18.05. 2004 - bezplatný vstup do všetkých múzejných expozícií 

18.05.2004 -  Mikuláš Kováč - spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých 70. 

narodenín 

19.05.2004  - 2.ročník Bábkarskej súťaže detí 

  Súťažilo 13 kolektívov s celkovým počtom 117 detí zo základných škôl 

v Banskej Bystrici, Medzibrode, Ľubietovej a Zvolenskej Slatine. 

V expozícii Múzeum – domov múz sme nainštalovali variabilnú scénu pre 

súťaž, ako výstavku súťažných bábok 

24.05.2004 - 35 rokov Literárneho a hudobného múzea. Slávnostné rozšírené 

zasadnutie Múzejnej rady a stretnutie v rámci cyklu Osobnosti.  

- Umelecké a kultúrne podujatia venované významným osobnostiam, inštitúciám a   

udalostiam s prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali priebežne: 

11.02.2004 - Spomienkové podujatie venované Stanislavovi Troppovi pripravené na 

počesť významného slovenského výtvarníka a grafika 

29.09.2004  - Pietna spomienka na Prof. Jána Števčeka pri pamätnej tabuli na Lazovnej 

ul. a vernisáž výstavy Očarený literatúrou 

21.10.2004  -  Spomienkové stretnutie venované 15. výročia úmrtia Jána Cikkera 
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Sumár podujatí 

 

DRUH 2003 2003 rok 

2004 

rok 

2004 

 počet účasť počet účasť 

  Prednášky 4 32 8 212 

  Besedy 8 393 6 191 

  Vyuč.hodiny v 

múzeu 

12 276 30 854 

  Iné náučné  

podujatia 

1 24 2 168 

  Vlastivedné 

exkurzie 

4 143 6 184 

  Klubové 

podujatia 

15 287 10 188 

  Film a video 2 20 0 0 

  Slávnostné    

  a umelecké 

  podujatia 

14 875 22 1312 

  Odborné 

semináre 

1 35 2 64 

  Vedecké 

konferencie 

0 0 0 0 

  Koncerty 0 0 0 0 

SPOLU: 61 2085 86 3173 

 

4.4.8.5   Edičná činnosť  
 

- BORGUĽOVÁ, Jana: Významné osobnosti Tajova. Sprievodca po expozíciách PD JGT 

a PI Jozefa Murgaša. Tlač: Brummer&Brummer Banská Bystrica, 2004. Náklad 7000 ks. 

Grafický dizajn Vladimír Červený. 

-  BORGUĽOVÁ, Jana – PATRÁŠ, Vladimír:  Tichý rozhovor. 12. zborník literárneho klubu 

Litera 2. Náklad: 280 ks 

    

4.4.8.6  Kluby a záujmová činnosť 
- Práca v kluboch LHM podľa vlastného programu: 

1. Klub seniorov - vedie Mrg. S. Žabková, PhD. Členovia klubu sa pravidelne stretávali na 

kultúrnych podujatia, ktoré pripravilo LHM a ŠVK.  

2. Literárny klub Litera 2 - vedie PaedDr. J. Borguľová. Klub sa stretával pravidelne 1-x 

mesačne, celkom  za rok 2004 – 10 x. 

3. Hudobný klub stretáva sa podľa potreby. Na podujatí k 35. výr. LHM vystúpil s 

hudobným programom.  
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4.4.9  EKONOMICKO-SPRÁVNA ČINNOSŤ 
 

Ekonomický úsek 

 Ukončili sme inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2003. 

 Spracovali sme  ročnú účtovnú závierku za rok 2003. 

 Spracovali sme  Prílohu k účtovnej závierke za rok 2003 a vypracovali hodnotenie 

hospodárenia ŠVK za rok 2003, vyúčtovanie pridelených účelových finančných 

prostriedkov zriaďovateľovi. 

 Rozpísali sme schválený rozpočet na rok 2004 na podrobné podpoložky ekonomickej 

klasifikácie v rozpočtovom informačnom systéme v zmysle príručky na zostavenie návrhu 

štátneho a verejného rozpočtu na rok 2004. 

 Spracovali sme Dodatky k zmluvám o nájme nebytových priestorov na zvýšenie nákladov 

za služby spojené s užívaním nebytových priestorov a predložili ich na udelenie súhlasu 

MK SR. 

 Prehodnotili sme dodávateľské zmluvy a platnosť zmlúv v roku 2004. 

 Na základe návrhov z jednotlivých oddelení sme pripravili podklady pre vyraďovaciu 

komisiu ŠVK a zabezpečili vyradenie majetku v zmysle Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 V apríli sme prešli na systém Štátnej pokladnice. Zapracovali sme sa a v priebehu roka sme 

pracovali v moduloch riadenia výdavkov, výkazníctvo, úpravy rozpočtu. Všetky úhrady 

boli vykonávané na základe rozpísaných finančných plánov v systéme štátnej pokladnice, 

štvrťročné účtovné výkazy boli vypracované na predpísaných tlačivách a zároveň zadávané 

aj prostredníctvom modulu výkazníctvo do ŠP, priebežne boli robené úpravy rozpočtu v 

module úprav rozpočtu v ŠP. 

 Spracovali sme štvrťročné účtovné a finančné výkazy za rok 2004 ako aj prílohu k 

účtovným  uzávierkam, priebežné hodnotenie hospodárenia. 

 Priebežne v roku sme spracovali výkazy v termínoch z oblasti mzdovej, personálnej 

a ekonomickej. 

 Pripravili sme a spracovali do archívu účtovné doklady z rokov 1997 a 1998. 

 Spracovali sme a predložili návrh rozpočtu ŠVK na rok 2005 a pripravili vlády rozpis 

návrhu za ŠVK na rok 2005 v IS ŠP v RIS. 

 Pripravili a vykonali sme inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok ŠVK k 31. 12. 

2004. 

 

Úsek správy budov a technickej prevádzky 

 V súvislosti s pokračovaním rekonštrukcie strechy, krovu a podkrovia ŠVK Lazovná 9 

presťahovali sme Bibliografické oddelenie do novovytvorených priestorov v podkroví v 

časti B. 

 Zabezpečili sme presťahovanie Študovne audiovizuálnych dokumentov z budovy ŠVK 

Lazovná 24,26 do zrekonštruovaných podkrovných priestorov ŠVK Lazovná 9. 

 Uskutočnili  sme revíziu hasiacich prístrojov vo všetkých objektoch. 

 S dodávateľskými firmami sme vykonali revízie elektronickej požiarnej signalizácie a 

elektronického zabezpečovacieho systému a odborné prehliadky výťahov a kotolne v 

zmysle  podpísaných servisných zmlúv. 

 Priebežne sme zabezpečovali úlohy v súvislosti s pokračovaním rekonštrukcie v ďalšej 

časti ŠVK Lazovná 9, ako aj opravy a údržbu jednotlivých objektov podľa potreby. 

 V I. štvrťroku sme vykonali revíziu elektrického zariadenia v objekte ŠVK Lazovná 9 a 

následne sme priebežne odstraňovali zistené nedostatky. 
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 Uskutočnili sme školenie požiarnych hliadok a ostatných zamestnancov knižnice 

z požiarnych predpisov, priebežne sme kontrolovali dodržiavanie predpisov PO. 

 Vykonali sme komplexnú previerka stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

požiarnej ochrany v spolupráci s OZ 

 

 

4.4.10  RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 

Aktivity v tejto oblasti boli zamerané predovšetkým na zabezpečenie plynulého plnenia 

úloh knižnice, na prezentáciu knižnice verejnosti, na skvalitnenie celkovej činnosti, na 

realizáciu rekonštrukcie strechy a podkrovia, na zabezpečenie mimorozpočtových finančných 

prostriedkov. 

V roku 2004 sa uskutočnilo : 

- 13 porád vedenia knižnice 

- 4 plenárne porady pracovníkov knižnice 

Pravidelne pracovali komisie – poradné orgány riaditeľky knižnice : 

- Knižničná rada – 2 x 

- Akvizičná komisia 28 x 

- Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov 12 x 

- Komisia pre likvidáciu vyradených knižničných dokumentov 10 x 

- Komisia pre skvalitňovanie služieb knižnice 2 x  

- Komisia pre autority 5 x 

- Komisia pre vyraďovanie majetku knižnice  

- Škodová komisia 2 x  

Na zabezpečenie kvality pracovných postupov a ich jednotnosti boli spracované interné 

smernice a zásady : 

- Registratúrny poriadok ŠVK v Banskej Bystrici – L. Žáčiková 

- Odborná evidencia, vyraďovanie a revízie knižničných fondov – L. Žáčiková 

- Smernica o kontrolnej činnosti – Ing. Z. Štubňová 

- Odmeňovanie pracovníkov ŠVK v Banskej Bystrici – Ing. Z. Štubňová 

- Zber údajov a spracovávanie štatistických ukazovateľov – L. Žáčiková 

- Zásady ochrany a sprístupňovania knižničného fondu – PhD. B. Gajdošová, Mgr. M. 

Majling, 

- Koncepcia budovania fondu regionálnej literatúry ŠVK – PhDr. B. Snopková 

- Zásady zbierkotvornej činnosti LHM – PhDr. M. Bárdiová 

- Zásady evidencie, revízie a vyraďovania zbierkového fondu – PhDr. M. Bárdiová 

- Zásady ochrany a sprístupňovania fondov LHM – PhDr. M. Báridová 

- Smernica o poskytovaní osobných ochranných prostriedkoch – Ing. Z. Štuňová 

 

4.4.10.1 Verejné obstarávanie 
 

 V roku 2004 knižnica vyhlásila 

verejnú súťaž na :  

- Rekonštrukciu strechy a podkrovia Lazovná ul. č. 9, časť „C“ 

- Rekonštrukcia strechy a podkrovia Lazovná ul. č. 9, dokončenie časti „B“ a „C“ 

užšiu súťaž na :  

- Nákup osobných počítačov 

 

 



 33 

4.4.10.2  Kontrolná činnosť za rok 2004 
 

Kontrolná činnosť bola zabezpečovaná v I. polroku  vedúcimi zamestnancami jednotlivých 

odborných oddelení  ŠVK. Od 1.6.2004 bola obsadená funkcia kontrolóra.  

Predmetom vnútornej kontroly na základe Plánu kontrol na 2. polrok, schválený riaditeľkou 

ŠVK boli najmä: 

- prijatie a následná kontrola opatrení, vyplývajúcich z kontrolných zistení NKÚ 

- revidovanie interných smerníc o vnútornej kontrole v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. 

- dopracovanie ďalších interných smerníc (Interná smernica o odmeňovaní v zmysle 

zákona č. 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z., Smernica o poskytovaní OOPP v ŠVK podľa 

všeobecne platných právnych predpisov a noriem ) 

- zabezpečenie vnútornej kontroly podľa Plánu kontrol na 2.polrok 2004. 

 

Následným výkonom kontroly, premietnutým aj v Pláne kontrolnej činnosti boli odstránené 

všetky nedostatky, týkajúce sa ekonomických a prevádzkových činností a to v oblastiach : 

- odmeňovania v zmysle platného zákona č. 552/2003 Z.z,. a č.553/2003 Z.z. 

- autoprevádzky podľa platnej internej smernice 

- pokladničných dokladov, zúčtovania cestovných príkazov a ďalších pokladničných 

dokladov 

- postupov a metód účtovania podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z., v nadväznosti 

na rozpočtové pravidlá hospodárenia zákona č. 303/1995 Z.z. 

- nájomných vzťahov v súvislosti so zákonom o nájme a podnájme nebytových 

priestorov 

- evidencie a nakladania s majetkom štátu podľa zákona č. 278/1998 Z.z. v platnom znení 

- obstarávania tovarov, prác a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

- postupov predkladania, fungovania a kontroly zúčtovania škodových udalostí. 

 

Po schválení revidovanej internej smernice na výkon vnútornej kontroly , do ktorej boli 

zapracované všetky ustanovenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite, sme zabezpečili riadne fungovanie kontrolných činností na všetkých úrovniach riadenia. 

Vedúci zamestnanci orientovali výkon kontroly smerom k svojim podriadeným zamestnancom 

najmä z hľadiska plnenia úloh, dodržiavanie pracovnej disciplíny a požiadaviek BOZP a PO. 

Hlavný dôraz sme kládli na výkon predbežnej kontroly, ktorú vykonávajú poverení 

zamestnanci. Priebežnú a následnú kontrolu podľa Plánu kontrol alebo na základe poverenia 

riaditeľky ŠVK vykonával kontrolór ŠVK.  

 

Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi  

Kontrola NKÚ 

V období február až máj 2004 bola v ŠVK na základe Poverenia predsedu NKÚ SR vykonaná 

kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a nakladania s majetkom štátu 

v rokoch 2002 a 2003. Protokol z výsledku kontroly poukázal na viacero menej závažných 

nedostatkov, ktoré boli prijatými opatreniami odstránené. Z celkovej správy nevyplynuli pre 

ŠVK žiadne personálne ani finančné postihy vo vzťahu k zriaďovateľovi. Naopak vedúci 

zamestnanci ako aj manažment ŠVK prijali zásadné opatrenia, na odstránenie nedostatkov 

ktoré boli zaslané aj spolu s vyhodnotením tak NKÚ ako aj zriaďovateľovi. 

Kontrola Sociálnej poisťovne 

Vykonaná 17. 5. 2004 bola zameraná na kontrolu nemocenského poistenia a na kontrolu 

hospodárenia s prostriedkami nemocenského poistenia, odvodu poistného na nemocenské 

a dôchodkové poistenie. Kontrola nezistila žiadne nedostatky. 
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4.4.10.3  Partnerská a medzinárodná spolupráca 
 

Medzinárodná spolupráca 

Na základe bilaterálnych dohôd spolupráce sa uskutočnili výmenné pobyty: 

V Českej republike : 

- 24.-28.5.2004 v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Mgr. I. Fedorová, M. 

Jablonovská) 

- 14.-16.9.2004 – účasť na 12.ročníku konferencie Knihovny současnosti 2004 v Seči 

u Chrudimi (PhDr. O. Lauková, PhDr. O. Doktorová) 

- 6.-8.10.2004 Týždeň knižníc a Mesiac českej a slovenskej vzájomnosti – Hradec 

Králové, Jičín, Náchod, Dvůr Králové (PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková, PaedDr. J. 

Borguľová) 

V Maďarskej republike : 

- 26.-28.5.2004 v Balássi Bálint Megyei Kőnyvtár v Salgótarjáne (PhDr. O. Doktorová, 

Mgr. Z. Troligová),  

V Poľskej republike : 

- 21.-23.9.2004 vo Wojewodskej biblioteke v Opole (L. Žáčiková, PhDr. M. Bárdiová, 

Mgr. A. Kmeťová, V. Makovický). 

V knižnici sme prijali zahraničných kolegov : 

z Českej republiky :  

- 20.-25.júna 2004 zo SVK z Hradca Králové (PhDr. B. Blažková, Novotná) 

- 14.-17.12.2004 zo SVK v Hradci Králové (Paulovičová, Havrdová) 

- 1. 9. 2004 – riaditeľov krajských a vedeckých knižníc  

- 2. – 3. 6. 2004 – účastníkov porady vedúcich bibliografických a rešeršných oddelení 

českých a slovenských knižníc 

z Maďarskej republiky :  

- 30. 7. 2004 – knihovníkov zo šalgotarjánskej župy 

 

Spolupráca s inštitúciami na Slovensku 

- so Slovenskou národnou knižnicou v Martine – v oblasti knihovníckej, bibliografickej 

a v oblasti implementácie a prevádzkovania systému VIRTUA 

- 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 Informačnou kanceláriou rady Európy v Bratislava pri poskytovaní knižničných 

a informačných služieb Strediska európskych informácií 

- s Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici pri využívaní patentových spisov 

a činnosti informačného centra Úradu v priestoroch knižnice 

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

Stredoslovenským múzeom, Štátnou galériou pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych 

podujatí v knižnici 

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

plnení úloh vedeckých knižníc v danom regióne 

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

charakteru 

- s Kníhkupectvom Duma, Kníhkupectvom Paseka, s Kníhkupectvom Art Fórum, 

s Kníhkupectvom Albion Books v Banskej Bystrici, Malým centrom, Slovartom GTG, 

Suwecom Bratislava pri doplňovaní knižničného fondu 
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- s Biskupským úradom v Banskej Bystrici pri spravovaní a spracovávaní Seminárnej 

knižnice 

 

4.4.10.4  Spracovávanie a predkladanie projektov na získanie finančných 

prostriedkov 
 

Za účelom získania finančných prostriedkov, alebo knižničných jednotiek do fondu 

knižnice sme v roku 2004 vypracovali a podali nasledovné projekty : 

- V spolupráci so švajčiarskou kultúrnou nadáciou PRO HELVETIA sme získali do fondu 

knižné publikácie z Zürichu.  

- V rámci projektu na rozšírenie knižničného fondu o základný balík literatúry z rôznych 

oblastí spoločenských vied – v rámci podporného knižničného programu The Japan 

Foundation Library Support Program z roku 2003 bol projekt akceptovaný v roku 2004 

nadáciou Japan Foundation a kolekcia kníh bude poskytnutá v roku 2005 do knižnice. 

- Viacúčelový kultúrny a knižničný komplex – zhotovenie projektovej a stavebnej 

dokumentácie pre dostavbu ŠVK v Banskej Bystrici – projekt na získanie finančnej 

podpory na základe výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Agentúry na 

podporu regionálneho rozvoja v rámci Grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja 

(nebol akceptovaný). 

- V spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sme podali návrh na vytvorenie 

Americkej študovne. Americká strana poskytne na základe výberu literatúru z oblasti 

žurnalistiky, politológie, geografie, histórie, americkej beletrie do fondu študovne.   

- Na získanie finančných prostriedkov na obnovu fasády bol podaný projekt v rámci OP ZI 

3.1.4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry - Komplexná obnova fasády budovy 

ŠVK v Banskej Bystrici 

- V SOP Priemysel a služby, priorita : Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb 

s využitím rastového potenciálu, opatrenie 1.2. Podpora budovania a rekonštrukcie 

infraštruktúry, aktivita Modernizácia a prepojenie vedeckých, akademických a technických 

knižníc a úzka komunikácia s podnikmi bol podaný čiastkový projekt  „Centra informačnej 

podpory podnikania“ v spoločnom projekte 11 knižníc pod názvom „Vytvorenie národnej 

informačnej infraštruktúry a jej celoslovenské používanie podnikovou sférou“(uskutočnilo 

sa pripomienkové konanie) 

- Žiadosť o získanie finančných prostriedkov - projekt „Centrum ruských štúdií“ bol podaný  

do Tatra banky a.s. Bratislava, oblastná pobočka Banská Bystrica.(akceptovaný). Na 

podporu Centra bola získaná literatúra od Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, 

Asociácie rusistov Slovenska a firmy Willing a.s. Zvolen.   

 

Prehľad projektov, ktoré boli podané a neboli akceptované z dôvodu neoprávnenosti našej 

organizácie Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 29. apríla 2004 č. MK- 

480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR:  

 

Program EX LIBRIS 

podprogram 2.7. podpora projektov v oblasti knižníc a knižničných činností 

- Ochrana knižničného fondu – väzba, preväzba kníh a ochrana fondu mikrofilmov 

v zmysle platných štandardov 

- Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia. Medzinárodný odborný 

seminár2004 

- Ochrana knižničných fondov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici pred 

vlhkosťou a plesňami 
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- Inovácia informačných technológií v ŠVK v Banskej Bystrici – realizácia projektu  

KIS3G 

- Tlače protifašistického odboja a Slovenského národného povstania 

- Elektronická ochrana knižničného fondu 

- Reštaurovanie a dezinfekcia historických knižných fondov ŠVK v Banskej Bystrici 

- Informačný systém ŠVK v Banskej Bystrici 

- Moderný viacúčelový mobiliár ŠVK v Banskej Bystrici 

podprogram 2.8. podpora aktivít kultúrnej politiky z oblasti literatúry a knižnej kultúry 

- Odraz demokracie a humanizmu v slovenskej literárnej tvorbe 

Program Podpora rozvoja a prezentácie súčasného umenia a kultúrnych aktivít 

podprogram 4.4. podpora projektov v oblasti múzeí a galérií 

- Konzervovanie zbierkových predmetov 

- Vydanie propagačných materiálov k 35. výročiu Literárneho a hudobného múzea 

v Banskej Bystrici a k 320. výročiu narodenia Mateja Bela zo zbierok múzea 

- Akvizícia zbierkových predmetov v symbióze s vedeckovýskumnou činnosťou 

Program podpory ochrany pamiatkového fondu Obnovme si svoj dom 

- Dom meštiansky –Župný dom –oprava fasád. 
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5.5  ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 
                                                                                                                                 

Ukazovateľ 
Skut. 

2003 

Schv. 

rozpočet 

2004 

Upravený 

rozpočet 

2004 

Skut. 

2004 

Z toho 

z 

transfe

-ru 

% 

čerpani

a 

4:3 

Index 

4:1 

a b 1 2 3 4 5 6 7 

B

e

ž

n

ý

  

t

r

a

n

s

f

e

r 

Výnosy spolu (6..) 

Z toho: 25559 23694 27625 27571 24379 99,8 
 

107,8 
Prevádzková dotácia 

(691) 22768 21549 24379 24379 24379 100,0 107,1 

Tržby za predaj 

(601+602) 2470 2118 3021 3003 - 99,4 121,6 

Z toho 

Tržby z prenájmu 363 323 580 537 - 92,6 147,9 

Iné ostatné výnosy 

a tržby (649 + 651) 321 27 225 189 - 84 58,9 

Náklady spolu  (5..) 

Z toho: 25559 23694 27625 27501 24377 99,6 107,6 

Spotrebované nákupy 

(50) 4055 2785 4700 4671 3635 99,4 115,2 

Služby 

(51) 3490 2630 3630 3504 2116 96,5 100,4 

Z toho: 

Reprezentačné (513) 19 18 15 14 5 93,3 73,7 

Osobné náklady 

(52) 16497 16880 17625 17612 17067 99,9 106,8 

Z toho: 

Mzdové náklady (521) 11595 12008 12581 12577 12187 100,0 108,5 

Dane a poplatky 

(53) 31 20 25 25 - 100 80,1 

Ostatné náklady 

(54) 302 224 212 223 126 105,2 73,8 

Odpisy, predaný 

majetok, rezervy (55) 1184 1155 1433 1433 1433 100 121 

Z toho: 

Odpisy N a HIM (551) 1184 1155 1433 1433 1433 100 121 

Daň z príjmov 

(59) 

 

0 0 0 33 0 - - 

Hospodársky 

výsledok ( +/- ) 
0 

 

0 

 

0 

 

70 

 

0 

 

- 

 

- 

 

 

K

a

p

 

t

r

a

n

s

f 

Nákup NIM a HIM – 

spolu 11934 11920 
 

13 970 

 

 

 

12 280 

 

12 050  87,9 102,9 

Z toho menovite:        
Rekonš. strechy..L 9 10000 10 000 12000 12000 12000 100,0 120 
Elektroniz.-

výpoč.tech. 

460 720 720 57 0 7,9 12,2 
Akvizícia zb.predm. 260 0 50 60 50 120 23 
Stroje, prístroje, zar. 522 120 120 83 0 69,1 15,9 
Osobný automobil 384 - - - 0 - - 
Software 96 600 600 - 0 - - 
Tech. zhodn. budovy  - - 206 0 - - 
Interiérové vybavenie - 100 100 80 0 80.0 - 
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V uplynulom roku knižnica zaznamenala v príjmovej časti rast príjmov z vlastnej činnosti. 

Vyššie príjmy boli zaznamenané  najmä u príjmov z prenájmu nebytových priestorov, keď v r. 

2004 vďaka uzatvoreniu nových nájomných zmlúv boli tržby z nájmov 537 tis. Sk. Tiež oproti 

predchádzajúcemu roku je nárast plnenia tržieb z predaja služieb, index rastu 121,6 %. Tieto 

tržby boli dosiahnuté vyššie o 533 tis. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku je nižšie plnenie v 

iných ostatných výnosoch, index rastu 58,9 %. 

Výdavková časť rozpočtu v oblasti bežných výdavkov je vyššia oproti r. 2003. Index 

rastu oproti predchádzajúcemu roku je 107,6 %. 

Úpravou rozpočtu v oblasti miezd a platov v r. 2004 došlo k zvýšeniu tarifných platov od 

1.8.2004 v súlade s nariadením vlády SR. 

Nedostatočným bol rozpočet v oblasti spotrebovaných nákupov a služieb, čo bolo v priebehu 

roku riešené na základe našich žiadostí a vypracovaných projektov. Priebežne v roku sme tak 

mali upravený rozpočet a pridelené účelové finančné prostriedky na jednotlivé akcie, vďaka 

ktorým sa vyrovnal deficit v oblasti spotrebovaných nákupov. Bolo možné zabezpečiť nákupy 

na doplnenie knižničných fondov, nákup novej výpočtovej techniky, interiérového vybavenia 

novovytvorených priestorov v podkroví. V oblasti ochrany knižničných fondov sa zabezpečila 

väzba periodík, oprava fasády sídelnej budovy ŠVK zo strany Krížnej ulice. 

Prínosom bolo aj šetrenie v oblasti energií, vďaka čomu bolo možné presunúť finančné 

prostriedky na odpisy, ktoré sa tak podarilo vykryť v plnej výške. Schválený rozpočet na 

odpisy bol 1155 tis. Sk a zvýšený bol o 278 tis. Sk na 1 433 tis. Sk. 

 Pozitívnym krokom zo strany zriaďovateľa bolo pridelenie rozpočtu v oblasti 

kapitálových výdavkov. 

Pre rok 2004 boli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky a to systémové na 

akciu ŠVK – rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia L9 – časť C. V priebehu roka bol 

upravený rozpočet na bežnú investičnú činnosť na nákup zbierkových predmetov pre Literárne 

a hudobné múzeum vo výške 50 tis. Sk. 

 Vďaka týmto prideleným finančným prostriedkom mohla pokračovať rekonštrukcia 

ŠVK –L9, ktorá sa začala už v r.1995. V priebehu roka bol upravený rozpočet z 10 000 tis. Sk 

na 12 000 tis. Sk. Je to pozitívny krok, ktorý prispieva ku skorému ukončeniu akcie. Pridelením 

finančných prostriedkov na nákup zbierkových predmetov bolo možné doplniť zbierkový fond 

Literárneho a hudobného múzea o vzácne rukopisy, predmety, obrazový a dokumentačný 

materiál spisovateľov, doplnila sa kolekcia hudobných nástrojov ako aj nové zvukové nosiče 

z oblasti hudobného folklóru. 

 Kapitálové výdavky boli v roku 2004 aj na bežnú investičnú činnosť z prostriedkov 

fondu reprodukcie a to na nákup výpočtovej techniky, stroje, prístroje a zariadenia , interiérové 

vybavenie a tiež na nákup zbierkových. 
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5.5.1 Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov ŠR a hospodárenia 

organizácie 
 

5.5.1.1 Plnenie záväzných ukazovateľov 

Bežný transfer 

 

 Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2004 číslo MK-284/2004-

700 boli pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici určené záväzné ukazovatele: 

 

 

Ukazovateľ Rozpis rozpočtu na rok 2004 v tis. SK 

Bežné výdavky celkom /600/: 21549 

z toho: 

mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania /610/  
11835 

Reprezentačné /633016/ 5 

Limit zamestnancov: 88 

 

V priebehu roka rozpočtovými opatreniami dochádzalo k úpravám rozpočtu nasledovne: 

 

RO č.1 

List MK-4479/2004-700 zo dňa 28.4.2004   + 1 255 tis. Sk 

Schválené Projekty na kultúrne aktivity na rok 2004, účelovo určené na: 

- Budovanie knižničného fondu 300 tis. Sk 

- Ochrana knižničného fondu – väzba periodík a kníh 100 tis. Sk 

- Oprava fasády sídelnej budovy 600 tis. Sk 

- Modernizácia pracovných staníc s prístupom do on-line katalógu knižnice 255 tis. 

Sk  

RO č.2 

List MK-6867/2004-700 zo dňa 4.8.2004   + 475 tis. Sk 

Schválené uznesenie vlády SR č. 521/2004 a 600/2004 na mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania /610/ 352 tis. Sk a na poistné a príspevok zamestnávateľa do 

poisťovní 123 tis. Sk 

RO č.3 

List MK-8453/204-700 zo dňa 18.10.2004   + 600 tis. Sk 

Úprava rozpočtu, účelovo určená na nákup knižničných fondov 

RO č.6 

List MK-9117/2004-700 zo dňa 2.12.2004   + 500 tis. Sk 

Úprava rozpočtu účelovo určená na nákup knižničných fondov 300 tis. Sk a interiérové 

vybavenie rekonštruovaných priestorov 200 tis. Sk. 
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Na základe horeuvedených rozpočtových opatrení rozpočet pre organizáciu bol upravený takto: 

 

Ukazovateľ Rozpis rozpočtu na rok 2004 v tis. Sk 

Bežné výdavky celkom /600/: 24379 

z toho: 

1. Program 07G01 

v tom: 

- mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania /610/  

- reprezentačné /633016/ 

- účelovo určené /630/ 

 

2. Podprogram 07J0302 

účelovo určené finančné prostriedky na 

kultúrne aktivity  

v tom: 

- tovary a služby /630/ 

23 124 

 

12 187 

5 

500 

 

1 255 

 

1 255 

  

Limit zamestnancov: 88 

 

Účelové finančné prostriedky na kultúrne aktivity , ktoré mala knižnica pridelené  boli v roku 

2004 vyčerpané v plnej výške a v termíne. Na MK SR boli predložené fotokópie dokladov o 

čerpaní prostriedkov z programu 07J0302. Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom a dodržaný bol 

účel použitia. 

 

 
Príloha k položke 641 - Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoložke 641001 

Ukazovateľ 

R Schválený 
rozpočet 2004  

Upravený 
rozpočet 2004 

Skutočnosť 
k 31.12.2004 i 

a 

Celkom 

z toho 

Celkom 

z toho 

Celkom 

z toho 

d 
financované 
transferom 

zo ŠR 

financované 
transferom 

zo ŠR 

financovan
é 

transferom 
zo ŠR 

o 

k 

a b 1 2 3 4 5 6 

Výnosy z hlavnej činnosti 
príspevkovej organizácie celkom 1 

23 694 21 549 27 625 24 379 27 571 24 379 

Z toho: prevádzkové dotácie  
-- transfery na činnosť (691) 

2 
21 549 21 549 24 379 24 379 24 379 24 379 

– tržby za predaj vlastných výrobkov  
a služieb 3 2 118 0 3 021 0 3 003 0 

z toho: tržby z prenájmu 4 323 0 580 0 537 0 

– iné ostatné výnosy (649) 5 27 0 225 0 189 0 

z toho: použitie prostriedkov fondu 
reprodukcie 
a rezervného fondu na úhradu 
nákladov  6             

zo štátnych fondov 7             
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od iných organizácií z prostriedkov 
štátneho rozpočtu 8             

– tržby z predaja nehmotného 
a hmotného investičného majetku 
(651) 9             

Náklady na hlavnú činnosť  
príspevkovej organizácie 10 23 694 21 549 27 625 24 379 27 501 24 377 

v tom: spotrebované nákupy (50) 11 2 785 2 457 4 700 3 637 4 671 3 635 

z toho: spotreba materiálu 12 1 168 840 3 403 2 340 3 380 2 344 

z toho: kancelársky potreby 13 370 300 485 292 485 292 

pohonné hmoty 14 70 70 50 0 45 0 

drobný hmotný majetok 15 150 0 809 383 779 383 

spotreba energie 16 1 617 1 617 1 297 1 297 1 291 1 291 

predaný tovar 17 0 0 0 0 0 0 

– služby (51) 18 2 630 1 200 3 630 2 116 3 504 2 116 

z toho: opravy a údržba (511) 19 692 307 1 146 934 1 070 934 

cestovné (512) 20 92 40 111 41 111 41 

náklady na reprezentáciu (513) 21 18 5 15 5 14 5 

ostatné služby (518) 22 1 828 848 2 358 1 136 2 309 1 136 

z toho: výkony spojov 23 365 45 424 59 391 59 

nájomné 24 162 162 162 162 162 162 

drobný nehmotný investičný majetok 25 58 0 366 150 366 150 

– osobné náklady (52) 26 16 880 16 577 17 625 17 067 17 612 17 067 

z toho mzdové (521) 27 12 008 11 835 12 581 12 187 12 577 12 187 

z toho: na základe dohôd o prácach  
vykonávaných mimo pracovného 
pomeru 28 100 0 278 0 275 0 

náklady na sociálne poistenie 
(524+525) 29 4 207 4 157 4 307 4 255 4 303 4 255 

sociálne náklady (527+528) 30 665 585 737 625 732 625 

z toho: príspevok na stravovanie 31 470 470 443 443 444 443 

– dane a poplatky (53) 32 20 0 25 0 25 0 

– ostatné náklady (54) 33 224 160 212 126 223 126 

– odpisy, predaný majetok a rezervy 
(55) 34 1 155 1 155 1 433 1 433 1 433 1 433 

z toho: odpisy nehmotného a 
hmotného  
investičného majetku (551) 35 1 155 1 155 1 433 1 433 1 433 1 433 

zostatková cena predaného 
nehmotného 
a hmotného investičného majetku 
(552)  36 0 0 0 0 33 0 

Hospodársky výsledok (r.1 - r.10) 37 0 0 0 0 70 2 

Odvody spolu 38             

z toho: odvod z činnosti (z r.37) 39             

Odpisy(neuplatnené v nákladoch z 
dôvodu  
pozastavenia a odpisovania) 40 0 0 500 0 500 0 
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Hodnotenie nákladov 

Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách uvádza nasledovná 

tabuľka: 

 

Ukazovateľ   Skut.2003 Schv. 2004 Upr. 2004 S 2004  % 

50 Spotreb.nákupy  4 055   2 785   4 700  4 671  99,4 

51 Služby    3 490   2 630   3 630  3 504    96,5 

52 Osobné náklady  16 497  16 880  17 625  17 612  99,9 

53 Dane a poplatky          31       20                    25       25          100,0 

54 Ostatné náklady      302      224       212     223          105,2 

55 Odpisy    1 184   1 155    1 433  1 433            100,0 

59 Daň z príjmov -  -   -       33  -

  

Náklady spolu   25 559 23 694  27 625  27 501  99,6 
 

V položke spotrebované nákupy bola plánovaná spotreba materiálu a spotreba energie. 

Čerpanie na tejto položke bolo v zmysle schváleného a upraveného rozpočtu, nedošlo k 

prekročeniu čerpania.  

Na jednotlivých nákladových položkách bolo čerpanie na: 

– nákup knižničného fondu vo výške 1 660 tis. Sk, čím bol realizovaný nákup na úrovni 

predchádzajúcich dvoch rokov 

– nákup drobného hmotného majetku bol zabezpečený celkom vo výške 779 tis. Sk. Nákupom 

počítačov a tlačiarní bola zabezpečená obnova zastaralej výpočtovej techniky, nákupom 

ISDN linky sa znížili náklady na telefóny, nákupom odvlhčovača sa zabezpečila ochrana 

knižničného fondu v skladoch. Pozitívnym krokom bolo pridelenie účelových finančných 

prostriedkov a zakúpenie interiérového vybavenia v dokončených priestoroch časti C 

podkrovia ŠVK L9 

– kancelársky materiál a to nákup papiera, tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov, 

kancelárskych potrieb pre činnosť jednotlivých oddelení a iný všeobecný materiál vo výške 

554 tis. Sk 

– nákup PHM bol vo výške 50 tis. Sk a bol nižší oproti schválenému rozpočtu 

– nákup čistiacich prostriedkov bol vo výške 81 tis. Sk a bol v súlade s upraveným rozpočtom 

– nákup materiálu pre údržbu, pre opravu, náradie, náhradné diely a pod. bol vo výške 105 tis. 

Sk 

– na údržbu výpočtovej techniky bolo čerpané 79 tis. Sk,  

 

Spotreba energie bola na plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné. Na tejto nákladovej položke 

bol schválený rozpočet 1 617 tis. Sk. V priebehu roka bolo šetrenie energií a rozpočet bol 

upravený na 1 297 tis. Sk. Skutočnosť bola 1 291 tis. Sk.  

 

V položke služby boli nasledovné náklady: 

– opravy a údržba vo výške 1 070 tis. Sk, v tom 584 tis. oprava fasády objektu ŠVK zo strany 

Krížnej ulice, ďalej opravy prev. strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov, áut, kníh. 

Rozpočet bol upravený na 1 146 tis. a čerpanie je na 93,4 %. 

– cestovné bolo plánované vo výške 92 tis. Sk, upravené na 111 tis. Sk a skutočné čerpanie je 

na 100%. 

V priebehu roka boli náklady na domáce  pracovné cesty 38 tis. Sk a na zahraničné pracovné 

cesty  73 tis. Sk. Prínos zahraničných pracovných ciest zamestnancov ŠVK za rok 2004: 

1. V rámci Dohôd o spolupráci s knižnicami z Čiech, Poľska a Maďarska je to v prvom rade 

výmena pracovných skúseností v rámci práce jednotlivých oddelení v knižniciach, 
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prezentácia knižnice, nadviazanie nových i upevnenie starých pracovných vzťahov s cieľom 

ďalšej spolupráce 

2. Účasť na Konferencii INFORUM v Prahe je prínosom vzhľadom na prezentáciu našej 

knižnice a prednesený príspevok na 10. konferencii o profesionálnych informačných 

zdrojoch 

3. Účasť na Medzinárodnej 16. konferencii GEB v Rakúsku v Oberwolz významne prispela 

k prezentácii našej knižnice nakoľko bol prednesený referát námestníčkou LHM s názvom 

Dejiny vojenskej hudby v Banskej Bystrici 

4. Význam má aj účasť na Konferencii Knihovny současnosti 2004 v Českej republike v 

Seči, kde je účasť širokej knihovníckej verejnosti, získali sa tu cenné informácie a 

skúsenosti od našich susedov, ktoré môžu byť nápomocné pri aplikácii v našej praxi 

5. Účasťou na Konferencii v Českej republike v Olomouci – 13. ročník Problematika 

historického a vzácneho fondu nadobudol náš zamestnanec nové informácie a skúsenosti z 

tejto oblasti, ktoré budú následne využité pri práci a ochrane historického knižného fondu 

ŠVK 

– náklady na reprezentáciu boli plánované vo výške 18 tis. Sk, rozpočet bol upravený na 15 

tis. Sk a skutočné čerpanie bolo 14 tis. Sk. 

– Ostatné služby predstavujú náklady na: 

- telefóny a poštovné  vo výške 315 tis. Sk 

- revízie zariadení vo výške 207 tis. Sk. Tieto boli v roku 2004 plánované vyššie nakoľko 

prebehla revízia elektrického zariadenia v objekte ŠVK Lazovná 9, ktorej náklady boli 

vo výške 75 tis. Sk. Ostatné náklady boli na revízie technických zariadení – výťahov, 

EPS, PSN 

- náklady na počítačové služby boli vo výške 106 tis. Sk a to za spojovaciu sieť SANET a 

za údržbu ekonomických programov PROCES 

- náklady na nájomné sú 160 tis. Sk a služby spojené s nájmom 225 tis. Sk 

- náklady na upratovanie priestorov sú vo výške 211 tis. Sk 

- náklady na nákup nehmotného majetku sú vo výške 365 tis. Sk, keď v roku 2004 boli 

zakúpené programy Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000 Pro, program 

WISP účtovníctvo, pokladňa, záväzky a pohľadávky, majetok 

- náklady na odvoz odpadu, čistenie bielizne a čistenie chodníkov boli vo výške 63 tis. Sk 

- náklady na zabezpečovací systém, ochrana objektu OV PZ boli vo výške 30 tis. Sk 

- tlačiarenské služby, tlač prihlášok, žiadaniek, ostatných tlačív a väzba periodík vo výške 

121 tis. Sk 

- náklady na znalecké posudky, spracovanie súťažných podkladov pre verejné 

obstarávanie, právne služby boli vo výške 91 tis. Sk 

- náklady na školenia, kurzy, semináre sú 24 tis. Sk 

Odchýlky v čerpaní sú minimálne, nakoľko v priebehu roka sa robili úpravy rozpočtu podľa 

skutočných potrieb. 

 

V osobných nákladoch sú náklady mzdové, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady. 

Tieto boli v roku 2004 čerpané v súlade s rozpočtom: 

– náklady na mzdy boli vo výške 12 302 tis. Sk, z toho určené zo štátneho rozpočtu 12 187 tis. 

Sk a čerpanie zo ŠR v plnej výške 

– náklady na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli  

schválené 100 tis. Sk, upravený rozpočet na 278 tis. Sk a skutočnosť 275 tis. Sk 

– náklady na sociálne poistenie (zdravotné poisťovne, sociálne poisťovňa, DDP) boli 

schválené vo výške 4 207 tis. Sk, upravené na 4 307 tis. Sk a skutočnosť 4 303 tis. Sk 

– sociálne náklady (povinný prídel SF, príspevok na stravovanie, náhrady PN, náhrady 

osobám vykonávajúcim civilnú službu) boli schválené vo výške 665 tis. Sk, upravený 
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rozpočet na 737 tis. Sk a skutočnosť 732 tis. Sk V tom povinný prídel sociálneho fondu bol 

120 tis. Sk, príspevok na stravovanie 444 tis. Sk, náklady na civilnú službu 109 tis. Sk a 

náhrady príjmu pri dočasnej PN 60 tis. Sk. 

 

Dane a poplatky zahŕňajú náklady na daň z nehnuteľnosti, schválený rozpočet bol 20 tis. Sk, 

upravený na 25 tis. Sk a skutočnosť 25 tis. Sk. 

Ostatné náklady boli plánované vo výške 224 tis. Sk, upravený rozpočet bol na 212 tis. Sk a 

skutočnosť bola 223 tis. Sk, čo je čerpanie na 105,19 %. Táto nákladová položka zahŕňa 

poplatky za neplnenie počtu zamestnávania  ZPS 16 tis. Sk, poplatky banke 17 tis. Sk, 

poistenie majetku 162 tis. Sk, koncesionárske poplatky 14 tis. Sk, členské poplatky iným org.  

8 tis. Sk, ostatné 6 tis. Sk 

 

Odpisy boli plánované vo výške 1 155 tis. Sk, rozpočet bol upravený na 1 433 tis. Sk a 

čerpanie bolo na 100 %. Odpisy za rok 2004 boli prefinancované v plnej výške, čím sa 

zabezpečila tvorba fondu reprodukcie. 

 

Daň z príjmov je zúčtovaná v nákladoch v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003. 

Predmetom dane je aj príjem z nájomného. Na základe tohto je predpis dane vo výške 33 396,- 

Sk. 

 

5.5.2. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 

Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici na rok 2004 mala rozpísané príjmy vo výške 25 

559 tis. Sk a to z plnenia vlastných príjmov – kategória 200 sumu 2 118 tis. Sk, 311 Granty, 

prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov 27 tis. Sk a 312 Transfery na rovnakej 

úrovni zo štátneho rozpočtu 21 549 tis. Sk 

 

Ukazovateľ  Skut.2003 Schv.rozp Upr.rozp. Skut. %čerp. Index 

     2004  2004  2004 4:3  4:1 

a/   1  2  3  4 5  6 

 

200 Nedaňové príjmy2 499  2 118  3 026  3 061 101,2  122,5 

v tom: 

210 Príjmy z vlast.    363     323     580     580 100,0  159,8 

220 Admin.a iné pr. 2 107  1 795  2 446  2 478 101,3  117,6 

230 Kapitál.príjmy      29  -  -  - -  - 

290 Iné nedaň. príj. -  -  -         4 -   - 

 

311 Granty    292      27    220    220 100,4   75,7 

 

312 Transfery  22 768  21 549  24 379  24 379 100,0 

 107,1 

 

Príjmy celkom 25 559  23 694  27 625  27 662 100,1  108,2 
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Plnenie príjmov  

Príjmy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici boli plnené z plánovaných tržieb za 

poskytovanie služieb a z prenájmov. Časť príjmov sa podarilo získať aj formou darov, grantov 

a finančných príspevkov. Nedaňové príjmy tvoria 12,56 % z upraveného rozpočtu. Hlavnú časť 

príjmov však naďalej tvorí príspevok od zriaďovateľa, ktorý bol prideľovaný mesačne  1/12 zo 

schváleného  rozpočtu. 

Štátna vedecká knižnica mala v roku 2004 rozpísané nasledovné plnenie tržieb z predaja 

služieb: 

 

602 Tržby z predaja služieb   Schv.rozp.2004  Upr.rozp.2004 S 2004 

príjmy z vlastníctva, z prenajatých budov, 323.000,- 580.000,- 536.672,- 

priestorov a objektov 

- za porušenie ostatných predpisov,  200.000,- 517.000,- 523.534,50 

upomienky, nedodrž. výpož. lehoty, straty kníh 

- z predaja výrobkov,tovarov a služieb,           1,585.000,-      1,922.000,-     1,943.248,- 

ubytovacie služby,vstupné,kopírovacie práce, 

sprístupnenie informácií,rešeršné služby,zápisné, 

cirkulovaná výpožička, medzinár.výpož.služba 

z kultúrnej činnosti 

S p o l u:            2,108.000,-      3,019.000,-     3,003.454,50 

 

Príjmy z vlastníctva, z prenájmu budov, priestorov a objektov boli plánované na základe 

platných Zmlúv o nájme nebytových priestorov. V priebehu roka sa vybudovaním nových 

podkrovných priestorov na Lazovnej 9 vytvorila možnosť presťahovania Študovne hudobnín 

a AVD do týchto priestorov. Tým sa uvoľnili priestory I. poschodia v objekte ŠVK Lazovná 

24,26, na ktoré bola podpísaná nová Zmluva o nájme nebytových priestorov s VSP Tatry.  

Z uvedeného dôvodu a na základe výsledkov plnenia príjmov z prenájmov bol upravený 

rozpočet na tejto položke na 580.000,- Sk. Skutočnosť vo výnosoch je 536.672,- Sk, pretože v 

roku 2004 boli v príjme aj uhradené faktúry z predchádzajúcich rokov 2002 a 2003. Jednalo sa 

o príjem za vymožené pohľadávky od Združenia slovenských spotrebiteľov a RTV s.r.o., ktoré 

sa vymáhali súdnou cestou a prostredníctvom exekútora.  

 

ŠVK v Banskej Bystrici mala schválený rozpočet tržieb z predaja služieb vypracovaný 

na základe skutočnosti dosiahnutých výnosov z predchádzajúcich období. Tieto tržby sa 

plánovali na základe dosiahnutých výsledkov plnenia tržieb na jednotlivých oddeleniach.  

Tržby za porušenie ostatných predpisov sa skladajú z príjmov za upomienky, za nedodržanie 

výpožičnej lehoty, za náhradu a pokutovanie za straty kníh. Tieto boli plánované vo výške 

200.000,- Sk,  na základe priebežného skutočného plnenia týchto tržieb bol rozpočet upravený 

na 517.000,- Sk Pravidelným upomínaním a dôsledným vymáhaním náhrad za stratené knihy 

sa podarilo naplniť tieto tržby vo výške 523.534,50 Sk. 

V rozpise rozpočtu na rok 2004 v tržbách z predaja služieb bolo plánované naplniť ich z 

nasledovných služieb poskytovaných knižnicou na jednotlivých oddeleniach: 
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Ukazovateľ     Plán 2004 Skutočnosť 2004  

- ubytovacie služby    100.000,-   99.250,- 

- vstupné LHM    105.000,-  126.647,- 

- kopírovacie práce    265.000,-  323.848,50 

- zápisné     700.000,-  756.150,- 

-  za sprístupnenie informácií  230.000,-  159.630,- 

-  za rešeršné služby     35.000,-    44.173,- 

- za poskytnutie jednoráz. info. a služieb 100.000,-  140.514,50 

- za knihy,publikácie,propagačný mat.   40.000,-  224.852,- 

- za cirkulačnú výpožičnú službu   -     18.540,- 

- z kultúrnej činnosti    10.000,-    35.000,- 

- za vyradený knižničný fond    -   14.643,- 

 

Niektoré tržby boli plnené vyššie ako bol predpoklad ako napr. vstupné LHM, kopírovacie 

práce ale aj zápisné a rešeršné služby. Dosť vysoký nárast bol zaznamenaný za poskytovanie 

jednorazových služieb a informácií za poplatok, kde sa tržby splnili naviac o 40 tis. Sk. Za 

predaj  kníh, publikácií a propagačného materiálu je vyššie plnenie príjmu vzhľadom na príjem 

na tejto položke od Mesta BB vo výške 150 tis. Sk za preloženie a jazykovú štylistickú úpravu 

textov monografie Dejiny Banskej Bystrice Emila Jurkoviča. Vyšší je príjem z kultúrnych 

akcií, získali sme príjem za organizovanie výstav v ŠVK pri príležitosti osláv SNP. 

Plnenie tržieb z predaja služieb bolo vyššie ako sa plánovalo v rozpočte, preto bol rozpočet v 

priebehu roka  upravený na 1,922.000,- Sk. Tržby z predaja služieb boli za rok 2004 dosiahnuté 

vo výške 1,943.248,- Sk. Tieto boli plnené na jednotlivých oddeleniach tak ako je to hore 

uvedené v rozpise. Na vyššom plnení tržieb má zásluhu kvalitné poskytovanie služieb 

konzultantmi a ostatnými pracovníkmi v študovniach, propagácia knižnice a  jej služieb 

rôznymi spôsobmi ako sú napr. exkurzie pre študentov. Najvyšší  podiel na získavaní tržieb má  

oddelenie absenčných služieb, kde je najväčšia návštevnosť pri výpožičkách a registrácii 

čitateľov. Tiež korektné a ústretové vystupovanie zamestnancov tohto oddelenia  má veľký 

vplyv na získavanie nových používateľov knižnice.  

 

Nedaňové príjmy ŠVK za rok 2004 boli vo výške 3 061 tis. Sk, čo je oproti roku 2003 viac  

o 562 tis. Sk. Plnenie nedaňových príjmov je na 101,1 % k upravenému rozpočtu. 

Prehľad plnenia nedaňových príjmov podľa jednotlivých položiek je nasledovný: 

 

Text    Rozp.polož.  Schv.rozp. Upr.rozp. Skut. % 

z prenajatých budov,pries. 212.003  323  580  580 100,0 

za poruš.ost.predpisov 222.003  200  517  524 101,3 

úroky    222.004  -  -      2 - 

za predaj výr.,tov.a služ. 223.001  1 585   1 922  1 944 101,1 

za preb.hnut.maj.  223.004  10  2  2 100,0 

ostatné    229.200  -  5  5 100,0 

výnosy z pros.št.rozp.  292.011  -  -  4 - 

 

Nedaňové príjmy  200   2 118  3 026  3 061 101,1 

 

644 Úroky      -    4.302,72 Sk  

Úroky bežného účtu ŠVK vedeného vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Banská Bystrica. 

Schv.rozp.2004 Uprav.rozp.2004 Skutočnosť 2004  

649 Iné ostatné výnosy  27.000,-  220.000,- 182.682 Sk  
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V iných ostatných výnosoch sú získané finančné prostriedky od Nadácie Zdravé mesto B. 

Bystrica vo výške 7.000,- Sk na činnosť Literárneho a hudobného múzea, príspevok Rady 

Európy na základe Dohody o spolupráci vo výške 50.000,- Sk na činnosť Strediska európskych 

informácií a finančné prostriedky vo výške 47.688,- Sk na údržbu techniky na základe dohody 

o spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave. Poníženie týchto výnosov je o čiastku 2.550,- 

Sk, keď bola prevedená oprava účtovania odberateľskej faktúry. V priebehu III. štvrťroka bol 

poskytnutý dar na základe zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo B. Bystrica vo 

výške 20.000, Sk na rozvoj knižnice a na základe darovacej zmluvy s Biohem, spol. s r.o. 

Trenčín sme dostali finančnú čiastku 25.000,- Sk na vydanie edičného titulu. 

V októbri 2004 sme na základe Darovacej zmluvy dostali 10.000,- Sk od Ľudovej banky 

Bratislava na nákup informačných dokumentov. V mesiaci december sme dostali na základe 

Darovacej zmluvy 6.000,- Sk na podporu otvorenia Centra ruských štúdií a 8.000,- Sk od Mesta 

Banská Bystrica na tlač publikácie LHM. Všetky tieto dary, granty a finančné príspevky boli 

použité v roku na účel, na ktorý boli určené. 
 

 

654 Tržby z predaja majetku   -     1.973,- Sk. 

Sú to prijaté tržby za vyradený a predaný majetok  a za vyradený knižničný fond. 

    Schv.rozp.2004 Uprav.rozp.2004 Skutočnosť 2004  

691 Prevádzkové dotácie  21,549.000,-  24,379.000,-  24,379.000,- Sk 
 

6 Výnosy celkom :  23.694.000,-  27,625.000,-  27,571.412,22 Sk 
 

 

Sponzori ŠVK v roku 2004 

Dary, granty, finančné príspevky 

 

1. Komunitná nadácia Zdravé mesto, Komenského 21, Banská Bystrica  7 000,- Sk 

Dohoda o poskytnutí grantu na projekt LHM „2. ročník bábkarskej súťaže“ 

2. Goetheho inštitút Inter Nationes Bratislava, Panenská 33, Bratislava 47.688,- Sk 

Zmluva o spolupráci, ročný príspevok 1200 Euro na udržiavanie techniky 

Regionálneho vzdelávacieho centra pre nemecký jazyk a kultúru 

3. Informačná kancelária Rady Európy, Klariská 5, Bratislava   50 000,- Sk 

Dohoda o spolupráci na pokrytie nákladov Strediska európskych informácií 

v ŠVK na rok 2004 

4. Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo, Námestie SNP 19, B. Bystrica  20 000,- Sk 

Zmluva o úschove a správe historického fondu, ročný dar na rozvoj ŠK 

5. BIOHEM, spol. s r.o., Zlatovská 2211, Trenčín     25 000,- Sk 

Darovacia zmluva, finančná čiastka na vydanie edičného titulu 

Zdenka Kasáča, výberová personálna bibliografia 

6. Ľudová banka, a.s., Vysoká 9, Bratislava     10 000,- Sk 

Darovacia zmluva na nákup informačných dokumentov pre ŠVK 

7. Jozef Šebo, Tajov č. 172         2 000,- Sk 

Darovacia zmluva na vydanie skladačky k expozíciám Významné osobnosti 

Tajova 

8. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica     8 000,- Sk 

Zmluva o poskytnutí dotácie pre ŠVK-Literárny klub LITERA v BB 

na vydanie nového zborníka literárnych prác 

9. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava     6 000,- Sk 

Darovacia zmluva na podporu otvorenia Centra ruských štúdií 
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5.5.3 Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 

Organizácia v hodnotenom období roku 2004 dosiahla náklady vo výške 27,501.084,88Sk 

a výnosy vo výške 27,571.412,22 Sk. Hospodársky výsledok  je zisk 70.327,34 Sk. 

Uvedený zisk je dosiahnutý  z dôvodu že v roku 2004 sa podarilo získať vyššie tržby ako bolo 

plánované.  Týmto ziskom sa podarí vyrovnať stratu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 

Bystrici, keď strata minulých rokov je vykazovaná -60.486,78 Sk. 
 

Kapitálový transfer 

 

Kapitálové výdavky  

710 Zo štátneho rozpočtu 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici na rok 2004 rozpisom záväzných ukazovateľov 

štátneho rozpočtu č. MK-284/04-700 na rok 2004 mala rozpísané žiadané kapitálové výdavky  

na akciu: 

Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia ŠVK Lazovná 9  10 000 tis. Sk 

 

V priebehu roku boli pridelené kapitálové prostriedky úpravou rozpočtu  nasledovne: 

Rozpočtovým opatrením č. 4/KV z 20. 10. 2004 sme dostali upravený rozpočet v programe 

07G0101 v oblasti kapitálových výdavkov o sumu + 50 tis. Sk na akciu: 

Akvizícia zbierkových predmetov pre Literárne a hudobné múzeum 50 tis. Sk 

 

Rozpočtovým opatrením č. 5/KV z 22. 10. 2004 sme dostali upravený – zvýšený rozpočet 

kapitálových výdavkov o sumu + 2 000 tis. Sk na akciu: 

Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia ŠVK Lazovná 9 2 000 tis. Sk 

Týmto bola celková suma na kapitálové výdavky upravená na 12 050 tis. Sk 

  

Čerpanie k  31. 12. 2004: 

                                                                     Rozp.pol.Rozpočet       Vyčerpané         Zostatok 

Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia 

 prípravná a projektová dokumentácia         716           350.000         350.000             0 Sk 

realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.         717           11 650.000    11 649.999,30   0,70 Sk 

 

Akvizícia zbierkových predmetov 

akvizícia zbierkových predmetov pre LHM 719          50.000           50.000               0 Sk 

 

Celkom čerpané                                          700          12 050.000    12 049.999,30   0,70 Sk 

 

Pridelenými finančnými prostriedkami sa v roku 2004 na akcii ŠVK, rekonštrukcia strechy, 

krovu a podkrovia na Lazovnej 9 zrealizovali stavebné práce v časti C, na časť priestorov bolo 

vydané aj kolaudačné rozhodnutie. Kapitálové výdavky na túto akciu boli vyčerpané, zostatok 

bol 0,70 Sk. Uvedená čiastka 12 049.999,30 Sk je zostatkom účtu 042, zaradenie bude 

realizované v roku 2005 po kompletnom dokončení stavby. V roku 2004 bola zaradená do 

majetku na budovu suma 9,999 430,50 Sk, skolaudované priestory časť B. V zmysle Zákona o 

dani z príjmov č. 595/2003 je technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 

30 tis. Sk odpisované. Z dôvodu že neboli na to finančné prostriedky, uplatnili sme prerušenie 

odpisovania v zmysle zákona na celé zdaňovacie obdobie roku 2004. Jedná sa o sum u 

499.972,- Sk. Po ukončení akcie a zaradení zvyšnej časti  na budovu ŠVK Lazovná 9 bude 

potrebné v roku 2005 riešiť túto situáciu. 
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Na akvizíciu zbierkových predmetov bola urobená úprava v podprograme 07G0101 

Inštitucionálna podpora knižníc a knižničnej činnosti v rezorte MK SR. Tieto účelové 

prostriedky boli vyčerpané do konca roka 2004 a po ukonmčení predmetnej akcie bolo 

predložené vyúčtovanie. Pridelením finančných prostriedkov bolo možné pokračovať v nákupe 

zbierok Kapitálový transfer vo výške 50 tis. Sk bol použitý na nákup zbierkoých predmetov, 

ktoré významne doplnili zbierkový fond ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v 

podskupinách typografiky, hudobné nástroje, fotografie a scénografiky. Osobitne treba 

vyzdvihnúť akvizíciu vzácnych historických slovacikálnych tlačí, ktoré sa podarilo získať z 

prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku. 
 

 

5.5.4 Hodnotenie fondov organizácie 
 

Sociálny fond 912 k 31.12.2004    35.280,39 Sk 

Bankový účet v Štátnej pokladnici č.ú. 7000069034/8180 

 v účtovníctve analitycký účet 2432 stav k 31.12.2004 35.280,39 Sk 

 

Počiatočný stav k 1.1.2004     19.305,29 Sk 

Tvorba SF za rok 2004     143.064,– Sk 

- povinný prídel   119.564,– 

- splátky návrat.soc.výpomocí   23.500,– 

Čerpanie SF za r.2003     127.088,90 Sk 

- príspevok na stravné lístky    68.160,– 

- príspevok na dopravu      1.500,– 

- návratná soc.výpomoc    30.000,– 

- na regeneráciu prac.síl    27.371,90 

- poplatky účtu            57,- 

Konečný stav k 31.12.2004     35.280,39 Sk 

 

Fond reprodukcie 916 k 31.12.2004   2,021.290,12 Sk 

Bankový účet v Štátnej pokladnici č.ú. 7000069077/8180 

 v účtovníctve analytický  účet 2433, stav k 31.12.2004 je 2,021.290,12 Sk 

 

Počiatočný stav k 1.1.2004        818.942,82 Sk 

 

Tvorba FR za rok 2004     13,482.644,30 Sk 

Z odpisov     1,432.645,– Sk 

Kapital. transfer  12,049.999,30 Sk 

 

Čerpanie FR za r. 2004     12,280.297,- Sk 

- z vlastných zdrojov 230.267,70 

- príslušenstvo ku kopír.stroju CF  83.300,- Sk 

- VT- notebooke    57.000,- Sk 

- Zbierky LHM     9.999,70 Sk 

- regálová zostava so sklom  79.968,- Sk  

- z kapitálových pros.  12,049.999,30Sk 

- rekonštrukcia ŠVK  L9 11,999.999,30 

- akvizícia Zbierok LHM        50.000,- 

- poplatky účtu 30,- Sk 

Konečný stav k 31.12.2004     2,021.290,12 Sk 
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V decembri 2003 bola na účte 916 zúčtovaní strata z odpisov z minulých rokov účtovným 

zápisom na základe interného dokladu zo dňa 13.12.2003 vo výške 1,873.406,52 Sk. 

K vysporiadaniu straty z minulých rokov došlo na základe schválenia novely zákona č. 

303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, zákon č. 442/2003 nadobudol účinnosť od 15. 

novembra 2003 v zmysle § 55 g ods. 4 uvedeného zákona. 

V roku 2004 sú finančné prostriedky vo výške 2,021.290,12 Sk  finančne kryté na účte v 

Štátnej pokladnici. 

 

 

 

6.6  PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

V knižnici pracovalo v roku 2004 v priemere 86 fyzických osôb, prepočítaných na .plne 

zamestnaných 83,1.  

Do pracovného pomeru bolo prijatých 10 zamestnancov na dobu určitú, 1 zamestnanec 

na dobu neurčitú. Pracovný pomer skončilo 8 zamestnancov a to 4 zamestnanci, ktorí mali 

uzatvorené pracovné zmluvy na dobu určitú a 4 zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou 

zo strany zamestnanca. Zamestnávali sme 1 zamestnanca so zmenenou pracovnou 

schopnosťou. V januári – novembri sme zamestnávali 6 zamestnancov na  výkon civilnej 

služby.Absolventskú prax na základe dohody s Úradom práce vykonávali v ŠVK 2 

zamestnankyne od septembra 2004 do decembra 2004.  

 

Priemerná mesačná mzda  

Rok SK 

2002 11.829.- 

2003 11.512.- 

2004 12.221.- 

 

Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2004.  

- vedúci     10, z toho 8 žien 

- odborní     66, z toho 51 žien 

- administratívni   8, z toho 6 žien 

- ostatní (robotnícke profesie)  15, z toho 11 žien 

 

Veková štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2004 

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

1 19 12 26 29 2 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2004 

ZŠ SO ÚSO VŠ 

Mgr.,Ing.,PhDr.,PaedDr. 

3 11 41 34 
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6.6.1 Organizačná štruktúra ŠVK a počty pracovníkov v organizačných 

útvaroch 
 

Oddelenie – útvar     2002  2003  2004 

Riaditeľstvo a sekretariát      3,5  3,9  4,8 

Oddelenie doplňovania a sprac. fondov  14  15  14,3 

Oddelenie absenčných služieb   11  11,5  11,4 

Oddelenie prezenčných služieb    6,8  9,3  9,1 

Oddelenie referenčných služieb    4  4  4,2 

Oddelenie bibliografie      6,7  6,5  6,9 

Ekonomicko-správne oddelenie   14,9  14  14,4 

Oddelenie informačných technológií     1,7  1,4  2 

Oddelenie reprografických služieb     4  4,3  5 

Literárne a hudobné múzeum    11  11  11 

S p o l u       77,6  80,9  83,1 

Fyzický stav pracovníkov    80  83  86 

 

 

Organizačná štruktúra knižnice 

Riaditeľ 

Útvar riaditeľa – 4,8 

Námestník riaditeľa I. 

Námestník riaditeľa pre LHM 

Referent pre ľudské zdroje 

Manažér pre styk s verejnosťou 

Manažér pre projekty 

 Oddelenie informačných technológií (OIT) - 2 

- úsek správy operačných systémov a počítačovej siete 

- úsek správy databáz 

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov (OF) – 14,3 

- úsek akvizície 

- úsek spracovania 

- úsek periodík 

- úsek ochrany a revízie 

Oddelenie referenčných služieb (ORS) – 4,2 

- úsek konzultačných služieb a MVS 

- úsek rešeršných a databázových služieb 

- stredisko európskych informácií 

Oddelenie absenčných  služieb (OAS) – 11,4  

- úsek požičovne  

- úsek knižničných skladov 

Oddelenie prezenčných služieb (OPS) – 9,1 

- univerzálna študovňa 

- študovňa odborných periodík 

- študovňa elektronických zdrojov 

- študovňa viazaných periodík 

- študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov 

- študovňa špeciálnych technických  a legislatívnych dokumentov 

- nemecká študovňa 

- multimediálna študovňa 
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- študovňa elektronických kníh a periodík 

- čitáreň periodík 

Oddelenie bibliografie (OBg) – 6,9 

- úsek súbežnej bibliografie 

- úsek retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín knižnej kultúry 

- študovňa historických fondov 

- bibliografická študovňa 

- študovňa knihovníckej literatúry 

Literárne a hudobné múzeum (LHM) - 11 

- úsek spoločensko-vedný 

- úsek dokumentačný a kultúrno-prezentačný 

- vysunuté expozície: 

– Literárna expozícia Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej v Pamätnom 

dome J. G. Tajovského v Tajove  

– Pamätná izba Jozefa Murgaša v budove bývalej školy v Tajove 

– Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu 

Ekonomicko-správne  oddelenie (ESO) – 14,4 

- úsek ekonomický 

- úsek správy budov a technickej prevádzky 

Oddelenie reprografických služieb (ORpS) - 5 

- kopírovacie služby 

- knihárska dielňa 

 

6.6.2 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov 
 

 Profesionálny rast zamestnancov knižnice je zabezpečený predovšetkým sústavným 

individuálnym štúdiom odbornej literatúry a tlače, oboznamovaním sa s novými právnymi 

predpismi a získavaním všeobecného rozhľadu.  

 Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov, ktoré knižnica v roku 2004 realizovala, boli 

venované predovšetkým vzdelávaniu pracovníkov na prácu a využívanie novoinštalovaného 

knižnično-informačného systému VIRTUA, znalostiam zákonov a vyhlášok a rozširovaniu 

jazykových znalostí. Účasť pracovníkov na školeniach, seminároch a aktívoch, ktoré 

organizovali iné organizácie je uvedená v prílohe č. 4 správy. 

 V rámci interného vzdelávania sa uskutočnili nasledovné aktivity :  

- Občan v spoločnosti – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – účasť 22 

zamestnancov – lektorka združenia Občan a demokracia Mgr. J. Debrecéniová 

- Pracovné právo a pracovná disciplína - - účasť 22 zamestnancov – lektorka združenia 

Občan a demokracia Mgr. J. Debrecéniová 

- Ochrana majetku štátu – účasť – všetci zamestnanci knižnice – lektor – Major. Bubniak 

- Práca s EBSCO databázami a databázami na internete - účasť 15 zamestnancov – lektorka 

Mgr. M. Meleková 

- Poskytovanie prevej pomoci – všetci zamestnanci knižnice – lektorka p.M. Parobeková  

- Katalogizácia v systéme VIRTUA – 28 zamestnancov – lektorka L. Žáčiková 

- OPAC – VIRTUA  33 zamestnancov – lektorka L. Žáčiková 

- Výpožičky v systéme VIRTUA – 6 zamestnancov – lektorka L. Žáčiková 

- Správa seriálov v systéme VIRTUA – 2 zamestnanci – lektorka L. Žáčiková 

- Asertivita a komunikácia – 10 – zamestnancov – lektor Mgr. A. Turčan 

- Vedúci zamestnanci a ich zástupcovia absolvovali vedomostný test zo Zákona o verejnej 

službe, Zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej službe a interných predpisov 

a smerníc. 
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- Kurz anglického jazyka pre mierne pokročilých – 14 zamestnancov – lektorka Mgr. K. 

Vyšná 

- Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých – 6 zamestnancov  - lektor Kilián Herkloss 

- Kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov – 10 zamestnancov – lektor Mgr. J. Kaliský 

 

Mgr. Alica Kmeťová a Lýdia Žáčiková absolvovali systémové aj knihovnícke školenia 

k systému VIRTUA, ktoré sa uskutočnilo v Slovenskej národnej knižnici – školili zamestnanci 

VTLS Ing. Eva Koreňová a Lýdia Omastová absolvovali školenia k práci so Štátnou 

pokladnicou. 

 

 

7.7  CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 

 Okrem plnenia stálych úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a zákona 

o knižniciach, zákona o múzeách, plánu činnosti na rok 2004 sme sa v knižnici zamerali 

predovšetkým na plnenie nasledovných prioritných úloh :  

 

V oblasti riadenia 

- pracoviská knižnice – bibliografické oddelenie a Literárne a hudobné múzeum získali 

akreditáciu vedecko-výskumného pracoviska a pravidelného hodnotenia vedecko-

výskumnej činnosti 

- pracovníci knižnice absolvovali vzdelávanie ku knižnično-informačnému systému 

VIRTUA v Slovenskej národnej knižnici, zúčastňovali sa vzdelávacích podujatí 

v zmysle plánu interného vzdelávania a vzdelávania, ktoré organizovali iné inštitúcie a 

organizácie 

- prijali a realizovali sme opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré zistila kontrola 

NKÚ v mesiacoch február – máj 

- spracovali sme interné smernice k evidencii, revízii a vyraďovaniu knižničných fondov 

a k ochrane knižničných fondov, smernicu k vykonávaniu kontrolnej činnosti v knižnici 

a registratúrny poriadok knižnice. 

 

V knižnično-informačnej činnosti 

- zapojili sme sa do riešenia úloh súvisiacich s projektom elektronizácie knižníc na 

Slovensku KIS3G, pracovníci knižnice pôsobia v odborných komisiách vytvorených 

v rámci realizácie projektu, uskutočnili sme prenos databázy z VTLS Classic do VTLS 

VIRTUA a v októbri sme systém VIRTUA spustili do ostrej prevádzky  

- v zmysle prijatých opatrení po komplexnej revízii knižničného fondu sme dohľadávali 

chýbajúce knižničné jednotky a spracovali záverečný protokol revízie 

- v súlade s koncepciou ochrany fondov boli do historického knižného fondu preradené aj 

viazané periodiká s vročením do roku 1950 a podliehajú osobitnému režimu 

požičiavania, 

- venovali sme zvýšenú pozornosť propagácii knižnično-informačných služieb,  

- v rámci Týždňa slovenských knižníc sme zorganizovali odborný seminár 

s medzinárodnou účasťou pod názvom Informačná vzdelanosť ako výzva pre 

knihovníka 21. storočia 

- k roku Laca Novomeského a k 60. výročiu SNP sme uskutočnili odborný seminár pod 

názvom Humanistické tradície v literárnom odkaze Slovenského národného povstania 

- spracovali sme projekty, ktorými sme sa uchádzali o získanie finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov, z fondov EÚ a z grantového systému MK SR. 
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V múzejnej činnosti 

- činnosť LHM v  sa niesla v znamení 35. výročia jeho založenia 

- realizáciu spomienkových podujatí k výročiam Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora 

Tajovského 

- realizáciu VIII. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica a 2. ročník Bábarskej 

súťaže 

- získali sme Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii Akvizícia za získanie 

500 ks bábkarských scénografík a celoslovenskú dokumentáciu v tejto oblasti. 

 

V materiálno-technickom zabezpečení 

- zrealizovali sme výberové konanie na dodávateľa stavebných prác rekonštrukcie 

strechy a podkrovia časti C budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9, rekonštrukčné práce 

sa realizovali v zmysle prijatého harmonogramu 

- do zrekonštruovaných priestorov podkrovia v časti B boli presťahované pracovne 

Oddelenia bibliografie a časť knižničných skladov  

- Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov bola presťahovaná z budovy na 

Lazovnej 24-26 do hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9 

- opravená bola soklová časť fasády budovy na Lazovnej ul. č. 9 a osadné nové garážové 

a bočné vchodové dvere. 

 

 

7.7.1  Prehľad plnenia základných ukazovateľov 

 
Ukazovateľ m.j. S 2003 S 2004 Index 2/1 

Knižničný fond celkom  zv.  1,652.151 1,654.790 1,01 

Prírastky celkom  zv. 10.657 13.418 1,26 

z toho : knihy  zv. 6.848 8.015 1,17 

             periodiká zv. 1.452 1.318 0,91 

             špeciálne dokumenty zv. 2.357 4.085 1,73 

Počet titulov odoberaných periodík tit. 1.011 1.183 1,17 

Menná katalogizácia tit. 8.631 8.492 0,98 

Vecná katalogizácia tit. 7.381 6.405 0,87 

Retrospektívne ukladanie údajov tit. 36.044 9.426 0,26 

Registrovaní používatelia os. 8.276 8.155 0,98 

Návštevníci os. 129.446 140.042 1,08 

Výpožičky zv. 355.597 382.903 1,08 

- z toho : absenčné zv. 142.521 133.527 0,93 

                prezenčné zv. 211.086 247.502 1,17 

                MVS, CVS zv. 1.623 1.874 1,15 

Edičná činnosť tit.  8 7 0,87 

z toho : Knižničné noviny tit./číslo  1/4 ¼ 1,0 

             ostatné tit. 7 6 0,86 
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8.8 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2004  
 
 Všetky činnosti a aktivity, ktoré knižnica a jej zamestnanci realizovali v roku 2004 

smerovali k posunu v oblasti kvality a komplexnosti poskytovaných služieb. 

Hlavnou úlohou bolo vytvárať podmienky na poskytovanie knižničných a informačných 

služieb k čo najväčšej spokojnosti používateľov.  

 Činnosť knižnice pozitívne ale aj negatívne ovplyvnil prechod na nový knižnično-

informačný systém. Pozitívne v tom smere, že knižnica prešla na vyššiu verziu komplexného 

knižnično-informačného systému, ktorý má oveľa viac funkcií a poskytuje viac informácií 

o dokumentoch, výpožičkách, používateľoch, viac prístupov na vyhľadávanie dokumentov 

v databáze, možnosť pre používateľov skontrolovať si stav svojho konta, realizovať 

elektronickú žiadanku a podobne. Implementáciou systému sme sa pripojili do celoslovenského 

projektu elektronizácie knižníc KIS3G. Negatívom boli skutočnosti, že prechod na nový 

systém trval dlhšie ako sme predpokladali a v tom čase sme nemohli poskytovať používateľom 

služby v úplnosti (takmer tri mesiace sme výpožičky, vrátenia a registráciu používateľov 

realizovali v obmedzenom režime), nepredlžovali sme výpožičky a záznamy o nových 

dokumentoch sme ukladali len do lokálnych súborov. Do konca roku sa nám nepodarilo spustiť 

do prevádzky elektronickú žiadanku a niektoré tlače, ktoré sme s pôvodnom systéme mali 

vyriešené. Hlavnou úlohou v roku 2005 bude spustiť do prevádzky všetky moduly systému 

a zabezpečiť jeho plynulý chod. Nie je to však len úloha pre našu knižnicu ale aj pre 

prevádzkovateľa systému Slovenskú národnú knižnicu.  

 Doplňovanie knižničného fondu ovplyvnilo nerovnomerné čerpanie finančných 

prostriedkov. Kým v prvom polroku bolo možné vyčerpať len cca 200.000.- Sk v druhom 

polroku vďaka úprave rozpočtu zo strany zriaďovateľa sme čerpali 900.000.- Sk. Zvýšenou 

aktivitou v oblasti akvizičnej činnosti sme do fondu získali používateľmi požadované 

dokumenty, zakúpili sme nové informačné databázy. Mnohé dokumenty, ktoré boli vydané 

v prvom polroku sa nám už ale nepodarilo do knižnice získať. 

V rámci plnenia celoslovenských úloh knižnica participuje na budovaní slovenskej 

národnej článkovej bibliografie excerpovaním vybraných titulov zborníkov a spracovávaním 

záznamov v elektronickej podobe do databázy SNB a na budovaní pedagogickej databázy tiež 

excerpovaním určených titulov periodík. 

 Rozvoj v oblasti informatizácie a internetizácie sa týkal predovšetkým rozšírenia 

lokálnej počítačovej siete, zakúpenia 29 PC, 3 tlačiarní a prác súvisiacich s prechodom na 

systém VIRTUA.  

 V oblasti výskumu je pre knižnicu významné získanie osvedčenia o periodickom 

hodnotení vedeckovýskumnej činnosti od MK SR na základe posúdenia dlhoročných 

úspešných výsledkov v tejto oblasti. Osvedčenie získali dve pracoviská knižnice : 

Bibliografické oddelenie a Literárne a hudobné múzeum. 

 Napriek niektorým čiastočným nedostatkom, možno činnosť knižnice v roku 2004 

hodnotiť pozitívne. V oblasti zviditeľňovania a propagácie knižnice sme urobili značný pokrok. 

Vydali sme nové po grafickej stránke kvalitné propagačné materiály, Knižničné noviny boli 

používateľmi knižnice hodnotené pozitívne. Uskutočnili sme celoslovenské odborné semináre, 

ktorých kvalitu ocenila odborná verejnosť, mnohé kultúrne podujatia. Priestory knižnice sme 

poskytovali mnohým organizáciám a inštitúciám na organizovanie ich podujatí. Prijali sme 

v knižnici mnohé domáce aj zahraničné návštevy. Pracovníci knižnice sa zúčastnili viacerých 

zahraničných seminárov a konferencií, na ktorých predniesli príspevky. Používateľská aj 

odborná verejnosť hodnotí knižnicu ako inštitúciu, ktorá sa veľmi dynamicky rozvíja.  

 V oblasti materiálno-technického zabezpečenia bol významný postup prác pri 

rekonštrukcii strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9. Práce 

postupovali podľa harmonogramu, vďaka verejným súťažiam na dodávateľov prác sa za 
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pridelené kapitálové prostriedky zrealizovalo viac prác ako sa pôvodne predpokladalo. 

Odovzdávaním do užívania zrekonštruovaných priestorov vznikajú nové moderné pracoviská 

a priestory na poskytovanie knižničných služieb. V roku 2005 plánujeme rekonštrukciu 

ukončiť.  

 Nezanedbateľné boli aj aktivity na zabezpečenie tržieb z predaja vlastných služieb. Plán 

v tejto oblasti sme prekročili o 50 % a získali sme vyše 3 mil. Sk, ktoré sme následne mohli 

použiť na zlepšenie materiálneho zabezpečenia knižnice a na skvalitnenie celkovej činnosti. 

 

 V múzejnej činnosti bol rok 2004 naplnený bohatou odbornou a prezentačnou 

činnosťou. Riešili sme 8 výskumných úloh, z toho 1 grantovú úlohu v spolupráci s Ústavom 

hudobnej vedy SAV. Čiastkovými výstupmi z riešenia úloh boli hodnotné odborné články, 

štúdie, úspešná výstava Svet bábok Antona Anderleho, referáty na vedeckých konferenciách, z 

toho jeden referát na konferencii v Rakúsku a prezentácia tvorivej dielne v rámci Bábkarskej 

Chrudimi v Čechách. Výsledkom práce bola aj akvizícia zbierkových predmetov, ktoré 

významne doplnili zbierkový fond LHM a jeho štruktúru v oblasti dokumentácie literárnych a 

hudobných osobností, umeleckých telies a kultúrnych podujatí, ako aj zo špecializovaných 

oblastí: bábkarske tradície na Slovensku, výrobcovia ľudových hudobných nástrojov, rocková 

hudba. V roku 2004 začalo LHM celoslovenský záchranný prieskum oblasti vojenskej hudby, 

ktorý bude pokračovať ako výskumný projekt v ďalších rokov v spolupráci s ďalšími múzeami 

a inými inštitúciami.  

Ocenením v odborných oblastiach to bolo aj získanie Výročnej ceny časopisu Pamiatky a 

múzeá v kategórii Akvizícia za rok 2003, za akvizíciu bábkarských scénografík a 

celoslovenskú dokumentáciu tejto oblasti.  Múzeum malo v súťaži ďalších 6 nominácií na cenu 

(4 v kategórii Akvizícia, 1 v kategórii Publikácia (M. Šípka: Krátky slovník folklorizmu) a 1 

v kategórii Akcia (podujatia múzea v cykle Osobnosti).  

 

 

9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 

 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici patrí medzi najväčšie knižnice na 

Slovensku. Je univerzálnou vedeckou knižnicou a jej pôsobnosť je zameraná na územie 

stredného Slovenska. V Banskej Bystrici sídli Univerzita Mateja Bela, Akadémia umení, 

stredné škôly všeobecného, odborného aj umeleckého zamerania, ústredné orgány 

a organizácie štátnej správy a samosprávy, výskumné ústavy, bankové a finančné inštitúcie 

a podnikateľské subjekty. Aktívnymi alebo potenciálnymi používateľmi knižničných služieb sú 

zamestnanci, alebo študenti uvedených subjektov. Štátna vedecká knižnica poskytuje 

dokumenty a informácie pre potreby školského alebo celoživotného vzdelávania. Okrem 

plnenia informačných a vzdelávacích funkcií, knižnica svojou širokospektrálnou činnosťou plní 

aj funkcie kultúrne a v dnešnej dobe stále viac aj funkcie sociálne.  

 Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica poskytuje dokumenty 

používateľom celého Slovenska a prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice aj zo 

zahraničia. 

 V roku 2004 knižnicu navštívilo 140.042 návštevníkov, ktorí využili knižničné 

a informačné služby knižnice. V tom nie sú zahrnutí návštevníci, ktorí sa zúčastnili kultúrno-

prezentačných podujatí. Registrovali sme 8.155 aktívnych používateľov, z toho 

novoprihlásených bolo 3.703 (čo predstavuje 45,4 %) a preregistrovaných 4.452 (54,6 %). 

Kolektívni používatelia boli inštitúcie, ktoré predovšetkým využívali cirkulačnú výpožičnú 

službu periodík, fond špeciálnych technických dokumentov, medziknižničnú výpožičnú službu 

a rešeršné služby.  
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Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice :   

- vedeckí pracovníci     13   0,1 % 

- s ukončeným vysokoškolským vzdelaním  1.369   16,8 % 

- s ukončeným stredoškolským vzdelaním 1.542   18,9 % 

- študenti vysokých škôl    3.851   47,2 % 

- študenti stredných škôl    1.114   13,5 % 

- handicapovaní      60   0,7 % 

- kolektívni používatelia    126   1,6 % 

- ostatní      102   1,2 % 

 

Uvedený prehľad dokumentuje, že najviac využívajú služby knižnice absolventi 

a poslucháči vysokých škôl. Pre študentov stredných škôl a prvých ročníkov vysokých škôl 

organizujeme pravidelne informačnú výchovu formou exkurzií do knižnice a informácií 

o poskytovaných službách. Pre študentov posledných ročníkov organizujeme školenia 

k používaniu informácií a citovaniu informačných prameňov pri spracovávaní diplomových 

prác. 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby používateľom od 15 

rokov. Uvedomili sme si, že dnešné deti sú veľmi vyspelé, vzdelané a mnohé sa zaujímajú 

o informácie, ktoré sa v knižnici nachádzajú. Od roku 2004 sme umožnili zaevidovať sa do 

knižnice aj 14 ročným. 

Prioritnou úlohou v oblasti skvalitňovania knižničných služieb bolo uviesť do prevádzky 

nový knižnično-informačný systém a najmä možnosť zadávanie elektronickej žiadanky. V 3. 

štvrťroku sme uviedli do prevádzky nový systém, do konca roka sa nepodarilo sprevádzkovať 

elektronickú žiadanku a prístup používateľa k informáciám o svojom konte. Počas celého roka 

mali používatelia možnosť posielať žiadanky na dokumenty, požiadavky na rezerváciu 

a predĺženie dokumentov formou elektronickej pošty alebo telefonicky. Knižnica tiež na 

požiadanie posielala upomienky o nevrátení dokumentov a rôzne oznamy na e-mailové adresy 

používateľov. Túto službu využívajú predovšetkým študenti.  

 

 

Spracovali :  

- Lýdia Žáčiková 

na základe podkladov vedúcich oddelení 

- Eva Koreňová 

kapitolu 5 Rozpočet organizácie 

 

 

PhDr. Oľga Lauková 

riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici 
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Príloha č. 1 

 

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRE VEREJNOSŤ 
 

Odborné semináre 
 

25. 3. 2004  

Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia 

celoslovenský odborný seminár so zahraničnou účasťou 

2.-3. 5. 2004 

Medzinárodná porada českých a slovenských vedúcich bibliografických a rešeršných 

oddelení zorganizovaná v spolupráci so Státní technickou knihovnou v Prahe 

23. 6. 2004  

Humanistické tradície v literárnom odkaze Slovenského národného povstania 

odborný seminár venovaný 60. výročiu SNP a Roku Laca Novomeského“ 

7. 10- 2004 

Jednoduchá cesta k ochrane kníh, paperbackov a časopisov 

metodický seminár s interaktívnou prezentáciou, zorganizovaný v spolupráci s firmou Ceiba 

27. 10. 2004 

Efektívne riadenie kultúrnych inštitúcií 

seminár so zahraničným lektorom zorganizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom USA 

a Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja 

 

 

Cyklus OSOBNOSTI  
 

3. 2. 2004  

Prof. MUDr. Milan Izák, CSc. – významný slovenský oftalmológ 

1. 3. 2004   

Jozef Dekret Matejovie – lesný hospodár 

5. 4. 2004   

Štylistika podľa Jána (Findru) 

15. 4. 2004   

JUDr. Peter Tomka, CSc. – sudca Medzinárodného súdneho dvora v Haagu 

7. 6. 2004   

Prof. RNDr. Otto Tomeček, PhD. – pedagóg, vedec 

7. 9. 2004  

Prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc. – pedagóg a vedec 

4. 10. 2004  

Ladislav Ťažký – spisovateľ 

8. 11. 2004  

Anton Anderle – majiteľ, režisér a herec tradičného bábkového divadla 

6. 12. 2004  

Jozef Šebo – učiteľ, zaslúžilý pracovník kultúry 
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Prednášky, besedy, prezentácie, výstavy literatúry 
 

22. 3. 2004  

Lenka Procházková – beseda s českou spisovateľkou a kultúrnou atašé ČR 

22. 3. 2004  

Lexikón slovenských žien – prezentácia biografického slovníka, v spolupráci so SNK 

23. 3. 2004   

Anna Midgutsch – Haus der Kindheit – scénické čítanie a beseda s rakúskou spisovateľkou 

23. 3. 2004   

Scientia – výstava zahraničnej literatúry spojená s predajom 

24. 3. 2004   

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja slávnostný seminár s odmeňovaním knihovníkov 

23. 4. 2004   

Bedřicha Smetanu  - Prednáška o živote a tvorbe hudobného skladateľa k 180. výr. narodenia 

27. 4. 2004  

Ako vplýva hudba na estetické cítenie. Prednáška pre žiakov 9. roč. ZŠ a študentov gymnázií 

3. 5. 2004 

Gitandžalí v preklade Ľubomíra Feldeka – prezentácia publikácie za účasti prekladateľa   

26. 5. 2004   

Štýlové obdobia v hudbe. Prednáška spojená s koncertom 

26. 5. 2004 

Trian s. r. o. Banská Bystrica – prezentácia vydavateľstva 

10. 9. 2004  

Ako vplýva hudba na estetické cítenie. Prednáška pre žiakov 9. roč. ZŠ a študentov gymnázií  

14. 10. 2004  

Ako vplýva hudba na estetické cítenie. Prednáška pre žiakov 9. roč. ZŠ a študentov gymnázií  

15. 10. 2004  

Muzikál, jeho vznik a vývoj. Prednáška pre študentov gymnázií spojená s videoprojekciou 

20. 11. 2004  

Letokruhy priateľstva – poeticko-hudobné pásmo venované poetke Jane Chorváthovej 

25. 11. 2004   

Ján Cikker- 15. výročie úmrtia – prednáška doplnená hudobnými ukážkami a videom 

1. 12. 2004   

Literárne randevú – stretnutie so spisovateľmi A. Balážom, M. Bátorovou, A. Hykishom, J. 

Kuniakom 

 

Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia v Nemeckej študovni 
7. 1. 2004 

Vyhľadávanie informácií na témy -  Bavorsko, Hrady a zámky v Nemecku s využitím 

informačných prameňov fondu študovne - študenti Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa BB 

24. 2. 2004 

Práca s výkladovými slovníkmi a encyklopédiami, vyhľadávanie termínov na tému šport, 

divadlo, film - študenti Gymnázia Zvolen  

25. 5. 2004, 29. 9. 2004 

Vyhľadávanie informácií v primárnych a sekundárnych informačných prameňoch  na témy - 

súčasný životný štýl v Nemecku, Günther Grass, architektúra a umenie Nemecka 19. a 20. stor. 

- študenti jazykovej školy RK Centrum 

25. 11. 2004 

Vyhľadávanie informácií v klasických a elektronických informačných zdrojoch k téme – 

hlavné mestá nemeckých krajov – študenti Gymnázia A. Sládkoviča 
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Podujatia Regionálneho vzdelávacieho centra 
Konzultačné hodiny pre používateľov a návštevníkov knižnice 

1x krát týždenne – utorok 14.00-16.00 

Čítanie z diel nemecky píšucich autorov 

1x krát týždenne – utorok 17.00-18.00 

Literárne stretnutia s nemecky píšúcimi autormi 

Anna Mitgutsch : Haus der Kindheit  23. 3. 2004  

Julia Franck : Lagerfeuer    20. 10. 2004  

Ilma Rakusa : Miramar    23. 11. 2004  

 

Koncerty 
28. 4. 2004  Nemecko-francúzske šansóny – duo Hamm+Hummel zo Strassburgu 

28. 10. 2004 Klavírny koncert – Jevgenij Iršay 

7. 12. 2004 Vianočný koncert 

Nedeľné matiné 

11. 1, 1. 2., 7. 3., 4. 4., 9. 5., 6. 6.  

Koncerty študentov akadémie umení 

19. 1., 26. 1., 25. 2., 8. 3., 15. 3., 6. 4., 19. 4., 21. 4., 22. 4., 26. 4., 17. 5., 11. 6.,  
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Príloha č. 2  

VÝSTAVY 
 

ŠTEFAN ŽÁRY 

Výstava pripravená k 85. výročiu narodenia literáta 

T: od 17. decembra 2003 do 11. januára 2004 

ROVERSKÝ FOTOKLUB BB 

Výstava fotografií z tvorby členov klubu 

T: 13. januára do 26. januára 

HOMAGE Á STANO TROPP 

Výstava MAIL ARTU profesionálnych výtvarných umelcov venovaná Stanovi Troppovi. 

T: od 28. januára do 17. februára  

LITERA 2 

Výstava banskobystrického literárneho spolku. 

T: od 19. februára do 7. marca  

NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2004 

Súťažná výstava kalendárov a kalendárovej tvorby na Slovensku pre rok 2004 

T: od 10. marca do 30. marca  

RADOM 

Výstava grafiky a počítačovej grafiky z Fakulty umenia z Radomu v Poľsku. 

T: od 1. apríla do 20. apríla  

UVIAZNUTÍ V JANTÁRI 

Výstava fotografií zväčšenín jantáru. 

T: od 22. apríla do 3. mája  

JAPONSKO 

Kolektívna výstava autorskej fotografie. 

T: od 5. mája do 18. mája  

I. GING 

Výstava z maliarskej tvorby výtvarníka Gottfrieda Bauera z Rakúska. 

T: od 20. mája do 6. júna  

DIPLOM 

Výstava praktických diplomových prác poslucháčov PF UMB v B. Bystrici. 

T: od 8. júna 2004 do 15. júla 2004 

AUTOPORTÉT 

Výstava z výberu umeleckej portrétnej tvorby akademického maliara Jozefa Krakovského. 

T: od 20. júla do 30. augusta  

BIBLIO… 

Výstava z ilustrátorskej a grafickej tvorby prezentovanej vo vydavateľstve Originál z Nitry. 

T: od 11. augusta do 30. augusta  

POVSTALECKÁ TLAČ 

Výstava dobových plagátov a drobných tlačí z obdobia Slovenského národného povstania 

T : od 27. augusta do 30. septembra 

ĽUDIA, KTORÍ ZVÍŤAZILI NAD VOJNOU 

Výstava fotografií z Ruskej federácie pri príležitosti 60. výročia SNP 

T : od 27. augusta do 30. septembra 

DETSKÉ INTEGRAČNÉ CENTRUM 

Výstava prác zamestnancov a klientov DIC v B. Bystrici. 

T: od 2. septembra do 19. septembra  
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SPOLOČNE V EURÓPE – ĽUDIA V NEMECKU 

GEMEINSAM IN DEUTSCHLAND – MENSCHEN IN DEUTSCHLAND 

Výstava fotografií nemeckého fotografa Henryho Maiteka 

T : od 2. septembra do 1. októbra 

PROFESOR JÁN ŠTEVČEK 

Výstava pripravená k výročiu spisovateľa. 

T: od 22. septembra do 4. októbra  

TRETÍ SEKTOR 

Výstava spojená s prezentáciou mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na 

území mesta a regiónu Banskej Bystrice. 

T: od 7. októbra do 24. októbra  

GUSTÁV ŠIMKOVIČ 

Výstava pripravená k 125. výročiu narodenia. 

T: od 30. októbra do 30. novembra  

FOTO 

Členská výstava Klubu fotopublicistov SSN. 

T: od 2. decembra do 19. decembra  

JÁN EGRY (1824 – 1908) 

Regenschori, skladateľ a pedagóg: výstava zo života. 

T: od 21. decembra 2004 do 11. januára 2005 
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Príloha č. 3 

   Informácie o ŠVK v tlači a iných médiách 
 

 

Odborné príspevky pracovníkov knižnice : 

 

Fedorová, Iveta : Božena Němcová a její vztah k Slovensku. 

In : Čtenář. – Roč. 56, č. 11, (2004), s. 374-376 

 

Fedorová, Iveta : Božena Němcová a jej vzťah k Slovensku. 

In : Sdružení knihoven České republiky. Praha : Sdružení knihoven ČR, 2004. s. 40-42. 

 

Gajdošová, Branislava – Bauer, Gabriele : Regionálne vzdelávacie centrum pre nemecký jazyk 

a kultúru. 

In : Knižnica. - Roč. 5, č. 5 (2004) s. 253 

 

Hrúzová, Mária : Poznámka k bibliografii Ladislav Novomeský. 

In : Humanistické tradície v literárnom odkaze SNP. Banská Bystrica : Štátna vedecká 

knižnica, 2004. s. 88-90. 

 

Kinčíková, Katarína – Vargová, Katarína : Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti. 

Odprednášané na 10. konferencii Inforum 2004, Praha 27. 5. 2004. 

 

Kinčíková, Katarína : INFORUM 2004.  

 In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 12, č. 4 (2004) s. 28-29. 

 

Kinčíková, Katarína : Pedagogický bibliografický spravodajca. 

In : Knižnica. - Roč. 5, č. 4 (2004), s. 179 

 

Meleková, Mária : Informačné vzdelávanie používateľov Štátnej vedeckej knižnice ako súčasť 

celoživotného vzdelávania. Odprednášané na seminári IVIG 2004, Praha 23. 9. 2004.  

 

Nagy, Imrich : Počiatky verejnej knižnice v Banskej Bystrici. 

 In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 19-25. 

 

Nagy, Imrich : Profánnosť v myslení kresťanských humanistov. 

In : Pohanstvo a kresťanstvo. [Zborník z konferencie usporiadanej 5.- 6. februára 2003]. 

Bratislava : Chronos, 2004. s. 247-255. 

 

Nagy, Imrich : Výsledky výskumu slovacikálnych tlačí 18. a 19. stor. na území mesta Banská 

Bystrica.  

 In : Knižnica. - Roč. 5,  č. 3 (2004), s. 124-130. 

 

Ružičková, Blanka : Fragmenty farských knižníc Banskobystrickej diecézy v historickom 

knižnom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 

 In : Knižnica. - Roč. 5, č. 1-2 (2004), s. 50-52. 

 

Ružičková, Blanka : Ochrana, využitie a prezentácia historického knižného fondu Štátnej 

vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  

 In : Knižnica. - Roč. 5, č. 1-2 (2004), s. 53-54. 
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Snopková, Blanka : Vydávanie vlastného periodika – jeden z hlavných pilierov  public 

relations knižnice : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a jej Knižničné noviny. 

In : ITlib. – Roč. 7, č. 4 (2003), s.  

 

Šovčíková, Darina : Pamäť mesta Banská Bystrica 1918 – 2000. 

 In : Knižnica. - Roč. 5, č. 5 (2004), s. 243 – 244 

 

Žáčiková, Lýdia - Kmeťová, Alica : Skúsenosti s implementáciou systému VIRTUA v Štátnej 

vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 

 In : IT lib. - Roč. 8, č. 4 (2004), s. 24-25. 

 

Tlač : 

 

Doktorová, O. : Gosudarstvennaja naučnaja biblioteka v Banskej Bystrice otkryvajet 

informacionnyj punkt russkoj kuľtury. 

 In : Russkij jazy v cetre Jevropy. – Roč. 7, (2004), s. 104-107 

 

/bc/ : Finančné problémy knižnice.  

In : BB žurnál. - Roč. 3, č. 8 (22.4. – 6. 5. 2004), s. 2. 

 

Burkovský, Július : Spomienka na osobnosť Jozefa Dekreta Matejovie. 

In : Chránené územia Slovenska.- č. 59 (2004), s. 32-33. 

 

/dt/ : Knižnica má vymáhača.  

In : Pravda. - Roč. 13, č. 245 (22. 10. 2004), s. 4. 

 

/dt/ : Knižnice nemajú z čoho platiť autorom.  

In : Pravda. - Roč. 13 (22. 3. 2004), č. 68, s. 3. 

 

/gudz/ : Najkrajšie kalendáre Slovenska.  

In : Smer magazín. - Roč. 13, č. 11 (16.3. – 22. 3. 2004), s. 5. 

 

/gudz/ : Blíži sa Týždeň slovenských knižníc.  

In : Smer magazín. - Roč. 13, č. 11 (16.3. – 22. 3. 2004), s. 11. 

 

Chýbajú peniaze na nové knihy.  

In : Bystricko – Brezniansko. - 13. týždeň (2004), s. 12 

 

IBA -, -BEH-, -VLK- Prvý muž lacného kraja.  

In : Život. - Roč. 53, č. 25 (21. 6. 2004), s. 18. 

 

Kelemen, Milan : Čitatelia ničia vypožičané knihy.  

In : Smer magazín. - Roč. 13, č. 43  (26. 10-1.11. 2004), s. 6. 

 

Kelemen, Milan : Knižnica prestala nakupovať. Nemá peniaze!  

In : Smer magazín. - Roč. 13, č. 12 (23.3- 29. 3. 2004), s. 4. 

 

Kelemen, Milan : Knižnice by nemali len požičiavať knihy.  

In : Smer magazín - Roč. 13, č. 41 (12. 10. – 18. 10. 2004), s. 10. 
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Kelemen, Milan : Na nákup kníh potrebujú ešte milión! 

In : Smer magazín. - Roč. 13 (28. 9. – 4. 10. 2004), s. 4. 

 

Kelemen, Milan : V knižnici aj centrum pre podnikateľov.  

In : Smer magazín. - Roč. 13, č. 39 (28. 9. – 4. 10. 2004), s. 3. 

 

Kelemen, Milan : V opere sa bude hrať aj počas opráv.  

In : Smer magazín. - Roč. 13, č. 23 (8.6.-14.6.2004), s. 2. 

 

Knižničný portál vykročil ...  

In : IT lib. - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 25. 

 

Matej, Jaroslav : Prezentácia jednej knižnice trochu inak alebo možnosti mobilných telefónov.  

In : IT lib. - Roč. 8, č. 2 (2004), s. 31-32. 

 

Mičovský, Ján : Pôvabné pondelkové popoludnie v Župnom dome.  

In : Lesník. - č. 3 (2004), s. 24. 

 

/mkš/ : Knižnica nemá na knihy.  

In : BB žurnál. - Roč. 3, č. 6 (25.3. – 8. 4. 2004), s. 2. 

 

/mkš/ : Prístavba pre knižnicu.  

In : BB žurnál. - Roč. 3, č. 6 (25.3. – 8. 4. 2004), s. 3. 

 

/pav/ : Reliéfny kalendár pre nevidiacich.  

In : Nový čas. - Roč. 14, č. 68 (22. 3. 2004), s. 8. 

 

Pavlíková, Martina : Nemajú na nové knihy!  

In : Nový čas.- Roč. 14, č. 70 (24. 3. 2004), s. 11. 

 

Poslanci sľúbili zrekonštruovať Krížnu ulicu.  

In : BB žurnál. - Roč. 3, č. 6 (25. 3. – 8. 4. 2004), s. 2. 

 

/r/ : Hosťom bude oftlamológ Milan Izák.  

In : Smer magazín. - Roč. 13, č. 5 (3. 2 . - 9. 2. 2004), s. 20. 

 

(sita) : Štátna vedecká knižnica nemá peniaze na knihy.  

In : Sme. - Roč. 12, č. 69 (23.3.2004), s. 34. 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v znamení zmien.  

In : Horehronie. - Roč. 12, č. 12 (23. 3. 2004), s. 11. 

 

Vražda, Daniel : Vedecká knižnica nemá na nové knihy.  

In : Sme. - Roč. 12, č. 66 (19. 3. 2004), s. 8. 

 

 

 

 

 

 



 66 

Televízia, rozhlas : 

4. 1. 2003  PhDr. O. Lauková – relácia Živý prúd –rozhovor s riaditeľkou knižnice  

odvysielaný v rádiu Regina 

8. 1. 2004  PhDr. O. Doktorová – relácia .U nás doma - .rozhovor s redaktorkou M. 

Kakašovou k projektom knižnice v rámci štrukturálnych fondov 

4. 2. – 8.2.- 2004 – Cyklus Osobnosti – prof. Izák. Odvysielané v spravodajstve AZTV Banská 

Bystrica 

6. 2. 2004   PhDr. O. Lauková – rozhovor s redaktorkou Dianovou k 100. výročiu verejného 

knihovníctva v Banskej Bystrici. Odvysielané v relácii Región 

1. 3. 2004  PhDr. O. Lauková – rozhovor s redaktorkou Dianovou k ukončeniu 

rekonštrukcie časti B strechy a podkrovia Župného domu a k aktivitám knižnice 

k Týždňu slovenských knižníc. Odvysielané v relácii Región. 

20. 3. 2004  Rozhovor s riaditeľkou ŠVK PhDr. O. Laukovou – odvysielaný v Rádiu Twist 

v relácii Žurnál o 18,00 hod.  

24. 3. 2004  Rozhovor s Lýdiou Žáčikovou o podujatí organizovanom v rámci Týždňa 

slovenských knižníc – Dni knihovníkov Banskobystrického kraja. Odvysielané 

v Rádiu Regina  Banská Bystrica, v relácii Živý prúd 

27. 3. 2004  Rozhovor s Lýdiou Žáčikovou o podujatí organizovanom v rámci Týždňa 

slovenských knižníc – Dni knihovníkov Banskobystrického kraja. Odvysielané 

v Správach z regiónu na RTV Banská Bystrica 

29. 3. 2004  Rozhovor s riaditeľkou knižnice PhDr. O. Laukovou o činnosti knižnice 

a problémoch s financovaním knižnice. Odvysielané v spravodajskej relácii TA3 

21. 4. 2004  Rozhovor s riaditeľkou knižnice – informácie o činnosti knižnice v roku 2003 

a prioritách na rok 2004. Redaktorka Janka Grajciarová. Odvysielané na Rádiu 

Regina Banská Bystrica, v relácii Živý prúd 

30. 4. 2004 Rozhovor s PhDr. Oľgou doktorovou o aktivitách knižnice v súvislosti so 

vstupom Slovenska do EÚ. Redaktorka Monika Pastuchová. Odvysielané na 

Rádiu Regina v bloku U nás doma 

5. 11. 2004  Informácia o vymáhaní nevrátených kníh od používateľov. Odvysielané 

v televíznych novinách Markízy, redaktor Adam Lehotský 

7.. 12. 2004  Informácia o stretnutí v rámci cyklu Osobnosti s učiteľom Jozefom Šebom. 

Redaktorka Vlasta Škarbová, odvysielané v relácii Región na STV 2, o 18,30. 
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Príloha č.  

 

 

Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach  

v roku 2004 
 

A/ Vzdelávacie podujatia 

30. 3. – 1. 4. 2004 Košice . Školenie na Informačný systém Štátnej pokladnice – E. 

Koreňová, L. Omastová 

19. – 21. 4. 2004 Martin – systémové školenie k systému VIRTUA – Mgr. A. Kmeťová, L. 

Žáčiková 

10. – 13. 5. 2004 Martin - OPAC, Katalogizácia, Výpožičky v systéme VIRTUA – Mgr. 

A. Kmeťová, L. Žáčiková 

27. – 29. 9. 2004 Martin – Akvizícia a Správa seriálov v systéme VIRTUA – Mgr. A. 

Kmeťová, L. Žáčiková 

 

B/ Zahraničné pracovné cesty 

24. – 28. 5. 2004  Hradec Králové – ČR – stáž v Studijní a vědecké knihovně – Mgr. I. 

Fedorová, M. Jablonovská 

25. – 28. 5. 2004 Praha – 10. konferencia INFORUM 2004 – Mgr. K. Kinčíková, Mgr. K. 

Vargová 

26. – 28. 5. 2004  Šalgotarján – MR – výmenný pracovný pobyt v Ballasi Bálint Konvytár 

– PhDr. O. Doktorová, Mgr. Z. Troligová 

14. – 16. 9. 2004 Seč u Chrudimi – Konferencia „Knihovny současnosti 2004“ – PhDr. O. 

Lauková, PhDr. O. Doktorová 

22. – 24. 9. 2004  Praha – Seminár IVIG 2004 – Mgr. M. Meleková 

21. – 23. 9. 2004 Opole – Poľsko – výmenný pracovný pobyt v Wojewodskej biblioteke 

publicznej – PhDr. M. Bárdiová, Mgr. A. Kmeťová, L. Žáčiková 

6. – 8. 10. 2004  Hradec Králové, Náchod, Jičín – ČR – Týždeň českých knižníc a Mesiac 

česko-slovenskej vzájomnosti – PhDr. O. Lauková, PaedDr. J. 

Borguľová, L. Žáčiková 

22. – 24. 11. 2004  Olomouc – Seminár k historickým tlačiam – PaedDr. J. Uhel, ArtD. 

 

C/ Ostatné odborné podujatia 

16. 1. 2004  Martin – Spomienkový seminár – Ján Marták – život a dielo – M. 

Hrúzová 

20. 1. 2004  Bratislava – Zasadanie správnej rady SAK – PhDr. O. Lauková 

27. 1. 2004 Martin – Porada ku grantovému operačnému programu Priemysel 

a služby – PhDr. O. Doktorová 

28. 1. 2004 Bratislava – Seminár Knižnica ako komunitné centrum – Mgr. K. 

Kinčíková 

2. 2. 2004 Bratislava – Prezentácia výsledkov 3. ročníka hodnotenia výročných 

správ štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií – L. 

Žáčiková 

12. 2. 2004  Bratislava – Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Pro Scientia – 

PhDr. O. Lauková, PhDr. B. Snopková 

12. 2. 2004 Bratislava – Zasadnutie Ústrednej knižničnej rady – PhDr. O. Lauková 

16. 2. 2004 Martin – Prezentácia knižnično-informačného systému VIRTUA – PhDr. 

O. Lauková, PhDr. B. Snopková, Mgr. A. Kmeťová, L. Žáčiková 



 68 

18. 2. 2004  Martin – seminár Ján Čaplovič .- život a dielo – 100. výročie narodenia – 

PhDr. D. Šovčíková 

24. 2. 2004 Martin – seminár Elektronické vzdelávanie a knižnice – L. Žáčiková 

26. 2. 2004  Bratislava – seminár Systém štátnej pokladnice – Mgr. A. Kmeťová 

19. 3. 2004 Martin – Kolokvium knižničného a vydavateľského sektora – PhDr. B. 

Snopková, Mgr. D. Ničová 

24. 3. 2004 Bratislava – Porada vedúcich ekonomických útvarov MK SR – E. 

Koreňová 

25. 3. 2004 Bratislava – Seminár Check Point Inter Spect – Mgr. A. Kmeťová 

1. 4. 2004  Bratislava – Zasadnutie Ústrednej knižničnej rady – PhDr. O. Lauková 

15. 4. 2004 Martin – Používanie EBSCO databáz – Mgr. M. Meleková 

19. 4. 2004 Bratislava – používanie JASPI – J. Kasarová 

22. 4. 2004 Martin – katalogizácia v systéme VIRTUA – L. Žáčiková 

28. – 29. 4. 2004 Martin – Valné zhromaždenie SAK – PhDr. O. Lauková 

11. 5. 2004 Bratislava – Otvorenie Centra ruských štúdií v UK – PhDr. O. Lauková 

17. – 19. 5. 2004 Martin – Dni regionálnej bibliografie – Mgr. I. Fedorová 

24. – 25. 5. 2004 Martin – Dni retrospektívnej bibliografie – PhDr. D. Šovčíková, Mgr. B. 

Ružičková 

22. 6. 2004 Bratislava – Porada riaditeľov MK SR – PhDr. O. Lauková 

25. 6. 2004 Martin – Porada k štrukturálnym fondom – PhDr. O. Doktorová 

29. 6. 2004  Martin – Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografiu – M. Hrúzová 

14. 7. 2004 Martin – Používanie formátu MARC 21 – Mgr. I. Fedorová, Mgr. S. 

Šváčová, Mgr. B. Ružičková, PhDr- B. Snopková, PhDr. B. Gajdošová, 

L. Žáčiková, A. Haringová, A. Hríbiková, E. Kamzíková, J. Vranová 

30. – 31. 8. 2004 Banská Bystrica – Slovenské národné povstanie 1944 – súčasť európskej 

antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny – medzinárodná 

konferencia – PhDr. B. Snopková 

16. 9. 2004  Bojnice – Prezentácia publikácie „Rakúsky barok a Slovensko“ . L. 

Žáčiková, A. Barthová 

22. – 23. 9. 2004 Žilina – Zasadnutie národnej komisie pre služby – Mgr. K. Vargová 

24. 9. 2004 Bratislava – Seminár Espacenet a Epoline v praxi – J. Kasarová 

28. 9. 2004 Bratislava – Konferencia k 100. výročiu nar. Laca Novomeského – M. 

Hrúzová 

29. – 30. 9. 2004  Bratislava – školenie informačných pracovníkov Informačnej kancelárie 

Rady Európy – Mgr. K. Vyšná 

4. 10. 2004  Liptovský Mikuláš – Kolokvium českých, moravských a slovenských 

bibliografov 2004 – PhDr. B. Snopková 

11. – 12. 10. 2004  Vranov nad Topľou – zasadanie Správnej rady SAK – PhDr. O. Lauková 

19. 10. 2004 Konferencia ITAPA 2004 – Mgr. A. Kmeťová 

21. 10. 2004  Bratislava – Knižný veľtrh Bibliotéka – PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková, 

Mgr. D. Ničová 

23. 10. 2004  Bratislava – Vernisáž výstavy a spomienkový večer venovaný J. G. 

Tajovskému – PhDr. O. Lauková, Mgr. Z. Troligová 

28. 10. 2004 Žilina – 80. výročie založenia Žilinskej knižnice – PhDr. O. Lauková 

3. – 5. 11. 2004  Trnava – Seminár Dejiny knižnej kultúry Trnavy a okolia – Mgr. B. 

Ružičková 

12. 11. 2004 Martin – Pracovné stretnutie používateľov CD ROMu SNB – Mgr. M. 

Meleková 

12. 11. 2004 Martin – Porada k implementácii systému VIRTUA – Mgr. A. Kmeťová, 

L. Žáčiková 
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18. 11. 2004 Martin – Porada riaditeľov a metodikov knižníc – L. Žáčiková 

23. 24. 11. 2004  Bratislava – Seminár  Kultúrne inštitúcie v konkurenčnom prostredí – 

PhDr. O. Doktorová 

24. 11. 2004  Martin – Zasadnutie Koordinačnej rady SNB – PhDr. B. Snopková, M. 

Hrúzová 

25. 11. 2004  Banská Bystrica – Interaktívny seminár Preventívna ochrana novodobého 

papiera v múzeách, archívoch a historických knižniciach – Mgr. B. 

Ružičková, Mgr. T. Schmidt 

6. 12. 2004 Bratislava – Zasadnutie Koordinačnej rady súborného katalógu periodík 

– J. Vranová 

17. – 19. 12. 2004  Senec – Seminár Projektový manažment a fundraising – PhDr. O. 

Doktorová 

 


