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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov     Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
 
Sídlo     Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica 
Rezort    Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia  príspevková organizácia 
 
Riaditeľka    PhDr. Oľga Lauková 
Členovia vedenia  Lýdia Žáčiková – námestníčka riaditeľky pre knižničnú činnosť, 

vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov 
PhDr. Marianna Bárdiová, PhD. – námestníčka riaditeľky pre 
múzejnú činnosť, vedúca Literárneho a hudobného múzea 
RNDr. Martin Kassa – námestník riaditeľky pre ekonomicko-
správnu činnosť 
Mgr. Peter Majling – vedúci oddelenia absenčných služieb 
Mgr. Eva Legíňová – 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 
PhDr. Oľga Doktorová – vedecká tajomníčka 

    Mgr. Soňa Žabková, PhD. – práca s médiami 
 
 
Kontakt    Telefón:  048/4155067 

Fax:   048/4124096 
e-mail:  svkbb@svkbb.sk 
http://  www.svkbb.sk 
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1.2  Hlavné činnosti 
 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom 
Literárnym a hudobným múzeom je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou 
a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnej a hudobno-múzejnej 
a vydavateľskej činnosti.  
 
Knižnica plní nasledovné úlohy : 

- 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 komplexné knižnično-informačné služby používateľskej komunite  
- 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 

- výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom vlastnej 
edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti a realizáciou kultúrno-vzdelávacích aktivít. 

 
Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje nasledovné úlohy : 
- 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. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE  
 
2.1  Poslanie  
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je verejná, kultúrna, informačná, vedecká, 
vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej a múzejnej činnosti. Je príspevkovou organizáciou 
v priamom riadení Ministerstva kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského a regionálneho 
charakteru. Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru používateľov, čo 
ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a rôznorodosť poskytovaných 
knižnično-informačných služieb.  
Knižnica : 

- zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na všetkých 
nosičoch 

- uspokojuje kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby občanov 
- vytvára informačnú a vedomostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie  
- podporuje nezávislosť rozhodovania a duševný rozvoj  
- poskytuje príležitosti na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času 
- zabezpečuje uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. 
Knižničný fond 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 15 špecializovaných študovní. Ročne knižnica realizuje okolo 
ako 400.000 výpožičiek a  navštívi ju okolo 140.000 návštevníkov, ktorí využijú jej knižnično-
informačné služby a ďalších okolo 100.000 návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích 
a kultúrnych podujatí.  

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. Knižnično-informačné služby dostávajú novú 
dimenziu a kvalitu predovšetkým sústavným rozširovaním využívania informačných 
technológií. 

Knižnica je moderným multifunkčným, multikultúrnym a knižnično-informačným 
centrom napojeným na sieť európskych knižníc a knižničných aktivít, čo prezentuje 
zriaďovaním a prevádzkovaním špecializovaných študovní a pracovísk – InfoUSA, Britské 
centrum, Centrum ruských štúdií, Nemecká študovňa, Vzdelávacie centrum a priestorov na 
kultúrno-spoločenské aktivity - Galéria v podkroví, Divadlo D44. 

Odbornú knihovnícku, bibliografickú a výskumnú činnosť prezentuje knižnica 
realizovaním konferencií, seminárov, aktívov a vydávaním edičných titulov – odborných 
a personálnych bibliografií, zborníkov zo seminárov, publikovaním výsledkov výskumu a pod. 

Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je 
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. 
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2.2 Strednodobý výhľad 
 
 Knižnica je knižnično-informačná a pamäťová inštitúcia, ktorá sa súčasne profiluje ako 
otvorená multifunkčná a multikultúrna organizácia. Jej rozvoj v nasledujúcom období 
predpokladá plnenie nasledovných zámerov : 
 
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 

- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z celoslovenskej bibliografickej registrácie 
patentových spisov a technických noriem 

- participovanie na budovaní súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky 
- zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie 

výpožičného procesu a poskytovaním diferencovaných knižnično-informačných služieb 
používateľom 

- poskytovanie služby 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,  rozširovanie skladby poskytovaných CD ROM 
a on-line databáz 

- rozširovanie služieb poskytovaných handicapovaným a znevýhodneným občanom 
- mikrofilmovanie a digitalizácia periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané a periodík 

regionálneho charakteru 
- zabezpečovanie pravidelnej a systematickej ochrany, biologickej očisty a reštaurovanie 

starých a vzácnych dokumentov 
- riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry 

na Slovensku pasportizáciou tlačí 16. – 17. storočia na území mesta Banská Bystrica, 
výskumom tlačí 16. – 18. storočia z územia Švajčiarska zachovaných na území mesta 
Banská Bystrica a ústavných výskumných úloh  

- realizáciu projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný a materiálny 
rozvoj knižnice, vytvorenie reštaurátorského a digitalizačného pracoviska, rozvíjanie 
aktivít vzdelávacieho centra knižnice,  

- príprava moderných kultúrno-vzdelávacích aktivít  
- zabezpečovanie rozvoja ľudských zdrojov formou interného vzdelávania zameraného na 

moderné formy knižnično-informačnej činnosti, komunikáciu, asertivitu a jazykové 
vedomosti 

 
b/ v oblasti elektronizácie knižnice 
- postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje komplexný knižnično-informačný 

systém VIRTUA, implementovaný v knižnici v roku 2004 
- sústavné modernizovanie používanej výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, scanery) 

a rozširovanie programového vybavenia  
- realizáciu rekonštrukcie a rozšírenie lokálnej počítačovej siete 
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c/ v múzejnej činnosti 
- spracovávanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe  
- spracovanie novej koncepcie expozície v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove  
- širšie zapojenie múzea do riešenia grantových úloh a organizovania odborných seminárov 

a konferencií v spolupráci s Národným múzejným centrom Slovenského národného 
múzea v Bratislave a profesijnými literárnymi, hudobnými a múzejnými organizáciami 

 
d/ v materiálno-technickom zabezpečení 
- zrekonštruovanie komunikačných priestorov na prízemí (vytvorenie šatňových priestorov 

pre používateľov a návštevníkov knižnice) 
- realizovanie prístavby moderných knižničných skladov. 
 
2.3  Plánované použitie finančných zdrojov a strednodobý rozpočtový 

výhľad 
 

Príspevok MK SR na činnosť v roku 2007 predstavuje 24.335 tis. Sk, z toho 14.307 tis. 
Sk na mzdy. V porovnaní so skutočnosťou v  roku 2006, je príspevok o 1.157 tis. Sk nižší. 
Príspevok neobsahuje žiadne kapitálové prostriedky zo štátneho rozpočtu, prípadné kapitálové 
výdavky budú hradené po odsúhlasení MK SR z fondu reprodukcie organizácie. 

Príjmy sú plánované vo výške 2.700 tis. Sk, pričom sa počíta s príjmami z vlastnej 
činnosti, prenájmu priestorov a administratívnych poplatkov za služby. 

V rokoch 2007 – 2008 bude ŠVK zapojená do realizácie projektu „Vytvorenie siete 
s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich 
modernizácie“, v rámci ktorého sa plánuje so stavebnými úpravami prízemia objektu knižnice, 
rekonštrukcie šatní, nákupom technického zariadenia na ochranu knižného fondu ako aj 
počítačového vybavenia  a zariadenia pre zvýšenie úrovne poskytovaných služieb.  
 
3.  KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM  
 
 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici uzavrela s Ministerstvom kultúry SR na rok 
2006 kontrakt č. MK-13833/2005/700/33797. 
 Predmetom kontraktu bolo : 
1. Rozvoj knižnično-informačných služieb predovšetkým zabezpečením akvizičnej činnosti 

kúpou knižničného fondu minimálne v rozsahu 4.000 knižničných jednotiek a jeho 
automatizovaného spracovania a zabezpečením pokračovania retrospektívneho 
automatizovaného spracovania knižničného fondu minimálne v počte 20.000 záznamov. 
Plnenie : 
Na doplnenie knižničného fondu formou kúpy sme vynaložili 1,265.646,3 Sk, čo je 
o 802.449.- Sk menej ako v roku 2005. Z toho 900.000.- Sk bolo hradených z podprogramu 
MK SR 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov, ostatné z vlastných príjmov knižnice. 
Formou kúpy sme doplnili 3.299 knižničných jednotiek. Pri akvizícii sme kládli dôraz na 
doplnenie odborných titulov, ktoré sú drahšie. Nedostatok potrebných duplikátov alebo 
multiplikátov sme riešili tým, že nakúpené knižničné jednotky sme požičiavali prezenčne 
v študovniach, aby boli k dispozícii väčšiemu počtu používateľov.  
V rámci retrospektívneho automatizovaného spracovania knižničného fondu bolo do 
databázy uložených 36.161 záznamov. 
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2. Zabezpečenie minimálne 7.700 registrovaných používateľov a minimálne 150.000 
návštevníkov knižnice. 
Plnenie : V roku 2006 knižnica získala 7.547 registrovaných používateľov. V priebehu roka 
sme uskutočnili viaceré propagačné akcie a podujatia (prezentovali sme knižnicu na 
vysokých a stredných školách), rozšírili sme poskytované služby o novozriadenú Britské 
centrum, rozšírili sme počet obslužných miest v požičovni. Napriek tomu sa nám nepodarilo 
splniť ukazovateľ počtu registrovaných používateľov. Návštevníkov, ktorí využili služby 
knižnice sme v minulom roku evidovali 155.681, ukazovateľ kontraktu bol splnený. 

3. V múzejnej činnosti zabezpečiť kúpu zbierkových predmetov v počte 500 ks a ich následné 
odborné spracovanie; zabezpečiť minimálne 25 tis. návštevnosť a základnú ochranu 
a ošetrenie 175 ks zbierkových predmetov. 
Plnenie : Literárne a hudobné múzeum doplnilo svoj zbierkový fond o 560 ks zbierkových 
predmetov v hodnote 150.000.- Sk hradených z podprogramu MK SR 08T0106 – Akvizície 
zbierkových predmetov. Všetky zbierky boli odborne spracované v elektronickej 
prvostupňovej evidencii v systéme ESEZ. Expozície múzea navštívilo 9.447 návštevníkov, 
25 tisícová návštevnosť uložená v kontrakte bola značne nadhodnotená. V roku 2005 
expozície múzea navštívilo 11.242 návštevníkov. základnú ochranu a ošetrenia sme 
zabezpečili pri 380 ks zbierok a 81 ks zbierkových predmetov sme konzervovali. 

4. Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
Plnenie : Ako formu zápisného do knižnice, alebo vstupného do múzea sme od 
používateľov knižnice a návštevníkov múzea prijali 1.338 kultúrnych poukazov, z toho 
1.004 na zápisné do knižnice a 334 ako vstupné do múzea. Systém kultúrnych poukazov sa 
neodrazil na zvýšení počtu používateľov knižnice ani na zvýšení návštevnosti múzea.  

5. Realizácia prioritných projektov. 
Program 08T01013 – podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
a) Ochrana starých a vzácnych tlačí a zbierkových predmetov – 210.000,- Sk  
b) X. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica – 100.000,- Sk 
c) Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 a Bulharska, Ruska, 

Ukrajiny a Nemecka – 300.000,- Sk 
d) Vydavateľská činnosť knižnice – 170.000,- Sk 
Plnenie : 
AD a) Zabezpečili sme väzbu 1.822 zv. periodík, z toho 1.352 vo vlastnej kníhviazačskej 

dielni a 470 dodávateľsky. 1.140 poškodených kníh sme opravili vo vlastnej dielni. 
Do knižničných skladov sme zakúpili odvlhčovače vzduchu. Študovňu starých 
a vzácnych dokumentov sme vybavili čističkou vzduchu.  

AD b) Uskutočnili sme podujatia, ktorých súpis je uverejnený v prílohe č. 1 
AD c) Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov sa uskutočnilo v dňoch 11. – 13. 5. 

2006 v Štátnej vedeckej knižnici. Hlavnými organizátormi boli Ministerstvo kultúry 
SR, Slovenská národná knižnica v Martine a ŠVK v Banskej Bystrici. Uskutočnilo 
pod záštitou Jána Figeľa európskeho komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
kultúru a ciacjazyčnosť. Ako výstup z kolokvia sme vydali zborník príspevkov na 
CD ROMe. 

AD d) Prostriedky sme použili na vydanie edičných titulov : Pavel Hrúz - personálna 
bibliografia, Ján Hollý – Emil Makovický : Selanky, Ján Mikleš – personálna 
bibliografia, Slovenská republika očami mladých historikov – zborník 
z konferencie. 

Program 08T0101 – Nákup dopravných prostriedkov – 400.000,- Sk 
Plnenie : Zakúpili sme úžitkové motorové vozidlo značky Citroen Berlingo. 
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4.  ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY  
 
 Činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2006 vyplývali z jej 
poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine, v zákone č. 183/2000 Z. z. o knižniciach 
a plnenia krátkodobých a operatívnych činností, ktoré stanovil ročný plán činnosti.  
 

4.1   Náklady na produkty organizácie 
 

Výdavky kryté Činnosti /produkty 
organizácie 

Počet  
zam. 

Odpr. 
h/rok 

Náklady 
na činnosť 

celkom 
Štátny 
rozpočet 

Iné  
zdroje 

Výpožičné služby - absenčné 11 18615 2 856 729,21  2 514 377,30  342 351,91  
Výpožičné služby – prezenčné 
a bibliograficko-informačné 

12 19307 4 110 449,88  3 624 310,17  486 139,71  

Reprografické služby 5 6620 1 070 114,50  921 303,00  148 811,50  
Doplňovanie a spracovanie 
knižničných fondov 

15 22671 4 917 897,31  4 188 687,75  729 209,56  

Bibliografická a výskumná 
činnosť 

7 9972 1 985 961,45  1 746 315,11  239 646,34  

Informatizácia knižnice 2 3389 975 013,65  824 378,81  150 634,84  
Múzejná činnosť 11 18253 3 781 439,02  3 353 499,13  427 939,89  
Riadiaca a ekonomicko-správna 
činnosť 

22 34738 11 410 416,83  10 025 128,73  1 385 288,10  

Spolu 85 133565 31 108 021,85  27 198 000,00  3 910 021,85  
 

4.2  Knižničný fond  
 
 Knižničný fond Štátnej vedeckej knižnice je z vedno-odborového hľadiska budovaný 
ako univerzálny. Fond tvoria knihy, periodiká, oficiálne dokumenty, normy, patenty, 
hudobniny, audiovizuálne dokumenty, kartografické dokumenty, mikrodokumenty, 
elektronické dokumenty. K 31. 12. 2006 knižnica vlastnila 1,667.176 knižničných jednotiek. 
 
4.2.1 Doplňovanie knižničného fondu 
 
 Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo formou povinného výtlačku, kúpou, 
darmi, výmenou a bezodplatným prevodom. Do fondu sme zaradili aj 12 exemplárov 
dokumentov z edičnej činnosti knižnice.  
 Úplnosť povinného výtlačku sme v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z., 182/2000 Z. z. 
a 535/2003 Z. z. pravidelne kontrolovali a reklamovali nedodané tituly. Celkovo sme zaslali 
reklamácie na 336 titulov, na ich základe sme získali 166 titulov, čo je 49 % úspešnosť. 
Vydavatelia ako dôvod nezasielania povinných výtlačkov uvádzajú náklad do 500 výtlačkov. 
Na jednotlivé tituly periodík sme zaslali 151 reklamácií, z ktorých bolo kladne vybavených 90, 
na jednotlivé čísla sme zaslali 339 reklamácií, kladne vybavených bolo 235. 
 Formou kúpy sme doplňovali len odbornú literatúru. Znížili sme počet kupovaných 
exemplárov z jedného titulu. Dostupnosť titulov pre väčší počet používateľov sme sa snažili 
zabezpečiť tým, že boli prístupné na prezenčné používanie v študovniach. 
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 Významnú časť ročného prírastku tvorili dary. Získali sme hodnotné publikácie 
z British Council – ako fond novozriadeného Britského centra, z Veľvyslanectva USA na 
Slovensku na doplnenie fondu InfoUSA, Čínskej ľudovej republiky a z Ruskej federácie. 
 Zvýšil sa aj počet získaných knižničných jednotiek formou výmeny z dôvodu rozšírenia 
spolupráce so zahraničnými partnermi. 
 
Doplňovanie knižničného fondu 
Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
Prírastky celkom 13.418 14.885 13.801 
- z toho : knihy 8.015 9.702 8.311 
               periodiká 1.318 2.007 2.143 
               normy 1.463 1.772 917 
               patenty 1.708 972 1.342 
               CD platne  86 67 293 
               MG pásky 0 0 252 
               hudobniny 400 62 251 
               mapy 78 65 75 
               videokazety 1 3 118 
               CD ROM 157 70 99 
               mikrofilmy, mikrofiše 141 165 0 
Prírastky : kúpou 3.362 5.313 3.299 
                 povinným výtlačkom 6.377 6.297 5.635 
                 darom 3.678 3.247 4.712 
                 výmenou 26 26 137 
                 bezodplatným prevodom 82 2 6 
                 vlastnou publ. činnosťou 34 0 12 
  

Formou povinného výtlačku sme získali 5.635 knižničných jednotiek v hodnote 
1,495.136,7 Sk, formou kúpy 3.299 knižničných jednotiek v hodnote 1,265.646,3 Sk. Dary 
predstavovali 4.712 knižničných jednotiek v hodnote 1,370.503.- Sk, výmena 137 knižničných 
jednotiek v hodnote 50.778.- Sk. 
 
Finančná hodnota prírastku knižničného fondu  

Počet knižničných jednotiek Finančná hodnota v Sk Druh dokumentu 
2005 2006 2005 2006 

Knihy 9.702 8.311 2,989.776,90 2,340.626,6 
Periodiká 2.007 2.143 1,183.708,40 1,326.241,9 
Špeciálne dokumenty 432 1.088 592.802,20 301.988,0 
Normy 1.772 917 463.028,90 201.329,5 
Patenty 972 1.342 9.720.- 13.420,0 
Spolu 14.885 13.801 5,239.036,40 4,183.606,0 
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Finan čná hodnota prírastku  pod ľa spôsobu  nadobudnutia

povinný výtla čok 
1495136

kúpa 1264646

dar 1370503

výmena 50778

 
 Počet odoberaných periodík sa v porovnaní s rokom 2005 zvýšil o 75 titulov. Znížil sa 
počet periodík získavaných kúpou a naopak zvýšil sa počet titulov získavaných povinným 
výtlačkom a darom. 
 
Odoberané periodiká 
Ukazovateľ S 2004 S 2005  S 2006 
Periodiká celkom – tit. 1.183 1.185 1.260 
Z toho : domáce 934 937 994 
             zahraničné 249 248 266 
Podľa spôsobu nadobudnutia - kúpa 273 183 180 
                                               - PV 847 936 991 
                                               - dar 60 62 85 
                                         - výmena 3 4 3 
                                - vlastná činnosť 1 1 1 
 
4.2.2 Spracovanie knižničného fondu 
 
 Spracovanie všetkých druhov dokumentov, ktoré knižnica získava sa realizuje 
automatizovane v knižnično-informačnom systéme Virtua vo formáte MARC21. Pri 
spracovávaní dodržiavame prijaté štandardy a pravidlá – AACR2, ISBD a pokyny Slovenskej 
národnej knižnice v Martine. Celkovo bolo do databázy knižničného fondu spracovaných 
25.247 bibliografických záznamov, z toho 9.446 záznamov o nových prírastkoch, 15.801 
retrospektívne a 34.161 záznamov o exemplároch, z toho 13.801 k novým prírastkom a 20.360 
retrospektívne. Súčasne boli spracované záznamy o autoritách v počte 666. 
 V súvislosti s pokynmi Slovenskej národnej knižnice k bibliografickému spracovávaniu 
dokumentov a v rámci prechodu na formát MARC21 bolo zrekatalogizovaných 7.518 
bibliografických záznamov.  

 Pracovníci oddelenia bibliografie menne a vecne spracovali 230 titulov prírastku starých 
tlačí a knižných dokumentov (z toho 66 hudobnín) s vročením do roku 1950. 
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Spracovanie knižničného fondu 
Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
Katalogizácia - tituly  7.867 10.763 9.446 
- z toho :knihy 5.407 6.963 7.077 
              periodiká 151 157 191 
              normy 1.463 2.030 520 
              patenty 276 1.061 671 
              CD platne 6 128 253 
              hudobniny 363 267 291 
              mapy 48 71 74 
              videokazety 10 5 116 
              MG pásky 2 7 247 
              CD ROM databázy 141 74 6 
Záznamy o exemplároch – nové 12.024 15.162 13.801 
Záznamy o autoritách 341 581 666 
Rekatalogizácia 453 833 7.518 
Retrospektíva - spolu 
- bibliografické záznamy 
- záznamy o exemplároch 

25.200 
9.426 

15.774 

10.296 
3.858 
6.438 

36.161 
15.801 
20.360 

 
4.2.3 Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky KF 
 
 Ochranu knižničných fondov sme realizovali predovšetkým formou väzby 
skompletovaných ročníkov periodík a preväzbou poškodených kníh. Celkove sme zabezpečili 
väzbu 1.822 zv. periodík, z toho 1.352 vo vlastnej kníhviazačskej dielni a 470 dodávateľsky. 
1.140 poškodených kníh sme vo vlastnej dielni opravili. Sústavnú pozornosť venujeme očiste 
knižničných skladov, dodržiavaniu vhodného skladovacieho prostredia (vlhko, teplo, 
zamedzenie vzniku plesní a pod.). Do knižničných skladov boli zakúpené odvlhčovače 
vzduchu. Študovňa starých a vzácnych dokumentov bola vybavená novými regálmi a čističkou 
vzduchu.  
 Používateľov, ktorí požičané dokumenty nevrátili v stanovenom termíne sme pravidelne 
upomínali prostredníctvom systému (nedodržanie výpožičnej lehoty) a formou zasielania 
riaditeľských (641) a predžalobných upomienok (75). Používatelia nahradili 76 kníh, ktoré 
stratili, alebo im boli odcudzené.  
 
 V priebehu roka boli uskutočnené nasledovné revízie : 
- príručnej knižnice oddelenia doplňovania a spracovania knižničných fondov 
- signatúry S 50.000 – 100.000 
- fondu Multimediálnej študovne 
- začalo sa s revíziou fondu Univerzálnej študovne, ktorá bude dokončená v roku 2007. 
 
Revízie a vyraďovanie knižničného fondu 
Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
Zrevidovaný fond 2.854 47.506 46.654 
Vyradené dokumenty  - knihy 10.611 8.241 1.211 
                                    - periodiká 104 120 3.914 
                                    - špec. dok. 64 2.709 105 
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Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov uskutočnila 
obsahové previerky nasledovných čiastkových fondov: 
- fond Univerzálnej študovne 
- fond príručnej knižnice Nemeckej študovne 
- fond príručnej knižnice Bibliografickej študovne 
- fond neviazaných periodík z rokov 2004/2005 informatívneho, inzertného a reklamného 

charakteru 
- fond noriem 
- fond hudobnín 
- fond signatúry S 1 – 100.000 
 Priebežne sa zaoberala návrhmi na vyradenie dokumentov z dôvodu poškodenia a strát 
zavinených používateľmi. 
 
4.3 Knižni čné služby 
 
 Knižnica poskytuje komplex základných a špeciálnych služieb predovšetkým v oddelení 
absenčných služieb, oddelení prezenčných služieb a oddelenie bibliografie. Reprografické 
a kníhviazačské služby poskytuje používateľom oddelenie reprografických služieb.  

Napriek skvalitňovaniu a rozširovaniu knižničných služieb, zvýšenej propagácii 
knižnice už ďalší rok poklesol počet registrovaných používateľov. Znížil sa aj počet 
návštevníkov knižnice. Tento fakt ovplyvňuje skutočnosť, že používatelia na kontakt 
s knižnicou (predlžovanie výpožičiek, rezervovanie dokumentov, objednávanie dokumentov) 
už vo veľkej miere využívajú prístup cez web. 
 
Používatelia a návštevníci knižnice 
Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
Registrovaní používatelia 8.155 7.697 7.547 
Z toho do 15 rokov 9 14 15 
Návštevníci knižnice spolu 140.042 164.890 155.681 
Z toho : návštevníci – požičovne 86.175 76.702 70.969 
             návštevníci študovní spolu 48.102 43.257 41.820 
             návštevníci OPAC * 44.931 42.892 
*V predchádzajúcich rokoch sa údaj evidoval v rámci študovní 
 
Výpožičky 
Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
Výpožičky spolu  382.903 402.721 393.080 
Z toho :Absenčné  133.527 149.737 144.225 
            Cirkulačná výpožičná služba 120 321 53 
            MVS – iným knižniciam 1.208 2.074 2.658 
            MVS – z iných knižníc 459 567 723 
            MMVS – iným knižniciam - 6 5 
            MMVS – z iných knižníc    87 125 238 
            Prezenčné výpožičky 247.502 249.891 245.178 
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4.3.1 Absenčné služby 
 
Požičovňa 
 Začiatkom roka sme zvýšili počet obslužných miest zo štyroch na šesť, čím sa 
skvalitnila a zrýchlila obsluha používateľov. 
Činnosť požičovne bola charakterizovaná plnením nasledovných úloh : 
- údaje o používateľoch sme spracovávali automatizovane v zmysle pokynov a zásad 

dohodnutých na poradách celoslovenskej pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v systéme 
Virtua 

- zrýchlili sme vybavovanie pri registrácii a preregistrácii používateľov sprístupnením 
formulára na predregistráciu cez webu a používaním knižničných čipových kariet a 
študentských čipových kariet 

- používatelia rutinne používali na objednávanie dokumentov elektronickú žiadanku prístupnú 
cez web a možnosť elektronického rezervovania dokumentov, čo sa prejavilo zvýšením počtu 
rezervácií,  

- na základe elektronických rezervácií používateľmi sme odoslali 4.118 oznamov o dostupnosti 
rezervovaných dokumentov, čo je o 1.501 viac ako v roku 2005 a z uvedeného počtu až 1.711 
oznamov malo formu e-mailovej správy 

- používatelia využívali možnosť elektronického prolongovania výpožičnej lehoty a podstatná 
časť zo 49.503 prolongácií sa uskutočnila týmto spôsobom 

- v zmysle novely knižničného poriadku sme posielali používateľom len riaditeľské 
a predžalobné upomienky, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme zvýšili úspešnosť pri 
vybavovaní upomienok na 90 % 

- zapojili sme sa do projektu „Kultúrne poukazy“, prijali sme 1.004 kultúrnych poukazov ako 
platbu za zápisné študentov a pedagógov základných a stredných škôl. 

 
Knižni čné sklady 

Pracovníci knižničných skladov : 
- vybavovali požiadavky používateľov na absenčné výpožičky  
- požiadavky na prezenčné výpožičky prostredníctvom študovní pripravili 15.529 zväzkov kníh 

a viazaných periodík 
- prednostne vybavili 2.507 požiadaviek na expresné absenčné výpožičky 
- v letných mesiacoch júl a august presunuli zo študovne viazaných periodík do knižničných 

skladov 664 zväzkov a zo skladov do študovne 628 zväzkov viazaných periodík 
- pripravovali knihy a viazané periodiká na retrospektívne označovanie čiarovými kódmi a 

spracovanie záznamov o exemplári 
- uskutočnili presuny fondu kníh (približne 12 000 zv.) do novoupravených priestorov  

v skladoch, čím vytvorili priestor na ukladanie nového prírastku kníh v roku 2006 a 2007  
- v rámci plnenia úloh retrospektívneho ukladania údajov o fonde spracovali 1.261 záznamov 

o exemplároch a označili dokumenty čiarovými kódmi 
- v spolupráci s oddelením doplňovania a spracovania fondov sa podieľali na revízii 

a obsahovej previerke knižničného fondu. 
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4.3.2 Prezenčné služby 
 
Úsek študovní 

Prezenčné výpožičné služby poskytuje komplex študovní knižnice, ktoré boli v roku 
2006 rozšírené o novovytvorené Britské centrum. Vzniklo na základe podpísanej dohody medzi 
Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a British Council. Slávnostne bolo otvorené  
6. októbra za účasti Judith Anne Macgregor, veľvyslankyne Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska v SR.  

Lepšie využitie knižničného fondu a zvýšenie výpožičiek v jazykových centrách 
(Nemeckej študovni, InfoUSA a Britskom centre) sme zabezpečili umožnením absenčného 
požičiavania vybraných dokumentov. 

Na základe realizovaného prieskumu využitia fondu študovne viazaných periodík sme 
ho aktualizovali o tituly, ktoré sú používateľmi žiadané. 

Podpísali sme dohodu o spolupráci s Úniou nevidiacich pri poskytovaní knižnično-
informačných služieb Čítacieho a internetového pracoviska pre nevidiacich a slabozrakých. 

V Univerzálnej študovni sme sprístupnili používateľom 3 personálne počítače 
a v Študovni viazaných periodík na prístup do elektronického katalógu knižnice.  

Príručné fondy študovní sme pravidelne aktualizovali o nové knižničné a informačné 
dokumenty. 
 
Návštevníci a výpožičky v študovniach 

Návštevníci Výpožičky Študovňa 
S 2004 S 2005 S 2006 S 2004 S 2005 S 2006 

Univerzálna študovňa 14.967 15.118 13.352 114.625 131.355 125.740 
Študovňa el. inf. zdrojov 6.902 6.251 *  34 - *  
Študovňa odborných periodík 6.183 8.186 7.412 39.078 52.421 56.104 
Študovňa el. kníh a periodík 228 135 145 - - - 
Multimediálna študovňa 1.610 1.123 1.049 30 54 372 
Študovňa viazaných periodík 5.279 4.691 5.042 28.195 26.866 27.773 
Štud. špec. tech. a legisl. dok. 1.591 1.182 744 7.971 6.420 4.624 
Študovňa hudobnín a AV dok. 2.061 881 1.376 6.768 2.120 3.906 
Nemecká študovňa 3.523 4.009 4.062 16.295 25.447 20.031 
Centrum ruských štúdií - 132 325 - 629 825 
Info USA - 332 1.122 - 508 389 
Britské centrum - - 498 - - 515 
Stredisko európskych inf. 142 156 133 - 107 59 
Bibliografická študovňa 672 755 *  2.544 3.026 *  
Štud. knihovníckej literatúry 22 17 32 144 39 38 
Štud. starých a vzácnych dok. 137 289 429 376 899 1.314 
Bibl. informačné a databázové 
centrum 

*  *  6.099 *  *  3.488 

* Od septembra 2006 bola zlúčená študovňa elektronických informačných zdrojov a bibliografická študovňa 
a vytvorené bibliograficko-informačné a databázové centrum. Návštevníci a výpožičky sú za rok 2006 evidované 
už v novovytvorenom centre. 
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Úsek konzultantských služieb a MVS 
 Úsek poskytuje informačné a konzultačné služby v klasických katalógoch knižnice 
a v on-line katalógu prostredníctvom modulu Chameleon i-portál systému Virtua. Zvýšenú 
pozornosť venujeme inštruktáži novoregistrovaných používateľov a ich práci so systémom 
vyhľadávania a objednávania dokumentov, sledovanie a kontrolu vlastného používateľského 
konta, predlžovaniu výpožičiek a rezervovaniu dokumentov. Úsek katalógov navštívilo viac 
ako 40.000 návštevníkov fyzicky v priestoroch knižnice, súčasne elektronický katalóg knižnice 
navštevujú používatelia denne cez web. V uplynulom roku sa na úseku realizovalo 209 
telefonických objednávok dokumentov, 1.874 expresných výpožičiek. Na elektronickú službu 
Spýtajte sa knižnice sa so svojou otázkou obrátilo 226 používateľov knižnice. 
 Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby prišlo od iných knižníc 3.628 
požiadaviek, vybavených bolo 2.658. Pre našich používateľov sme od iných knižníc žiadali 
1.221 dokumentov, vybavených bolo 723. Prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej 
služby sme poskytli iným knižniciam 238 výpožičiek a od iných knižníc sme realizovali 5 
výpožičiek. V cirkulačnej výpožičnej službe periodík bolo realizovaných 53 výpožičiek. Na 
požiadanie používateľov sme poskytovali aj elektronickú formu dokumentov – predovšetkým 
článkov z časopisov.  
 
4.3.3 Reprografické služby 
 
 Reprografické služby pre používateľov knižnice poskytuje oddelenie reprografických 
služieb a oddelenie prezenčných služieb v študovniach, v ktorých sú umiestnené kopírovacie 
zariadenia.  
 Oddelenie reprografických služieb realizuje aj kopírovacie služby pre potreby knižnice, 
kníhviazačské služby pre používateľov aj pre knižnicu. Súčasne zabezpečuje plnenie úloh 
v oblasti organizovania a inštalovania výstav v priestoroch knižnice a úloh v oblasti grafického, 
výtvarného a dizajnového riešenia vydávaných edičných titulov a materiálov propagačného 
a prezentačného charakteru. Prehľad realizovaných výstav je uvedený v prílohe správy. 
 
Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
Fotokópie čierno-biele pre používateľov 133.735 138.891 109.741 
- v reprografickej dielni 50.787 49.921 39.802 
- v študovniach 82.948 88.970 69.939 
Fotokópie pre potreby knižnice 106.146 42.965 127.588 
Fotokópie farebné 7.272 19.337 34.434 
- pre používateľov 169 171 261 
- pre knižnicu 7.103 19.166 34.173 
Knižná väzba - pre používateľov 80 108 133 
                      - pre potreby knižnice 4.016 2.956 3.817 
Knižná väzba - tvrdá 1.776 2.193 3.298 
                      - mäkká 2.240 1.171 658 
Iné knihárske práce 142.165 108.722 164.707 
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4.4  Bibliografická činnosť 
 
4.4.1  Celoštátne a nadregionálne úlohy  
 
Participácia na budovaní registrujúcej SNB – séria články na základe dohody so 
Slovenskou národnou knižnicou v Martine  
 V zmysle vykonávacieho protokolu na rok 2006 oddelenie analyticky spracovalo 410 
bibliografických záznamov z odborných a vedeckých zborníkov v  systémovom prostredí 
Virtua v celoslovenskej databáze. 
 
Plnenie úlohy ústredného špecializovaného a koordinačného pracoviska s tematikou 
národného odboja a SNP na Slovensku  

Pracovníčka oddelenia zodpovedná za koordináciu spracovávania monografických 
a periodických bibliografických súpisov s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku, sa 
pravidelne zúčastňovala zasadnutí Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre 
bibliografickú činnosť v Slovenskej republike a plnila úlohy v zmysle prijatých uznesení.  

Na základe platných legislatívnych dokumentov o koordinácii bibliografickej činnosti 
sme uskutočnili prieskum predpokladanej bibliografickej činnosti na rok 2007 v odboroch 
národný odboj a SNP, územné plánovanie, urbanizmus, tvorba krajiny, architektúra, cestovný 
ruch. Oslovili sme podľa adresára MK SR všetky knižnice s adresou elektronickej pošty. Na 
základe odpovedí sme vypracovali podklady pre evidenčný súpis plánovaných bibliografických 
prác na rok 2007 a tiež vyhodnotenie celoslovenskej bibliografickej činnosti v špecializácii 
národný odboj Slovákov za rok 2006. 
 
Kooperácia so Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave pri budovaní bázy dát 
Pedagogický bibliografický spravodajca – séria články 

Komisia pre tvorbu článkovej databázy Pedagogický bibliografický spravodajca v roku 
2006 nezasadala z dôvodov organizačných zmien a konverzie údajov z pôvodného systému do 
celoslovenského knižnično-informačného systému Virtua. Pracovníčka, ktorá je členkou 
komisie, vyexcerpovala z vybraných titulov periodík z odboru pedagogika 150 záznamov, ktoré 
budú spracované v systéme Virtua podľa ďalších pokynov kompetentnej inštitúcie. 
 
4.4.2 Regionálne úlohy 
 

V rámci plnenia regionálnych úloh sme pokračovali v budovaní bázy dát „Pamäť mesta 
Banská Bystrica“ excerpovaním periodík vychádzajúcich po roku 2000. Do databázy bolo 
uložených 357 záznamov.  
 
Budovanie databáz 
Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
 Banská Bystrica 

- excerpované 
záznamy 

- konverzia záznamov 

 
1.013 

 
9.000 

 
4.716 

 
3.192 

 
357 

 
0 

- pedagogická databáza 180 0 150 
- zborníky pre SNB  0  0 410 
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Úsek súbežnej bibliografie 
 Na úseku súbežnej bibliografie sme sa zamerali na excerpovanie informačných 
zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového materiálu pre edičné tituly, ktoré boli v roku 
2006 vydané:  
 Pavel Hrúz : výberová personálna bibliografia (Soňa Šváčová), zameraná na 
literárnu i rozhlasovú tvorbu Pavla Hrúza obsahuje 544 záznamov, zoznam zbierkového 
materiálu uchovávaného v Literárnom a hudobnom múzeu, vedecké štúdie Petra Cabadaja 
a Štefana Šmihlu 

Ján Mikleš : personálna bibliografia (Michaela Garaiová, Anna Klimová, Oľga 
Lauková); úvodnú štúdiu napísala Oľga Lauková ; recenzoval Milan Jurčo. Spracovaná pri 
príležitosti konania vedeckej konferencie Ján Mikleš – významná osobnosť dejín slovenskej 
pedagogiky (1911 – 1997), venovanej 10. výročiu jeho úmrtia a pri príležitosti 230. výročia 
vydania Ratio educationis 1777. Publikácia obsahuje 858 záznamov – včítane záznamov 
o archívnych materiáloch z pozostalosti, uchovávaných v ŠVK 

Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. : výberová personálna bibliografia 
(Blanka Snopková) uverejnená v zborníku Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry 
histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. S. 7-32. 
Dokumentuje život a dielo prof. Júliusa Albertyho, obsahuje 250 záznamov, včítane ohlasov na 
dielo, kalendárium, zoznam ocenení a štátnych vyznamenaní, najvýznamnejších prednášok 
a referátov, študijných a prednáškových pobytov, ukončených grantových projektov a ďalšie 
informácie. 
 
Úsek retrospektívnej bibliografie 

Podieľali sme sa na príprave výberového seminára k starším dejinám pre študentov 2. 
ročníka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
s názvom: Dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Zabezpečovala prednášky a konzultácie 
k spracovaniu seminárnych prác. Pracovisko a výsledky svojho výskumu sme prezentovali na 
viacerých slovenských odborných podujatiach. Bibliograficky sme spracovávali staré a vzácne 
tlače do databázy fondu knižnice. 

 
4.4.3 Bibliograficko-informačné a databázové centrum 
 
 Vzniklo v septembri zlúčením Bibliografickej študovne a Študovne elektronických 
informačných zdrojov. Poskytuje používateľom komplex bibliografických a rešeršných služieb 
z klasických aj elektronických informačných zdrojov. Centrum bolo organizačne začlenené do 
bibliografického oddelenia. Používateľom sú k dispozícii súbežné i retrospektívne 
bibliografické súpisy v tlačenej aj elektronickej podobe, vydávané knižnicami, 
dokumentačnými a informačnými pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí. Súčasne 
zabezpečuje používateľom prístup do internetu a službu prepisu vlastných textov používateľov 
na počítači. 
 K centru je pričlenené Stredisko európskych informácií, ktoré prezenčne sprístupňuje 
verejnosti literatúru týkajúcu sa Rady Európy a Európskej únie v slovenskom, anglickom 
a francúzskom jazyku, zbierku rozsudkov a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva 
v Štrasburgu, zabezpečuje bezplatný prístup na internetové stránky Rady Európy. 
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Ukazovateľ S 2004 S 2005 S 2006 
Spracované rešerše spolu 3.149 3.012 2.436 
Z toho : automatizované 3.136 3.000 2.290 
             klasické 13 12 146 
Informácie  5.476 16.502 31.064 
Prístup do internetu 3.924 3.692 4.358 
Exkurzie  131 79 91 
 - počet účastníkov exkurzií 2.442 1.404 1.723 
 
 
4.5 Vedecko-výskumná činnosť 
 

Výskum v roku 2006 prebiehal v rámci troch hlavných vedecko-výskumných úloh, 
podľa spracovaného plánu vedecko-výskumnej činnosti oddelenia bibliografie na roky 2006-
2008. 
 
1. Bibliografický systém protifašistického hnutia a Slovenského národného povstania 

19. – 20. apríla 2006 sme v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu a Katedrou histórie 
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici usporiadali vedeckú 
konferenciu s medzinárodnou účasťou Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých 
historikov. Piaty, jubilejný ročník tohto odborného podujatia mal podnázov Slovenská 
republika medzi Povstaním a zánikom 1944 – 1945 a bol zameraný na jedno z najmenej 
preskúmaných období slovenských dejín. Jedná sa o historickú etapu, na ktorú sú 
v súčasnosti v rámci historickej obce rozporuplné pohľady a interpretácie.  
Na konferencii vystúpila s príspevkom František Hrušovský – tvorca syntézy 
slovenských dejín Mgr. Mária Bôbová. 
Zborník príspevkov z konferencie, ktorý sme vydali, je doplnením a obohatením dosiaľ 
existujúcich poznatkov o tomto období a prispeje k bližšiemu spoznávaniu dejín nášho 
národa.  

  
2. Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta 

Pamäť mesta Banská Bystrica 
Pokračovali sme v budovaní bázy dát Pamäť mesta Banská Bystrica, excerpovaním 
periodík vychádzajúcich po roku 2000. Do databázy bolo uložených 357 záznamov.  
Tlače 16. storočia na území mesta Banská Bystrica 
Plnenie úlohy pokračovalo výskumom a spracovaním fondu starých a vzácnych tlačí ŠVK 
v Banskej Bystrici. Do databázy bolo uložených 115 bibliografických záznamov. 
Pečiatky na dokumentoch fondov banskobystrických knižníc 
Pokračoval prieskum pečiatok na dokumentoch knižničného fondu ŠVK a v depozitári 
LHM. Čiastkové výsledky výskumu boli spracované a po doplnení budú publikované.  

 
3. Dejiny školských knižníc na Slovensku 

Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania na Slovensku 
v 18. a 19. storočí 
Pokračoval výskum Seminárnej knižnice. Bibliograficky bolo spracovaných a do databázy 
ŠVK uložených 801 záznamov o tlačiach 18.-19. storočia.  
29. – 30. marca 2006 sme zorganizovali v spolupráci s Katedrou histórie Fakulty 
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedrou histórie 
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Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Poľským inštitútom v Bratislave 
a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV multidisciplinárnu vedeckú konferenciu 
s medzinárodnou účasťou pod názvom Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Konferencia 
nadviazala na vedecké podujatia k cirkevným dejinám, ktoré sa konali v roku 1999 - Rehole 
a kláštory v stredoveku a v roku 2003 - Pohanstvo a kresťanstvo. Na konferencii vystúpili 
zástupcovia rôznych spoločenskovedných disciplín (histórie, religionistiky, teológie, 
sociológie, umenovedy, etnológie, literárnej vedy a pod.). Táto téma nebola zatiaľ na 
Slovensku komplexnejšie spracovaná. Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, budú 
publikované v zborníku. 

 
 
4.6  Edičná činnosť  
 
Knižni čná oblasť 
1. Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. : zborník príspevkov z konferencie 

usporiadanej v Banskej Bystrici 27. – 28. septembra 2005 / Editori Imrich Nagy, Igor 
Graus. 302 s.  

2. Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. : zborník príspevkov z konferencie 
usporiadanej v Banskej Bystrici 27. – 28. septembra 2005 / Editori Imrich Nagy – Igor 
Graus.– 342 s.  

3. Pavel Hrúz : výberová personálna bibliografia / Zost. Soňa Šváčová  – 95, [3] s.  
4. Ján Mikleš : personálna bibliografia / Zost. Michaela Garaiová, Anna Klimová, Oľga 

Lauková ; úv. štúdia Oľga Lauková ; recenzoval Milan Jurčo. – 135 s.  
5. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V. : (Slovenská republika 

medzi Povstaním a zánikom 1944 – 1945) / Editori Michal Šmigeľ, Peter Mičko, Marek 
Syrný ; recenzenti Karol Fremal, Július Alberty, Pavol Martuliak, Ján Stanislav. – 465 s. 

6.  Libraries in the Knowledge Society : Collection of the 1-st Colloquium of Library 
information Employees of the V4+ papers 11 – 13 May 2006 Banska Bystrica Slovakia. 
Knižnice v znalostnej spoločnosti. Zborník z prvého kolokvia knižnično-informačných 
pracovníkov krajín V4+ konaného 11. – 13. mája 2006 v Banskej Bystrici. CD ROM. 

7. Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti : Zborník 
príspevkov zo 6. ročníka odborného seminára konaného 31. 3. 2006 v Banskej Bystrici / 
Zost. Mária Meleková CD ROM. 

8. Selanky / Ján Hollý, Emil Makovický. – 109 s.  
9. Zoznam objednaných a dochádzajúcich periodík do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 

Bystrici v roku 2006 / Zost. Jana Vranová. – 59 s.  
10. Knižni čné noviny : Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. č. 1 - 4 
 
Múzejná oblasť 
1. Podobenky : Zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / Zost. Jana 

Borguľová, Vladimír Patráš. – 66 s. 
2. Sólo : Zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / Zost. Jana Borguľová, 

Vladimír Patráš. – 78 s.  
3. Emancipácia v slovenskej literatúre : Zborník z odborného seminára, Banská Bystrica  

24. februára 2005 / Zost. Z. Troligová. – 71 s.  
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4.7  Automatizácia a internetizácia  
 
Automatizáciu a internetizáciu charakterizovali v roku 2006 najmä nasledovné činnosti: 
Prevádzka knižnično-informačného systému Virtua 
- spravovanie užívateľov v systéme 
- nastavovanie a úpravy parametrov systému  
- potlač čipových kariet  
- predregistrácia čitateľov cez internet. 
Prezentácia knižnice 
- vytvorenie www stránok pre Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4+  
- aktualizácie www stránok knižnice a  informačného panela s dotykovou obrazovkou, 

pridanie metadát do web sídla knižnice 
- vytvorenie intranetovej siete pre zamestnancov 
- tvorba prezentácií a ich premietanie cez digitálny videoprojektor na podujatiach knižnice. 
Generovanie a tlač výstupov 
- upomienky a oznamy pre používateľov knižnice, štatistické ukazovatele pre oddelenie 

absenčných služieb 
- prírastkové zoznamy monografií, periodík, hudobnín, patentov, noriem pre oddelenie 

fondov 
- miestne zoznamy podľa lokácií na vykonanie čiastkových revízií knižničného fondu 
- návrhy propagačných materiálov, pozvánok na podujatia a pod. 
Aktualizácia databáz 
- pravidelná aktualizácia databáz ČNB, JASPI, Firemný monitor a monitor tlače, Úradný 

vestník EU, Bibliomedica, SEPI v jednotlivých študovniach a pracoviskách knižnice 
- prevádzkovanie ekonomických softvérov a generovanie výstupov zo systému Štátnej 

pokladnice. 
Ostatné činnosti 
- správa serverov, operačných systémov, databáz, mailového a webového servera 
- zabezpečovanie chodu počítačov a počítačovej siete 
- údržba a aktualizácia programového vybavenia 
- nainštalovanie novej multilicencie antivírusového programu na 100 počítačoch 
- inštalácie a reinštalácie používaných programov 
- operátorské činnosti vo vzťahu k ostatným oddeleniam 
- zaškoľovanie nových zamestnancov na prácu so systémom Virtua  
- grafická úprava 4 čísel Knižničných novín 
- nákup, výmena a evidencia náplní do tlačiarní. 

Vo februári bola zakúpená licencia antivírusového programu na 100 PC a 1 licencia 
softvéru Macromedia Dreamweaver. Výpočtová technika bola v priebehu roka doplnená o dva 
notebooky, USB disk 4GB, laserovú čierno-bielu tlačiareň, dva UPS záložné zdroje, osobný 
počítač s tenkým monitorom do Nemeckej študovne. 

K 31.12.2006 boli v prevádzke 4 servere, 1 hardvérový firewall, 3 notebooky a 124 
osobných počítačov, z toho 54 pre verejnosť a 70 pre pracovníkov. Do lokálnej počítačovej 
siete ŠVK bolo pripojených 121 PC. Prístup na Internet bol pre verejnosť z 54 PC (z toho na 13 
PC - len Chameleon – iPortál, 13 v počítačovej učebni, zvyšných 28 PC voľne dostupný 
internet). Zamestnanci používali 67 PC s prístupom na internet, 3 PC neboli zapojené 
v počítačovej siete. Pre verejnosť bolo prístupných 8 tlačiarní a 2 skenere (jeden v Čítacom 
a internetovom pracovisku pre nevidiacich). Zamestnanci mali k dispozícii 12 tlačiarní a 3 
skenere. Poskytovateľom internetu pre knižnicu je združenie SANET. 
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4.8  Múzejná činnosť  
 
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 zamestnanci múzea 
inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Tajove, Podkoniciach, Môlči, Očovej, Blatnici, 
Turčianskom Petri, Semerove, vo Zvolene, v Brezne, Kremnici, Martine, Prešove, Bratislave, 
v Prahe, Přerove, Olomouci a v Hradci Králové.  
 
Akvizícia 

Nové zbierkové predmety doplnili dokumentáciu 
osobností, inštitúcií, súborov, divadiel, hudobných 
telies, podujatí a festivalov. Za pozoruhodné možno 
považovať akvizície rodinnej korešpondencie 
a fotografií J. Gregora Tajovského, osobných predmetov 
Gustáva K. Zechentera Laskomerského (kalamár, 
svietnik, lekársky kufrík), ľudových hudobných 
nástrojov a detských zvukových zábaviek od súčasných 
výrobcov, bábok, fotografií a bulletinov bábkarského 
súboru Slniečko zo Semerova, návrhov scén Jany 
Pogorielovej-Dušovej, bábok od súčasného výrobcu  

J. Šimona, bábok, vzácnych scénografických archov a rodinného bábkového divadla od 
zberateľa I. Rymarenka, ako aj historických bábok zo zbierky Jozefa Slivku z Valaskej. Kúpou 
boli získané predmety v sume 150.000,- Sk. 
 
Akvizícia za rok 2006 podľa skupín zbierok 
Odbor prír. č. ev.č. ks Cena 

Hudba 112 112 112 54.444,- 
Literatúra 395 395 395 93.861,- 
Knižnica - literárne zbierky 42  42 42 1 427,- 
Knižnica - hudobné zbierky 11 11 11 268,- 
Spolu  560 560 560 150.000,- 
 
Akvizícia za rok 2006 podľa spôsobu nadobudnutia zbierok 
 Kúpa Dar Vlastná činnosť Prevod 

 pr.č.  jd. ks pr.č. jd. ks pr.č. jd. ks  

Hudba 61 61 61 17 17 17 34 34 34 - 
Literatúra 130 130 130 120 120 120 145 145 145 - 

Knižnica – 
literárne zbierky 14 14 14 5 5 5 23 23 23 

- 

Knižnica - 
hudobné zbierky 3 3 3 6 6 6 2 2 2 

- 

Spolu  208 208 208 148 148 148 204 204 204 - 
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Výskum 
 
Kurátori riešili 6 výskumných úloh :  
- Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (M. 

Šípka) 
- Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 1962-

1990  (PaedDr. J. Borguľová)  
- Podiel kultúrnych spolkov na rozvoji kultúrno-spoločenského života v Banskej 

Bystrici v rokoch 1850-1918 (Mgr. Z. Troligová) 
- Pôsobenie vojenských hudieb na Slovensku (PhDr. M. Bárdiová, PhD.) 
- Podiel Alfonza Mojžiša na hudobnej kultúre obce Podkonice (Mgr. Z. Čemanová) 
- Tradície bábkarstva na Slovensku (Mgr. S. Žabková, PhD.) 

Výstupmi boli publikované štúdie a referáty na vedeckých konferenciách doma 
a v zahraničí, odborné semináre, prednášky, príspevky v médiách, výstavy a akvizícia nových 
zbierok: 
 
4.8.2 Správa, evidencia a ochrana zbierok 
 
Prvostupňová evidencia zbierok 
Komisia na tvorbu zbierok rokovala 7x. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej 
prvostupňovej evidencii v počte 560 prírastkových čísiel. Priebežne sme retrospektívne 
spracovávali staršie zbierky v 1. stupni evidencie elektronickým spôsobom v systéme ESEZ 
v počte 2.196 prírastkových čísiel.  
 
Celkový stav zbierkových predmetov k 31.12.2006 z hľadiska evidencie zbierok 
Prírastkové čísla Evidenčné čísla Kusy 
31 964  36 306 52 629 

 
Kategorizácia zbierkového fondu 
Uskutočnili sa 4 zasadnutia Kategorizačnej komisie (KTK). Celkovo bolo skategorizovaných 
1.360 jd/1.360 ks zbierkových predmetov z literatúry a hudby. 
Druhostupňová evidencia zbierok 
V druhostupňovej evidencii bolo elektronicky spracovaných 805 jd/805 ks zbierkových 
predmetov. Rekatalogizovaných starších zbierok: 30 jd/30 ks. 
Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov 
Novozískaným zbierkam bolo pridelených 207 signatúr a evidenčných čísiel, spracované boli 
súpisy uloženia. Zabezpečovali sme príjem 1.235 jd/1.360 ks zbierok a výdaj: 2.527 jd/2.847 
ks. Podľa plánu revízií sme zrevidovali 7604 jd /10 323 ks zbierok.  
Konzervátorské a fotografické práce 
Zabezpečovali sme základné ošetrenie zbierkových predmetov, kontrolu vlhkomerov 
a teplomerov v depozitároch, v prípade potreby sme realizovali konzervátorský zásah 
v expozíciách. Konzervovali sme 81 ks zbierkových predmetov. Konzervovanie Kollárovskej 
knižnice v SNK Martin nebolo z finančných dôvodov doteraz doriešené. Zabezpečovali sme 
fotodokumentáciu zbierok (384 jd), skeny a fotografie z podujatí a pre bádateľov (1843 ks). Pre 
tlač a publikácie múzeum poskytlo 30 ks fotografií. 
Ústavná knižnica 
Spracovali sme 200 kníh, zabezpečili príjem 803 kníh a výdaj 921 kníh. Vyhľadávali sme 
citácie, portréty, podpisy a pod. z kníh podľa potrieb zamestnancov a bádateľov.  
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Dokumentačná činnosť 
Zo všetkých podujatí a výstav LHM sme zhromažďovali propagačné a dokumentačné materiály 
a odosielali ich do Muzeologického kabinetu SNM Bratislava. Elektronicky sme spracovali 
dokumentáciu 14 podujatí. Odborní zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii osobností, 
umeleckých telies a inštitúcií, súborov a podujatí aj na evidenčných listoch osobností, inštitúcií 
a akcií, prostredníctvom fotografií, audio - a videozáznamov.  
Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár 
Fond videozáznamov LHM sme doplnili vlastnými nahrávkami súčasného literárneho 
a hudobného života regiónu (63 x/110 hod.). Videozáznamy z nových javiskových premiér 
podľa dohody sme odovzdávali Divadelnému ústavu v Bratislave. Podľa požiadaviek bádateľov 
sme poskytovali fond videozáznamov a zbierkový audiovizuálny fond na prezenčné štúdium a 
vykonávali konzultačné služby. Videokopírovanie sme realizovali 50x v trvaní 136 hod., 
audiodokumentáciu 5x v trvaní 14, 5 hod.  
 
4.8.3 Prezentačná činnosť 
 
4.8.3.1  Expozície 
Priebežne sme zabezpečovali prevádzku a propagáciu expozícií múzea: 
- Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove 
- Pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove 
- Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach 
- Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici 
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v Banskej Bystrici 
16. 8. 2006 múzeum pripravilo v Pamätnom dome J. G. Tajovského nekonvenčné náučné 
podujatie: Na posiedke u Gregorovcov (čítanie Tajovského poviedok v rodnej drevenici pri 
petrolejke).  
Expozíciu Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v druhom polroku 2006 častejšie 
navštevovali účastníci tvorivých dielní v rámci grantového programu Priestor bez bariér pre 
znevýhodnené skupiny ľudí. 
 
Návštevnosť v expozíciách za rok 2006 
Poradie Druh:  Škol. 

výpravy 
Iné výpravy Jednotlivci Cudzinci SPOLU 

1. 
Expozície v Tajove - PD 
JGT a PI J. Murgaša  3.319 185 116 4 3.624 

2. PI Pavla Tonkoviča v 
Podkoniciach 50 30 10 10 100 

3.  Múzeum – domov múz 2.780 1.180 440 266 4.666 
4.  Ľudové hudobné nástroje 

na Slovensku 550 220 130 157 1057 
SPOLU  6.699 1.615 696 437 9.447 
 
V roku 2006 sme pripravili novú expozíciu V. F. Bystrého a Hudobný fond rodiny 
Ostrolúckych (5 výstavných plôch) pre Obecné múzeum v Ostrej Lúke. Scenár: Mgr. Z. 
Čemanová (V. Figuš - Bystrý), PhDr. M. Bárdiová (Hudobný fond rodiny Ostrolúckych a A. J. 
Hiray), realizácia: V. Červený. Expozícia bola otvorená 14. 5. 2006. 
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Výstavy 
Takto vidia moje ruky -  výstava prác slabozrakých a nevidiacich občanov, (výrobky 
z projektu SPP), 16. - 28. 2. 2006 v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. 
Priestor pre všetkých – výstava z prác marginalizovaných skupín (projekt SPP z roku 2005) 
20. 4. - 15. 5. 2006 v Štátna vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 
Nové bábkarske akvizície zo zbierok ŠVK - LHM 
20. 6. - 7. 8. 2006 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 
Výstava bola inštalovaná v ďalších mestách: 
- 17. 8. - 3. 9. 2006 v Mestskej galérii v Trenčíne 
- 9. - 6. 10. 2006 v Dome kultúry v Ilave 
- 10. - 27. 10. 2006 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici 
- 11.- 31 12. 2006 v Dome kultúry v Púchove. 
 
Putovné výstavy 
- Básnik a jeho mesto (Mikuláš Kováč) počas celého roka, pobočky Verejnej knižnice 

Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 
- Ľudo Ondrejov - 15. 3. - 23. 6. 2006, ZŠ Tatranská v Banskej Bystrici 
- Terézia Vansová - 5. 4. - 30. 6. 2006, ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici 
- Terézia Vansová - 16. 10. - 21. 10. 2006, Študijnej a vedeckej knižnici v Hradci Králové 
- Ľudo Ondrejov - od 18. 9. 2006, ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici 
- Ján Cikker - od 29. 11. 2006, v ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici 
 
4.8.3.2 Vedeckovýskumná činnosť 
 
- Zdenko Mikula, život a dielo, odborný seminár venovaný 90. narodeninám skladateľa sa 

uskutočnil v ŠVK 27. 4. 2006 v koncepcii M. Bárdiovej, ktorá predniesla aj referát Pocta 
Zdenkovi Mikulovi. Na seminári sa účastníkom prihovoril aj majster Z. Mikula. 

- Odborný seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol zameraný na tému Žena 
v múzeu s podtitulom Európa, spoločné dedičstvo. V koncepcii M. Bárdiovej sa uskutočnil 
v LHM 27. 9. 2006. Na seminári za LHM predniesli referáty M. Bárdiová a J. Borguľová. 

- M. Bárdiová preniesla referát Problematika špecializovaných muzeológií na príklade 
hudobnej muzeológie na vedeckej konferencii Muzeológia – teória a prax v súčasnosti 
v Banskej Štiavnici 20. - 21. 2006.  

- Referát M. Bárdiovej Hudobná ikonografia v Biblii Martina Luthera z roku 1555 
prezentovala M. Lásková na seminári hudobných knihovníkov v Rožňave 20. 9. 2006. 

- J. Borguľová predniesla referát na vedeckom seminári Literárny život Banskej Bystrice – 
80. roky 20. storočia 29. 3. 2006 s názvom Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských 
spisovateľov v Banskej Bystrici – 80. roky 20. storočia.  

- J. Borguľová predniesla referát na vedeckej konferencii v Přerove, ČR, Nám i budoucím 
7. - 8. 11. 2006 na tému Učiteľ Jozef Šebo – zakladateľ Pamätného domu Jozefa Gregora 
Tajovského a Jozefa Murgaša v Tajove.  

- S. Žabková sa v rámci vedecko-výskumnej prezentácie svojho pracoviska zúčastnila na 
nižšie uvedených odborných seminároch, vedeckých konferenciách:  
• 23. - 26. 5. 2006 - Odborný seminár 11. veľtrh múzeí českých zemí v Múzeu Vysočiny 

Třebíč, predniesla referát Práca s handicapovanými návštevníkmi v ŠVK-Literárnom 
a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici 

• 22. 9. 2006 - Vedecká konferencia Ludotéka - prostredie informálnej edukácie 
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• Pedagogická fakulta UMB, vystúpenie s referátom Múzejná komunikácia - prostriedok 
výchovy a vzdelávania návštevníkov v Literárnom a hudobnom múzeum v Banskej 
Bystrici 

• 12. - 13. 10. 2006 - Knižnice v ústrety znevýhodneným používateľom - odborný 
seminár s medzinárodnou účasťou v Levoči, predniesla referát Práca s handicapovanými 
návštevníkmi v ŠVK- Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, podieľala sa 
aj na organizačnej príprave seminára, propagácii v tlači v rámci činnosti v pracovnej 
skupiny pre znevýhodnených používateľov pri Slovenskej národnej knižnici v Martine. 

- S. Žabková prezentovala projekt „Priestor pre všetkých“ z roku 2005 na školení Pomáhajúci 
dobrovoľník v občianskej spoločnosti, OZ Umenie pomoci 17. - 20. 10. 2006 v Sklených 
Tepliciach. Projekt „Priestor bez bariér“ z roku 2006 prezentovala na tomto školení 18. 11. 
2006. 

- 19. - 20. 10. 2006 zúčastnili na odbornom seminári Prezentácia historických osobností 
v Slovenskom národnom literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine a 
vystúpili s referátmi. M. Lásková Osobnosť Mateja Bela v lierárno-múzejnom spracovaní a 
Z. Troligová Formy prezentácie spisovateliek z pohľadu emancipácie (H. Gregorová, T. 
Vansová). 

- Z. Čemanová predniesla referát Zborová tvorba Pavla Tonkoviča na medzinárodnom 
sympóziu Cantus Choralis v Banskej Bystrici 19. 10. 2006. 

- Okrem uvedených výstupov výskumných úloh kurátori múzea publikovali odborné 
príspevky v médiách (v. tabuľku). 

- Zamestnanci LHM poskytli v roku 2006 bádateľom konzultácie a výpožičky zbierkových 
predmetov a študijných materiálov 288-x (v. tabuľku výdaj a príjem zbierok). 

Ocenenie činnosti múzea 
LHM malo 12 nominácií na Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005: v kategórii 
Objav- nález - akvizícia 5 nominácií (za akvizíciu osobných predmetov spisovateľa a dramatika 
Petra Karvaša, G. K. Zechentnera – Laskomerského, rodinnej korešpondencie J.G. Tajovského, 
predmetov a dokumentov z oblasti vojenskej hudby v 20. storočí a za akvizíciu bábkarských 
scénografík), v kategórii Publikácia 4 nominácie (za zborník Emancipácia v slovenskej 
literatúre, za fontes Banská Bystrica na dobových pohľadniciach, skladačku Ľudové hudobné 
nástroje na Slovensku a bibliofíliu Jevgenij Iršai), v kategórii Film – video – audio – 
multimediálne dielo 1 nominácia (videofilm František Kreutz. Pedagóg v službách regionálnej 
histórie), v kategórii Akcia – netradičné podujatie dve nominácie (za projekt Práca 
s marginalizovanými skupinami obyvateľstva v prostredí knižnice a múzea, za odborný seminár 
Emancipácia v slovenskej literatúre). 
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Publikačná činnosť pracovníkov LHM 
 

Druh 2005 
 

2006 

 Monografie 0 0 
 Zborníky 01 03 
 Štúdie, referáty 03 07 
 Recenzie 05 03 
 Články v odbornej tlači 26 34 
 Články v populariz. tlači 45 31 
medzisúčet 80 78 
 Príspevky (vlastné)   

 v rozhlase 25 17 
 v televízii 09 7 
Príspevky vlastné spolu: 114 102 
 Propagácia múzea (vl. príspevky)   

 v tlači 46 60 
 v rozhlase 14 16 
 v televízii 3 7 
 Propagácia múzea (cudzí autori)   

 v tlači 59 71 
 v rozhlase 12 4 
 v televízii 4 3 

 
Popularizačná prezentácia 
Podujatia sa uskutočnili podľa plánu činnosti (v. tabuľku).  

Od septembra 2006 múzeum v koncepcii S. Žabkovej začalo s realizáciou projektu 
„Priestor bez bariér“ (práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva - telesne, mentálne 
postihnuté deti a mládež, zrakovo a sluchovo postihnutí občania, alkoholovo, drogovo a inak 
závislí občania) v prostredí knižnice a múzea v grantovom programe OPORA. V rámci projektu 
sa celkom uskutočnilo 34 špecializovaných podujatí pre 260 účastníkov (tvorivé dielne, 
špecializované prehliadky expozícií, dramatoterapia, arteterapia, muzikoterapia) a dva 
poznávacie zájazdy - Pamätihodnosti východného Slovenka pre klientov s duševnými 
chorobami 26. - 27. 9. 2006 a Bojnice pre slabozrakých a nevidiacich 19. 9. 2006. 
 
Cyklické podujatia 

X. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 27. - 31. marca 
2006 v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov, Mestom Banská Bystrica, Verejnou 
knižnicou Mikuláša Kováča, Univerzitou Mateja Bela a ostatnými kultúrnymi inštitúciami 
mesta. LHM v rámci festivalu zabezpečilo okrem iného nasledovné akcie : 
27. 3. 2006 Literárne fórum - verejné čítanie predstaviteľov spoločenského života 
27. 3. 2006 Besedu s prozaičkou a publicistkou Gabrielou Rothmayerovou 
29. 3. 2006  Seminár Literárna Banská Bystrica v  80. rokoch 20. storočia 
31. 3. 2006  Deň literárnych klubov - tvorivú dielňu a burzu literárnych talentov. 

Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa konali v dňoch 15. - 21. mája 
2006. Pozornosť verejnosti pútal najmä happening múzeí Banskobystrického kraja 
v Thurzovom dome v Banskej Bystrici 17. 5. 2006 pod názvom Múzeá sú tu pre vás II. s témou 
Žena v múzeu, počas ktorého múzeá prezentovali zbierkové predmety so vzťahom k ženám. 
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Organizačne sme sa podieľali na 39. ročníku súťaže v prednese poézie a prózy žien 
Vansovej Lomnička 6. - 7. 10. 2006 v spolupráci s Úniou žien Slovenska a na Chalupkovom 
Brezne.  

V spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici sme 15. – 16. 
11. 2006 uskutočnili celoštátnu súťaž husliarov. 

 
 

Sumár podujatí 
DRUH 2005 2005 2006 2006 
 počet účasť počet účasť 
Prednášky 7 209 13 351 
Besedy 12 374 8 269 
Vyuč.hodiny v múzeu 30 846 45 1.361 
Iné náučné  podujatia 36 356 29 296 
Vlastivedné exkurzie 4 70 3 96 
Klubové podujatia 9 156 14 313 
Film a video 1 32 0  
Slávnostné a umelecké 
podujatia 

17 1.601 13 1.112 

Odborné semináre 3 177 2 115 
Vedecké konferencie 0 0 1 32 
Koncerty 1 100 1 130 
SPOLU: 120 3.921 129 4.075 

 
4.9  Ekonomicko-správna činnosť  
 
Ekonomický úsek 
- Ukončili sme inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2005. 
- Spracovali sme ročnú účtovnú závierku a hodnotiacu správu za rok 2005. 
- Spracovali sme Register všetkých zmlúv. 
- Vypracovali sme nové interné smernice a podľa potreby aktualizovali už existujúce.  
- Zabezpečili sme vyradenie majetku v zmysle Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu. 
- Spracovali sme štvrťročné účtovné a finančné výkazy za rok 2006 spolu s prílohami 

k účtovným závierkam a hodnotením hospodárenia. 
- Priebežne sme spracovali ostatné výkazy  z oblasti mzdovej a ekonomickej. 
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- Spracovali sme účtovné doklady do archívu za rok 1983-1995. 
- Rozpísali sme schválený rozpočet na rok 2007 na podpoložky ekonomickej klasifikácie. 
- Pripravili a vykonali inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2006. 
 
Úsek správy budov a technickej prevádzky 
- Zrealizovali sme rekonštrukciu plynovej kotolne v objekte ŠVK Lazovná 9, vrátane úpravy 

komínov pre pripojenie nových kotlov. 
- Vymenili sme dlažby na 1 poschodí v objekte ŠVK Lazovná 9. 
- Uskutočnili  sme revíziu hasiacich prístrojov vo všetkých objektoch a výmenu časti ručných 

hasiacich prístrojov z dôvodu zosúladenia s novými normami. 
- S dodávateľskými firmami sme vykonali revízie elektronickej požiarnej signalizácie a 

elektronického zabezpečovacieho systému a odborné prehliadky výťahov v zmysle  
podpísaných servisných zmlúv. 

- Priebežne sme zabezpečovali údržbu všetkých objektov v správe ŠVK.  
- Uskutočnili sme školenie požiarnych hliadok a ostatných zamestnancov knižnice 

z požiarnych predpisov, priebežne sme kontrolovali dodržiavanie predpisov OBP a PO. 
 
4.10  Riadiaca a kontrolná činnosť 
 
 Manažment knižnice zabezpečoval plynulé plnenie úloh knižnice v súlade s poslaním, 
funkciami a plánom činnosti. Pozornosť bola venovaná prezentácii knižnice na verejnosti, 
skvalitnenie pracovných postupov, rozšírenie obslužných miest a knižničných služieb, na 
rekonštrukciu plynovej kotolne a výmenu dlažby na komunikačnom priestore prvého poschodia 
hlavnej budovy knižnice.  
V roku 2006 sa uskutočnilo : 
- 10 porád vedenia knižnice 
- 3 plenárne porady pracovníkov knižnice. 
Pravidelne pracovali komisie a rady – poradné orgány riaditeľky knižnice : 
- Múzejná rada 
- Akvizičná komisia 
- Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov 
- Komisia pre likvidáciu vyradených knižničných jednotiek 
- Škodová komisia 
- Kategorizačná komisia LHM 
- Komisia pre tvorbu zbierok LHM 
- Podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných problémov. 
Na zabezpečenie kvality pracovných postupov a ich jednotnosti boli spracované interné 
smernice a zásady :  
- Novela knižničného poriadku 
- Novela organizačného poriadku 
- Zásady postupu pri vymáhaní používateľmi nevrátených dokumentov prostredníctvom súdu 
- Zber údajov a spracovávanie štatistických ukazovateľov – interná norma 
- Smernica o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác 
- Smernica – vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov 
- Smernica k činnosti vyraďovacej a likvidačnej komisie 
- Smernica k poskytovaniu osobných ochranných prostriedkov 
- Smernica o prevádzke služobných motorových vozidiel 
- Smernica o ochrane starých a vzácnych tlačí 
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- Smernica o slobodnom prístupe k informáciám. 
Analytické materiály _ 
- Správa o činnosti ŠVK za rok 2005 
- Plán činnosti na rok 2007. 
 
4.10.1 Kontrolná činnosť 
 

Hlavná kontrolná činnosť bola vykonávaná podľa schváleného plánu kontrol na rok 2006. Z 
plánovaného počtu 29 následných kontrol bolo uzatvorených s výsledkom „záznam„ 15 
kontrol, z 5 následných kontrol bola vypracovaná „správa“ alebo „protokol“. V rámci týchto 
kontrol vyplývala povinnosť zodpovedných zamestnancov prijať opatrenia na zamedzenie 
zistených nedostatkov v určenom termíne, ktoré boli následne skontrolované kontrolórom ŠVK. 
Zostávajúcich 9 kontrol bolo zameraných prevažne na oblasť ekonomiky a to hlavne : 
1. účtovníctva - obsahových, formálnych náležitostí účtovných dokladov, spôsob evidencie, 

manipulácie a spracovania dokladov, vykonávanie predbežnej kontroly a správnosti 
účtovania, čerpanie finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu a položiek 
ekonomickej klasifikácie účelovosť a hospodárnosť použitých peňažných prostriedkov 
v hotovosti v zmysle zákona o Štátnej pokladnici, správnosť vedenia, vyúčtovania PHM na 
jednotlivé služobné motorové vozidlá a ďalšie činnosti súvisiace s účtovaním o majetku 

2. personalistiky a miezd - správne zaradenie novoprijatých zamestnancov podľa opisu 
pracovnej činnosti v porovnaní s Katalógom pracovných činností vydaný k zákonu 
553/2003 Z. z., kompletnosť pracovno-právnych dokumentov zamestnanca podľa platného 
zákonníka práce a interných smerníc, postup evidovania, sledovania a spracovania 
podkladov k mzdám, odvodom, poisťovniam a pod., dodržiavanie ustanovení Pracovného 
poriadku, kolektívnej zmluvy a súvisiacich interných predpisov v ŠVK.  

Činnosť kontrolóra bola v niektorých prípadoch vykonávaná aj ako poradná a usmerňujúca, 
hlavne pri príprave internej smernice upravujúcej verejné obstarávanie v zmysle nového zákona 
č. 25/2006 Z. z. o VO, interných vzoroch k smernici o vnútornej kontrole, pri vyraďovaní 
majetku z evidencie a implementácii nových prvkov a informácií do vnútornej ekonomiky 
ŠVK. 

Kontrolná činnosť mapovala aj výkon škodovej, vyraďovacej a likvidačnej komisie 
a niektorých odborných komisií a taktiež boli opätovne prekontrolované prijaté opatrenia 
z kontroly NKÚ, kde je možné konštatovať, že už nedochádza k novým nedostatkom 
vytknutým kontrolou NKÚ. 

Kontrolná činnosť prebiehala aj z úrovne jednotlivých vedúcich oddelení, ktorí podľa 
svojich plánov a správ sa vo svojich kontrolách zameriavali hlavne na plnenie povinností 
svojich podriadených, plnenie úloh vyplývajúcich z gremiálnych porád a príkazov riaditeľky 
ŠVK a z plnenia plánovaných odborných výkonov a činností, stanovených pre jednotlivé 
oddelenia. Zo záznamov predložených jednotlivými vedúcimi oddelení je v súhrne možné 
konštatovať, že tieto kontroly majú najmä preventívny charakter, ktorými sa včasným zásahom 
alebo upozornením predchádza vzniku nedostatkov a chýb. V kontrolovanom období neboli 
riešené závažnejšie porušenia pracovnej disciplíny s následkom písomného upozornenia, 
prípadne okamžitého ukončenia pracovného pomeru. 

Vnútornou kontrolnou činnosťou na oboch úrovniach - vedúcimi zamestnancami aj 
kontrolórom ŠVK boli splnené požiadavky v zmysle platnej legislatívy t. j. zákona č. 502/2001 
Z. z. v znení neskorších predpisov, aj potreby vnútornej prevádzky a správy riadené internými 
predpismi zosúladenými so všeobecne platnými právnymi predpismi pri plnení hlavných úloh 
ŠVK. 
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4.10.2  Partnerská a medzinárodná spolupráca 
 
Zahraničná spolupráca  
 V roku 2006 zahraničná sa spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici značne 
rozšírila. Formou dohôd sme naviazali spoluprácu s Národnou parlamentnou knižnicou 
Ukrajiny v Kyjeve a s Centrálnou univerzálnou vedeckou knižnicou N. A. Nekrasova 
v Moskve.  
 Pri organizovaní Kolokvia knižnično-informačných pracovníkov krajín V4+ sme 
spolupracovali s Európskou komisiou – eurokomisárom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
kultúru a viacjazyčnosť Jánom Figeľom a s národnými knižnicami krajín V4 a Ruska, Ukrajiny, 
Bulharska. 
 Štátnu vedeckú knižnicu a súčasnú slovenskú kultúru sme propagovali podujatiami, ktoré 
sa uskutočnili v Belehrade v Srbsku , v Ruskej federácii v Moskve a v Českej republike 
v Královohradeckom kraji.  
 Na základe bilaterálnych dohôd sme realizovali výmenné pobyty a pracovné cesty : 
- 2. – 5. 4. 2006  v Národnej parlamentnej knižnici Ukrajiny v Kyjeve – PhDr. O. Lauková, 

PhDr. O. Doktorová 
- 19. – 23. 6. 2006 v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Česko) 

 – Mgr. K. Šmelková, Mgr. S. Šváčová 
- 12. – 14. 9. 2006 účasť na konferencii Knihovny současnosti 2006 v Seči (Česko)  

– Mgr. K. Vyšná, Mgr. B. Bubniak 
- 25. – 30. 9. 2006 v Národnej parlamentnej knižnici Ukrajiny v Kyjeve– PhDr. B. Snopková, 

L. Žáčiková 
- 9. – 11. 10. 2006 vo Wojewodskej biblioteke publicznej v Opole (Poľsko) – A. Barthová, 

RNDr. M. Kassa, Mgr. P. Majling 
- 16. – 20. 10. 2006 v Hradci Králové - Dni česko-slovenskej vzájomnosti  

– PhDr. O. Doktorová, Mgr. Z. Troligová, RNDr. M. Kassa 
- 5. – 12. 11. 2006 v Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnici N. A. Nekrasova v Moskve 

(Rusko) – PhDr. O. Doktorová, PaedDr. J. Uhel, ArtD. 
Pri plnení odborných úloh sme spolupracovali :  
- s Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti  (Maďarsko) pri plnení výskumných úloh 
- s Národní knihovnou v Prahe (Česko) pri digitalizácii Lutherovej Biblie 
Pri dokumentovaní a výskume literárnych a hudobných osobností sme spolupracovali : 
- Tatjanou Šiškovou, vnučkou J. G. Tajovského, Praha (Česko) pri dokumentácii a akvizícii 

fondu Hany Gregorovej, J. G. Tajovského a ich dcéry Dagmar Prášilovej  
- Juanom Carlosom Morenom, Barcelona (Španielsko) pri prezentácii slovenskej kultúry 

v Španielsku  
- s Bohumilom Peškom – vojenským historikom, Praha (Česko) v oblasti dokumentácie 

vojenskej hudby  
Pri organizovaní kultúrnych podujatí, činnosti špecializovaných študovní a centier sme 
spolupracovali : 
- s Goethe inštitútom v Mníchove a v Bratislave 
- s Veľvyslanectvom USA v Bratislave 
- s Veľvyslanectvom Ruskej federácie a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave 
- s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Bratislave 
- s  Veľvyslanectvom Japonska v Bratislave 
- s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Bratislave 
- s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky a Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave. 
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Spolupráca s inštitúciami na Slovensku 
- s Ministerstvom kultúry SR pri príprave Kolokvia knižnično-informačných pracovníkov 

krajín V4 a Bulharska, Rakúska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka 
- 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  
- so Slovenskou pedagogickou knižnicou pri budovaní celoslovenskej pedagogickej databázy 
- s Centrom vedecko-technických informácií pri zabezpečovaní literatúry z deblokácie 

ruského dlhu 
- 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 Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pri organizovaní cyklu Osobnosti, odborných 

konferencií a seminárov, pedagogickej a výstavnej činnosti 
- s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom J. L. Bellu, 

Stredoslovenským múzeom, Štátnou galériou, Stredoslovenským osvetovým strediskom, 
Parkom kultúry a oddychu, Štátnou operou pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych 
podujatí v knižnici 

- s Fakultou dramatických umení AU v Banskej Bystrici pri organizovaní večerov poézie 
„Večerné múzy“ a predstavení v divadle D44 

- 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, 
Kníhkupectvom Albion Books Kníhkupectvom Modul v Banskej Bystrici, Malým centrom, 
Slovartom GTG, Suwecom Bratislava pri doplňovaní knižničného fondu 

- s Biskupským úradom v Banskej Bystrici pri spravovaní a spracovávaní Seminárnej 
knižnice 

- s Úniou slovenských žien pri organizovaní súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej 
Lomničky 

- so Spolkom slovenských knihovníkov, Slovenskou asociáciou knižníc pri organizovaní 
odborných podujatí 

- so ZŠ na Spojovej ulici v Banskej Bystrici pri realizácii projektu „Oprášená škola“ 
- so Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave, Hudobnou úniou v Banskej Bystrici, 

Národnou skupinou IAML v Martine, Zväzom múzeí na Slovensku. 
 
5.  ROZPOČET ORGANIZÁCIE  
 
5.1  Správa o hospodárení organizácie 
5.1.1  Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2006 
 
Na rok 2006 bol medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej 
Bystrici uzatvorený Kontrakt č. MK-13833/2005/700/33797.  
Predmetom kontraktu v súlade so zriaďovacou listinou je poskytovanie kultúrnych služieb, 
realizácia rôznych aktivít a činností. Podrobnejší popis uvedený vo výročnej správe. 
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5.1.2 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie 
 
Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici boli rozpisom číslo 1007/2006-700-1989 
určené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu: 
 

Ukazovateľ Rozpis rozpočtu na rok 2006 

Záväzný ukazovateľ  

Bežné výdavky celkom (600) 
z toho: 

23 784 
 

Orientačný ukazovateľ  

 - mzdy, platy, služobné príjmy 
   a ostatné osobné vyrovnania (610)   

13 252 
 

 - odpisy       1 290 

 - priemerný prepočítaný evidenčný  
    stav zamestnancov  

 
88 

 
5.1.3 Rozpočtové opatrenia 
 
V priebehu roka rozpočtovými opatreniami dochádzalo k úpravám rozpočtu nasledovne: 
 
RO č.1 
List MK-1007/2006-700/5434 zo dňa 20. 3. 2006        +  1 580 tis. Sk 
Účelovo určené na: 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
Názov aktivity: 
- Ochrana tlačových a zbierkových predmetov                            210 tis. Sk 
- Vydavateľská činnosť                               170 tis. Sk 
- Kolokvium knižničných a informačných pracovníkov krajín V4+                     300 tis. Sk 
Podprogram 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov 
Názov aktivity: 
- Akvizícia knižničných fondov                              900 tis .Sk  
 
RO č.2 
List MK-1007/2006-700/5743 zo dňa 23. 3. 2006                       +   100 tis. Sk 
Podprogram 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia 
kultúrnych hodnôt 
 
RO č. 3/ KV - kapitálové výdavky 
List MK- 1007/06-700/5631 zo dňa 21. 3. 2006                                                     + 550  tis Sk  
Podprogram  08T0106 – Akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov: 
- Akvizície zbierkových predmetov                                                                        150  tis. Sk 
 Podprogram  08T0107 – Prioritný projekt – Nákup dopravných 
 prostriedkov: 
- Nákup úžitkového motorového vozidla                                                                400  tis. Sk 
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RO č. 4 
List MK- 1007/2006-700/10491 zo dňa 2. 6. 2006                                                  +  96  tis. Sk 
Účelovo určené na: 
Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
Názov aktivity: 
- Dni kultúry Ukrajiny – výstava, koncert, film 
 
RO č. 5 
List MK- 1007/2006-700/11855 zo dňa 22. 6. 2006                                         
Podprogram 080105 – Bežné výdavky celkom (600)               +   637  tis. Sk 
Z toho orientačný ukazovateľ 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  (610)                       +    472 tis. Sk 
 
RO č. 6 
List MK- 1007/2006-700/14448 zo dňa 7. 8. 2006                                                 +  971 tis. Sk 
Podprogram 08S0105 – Bežné výdavky celkom (600) 
Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu licenčných poplatkov LITA za výpožičky. 
 
RO č. 7 
List MK- 1007/2006-700/18237 zo dňa  16. 10. 2006                                              +  30 tis. Sk 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
„Dni bulharskej kultúry“ – reinštalácia výstavy „Cyrilika – nová  
abeceda Európskej únie“ 
 
Na  základe  hore  uvedených rozpočtových opatrení rozpočet pre organizáciu bol 
 k 31. 12. 2006 upravený nasledovne : 
 
Záväzný ukazovateľ  
Príspevok od zriaďovateľa 27 198 
A. Podprogram 08S0105 
Bežné výdavky celkom 

 
25 492 

z  toho: 
Orientačný ukazovateľ 

 
25 492 

- mzdy, platy, služobné príjmy 
  a ostatné vyrovnania (610) 

 
13 724 

- odpisy 1 290 
- priemerný prepočítaný evidenčný 
  stav zamestnancov 

88 
 

Záväzný ukazovateľ 
B. Podprogram 08T0103 
(Podpora kultúrnych aktivít PO a RO) 

 
710 

 
C. Podprogram 08T0106 
(Akvizícia knižničných fondov) 

900 
 

D. Podprogram 08T0104 
(Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí) 

96 
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V  schválenom rozpočte 23 784 tis Sk v zmysle uzatvoreného kontraktu bol  vo výške 150 tis. 
Sk poskytnutý príspevok na podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. 
Štátna vedecká knižnica prijala k 30. 11. 2006 1 338 ks v celkovej hodnote 66 900,- Sk  ŠVK 
vykazuje  nedočerpaný príspevok vo výške 83 100,- Sk, ktorý bol použitý na prevádzku 
oddelenia absenčných služieb. Bola zakúpená tlačiareň HP LASER JET 1022n – 10 327,- Sk, 
tonery – 16 807,- Sk, plnofarebné pásky YMCKT topcoat do tlačiarni DataCard SP55 – 6 ks 
v sume 62 689,20 Sk. 
 
5.1.4 Bežný transfer  
 
Hodnotenie čerpania 
Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31. 12. 2006 uvádza 
nasledovná tabuľka v tis. Sk 
Ukazovateľ    Skutočnosť 

31.12.2005 
Skutočnosť 
31.12.2006 

% plnenia 
k  UR. 

50 Spotreb. nákupy 7 845 5 325 0,68 
51 Služby 2 158 2 706 1,25 
52 Osobné náklady 18 961 19 819 1,05 
53 Dane a poplatky   118 80 0,68 
54 Ostatné náklady 1 448 1 282 0,89 

55 Odpisy 1 513 1 826 1,21 
59 Daň z príjmov 56 70 1,25 
Náklady úhrnom 32 155 31 108 99,96 
 
Spotrebované nákupy 
Účtovná skupina 50 
Čerpanie : energie, kancelárske potreby, čistiace potreby, pohonné hmoty pre služobné 
motorové vozidlá, nákup knižničného fondu, časopisov, novín, CD, CD ROM, materiál pre 
výkon práce odd. reprografických služieb, papier,  knihársky materiál, tonery do tlačiarní na 
zabezpečenie činnosti oddelení, fotomateriál, videokazety, materiál pre činnosť LHM, osobné 
ochranné pracovné prostriedky, nákup drobného hmotného majetku, materiál pre požiarnu 
ochranu, materiál pre údržbu, náhradné diely, náradie,  a ostatný drobný materiál potrebný pre 
výkon práce.  
 
Služby 
Účtovná skupina 51 
V tejto položke sa čerpali finančné prostriedky na cestovné, náklady na reprezentáciu, telefónne 
poplatky, poštovné, revízie zariadení, tlačiarenské služby, nájomné za prenájom skladov. 
Cestovné je čerpané vo výške  227 028,48 Sk , čo je 99,57 % z upraveného rozpočtu a 216,21 
% zo schváleného rozpočtu. Vyššie čerpanie je z dôvodu uskutočnenia zahraničných 
služobných ciest. 
Na tuzemské služobné cesty je rozpočet  45 tis. Sk, upravený 54 tis. Sk a čerpanie 53 227,- Sk, 
čo je čerpanie na 98,56 % z upraveného rozpočtu. a 118,28 % zo schváleného rozpočtu. 
Na zahraničné služobné cesty je schválený  rozpočet 60 tis. Sk, upravený 174 tis. Sk a čerpanie 
je 173 801,48 Sk, čo je čerpanie 99,88  % z upraveného rozpočtu a 289,66 % zo schváleného 
rozpočtu. 
V priebehu roka 2006 boli zrealizované nasledovné zahraničné pracovné cesty: 



  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
 

Výročná správa za rok 2006 36 

Nemecko - Bielefeld, Lipsko – február, marec, Česká republika - Třebíč, Praha, Kladno, 
Hradec Králové - máj, jún, Ukrajina – Kyjev – apríl, Belehrad – august, Seč ČR – september, 
Kyjev – september, Poľsko – október, Moskva - október, Hradec Králové ČR, Kyjev – október, 
Přerov ČR – november.  
Náklady na reprezentačné účely sú čerpané zo štátneho rozpočtu v plnej výške 6 tis. Sk. 
 
Osobné náklady 
Účtovná skupina 52 
RO č. 5 bol  upravený rozpočet o 637 tis. Sk na mzdové náklady a na poistné a príspevok 
zamestnávateľa do poisťovní. 
Mzdové náklady 
Na rok 2006 bolo v rozpočte na mzdy, platy, služobné príjmy plánované 13 252 tis. Sk zo 
štátneho rozpočtu, 100 tis. Sk z vlastných príjmov na dohody o prácach mimo pracovného 
pomeru a 300 tis. Sk z vlastných príjmov na odmeny. V priebehu I. polroka boli  upravené 
mzdy RO č. 5 o 472 tis. Sk v súlade s nariadením vlády č. 316/2006 a 39 tis. z vlastných 
príjmov. Z úspor nákladov na sociálne poistenie je upravený rozpočet na mzdové náklady 14 
294 tis. Sk. Za rok 2006 boli mzdové náklady vo výške 14 293 809,- Sk: 
                       v  Sk 
Náklady Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
k 31.12.2006 

% 
k uprav.rozp. 

-mzdové náklady-
zamestnanci 

13 552 000,00  14 101 000,00  14 101 191,00 100,00 

-mzdové náklady-
dohody  

100 000,00  193 000,00 192 618,00 99,80 

S p o l u 13 652 000,00  14 294 000,00  14 293 809,00 100,00 

Rozbor zamestnanosti 
Rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2006 je stanovený orientačný počet 
zamestnancov 88. K 31. 12. 2006 je prepočítaný stav 80,7 zamestnanca.  
Zamestnancami na dohody je riešené vykrytie pracovnej doby v študovniach a na iných 
oddeleniach počas dlhodobej PN a čerpania dovolenky. 
 
Čerpanie miezd k 31. 12. 2006 a porovnanie s predchádzajúcim obdobím 

Ukazovateľ mer.jed. Skutočnosť 
k 31.12.2004 

Skutočnosť 
k 31.12.2005 

Skutočnosť  
k 31.12.2006 

Fyz. stav  zamest. osoba 86 87 85 
Prepoč.stav osoba 83,1 83 80,7 
mzdy zamest..  tis. Sk 12 302 13 455   14 101 
dohody OON tis. Sk 275 121 193 

priemerná  mzda Sk 12 221,00 13 369,00 14 410,00 

 
Náklady na sociálne poistenie sú schválené v rozpočte  vo výške 4 768 tis. Sk, upravené RO č. 
5 o 165 tis. Sk na 4 933 tis. Sk zo štátneho rozpočtu a 14 tis. Sk z vlastných príjmov. Celkom 
náklady vo výške 4 947 tis. Sk a skutočnosť je 4 883 781,- Sk čo je čerpanie na 98,72 %. 
Za rok 2006 sú to náklady zákonného sociálneho poistenia do zdravotných poisťovní a do 
Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní v zmysle platných zákonov. 
Dane a poplatky 
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Účtovná skupina 53 
Dane a poplatky boli plánované na poplatky Mestu Banská Bystrica a daň z nehnuteľnosti.  
 
Ostatné náklady 
Účtovná skupina 54 
Ostatné náklady sú čerpané na poistenie majetku, poplatky banke, koncesionárske poplatky, 
členské poplatky iným organizáciám. Za neplnenie počtu ZPS bol uhradený poplatok vo výške 
41 400 Sk. 
 
Odpisy 
Účtovná skupina 55 
Plán rozpočtu na odpisy na rok 2006 bol 1.290 tis. Sk. Ako orientačný ukazovateľ ŠR bol 
upravený na 1 826 tis. Sk. Čerpanie bol vo výške 1 826 tis. Sk t.j. čerpanie na 100 % 
k upravenému rozpočtu a na 141,55 % k schválenému rozpočtu. Náklady na odpisy – tvorba 
odpisov za rok 2006 predstavuje čiastku 1 825 883,- Sk. Odpisy finančné krytie v plnej výške. 
Tým bola zabezpečená tvorba Fondu reprodukcie, z ktorého boli čiastočne čerpané finančné 
prostriedky na dokončenie investičnej akcie Rekonštrukcia kotolne a komína  a na investičnú 
akciu Výmena podlahovej  krytiny na I. poschodí v ŠVK, na interiérové vybavenie – regály 
a prípravnú   projektovú dokumentáciu  - projekt Vytvorenie siete s informačným prepojením 
vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie. Gestorom tohto 
projektu je Slovenská knižnica Martin a ŠVK B. Bystrica je jeden s partnerov, ktorým bude 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 12 639 tis. Sk. Na spolufinancovanie tohto 
projektu v zmysle zmlúv budeme musieť zabezpečiť 5 % z poskytnutého príspevku t. j. 632 tis. 
Sk.  
Daň z príjmov 
Účtovná skupina 59 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ako príspevková organizácia v zmysle zákona 
595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinná odvádzať daň z príjmu prenájmu 
nebytových priestorov. Za rok 2006 bol príjem z prenájmu 869 tis. Sk a výška dane 70 068,- 
Sk.  
 
5.1.5 Kapitálový transfer 
 
Kapitálové výdavky a ich čerpanie 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2006 v rámci Kontraktu schválené 
kapitálové výdavky vo výške 550 tis. Sk.  Rozpočtovým opatrením číslo 3/KV boli finančné 
prostriedky pridelené nasledovne: 
 
List MK- 1007/06-700/5631 zo dňa 21. 3. 2006                                                     550  tis. Sk 
 
Podprogram  08T0106 – Akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov: 
- Akvizície zbierkových predmetov                                                                    150  tis. Sk 
 
Podprogram  08T0107 – Prioritný projekt – Nákup dopravných 
prostriedkov: 
- Nákup úžitkového motorového vozidla                                                           400  tis. Sk 
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Prehľad čerpania kapitálových  výdavkov k 31. 12. 2006 (v tis. Sk) 

Rozpočet  2006 RK Ukazovateľ Program Schválený 
rozpočet  upravený čerpanie % 

719002 
Akvizície 
zbierk. predm.a 
KF 

08T0106 0 150 150 100,00 

714 
Nákup úžit. 
motor. vozidla 08T0107 0 400 400 100,00 

 
 
5.2 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2006 schválené príjmy celkom vo 
výške 26 434 tis. Sk, z toho  transfery na rovnakej vládnej úrovni zo ŠR 23 784 tis. Sk, 
z plnenia z vlastných príjmov 2 615 tis. Sk a granty, prijaté dobrovoľné príspevky od darcov 
a sponzorov 35 tis. Sk. 
 
Prehľad podľa kategórií príjmov a porovnanie plnenia s r. 2005 je v nasledovnej tabuľke: 
 

Rozpočet  2006 
 

Ukazovateľ Skutoč. 
rok 
2005 Schválený Upravený 

Skutoč. 
rok 
2006 

% čerp. 
 

4/3 

% čerp. 
 

4/2 

Index 
 

4/1 
 1 2 3 4 5 6 7 
200 
Nedaňové 
príjmy 

3 108 2 615 3 765 3765 100,00 143,98 1,21 

v tom:        
210  Príjm. 
z vlast. 

740 662 881 881 100,00 133,08 1,19 

220 
Admin. a iné 
poplatky 
a plat. 

2 307 1 953 2 884 2 884 100,00 147,67 1,25 

230 
Kapit.príj. 

23 0 0 0 0 0 0 

290 Iné 
príjmy 

38 0 0 0 
0 0 0 

311 Granty 301 35 157 157 100,00 448,57 0,52 

312 
Transfery-
bežné 

28 672 23 784 27 198 27 198 100,00 114,35 0,95 

322 
Transfery 
kapitálové 

15 650 550 550 550 100,00 100,00 0,04 
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Nedaňové príjmy sú plnené z plánovaných tržieb za poskytované služby a príjmov z prenájmov 
priestorov v zmysle nájomných zmlúv a hodinových prenájmov. 
 
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 
Príjmy z hodinových  prenájmov nebytových priestorov sú vo výške 184  tis. Sk a z prenájmov 
nebytových priestorov  v zmysle nájomných zmlúv vo výške 685 tis. Sk. Z prenájmu majetku 
12 tis. Sk. 
 
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Tržby z predaja služieb – zápisné, kopírovacie práce, vstupné LHM, z kultúrnej činnosti, 
rešeršné služby, služby za poplatok a ubytovacie služby vo výške 2 097 tis. Sk  a za porušenie 
predpisov 759 tis. Sk. Vymáhanie pohľadávok je úspešné pre pravidelné upozorňovanie a aj pre 
úspešné právne vymáhanie . Za odpredaj vyradeného motorového vozidla 28 tis. Sk. 
 
Schválený rozpočet príjmov na rok  2006 bol 2 615 tis. Sk. Plnenie k 31. 12. 2006 je 3 765 tis. 
Sk t.j. plnenie príjmov na 143,98 %.  
 
311 - Granty 
Schválený rozpočet na rok 2006 bol 35 tis. Sk, upravený rozpočet na 157 tis. Sk a skutočnosť je 
157 tis. Sk. Ide o  dobrovoľné finančné príspevky od sponzorov : 
 
Goetheho inštitút  Bratislava   45  tis. Sk  činnosť nemeckej študovne 
JUDr. Lašáková B.Bystrica   5  tis. Sk  vydanie zborníka„Emancipácia v slovenskej 

literatúre“ 
Logman, a.s. Bratislava  20  tis. Sk  publikácia Pavel Hrúz 
Nadácia SPP Bratislava   60  tis. Sk  projekt „Priestor bez bariér“ 
Mesto Banská Bystrica   27  tis. Sk  tlač zborníka  
 
312 - Transfery v rámci verejnej správy 
312001 - zo štátneho rozpočtu 
Príjem od štátu na činnosť príspevkovej organizácie. Na rok 2006 bol zriaďovateľom MK SR 
schválený rozpočet vo výške 23 784 tis. Sk Tento bol v priebehu roka upravený rozpočtovými 
opatreniami na 27 198 tis. Sk.  
 
322 - Transfery v rámci verejnej správy 
322001 zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky 
Schválený rozpočet 550 tis. Sk. Zakúpené bolo motorové vozidlo Berlingo  za 400 tis. Sk 
a akvizícia zbierkového fondu za 150 tis. Sk. 
 
5.3 Hodnotenie fondov organizácie 
 
Rezervný fond  v Sk  
Stav k  1. 1. 2006 9 840,56  
Tvorba: - zisk roku 2005    218,02 
Stav k  31. 12. 2006  10 058,58 
Rezervný fond bol zvýšený o zisk roku 2005 vo výške 218,02 Sk.  
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Sociálny fond 
Stav k 1. 1. 2006 v Sk 46 056,79 
Tvorba SF:             173 737,00 
- povinný prídel                       123 737,00 
- splátky návratná soc. výpomoc                                  50 000,00 
 
Čerpanie SF:                        127 338,90 
- príspevok na stravné lístky                        64 452,00  
- návratná sociálna výpomoc             40 000,00  
- darčekové poukážky na regeneráciu prac. síl          22 886,90 
Stav k 31. 12. 2006              92 454,89 
 
Fond reprodukcie 
Stav k 01.01.2006 v Sk        3 582 542,62  
Tvorba:          2 375 883,00 
- odpisy          1 825 883,00 
- RO č. 3/KV  - (akvizícia zb. predm. a motor vozidlo)       550 000,00 
 
Čerpanie:          5 097 378,40 
zo štátneho rozpočtu MK SR  
- rekonštrukcia kotolne zo ŠR z roku 2005      1 604 952,00 
- interiérové vybavenie zo ŠR z roku 2005         307 259,00 
- finančné vyúčtovanie roku 2005 - odvod na MK SR              463,90 
- kapitálové výdavky roku 2006 - ŠR (akvizícia zb. predmetov, motor. voz.)      550 000,00 
z vlastných zdrojov – odpisov  
- Rekonštrukcia kotolne         1 604 862,50 
- Výmena podlahovej krytiny          743 500,00 
- Regály             194 446,00 
- projektová dokumentácia – Projekt  2007 – Vytvorenie siete 
   s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych       91 895,00 
   knižníc a ich modernizácia 
 
Stav k 31. 12. 2006            861 047,22  
Z roku 2005 boli do fondu reprodukcie presunuté finančné prostriedky vo výške 1 912 242,- 
Sk. Na Rekonštrukciu kotolne 1 604 952,- a Interiérové vybavenie 307 290,- Sk. Tieto boli 
použité v I. štvrťroku 2006. Nevyčerpané kapitálové prostriedky z roku 2005 vo výške 432,90 
Sk boli odvedené na účet MK SR. 
So súhlasom MK SR boli z fondu reprodukcie z odpisov použité finančné prostriedky na tieto 
investičné akcie: 
 
Investičná 

akcia 
Názov Upravený 

rozpočet 
Čerpanie % čerpania 

12053 Rekonštrukcia kotolne 
a komína 

1 665 000,00 1 604 862,50 96,39 

16485 Výmena podlah. kryt. 744 000,00 743 500 99,93 
17191 Regály 195 000,00 194 466 99,72 
17192 Projekt. dokum. 200 000,00 91 895 45,95 

 Spolu 2 804 000,00 2 634 723,50 93,96 
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5.4 Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných 
na schválené projekty na kultúrne aktivity 

 
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, účelovo určené  Projekty na kultúrnu aktivitu na 
rok 2006 – program 08T. 
 
V roku 2006 boli rozpočtovými opatreniami poskytnuté účelové  finančné prostriedky vo výške 
1 706 tis. Sk na nasledovné aktivity: 
 

Rozpočet Názov aktivity 
schválený upravený čerpanie % 

Dni kultúry Ukrajiny 0 96 96 100,00 

Knižničný fond 0 900 900 100,00 
Ochrana tlač. a zb.p 0 210 210 100,00 
Kolokvium ... 0 300 300 100,00 
Vydav.činnosť 0 170 170 100,00 
Dni bulhar.kultúry 0 30 30 100,00 
Spolu 0 1 706 1 706 100,00 

Čerpanie bolo priebežné, finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške a vyúčtované 
zriaďovateľovi MK SR. Dodávky a služby na účelové aktivity boli zabezpečované 
dodávateľsky aj vo vlastnej réžii ako napr. ochrana tlačových a zbierkových predmetov – väzba 
urobená v reprostredisku ŠVK. 

5.5 Vyhodnotenie programov 
 
Podľa uzatvoreného Kontraktu a rozpočtových opatrení MK SR boli finančné prostriedky 
pridelené v rámci programov kapitoly MK SR podľa nasledovného prehľadu: 
 
Program Kontrakt - rozpočet Rozpočtové opatrenia Upravený rozpočet 
08S0105 
Bežné výdavky 

 23 784 1 708 25492 

08T0103 
Podpora kult. aktivít 
RO a PO  

0 1 610 1 610 

08T0104 
Podpora kult. aktivít 
v zahraničí 

0  96 96 

08T0106 /KV 
Akvizície 
zbierkových predm. 

0 150 150 

08T0107 /KV 
Nákup dopravných 
prostriedkov 

0 400 400 

Spolu 23 784 3 964 27 748 
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5.6 Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 
Vonkajšie kontroly vykonávané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie, zistené 
závery prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 
Za hodnotené obdobie neboli vykonané vonkajšie kontroly.  
Vnútorné kontroly boli vykonané podľa plánu kontrol na rok 2006. Kontrola pokladničných 
dokladov a pokladničného limitu, dochádzky, čerpanie dovoleniek, účtovných dokladov, 
účtovných výkazov, zúčtovania finančných prostriedkov v zmysle RO č. 1 na rok 2006 
a Zmluvy č. 495/06/RKV. Kontroly boli vykonané kontrolórom ŠVK. Opatrenia vyplývajúce 
z kontrol neboli žiadne. 
 
5.7 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie  
 
Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2006 
 
Pohľadávky v Sk 
Odberatelia                                                                    90 228,70 

Iné pohľadávky                                                                                                           26 227,30 

 
Záväzky v Sk 

Dodávatelia 142 999,30 
Zamestnanci 918 681,00 
Zúčtovanie inšt. sociál. zab. 558 400,00 
Ostatné priame dane 86 460,00 
Iné záväzky 29 469,00 
Výdavky budúcich období 62 195,50 
Záväzky zo sociálneho 
fondu 

92 454,89 

Spolu 1 890 659,69 

 
Záväzky sú za obdobie december 2006 a budú splatné v januári roku 2007. Finančne sú 

kryté stavom na účtoch ŠVK k 31. 12. 2006. 
Pohľadávka po lehote splatnosti je vo výške 85 tis. Sk. Pohľadávka je z roku 2001 

evidovaná na odberateľa Milan Janovec - RTV Pod Zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča za 
prenájom nebytových priestorov v objekte ŠVK Námestie Š. Moysesa 16, Banská Bystrica.   
30. 11. 2004 bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie proti povinnému. Nakoľko sa 
menovaný na adrese trvalého pobytu nenachádza, súdny exekútor JUDr. Andrea Cimermanová 
Zvolen, správou o stave exekučného konania z 13. 12. 2006 upovedomil ŠVK o opätovnom 
vykonaní účinnosti podľa us. 34 a 35 Exekučného poriadku. ŠVK bude o výsledku podaná 
informácia. 
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Stav účtov ŠVK k 31. 12. 2006 
Názov účtu Stav účtu k 31.12.2006 
Bežný účet prostriedkov ŠR ŠVK 1 538 253,90 
Bežný účet vlastných príjmov ŠVK 324 001,75 
Bežný účet Fond reprodukcie ŠVK 861 046,92 
Bežný účet Rezervný fond ŠVK 10 058,58 
Bežný účet Sociálny fond ŠVK 92 868,89 
 
Rozdiel na účte sociálneho fondu vo výške 414 Sk tvorí vyúčtovanie preddavkových platieb 
povinného prídelu za rok 2006. Finančný prevod medzi. účtom sociálneho fondu a bežným 
účtom ŠR bude v januári 2007. Skutočný povinný prídel bol o 414 Sk nižší ako preddavky. 
 
5.8 Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
Organizácia v hodnotenom období roku 2006 dosiahla náklady vo výške 31 108 021,85 Sk 
a výnosy vo výške 31 108 488,16 Sk. Hospodársky výsledok je zisk 466,31 Sk. Vo výkazoch 
uvádzaných v tis. Sk je to 0, čo je vyrovnaný hospodársky výsledok. 
 
5.9 Podnikateľská činnosť 
 
Štátna vedecká knižnica nemá podnikateľskú činnosť. Táto bola na základe rozhodnutia MK SR 
zrušená v roku 2002. 
 
5.10 Program hospodárnosti 
 
Oblasť zamestnanosti 
Limit počtu zamestnancov 88 pre rok 2006 je orientačným ukazovateľom ŠR. Skutočný počet 
zamestnancov – prepočítaný  stav za rok 2006 je 80,7. 
Oblasť prevádzkových potrieb 
V plnení záväzných ukazovateľov nedošlo k ich prekročeniu. Orientačné ukazovatele boli 
upravené podľa finančných možností v rámci presunov medzi podpoložkami platnej rozpočtovej 
klasifikácie. Úprava rozpočtu sa vykonáva  v Štátnej pokladnici a následne v účtovníctve.  
Mesačne sa prehodnocuje čerpanie rozpočtu. 
V zmysle Smernice pre vykonávanie finančnej kontroly, poverení zamestnanci vykonávajú 
priebežnú a predbežnú kontrolu za účelom dodržiavania zásady hospodárnosti a efektívnosti, ako 
aj zásadu dodržiavania rozpočtu. 
 
5.11 Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich  z Kontraktu za rok 

2006 
 
Celoročný rozpočet, stanovené úlohy a ukazovatele dohodnuté v kontrakte boli dodržané.  
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6.  PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

V knižnici pracovalo v roku 2006 v priemere 85 fyzických osôb, prepočítaných 80,7 na 
plne zamestnaných. 
 Do pracovného pomeru bolo prijatých 11 zamestnancov na dobu určitú. Pracovný 
pomer skončilo 15 zamestnancov. Z toho do starobného dôchodku odišli 3 zamestnanci, 3 
zamestnanci ukončili pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, 9 zamestnancov skončilo 
pracovný pomer dohodou zo strany zamestnanca. Knižnica zamestnávala 4 poberateľov 
starobných dôchodkov. V rámci skráteného pracovného času boli zamestnávaní 6 zamestnanci. 
V mimoevidenčnom stave na ďalšej materskej dovolenke sme evidovali 3 zamestnankyne. 
Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu sme zamestnávali 1 znevýhodnenú uchádzačku.  
Priemerná mesačná mzda 
 
Rok 2004 2005 2005 
Sk 12 221,- 13 369,- 14 410,- 
 
Štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2006 

• vedúci       9 z toho žien    6 
• odborní    56 z toho žien  46 
• administratívni     5 z toho žien    4 
• ostatní (robotnícke profesie)  15 z toho žien    6 

 
Veková štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2006  
Do 20 r. 21-30 r. 31-40 r. 41-50 r. 51-60 r.  Nad 60 r. 
1 12 19 24 29 - 
 Vekový priemer zamestnancov je 43 rokov. 
 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2006  
ZŠ SO ÚSO VŠ 

Mgr.,Ing.,PhDr.,PaedDr. 
2 8 44  31 
 
6.1 Organizačná štruktúra ŠVK a počty pracovníkov v organizačných 
útvaroch 
 
Oddelenie – útvar     2004  2005  2006 
Riaditeľstvo a sekretariát    4,8  4,8  4,5 
Oddelenie doplňovania a sprac. fondov  14,3  14,4  14,5 
Oddelenie absenčných služieb   11,4  11,7  11 
Oddelenie prezenčných služieb   9,1  13  11,5 
Oddelenie bibliografie    6,9  7  6,6 
Ekonomicko-správne oddelenie   14,4  14,9  15,5 
Oddelenie informačných technológií   2  2  2 
Oddelenie reprografických služieb   5  4,2  4,1 
Literárne a hudobné múzeum    11  11  11 
S p o l u       83,1  83  80,7 
Fyzický stav pracovníkov    86  87  85 
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6.2 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov 
 
Vzdelávanie zamestnancov knižnice : 
- práca s MS Office, PowerPoint a Excel – pre vedúcich oddelení a ich zástupcov  

– 12 účastníkov – školiteľka Mgr. D. Ochojská 
- dvojmesačný jazykový kurz angličtiny pre vedúcich zamestnancov – 10 účastníkov  

– školiteľka Mgr. K. Marettová a Mgr. K. Vyšná 
- dvojmesačný jazykový kurz pre ostatných zamestnancov – 6 účastníkov – školiteľka  

Mgr. K. Vyšná 
- školenie na využívanie zahraničnej databázy Scopus pre zamestnancov knižnice  

– 10 účastníkov – školiteľka Mgr. K. Vyšná 
- komunikácia pre vedúcich zamestnancov – 12 účastníkov – školiteľ herec a pedagóg  

Jan Přeučil 
- inštruktáž k systému Virtua pre pracovníkov oddelenia fondov, oddelenia absenčných 

služieb a oddelenia prezenčných služieb – 16 účastníkov – školiteľka L. Žáčiková 
- školenie k modulu Výpožičky systému Virtua pre pracovníkov študovní – 5 účastníkov  

– školiteľka L. Žáčiková 
- školenie k predmetovej katalogizácii v systéme Virtua – školiteľka PhDr. A. Peťová 
- knižnica vysielala svojich zamestnancov na seminár, aktívy, konferencie a iné odborné 

podujatia, ktoré organizovali iné inštitúcie, zoznam je uvedený v prílohe správy 
- kvalifikáciu si zvyšovali : 

- formou doktorandského štúdia si zvyšovali : PhDr. O. Lauková, PhDr. B. Snopková, 
Mgr. S. Šváčová, titul PhD. v priebehu roka obhájením dizertačnej práce získali  
PhDr. M. Bárdiová a Mgr. I. Nagy 

- formou vysokoškolského štúdia si zvyšovali : T. Durdiaková, J. Vranová, Z. Gondová, 
M. Styková, L. Zelinová, I. Guzmická, K. Strýčeková. 

 
Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc 
- školenie k modulu Správa seriálov pre zamestnancov knižníc participujúcich na riešení 

projektu KIS3G – september a december – školiteľ L. Žáčiková 
 
Prax študentov vysokých škôl v knižnici 
- 16. 1. – 3. 2. 2006 - Viera Jedináková, študentka 3. ročníka Katedry knižničnej 

a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
- 24. 10. – 7. 11. 2006 - Zuzana Búliková, študentka 5. ročníka Katedra ekomuzeológie, 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
- 24. 10. – 7. 11. 2006 - Miroslava Oravcová, študentka 5. ročníka Katedra ekomuzeológie, 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
 
 
7.  CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
 Hlavné ciele na rok 2006 vyplývali z úloh v oblasti plnenia celoštátnych a kooperačných 
úloh na budovaní súborného katalógu, skvalitňovania a rozširovania špecializovaných 
knižnično-informačných služieb, organizáciu odborných podujatí a prezentáciu kultúr iných 
národov, rozvoja medzinárodnej spolupráce, vzdelávanie zamestnancov, materiálno-technický 
rozvoj. Realizovali sme nasledovné úlohy a činnosti : 
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1. Zabezpečovali sme celoslovenskú registráciu patentových spisov a technických noriem, 
excerpovali sme články zo zborníkov. V rámci riešenia projektu KIS3G a súborného 
katalógu slovenských knižníc sme do spoločnej databázy prispeli viac ako 5.000 
záznamami periodík. Na základe dohody so Slovenskou národnou knižnicou v Martine sme 
začali realizovať metodicko-koordinačnú činnosť v oblasti spracovania a evidencie periodík 
v celoslovenskej databáze KIS3G. 

2. Riešili sme výskumné úlohy celoštátneho, regionálneho a ústavného charakteru. 
1. Počet obslužných miest v požičovni knižnice sme rozšírili zo 4 na 6, čím spružnili proces 

absenčného požičiava dokumentov a registrácie používateľov. 
2. Zlúčili sme študovňu elektronických zdrojov s bibliografickou študovňou a vytvorili 

bibliograficko-informačné a databázové centrum, ktoré poskytuje komplex bibliograficko-
informačných a rešeršných služieb pre používateľov knižnice. 

3. V oblasti využívania knižnično-informačného systému Virtua sme zabezpečovali kontakt 
s používateľmi prostredníctvo e-mailu (upomienky, oznámenia). 

4. Na základe podpísaného Memoranda o porozumení s British Council sme v priestoroch 
knižnice vytvorili Britské centrum. 

5. V rámci ochrany knižničného fondu sme priebežne zabezpečovali väzbu periodík 
a preväzbu poškodených kníh. Skladovacie priestory sme pravidelne monitorovali za 
účelom predchádzania vzniku plesní. Do knižničných skladov sme zakúpili odvlhčovače 
a do priestorov študovne starých a vzácnych tlačí čističku vzduchu.  

6. Organizačne sme zabezpečili historicky prvé Kolokvium knižnično-informačných 
pracovníkov krajín V4 a Bulharska, Rakúska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka, ktoré sa 
uskutočnilo v dňoch 11. – 13. mája 2006 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 
Hlavnými organizátormi kolokvia boli Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná 
knižnica v Martine a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. 

7. V oblasti medzinárodnej spolupráce sme podpísali bilaterálne dohody s Národnou 
parlamentnou knižnicou Ukrajiny v Kyjeve a s Centrálnou univerzálnou vedeckou 
knižnicou N. A. Nekrasova v Moskve. 

8. Organizačnú štruktúru knižnice sme upravili s posilnením ekonomického úseku, vnútornej 
správy knižnice, vytvorili sme funkciu námestníka pre ekonomicko-správnu činnosť a 
vedeckého tajomníka.  

9. V rámci interného vzdelávania zamestnancov knižnice sme realizovali jazykový kurz 
angličtiny a kurz zameraný na komunikáciu pre vedúcich zamestnancov knižnice, jazykové 
kurzy a vzdelávacie podujatia pre ostatných odborných zamestnancov. 

10. V suterénnych priestoroch knižnice sme vytvorili a verejnosti sprístupnili divadelný priestor 
na malé javiskové formy – D44, ktorý je využívaný v spolupráci s Akadémiou umení 
v Banskej Bystrici. 

11. V rámci kolektívnych foriem práce, propagácie činnosti knižnice a predstavovaní kultúr 
iných národov sme zorganizovali v knižnici podujatia v rámci : 

- týždňa slovenských knižníc 
- dní ukrajinskej kultúry 
- výstavy v átriu aj v galérii v podkroví 
- besedy, prezentácie vydavateľstiev, koncerty a pod.  

12. Štátnu vedeckú knižnicu a slovenskú kultúru sme propagovali v rámci podujatí 
uskutočnených v spolupracujúcich knižniciach v Hradci Králové v Českej republike 
a v Moskve v Ruskej federácii. 

13. Zorganizovali sme podujatia v rámci 10. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica. 
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14. Od 1. 1. 2006 vedieme evidenciu zbierkových predmetov len v elektronickej podobe. 
Spracovali sme zbierky získané v roku 2006 a retrospektívne aj zbierky, ktoré boli už 
zapísané v knihách prírastkov a druhostupňovo spracované v predchádzajúcich rokoch. 

15. Zrealizovali sme rekonštrukciu komunikačných priestorov na 1. poschodí hlavnej budovy 
knižnice výmenou dlažby. 

16. Uskutočnili sme rekonštrukciu plynovej kotolne hlavnej budovy knižnice. 
17. Zintenzívnili sme prenajímanie vhodných priestorov pre iné organizácie a inštitúcie za 

účelom zvýšenia príjmov knižnice.  
 
7.1  Prehľad plnenia základných ukazovateľov 
 
Ukazovateľ m.j. S 2005 S 2006 Index 2/1 
Knižni čný fond celkom  zv.  1,658.605 1,667.176 1,01 
Prírastky celkom  zv. 14.885 13.801 0,93 
z toho : knihy  zv. 9.702 8.311 0,86 
             periodiká zv. 2.007 2.143 1,07 
             špeciálne dokumenty zv. 3.176 3.347 1,05 
Počet titulov odoberaných periodík tit. 1.185 1.260 1,06 
Spracovanie kniž. fondu tit. 11.431 9.446 0,83 
Retrospektívne ukladanie údajov zázn. 10.296 36.161 3,51 
Registrovaní používatelia os. 7.697 7.547 0,98 
Návštevníci os. 164.890 155.681 0,94 
Výpožičky zv. 402.721 393.080 0,97 
- z toho : absenčné zv. 149.737 144.225 0,96 
                prezenčné zv. 249.891 245.178 0,98 
                MVS, CVS zv. 3.093 3.677 1,19 
Edičná činnosť tit.  7 13 1,86 
z toho : Knižničné noviny tit./číslo  ¼ ¼ 1,00 
             ostatné tit. 6 12 2,4 
 
8.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 

2006 
 
8.1  Zdroje činnosti 
 
 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátna príspevková organizácia. Jej 
činnosť v prevažnej miere zabezpečuje príspevok zo štátneho rozpočtu. Okrem toho získava 
finančné prostriedky z vlastnej činnosti a formou sponzorských príspevkov a grantov. 
 
Štruktúra zdrojov činnosti 
Zdroj  Suma v tis. Sk 
Štátny rozpočet 27 198 
Príjmy z vlastnej činnosti 881 
Dary, granty a iné finančné príspevky 157 
Z predaja tovarov a služieb 2 857 
Z predaja vyradeného majetku 27 
Zdroje spolu 31 120 
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8.2  Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov 
 

Úlohy rozpísané v pláne činnosti knižnice na rok 2006 sa plnili priebežne. Niektoré 
úlohy sa realizovali nad plán, iné sa z objektívnych príčin realizovali čiastočne, alebo 
nerealizovali.  

V oblasti doplňovania a spracovania knižničných fondov bol prekročený plán počtu 
prírastku knižničných jednotiek a ich spracovania. Tento ukazovateľ sme splnili vďaka darom 
a povinnému výtlačku. Znížené finančné prostriedky na doplňovanie fondu sa prejavili na 
nižšom počte kúpených knižničných jednotiek, čo negatívne ovplyvňuje riadený proces 
akvizície a systematické budovanie knižničného fondu. Z dôvodu nedostatku prostriedkov sme 
nemohli na rok 2006 objednať pre používateľov zahraničné databázové služby Springer-Link. 

V oblasti knižničných služieb sme dosiahli nižší počet výpožičiek a návštevníkov. 
Napriek zvýšenému úsiliu a uskutočneniu zvýšeného počtu rôznych propagačných aktivít, 
počet používateľov v porovnaní s rokom 2005 opäť poklesol. Rozšírili sme počet obslužných 
miest v požičovni, zriadili sme novú jazykovú študovňu – Britské centrum, organizačnou 
zmenou vytvorili Bibliograficko-informačné a databázové centrum. 

Knižničné služby, fondy a všetky podujatia sme propagovali na webovej stránke 
knižnice, vydávaním propagačných letákov, pozvánok, informáciami v tlači, rozhlase 
a v televízii. Vo vstupných priestoroch knižnice boli sprístupnené informačné panely, ktoré 
informujú návštevníkov o aktuálnych podujatiach. 
 Knižnica získala medzinárodnú a prestíž a etablovala sa v európskom knižnično-
informačnom priestore zorganizovaním pilotného Kolokvia knižnično-informačných 
pracovníkov krajín V4 a Rakúska, Ruska, Ukrajiny, Bulharska a Nemecka. Realizovali sme 
ďalšie odborné podujatia so zahraničnou účasťou a prezentovali sme kultúry iných národov 
v priestoroch knižnice, na ktorých sa zúčastňovali veľvyslanci krajín, ktorých kultúru sme 
prezentovali. Rozšírili sme medzinárodnú spoluprácu podpísaním ďalších bilaterálnych dohôd 
s knižnicami v Moskve a v Kyjeve. 
 Nezanedbateľné boli aktivity na zabezpečenie tržieb z predaja vlastných služieb. Plán 
v tejto oblasti sme prekročili a získali sme vyše 3 mil. Sk, ktoré sme následne mohli použiť na 
zlepšenie materiálneho zabezpečenia knižnice a na skvalitnenie celkovej činnosti. 
 Pôsobnosť knižnice v meste a regióne, jej aktivity k 750. výročiu vzniku mesta Banská 
Bystrica a organizačné a manažérske úspechy riaditeľky knižnice PhDr. Oľgy Laukovej boli 
v roku 2006 ocenené udelením Ceny primátora Banskej Bystrice riaditeľke knižnice.  

Výsledky, ktoré knižnica vo svojej činnosti dosiahla a nové služby a priestory, ktoré 
sprístupnila používateľom sú podrobnejšie uvedené v jednotlivých kapitolách správy. 

Literárne a hudobné múzeum ŠVK vedie od roku 2006 evidenciu zbierok len 
v elektronickej podobe. Spracovalo zbierky získané v roku 2006 a retrospektívne aj zbierky, 
ktoré boli už zapísané v knihách prírastkov a druhostupňovo spracované v predchádzajúcich 
rokoch. Zamestnanci múzea sa podieľali na odstraňovaní nedostatkov programu ESEZ a na 
dotváraní číselníkov. LHM ako druhé na Slovensku (po STM Košice) odovzdalo v decembri 
2006 Muzeologickému kabinetu SNM časť elektronickej evidencie zbierok. LHM získalo do 
zbierkového fondu hodnotné pamiatky, predmety a dokumenty súvisiace so spisovateľmi, 
skladateľmi, hudobníkmi, divadelnými a bábkarskymi súbormi a hudobnými telesami. Bohatá 
bola prednášková a kultúrno-výchovná činnosť múzea a úspech u širokej verejnosti 
zaznamenali odborné a umelecké programy v rámci cyklických podujatí: jubilejného 10. 
ročníka Literárnej Banskej Bystrice a Medzinárodného dňa múzeí. Vďaka grantu Nadácie SPP 
mohol pokračovať náročný a úspešný projekt práce so znevýhodnenými skupinami ľudí 
v programe Opora, vďaka ktorému mohli handicapovaní občania a mládež zmysluplne a 
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užitočne tráviť v knižnici a v múzeu svoj voľný čas. Múzeum sústavne propagovalo expozície 
prostredníctvom webovej stránky, propagačných a ponukových listov, osobných kontaktov 
a nových typov aktivít. Svoje podujatia zverejnilo aj na stránke MK SR 
http://registerkultury.gov.sk/podujatia. Napriek tomu sa v roku 2006 nepodarilo dosiahnuť 
vyššiu návštevnosť. Plán príjmov múzeum vďaka grantom a sponzorským darom prekročilo. 
Zamestnanci sa venovali bádateľom, konzultovali viaceré diplomové práce a spracovávali 
odborné posudky. Hodnotné boli viaceré výstupy z výskumných úloh, z toho dva v zahraničí, 
bohatá bola metodická,  publikačná i edičná činnosť. Ocenením výsledkov práce múzejníkov 
bolo 12 nominácií na Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005 v kategóriách 
Objav – nález  -akvizícia, Film – video – audio – multimediálne dielo a Akcia – netradičné 
podujatie.  
 
 
9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATE ĽOV 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, v roku 
2006 vznikla Fakulta zdravotníctva, stredné školy 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.
 Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica poskytuje dokumenty 
používateľom celého Slovenska a prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice aj zo 
zahraničia. 
 V roku 2006 knižnicu navštívilo 155.681 návštevníkov, ktorí využili knižničné 
a informačné služby knižnice. V tom nie sú zahrnutí návštevníci, ktorí využili knižničné služby 
(objednávanie dokumentov, predĺženie výpožičnej lehoty, rezerváciu dokumentov) 
prostredníctvom webu a ktorí sa zúčastnili kultúrno-prezentačných podujatí. V priebehu roka 
sme zaregistrovali 7.547 používateľov, v databáze používateľov sme evidovali 12.166 
záznamov o používateľoch. Kolektívni používatelia boli inštitúcie, ktoré využívali cirkulačnú 
výpožičnú službu periodík, fond špeciálnych technických dokumentov, medziknižničnú 
výpožičnú službu a rešeršné služby.  
 
Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice :   
- vedeckí pracovníci     0,3 
- s ukončeným vysokoškolským vzdelaním  18,1 
- s ukončeným stredoškolským vzdelaním 14,6 
- študenti vysokých škôl    48,1 
- študenti stredných škôl    16,6 
- handicapovaní      1,0 
- kolektívni používatelia    1,3 

 
Uvedený prehľad dokumentuje, že najviac využívajú služby knižnice absolventi 

a poslucháči vysokých škôl. Pracovníci knižnice prezentovali knižnicu, jej knižnično-
informačné fondy, poskytované služby a organizované podujatia prednáškami v rámci úvodu 
do štúdia pre študentov jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  
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Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby v zásade používateľom 
od 15 rokov. Na požiadanie  a so súhlasom zákonných zástupcov umožňujeme zaevidovať sa 
do knižnice aj 14 ročným. 

Počas celého roka mali používatelia možnosť posielať žiadanky na dokumenty, 
požiadavky na rezerváciu a predlžovať výpožičnú dobu dokumentov prostredníctvom webu, 
formou elektronickej pošty alebo telefonicky. Knižnica na požiadanie posielala upomienky 
o nevrátení dokumentov a rôzne oznamy na e-mailové adresy používateľov. Túto službu 
využívajú predovšetkým študenti.  
 Výstupmi činnosti knižnice sú doplnené a spracované knižničné dokumenty, realizované 
absenčné a prezenčné výpožičky, spracované rešerše, poskytnuté informačné a konzultačné 
služby, spracované a vydané edičné tituly, zorganizované odborné vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské podujatia, výstavy, realizácia vyučovacích hodín v knižnici. 
 
 
Spracovali :  
- Lýdia Žáčiková 

na základe podkladov vedúcich oddelení 
- Anna Martincová 

Kapitolu 5 Rozpočet organizácie 
 
Banská Bystrica 13. 2. 2006  
 
PhDr. Oľga Lauková 
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici 
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Príloha č. 1 
 

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRE VEREJNOS Ť 
 
Odborné semináre 
29. – 30. 3. 2006  
Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Multidisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou, organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 
29. 3. 2006 
Literárna Banská Bystrica v 80. rokoch 20. storočia – vedecká konferencia 
31. 3. 2006  
Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti. 6. ročník 
odborného seminára, organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc  
19. – 20. 4. 2006  
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov. 5. ročník vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou, organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitných 
vied a Ústavom vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
27. 4. 2006 
Zdenko Mikula. Odborný seminár venovaný 90. výročiu narodenia hudobného skladateľa 
11. – 13. 5. 2006  
Knižnice v znalostnej spoločnosti. Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín 
V4 a Bulharska, Rakúska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka 
27. 9. 2006  
Žena v múzeu. Seminár organizovaný v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
 
Cyklus OSOBNOSTI 
16. 1. 2006  
Martin Benka, Andrej Sládkovi č – spomienkové stretnutie venované dielu autorov 
v spolupráci so Slovenským národným literárnym múzeom SNK v Martine 
3. 4. 2006  
Igor Kovačovič – choreograf, tvorca programov, osvetár, matičiar 
v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v B. Bystrici 
15. 5. 2006  
Prof. Milan Jur čo, CSc. – vysokoškolský pedagóg a literárny vedec 
v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 
5. 6. 2006  
Pavel Hrúz – spisovateľ a redaktor 
v spolupráci s Národným bibliografickým ústavom Slovenskej národnej knižnice v Martine 
a Rádiom Regina v B. Bystrici 
25. 9. 2006 
Ján Valach – slovenský organista, dirigent, pedagóg a hudobný skladateľ pôsobiaci v Belgicku 
v spolupráci so Slovenskou hudobnou úniou v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela a Štátnou 
operou v Banskej Bystrici 
26. 10. 2006 
Juraj Sarvaš – herec a pedagóg 
V spolupráci s Fakultou dramatickým umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
a Slovenským filmovým ústavom v Bratislave 
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Prednášky, besedy, prezentácie  
29. 3. 2006  
Beseda s bulharskou spisovateľkou Nadeždou Zacharjevou 
25. 4. 2006  
Prezentácia kníh vydavateľstva Kalligram 
27. 4. 2006  
Bezosudovosť – premietanie maďarského filmu 
26. 4. 2006  
Béla Bartók a pop pramene – prednáška muzikologičky Zuzany Vitálovej pri príležitosti 125. 
výročia narodenia B. Bartóka 
4. 5. 2006  
Rusko-slovenské vzťahy po studenej vojne a perspektívy ich vývoja – prednáška Dr. Tatiany 
Parchaliny – viceprezidentky Ruskej asociácie pre Atlantickú kooperáciu 
1. 6. 2006  
Dukát s. r. o. Banská Bystrica – prezentácia vydavateľstva 
8. 11. 2006 
Prednáška a beseda s Davidom Ponsarom, šéfom Komerčného oddelenia Veľvyslanectva USA 
na Slovensku 
20. 11. 2006 
Identifikácia historických tlačí a historických knižných fondov v zrkadle ich významu pre 
poznanie regionálnych dejín. Prednáška Mgr. Imricha Nagya v rámci Týždňa vedy na 
Slovensku 2006 
29. 11. 2006 
Ján Hollý – Emil Makovický : Selanky. Prezentácia knihy, ktorú vydala Štátna vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s pani Vilmou Makovickou 
5. 12. 2006 
Portál Slovakia Nová Baňa – prezentácia vydavateľstva 
5. 12. 2006  
Vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii - beseda s rektorkou Štátnej petrohradskej 
univerzity Ľudmilou Alexejevnou Verbickou 
September – december 
Výberový seminár k starším dejinám pre 2. ročník študentov Katedry histórie Fakulty 
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 

Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia v Nemeckej študovni  
- vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia – krajinoveda Nemecka, nemecké reálie + 

premietanie videofilmov – 20 podujatí 
- vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia – nemecká literatúra, hudba, osobnosti Nemecka + 

premietanie videofilmov – 22 podujatí 
- súčasný nemecký film – 2 podujatia 
- informačná výchova – 5 podujatí 
 

Regionálne vzdelávacie centrum nemeckého jazyka 
12. – 13. 1. 2006  
Ako inak učiť nemčinu – seminár a workshop pre učiteľov nemčiny 
22. 3. 2006  
Franz Kafka : Poviedky – prezentácia slovenského prekladu Milana Žitného 
4. 5. 2006  
Tango – argentino – spoločenský večer pri hudbe  
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INFO centrum USA 
9. 2. 2006  
Návšteva konzulárnej sekcie Veľvyslanectva USA v Bratislave– stretnutie s Američanmi 
žijúcimi na strednom Slovensku 
23. 3. 2006  
Art 21 – vyučovacia hodina anglického jazyka pre študentov Akadémie umení 
11. 9. 2006 
Beseda veľvyslanca USA v Bratislave R. Vallee so študentami 
- premietanie videofilmov – 4 podujatia 

 

Centrum ruských štúdií 
10. 10. 2006  
Ivanovo detstvo – rozbor diela a premietanie filmu – vyučovacia hodina 
- premietanie videofilmov – 5 podujatí 
 

Britské centrum 
3. 10. 2006 
Slávnostné otvorenie Britského centra za účasti Judith Anne Macgregor, veľvyslankyne 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave 
31. 10, 30. 11. 2006 
Čitateľská skupina – Stereotypes about the British 
25. 11., 2. 12., 9. 12. 2006 
Skúšky všeobecnej angličtiny Cambridge CESOL 
 

 
Otvorenie Britského centra 
 

Dni ukrajinskej kultúry  
7. 3. 2006  
Kyjevská kamerata – koncert ukrajinského súboru 
Marianna Abramova – vernisáž výstavy ukrajinskej výtvarníčky 
8. 3. 2006  
Súčasná ukrajinská kniha – vernisáž výstavy  
Atlantída – premietanie ukrajinského filmu 
9. 3. 2006  
Všetkým ahoj – premietanie ukrajinského filmu 
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Týždeň slovenských knižníc a X. Literárna Banská Bystrica 
27. 3. 2006 
Literárne fórum – verejné čítanie predstaviteľov verejného života 
27. 3. 2007  
Beseda s prozaičkou a publicistkou Gabrielou Rothmayerovou 
27. 3. 2006 
HAMšatňouLET – monodráma na motívy divadelnej hry J. Kedra Šatňa – predstavenie 
študentky akadémie umení v B. Bystrici 
28. 3. 2006 
Čo to len ten Štúr spôsobil – umelecké pásmo študentov Akadémie umení v B. Bystrici 
30. 3. 2006 
Pět klobouků Jana Přeučila – literárno-scénický program českého herca a pedagóga 
31. 3. 2006 
Deň literárnych klubov – tvorivá dielňa a burza literárnych talentov 
27. 3. – 2. 4. 2006 
Prehliadky Študovne starých a vzácnych dokumentov ŠVK pre verejnosť 
 
Koncerty 
6. 5. 2006  
Otvorená Európa – tanečné a spevácke vystúpenie laureátov Moskovského medzinárodného 
festivalu, organizovaný v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry na Slovensku a Zväzom 
Rusov na Slovensku 
9. 5. 2006 
Pauline Jabour – spev – diplomový koncert poslucháčky Akadémie umení v Banskej Bystrici 
10. 5. 2006 
Hiroshi Saito – cimbal – diplomový koncert poslucháča Akadémie umení v Banskej Bystrici 
12. 10. 2006 
Večerné matiné pri klasickej hudbe. Koncert Andrej Baran – husle, Julián Veverica – viola, 
Aleš Solárik - klavír 
5. 12. 2006 
Vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici 
 
D44 – malý divadelný priestor v ŠVK 
Od otvorenia divadla sa uskutočnilo 6 premiér a 25 repríz nasledovných divadelných hier :  
30. 1. 2006 
Slávnostné otvorenie divadla 
Anton Pavlovič Čechov – Čajka – premiéra divadelnej hry – študenti Fakulty dramatických 
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
6. 3. 2006 
HAMšatňouLet – premiéra monodrámy divadelnej hry J. Kedra – Šatniar – študentka Fakulty 
dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
3. 4. 2006 
Aischylos – Olympic air alebo Prelet Oresteiou 
premiéra – absolventské predstavenie študentov 5. ročníka Fakulty dramatických umení 
akadémie umení v Banskej Bystrici 
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23. 10. 2006 
Hans Sachs – Postieľačky  
premiéra – predstavenie študentov 4. ročníka Fakulty dramatických umení akadémie umení 
v Banskej Bystrici 
30. 10. 2006 
Alexander Vampilov – 20 minút s anjelom  
premiéra – predstavenie študentov 3. ročníka Fakulty dramatických umení Akadémie umení 
v Banskej Bystrici 
27. 11. 2006 
Miguel de Cervantes – Žiarlivec 
premiéra – predstavenie študentov 3. ročníka Fakulty dramatických umení Akadémie umení 
v Banskej Bystrici 
22. 2, 28. 3, 26. 4., 24. 5., 30. 11. 2006 
Večerné múzy – poetický večer študentov Fakulty dramatických umení Akadémie umení 
v Banskej Bystrici 
 
Prezentácia Štátnej vedeckej knižnice a slovenskej kultúry v zahrani čí 
9. – 14. 6. 2006 Belehrad (Srbsko) 
Dni Slovenska v Belehrade - organizované v spolupráci s Filologickou fakultou Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 
16. – 20. 10. 2006 Hradec Králové (Česko) 
Podujatia v rámci Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti  
5. – 12. 11. 2006 Moskva (Rusko)  
Dni slovenskej kultúry v Moskve – za účasti p. Sylvie Gašparovičovej – manželky prezidenta 
SR, v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Moskve 
 

 
Vernisáž výstavy diel PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD., za účasti p. Sylvie Gašparovičovej v Centrálnej 
univerzálnej vedeckej knižnice N. A. Nekrasova v Moskve, november 2006 
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Prednášky, besedy, prezentácie Literárneho a hudobného múzea 
23. 1. 2006  
Rok Ľudovíta Štúra pre Klub dôchodcov Harmónia  
24. 1. 2006 
Viliam Figuš – Bystrý a jeho opera Detvan pre študentov gymnázia  
27. 2., 31. 3., 11. 4., 24. 4., 19. 10., 13. 12. 2006 
Matej Bel, život, dielo a jeho notície pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a VŠ  
14. 3., 21. 3., 3. 4., 7. 4., 18. 5., 28. 6., 10. 10., 19. 10., 24. 10. 2006 
Jozef Gregor Tajovský pre žiakov ZŠ  
20.3.2006  
Hudobní skladatelia Banskej Bystrice, Klube dôchodcov Harmónia  
2. 5. 2006 
Hudba v Banskej Bystrici a hudobné štýly pre študentov FHV UMB  
24. 10. 2006 
Ženy v literárnej histórii pre ženy z Únie žien Slovenska  
7. 11., 8. 11. 2006 
Ján Cikker –hudobná tvorba pre žiakov ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica 
9. 11. 2006 
Ján Móry a jeho symfonická tvorba, Kežmarok, 16. tatranský večer  
20. 11. 2006 
Predvianočné a vianočné ľudové zvyky, Klub dôchodcov Harmónia  
29. 11. 2006 
Ján Cikker, spomienky na umeleckom večere v ZUŠ J. Cikkera  
19. 12. 2006  
Dramatická výchova, druhy bábok, dejiny bábkarstva pre študentov PF UMB 
Priebežne : 
Prednášky pre žiakov ZŠ a študentov SŠ a VŠ venované osobnostiam: Andrej Sládkovič, Ľudo 
Ondrejov, František Švatner, Štefan Žáry, Klára Jarunková, Jozef Urban,  Ján Levoslav Bella, 
Tibor Andrašovan, štúrovci, slovenská národná hudba, rocková hudba v Banskej Bystrici. 
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Príloha č. 2 
VÝSTAVY 

 
Átrium  
20. 12. 2005 – 11. 1. 2006  
Vidieť srdcom – výstava prác mentálne postihnutých  
12. 1. – 12. 2. 2006  
Ex libris – knižné značky 
14. 2. 6. 3. 2006  
Divadelná fotografia Matúša Oľhu – výstava fotografií 
8. 3. – 20. 3. 2006  
Cesta svetla – celoslovenská súťažná výstava fotografií 
28. 3. – 13. 4. 2006  
Najkrajší kalendár Slovenska 2006 – celoslovenská súťažná výstava kalendárovej tvorby 
22. 3. – 16. 4. 2006  
Priestor pre všetkých – práce účastníkov tvorivých dielní v rámci realizácie grantového 
programu SPP 
16. 5. – 31. 5. 2006  
Modrý gombík – výstava UNICEF 
3. 7. – 8. 8. 2006  
Umenie Európy – výstava plagátov Rady Európy 
15. 8. – 10. 12. 2006 
Neoponujte mi! Veď ste v divadle. Výstava kresleného vtipu Pavla M. Kubiša 
19. 12. – 20. 1. 2006 
Prechádzka Banskou Bystricou – dobové pohľadnice zo súkromnej zbierky Bohuša Markusa 
 
Galéria v podkroví 
20. 12. 2005 – 20. 1. 2006  
Martin Benka – výber z ilustrátorskej tvorby národného umelca 
24. 1. 2006 – 12. 2. 2006  
Mirka Brtková – usmernená imaginácia – výbery z diela akademickej maliarky pochádzajúcej 
zo Starej Pazovy v Srbsku 
16. 2. – 5. 3. 2006  
Fotografické impresie Eugenie Hristovej – výstava bulharskej výtvarníčky organizovaná 
v spolupráci s Bulharským kultúrnym a informačným strediskom v Bratislave 
7. 3. – 20. 3. 2006  
Marianna Abramova – výstava ukrajinskej výtvarníčky 
21. 3. – 10. 4. 2006  
Návštěva – výstava prác pedagógov Katedry výtvarnej výchovy PdF Univerzity Palackého 
v Olomouci 
24. 4. – 10. 5. 2006  
Výber zo súkromnej zbierky Vasilescua  
12. 5. – 25. 5. 2006  
Ars Amandi – výstava výtvarníčky Edity Varinskej – Slovenky žijúcej v Nemecku 
30. 5. – 14. 6. 2006 
Diplom – výstava praktických diplomových prác študentov Katedry výtvarnej výchov PF UMB 
v Banskej Bystrici 
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20. 6. – 21. 7. 2006  
Nové bábkarske akvizície – zo zbierok LHM  
11. – 30. 9. 2006 
Obrazy z New Yorku po 11. septembri 2001, 5. výročiu teroristického útoku 
4. 10. – 13. 11. 2006 
Piotr Kunce – výstava plagátov poľského výtvarníka 
16. - 29. 11. 2006 
Cyrilika – nová abeceda v EÚ – výstava plagátov pri príležitosti vstupu Bulharska do EÚ 
30. 11. 2006 – 15. 1. 2007 
Pôvab Číny – kultúrne a historické pamiatky – výstava obrazov a literatúry  
 
V iných priestoroch knižnice 
8. - 20. 3. 2006 
Súčasná ukrajinská kniha – výstava v rámci Dní ukrajinskej kultúry na Slovensku 
29. – 30. 3. 2006 
Sakrálne motívy na slovenských poštových známkach – výstava pri príležitosti konania 
konferencie Svätec a jeho funkcie v spoločnosti 
7. – 24. 11. 2006 
Komiksy z Nemecka – prezentácia nemeckých komiksov  
9. – 13. 10. 2006 
Umenie Ruska – výstava kníh v Centre ruských štúdií 
3. – 30. 10. 2006  
Petrohrad očami Zuzany Kubinskej – výstava fotografií v Centre ruských štúdií 
11. 10. – 13. 11. 2006 
Henrik Ibsen – výstava plagátov v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v 
Bratislave 
5. – 20. 12. 2006  
Minulosť a prítomnosť Moskvy – výstava kníh v Centre ruských štúdií 
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Príloha č. 3 
 

INFORMÁCIE O ŠVK V TLA ČI A INÝCH MÉDIÁCH 
 
Prednášková a publikačná činnosť zamestnancov ŠVK 
 
A/ Zamestnancov knižnice 
Bôbová, Mária: PhDr. František Hrušovský: Obraz rokov 1944-1945. 

In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V. : (Slovenská republika 
medzi Povstaním a zánikom 1944 – 1945). – 1. vyd. – Banská Bystrica : Ústav vedy 
a výskumu UMB ; Katedra histórie Fakulty humanitných vied UMB ; Štátna vedecká 
knižnica, 2006. 

Bôbová, Mária: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského z pohľadu jeho knižnice. 
In: Zborník zo sympózia Človek a spoločnosť v dejinách. Trnava, 9. - 10. 11. 2006. 

Bôbová, Mária: Osud knihy a jej majiteľa z Liptovského Trnovca. 
In: Zborník z celoslovenského seminára Dejiny knižnej kultúry Liptova. Liptovský Ján,   
21. - 23. 2006. 

Doktorová, Oľga: Moderná knižnica – netušený priestor pre informálne vzdelávanie. Referát 
prednesený na konferencii s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 10. výročia otvorenia 
Ludotéky v Brezne, 21. – 22. 9. 2006, pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica. 

Garaiová, Michaela: Stredoveké opevnenie mesta Banská Bystrica.  
In: Zborník z Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov, ktoré sa konalo 
v Trenčíne v dňoch 1. – 3. 10. 2006.  

Garaiová, Michaela: Človek a bezpečnosť v Banskej Bystrici v stredoveku. 
In: Zborník zo sympózia Človek a spoločnosť v dejinách. Trnava, 9. - 10. 11. 2006. 

Garaiová, Michaela: Trnovecký farár Juraj Török – život a dielo.  
In: Zborník z celoslovenského seminára Dejiny knižnej kultúry Liptova. Liptovský Ján,   
21. - 23. 2006. 

Lauková, Oľga: Ján Mikleš a dejiny slovenskej pedagogiky (1911-1957). 
In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa 
konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia 
mesta. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica, 2006. 
 – s. 237-243. 

Lauková, Oľga: Špecifiká manažmentu knižnično-informačnej inštitúcie. 
 In : Knižnica. – Roč. 7, č. 6/7 (2006), s. 21 – 22.  
Meleková, Mária: Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti. 
 Ikaros.[Online] – Roč. 10, č. 5 (2006). http://www.ikaros.cz. 
Nagy, Imrich: Emil Jurkovich a jeho monografia dejín Banskej Bystrice 

In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa 
konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia 
mesta. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica, 2006. 
 – s. 291-299. 

Nagy, Imrich: Machiavelli a Erasmus Rotterdamský - jeden konfrontačný pohľad na dvoch 
humanistov v kontexte Európy prvej tretiny 16. storočia.  
In: Acta historica Neosoliensia, Tomus 9. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 
2006. 
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Nagy, Imrich: „Svätý Sokrates, modli sa za nás!“ alebo inštitút svätca vo vnímaní Erasma 
Rotterdamského.  
In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Zborník z konferencie konanej 29. – 30. 3. 2006. 

Nagy, Imrich:  Kresťanské pramene ako inšpiračný zdroj pre obraz ideálneho vladára Erasma 
Rotterdamského. In: Synergia – Časopis venovaný Byzantským dejinám, kultúre a teológii. 
– Roč. 4, č. 7/8 (2006), s. 68 - 82.  

Nagy, Imrich: Reinterpretácia ideálu antického vladára u Erasma Rotterdamského. (Dizertačná 
práca). – Bratislava : Univerzita Komenského. Katedra všeobecných dejín, 2006. – 251 s. 

Snopková, Blanka: Bibliografická databáza „Pamäť mesta Banská Bystrica“. 
In: Zborník z 11. slovenskej bibliografickej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 6. - 8. 11. 
2006 v Martine. – Martin : Slovenská národná knižnica, 2007. 

Snopková, Blanka: Pamäť mesta Banská Bystrica (1918-2000). 
In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa 
konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia 
mesta. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica, 2006. 
 – s. 327-335. 

Snopková, Blanka: Príspevok Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici k výskumu dejín 
osobností. 
In: Zborník z odborného seminára K dejinám genealogického výskumu na Slovensku, ktorý 
sa konal v dňoch 25. – 26. októbra 2006. – Martin, 2006. 

Snopková, Blanka: Štefan Pasiar – významný vedec, vysokoškolský pedagóg, historik 
knihovníctva, osvety, výchovy a vzdelávania dospelých, publicista a redaktor. 
In: Zborník z Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov, ktoré sa konalo 
v Trenčíne v dňoch 1. – 3. 10. 2006.  

Snopková, Blanka: Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. – výberová personálna 
bibliografia. 
In: Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005. – 1. vyd. Banská Bystrica : Katedra 
histórie FHV UMB, 2005 (Prešov : UNIVERSUM). – s. 7 - 32. 

Šváčová, Soňa: (Ne)okultistická tvorba Pavla Hrúza. 
In: Zborník z vedeckej konferencie Literárna Banská Bystrica v 80. rokoch 20. storočia. 
Banská Bystrica, 29. 3. 2006. 

Šváčová, Soňa: Adam František Kollár – riaditeľ cisársko-kráľovskej Dvorskej knižnice  
vo Viedni.  
In: Zborník z Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov, ktoré sa konalo 
v Trenčíne v dňoch 1. – 3. 10. 2006.  

Šváčová, Soňa: Slovenský a český svet spisovateľky Hany Gregorovej. 
In: Sdružení knihoven – rok 2006 / Odpovědný redaktor Jaromír Kubíček. Brno : Sdružení 
knihoven ČR, 2006. – s. 69 – 75. – Zborník príspevkov z kolokvia českých, moravských 
a slovenských bibliografov k československým vzťahom na moravskoslovenskom pomedzí.  

Žáčiková, Lýdia : 1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín Višegrádskej 
skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka. 

 In : Ikaros [online]. – Roč.10, č. 6 (2006). http://www.ikaros.cz 
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B/ Zamestnancov LHM 
Bárdiová, Marianna : Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938).  

In : Habla, Bernhard, ed. Alta Musica. Band 25: Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 
2005. Tutzing: Hans Schneider,  2006. s.41 - 56. 

Bárdiová, Marianna : Andrej Očenáš.  
In : Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 12. Stuttgart: Bärenreiter-Verlag, 
2004.  

Bárdiová, Marianna : Vzťah muzeológie a muzikológie. Dizertačná práca. 2006. Bratislava : 
ÚHV SAV, 2006. 288 s. + 2 prílohy 

Bárdiová, Marianna : Pocta Zdenkovi Mikulovi. Referát.  
Odborný seminár k 90. narodeninám Zdenka Mikulu, ŠVK Banská Bystrica 27.4.2006, 5 s. 
+ 19 obraz. dokumentov. 

Bárdiová, Marianna : Múzy a múzeum. Vstupný referát.  
Seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. ŠVK-Literárne a hudobné múzeum 
Banská Bystrica 27. 9. 2006, 2 s. 

Bárdiová, Marianna: Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej 
muzeológie. In Muzeológia – teória a prax v súčasnosti. Vedecká konferencia. Banská 
Štiavnica 20. - 21. 9. 2006, 18 s. 

Bárdiová, Marianna : Hudobná ikonografia v Biblii  z roku 1555.  
Seminár hudobných knihovníkov IAML. Rožňava 20.9.2006, 8 s. + 20 obraz. dokumentov 

Borguľová, Jana : Literárny život Banskej Bystrice v 2. polovici 20. storočia.  
In : Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa 
konala v Banskej Bystrici 27. – 28. 9. 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta. Banská 
Bystrica. Katedra histórie FHV UMB a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2006, s. 
244 – 256.  

Borguľová, Jana : Činnosť Stredoslovenskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov 
v Banskej Bystrici v 70. rokoch 20. storočia.  
In : Literárne tradície Banskej Bystrice II. (70. roky 20. storočia). Zborník z vedeckej 
konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 9. 9. 2004. Banská Bystrica, Pedagogická 
fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, s. 25 – 31.  

Borguľová, Jana : Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej 
Bystrici – 80. roky 20. storočia.  
Vedecká konferencia Literárna Banská Bystrica v 80. rokoch 20. storočia, Banská Bystrica, 
29. 3. 2006 

Borguľová, Jana: Pavel Hrúz v zbierkovom fonde Štátne vedeckej knižnice – Literárneho a 
hudobného múzea v Banskej Bystrici.  
In: ŠVAČOVÁ, Soňa: Pavel Hrúz. Výberová personálna bibliografia. Banská Bystrica. 
Štátna vedecká knižnica, 2006, s. 81 – 87.  

Borguľová, Jana : Učiteľ Jozef Šebo – zakladateľ Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského 
a Jozefa Murgaša v Tajove.  
In : Medzinárodná vedecká konferencia Nám i budoucím, Česká republika, Přerov,  
7. – 8. 11. 2006 

Borguľová, Jana : Pamätná tabuľa Zechenterovi – Laskomerskému.  
In : Slovenské národné noviny. - Roč. 17 (21), č. 3 (7. 2. 2006), s. 2 

Borguľová, Jana : Socha Andreja Sládkoviča v Radvani a jej história.  
In : Bystrický Permon. - Roč. 4, č. 1, (2006), s. 7 

Borguľová, Jana : Stretnutie pracovníkov literárnych múzeí v Banskej Bystrici.  
In : Knižnica. - Roč. 7, č. 1 (2006), s. 31 
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Borguľová, Jana : Literárna Banská Bystrica 2006.  
In : Knižná revue. - Roč. 16, č. 9, (26. 4. 2006), s. 2 

Borguľová, Jana : Bystrica bola v...tom.  
In : Knižná revue. - Roč. 16, č. 14/15,  (4. 7. 2006), s. 2 

Borguľová, Jana : Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov.  
In : Knižná revue. - Roč. 16, č. 13, 21. 6. 2006, s. 2 

Borguľová, Jana : Ľudovít Štúr v Banskej Bystrici.  
In : Bystrický Permon. - Roč. 4, č. 2, (2006), s. 6 

Borguľová, Jana : Vansovej Lomnička.  
In : Slovenské národné noviny. Roč. 17 (21), č. 22 (2006), s. 2 

Borguľová, Jana : Festival otvorí verejné čítanie.  
In : Pravda. - Roč. 16, č. 69, (23. 3. 2006), príloha Kamelot, s. 6 

Čemanová, Zuzana : Zborová tvorba Pavla Tonkoviča.  
In : Cantus Choralis, Banská Bystrica, 19. 10. 2006 

Čemanová, Zuzana : Jubilant Zdenko Mikula.  
In : Hudobný život. - Roč. 38, č. 6 (2006), s. 25 

Čemanová, Zuzana : Život jedného múzea.   
In : Hudobný život. – Roč. 38, č. 2 (2006), s. 31 

Lásková, Mária : Osobnosť Mateja Bela v literárno-múzejnom spracovaní.  
In : Prezentácia historických osobností a udalostí v múzeu. Odborný seminár. Slovenské 
národné literárne múzeum SNK v Martine 19. - 20. 10. 2006, 4 s. 

Šípka, Miloš : Počiatky detvianskej Zlatej ruže.  
In : Detva. Tradície, premeny a súčasnosť. Detva 2006, s. 143 - 154. 

Šípka, Miloš : Banskobystrická revue.  
In : Národná osveta. – Roč. 16,  č.10 (2006), s. 18. 

Šípka, Miloš: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I,II.  
In: Historický časopis. – Roč. 54, č. 2 (2006), s. 378 - 380 

Šípka, Miloš: Brezno v premenách času. 
In: Historický časopis. – Roč.54, č. 1(2006), s. 162 - 163 

Šípka, Miloš: Historická monografia Banskej Bystrice.  
In: Slovenské národné noviny. Roč. 17, č. 6 (2006), s. 55. 

Šípka, Miloš: Príbeh jedného rukopisu.  
In: Národná osveta. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 12. 

Šípka, Miloš: Dejiny Ev. a. v. cirkevného zboru v Hronseku.  
In: Tvorba. – Roč. 16 (25), č. 4 (2006), s. 42 - 43. 

Šípka, Miloš: Nový cyklus komorných programov v Banskej Bystrici.  
In: Tradícia a súčasnosť. – Roč. 5, č. 2 (2006), s. 36 - 37. 

Šípka, Miloš: Významný skutok v dejinách folklorizmu.  
In: Tradícia a súčasnosť. - Roč. 5, č. 1 (2006), s. 39 - 41. 

Šípka, Miloš: Gajdošské fašiangy.  
In: Tradícia a súčasnosť. - Roč. 5, č. 1 (2006), s. 24 - 26.  

Šípka, Miloš: Instrumentum excellens po piatich rokoch.  
In: Etnologické rozpravy. – Roč.  č. 1 (2006), s. 270 -2 73. 

Šípka, Miloš:  Za Janom Ordošom.  
In: Slovenský národopis. – Roč.  č. 1 (2006), s. 109 - 112. 

Šípka, Miloslav: Krajské slávnosti piesní a tancov. Detva 1956.  
In: Programový bulletin Detva 2006, s. 13 
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Troligová, Zlata. Emancipačné snahy spisovateľky Hany Gregorovej z pohľadu súčasnej ženy. 
In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. stol. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 
ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005. 391 s.  

Troligová, Zlata: Emancipácia v korešpondencii Hany Gregorovej a Jozefa Gregora 
Tajovského.  
In: Emancipácia v slovenskej literatúre. Zborník z odborného seminára Banská Bystrica 24. 
februára 2005. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2006. s. 12 - 17. 

Troligová, Zlata: Formy prezentácie spisovateliek z pohľadu emancipácie (H. Gregorová, T. 
Vansová).  
In: Prezentácia historických osobností a udalostí v múzeu. Odborný seminár. SNLM Martin 
19.-20.10.2006, 3 s. 

Troligová, Zlata: Nezabudnuteľný Tajovčan. (Jozef Šebo)  
In: Verejná správa. - Roč. 61, č. 23 (2006), s. 28 

Troligová, Zlata: Čítanie u Gregorovcov.  
In: Verejná správa. - Roč. 61, č. 20 (2006), s. 23 

Troligová, Zlata: Naša literatúra v Hradci Králové.  
In: My Smer magazín. - Roč. 16, č. 46 (2006), s. 26 

Troligová, Zlata: Poviedky Tajovského netradične:  
In: Literárny týždenník. - Roč. 19, č. 29-30 (2006), s. 2 

Troligová, Zlata: Bedřich Šofr – všestranná osobnosť banskobystrického života. 
In: Bystrický Permon. - Roč. 4, č. 3 (2006), s. 6 - 7 

Troligová, Zlata: Výročie narodenia A. Göllnerovej-Gwerkovej.  
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 17(21), č. 3 (2006), s. 10 

Troligová, Zlata: Odišiel múdry a láskavý človek. (Jozef Šebo)  
In: My Smer magazín. - Roč.16, č. 26 (2006), s.4  

Troligová, Zlata: Na posiedke u Gregorovcov.  
In: My Smer magazín. - Roč. 16, č. 34 (2006), s. 4 

Troligová, Zlata: Za múdrym a láskavým človekom. Spomienka na Jozefa Šebu.  
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 17/(21), č. 14/15 (2006), s. 8 

Troligová, Zlata: Obohacujúci týždeň s kolegami aneb Návšteva SVK v Hradci Králové.  
In: U nás - knihovnícko-informačný zpravodaj Královéhradeckého kraje. - Roč. 16, č. 4 
(2006), s. 27- 29. 

Žabková, Soňa: Pohľad do dejín bábkarstva v Banskej Bystrici.  
In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa 
konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. - 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia 
mesta.Banská Bystrica. Katedra histórie FHV UMB a Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici, 2006, s. 276 - 292.  

Žabková, Soňa: Práca s handicapovanými návštevníkmi v Štátnej vedeckej knižnici – 
Literárnom a hudobnom múzeum v Banskej Bystrici.  
In: 11. veľtrh múzeí českých zemí, 23. - 26. 5. 2006, Múzeum Vysočiny – Třebíč. 

Žabková, Soňa: Múzejná komunikácia - prostriedok výchovy a vzdelávania návštevníkov v 
Literárnom a hudobnom múzeum v Banskej Bystrici.  
In: Ludotéka - prostredie informálnej edukácie.  Konferencia s medzinárodnou účasťou pri 
príležitosti 10. výročia otvorenie Ludotéky v Brezne, 21. - 22. 9. 2006, Pedagogická fakulta 
UMB, Banská Bystrica.  
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Žabková, Soňa: Práca s handicapovanými návštevníkmi v Štátnej vedeckej knižnici – 
Literárnom a hudobnom múzeum v Banskej Bystrici.  
In: Knižnice v ústrety znevýhodneným používateľom. Odborný medzinárodný seminár,  
12. - 13. 10. 2006, Levoča.  

Žabková, Soňa: Prezentácia projektu: „Priestor pre všetkých - r. 2005 (referát + obrazová 
prezentácia v Power Pointe).  
In: Školenie: Pomáhajúci dobrovoľník v občianskej spoločnosti,  OZ Umenie pomoci,  
17. - 20.10. 2006, Sklené Teplice. 

Žabková, Soňa: Prezentácia projektu: „Priestor bez bariér“- r. 2006 (referát) 
In: Školenie - Pomáhajúci dobrovoľník v občianskej spoločnosti, OZ Umenie pomoci,  
14. - 18. 11. 2006, Sklené Teplice. 

Žabková, Soňa: Priestor v múzeu pre všetkých.  
In: Verejná správa. - Roč. 61, č. 2 (2006), s. 28.  

Žabková, Soňa: Knižnica so škálou služieb.  
In: Verejná správa. - Roč. 61, č. 3 (2006), s. 28. 

Žabková, Soňa: Múzeum bez bariér (grantový program Priestor).  
In: Národná osveta. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 20-21. 

Žabková, Soňa: Tajov a jeho literárne expozície.  
In: Obecné noviny. - Roč. 16, č. 7 (2006), s. 18-19.  

Žabková, Soňa: Priestor pre skvalitnenie života (projekt Nadácie SPP).  
In: Enviromagazín. - Roč. 10, č. 6 (2005), s. 30. 

Žabková, Soňa: Takto vidia moje ruky.  
In: Verejná správa. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 29. 

Žabková, Soňa: Dom plný literárnych a hudobných múz v Banskej Bystrici.  
In: Knižnica. - Roč.7, č. 2 (2006), s. 54- 55. 

Žabková, Soňa: Úspechy Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2005.  
In: Knižnica. - Roč.7, č. 2 (2006), s. 28-30. 

Žabková, Soňa: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a jeho zaujímavá ponuka pre 
školy.  
In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 15, č. 2 (2006), s. 31-32.  

Žabková, Soňa: Manažment a marketing v múzeách.  
In: Múzeum. - Roč. 52, č.1 (2006), s.16-17. 

Žabková, Soňa: Pre školy i dospelých (expozície ĽHN v ŠVK v novom šate).  
In: Tradícia a súčasnosť - Príloha Národnej osvety. - Roč. 5, č. 1 (2006), s. 24 - 26.  

Žabková, Soňa: Dotyky s ukrajinským umením.  
In: Verejná správa. - Roč. 61, č. 10 (2006), s. 28.  

Žabková, Soňa: Fragmenty maďarského umenia.  
In: Verejná správa. - Roč. 61, č. 12 (2006), s. 30. 

Žabková, Soňa: Múzejný priestor pre všetkých (projekt práce s handicapovanými občanmi v 
LHM).  
In: Múzeum. - Roč. 52, č. 2 (2006), s. 5- 8.  

Žabková, Soňa: Priestor pre všetkých (výstava prác tvorivých dielní v rámci realizácie projektu 
Nadácie SPP).  
In: Národná osveta. - Roč. 16, č. 5-6 (2006), s.13 -14. 

Žabková, Soňa: Čulý literárny život v srdci Slovenska.  
In: Národná osveta. - Roč. 16, č. 5-6 (2006), s. 49 - 50.  

Žabková, Soňa: Juraj Šimon a jeho láska k drevu (reportáž o drevorezbárovi bábok).  
In: Národná osveta. - Roč. 16, č. 8-9 (2006), s. 47 - 48.  
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Žabková, Soňa:  Tradície bábkarstva na Slovensku. Z výskumu ŠVK- Literárneho a hudobného 
múzea v Banskej Bystrici.  
In: Knižnica. - Roč.7, č. 9 (2006), s. 60 - 69.  

Žabková, Soňa:  Nové bábkarske akvizície zo zbierok ŠVK – Literárneho a hudobného múzea 
v Banskej Bystrici.   
In: Knižnica. - Roč.7, č. 10 (2006), s. 57- 59. 

Žabková, Soňa: Projekt v LHM so zrakovo postihnutými.  
In: Prameň - zvukový časopis pre zrakovo postihnutých, č. 5/ 2006.  

Žabková, Soňa: Pozrite si výstavu: Priestor pre všetkých.  
In: Smer magazín. - Roč. 16, č.17 (2006), s. 26. 

Žabková, Soňa: V galérii v podkroví vystavujú bábky.  
In: Smer magazín. - Roč. 16, č. 26 (2006), s. 4. 

Žabková, Soňa: Aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.  
In: U nás - knihovnícko-informačný zpravodaj Královohradeckého kraja. - Roč. 16, č. 2 
(2006), s. 34 - 35.  

Žabková, Soňa: Bábky pripomenuli detské časy (výstava bábok v Mestskej galérii v Trenčíne).  
In: Info Trenčín. - Roč. 8, č. 18 (2006), s. 10.  

Žabková, Soňa: Poznávací zájazd: „Pamätihodnosti východného Slovenska pre klientov OZ 
SANARE  a OZ Delfín.  
In: Delfín zvolenský - občasník. - Roč. 1, č. 4 – 9 (2006), s. 1-2. 

Žabková, Soňa: Boli sme na výlete v Bojniciach:  
In: Priezor-časopis o živote zrakovo postihnutých. - Roč. 36, č. 7 (2006), s. 83. 

 
Príspevky o knižnici v tlači od iných autorov 
 
(berko) : Rozprávkový svet bábok. 

In : Považský obzor. – Roč. 49, č. 40 (2006), s. 9 
Bírová, Daniela : O dvoch knihovníckych akciách. 

In : Bulletin SAK. – Roč. 14, č. 2 (2006), s. 34 – 39 
Divadlo D-44 „zlom väz“. 

In : ART 3. Časopis Akadémie umení v Banskej Bystrici. – Roč. 4, č. 1 (2006), s. 2 
js : Večerné múzy s Jurajom Sarvašom. 

In : ART 3. Časopis Akadémie umení v Banskej Bystrici. – Roč. 4, č. 1 (2006), s. 2 
Jubilejná Literárna B. Bystrica. 

In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 11 (2006), s. 26 
Knižnice v znalostnej spoločnosti. 1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín 

Vyšegrádskej skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka. (Tlačová správa). 
In : Knižnica. – Roč. 7, č. 5 (2006), s. 37 – 39 

Kucianová, Anna: Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006. 
In: Ikaros [online]. – Roč. 10, č. 11 (2006). – www.ikaros.cz 

Kucianová, Anna : Bibliografická činnosť v štátnych vedeckých knižniciach SR v roku 2005. 
In : Knižnica. – Roč. 7, č. 10 (2006), s. 51 - 56 

Nositelia ceny primátora mesta za rok 2006. 
In : Spravodajca Mestského úradu v Banskej Bystrici. – Roč. 8, č. 1 (2006), s. 1 

Nová divadelná scéna sa volá D-44. 
In : ART 3. Časopis Akadémie umení v Banskej Bystrici. – Roč. 4, č. 1 (2006), s. 2 

/r/ : Galéria v podkroví pozýva. 
In : My, Smer magazín. – Roč. 16, č. 4 (2006), s. 23 
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(red) : Kolokvium sa vydarilo. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 20 (2006), s. 26 

(red) : V ŠVK bude kolokvium. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 18 (2006), s. 6 

(sita) : Týždeň knižníc oslávi ŠVK Literárnou B. Bystricou. 
In : Sme. – Roč. 15, č. 72 (2006), s. 11 

(sita) : V galérii v podkroví ŠVK plagáty P. Kunceho. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 40 (2006), s. 26 

(stef) : Mladí banskobystrickí herci vyvíjajú čoraz viac aktivít a sú úspešní. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 7 (2006), s. 11 

(stef) : Nové Hollého Selanky uzreli svetlo sveta. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 48 (2006), s. 7 

(stef) : Otvorili Britské centrum. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 40 (2006), s. 4 

(stef) : V Galérii v podkroví vystavujú bábky. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 26 (2006), s. 4 

(stef) : Začal sa Týždeň slovenských knižníc. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 12 (2006), s. 26 

Štefančíková, Štefánia : Aby aj zrakovo postihnutí mali bližšie k informáciám. 
In : My Smer magazín. – Roč. – 16, č. 29 (2006), s. 4 

Štefančíková, Štefánia : Kreslia a maľujú na sklo. 
In : My Smer magazín – Roč. 16, č. 45 (2006), s. 26 

Štefančíková, Štefánia : Majstri husliari sa stretli v Bystrici. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 46 (2006), s. 3 

Štefančíková, Štefánia : Vyhodnotili najkrajšie kalendáre. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 13 (2006), s. 22 

(tasr) : Medzinárodné kolokvium knižničných pracovníkov. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 12 (2006), s. 26 

(vrb) : Pavol M. Kubiš oslavuje šesťdesiatiny výstavou. 
In : My Smer Magazín. – Roč. 16, č. 33 (2006), s. 9 

Vrbovský, Rado : Cena primátora aj pre devätnásťročného maturanta. 
In : BB žurnál. – Roč. 6, č. 1 (2006), s. 13 

Výročie newyorskej tragédie. 
In : My Smer magazín. – Roč. 16, č. 37 (2006), s. 27 
 

Príspevky o knižnici v rozhlase a televízii 
 
Január – Pre STV bola realizovaná nahrávka venovaná činnosti a fondu Študovne starých 

a vzácnych dokumentov  
Február – Modernizácia knižnice, formy manažmentu. Rozhovor redaktorky Kyslanovej 

s riaditeľkou ŠVK PhDr. Oľgou Laukovou a námestníčkami knižnice. Odvysielané 
v Regionálnom spravodajstve STV. 

Február – V banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici pribudlo divadlo D44. Redaktorka 
Stanková. Odvysielané v Regionálnom spravodajstve STV. 

Marec – Týždeň slovenských knižníc. Redaktorka Stanková. Odvysielané v Regionálnom 
spravodajstve STV. 

Marec – Najkrajšie tohtoročné kalendáre. Odvysielané v Slovenskom rozhlase, relácia Včera 
doma 23. 3. 2006. 
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Marec – Rozhovor s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici PhDr. Oľgou 
Laukovou – rozvojové aktivity knižnice. Odvysielané v AZTV. 

Marec – Rozhovor s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici PhDr. Oľgou 
Laukovou – o 6. ročníku seminára Osobnosť knižnično-informačného pracovníka 
v znalostnej spoločnosti. Odvysielané v Rádiu OKEY 29. 3. 2006. 

Marec – Týždeň slovenských knižníc a Literárna Banská Bystrica. Rozhovor s PaedDr. Janou 
Borguľovou. Odvysielané  v AZTV. 

Apríl – Slovenský rozhlas – Regina / Spravodajské spektrum – informácia ku konferencii 
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov : Slovenská republika medzi 
povstaním a zánikom – odvysielané 19. 4. 2006 

Apríl – Slovenský rozhlas – Regina / informačný vstup ku konferencii Slovenská republika 
1939 – 1945 očami mladých historikov : Slovenská republika medzi povstaním a zánikom  
– odvysielané - 20. 4. 2006  

Apríl – TA3 - rozhovor s účastníkmi konferencie Slovenská republika 1939 – 1945 očami 
mladých historikov : Slovenská republika medzi povstaním a zánikom -  odvysielané 20. 4. 
2006  

September – Obrazy z New Yorku po 11. septembri 2001 – spomienkové stretnutie. Informácia 
o podujatí odvysielaná v rannom vysielaní Rádia Regina – 11. 9. 2006 

September – 11. november približujú fotografie. Reportáž Martina dušičku v správach TA3 
 – 12. 9. 2006. 

September – Ľuboš Krno : Výstava k 11. septembru 2001 v Banskej Bystrici. Odvysielané 
v Slovenskom rozhlase – Rádiožurnáli 11. 9. 2006. 

November – Komiksy z Nemecka. Rozhovor redaktora Jána Zaťka s PhDr. B. Gajšovou. 
Odvysielané v Rádiu Regina v relácii U nás doma 7. 11. 2006. 

 
 
Príloha č. 4 
 

Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach v roku 2006 
 
A/ Vzdelávacie podujatia 
13.10.–12.11 2006 Moskva – študijný pobyt v Inštitúte A. S. Puškina – PhDr. O. Lauková 
27. 10. – 31. 12. 2006 Prievidza – II. akreditované cyklické školenie tvorivej dramatiky - 

Zahrajte sa s nami – K. Urbanová 
17. – 21. 10. 2006  Sklené Teplice, účasť na cyklickom školení Pomáhajúci dobrovoľník v 

občianskej spoločnosti, ktoré pripravilo OZ Umenie pomoci 
  – Mgr. S. Žabková, PhD. 
14. – 18. 11. 2006  Sklené Teplice, účasť na cyklickom školení Pomáhajúci dobrovoľník v 

občianskej spoločnosti, ktoré pripravilo OZ Umenie pomoci  
 – Mgr. S. Žabková, PhD. 
 
B/ Zahraničné pracovné cesty 
6. – 12. 2. 2006  Bielefeld (Nemecko) – 8. medzinárodná konferencia o znalostnom 

manažmente– PhDr. O. Lauková 
12. – 18. 2. 2006  Viedeň (Rakúsko) – Seminár pracovníkov infocentier USA  

– Mgr. K. Marettová 
12. 3. – 16. 3. 2006  Lipsko (Nemecko) – Aliancie na ochranu písomného kultúrneho 

dedičstva – európsky kongres – PhDr. O. Lauková 
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2. – 5. 4. 2006  Kyjev (Ukrajina) – pracovná cesta na základe dohody o spolupráci 
s Národnou parlamentnou knižnicou Ukrajiny – PhDr. O. Lauková,  
PhDr. O. Doktorová 

21. – 24. 5. 2006  Praha (Česko) – Konferencia Patlib 2006 – M. Jablonovská 
23. – 26. 5. 2006  Třebíč (Česko) – 11. veľtrh múzeí Českej republiky – Mgr. S. Žabková, 

PhD. 
12. - 15. 6. 2006  Kladno (Česko) – Porada pracovníkov bibliografických a rešeršných 

oddelení vedeckých a technických knižníc – Mgr. M. Meleková 
9. – 14. 6. 2006  Belehrad (Srbsko) – Dni Slovenska v Belehrade – PhDr. O. Lauková, 

PaedDr. J. Uhel, ArtD. 
19. – 23. 6. 2006  Hradec Králové (Česko) – stáž v Studijní a vědecké knihovně  

– Mgr. K. Šmelková, Mgr. S. Šváčová 
11. – 14. 9. 2006 Seč (Česko) – Konferencia Knihovny současnosti 2006 – Mgr. K. Vyšná, 

Mgr. B. Bubniak 
25. – 30. 9. 2006  Kyjev (Ukrajina) – pracovná cesta na základe dohody o spolupráci 

s Národnou parlamentnou knižnicou Ukrajiny – PhDr. B. Snopková,  
L. Žáčiková 

9. – 11. 10. 2006  Opole (Poľsko) – pracovná cesta na základe dohody o spolupráci 
s Wojewodskou bibliotekou publicznou – A. Barthová, RNDr. M. Kassa, 
Mgr. P. Majling 

16. – 20. 10. 2006  Hradec Králové – pracovná cesta v rámci Dní česko-slovenskej 
vzájomnosti – PhDr. O. Doktorová, Mgr. Z. Troligová, RNDr. M. Kassa 

5. – 12. 11. 2006 Moskva (Rusko) – Dni slovenskej kultúry v Moskve – pracovná cesta 
a podujatia v rámci dohody o spolupráci s Centrálnou univerzálnou 
vedeckou knižnicou N. A. Nekrasova v Moskve – PhDr. O. Lauková, 
PhDr. O. Doktorová, PaedDr. J. Uhel, ArtD. 

6. – 8. 11. 2006 Přerov (Česko) – Konferencia Múzea J. A. Komenského v Přerove  
– PaedDr. J. Borguľová 

24. - 28. 11. 2006  Praha (Česko) – Cyklus podujatí k 90. narodeninám hudobného 
skladateľa Z. Mikulu – PhDr. M. Bárdiová, PhD. 

 
C/ Ostatné odborné podujatia 
17. 1. 2006  Bratislava – Odborný seminár : Portálové riešenie – Mgr. A. Kmeťová 
31. 1. 2006 Bratislava – Zasadnutie koordinačnej rady k súbornému katalógu 

periodík – J. Vranová 
15. 2. 2006 Bratislava – Školenie – administrácia databázy EZB – Mgr. K. Vyšná 
7. 2. 2006 Martin – III. Stretnutie používateľov systému VIRTUA –  

Mgr. A. Kmeťová, L. Žáčiková 
8. 2. 2006 Zvolen – Informačný seminár – Mgr. D. Ochojská 
24. 2. 2006 Bratislava – Workshop k databáze Scopus – Mgr. K. Vyšná  
1. 3. 2006 Martin – Porada riaditeľov a metodikov slovenských knižníc  

– PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková 
2. 3. 2006 Bratislava – Zasadnutie národnej skupiny IAML – PhDr. M. Bárdiová, 

PhD. 
15. 3. 2006 Martin – Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografiu  

– PhDr. B. Snopková 
19. 4. 2006 Bratislava – Seminár – Správa e-zdrojov – Mgr. K. Vyšná  
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15. – 17. 5. 2006 Martin – Dni slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie  
– PhDr. B. Snopková, Mgr. M. Bôbová, A. Klimová 

5. 6. 2006 Bratislava – Informačné stretnutie Suweco – L. Žáčiková 
7. 6. 2006  Martin – Konferencia Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva  

2006 – 2013 – PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková 
14. 6. 2006  Martin – Seminár o MVS – Z. Gondová 
28. 6. 2006  Martin – zasadnutie Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť  

– Mgr. S. Šváčová 
15. 8. 2006  Bratislava – Seminár : Zlepšenie firemnej komunikácie 

 – Mgr. A. Kmeťová 
23. 8. 2006 Bratislava – zasadnutie odbornej skupiny SNK pre znevýhodnené 

skupiny používateľov – Mgr. S. Žabková, PhD. 
25. – 27. 8. 2006  Bratislava Európsky seminár k Dohovoru o ochrane a podpore 

rozmanitosti kultúrnych vyjadrení na Ministerstve zahraničných vecí  
– PhDr. O. Lauková, PhDr. O. Doktorová 

19. – 21. 9. 2006 Rožňava – Seminár Hudobná ikonografia na Slovensku  
– Mgr. M. Lásková 

27. 9. 2006 Košice – Seminár : Knižnice 21. storočia – architektúra, vybavenie  
– PhDr. O. Lauková, RNDr. M. Kassa 

2. – 3. 10. 2006  Trenčín – Kolokvium českých moravských a slovenských bibliografov  
– PhDr. B. Snopková, Mgr. S. Šváčová, Mgr. M. Garaiová 

3. 10. 2006  Martin – školenie katalogizátorov v systéme VIRTUA – E. Kamzíkova, 
A. Haringová, A. Hríbiková, Mgr. K. Šmelková 

10. – 11. 10. 2006 Bratislava – školenie administrátorov ESEZ – Mgr. Z. Čemanová 
19. – 20. 10. 2006  Martin – Seminár Prezentácia osobností v SNLM – Mgr. M. Lásková, 

Mgr. Z. Troligová 
24. 10. 2006 Piešťany – Valné zhromaždenie SAK, PhDr. O. Doktorová, L. Žáčiková 
25. – 26. 10. 2006  Martin – Genealogická konferencia – PhDr. B. Snopková 
6. 11. 2006 Martin – 11. slovenská bibliografická konferencia – PhDr. B. Snopková, 

Mgr. S. Šváčová, Mgr. M. Meleková 
9. – 10. 11. 2006  Trnava – Konferencia : Človek a spoločnosť v dejinách  

– Mgr. M. Garaiová, Mgr. M. Bôbová 
14. – 15. 11. 2006 Bratislava – Konferencia ITARA 2006 : Informačné technológie 

a verejná správa – Mgr. A. Kmeťová 
21. – 23. 3. 2006 Liptovský Ján – Seminár : Dejiny knižnej kultúry Liptova  

– Mgr. M. Bôbová, Mgr. M. Garaiová 
27. 11. 2006 Martin – zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografiu  

– PhDr. B. Snopková 
4. 12. 2006  Bratislava – Seminár : Knihovnícke združenia a ich úloha pri lobovaní ..., 

slávnostný seminár k 65. výr. SSK – PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková 
11. – 13. 12. 2006 Bratislava – školenie pracovníkov infocentier USA – Mgr. E. Legíňová 
12. 12. 2006 Bratislava – seminár Súborný katalóg periodík – L. Žáčiková, J. Vranová 
13. 12. 2006  Bratislava – Seminár Manuscricptorium – čo prináša a čo má nové  

– Mgr. M. Meleková 
14. 12. 2006 Bratislava - Konferencia s medzinárodnou účasťou, GLOBSEC– Päť 

rokov po 9/11: na Ministerstve zahraničných vecí – PhDr. O. Lauková, 
PhDr. O. Doktorová 

 


