
Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

za rok 2009 

č. MK -  264/2010 – 103/1909   

 

 

Organizácia: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Rezort: Ministerstvo kultúry SR 

Typ hospodárenia: príspevková organizácia 

Miesto konania verejného odpočtu: Štátna vedecká knižnica 

      Lazovná 9 

      Banská Bystrica 

Čas konania verejného odpočtu:15.apríla 2010 o 13.00 hod. 

 

 

 



 

Výročná správa za rok 2009    2 

 

 

Spracovala: PhDr. Blanka Snopková a kolektív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©     Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2010 



 

  Výročná správa za rok 2009  
 

3 

OBSAH 
              strana 
1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 5 

1.2 Hlavné činnosti 6 

2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝH ĽAD ORGANIZÁCIE 9 

3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM  13 

4 ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY  13 

4.1 Knižni čný fond 14 

4.1.1 Doplňovanie knižničného fondu 14 

4.1.2 Spracovanie knižničného fondu 17 

4.1.3 Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky KF 22 

4.2 Knižni čné služby 25 

4.2.1 Absenčné služby 26 

4.2.2 Prezenčné služby 28 

4.2.3 Reprografické služby 31 

4.3 Bibliografická činnosť 32 

4.4 Vedecko-výskumná činnosť 37 

4.5 Edičná činnosť 41 

4.6 Automatizácia a internetizácia 45 

4.7 Múzejná činnosť 47 

4.8 Ekonomicko-správna činnosť 59 

4.9 Riadiaca a kontrolná činnosť 61 

4.9.1 Partnerská a medzinárodná spolupráca 63 

4.9.2 Kontrolná činnosť 67 

5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE 68 

6 PERSONÁLNE OTÁZKY 80 

6.1 Počet zamestnancov 80 

6.2 Štruktúra zamestnancov 81 

6.3 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov 82 

7 CIELE A PREH ĽAD ICH PLNENIA 84 

8 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE 
V ROKU 2009 

92 

9 HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATE ĽOV VÝSTUPOV 
ORGANIZÁCIE 

95 

Prílohy: 
Príloha č. 1 Podujatia organizované pre verejnosť           97 
Príloha č. 2 Prednášková a publikačná činnosť, informácie o ŠVK v médiách     107 
Príloha č. 3 Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach     122 



 

Výročná správa za rok 2009    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Výročná správa za rok 2009  
 

5 

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, PhD. 

Členovia vedenia  PhDr. Blanka Snopková – štatutárna zástupkyňa riaditeľky,  

vedúca oddelenia bibliografie 

RNDr. Martin Kassa – vedúci ekonomicko-správneho oddelenia 

Bc. Jana Vranová – vedúca oddelenia doplňovania a spracovania 

fondov 

PhDr. Oľga Doktorová – vedúca útvaru riaditeľky,  

vedecká tajomníčka 

    Mgr. Peter Majling – vedúci oddelenia absenčných služieb 

    Bc. Terézia Durdiaková – vedúca oddelenia prezenčných služieb 

    Eva Fekiačová – vedúca oddelenia správy fondov  

Mgr. Imrich Šimig – vedúci Literárneho a hudobného múzea 

 

 

Kontakt   Telefón  +421 48 / 4155067 

    Fax   +421 48 / 4124096 

    E-mail   svkbb@svkbb.eu 

    http   www.svkbb.eu 
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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. Jej hlavné činnosti určuje zákon Slovenskej národnej rady č. 183/2000 Z.z. 

(§ 7) a rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o vydaní Zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej 

knižnice v Banskej Bystrici z 1. apríla 2002 a zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách 

a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1. 

júna 2009. 

V zmysle zákonov knižnica : 

− je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským 

a štatistickým pracoviskom knižničného systému 

− zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny 

knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné 

dokumenty, špeciálne technické dokumenty 

− poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj 

vedy, techniky, kultúry a vzdelávania 

− je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej 

medziknižničnej výpožičnej služby 

− je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné 

výtlačky v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 

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

publikácií 

− podieľa sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc 

− zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie 

− koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy.  
 

Knižnica v súlade so Zriaďovacou listinou a dohodami so Slovenskou národnou 

knižnicou v Martine ďalej plní najmä nasledovné verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti: 

− zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie excerpovaním 

a bibliografickým spracovaním príspevkov publikovaných v zborníkoch 
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− pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov: 

národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch, 

buduje a sprístupňuje databázy z týchto oblastí 

− vytvára biografickú databázu osobností, spracováva a vydáva biografické slovníky 

a personálne bibliografie osobností 

− 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 

− plní úlohy v oblasti regionálnej bibliografie 

− je pracoviskom zabezpečujúcim bibliografickú registráciu slovenských patentových 

spisov a technických noriem 

− koordinuje a metodicky usmerňuje správu seriálov v celoslovenskej databáze 

projektu KIS3G 

− v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva 

a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrno-

prezentačné aktivity v : 

1.  Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goetheho inštitútom 

na Slovensku 

2. Britskom centre na základe memoranda o porozumení s British Council  

na Slovensku 

3.  Centre ruských štúdií na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Ruskej 

federácie na Slovensku a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave 

4.  Informačnom centre USA na základe memoranda o porozumení 

s Veľvyslanectvom USA na Slovensku 

 

− spracováva knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné a poradenské služby 

v rámci: 

1.  Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov 

2.  Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR 

− poskytuje informačné, konzultačné a výpožičné služby v rámci:  

1.  Strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy 

v Bratislave 

2.  Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 
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− výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom 

vlastnej edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti 

− realizuje výmenu publikácií s partnerskými knižnicami na Slovensku aj v zahraničí 

− realizuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s 

predmetom jej činnosti. 

 

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 

− expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy 

na Slovensku a v zahraničí 

− v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave sa podieľa  

na budovaní elektronického katalógu CEMUZ muzeálnych zbierkových predmetov na 

Slovensku. 
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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. Je príspevkovou organizáciou v 

priamom riadení Ministerstva kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského a regionálneho 

charakteru ktorými je poverená na základe zriaďovacej listiny a zákona č. 183/2000 Z. z. 

o knižniciach a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov. Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru 

používateľov, čo ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a spektrum 

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 rovnosť prístupu k informáciám pre marginalizované skupiny obyvateľov 

- zabezpečuje uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. 

Knižničný fond predstavuje 1,692.937 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 10 špecializovaných študovní,  pracovisko pre slabozrakých  

a nevidiacich a stredisko európskych informácií. Ročne knižnica realizuje okolo 350.000 

výpožičiek a navštívi ju okolo 120.000 návštevníkov, ktorí využijú jej knižnično-informačné 

služby. Ďalších približne 100.000 návštevníkov ročne navštívi vzdelávacie a kultúrne 

podujatia organizované knižnicou. 

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 
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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, vzdelávacieho centra 

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 

a tiež bábkarské tradície v banskobystrickom regióne, dokumentuje výrobu a uplatňovanie 

ľudových hudobných nástrojov na území Slovenska. Popularizačnými podujatiami a stálymi 

expozíciami prezentuje výsledky svojej práce verejnosti. 

 

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 získavanie dokumentov a informačných zdrojov, ich odborné 

spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie 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 

(KIS3G), 

- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z celoslovenskej bibliografickej registrácie 

patentových spisov a technických noriem, 

- participovanie na budovaní súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky a na 

budovaní databázy národných autorít v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, 

- plnenie úloh v oblasti budovania súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej 
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bibliografie, regionálnych bibliografických a biografických databáz, 

- 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, 

- poskytovanie služieb vedecko-informačného centra, vybudovaného na základe 

projektu „Vytvorenie siete...“ financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ 

- rozširovanie služieb a kultúrno-výchovných podujatí pre marginalizované skupiny 

obyvateľov, 

- zabezpečovanie mikrofilmovania periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané a 

periodík regionálneho charakteru v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou 

- zabezpečovanie pravidelnej a systematickej ochrany, dezinfekcie a reštaurovania 

poškodených starých a vzácnych dokumentov, 

- riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižnej 

kultúry na Slovensku pasportizáciou starých a vzácnych tlačí 16. – 19. storočia na 

území mesta Banská Bystrica a ústavných výskumných úloh, 

- vybudovanie národného centra excelentnosti výskumu pre dokumentáciu kultúrneho, 

vedeckého a technického dedičstva v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, 

- participácia na projekte budovania a sprístupňovania digitálnych zbierok knižničných 

dokumentov, 

- v rámci národného projektu Slovenská digitálna knižnica participovať na projekte 

digitalizácie regionálnych dokumentov, 

- realizáciu projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný a materiálny 

rozvoj knižnice, 

- rozvíjanie aktivít vzdelávacieho centra knižnice, 

- príprava kultúrno-vzdelávacích aktivít, 

- zabezpečovanie rozvoja ľudských zdrojov formou interného vzdelávania zameraného 

na nové formy knižnično-informačnej činnosti, komunikáciu, kreativitu a jazykové 

zručnosti 
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b/ v oblasti elektronizácie knižnice 

- postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje komplexný knižnično-

informačný systém VIRTUA, 

- zabezpečenie ochrany knižničného fondu využívaním rádiofrekvenčnej identifikácie 

dokumentov, 

- vytvorenie samoobslužného výpožičného miesta pre používateľov knižnice s využitím 

rádiofrekvenčnej identifikácie dokumentov, 

- modernizácia používanej výpočtovej a inej techniky (PC, tlačiarne, skenery, kopírky, 

čítačky mikrofilmov a mikrofiší) a rozširovanie programového vybavenia 

- činnosť digitalizačného a strihového pracoviska knižnice a múzea 

- technologické a personálne zabezpečenie prechodu knižnice na úroveň knižnice typu 

2.0 

 

c/ v múzejnej činnosti 

- spracovávanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe 

- reinštalovanie bábkarskej expozície 

- spracovanie novej koncepcie expozície Múzeum – domov múz s využitím 

variabilného a mobilného výstavného fundusu 

- spracovať projekt rekonštrukcie a využitia Grossmannovho domu na stálu bábkarskú 

expozíciu a konzervátorskú dielnu 

 

d/ v materiálno-technickom zabezpečení 

- realizovanie prístavby moderných knižničných skladov 

- priebežne modernizovať existujúce priestory študovní, knižničných skladov 

a pracovísk knižnice. 
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2.3.  Plánované použitie finančných zdrojov  

a strednodobý rozpočtový výhľad 

 

Rozpočet na činnosť knižnice v roku 2010 predstavuje 955.028 € z toho na mzdové 

náklady 542.953 €. V porovnaní s rokom 2009 je rozpočet krátený o 12.124 €, mzdové 

náklady zostávajú na úrovni predošlého roku. Vlastné príjmy na rok 2010 sú schválené vo 

výške 89 627 € a tvoria ich príjmy z prenájmu nebytových priestorov a príjmy z vlastnej 

činnosti a administratívnych poplatkov za služby. 

 

3.  KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemala na rok 2009 podpísaný kontrakt 

s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Pozornosť sme venovali plneniu úloh, ktoré 

nám určilo Ministerstvo kultúry v prílohe k rozpisu rozpočtu na rok 2009.  

 

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 

 

Činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2009 vyplývala z jej 

poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine, v zákone č. 183/2000 Z. z. 

o knižniciach, zákone č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2009 ako aj z plnenia 

krátkodobých a operatívnych činností, ktoré stanovil ročný plán činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výročná správa za rok 2009    14 

4.1 Knižničný fond  

 

K 31. 12. 2009 Štátna vedecká knižnica evidovala vo svojom knižničnom fonde 

1,692.937 knižničných jednotiek. Do knižničného fondu bolo v priebehu roka zaradených 

13.393 spracovaných knižničných jednotiek, vyradených bolo 348 knižničných jednotiek. 

Čistý prírastok za rok 2009 predstavuje 13.045 knižničných jednotiek. Z vedno-odborového 

hľadiska bol knižničný fond budovaný ako univerzálny v súlade so zákonom o knižniciach  č. 

183/2000 Z.z. Z typologického hľadiska ho tvoria knihy, periodiká, kartografické dokumenty, 

normy, patenty, hudobniny, audiovizuálne dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše a elektronické 

dokumenty. V oblasti doplňovania zahraničnej literatúry a získavania duplicitných 

a multiplicitných exemplárov sme sa snažili reagovať na potreby a požiadavky 

používateľského zázemia knižnice.  

 
4.1.1 Doplňovanie knižničného fondu 

 

Doplňovanie knižničného fondu v roku 2009 bolo realizované v uvedenom rozsahu 

najmä vďaka finančným prostriedkom na nákup dokumentov z prioritných projektov 

Ministerstva kultúry SR. Pre finančnú krízu boli tieto prostriedky uvoľnené až koncom 

prvého polroka, čo sa negatívne prejavilo na vyváženom doplňovaní fondu formou kúpy, 

ktorá nemohla byť realizovaná priebežne. Okrem nákupu kníh bol fond knižnice doplňovaný 

formou povinného výtlačku, darom, výmenou a bezodplatným prevodom. 

Akvizičná komisia pre oblasť doplňovania knižničných fondov zasadala počas roka 

2009 pätnásťkrát. Okrem pravidelných návrhov na doplnenie knižničného fondu od členov 

komisie spracovaných na základe internetových zdrojov – webových stránok kníhkupectiev, 

vydavateľstiev, kníh ohlásených v národnej agentúre ISBN a vydaných kníh podľa časopisu 

Knižná revue, posudzovala akvizičné návrhy používateľov a zamestnancov knižnice podané 

prostredníctvom internetu. Z celkového počtu 447 akvizičných návrhov bolo zrealizovaných 

62,4%. Pri doplňovaní fondu pokračovala spolupráca s kníhkupcami v Banskej Bystrici 

i v ďalších mestách na Slovensku (Kníhkupectvo Duma, Artfórum, Albion Books, Malé 

centrum, Modul a iné). 

Nedodané edičné tituly v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch 

v znení neskorších predpisov boli priebežne reklamované. V priebehu roka sme zaslali 

reklamácie 182 vydavateľstvám na 314 vydaných a našej knižnici nedodaných edičných 
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titulov. Na reklamácie reagovalo len 95 vydavateľstiev, úspešne bolo reklamovaných  147 

titulov, čo je 46,8 %. Vydavatelia oznámili neoprávnenosť reklamovania z dôvodu nízkeho 

nákladu pri 21 tituloch. Reklamácie boli zaslané aj vydavateľom 166 nedodaných titulov 

a 327 nedodaných čísiel periodík.  

Formou povinného výtlačku sme získali 5.793 knižničných jednotiek (o 655 viac ako 

v roku 2008), v hodnote 59.649,49 € (1,797.000,54 Sk). 

Formou kúpy bol knižničný fond doplnený o 5.307 knižničných jednotiek v celkovej 

hodnote 66.420,73 € (2,000.990,91 Sk, čo je o 93.085,31 Sk viac ako v roku 2008). Z toho 

60.000 € bolo hradených z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR a 6.420,73 € 

z rozpočtu knižnice.  

Formou daru sme získali 2.219 knižničných jednotiek v hodnote 16.271,48 €. 

Obnovené bolo predplatné na databázy BiblioMedica, Monitor tlače, ProQuest. Formou 

národnej licencie zabezpečujeme pre používateľov prístup do databázy EBSCO, v roku 2009 

sme získali takouto formou prístup do databázy SpringerLink. Otvorením a sprístupnením 

Informačno-vedeckého centra (financovaného zo štrukturálnych fondov) používateľom od 

roku 2009 sprístupňujeme databázy : Elsevier – ScienceDirect – Encyclopedies and 

RefWorks, Elsevier – ScienceDirect  - Ebooks, Elsevier – Engineering Village – REFEREX, 

Springer – E-books, SAGE Premier 2008-2009, Emerald Insight, Wiley - InterScience - E-

books, Wiley - InterScience - Reference Works, IET Digital Library. Na základe dohody 

o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva majú používatelia našich služieb prístup do 

patentovej databázy ESPACE. 
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Ukazovateľ S 2007 S 2008  S 2009 
Prírastky celkom 12.804 12.740 13.393 
- z toho : knihy 8.100 8.499 9.758 
               periodiká 1.637 2.061 1.544 
               normy 887 672 857 
               patenty 1.015 515 579 
               CD platne 312 193 95 
               mg pásky 99 2 0 
               hudobniny 355 415 118 
               mapy 45 102 280 
               videokazety 3 5 0 
               DVD 278 110 81 
               CD ROM 73 69 81 
               mikrofilmy, mikrofiše 0 97 0 
Prírastky :  - kúpou 3.937 4.748 5.307 
                  - povinným výtlačkom 4.823 5.138 5.793 
                  - darom 3.432 2.795 2.219 
                  - výmenou 26 47 36 
                  - bezodplatným prev. 544 4 24 
                  - vlastnou publ. činn. 12 8 14 

 
 

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa druhov dokumentov 
Počet knižničných 
jednotiek 

Finančná hodnota  Druh dokumentu 

2007 2008 2009 2007  v Sk 2008 v Sk 2009 v € 
Knihy 8.100 8.499 9.758 2,938.972 2,389.959,33 96.796,65 
Periodiká 1.637 2.061 1.544 958.167,3 1,119.725,70 31.389,53 
Špeciálne 
dokumenty 

1.165 993 655 271.659,8 394.656,59 3.004,42 

Normy 887 672 857 226.281,0 214.102,50 11.577,17 
Patenty 1.015 515 579 10.150,0 5.150,00 191,07 
Spolu 12.804 12.740 13.393 4,405.230,1 4,123.594,12 142.958,84* 
* v slovenských korunách je finančná hodnota prírastku fondu  4,306.778,01 

 
 

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia 
Počet knižničných 
jednotiek 

Finančná hodnota Druh dokumentu 

2007 2008 2009 2007 v Sk 2008 v Sk 2009 v € 
Kúpa 3.937 4.748 5.307 1,569.885,0 1,907.905,6 66.420,73 
Povinný výtlačok 4.823 5.138 5.793 1,424.231,0 1,556.488,3 59.649,49 
Dar 3.462 2.795 2.219 587.534,4 650.675,9 16.271,48 
Bezodplatný prevod 544 4 24 811.530,7 195,0 130,06 
Výmena 26 47 36 10.923,0 7.799,3 406,05 
Vlastná činnosť 12 8 14 1.126,0 530,0 81,03 
Spolu 12.804 12.740 13.393 4,405.230,1 4,123.594,1 142.958,84 
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4.1.2 Spracovanie knižničného fondu 
 
Spracovávanie novozískaných dokumentov 

 

 Všetky novozískané dokumenty boli priebežne bibliograficky (menne aj vecne) 

spracované do elektronickej databázy systému Virtua v zmysle celoštátne prijatých 

štandardov – formát MARC21, katalogizačné pravidlá AACR2 a formát na tlačený výstup 

dokumentov ISBD. Počas prvého polroka boli záznamy spracovávané v rámci samostatnej 

databázy clas03, pričom sme budovali aj subbázu menných a vecných autorít. V druhom 

polroku sme pristúpili do spoločnej databázy clas01 projektu KIS3G, pre ktorú vytváranie 

autoritatívnych záznamov zabezpečuje špecializované pracovisko pre tvorbu autorít SNK v 

Martine. Preto od augusta uvedený typ záznamov nespracovávame. V rámci budovania 

spoločnej databázy sa spracovanie dokumentov rozšírilo o pridávanie holdingových 

záznamov k bibliografickým záznamom, ktoré priebežne spracovávame. 

  
Ukazovateľ S 2007 S 2008 2009 
Bibliografické spracovanie dokumentov 9.119 8.644 7.789 
- z toho : knihy 6.737 6.429 5.682 
               periodiká 198 193 156 
               normy 569 672 838 
               patenty 565 515 577 
              CD platne 292 173 85 
               hudobniny 317 386 121 
               mapy 41 95 173 
               videokazety 3 5 0 
               DVD 232 109 80 
               MG pásky 99 2 0 
               CD ROM 66 65 77 
Autoritové záznamy 408 2.386 2.573 
Záznamy o exemplároch 12.611 12.740 13.428 
- z toho : knihy 7.996 8.499 9.692 
               periodiká 1.829 2.061 1.618 
               normy 618 672 878 
               patenty 1.015 515 583 
               CD platne 304 193 95 
               hudobniny 355 415 120 
               mapy 44 102 280 
               videokazety 3 5 0 
               DVD 278 110 81 
               mg pásky 99 2 0 
               CD ROM 70 69 81 
               mikrofilmy 0 97 0 
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 V roku 2009 sme začali označovať knižničné dokumenty rádiofrekvenčnými čipmi, 

ktoré v súčasnosti používame na ochranu pred odcudzením dokumentov prístupných  

vo voľnom výbere. Je to súčasne aj príprava na budúce využívanie rádiofrekvenčnej 

technológie pri plnoautomatizovanom vypožičiavaní a vrátení knižničných dokumentov 

prostredníctvom zariadenia Selfcheck a pri revíziách knižničného fondu. V prvej etape boli  

čipmi RFID označené dokumenty umiestnené v Univerzálnej študovni, Študovni viazaných 

periodík, čiastočne v Študovni hudobnín a audiovizuálnych dokumentov. Celkovo bolo čipmi 

RFID označených 12.217 dokumentov.   

  

Retrospektívne spracovanie fondu 

 
 Retrospektívne ukladanie údajov o knižničnom fonde do databázy sme realizovali len 

v prvom polroku – do spojenia databázy ŠVKBB (clas03) so spoločnou celoslovenskou 

databázou projektu KIS3G (clas01). Vzhľadom k tomu, že pri spájaní databáz sa všetky údaje 

neprekonvertovali úplne a korektne, v druhom polroku sme sa zamerali na úpravu neúplne 

prenesených bibliografických záznamov a záznamov o exemplároch. Nedostatky pri spájaní 

databáz boli spôsobené predovšetkým rozdielnymi nastaveniami niektorých globálnych 

parametrov. Hromadné pridávanie prefixu „svkbb“ na označenie dokumentov, ktoré vlastní 

naša knižnica bolo zrealizované len cca na 50 % - chýbajúci prefix musíme pridávať 

mechanicky do záznamov o exemplári. V samostatnej databáze sme tiež využívali viaceré 

lokálne polia formátu MARC 21, ktoré sa v spoločnej databáze nepoužívajú.  

 

Ukazovateľ S 2007 S 2008 2009 
Retrospektívne spracovanie - bibl. zázn. 20.340 12.528 8.077 

- v rámci plánu činnosti 15.553 10.063 8.077 
- interný grant 4.787 2.465 0 

Retrospektívne spracovanie – záznamy 
o exemplároch 

27.569 24.875 18.466 

- v rámci plánu činnosti 21.078 21.778 18.466 
- interný grant 6.491 3.097 0 

Rekatalogizácia 3.965 2.109 2.317 
 
 
Štatistické ukazovatele zo systému Virtua – produktivita katalogizácie 

bg - 
nový 

bg - 
upravený 

exempl. 
- nový 

exempl. - 
upravený 

aut. - 
nový 

aut. - 
upravený  

hold. - 
nový   

hold. - 
upravený 

15.866 34.005 31.894 80.137 2.573 2.127 5.044 4.097 
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Práca s periodikami 
 

Elektronická databáza knižničného fondu obsahuje bibliografické záznamy všetkých 

titulov periodík, ktoré knižnica uchováva vo viazanej podobe a aj priebežne dochádzajúcich 

periodík. Exempláre viazaných periodík boli do bázy dát retrospektívne spracované približne 

na 50 %. Evidencia dochádzajúcich titulov a čísiel periodík (1.291 exemplárov) bola 

realizovaná počas roku 2009 denne prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. 

Priebežne sme reklamovali nedodané tituly a čísla periodík. 

268 periodík uchovávaných na mikrofilmoch bolo previnutých na cievky, 

skontrolovali a opravili sme nesprávne bibliografické záznamy a spracovali záznamy o 

exemplári. 

Priebežne sme plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov 

v celoslovenskej databáze class01 projektu KIS3G, vyplývajúce z poverenia Slovenskej 

národnej knižnice. Do celoslovenskej databázy bolo spracovaných 132 nových 

bibliografických záznamov o periodikách, zjednotených, upravených a aktualizovaných bolo 

986 záznamov. V priebehu roka sa uskutočnili školenia na modul Správa seriálov systému 

Virtua pre zamestnancov knižníc participujúcich na projekte KIS3G. Spracovávanie periodík 

sme konzultovali so Slovenskou národnou knižnicou, Univerzitnou knižnicou v Bratislave, 

Ústrednou knižnicou SAV v Bratislave. 

Podieľali sme sa na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú 

spravuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Do databázy bolo uložených 69 nových 

bibliografických záznamov, upravených 43 existujúcich bibliografických záznamov, 

spracovaných 158 nových záznamov a aktualizovaných 1.332 holdingových záznamov.  

Ukončené ročníky boli skompletované, pripravené na väzbu a zviazané exempláre 

ročníkov periodík boli následne spracované. 

Aktualizovali sme zoznam uchovávaných periodík vo fonde knižnice asprístupnili ho 

používateľom na webovej stránke knižnice.  

 
Odoberané periodiká 
Ukazovateľ S 2007 S 2008 S 2009 
Periodiká celkom – tit. 1241 1.227 1.291 
Z toho : domáce 994 988 987 
             zahraničné 247 239 280 
Podľa spôsobu nadobudnutia - kúpa 180 167 193 

                                               - PV 992 988 981 
                                               - dar 66 69 89 

                                         - výmena 2 2 3 
                                - vlastná činnosť 1 1 1 
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Ochrana knižničného fondu 

 
Činnosť v oblasti ochrany sme realizovali vďaka poskytnutým finančným 

prostriedkom z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR (26.000 €) : 

- Na trvalé uchovávanie bolo pripravených 1.283 zväzkov skompletovaných ročníkov 

periodík za rok 2008. Dodávateľsky v knihárstve Georg v Žiline bolo zviazaných 1.342 

zväzkov a 37 v rámci knihárskeho pracoviska v knižnici. 

- Na dočasné uchovávanie na 5 rokov bolo skompletovaných 153 knižničných jednotiek. 

- Zakúpili sme ďalších 10.000 čipov RFID na označovanie knižničných dokumentov. 

 
Práca v systéme Virtua 

  
V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine sme v roku 2009 

uskutočnili úlohu, ktorú sme mali v pláne už niekoľko predchádzajúcich rokov – spojili sme 

databázu našej knižnice - clas03 systému Virtua so spoločnou celoslovenskou databázou 

clas01.  

 Realizácii tejto dôležitej úlohy súvisiacej s napĺňaním cieľov celoslovenského projektu 

Knižnično-informačný systém tretej generácie predchádzal rad úloh, ktoré museli 

zamestnanci našej knižnice vykonať:  

- analyzovali sme globálne nastavenia databázy clas01 a určili sme typy parametrov pre 

našu knižnicu (lokácie pre ŠVKBB, triedy a statusy dokumentov, typy používateľov, 

upomienok) 

- nastavili sme parametre pre našu knižnicu v databáze clas01 (globálne a systémové 

parametre, parametre výpožičného procesu pre 6 rôznych typov používateľov – na 

každý typ dokumentu a na každú lokáciu zvlášť, parametre pokút, poplatkov, 

upomienok) 

- vytvorili sme 46 operátorov za ŠVK BB – ich oprávnenia a prístupy 

- nastavili sme prístupy do InfoStation 

- dvakrát sme uskutočnili inštruktáž pre zamestnancov knižnice na prácu v spoločnej 

databáze 

- realizovali sme zmenu nastavení počítačov na prácu v spoločnej databáze 

- priebežne sme konzultovali jednotlivé činnosti a problémy so zamestnancami 

Slovenskej národnej knižnice 
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- testovali a kontrolovali sme prenesené dáta, podľa potreby opravovali niektoré chyby 

a nedostatky. 

 

Do spoločnej databázy class01 bolo z databázy ŠVKBB prenesených : 

- 302.030 bibliografických záznamov 

- 393.599 záznamov o exemplári 

- 13.213 záznamov používateľov 

- SNK zabezpečila vytvorenie 242.114 nových holdingových záznamov (v databáze 

clas03 sme holdingové záznamy spracovávali len k dochádzajúcim periodikám). 

 

Od 10. augusta 2008 pracujeme v spoločnej databáze. Následne sme ešte v priebehu 

roka vyriešili a uviedli do prevádzky v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou 

nasledovné úlohy a procesy :  

- skripty prírastkových zoznamov jednotlivých druhov dokumentov (knihy, periodiká, 

normy, patenty, CD, hudobniny) 

- prostredníctvom InfoStation zasielame upomienky o prekročení výpožičnej lehoty 

mailovou formou, oznamy o dostupnosti rezervovaných dokumentov, samostatne 

upomienky na žiadané dokumenty 

- priebežne sme riešili problémy s nastavením oprávnení používateľov systému. 

Pri konverzii sa do spoločnej databázy nepreniesli z našej databázy nasledovné údaje: 

- štatistika výpožičiek dokumentov zo záznamu o exemplári 

- história výpožičiek u čitateľov 

- objednávky - akvizičný modul nie je v spoločnej databáze nastavený  

- signatúry pri záznamoch exemplárov periodík 

- nekorektne boli prenesené viaceré záznamy výpožičiek, pokuty za prekročenie 

výpožičnej lehoty  

- v mnohých záznamoch o exemplári sa nevytvoril prefix svkbb pred signatúrou 

a prírastkovým číslom 

Po spojení databáz sme realizovali opravy exemplárových záznamov, záznamov 

o čitateľoch, výpožičkách. Všetky nedostatky sme kontrolovali a opravovali na základe 

porovnávaní s pôvodnou databázou clas03. Najväčšiu časovú záťaž pre odborných 

pracovníkov predstavuje manuálne vkladanie prefixu svkbb do údajov v zázname o exemplári 

a spracovanie holdingových záznamov a záznamov o exemplároch k bibliografickým 

záznamom, ktoré sme do databázy ukladali v rámci plánu retrospektívnej katalogizácie a pri 
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spájaní databáz nemali pripojený záznam o exemplári. Vzhľadom na veľký objem týchto 

záznamov predpokladáme, že táto úloha bude dokončená až v roku 2011. 

 Do konca roku 2009 sa zamestnancom Slovenskej národnej knižnice v Martine – ako 

správcovi databázy clas01, nepodarilo spustiť pre našu lokáciu on-line rezervovanie 

dokumentov používateľmi cez internet, čo do značnej miery obmedzilo komfort nami 

poskytovaných služieb. Pretrvávajú tiež problémy so statusmi dokumentov, ktoré sa požičali 

alebo vrátili z iných lokácií ŠVKBB ako hlavnej lokácie.  

 
4.1.3 Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky 

knižničného fondu 
 

1. januára 2009 bolo vytvorené oddelenie správy fondov Štátnej vedeckej knižnice 

v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečuje práce na úseku knižničných skladov, na úseku revízií 

knižničného fondu a v knihárskej dielni. K jeho hlavným úlohám patrí ochrana knižničného 

fondu v skladoch i ochrana jednotlivých typov informačných dokumentov, ktoré sprístupňuje 

knižnica  prezenčne v študovniach. 

 
Úsek knižničných skladov 
 
  V roku 2009 sme uskutočnili rekonštrukčné práce a vymaľovanie časti skladových 

priestorov, ktoré nevyhnutne potrebovali obnovu. Realizácia rekonštrukčných prác sa 

uskutočnila v období : 

- január 2009 – prvá etapa – prízemie skladov – 300m políc. 

- február 2009 – druhá etapa – 1. poschodie č. 115 – 367m políc. 

- február 2009 – tretia etapa – druhé medziposchodie – 133m políc 

Cieľom prác bola ochrana knižničného fondu, sprehľadnenie a efektívnosť 

usporiadania a uloženia knižničného fondu, zlepšenie pracovných podmienok a bezpečnosť  

pracovníkov v skladových priestoroch, skvalitnenie knižničných služieb a efektívnejšie 

sprístupňovanie informačných dokumentov. 

 Vzhľadom k tomu, že majiteľ budovy na Lazovnej 44, v ktorej bola uložená časť 

fondu, vypovedal zmluvu o prenájme, bolo nutné hľadať a zabezpečiť nové priestory. Na 

začiatku roku 2009 boli získané do prenájmu nové a moderné priestory na Zvolenskej ceste. 

Skladovacie priestory spĺňajú požadované kritériá na uchovávanie a optimálne uloženie 

knižničného fondu, majú požadovanú teplotou a vlhkosť vzduchu. Sťahovanie sme 

zabezpečovali vlastnými pracovníkmi a prostredníctvom študentského servisu. Sťahovaniu 

predchádzali prípravné práce a organizačné zabezpečenie celého priebehu sťahovania podľa 
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vypracovaného harmonogramu. Fond bol do nových priestorov presťahovaný za 35 

pracovných dní.  

V nových skladovacích priestoroch s rozlohou 360 m² a počtom regálov 2742  sme 

umiestnili približne 270. 000 knižničných jednotiek. Na prácach spojených so sťahovaním, 

vykladaním kníh do prepraviek, s prevozom autom, vykladaním a ukladaním kníh do regálov, 

demontážou a montážou regálov sa podieľalo celkom 44 pracovníkov  ŠVK. 

 Na úseku skladov bol uskutočnený nevyhnutný  presun fondu  a zabezpečenie opravy 

poškodených dokumentov  v počte 185 kn.j. (viazané periodiká a knihy). Boli zakúpené 4 ks 

odvlhčovačov vzduchu MASTER, doplnené  osvetlenie v skladových priestoroch, vykonaná 

dezinfekcia cca 17.000 knižničných jednotiek v pivničných priestoroch, v mesiaci december 

2009 bol inštalovaný regálový systém na mikrofilmy  s celkovým počtom 102 políc a mobilný 

regálový systém s celkovou kapacitou 139,2 m. 

 Pracovníci knižničných skladov vybavovali požiadavky používateľov na absenčné 

výpožičky do jednej hodiny (spolu 80.291 kn. j.), dokumenty na prezenčné štúdium 

v študovniach dokázali poskytnúť do 15 minút (17.979 kn. j.). Vybavovali aj expresné 

výpožičky, ktorých bolo 2.488, čo je o 319 menej ako v roku 2008.  

 

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu 
  
V zmysle plánu činnosti oddelenie správy fondu uskutočnilo: 

- revíziu knižničného fondu B 1 – B 41 800  - odrevidovaných 69.274 k.j. 

- revíziu fondu D – 2606 k.j. 

- revíziu fondu X – 4423 k.j. 

- revíziu fondu M – 3144 k.j. 

- revíziu fondu Z – 1087 k.j. 

Ukazovateľ S 2007 S 2008 S 2009 

Zrevidovaný fond 8.870  kn. j. 26.757 kn. j. 80.534 kn. j. 

Vyradené dokumenty 5.691 kn. j. 7.137 kn. j. 343 kn. j. 

- z toho: 

knihy 

5.169 kn. j.  6.689 kn. j. 343 kn. j. 

                       

periodiká 

353 kn. j. - - 

             špec. 

dokumenty 

511 kn. j. 448 kn. j. - 
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Činnosť Komisie pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných dokumentov 

bola v súvislosti so sťahovaním fondu signatúry A zameraná na mimoriadnu obsahovú  

previerku 60 000 edičných titulov (signatúra A 1 – A 60 000). Previerku realizovali tri 

trojčlenné čiastkové komisie, vytvorené z 5 členov komisie pre obsahovú previerku a štyroch 

odborných pracovníkov knižnice. Oddelenie správy fondu sa podieľalo na príprave 

knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie podľa zoznamov titulov od čiastkových 

komisií a na spracovaní zoznamov knižničných jednotiek vyraďovaných z knižničného fondu 

(zoznam dokumentov navrhnutých na vyradenie v roku 2009 obsahoval 22 580 k. j., v roku 

2010 sa bude v jeho doplňovaní pokračovať).   

Plánovaná obsahová previerka sign. B 1 – B 25 000 sa pre veľký rozsah fondu sign. A, 

na ktorý bola zameraná mimoriadna obsahová previerka, neuskutočnila.   

Oddelenie správy fondov priebežne počas roka plnilo úlohy v oblasti vyraďovania 

dokumentov v zmysle platnej vyhlášky: 

• viedli protokol vyradených kn. j. v zmysle internej smernice (zapísaných 343 kn.j.) 

• zabezpečili likvidáciu vyradených MG pások v počte 394 kn. j, ktoré boli vyradené   

       v roku 2008 

• budovali a aktualizovali  revízny katalóg, pripravovali podklady pre pracovníkov 

podieľajúcich sa na retrospektívnom spracovaní knižničného fondu sign.  

 

 

Knihárske práce 
 
         
 Mäkká a  Tvrdá väzba     Ostatné   

  špirál. väzba poškodené nové  
spolu 
väzba (rezanie, strihanie  

    periodiká periodiká       

rok 2009 1415 118 88 206 
 

183422  
rok 2008        355          280 229.181  
rok 2007 1.695       2.326   79.124  
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4.2 Knižničné služby 
 

Knižnično-informačné a výpožičné služby realizujú tri odborné oddelenia knižnice – 

oddelenie absenčných služieb, oddelenie prezenčných služieb a bibliografické oddelenie.  

V porovnaní s rokom 2008 sú výsledky v ukazovateľoch výpožičky, návštevníci  

a registrovaní používatelia nižšie. Tieto výsledky ovplyvnilo niekoľko faktorov. Napriek 

tomu, že sme veľké úsilie vynakladali na propagáciu služieb knižnice na základných, 

stredných i vysokých školách v meste (formou e-mailových informácií o službách knižnice 

s ponukou exkurzií pre žiakov a študentov,  realizovaním exkurzií pre žiakov a študentov a  

prezentácií knižnice na fakultách UMB), zaregistrovali sme menej používateľov ako v roku 

2008. 

K 31. 12. 2009 evidujeme v databáze 17.165  záznamov o používateľoch, z toho bolo 

12.150 aktívnych (ktorí využili služby knižnice počas roka aspoň jedenkrát). 7.941 

používateľov sa v roku 2009 do knižnice zaregistrovalo alebo obnovilo platnosť svojej 

registrácie. Je to o 66 menej ako v roku 2008. Nových používateľov bolo 2.989, čo je o 188 

menej ako v roku 2008. 

Prostredníctvom požičovne sme realizovali 137.922 absenčných výpožičiek, čo je 

o 4.681 menej ako v roku 2008. Vo veľkej miere to bolo spôsobené dočasným obmedzením 

prístupu k časti knižničného fondu v dôsledku sťahovania a výmeny regálov v 1. polroku 

2009.  

Pokles počtu návštevníkov v knižnici úzko súvisí i s možnosťou komfortného prístupu 

k on-line katalógu prostredníctvom webovej stránky knižnice, kde čitateľ môže nájsť všetky 

informácie o dostupnosti ním žiadaného dokumentu. V roku 2009 navštívilo webovú stránku 

ŠVK 161 533 návštevníkov. 

Používatelia a návštevníci knižnice 
Ukazovateľ  

S 2007 
                            

S 2008 
     

S 2009 
Registrovaní používatelia  

7.723 
                             

8.007 
               

7.941                  
- z toho do 15 rokov  

5 
                                    

8 
                     

4                          
Návštevníci knižnice spolu 126.770 119.990                         110.106                           
- z toho: návštevníci požičovne  

67.247 
                           

65.622 
            

 58.483                  
               návštevníci študovní  

38.726 
                    

38.641 
 

38.553 
               návštevníci katalógov  

20.797 
                           

12.727 
 

13.070  



 

Výročná správa za rok 2009    26 

Výpožičky 
Ukazovateľ  

S 2007 
                          

S 2008 
                              

S 2009 
Výpožičky spolu 335.932 341.673                         317.089 
- z toho: absenčné  

140.859 
                         

142.603 
            

144.529                
              prezenčné 192.860 197.209                         170.643 
            MVS – iným knižniciam  

1.461 
                             

1.232 
                

1.315                   
            MVS – z iných knižníc 570                                 

551 
                   

479 
            MMVS - iným knižniciam 5                                   

10 
                       

1           
            MMVS - z iných knižníc 148                                   

32 
                     

86 
        cirkulačná výpožičná služba 29 36                                  36  

 

 
4.2.1 Absenčné služby 
 
Požičovňa 

 

Registráciu nových používateľov od roku 2008 sme realizovali na novom pracovisku 

„Pult prvého kontaktu“ hneď pri vstupe do knižnice, obnovu platnosti preukazu používateľa 

uskutočňovali pri všetkých obslužných miestach v požičovni. Táto organizácia práce sa 

v minulom roku osvedčila, prispela k zrýchleniu a zefektívneniu procesu registrácie 

a preregistrácie, pracovníčka pultu prvého kontaktu okrem registrácie používateľov 

poskytovala návštevníkom knižnice informácie a zabezpečovala telefonický kontakt 

s používateľmi. 

Pri procese registrácie a preregistrácie používateľov sme ukladali a upravovali údaje 

podľa zásad prijatých celoslovenskou pracovnou skupinou pre výpožičky a MVS v systéme 

Virtua. 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sme vymazali z databázy 2.670 

neplatných záznamov o používateľoch a prihlášky sme skartovali. 

Používatelia využívali formulár na  predregistráciu na webe našej knižnice, čím sami 

prispievali k zrýchleniu procesu registrácie. 

Používatelia rutinne využívali elektronickú žiadanku a do augusta 2009 aj možnosť 

elektronického rezervovania dokumentov, od augusta táto funkcia nefunguje ani po viacerých 

urgenciách z našej strany sa nepodarilo pracovníkom SNK obnoviť ju. Nefunkčnosť tejto 
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služby komplikuje prácu výpožičných služieb a vyvoláva nespokojnosť používateľov, preto je 

potrebné tento problém čo najskôr vyriešiť. 

Používateľom sme odoslali 3.083 oznamov o dostupnosti nimi rezervovaných 

dokumentov, čo je o 1.775  menej ako v roku 2008, z uvedeného počtu  2.975 oznamov malo 

formu e-mailovej správy (o 1.480  menej ako v roku 2008). 

Používatelia využívali tiež možnosť elektronického prolongovania výpožičnej lehoty 

a podstatnú časť zo 49.986 prolongácií si takto uskutočnili sami, 

V mesiacoch január až júl 2009 sme odosielali používateľom e-mailové upozornenia 

o prekročení výpožičnej lehoty, v mesiacoch august - október bolo odosielanie oznamov 

prerušené v dôsledku problémov, ktoré vznikli v súvislosti s pripojením našej knižnice do 

celoslovenskej databázy. Tento stav spôsobil zníženie počtu riaditeľských upomienok, 

ktorých  sme odoslali 240, čo je o 120 menej ako v roku 2008, predžalobných upomienok 

bolo 26 (o 23 menej ako v roku 2008). Úspešnosť pri vybavovaní upomienok bola podobne 

ako v minulom roku dobrá. 

Vo februári 2009 bol pred budovu knižnice inštalovaný bibliobox Herbbie, ktorý slúži 

na vrátenie kníh najmä v čase, keď je knižnica zatvorená, používatelia knižničných služieb 

túto možnosť uvítali a v období február – december 2009 (s krátkym prerušením v marci až 

apríli 2009 z technických dôvodov) prostredníctvom biblioboxu vrátili 4.694 kníh.  

Používatelia nahradili  19 stratených kníh, čo je o 34 menej ako v roku 2008. 

V rámci prioritného projektu ochrana a obnova knižničného fondu sme 

prostredníctvom  kníhviazačstva Alfa zabezpečili opravu 800 poškodených kníh s nákladmi 

3.000,- €. 

V mesiacoch február až apríl 2009 prebiehala elektronickou formou anketa 

o elektronických službách knižnice, na ktorú reagovalo 338 respondentov, 92,90% z nich 

vyjadrilo spokojnosť s elektronickým objednávaním a rezervovaním dokumentov, 94,09%  

s možnosťou elektronického prolongovania výpožičnej lehoty, 55,92% s možnosťou 

elektronickej predregistrácie a 83,14% s odosielaním elektronických upozornení o prekročení 

výpožičnej lehoty. 

Oddelenie absenčných služieb realizovalo v roku 2009 medziknižničnú výpožičnú 

službu a MMVS. Vybavili sme 479 požiadaviek používateľov našej knižnice na dokumenty z 

iných knižníc (o 72 menej), 1.315  požiadaviek iných knižníc na dokumenty z nášho fondu (o 

83 viac), 86 požiadaviek MMVS na dokumenty z iných knižníc (o 54 viac) a 1 požiadavku 

MMVS inej knižnice (o 9 menej). 
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4.2.2 Prezenčné služby 

 

Prezenčné služby poskytuje oddelenie prezenčných služieb v rámci desiatich študovní, 

čítacieho a internetového pracoviska pre nevidiacich a slabozrakých a úseku katalógov. 

Oddelenie zabezpečuje aj elektronickú službu Spýtajte sa knižnice. Okrem poskytovania 

prezenčných výpožičných, informačných a konzultačných služieb čitateľom sa pracovníci 

jednotlivých študovní podieľali na príprave a realizácii viacerých výchovno-vzdelávacích, 

popularizačných a kultúrnych aktivít. 

Študovňa odborných periodík a Študovňa hudobnín a audiovizuálnych 

dokumentov  počas roku 2009 realizovala audiovizuálne výstavy, výstavky k výročiam, 

zabezpečovala cirkulačnú výpožičnú službu. Na pracovisku bolo zdigitalizovaných 437 

hudobných nosičov. 

Pracovníčky Univerzálnej študovne celoročne inštalovali výstavky nových kníh, 

označovali dokumenty ochrannými čipmi v počte 1139 kn. j., podieľali sa na realizácii 

expresných výpožičiek. 

Študovňa viazaných periodík, Študovňa digitálnych dokumentov, Študovňa 

technických a legislatívnych dokumentov bola v roku 2009 komplexne zrekonštruovaná. 

Dňa 12. 10. 2009 sa za prítomnosti zástupcov MK SR, primátora Mesta Banská Bystrica, 

zástupcov vysokých škôl a kultúrnych inštitúcií uskutočnilo slávnostné otvorenie 

zrekonštruovaných priestorov. Súčasne bola zriadená nová Študovňa digitálnych dokumentov. 

Obslužný personál priebežne realizoval presuny časopisov z/do skladu podľa využiteľnosti 

(768 zväzkov), podieľal sa na vytváraní záznamov o exemplári (178 zv.), upravovaní 

záznamov v systéme Virtua po konverzii do class01 (9557 záznamov).  

V Britskom centre poskytli lektorské služby pre 526 účastníkov exkurzií, realizovali 

výstavu distribútora anglickej literatúry Slovak Ventures (pre učiteľov), stálu výstavu 

noviniek vydavateľstva Longman Publisher, výstavu fotografií z Veľkej Británie – F. Gelačik. 

Dvakrát mesačne sa tu konali diskusné kluby na rôzne témy (napr. Európsky program pre 

dobrovoľníkov, Britské légie a červené maky, Gamblerstvo, Dovolenka, Štúdium a práca 

v zahraničí a i.), semináre pre učiteľov (napr.: Vyučovacie hodiny angličtiny na ZŠ, 

Cambridgské skúšky, Zmeny v Cambridgských skúškach). Pracovisko realizovalo 

Cambridgské skúšky KET, PET, FCE, CAE, YLE, na ktorých sa zúčastnilo 120 kandidátov. 

V rámci projektu Kreatívna knižnica uskutočnilo pracovisko Workshop pre učiteľov 

angličtiny a rodičov  pod názvom Learn English Family  (o zapájaní rodičov do výučby 
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angličtiny využívaním on-line zdrojov) a kreatívne hodiny pre študentov gymnázia – 

využívanie zdrojov študovne na rozvíjanie písomných zručností v anglickom jazyku. 

Akvizícia literatúry bola hradená z prostriedkov poskytnutých British Council v sume 1500€ 

(novely, Grader readers – upravené novely, materiály na skúšky, kurzové materiály, obchodná 

angličtina, gramatika, materiály pre učiteľov a budúcich učiteľov angličtiny, audio CD,  audio 

knihy). 

V Centre ruských štúdií poskytli lektorské služby pre 320 účastníkov exkurzií, 

realizovali výstavky (Pascha , M. P. Musorgskij,  N. V.Gogoľ, Víťaz Eurovízie – Alexander 

Rybak), 4 interaktívne vyučovacie hodiny so zahraničnou lektorkou Genovaite Kačuskiene, 

v marci uskutočnili vedomostnú súťaž o Rusku a ruskej kultúre  (v spolupráci s Katedrou 

európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB), organizačne zabezpečili  

filmové kluby – premietanie ruských filmov. Spracovali 618 záznamov o exemplári a upravili 

13813 záznamov. 

Nemecká študovňa ponúkla svojim návštevníkom kreatívne  a interaktívne hodiny 

dvakrát mesačne na rôzne témy (napr. Ortszeit local time, DAS Nibelungenlied, 10 dôvodov 

pre nemčinu, Berliner Mauerfall), filmový klub – raz za 2 mesiace (napr. Oktoberfest, Der 

Blaue Ritter, Deutsches Museum München), prednášku PhDr. Nadi Zemaníkovej – Múry 

a pády v literárnych podobách a prezentáciu knihy – Búranie múrov, priblíženie zvykov 

a tradícií pre základné a stredné školy – Advent a Vianoce v Nemecku, exkurzie do študovne, 

výstavu fotografických publikácií FOTOBUCHPREIS 2008, výstavu Made in Germany  - 

vynálezy, ktoré zmenili svet, výstavu – Severné inšpirácie, autorské čítania a besedy so 

spisovateľmi (21. 4. Peter Stamm – švajčiarsky spisovateľ, 22. 4. Reinhart Kaiser-Mühlecker 

– rakúsky spisovateľ, 18. 6. Falko Hennig – nemecký spisovateľ – Predtým a potom (1989), 

sprievodná akcia –   premietanie filmu Good bye Lenin. 

 InfoUSA sa podieľalo na príprave pásma:  Počuje ma niekto?, venovaného 

významnému slovenskému vedcovi, Jozefovi Murgašovi. Realizovalo prednášku a výstavu 

Apollo 11 (v spolupráci so Slovenským kozmickým klubom), seminár o dobrom vládnutí pre 

predstaviteľov MVO, seminár o národnom štipendijnom pobyte, seminár americkej literatúry 

(Toni Morrison), prednášku – Rozdiely medzi americkou a britskou angličtinou. V rámci 

interaktívnych hodín a diskusných klubov sa návštevníci mali možnosť stretnúť a diskutovať s 

Chargé d'Affaires K.Eddinsom na tému: Obranná politika USA, s W. Taliaferom na tému 

Globálna finančná kríza, s S. Ball na tému Nová Strategická koncepcia NATO. Uskutočnili 

výstavu: Zolo Mikleš a premietanie filmu Taxi Driver. 
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Informa čno-vedecké centrum (IVC) bolo vytvorené v rámci projektu „Vytvorenie 

siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich 

modernizácie“, ktorý bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  Do 

prevádzky bolo uvedené v roku 2009 počas Týždňa slovenských knižníc. Jeho hlavným 

poslaním je poskytovanie knižnično-informačných  a špecializovaných služieb realizovaných 

na báze elektronických informačných zdrojov prostredníctvom systému Naviga. Od augusta 

2009, kedy bol systém sfunkčnený, bolo v IVC zaregistrovaných 62 používateľov, ktorí si do 

konca roku 2009 vyhotovili 430 rešerší z databáz. 

Návštevníci a výpožičky v študovniach 

Návštevníci Výpožičky  

Študovňa S 2008 S 2009 S 2008 S 2009 

Univerzálna študovňa 11.207 11.560 89.475 61.584 

Študovňa odborných periodík 7.071 7.467 43.173 49.386 

Čítacie a internetové pracovisko  

pre nevidiacich 

20 38 30 110 

Multimediálna študovňa 854 563 532 395 

Študovňa viazaných periodík 5.043 4.728 29.465 27.447 

Študovňa špec. tech. a legisl. dok. 273 235 1.175 1.445 

Študovňa hudobnín a AV dok. 1.114 1.148 3.795 4.668 

Nemecká študovňa 3.251 3.169 16.948 19.943 

Centrum ruských štúdií 479 274 2.776 897 

InfoUSA 1.050 974 2.337 1.472  

Britské centrum 3.269 2.768 5.435 6.450  

Informačno-vedecké centrum - 62 - - 

SPOLU 33.631 32.986 195.141 173.797 
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4.2.3 Reprografické služby 

 

Reprografické služby pre používateľov knižnice poskytovalo reprografické pracovisko 

a oddelenie prezenčných služieb v študovniach, v ktorých sú umiestnené kopírovacie 

zariadenia.                   

 

 

Ukazovateľ S 2007 S 2008   S 2009 
Čierno-biele fotokópie - spolu  

164.338 
 
118.899 

 
129.499 

        -pre používateľov  
(kopírovacie stredisko) 

 
  58.698 

 
  35.673 

 
47.354 

       - pre používateľov (študovne)   70.676   64.453 82.145 
       -pre potreby knižnice   34.964   18.773 14.855 
Farebné fotokópie - spolu   22.756   22.466   3.897 
       -pre potreby používateľov        200        226      324 
       -pre potreby knižnice   22.556   22.240   3.573 
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4.3 Bibliografická činnosť 
 

4.3.1 Celoštátne a nadregionálne úlohy  

 

Participácia na budovaní registrujúcej SNB – séria články na základe dohody  

so Slovenskou národnou knižnicou v Martine  

 V zmysle platnej dohody pracovníčky oddelenia spracovali v rámci celoslovenskej 

databázy 83 bibliografických záznamov o štúdiách a článkoch publikovaných vo vedeckých 

a odborných zborníkoch. 

 

Plnenie úlohy ústredného špecializovaného a koordinačného pracoviska s tematikou 

národného odboja a SNP na Slovensku  

 Pracovníčka oddelenia zodpovedná za koordináciu budovania špecializovaných 

klasických a elektronických databáz, 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 SR 

a plnila úlohy v zmysle prijatých uznesení. V rámci plnenia koordinačných celoslovenských 

úloh poskytla SNK vyhodnotenie celoslovenskej bibliografickej činnosti v špecializácii 

národný odboj Slovákov. 

 

4.3.2         Regionálne úlohy 

 

 V rámci plnenia regionálnych úloh sme pokračovali v budovaní bázy dát  „Pamäť 

mesta Banská Bystrica“. Do databázy bolo uložených 187 záznamov. Databáza, obsahujúca 

viac ako 15.000 bibliografických záznamov, bola od roku 2004 budovaná v elektronickej 

podobe v systéme VTLS Clasic vo formáte US MARC. Jej konverzia do formátu MARC 21 

a prenos záznamov do spoločnej celoslovenskej databázy clas01 projektu KIS3G v spolupráci 

so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, plánovaná už na rok 2008 nebola realizovaná 

ani v roku 2009. Od roku 2008 sme nové bibliografické záznamy v rámci projektu „Pamäť 

mesta“ spracovávali do celoslovenskej databázy (identifikácia cez formálny deskriptor PM). 
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4.3.3 Úsek súbežnej bibliografie 
 

Na úseku súbežnej bibliografie sme sa zamerali na excerpovanie informačných 

zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového materiálu pre pripravované edičné tituly 

a bibliografie publikované v odborných periodikách.  

 
Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. / Blanka Snopková.  

In: Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – ISSN 1336-9148. – Roč. 11, č. 11 (2008). – S. 

11 – 60. 

Personálna bibliografia obsahuje 448 záznamov, registruje tlačenú produkciu včítane 

zostavovateľskej, redakčnej a posudzovateľskej činnosti prof. Karola Fremala. 

Z nepublikovaných prác sme do bibliografie zaradili scenáre pre muzeálne expozície a 

výstavy a tiež scenáre a realizácie rozhlasových a televíznych relácií. Bibliografia výberovo 

dokumentuje i ohlasy na dielo autora, v podobe citácií, recenzií a zmienok o jeho činnosti, 

publikovaných v tlači. 

 

Ladislav Ťažký : personálna bibliografia / Soňa Šváčová  ; autori textov Jana Borguľová, 

Kristína Krnová, Július Lomenčík, Soňa Šváčová, Anna Klimová ; fotogr. Štefan Kačena, 

archív Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, archív Divadelného ústavu v 

Bratislave ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – 

Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 (Tajov : TWOR). – 169, [1] s. : fotogr., 

ilustr. – (Osobnosti ; zv. 15). – Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. CD-ROM. – 

ISBN 978-80-89388-19-6  

 

Od Novembra k slobodným voľbám (1989 – 1990) : výberová bibliografia / Blanka 

Snopková, Anna Klimová ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; fotogr. Ivo Dokoupil ; obálka a 

grafická úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 

(Banská Bystrica : Press Group). – 200 s. : fotogr. – Personálny reg. Zoznam skratiek 

a značiek. – ISBN 978-80-89388-15-8 
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Bibliografická činnosť a budovanie databáz 
S2009 Ukazovateľ S 2007 S 2008 

Bibliogr. 
záznamy 

Záznamy 
o exempl. 

Excerpované záznamy 
- Pamäť mesta 

Banská Bystrica 

312 272 187 - 

- analyt. rozpis 
zborníkov 

200 966 83 - 

- Slovenská 
republika 1939 – 
1945 

1.475 3.258 548 - 

- Bibliografie 
vydané tlačou 

932 1.411 4178 - 

- Spracovanie 
historického fondu 

587 293 110 110 

 

 

4.3.4 Bibliograficko-informačné a databázové centrum 

 

V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb sme v roku 2009 pokračovali v  realizácii 

projektu budovania registra rešerší spracovaných v ŠVK v Banskej Bystrici, ktorý 

budujeme od roku 2007. V súčasnosti obsahuje 742 rešerší z rôznych vedných odborov, 

prístupných prostredníctvom intranetu. V roku 2009 bolo do registra uložených 77 rešerší. 

Využívanie tejto databázy znamená skrátenie času vybavenia žiadosti o spracovanie rešerše 

a tým aj skvalitnenie poskytovania rešeršných služieb, nakoľko sa mnohé požiadavky hlavne 

u študentov vysokých a stredných škôl opakujú. 

Služby bibliograficko-informačného a databázového centra využilo v roku 2009 5.188 

používateľov (o 691 viac ako v roku 2008), ktorí si vyžiadali 4.144 informácií. 

Vypracovaných bolo 4.572 rešerší (4.097 rešerší v databázovom centre, 450 v rámci 

informačno-vedeckého centra a 45 rešerší spracovali pracovníci nemeckej študovne 

a študovne viazaných periodík). Z príručného fondu bibliografických dokumentov bolo 

realizovaných 2928  výpožičiek, čo je o 1531 viac ako v roku 2008.  

Z toho  bolo pre iné knižnice spracovaných 129 rešerší (4.960 záznamov). Pracovníci 

knižnice poskytli lektorské služby 2.174 účastníkom 107 exkurzií. Prístup na internet 

využilo 1.458 záujemcov.  

Čitatelia naďalej využívali aj možnosť prepisu vlastných textov na počítači – túto 

službu využilo 52 návštevníkov.  
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 V snahe zintenzívniť využívanie zahraničných databáz, do ktorých má knižnica 

licencovaný prístup, realizovali pracovníčky Bibliograficko-informa čného a databázového 

centra analýzu využitia jednotlivých databáz a analýzu tematického zamerania rešerší.

 V rámci Týždňa slovenských knižníc pracovníčky ponúkli čitateľom zdarma 

individuálne zaškolenie pre vyhľadávanie v databázach.  Záujem o rešeršné služby vyvolali 

cielené školenia na databázy pre skupiny vysokoškolských študentov z Univerzity Mateja 

Bela v  Banskej Bystrici za prítomnosti pedagógov. Pripravili sme školenia pre 4 skupiny 

študentov - spolu 109 účastníkov. 

 

Rešeršné a informačné služby 
 
Ukazovateľ S 2007 S 2008 S 2009 
Spracované rešerše spolu 3021 3880 4572 
Z toho:  
- bibliografické automatizované 

2987 3098 3169 

- bibliografické klasické 34 15 1 
- faktografické - 767 972 
- systém NAVIGA - - 430 
Používatelia internetu 2385 1853 1458 
Poskytnuté informácie 29483 30133 28556 
Exkurzie  132 76 107 
Počet účastníkov 832 1297 2174 
 

 
Stredisko európskych informácií 

 Služby pracoviska využilo 148 návštevníkov, ktorí si vypožičali 9 dokumentov, 

vyžiadali si spracovanie 21 rešerší a 150 z nich využilo bezplatný prístup na internetové 

stránky s európskou tematikou. Bolo im poskytnutých 132 informácií zameraných na 

problematiku Rady Európy a európskej integrácie. 

 

Študovňa starých a vzácnych dokumentov 

 Pracovníčka úseku retrospektívnej bibliografie zabezpečovala aj poskytovanie 

bibliografických, konzultantských a informačných služieb v študovni starých a vzácnych 

dokumentov, lektorovanie a odborný výklad pre individuálnych návštevníkov i kolektívnych 

záujemcov o Seminárnu knižnicu. Študovňu navštívilo 213 bádateľov, ktorí si prezenčne 

vypožičali 225 kníh, 1 hudobninu a 268 zväzkov periodík, spolu 494 dokumentov. 
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 Pracovisko spoločne s pracovníkmi Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne 

inštalovalo výstavu historických kartografických dokumentov z Čaplovičovej knižnice – 

Kartografia novoveku, ktorá sa konala 23. – 27. 3. 2009 v Študovni starých a vzácnych 

dokumentov. 

  
Spracovanie dokumentov 

 Pracovníčka priebežne menne a vecne spracovala 110  novozískaných starých tlačí 

a knižných dokumentov s vročením do roku 1950 do databázy ŠVK. 

 Starostlivosť o fond študovne sme zabezpečovali v súlade s interným predpisom pre 

spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie starých a vzácnych dokumentov.  

 

Návštevníci Výpožičky Študovňa 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Stredisko eur. 
informácií 

193 217 148 9 26 9 

Študovňa knih. 
literatúry 

24 26 18 37 47 22 

Študovňa 
starých 
a vzácnych 
dokumentov 

220 270 213 672 624 494 

Bibliograficko – 
informačné 
a databázové 
centrum 

5.124 4.497 5.188 940 1.371 2.928 

Spolu 5.561 5.010 5.567 1.658 2.068 3.453 
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4.4 Vedecko-výskumná činnosť 
 

Výskum v roku 2009 prebiehal v rámci hlavných vedeckovýskumných úloh, podľa 

spracovaného plánu vedecko-výskumnej činnosti Oddelenia bibliografie na roky 2009 – 2013. 

 
Bibliografický systém protifašistického hnutia a Slovenského národného povstania.  
 
Slovenská republika 1939 – 1945   
 
 V rámci celoslovenskej úlohy Bibliografický systém protifašistického hnutia 

a Slovenského národného povstania sme pokračovali v budovaní bibliograficko-informačnej 

databázy: Slovenská republika 1939-1945, so zameraním na protifašistický odboj, Slovenské 

národné povstanie (SNP) a holokaust. Jej cieľom je poskytnúť odbornej i laickej verejnosti na 

Slovensku aj v zahraničí komplexný moderný informačný zdroj pre danú problematiku. 

Projekt v celom spektre predstaví šírku a polarizáciu názorov a postojov slovenskej 

spoločnosti  k SNP a k obdobiu rokov 1939-1945 na platforme slovenskej i zahraničnej tlače 

v dôsledku rôznej interpretácie a chápania tohto obdobia a udalostí s ním spojených po zmene 

spoločensko-politickej situácie v roku 1989. Vytvorený komplexný súbor bibliografických 

údajov o tlačených dokumentoch (s možnosťou ďalšej aktualizácie a doplňovania záznamov), 

umožňujúci expertné vyhľadávanie relevantných záznamov podľa rôznych kritérií, poskytne 

priestor pre dôkladnejšiu analýzu tohto obdobia z pohľadu histórie, politológie, vojenskej 

vedy a ďalších vedných odborov a uľahčí koordináciu vydávania tlačených bibliografických 

výstupov so zameraním na uvedenú problematiku.  

V rámci projektu bola v I. polroku 2009 spracovaná komplexná personálna 

bibliografia prof. PhDr. Karola Fremala, CSc. obsahujúca 448 bibliografických záznamov. 

Bibliografia poskytla obraz a prehľad o celoživotnej vedeckovýskumnej činnosti a 

pozoruhodnej publikačnej aktivite tohto významného autora, historika, vedca a publicistu, 

skúseného organizátora vedeckých a odborných podujatí, univerzitného pedagóga, ktorého 

vedeckovýskumná činnosť je tematicky zameraná na oblasť protifašistického odboja a 

Slovenského národného povstania, Slovenskú republiku 1939 – 1945, robotnícke hnutie a 

dejiny KSČ na strednom Slovensku v rokoch 1918 – 1938, korene boľševizmu na Slovensku, 

regionálnu  históriu, formy a prostriedky jej popularizácie, regionálne prvky vo výchove a 

vzdelávaní, vo vyučovaní dejepisu, obraz Slovákov a dejiny Slovenska v učebniciach dejepisu 

v okolitých štátoch a dejiny Banskej Bystrice v rokoch 1918 - 1945. Bibliografia registruje 

tlačenú produkciu včítane zostavovateľskej, redakčnej a posudzovateľskej činnosti prof. 

Karola Fremala. Z nepublikovaných prác sme do bibliografie zaradili scenáre pre muzeálne 
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expozície a výstavy a tiež scenáre a realizácie rozhlasových a televíznych relácií. Predkladaná 

bibliografia výberovo dokumentuje i ohlasy na dielo autora, ako prejav jeho uznania, 

v podobe citácií, recenzií a zmienok o jeho činnosti, publikovaných v tlači. 

Riešiteľ: PhDr. Blanka Snopková 

 

Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta.  
 
Tlače  18. – 19. storočia na území mesta Banská Bystrica 
 
 Plnenie úlohy zameranej v rámci celoslovenského výskumu Dejín knižnej kultúry na 

Slovensku na pasportizáciu, heuristiku a výskum tlačí 18. – 19. storočia v rôznych inštitúciách 

na území mesta Banská Bystrica, na obsahovú analýzu, tvorbu predmetových, topografických 

a personálnych autorít a ich konverziu do systému  VIRTUA vo formáte MARC 21 ako 

súčasť generálneho katalógu tlačí na Slovensku a príspevok k dejinám kultúry, slovenského 

a regionálneho písomníctva, pokračovalo výskumom vo fonde Seminárnej knižnice v Banskej 

Bystrici. Do databázy bolo uložených 157 bibliografických záznamov a 132 záznamov o 

exemplároch. Pre tlačený výstup, ktorý vyjde v roku 2010 ako edičný titul bolo 

z elektronického katalógu, z formátu MARC 21 do MS Word-u prekonvertovaných 1440 

záznamov 

Riešiteľ: Mgr. Mária Bôbová 

 

17. november 1989 a zmena režimu 
 

Pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí sme spracovali  tematickú 

bibliografiu: Od Novembra k slobodným voľbám (1989 – 1990), s cieľom zhodnotiť doterajšiu 

knižnú i časopiseckú produkciu, zameranú na udalosti roku 1989 a roku 1990 až do prvých 

slobodných volieb v Československu a pomôcť tak preniknúť ku skutočným koreňom, 

motívom a úplnému počiatku udalostí, ktoré vyvrcholili  v novembri 1989 a zmenili politický 

systém v Československu. Cieľom spracovanej bibliografie nebolo len zhrnutie a stručná 

charakteristika publikovaných prác s touto problematikou z hľadiska historiografického, t. j. 

ako jeden z prameňov, po ktorých siahajú historici českých a slovenských dejín, či poukázať 

na podstatu tohto novembrového zlomu, ale poukázať aj na prežívanie a emócie bežných 

občanov. 

Bibliografia obsahuje 2.348 bibliografických záznamov o monografiách, statiach, 

komentároch, osobných výpovediach, spomienkach a rozhovoroch s aktérmi novembrovej 
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revolúcie, ktoré sme získali heuristikou dennej tlače, týždenníkov, mesačníkov a odborných 

publikácií, ktoré vyšli na Slovensku a v Čechách. 

V rámci riešenia výskumnej úlohy sme pripravili a realizovali spomienkový seminár: 

17. november 1989 a nové obzory, na ktorom bola bibliografia prezentovaná. Na seminári 

odznelo  17 príspevkov. 

Riešiteľ: PhDr. Blanka Snopková, Anna Klimová 

 
Jozef Murgaš – vedec, kňaz, umelec 
 

Pripomínať si miesto Jozefa Murgaša v našich dejinách a jeho význam pre dnešok je 

našou povinnosťou i výsadou. Pri príležitosti 80. výročia úmrtia tejto významnej osobnosti 

slovenskej vedy a techniky sme v spolupráci s obcou Tajov, Klubom Jozefa Murgaša a Jozefa 

Gregora Tajovského v Bratislave a Fórom pre komunikačné technológie CTF pripravili 

spomienkovú slávnosť: Počuje ma niekto?, na ktorej sa zúčastnili hostia z USA, zástupcovia 

Veľvyslanectva USA na Slovensku, významné osobnosti banskobystrického kraja, vedeckí 

pracovníci v odbore elektrotechniky a komunikačných technológií z celého Slovenska, 

zástupcovia cirkvi i umelci.  

Program slávnostného podujatia, ktoré sa konalo dňa 21. 5. 2009 v Tajove: 

- telemost a diskusia v priamom prenose s občanmi mesta Wilkes-Barre (Pensylvánia –

USA), kde Jozef Murgaš pôsobil 

- odborný program – Odborný seminár venovaný životu a dielu Jozefa Murgaša,  

- umelecké pásmo študentov Fakulty dramatických umení UMB pod vedením režiséra 

doc. Mgr. Art. Juraja Sarvaša,  

- tlačová konferencia  

Následne prebiehala v spolupráci s participujúcimi inštitúciami príprava projektu 

spracovania pamiatok na Jozefa Murgaša s predpokladanými výstupmi v roku 2014, pri 150. 

výročí narodenia J. Murgaša. Riešiteľské organizácie: 

Slovenská republika 

- Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici,   

- Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, 

- Technické múzeum v Košiciach, 

- Historický ústav SAV – Oddelenie dejín vied a techniky, 

- Biskup Banskobystrickej diecézy, 

- odborníci na teóriu výtvarného umenia, 

- Výskumný ústav spojov, 



 

Výročná správa za rok 2009    40 

- Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 

- Fórum pre komunikačné technológie, 

- Klub Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša v Bratislave, 

- Veľvyslanectvo USA na Slovensku.  

 

USA, Pensylvánia 

- Spoločnosť slovenského dedičstva vo Wilkes-Barre, 

- Klub Jozefa Murgaša vo Wilkes-Barre, 

- Wilkes univesity, W-B, 

- Biskup Scrantonskej diecézy, Pa, USA....  

Riešiteľ: Mgr. Soňa Šváčová 

 
Ján Mikleš – vedec a pedagóg 
 

Rozsiahly výskum zameraný na život a dielo významnej osobnosti slovenskej 

pedagogiky bol ukončený vydaním vedeckej monografie. 

Riešiteľ: PhDr. Oľga Lauková, Mgr. Mária Bôbová 

 
Knižni čná a informačná veda (sociálne súvislosti) 
 
 V rámci plnenia úlohy sme pripravili a realizovali 9. ročník odborného seminára pre 

pracovníkov knižníc s medzinárodnou účasťou: Úloha knižnice v rozvoji kľúčových 

kompetencií jednotlivca, ktorý sa uskutočnil 22. apríla 2009. Odznelo na ňom 10 odborných 

príspevkov včítane príspevkov českých a nemeckých kolegov. Príspevky, ktoré odzneli na 

podujatí, boli publikované v elektronickom zborníku. 

Riešiteľ: PhDr. Blanka Snopková 
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4.5 Edičná činnosť 

 

V roku 2009 sme vydali 11 edičných titulov, 7 katalógov výstav a štyri čísla periodika. 

Zoznam edičných titulov: 

 

1. Čím by bola Banská Bystrica a región bez 

nich? / Henrieta Albertová, Mária Bôbová ; 

jazykový redaktor Zdenko Kasáč ; zodp. 

redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : 

Štátna vedecká knižnica, 2009 (Banská Bystrica 

: PRESS GROUP, s. r. o.). – 153 s. : fotogr. – 

Lit. Reg. profesií. Zoznam skratiek. – (Fenomén 

osobnosti ; zväzok 1). – ISBN 978-80-89388-

17-2 

2. Hana Gregorová nielen pri knihe / zost. Zlata Troligová ; zodp. red. Oľga Lauková ; 

lekt. Jana Borguľová ; graf. úprava Vladimír Červený. – 1. vyd. – Banská Bystrica : 

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2009 (Tajov : Peter Valach – 

TWOR). – 41 s. – ISBN 978-80-89388-06-6 

3. Ján Mikleš : vedec a pedagóg / Oľga Lauková, Mária Bôbová ; rec. Július Alberty, 

Pavol Martuliak ; jazyk. korektúra Zdenko Kasáč ; obálka a grafická úprava Andrea 

Lapšanská. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010 (Banská Bystrica : 

DALI-BB, s. r. o.). – 165 s. – (Fenomén osobnosti, zv. 2). – ISBN 978-80-89388-18-9 

 

4. Ladislav Ťažký : personálna bibliografia / Soňa 

Šváčová  ; autori textov Jana Borguľová, Kristína 

Krnová, Július Lomenčík, Soňa Šváčová, Anna 

Klimová ; fotogr. Štefan Kačena, archív 

Literárneho a hudobného múzea v Banskej 

Bystrici, archív Divadelného ústavu v Bratislave ; 

obálka a grafická úprava Peter Valach ; 

zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská 
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Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 (Tajov : TWOR). – 169, [1] s. : fotogr., 

ilustr. – (Osobnosti ; zv. 15). – Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek. CD-

ROM. – ISBN 978-80-89388-19-6  

5. Literárne a hudobné múzeum / Jana Borguľová, Vladimír Červený ; zodp. red. Oľga 

Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 

2009. – Obrazová publikácia. 

6. Literárne tradície Banskej Bystrice (80. roky 20. storočia) : zborník z vedeckej 

konferencie Banská Bystrica 29. marca 2006 / editor Július Lomenčík ; rec. Brigita 

Šimonová, Zdenko Kasáč, Pavol Odaloš ; graf. návrh a sadzba Dušan Jarina. – Banská 

Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ; Štátna vedecká knižnica 

– Literárne a hudobné múzeum ; Spolok slovenských spisovateľov, 2009 (Poniky : 

Vydavateľstvo Janka Čižmárová – Partner). – 102 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. – 

ISBN 978-80-89388-20-2 

7. Od Novembra k slobodným voľbám (1989 –  1990) 

: výberová bibliografia / Blanka Snopková, Anna 

Klimová ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; fotogr. 

Ivo Dokoupil ; obálka a grafická úprava Peter Valach. 

– 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 

2009 (Tajov : TWOR).  – 200 s. : fotogr. – Personálny 

reg. Zoznam skratiek a značiek. – ISBN 978-80-

89388-15-8 

 

8. Štátna vedecká knižnica : sprievodca / zost. Oľga Doktorová, Lýdia Žáčiková, 

Terézia Durdiaková ; zodp. red. Oľga Lauková ; fotogr. Dušan Jarina, Roman Čenteš, 

Vladimír Červený. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 (Banská 

Bystrica : DALI-BB). – 24 s. : fotogr. – ISBN 878-80-89388-13-4 

9. Tisíc snov / Jozef Havran ; zost. Jana Borguľová, zodp. red. Oľga Lauková; linoryty 

Jozef Havran ; graf. sprac. Dušan Jarina. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká 

knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2009. – 37 s. : fotogr., obr. – Vydané 

s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica. 
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10. Úloha knižnice v rozvoji kľúčových 

kompetencií jednotlivca : zborník príspevkov 

z odborného seminára, ktorý sa konal dňa 22. 

apríla 2009 v Štátnej vedeckej knižnici v 

Banskej Bystrici / zost. Blanka Snopková ; zodp. 

redaktorka Oľga Lauková. – 1. vyd. – Banská 

Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – ISBN 

978-80-89388-09-7 

 

 

11. V detstve sa všetko dá : zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / 

zost. Jana Borguľová ; výtv. sprac. a sadzba Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. 

– Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2009 

(Slovenská Ľupča : Print-Svetlík). – 55, [3] s. : fotogr. – ISBN 978-80-89388-21-9 

12. Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo 

vzdelávacích a propagačných programoch umeleckého školstva 1. : zborník 

z muzikologickej konferencie konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-

interpretačného seminára konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici v rámci 

grantového projektu KEGA č. 150/2009 / Marianna Bárdiová, Ján Zemko ; obálka 

Adam Duša ; zodp. redaktorka Mária Tomanová. – 1. vyd. – Banská Bystrica : ŠVK – 

Literárne a hudobné múzeum ; Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických 

umení Akadémie umení, 2009. – ISBN 987-80-89078-61-5 

 

Katalógy k výstavám 

 

13. Ján Paľo: V umení a pre umenie / zostavila Zuzana Bartková ; grafická úprava 

Michal Bartko ; zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká 

knižnica, 2009. – 6 s. – ISBN 978-80-89388-05-9 

14. Marian Drugda: Variability  / text Ľudovít Petránsky, Miroslav Klivar, Agneša 

Schrammová ; graf. úpr. Marian Drugda, Michal Brašeň ; fotogr. Rastislav Pazderný ; 

zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – 6 s. – 

ISBN 978-80-89388-16-5 



 

Výročná správa za rok 2009    44 

15. Mária Xantháki: Grécke lodenice / text Mária Xantháki ; graf. úpr. Dušan Jarina ; 

zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2006 (Banská 

Bystrica : DALI-BB). – 6 s. – ISBN 978-80-89388-10-3 

16. Mikuláš Palko: Z tvorby / text Katarína Sokolová ; graf. úpr. Dušan Jarina ; zodp. 

red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 (Banská 

Bystrica : DALI-BB). – 6 s. – ISBN 978-80-89388-07-3 

17. Dmitrij a Viktória Ľovinovci: Krajina / text Dmitrij a Viktória Ľovinovci ; graf. 

úpr. Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká 

knižnica, 2009 (Banská Bystrica : DALI-BB). – 6 s. – ISBN 978-80-89388-14-1 

18. Fedor Klimáček: Z tvorby : ilustrácie, maľby, grafika / text Fedora Klimáčková ; 

graf. úpr. Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká 

knižnica, 2009. – 6 s. – ISBN 978-80-89388-11-0 

19. Milan Sokol: Ešte stále grafika / text Alena Vrbanová ; graf. úpr. Milan Sokol, 

Lenka Kasáčová ; zodp. red. Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká 

knižnica, 2009 (Banská Bystrica : DALI-BB). – 6 s. – ISBN 978-80-89388-08-0 

 

Periodikum 

 

20. Knižni čné noviny : občasník Štátnej vedeckej 

knižnice v Banskej Bystrici. – Č. 1 – 4/2009 
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4.6 Automatizácia a internetizácia 

 

Dôležitou činnosťou v oblasti automatizácie a internetizácie v roku 2009 bola obnova 

výpočtovej techniky. Dodané a inštalované boli nasledovné zariadenia: 5 počítačov ako 

výmena za zastarané PC,  2 servre, technické zariadenia potrebné na bezdrôtové prepojenie 

knižnice a budovy na Moyzesovej 16 do lokálnej počítačovej siete a internetu – 2 vysielače 

zabezpečujúce bezpečný prenos signálu,  1 wirelless router, slúžiaci na šírenie signálu po 

budove a bezpečnejší prenos, 1 wirelless klient. 

Zrealizovalo sa prepojenie počítačov zo starej štrukturovanej kabeláže na novú, 

vytvorenie novej internetovej stránky knižnice v redakčnom systéme, ktorá uľahčuje 

a zrýchľuje aktualizáciu informácií na stránke. V tejto súvislosti bola zriadená nová doména 

www.svkbb.eu . 

 
V oblasti informačnej bezpečnosti boli vykonané činnosti: 

- Zvýšenie bezpečnosti lokálnej siete blokovaním na MAC adresy a použitím 

LoopGuard, ktoré umožňujú  zamedzenie neautorizovaného prístupu do lokálnej siete 

a ochranu proti útokom z lokálnej siete.  

- Zvýšenie identifikácie poruchových stavov  lokálnej siete a externých serverov 

zavedením monitorovacieho systému LAN. 

 

Zamestnanci úseku informačných technológií vykonávali pravidelné činnosti : 

V oblasti knižnično-informačného systému Virtua 

- zabezpečenie potlače štítkov čiarových kódov za rok 2009 : 270001000333704 – 

270001000352604 pre knižný fond, 

- zabezpečovali technickú podporu pri potlači čipových kariet (preukazov používateľov 

knižnice), 

- do konca júla 2009: generovali a tlačili výstupy zo systému pre odborné oddelenia 

knižnice (prírastkové zoznamy, katalogizačné lístky, upomienky, lokálne zoznamy 

dokumentov z databázy, mesačné štatistiky výpožičiek, žiadanky. 

V oblasti administrácie systémov (softvér, hardvér, počítačová sieť) 

- zabezpečovali správu serverov, operačných systémov, databáz, mailového, webového 

a intranetového servera, 

- zabezpečovali údržbu a aktualizáciu programového vybavenia, 

- v máji reinštalovali starú verziu AVG na 120 počítačoch za novú, 
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- zabezpečovali chod počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov, 

- zabezpečovali chod počítačovej siete, 

- v rámci intranetu a internetovej stránky knižnice sprístupňovali registračné formuláre 

rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí konajúcich sa v knižnici, 

- prostredníctvom intranetu sa používal program na zadávanie požiadaviek na IT 

podporu pre zamestnancov knižnice a monitoring ich realizácie (890 požiadaviek 

počas roka) a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich realizácie, 

- v 1. štvrťroku sa až do prechodu do spoločnej databázy class01 využíval program na 

monitoring žiadaniek na dokumenty zadaných používateľmi  

- program na zasielanie upozornení o prekročení výpožičnej lehoty na mailové adresy 

používateľov do konca 1. polroku, od 2. polroku v kompetencii Oddelenia 

doplňovania a spracovania fondov. 

V oblasti prezentácie knižnice 

- aktualizovali internetovú stránku knižnice, 

- vypálili 100 potlačí na CD a napálili zborník na 100 ks CD – Úloha knižnice v rozvoji 

kľúčových kompetencií jednotlivca, 

- skenovali interné materiály, 

- zabezpečovali techniku a ozvučenie na vzdelávacie a kultúrne podujatia v rámci ŠVK. 

V oblasti aktualizácie databáz 

- databázy : Albertina - Firemný monitor a Monitor tlače, Bibliomedica. 

V oblasti ostatných činností 

- špecifikovali a obstarávali výpočtovú techniku vrátane komponentov, zabezpečovali  

nákupy spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku (náplne do tlačiarní, čipové 

karty, nosiče dát). 

- realizovali operátorské činnosti vo vzťahu k ostatným oddeleniam. 

K 31. 12. 2009 bolo v prevádzke 5 servrov, 1 hardvérový firewall, 8 notebookov a 141 

osobných počítačov, z toho 53 pre verejnosť a 88 pre pracovníkov. Do lokálnej počítačovej 

siete ŠVK boli pripojené všetky počítače. Prístup na internet bol pre verejnosť z 53 PC (z toho 

na 13 PC len Chameleón, t. j. ŠVK on-line katalóg). Pre verejnosť bolo prístupných 8 

tlačiarní, 1 skener s planetárnym systémom do formátu A2 a 1 skener na čítacom 

internetovom pracovisku pre nevidiacich. 

Zamestnanci mali k dispozícii 25 tlačiarní a 6 skenerov. Poskytovateľom internetu pre 

knižnicu bolo združenie SANET. 
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4.7 Múzejná činnosť 

4.7.1 Prieskum, výskum, akvizícia 
 

Prieskum 

 

V nadväznosti na vedecko-výskumnú, zbierkotvornú, dokumentačnú a prezentačnú 

činnosť navštívili zamestnanci múzea inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Bratislave, 

Martine, Brezne, Zvolene, Detve, Tajove, ako aj v Českej republike (Praha), Nemecku 

(Mníchov) za účelom získavania informácií, materiálov a akvizícií. 

 

Výskum  

 

Kurátori sa riešeniu výskumných úloh venovali v rámci možností popri plnení aktuálnych 

úloh najmä v prezentačnej oblasti. Celkove pracovali na 6 výskumných úlohách. Čiastkovými 

výstupmi boli publikované štúdie a referáty na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, 

odborné semináre, prednášky, príspevky v médiách, výstavy a akvizícia nových zbierok: 

- Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (M. 

Šípka)   

- Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 1962 – 

1990  (J. Borguľová)  

- Podiel kultúrnych spolkov na rozvoji kultúrno-spoločenského života v Banskej 

Bystrici v rokoch 1850 – 1918 (Z. Troligová) 

- Rocková scéna v Banskej Bystrici (I.  Šimig)  

- Podiel osobnosti Alfonza Mojžiša na hudobnej kultúre obce Podkonice (Z. Čemanová) 

- Tradície bábkarstva na Slovensku (S. Žabková) 

 

Akvizícia  

 

Zbierkový fond LHM sa v priebehu roka rozrástol o 641 jednotiek zo všetkých oblastí 

dokumentácie (osobnosti, inštitúcie, súbory, divadlá, hudobné telesá, podujatia a festivaly). 

Osobitne možno spomenúť osobné predmety Hany Gregorovej, Joža Urbana, osobné 

predmety Juraja Sarvaša, archiválie Eriky Podlipnej, tlačiarenský lis zo začiatku 20. stor., 

ľudové hudobné nástroje (husle z dielne majstra Juraja Vančíka, píšťalky z dielne majstra 

Milana Korísteka), rodinné bábkové divadlo I. Rymarenko, el. gitara Michala Béreša  (Jej 
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Družina), Grafiky M. Sokol (Sto múch). Doplnená bola aj zbierka kníh a CD titulov od 

regionálnych autorov.   

Kúpou boli získané predmety v sume 9000 €.  
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Stav všetkých zbierkových predmetov  
z hľadiska evidencie zbierok k 31.12.2009 
 
 V knihách   prírastkov              zaevidované 
    
Všetky zbierky prír. č. evid. č. kusov 
k 31.12.2009 spolu  34284 38632 54957 
Úbytok zbierok  
v roku 2009 

- - - 

Akvizícia za rok 2009 
 
Odbor prír. č. jd. ks 

Hudba 347 347 347 

Literatúra 242 242 242 

Knižnica-liter. zbierky 46 46 46 

Knižnica-hud. zbierky 6 6 6 

Súčet 641 641 641 

 
 
 
 Kúpa Dar Vlast. čin. Prevod Cena v €  

 pr.č.  jd. ks pr.č. jd. ks pr.č. jd. ks    pr.č. jd. ks u zbierok kúpou 

Hudba 229 229 229 6 6 6 112 112 112 - - - 5958,95 

Literatúra 125 125 125 40 40 40 77 77 77 - - - 2790,27 

K-lit.zb. 23 23 23 3 3 3 20 20 20 - - - 207,35 

K-hud.zb. 5 5 5 - - - 1 1 1 - - - 43,43 

Súčet 382 382 382 49 49 49 210 210 210 - - - 9000,00 

 
4.7.2 Správa, evidencia a ochrana zbierok 

 
Prvostupňová evidencia zbierok 
 

Komisia na tvorbu zbierok rokovala sedemkrát. Všetky zbierky boli spracované 

v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte 641 prírastkových čísiel. Zároveň novoprijaté 

zbierky prešli kategorizačnou komisiou a bola im pridelená kategória v zmysle smerníc.   

Dokumentátorky M. Tomaščíková a M. Lásková priebežne počas roka 2009, no najmä 

v mesiacoch september, október a november  retrospektívne spracovávali staršie zbierky v 1. 

stupni evidencie elektronickým spôsobom v systéme ESEZ v počte 2669 prírastkových čísiel.  
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Kategorizácia zbierkového fondu 

 

Retrospektívna kategorizácia zbierok sa konala na zasadnutiach Kategorizačnej 

komisie (KTK) podľa plánu štyrikrát. Celkovo bolo retrospektívne skategorizovaných  800 jd 

zbierkových predmetov z literatúry a hudby.  

 

Druhostupňová evidencia zbierok  

 

V druhostupňovej evidencii bolo elektronicky spracovaných 849 jd / 849 ks 

zbierkových predmetov, čím bol plán na rok 2009 prekročený o 49 jd. Kurátorka S. Žabková 

retrospektívne spracovávala staršie zbierky v 2. stupni evidencie elektronickým spôsobom v 

systéme ESEZ v počte 1000 prírastkových čísiel. 

 

Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov 

 

Kustódka M. Lásková novozískané zbierky ukladala v depozitári, prideľovala im 

signatúry uloženia, spracovávala súpisy uloženia, zbierky označovala evidenčnými číslami. 

Celkom bolo pridelených signatúr uloženia za rok 2009: 649 jd. Zabezpečovala príjem a 

výdaj zbierok a viedla o tom evidenciu. Výdaj:  3535 jd / 3748 ks, príjem: 2542 jd / 2 ks 

zbierok. Externe objednané konzervátorské práce sa  realizovali na počte 15 jd.   

Podľa plánu revízií bolo zrevidovaných 8080 jd /10 987 ks zbierok.  

 

Konzervátorské a fotografické práce 

 

Konzervátor V. Červený zabezpečoval základné ošetrenie zbierkových predmetov, 

kontrolu vlhkomerov a teplomerov v depozitároch, v prípade potreby realizoval 

konzervátorský zásah v expozíciách. Konzervoval 95 ks zbierkových predmetov.  

V. Červený  zabezpečoval takisto fotodokumentáciu zbierok (441 jd), skeny a fotografie 

z podujatí a pre bádateľov (1755 ks). Pre tlač a publikácie múzeum poskytlo 18 fotografií.   

 

Ústavná knižnica 

 

Knihovníčka M. Tomaščíková vybavovala agendu v súvislosti s povinnými 

výtlačkami, spracovala 19 kníh, zabezpečila príjem  kníh – 1003 ks a výdaj  kníh – 1016 ks, 
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ako aj vyhľadávanie citácií, portrétov, podpisov a pod. z kníh podľa potrieb zamestnancov 

a bádateľov.   

 

Dokumentačná činnosť 

 

S. Žabková zo všetkých podujatí a výstav LHM zhromažďovala propagačné a 

dokumentačné materiály a odosielala po jednom exemplári do Muzeologického kabinetu 

SNM Bratislava. Archívne a elektronicky spracovala dokumentáciu 14 vlastných  podujatí. 

Evidovala publikačnú činnosť zamestnancov LHM i cudzích autorov o múzeu, uskutočnené 

podujatia, výstavy a edičnú činnosť LHM. Na gremiálne porady ŠVK pripravovala mesačné 

výkazy publikačnej činnosti ŠVK. 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 

 

R. Čenteš doplnil fond videozáznamov LHM vlastnými nahrávkami súčasného literárneho 

a hudobného života regiónu (49x / 126,5 hod.). Videozáznamy z nových javiskových premiér 

podľa dohody odovzdával Divadelnému ústavu v Bratislave. Podľa požiadaviek bádateľov 

poskytoval fond videozáznamov a zbierkový audiovizuálny fond na prezenčné štúdium a 

vykonával konzultačné služby. Videokopírovanie realizoval 28x v trvaní 60 hod., 

audiodokumentáciu uskutočnil  5x v trvaní 2,6 hod.  Z hľadiska ochrany audiovizuálneho 

zbierkového fondu premagnetoval 154  kusov starších magnetofónových záznamov, ktoré 

vytvorilo múzeum v 70. rokoch 20. storočia a na CD digitalizoval 146 ks magnetofónových 

záznamov z fondu Pavla Tonkoviča  

 

4.7.3 Prezentačná činnosť 

 

Expozície 

Priebežne sme zabezpečovali prevádzku a propagáciu v expozíciách múzea: 

- Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici 

- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v Banskej Bystrici 

- Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove 
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- Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach 

 

Prevádzka expozícií bola priebežne riadne zabezpečovaná, napriek zdravotným 

problémom lektorky M. Surovčíkovej v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove.   

 

Návštevnosť v expozíciách za rok 2009 

 
Poradie Druh:  Škol. 

výpravy 
Iné výpravy Jednotlivci Cudzinci SPOLU 

1. 

Expozície v Tajove - 
PD JGT a PI J. 
Murgaša  2199 198 4 0 2401 

2. PI Pavla Tonkoviča v 
Podkoniciach 80 100 70 20 270 

3.  Múzeum – domov 
múz 4200 500 444 180 5324 

4.  Ľudové hudobné 
nástroje na Slovensku 800 50 207 80 1137 

SPOLU:   7279 848 725 280 9132 
 
 

Výstavy:    

 

1) Výstava zo zbierkového fondu LHM bola inštalovaná do priestorov Informačného   

centra  ŠVK  od 1. februára 2009 – trvá    

2)       Výstava V. F. Bystrý bola inštalovaná v priestoroch átria ŠVK 16. 4. – 30. 4. 2009   

3)       Reprezentatívna výstava k 40 výročiu LHM  –  19. 5. 2009  – do 3. 8. 2009 a 20. 11 – 

4. 12. 2009 

4)       Výstava: Bábkar Anton Anderle – inštalovaná 3. 9. 2009  – 3. 11. 2009 

5)       Výstava: Plagáty Peter Karvaš – inštalovaná 3. 11. – 20. 11. 2009  

6)        Výstava Blanka Poliaková – maľba na sklo 18. 9. 2009 – 30. 10. 2009        

 

Putovné výstavy:   

- 27. 11. 2009  – Televízne bábky ožili (výber z tvorby J. Pogorielovej), Gašparkova 

galéria a divadlo, Bratislava.  
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 Vedeckovýskumná prezentácia 
 

- Vedecký seminár Skladatelia Banskej Bystrice 3 sa uskutočnil v rámci 31. ročníka  

Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v ŠVK 23. 4. 2009 

v spolupráci s katedrou hudobnej výchovy PdF UMB (gestor za LHM: I. Šimig, Z. 

Čemanová).  

- Odborný seminár hud. knihovníkov „ Na počiatku (ne)bol fonograf“ pod 

gestorstvom IAML sa uskutočnil v Knižnici M. Rešetku v Trenčíne 24. – 6. 9. 

2009, na príprave ktorého sa ako člen predsedníctva SNS  IAML podieľal za ŠVK 

- LHM  Mgr. Imrich Šimig. 

- Muzikologická konferencia „Vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia 

a jej implementácia do propagačných a vzdelávacích programov umeleckého 

školstva“ sa uskutočnila v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici 20. 

10. 2009  v rámci Grantového projektu Kega 150/2009. Garant a chairman za 

LHM – I. Šimig            

- Vedecká konferencia v rámci 13 ročníka LBB – LBB v premenách 90-tych rokov 

20. storočia – 26.3.2009 v spolupráci s FHV UMB (J. Borguľová) 

- Medzinárodná vedecká konferencia – Tradičné bábkarstvo v Európe (3. – 9. 2009) 

- Prezentácia na muzeologickej konferencii „Múzejníctvo v Banskej Bystrici 

v kultúrnom a spoločenskom kontexte“ – 13. – 14. 10. 2009  (I. Šimig, 

Z. Troligová) 

- Prezentácia práce a skúseností na odbornom seminári Čo je nové v múzejnej 

pedagogike?  (S. Žabková)      
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- Okrem uvedených výstupov výskumných úloh a iných odborných výstupov 

kurátori múzea publikovali odborné príspevky v médiách a spracovávali scenáre 

výstav a podujatí. 

- Zamestnanci LHM poskytli v roku 2009 bádateľom konzultácie a výpožičky 

zbierkových predmetov a študijných materiálov 305-x  

 

 
 
Obr.: Muzikologická konferencia „Vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej 
implementácia do propagačných a vzdelávacích programov umeleckého školstva“ –  
prednášajúca PhDr. Jana Lengová, SAV, BA 
 

Partnerská a medzinárodná spolupráca 

 

Zahraničná spolupráca  

- pri dokumentácii a akvizícii fondu Hany Gregorovej, J.G.Tajovského a ich dcéry 

Dagmar Prášilovej s Taťjanou Šiškovou, vnučkou J.G.Tajovského, Praha, ČR (Z. 

Troligová).  

- obojstranné písomné, kultúrne a osobné  kontakty pri zasadnutiach SNS IAML  

s Mgr. Zuzanou Petráškouvou, hudební oddelení Česká národní knihovna Praha, 

ČR (I.. Šimig)    

- osobné vzájomné odborné kontakty s doc. Miladou Pískovou zo Sliezskej 

univerzity v Opave (J.Borguľová)  

- pri rozširovaní vzájomných kontaktov a prezentácii slovenskej kultúry 

v Španielsku s Juanom Carlosom Morenom, Barcelona, Španielsko. 

- výmena skúseností a poznatkov s partnerskými inštitúciami v Čechách (  Česká 

národní knihovna Praha, Městská knihovna, Knižnica a tlačiareň pre nevidiacich 

E. Macana) o aktivitách pre znevýhodnené skupiny návštevníkov. 
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Spolupráca s inštitúciami na Slovensku  

Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, SAV, Slovenské národné múzeum, 

Hudobná únia Banská Bystrica, Hudobné centrum, Bratislava, Slovenská národná skupina 

IAML Martin, Zväz múzeí na Slovensku, Stredoslovenské múzeum, Stredoslovenské 

osvetové stredisko, Park kultúry a oddychu, UMB - Pedagogická fakulta, Fakulta 

humanitných vied, Akadémia  umení, Štátna opera, Verejná knižnica Mikuláša Kováča 

v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj 

(pamätná izba Prof. J. Mistríka), ŠO Banská Bystrica, Slovenská národná knižnica v Martine, 

Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, OZ Bratislavský Gašparko, Bábkové divadlo na 

Rázcestí a i. pri organizovaní odborných, vedeckých a popularizačných podujatí. 

 
Publikačná činnosť pracovníkov LHM 

 
Druh Rok 2007 

 
Rok 2008 Rok 2009 

 Monografie 1  1 0 
 Zborníky 02 01 01 
 Štúdie, referáty 02 03 02 
 Recenzie 02 00 01 
 Články v odbornej tlači 29 24 23 
 Články v populariz. tlači 22 23 20 

medzisúčet 58 52 47 
 Príspevky (vlastné)    
 v rozhlase 23 324 41 
 v televízii 9 8 8 
 
Príspevky vlastné spolu: 
 

90 384 96 

 Propagácia múzea (vl. príspevky)    
 v tlači 49 49 40 
 v rozhlase 19 22 10 
 v televízii 9 6 7 
    
 Propagácia múzea (cudzí autori)    
 v tlači 74 47 30 
 v rozhlase 5 5 5 
 v televízii 1 3 9 
Spolu - cudzí autori:  80 55 44 
 

Popularizačná prezentácia 

 

Podujatia sa uskutočnili podľa plánu činnosti (viď. tabuľku).  

V rámci expozícií sme realizovali prednášky, 18 vyučovacích hodín pre 368 žiakov a 

študentov, 8  náučných podujatí a ďalšie popularizačné formy pre žiakov, študentov a Iné 
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skupiny návštevníkov. Základné školy mali záujem o spisovateľov a skladateľov obdobia 

romantizmu, realizmu, o osobnosť Mateja Bela, žánre populárnej a rockovej hudby, stredné 

školy prejavili záujem najmä o spisovateľov Jozefa Urbana a J.G. Tajovského. V rámci cyklu 

Osobnosti sme pripravili dve podujatia venované Jánovi Ambrózovi – 11. 5. 2009 (M. Šípka) 

a Mikulášovi Kováčovi – 23. 3. 2009 (Z. Troligová). 

 

Cyklické podujatia 

23. – 27. 3. 2009   13. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica – beseda s Brigitou 

Schmognerovou, 25.3.2009, Vedecká konferencia v spolupráci s FHV 

UMB – LBB v premenách 90-tych rokov 20. Storočia – 26.3.2009, 

Kováčova Bystrica, Burza literárnych talentov (J.Borguľová) a ďalšie 

podujatia v rámci týždňa 

17. – 18. 4. 2009    Múzeum sa podieľalo na 42. ročníku súťaže žien Vansovej Lomnička 

v spolupráci s Úniou žien Slovenska. 

27. 3. 2008  Burza literárnych talentov (J.Borguľová) 

 

 

 
Obr.: Osobnosti: hosť J. Ambróz, moderátor M. Šípka 

 
 

Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa konali v máji 2009  (Deň 

otvorených dverí v múzejných expozíciách, Reinštalovaná expozícia v Pamätnom dome JGT 

v Tajove, prednášky a iné náučno-prezentačné podujatia pre verejnosť). Dňa 28. 5. 2009 sa 

múzeum prezentovalo na happeningu Múzeá sú tu pre vás IV. na Námestí SNP s témou Dieťa 

v múzeu. Okrem toho sa Múzeum zapojilo po prvý krát do medzinárodného projektu Noc 

múzeí a galérií vlastným podujatím „Noc s múzami“, v rámci ktoré netradične odprezentovalo 

všetky svoje oblasti činnosti. 
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Múzeum úspešne realizovalo prioritný projekt č. 12/2009 – Knižnica a múzeum bez 

bariér, podporený MK SR (koordinátorka projektu – S. Žabková). V rámci projektu prebehli 

aktivity pre rôzne skupiny znevýhodnených návštevníkov – tvorivé dielne, náučné podujatia, 

poznávacie exkurzie v počte: 9krát / 150 respondentov   

Múzeum obohatilo expozície o cvičné bábky, ľudové hudobné nástroje, materiál a pomôcky 

pre tvorivé a interaktívne podujatia. 

 

 
                                                  
 

 
Edičná činnosť  
 

Múzeum vydalo šesť edičných titulov a 6 titulov propagačných materiálov v náklade 

4310 ks (Pexeso, vreckový kalendár na rok 2009 a iné). 

Múzeum priebežne  realizovalo dotlač  starších drobných edičných titulov v počte 14 

titl. / 4175  ks a dotlač publikácie Tibor Koblíček – Ľudové hudobné nástroje v počte  600 ks.      

 
 
 
 
Sumár podujatí 
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DRUH rok 

2009 
rok 
2009 

 počet účasť 
Prednášky 
 

40 1213 

Besedy 
 

2 40 

Vyučovacie hodiny 
v múzeu 
 

18 368 

Iné náučné  podujatia 
 

8 96 

Vlastivedné exkurzie 5 109 
Klubové podujatia 9 146 
Film a video 0 0 
Slávnostné 
a umelecké 
podujatia 

20 2676 

Odborné 
Semináre 

1 47 

Vedecké konferencie 3 160 
Koncerty 
 

0 0 

SPOLU: 106 4855 
 
 

Kluby a záujmová činnosť 

 

Práca v kluboch seniorov (S. Žabková) a v literárnom klube Litera 2 (J. Borguľová) sa 

uskutočňovala počas roka podľa vlastného programu. Členovia klubu  Litera 2 sa na svojich 

zasadnutiach zišli 10x. Zamestnanci sa aktivizovali ako členovia porôt, prípravných výborov, 

celoslovenských organizácií atď. 
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4.8 Ekonomicko-správna činnosť 
 
Ekonomický úsek 
 
- Spracoval ročnú účtovnú závierku a hodnotiacu správu za rok 2008.  

- Spracovával mesačné a štvrťročné účtovné a finančné výkazy s prílohami k účtovným 

závierkam a hodnotením hospodárenia v programe SOFTIP aj v Štátnej pokladnici.  

- Zabezpečil vyradenie neupotrebiteľného majetku v zmysle  zákona č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

- Priebežne spracovával ostatné výkazy v  mzdovej, ekonomickej a majetkovej oblasti.  

- Vykonal inventarizáciu záväzkov, pohľadávok, pokladničnej hotovosti cenín a rozdielu 

majetku  a záväzkov k 31. 12. 2009. 

- Rozpísal schválený rozpočet na rok 2010.  

 
Úsek správy budov a technickej prevádzky 
 
- Zrealizoval demontáž a montáž  knižných regálov a osvetľovacích telies pri sťahovaní 

knižničných skladov. 

- Zrealizoval rekonštrukciu elektrických rozvodov pri modernizácii študovní na 1. poschodí 

objektu Lazovná č. 9.  

- V rámci údržby dodávateľsky uskutočnil rekonštrukciu sociálnych zariadení na 1. 

poschodí objektu Lazovná č. 9.  

- Dodávateľsky zabezpečil vymaľovanie priestorov objektu Lazovná č. 9 v rozsahu 2 180 

m2 .  

- Vymenil vchodové dvere na objektoch Lazovná 24 a 26. 

- Zabezpečil realizáciu revízií elektrickej inštalácie, plynových kotolní, elektronickej 

požiarnej signalizácie, aktívneho bleskozvodu, požiarneho zabezpečovacieho systému a 

odborné prehliadky výťahov v zmysle podpísaných servisných zmlúv a zabezpečil 

odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách. 

- Priebežne zabezpečoval údržbu všetkých objektov v správe ŠVK vrátane údržby zelene. 

- Zrealizoval výmenu a doplnenie časti osvetlenia v skladoch (Penov dom) a vymaľovanie 

chodby v skladoch. 

- Zabezpečoval prevádzku všetkých služobných motorových vozidiel. 

- Priebežne zabezpečoval úlohy na úseku PO a BOZP. Podieľal sa na príprave a realizácii 

cvičného požiarneho poplachu so zapojením požiarnej jednotky (vrátane nasadenia 

techniky) a evakuáciou návštevníkov knižnice a zamestnancov. Zabezpečil plnenie 
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opatrení z protipožiarnej kontroly uskutočnenej v septembri Okresným riaditeľstvom 

hasičského a záchranného zboru. Uskutočnil školenie všetkých nových zamestnancov 

knižnice z požiarnych predpisov, školenie požiarnych hliadok a priebežne kontroloval 

dodržiavanie predpisov OBP a PO. 
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4.9 Riadiaca a kontrolná činnosť 
 

Manažment knižnice zabezpečoval plynulé plnenie úloh knižnice v súlade s poslaním, 

funkciami a plánom činnosti. Pozornosť sme venovali prezentácii činnosti knižnice na verejnosti 

a v médiách, realizácii činností spojených s čerpaním finančných prostriedkov z prioritných 

projektov Ministerstva kultúry SR. Zintenzívnili sme aktivity na zabezpečenie mimorozpočtových 

zdrojov a vlastných príjmov knižnice. Spracovali sme podklady k projektom na rok 2010. 

Realizovali sme zmenu organizačnej štruktúry,  ktorá vošla do platnosti od 1. 1. 2009 na 

základe odporúčaní z auditu firmou CENTIRE, ktorá realizovala audit v organizáciách riadených 

Ministerstvom kultúry SR. 

Napĺňali sme ciele komplexnej stratégie rozvoja ŠVK na roky 2008 – 2013, ktorá bola 

spracovaná na základe Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, schválenej vládou Slovenskej 

republiky uznesením č. 943 z roku 2007. 

V roku 2008 sa uskutočnili : 

- 12 porád vedenia knižnice 

- 2 plenárne porady pracovníkov knižnice. 

Pravidelne pracovali komisie a rady – poradné orgány riaditeľky knižnice : 

- Múzejná rada (25. novembra 2009 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Múzejnej rady 

LHM pri príležitosti 40. výročia vzniku LHM v Banskej Bystrici) 

- Akvizičná komisia 

- Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov 

- Komisia pre likvidáciu vyradených knižničných jednotiek  

- Kategorizačná komisia LHM  

- Komisia pre tvorbu zbierok LHM 

- Vyraďovacia komisia pre vyraďovanie neupotrebiteľného majetku knižnice 

- podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných 

problémov. 

Na zabezpečenie kvality pracovných postupov, pracovno-právnych vzťahov a vzťahov 

medzi knižnicou a používateľmi boli spracované interné smernice a zásady, plánovacie a 

rozborové materiály : 

- Plán činnosti na rok 2010 

- Správa o činnosti za rok 2008 

- Štatistické výkazy o činnosti 

- Projekty na zaradenie do grantového systému MK SR – prioritné činnosti. 

- Koncepcia Informačno-vedeckého centra 
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- Novela Pracovného poriadku 

- Novela Knižničného poriadku (platná od 1. 4. 2009) 

 

Príkazy: 

Príkaz riaditeľky č. 1/2009 aktuálna informácia 

Príkaz riaditeľky č. 2/2009 k dodržiavaniu termínov plnenia úloh plánu práce 

Príkaz riaditeľky č. 3/2009 k dodržiavaniu registratúrneho poriadku ŠVK 

Príkaz riaditeľky č. 4/2009 k neplneniu príkazu riaditeľky 

Príkaz riaditeľky č. 5/2009 upravujúci povinnosti vedúcich zamestnancov ŠVK počas služieb 

Dodatok k príkazu riaditeľky č. 5/2009 k zapojeniu ŠVK v Banskej Bystrici do hlasovej 

virtuálnej privátnej siete rezortu kultúry 

Príkaz riaditeľky č. 6/2009 k vykonaniu revízie zbierkového fondu LHM 

Príkaz riaditeľky č. 7/2009 k odbornej evidencii, vyraďovaniu a revíziám knižničného fondu 

Príkaz riaditeľky č. 9/2009 s účinnosťou od 20. marca 2009 k organizačnej štruktúre 

Príkaz riaditeľky č. 10/2009 upravujúci separovaný zber odpadov v ŠVK v Banskej Bystrici 

Príkaz riaditeľky č. 11/2009 k úprave otváracích hodín pre verejnosť a pracovného času 

v ŠVK v Banskej Bystrici od 29. júna do 31. augusta 2009 

Príkaz riaditeľky č. 12/2009 k organizačným zmenám 

Príkaz riaditeľky č. 13/2009 k odstráneniu nedostatkov zistených protipožiarnou kontrolou 

konanou v ŠVK v Banskej Bystrici dňa 24. 9. 2009 
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4.9.1 Partnerská a medzinárodná spolupráca 
 
Zahraničná spolupráca 
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v roku 2009 uzavrela vykonávacie dohody 

o spolupráci so zahraničnými partnermi, organizáciami a inštitúciami, s ktorými dlhodobo 

prebieha spolupráca a výmena skúseností. V rámci tejto spolupráce sme obohatili knižničný fond 

zahraničnými dokumentmi získanými darom a výmenou.  

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Česká republika 

- 22. 4. 2009 účasť 1 pracovníka zo SVK HK v ŠVK BB na 9. ročníku celoslovenského 

seminára knižničných a informačných pracovníkov Úloha knižnice v rozvoji kľúčových 

kompetencií jednotlivca. 

- 23. – 26. 6. 2009 účasť 2 pracovníkov ŠVK BB na 16. ročníku konferencie Knihovny 

současnosti v Seči u Chrudimi (PhDr. B. Snopková, Mgr. Ľ. Valúch). 

- 5. – 9. 10. 2009 – v rámci Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti  sa uskutočnila návšteva 

českej delegácie s hosťom – poetkou Věrou Kopeckou.  

- 5. 11. 2009 – v rámci spolupráce a výmennej stáže sa 2 pracovníci ŠVK zúčastnili na 

oslavách 60. výročia založenia SVK v Hradci Králové a na odbornej konferencii Krajská 

knižnica a jej úloha v systéme knižníc s príspevkom (L. Žáčiková, Bc. J.  Vranová). 

- 30. 11. – 4. 12. 2009 – účasť 2 pracovníkov zo SVK HK  na výmennej pracovnej stáži v 

ŠVK BB. 

- v rámci dohody o spolupráci pokračuje výmena periodík Český časopis historický 

a Knižná revue a výmena vlastných edičných titulov oboch knižníc. 

 

Wojewodská verejná knižnica I. Smolki v Opole, Poľská republika 

- 15. – 18. 9. 2009 výmenná odborná stáž pracovníkov ŠVK BB v Opole  (Bc. T. 

Durdiaková, PhDr. O. Doktorová). 

- realizovala sa priebežne výmena periodík Historická revue a Polityka. 

 

Národná parlamentná knižnica Ukrajiny v Kyjeve, Ukrajina 

- realizovala sa vzájomná výmena publikácií na tradičných a elektronických nosičoch 

z oblasti humanitných vied 
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Centrálna univerzálna vedecká knižnica N.A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia 

- 14. – 18. 12. 2009 výmenná odborná stáž 2 pracovníkov Centrálnej univerzálnej vedeckej 

knižnice N. A. Nekrasova v ŠVK.  

- zrealizovala sa vzájomná výmena knižničných dokumentov podľa dohody. 

 

V roku 2009 sme spolupracovali so zahraničnými zastupiteľstvami a zahraničnými kultúrnymi 

inštitúciami na Slovensku a ďalšími kultúrnymi inštitúciami v zahraničí : 

Veľvyslanectvom Kanady 

- pri zabezpečovaní výstavy Images and reflections inštalovanej v SNK SNLM v Martine 

a v Univerzitnej knižnici v Bratislave 

Veľvyslanectvom USA na Slovensku 

- pri zabezpečovaní činnosti InfoUSA, podujatí a doplňovaní fondu InfoUSA 

- pri realizácii Memoranda o porozumení  

Centrom rozvoja interpersonálnych vzťahov  v Moskve, Ruská federácia 

- 21. – 28. 9. 2009 účasť na medzinárodnom festivale Bibliobraz 2009 v Kaliningrade, 

Ruská federácia pod záštitou pani Ľudmily Putinovej. Súčasťou aktivity bol  stánok 

Slovenskej republiky s prezentáciou Slovenska, vydavateľskej činnosti slovenských 

vydavateľstiev, prezentácia publikácií z vlastnej produkcie ŠVK, 2 tvorivé dielne pre 

mládež. PhDr. O. Lauková (23. – 27. 9. 2009), PhDr. O. Doktorová, Mgr. M. Bôbová, Bc. 

M. Bocková, PaedDr. D. Jarina. 

Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave 

- pri plánovaní výstavy fotografií Eduarda Somova  a zabezpečovaní výstavy ruských 

výtvarníkov Dmitrija a Viktórie Ľovinovcov. 

- za podpory MZV Ruskej federácie absolvovanie jazykového štipendijného pobytu  

v Štátnom inštitúte ruského jazyka A.S. Puškina – PhDr. O. Lauková PhD., PhDr. O. 

Doktorová 

Bavorskou národnou knižnicou a Mestským múzeom v Mníchove 

- výmenný hospitačný pobyt sprostredkovaný MK SR PhDr. B. Snopková, PaedDr. J. 

Borguľová, Mgr. Z. Troligová, Mgr. Z. Čemanová 

Goethe inštitútom v Mníchove 

- pri doplňovaní knižničného fondu Nemeckej študovne 

- pri organizovaní výstav 

- pri organizovaní 9. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc (zabezpečenie 

nemeckého prednášateľa J. Schrastettera). 
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British Council v Bratislave 

- pri zabezpečovaní činnosti a doplňovaní knižničného fondu Britského centra. 

Slovenským inštitútom v Prahe 

- pri výmene vzájomných informácií o aktivitách 

Slovenským inštitútom v Moskve 

      -    pri zasielaní knižnej výmeny s ruskými partnermi  

Spoločnosťou priateľstva so Slovenskom, Ruská federácia 

- pri návšteve Školy rusko-slovenského priateľstva v Moskve v máji 2009  

- pri účasti na prezentácii časopisu Mecenat i mir 4. 6. 2009 v Moskve 

- odovzdanie literatúry pre Školu rusko-slovenského priateľstva v Moskve 27. 9. 2009 

Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave 

- pri realizácii výstavy fotografií Velislava Stojčeva: Moje imaginárne mesto 

- pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach 

 

Prehľad zahraničných návštev a významnejších podujatí so zahraničnou účasťou 

 

7. 3., 25. 4., 6. 6. 2009  

- Návštevy detí - zahraničných Slovákov  v ŠVK v Banskej Bystrici - Literárnom 

a hudobnom múzeu ŠVK. 

21. 5. 2009  

- „Počuje ma niekto?“ spomienkové podujatie pri príležitosti 80. výročia úmrtia vedca, 

kňaza, umelca Jozefa Murgaša  v spolupráci s obcou Tajov. Podujatie sa konalo 

v spolupráci ŠVK v Banskej Bystrici pod záštitou predsedu Banskobystrického 

samosprávneho kraja, doc. Ing. Milana Murgaša, CSc. a chargé d’ 

affaires Keitha A. Eddinsa z Veľvyslanectva USA na Slovensku. Na podujatí sa 

zúčastnil  profesor Tuhý, predseda Spoločnosti slovenského dedičstva 

severovýchodnej Pensylvánie. Súčasťou programu bol telemost medzi Tajovom a 

mestom Wilkes-Barre, Pensylvánia, USA, kde pôsobil Jozef Murgaš 33 rokov a 

odkiaľ prvý raz, 23. novembra 1905, zaznelo v éteri počuté slovo, ktoré zachytili v 

meste Scranton, Pensylvánia.   

28. 5. – 12. 6. 2009  

- Detský odev Slovákov vo Vojvodine, výstava detského tradičného odevu Slovákov 

z Báčskeho Petrovca, Vojvodina, Srbsko. Vojvodinu zastupovali na vernisáži riaditeľ 

Slovenského Vojvodinského divadla Ján Čáni a Miroslava Blažic-Petraš z Galérie 

Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. 
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9. 6. 2009  

- Návšteva ŠVK - LHM expozície Ľudových hudobných nástrojov delegáciou   

organizácie ATEN /L´atelier technique des espaces naturels/, ktorá patrí do 

zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva ekológie a trvalo udržateľného rozvoja 

Francúzskej republiky. Účastníkmi boli zástupcovia národných parkov Ecrins, 

Mercantour a Vanoise. Návšteva expozície Ľudových hudobných nástrojov bola 

súčasťou oboznámenia účastníkov s ľudovým kultúrnym dedičstvom ako súčasťou 

tradičného využívania prírodného prostredia.  

8. 6. 2009  

- Návšteva čínskych archivárov - pracovníkov Šanghajského mestského archívu. 

 Hlavným cieľom návštevy bolo prediskutovať a dohodnúť možnosť realizácie 

výstavy venovanej architektovi Ladislavovi Hudecovi v jeho rodisku (na jeseň 2009). 

Exponáty výstavy pochádzajú zo zbierok a archívnych fondov menovaného archívu. 

Ďalším cieľom ich návštevy bolo spoznanie Hudecovho rodiska a prediskutovanie 

spolupráce pri organizovaní výstavy v  ŠVK v Banskej Bystrici v priestoroch Galérie 

v podkroví. 

9. 6. 2009  

- Návšteva pána Erhard Rohwera z Kultúrneho centra v meste Neustadt an der Donau a 

pána Berhard Simon majiteľa vydavateľsva Verlag Simon und Wahl, ktoré vydáva 

odbornú literatúru (Nemecko). 

30. 10. 2009 

- Návšteva potomkov J. G. Tajovského z Prahy v súvislosti s novou akvizíciou ŠVK - 

literárnym a hudobným múzeom,  návšteva rodného domu J. G. Tajovského v Tajove. 

30. 10. 2009 

- Návšteva J. E. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky pána Chen Jianfu s manželkou, 

delegácia zo Šanghajského mestského archívu, návšteva pána  Haihong Wanga, 

predsedu Slovensko – čínskej spoločnosti priateľstva s delegáciou, návšteva pána Yu 

Liang, vedúceho divízie Šanghajského úradu pre plánovanie a manažment 

pozemkových zdrojov pri príležitosti otvorenia výstavy Príbeh Hudeca v Šanghaji. 

 
 

 

 

 

 

 



 

  Výročná správa za rok 2009  
 

67 

4.9.2 Kontrolná činnosť 

 

Kontrolná činnosť bola zameraná nasledovne : 

Oblasť ekonomicko – prevádzkových, personálnych a mzdových činností 

− účtovná závierka za rok 2008 

− účtovné a štatistické výkazy z účtovnej závierky k 31. 12. 2008 

− vyúčtovania účelovo pridelených dotácií z MK SR pre ŠVK 

− zúčtovanie tržieb za zápisné v nadväznosti na počet nových čitateľov za rok 2009 

− dodržiavanie internej smernice o autoprevádzke vrátane školenia referentov služobných 

vozidiel 

− vykonávanie kontrol vedúcimi jednotlivých oddelení podľa plánov kontrol 

− dodržiavanie zákona o utajovaných skutočnostiach v platnom znení 

− dodržiavanie povinností zamestnávateľa v rámci Zákonníka práce, platnej Kolektívnej 

zmluvy, zákona 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z. 

− kontrola pokladničnej hotovosti na vybranom oddelení. 

 

Oblasť odborných činností a služieb : 

- nakladanie s vyradenými dokumentmi z knižničného fondu 

- dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv so zahraničnými 

partnermi (zahraničná spolupráca) 

- správnosť vyúčtovania preddavkov za periodiká 

 

Vonkajšie kontroly : 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vykonalo dňa 24. 

9. 2009 protipožiarnu kontrolu podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona č. 314/2001 o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Celkove bolo zistených 11 nedostatkov, na odstránenie ktorých bol prijatý Príkaz 

riaditeľky ŠVK č. 13/2009 zo 6. 10. 2009. Všetky nedostatky zistené kontrolou boli odstránené. 
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5. ROZPOČET KNIŽNICE 

 
5.1 Záväzné ukazovatele 

5.1.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu 

organizácie 

Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici boli  rozpisom číslo MK-

1760/2009/102/509 určené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009: 

Ukazovateľ       Rozpis rozpočtu na rok 2009 
 

Záväzný ukazovateľ 
 
Bežné výdavky celkom (600) 
 

 
984 565 

 

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

 
542 953 

 

Orientačný ukazovateľ 
 
- priemerný prepočítaný evidenčný  
  stav zamestnancov                            
 

 
 

      84 

 
5.1.2  Rozpočtové opatrenia 
         

V priebehu  roka 2009  boli vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia: 
RO č.1 

List MK-1760/2009-102/3872 zo dňa 19.03.2009         51 580  € 

Prvok  08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO    

Názov aktivity: 

     -  Organizácia vedeckých konferencií a odborných              4 000  € 

         seminárov a podujatí 

     -   Edičná činnosť knižnice              12 000  € 

     -   Modernizácia zariadenia študovne             21 000  € 

   -   Výstavná činnosť                 4 000  € 

   -   Slovenské korene vo Vojvodine Zuzana Medveďová 

          Detský odev Slovákov vo Vojvodine               3 300  € 

   -    Mosty Ukrajina včera a dnes                2 300  € 
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Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí      

Názov aktivity: 

    -  Bibliobraz 2009 – prezentácia         4 980  € 

  

RO č. 2/KV 

List MK- 1760/2009-100/4508 zo dňa 01.04.2009                                                     

Prvok  08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

Investičná akcia - Modernizácia technického zariadenia         7 000  € 

 

RO č. 3 

List MK-1760/2009-102/4798 zo dňa 23.03.2009                        - 19 691  € 

Prvok 08S0105 – Bežné výdavky – 600 – poníženie rozpočtu 

   

RO č.4 

List MK-1760/2009-102/8809 zo dňa 07.07.2009                         

Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov  

Názov aktivity: 

 -   Doplňovanie knižničných fondov               60 000  € 

 

RO č. 5/KV                    1 900  € 

List MK- 1760/2009-100/9232 zo dňa 16.07.2009                      

Prvok 08T0108 Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 

Investičná akcia:  ŠVK BB – Doplnenie a modernizácia depozitárov LHM 

 

RO č. 6/KV 

List MK- 1760/2009-100/9533 zo dňa 24.07.2009                            9 000  € 

Prvok 08S0106 –  Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných 

fondov 

Investičná akcia:  Akvizície zbierkových predmetov     

 

RO č. 7 

List MK- 1760/2009-102/10447 zo dňa 18.08.2009                      1 353  € 

Prvok 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť (kultúrne poukazy) 
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RO č. 8 

List MK- 1760/2009-102/13408 zo dňa 22.10.2009                    500 €   

Prvok 08S0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

Názov aktivity: 

- Na zabezpečenie propagácie a colných náležitostí v súvislosti  

   s konaním výstavy L. Hudecovi 

     

RO č. 9            925  € 

List MK- 1760/2009-102/13408 zo dňa 22.12.2009     

Prvok: 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť (kultúrne poukazy) 

     

Na  základe  hore  uvedených   rozpočtových opatrení bol rozpočet  pre  organizáciu  

k 31.12. 2009  upravený takto: 

 
Záväzný ukazovateľ  
 
Príspevok od zriaďovateľa    
A. Prvok  08S0105 

1 125 952 
 967 152 

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

 
542 953 

 
 

Orientačný ukazovateľ 
- priemerný prepočítaný evidenčný  
  stav zamestnancov                            

 
84 

Záväzný ukazovateľ – Prioritné projekty 
B. Prvok 08T0103 
(Podpora kultúrnych aktivít PO a RO) 

 
46 600 

C. Prvok 08T0104 
(Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí) 

 
5 480 

D. Prvok 08T0106 
(Akvizícia knižničných fondov) 

 
60 000 

E. Prvok 08T0108 
(Stratégia múzeí a galérií) 

 
17 400 

F. Prvok 08T0109 
Stratégia rozvoja slov. knihovníctva na roky 
2008-2013 

 
29 320 
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5.1.3  Bežný transfer  
 
Hodnotenie čerpania 

 Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31. 12. 2009 

uvádza nasledovná tabuľka:          

Ukazovateľ Skutočnosť 

31.12.2008 

Skutočnosť 

31.12.2009 

Index. rastu 

2009/2008 

50 Spotreb. nákupy 332 481,34 246 637,43 0,74 
51 Služby 115 812,04 170 145,40 1,46 
52 Osobné náklady 784 828,25 808 783,02 1,03 
53 Dane a poplatky 5 597,19 5 584,62 0,99 
54 Ostatné náklady 9 705,29 3 470,08 0,35 
55 Odpisy 86 689,80 142 405,15 1,64 
56 Kurzové straty 61,62 8,00 0,12 
59 Daň z príjmov 5 159,80 3 994,48 0,07 
Náklady spolu   1 340 335,33 1 381 028,18 1,03 

Index  čerpania v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku  je 1,03. 

Spotrebované nákupy - Účtovná skupina 50 

Čerpané na    energie v čiastke 60 255 €, kancelárske potreby , čistiace potreby , pohonné 

hmoty pre služobné motorové vozidlá, nákup knižničného fondu v čiastke 68 946 €, 

časopisov, novín, CD, tonerov, nákup 15 ks PC,  nákup drobného hmotného majetku (skrine, 

lístkovnice do skladov, zariadenie do študovne zakúpené z bežných a účelovo určených  

prostriedkov, materiálov (elektroinštalačného, maliarskeho, obkladov ) pre údržbu  sociálneho 

zariadenia a študovne, náhradných dielov, náradia do dielne  a ostatného drobného materiálu 

potrebného  pre výkon práce.  

 

Služby - Účtovná skupina 51 

V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky na  cestovné  vo výške 14 043,50 €, z toho 

zo ŠR 3 665,92 € na zahraničné a 489,02 € na tuzemské  cestovné, na reprezentáciu vo výške 

697,60 € z toho zo ŠR vo výške 277,71 €, telefónne poplatky, poštovné, revízie elektrickej 

inštalácie, plynových kotolní, EZS a odborné prehliadky výťahov  a  nájomné za prenájom 

skladov. Bola zrealizovaná demontáž a montáž  knižničných regálov a osvetľovacích telies pri 

sťahovaní knižničných skladov a vlastnými zamestnancami bola zrealizovaná rekonštrukcia 

elektrických rozvodov  pri modernizácii študovní na 1. poschodí objektu Lazovná č.9.  Bola 



 

Výročná správa za rok 2009    72 

urobená  výmena a doplnenie časti osvetlenia v skladoch (Penov dom) a vymaľované chodby 

v skladoch. 

 

Osobné náklady - Účtovná skupina 52 - Mzdové náklady, ostatné osobné náklady a zákonné 

poistenie 

Mzdové náklady 

Na rok  2009  bolo  v  rozpočte  na mzdy,  platy,  služobné príjmy  plánované  542 953  €,  na 

odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 7 967 €    a  na odmeny z vlastných príjmov 

9 958 €. V priebehu roka boli odmeny z vlastných príjmov zvýšené o 3 252,94 €  a odmeny 

na základe dohôd o vykonaní práce o 163,56 €. Náklady na odmeny na základe dohôd 

o vykonaní práce vyplatené v rámci  prioritných  projektov účelovo viazaných programom 

08T  o 6 142,65 €  .   K 31. 12. 2009 boli mzdové náklady čerpané vo výške  570 437,15 €.

      

Náklady Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 

% k uprav.rozp. 

-mzdové náklady-
zamestnanci 

552 911,00 556 164,00 556 163,94 100,00 

-mzdové náklady-
dohody  

7 967,00         14 274,00 14 273,21 100,00 

S p o l u 560 878,00  570 438,00         570 437,15 100,00 

 
Rozbor zamestnanosti  

Rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR bol na rok 2009 stanovený orientačný počet 

zamestnancov 84.  K 31. 12. 2009 bol prepočítaný stav   76,5 zamestnancov. Na základe 

dohôd bola hradená  činnosť v rámci rôznych kultúrnych aktivít  a náhrada zamestnancov 

v študovniach a  oddeleniach počas dlhodobej PN a čerpania dovolenky. 

Čerpanie miezd k 31. 12. 2009 a porovnanie s predchádzajúcim obdobím 
Ukazovateľ mer. 

jed. 
Skutočnosť 
k 31.12.2008 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 

Fyz.stav zamest. osoba 78 78 

Prepoč.stav osoba 76,87 76,5 

mzdy zamest. € 543 336,68 556 163,94 

dohody OON € 11 904,50 14 273,21 

priemerná  mzda € 591,64 605,84 
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Náklady na sociálne poistenie boli schválené v rozpočte  vo výške 195 281 €.  

K 31.12.2009 bol rozpočet upravený na 192 358 € t a skutočné náklady boli vo výške 

192 357,56 €, čo predstavuje čerpanie na  100,00 %  upraveného rozpočtu. 

Dane a poplatky  - Účtovná skupina 53 - Daň z nehnuteľnosti.  

Daň z nehnuteľností bola uhradená vo výške  5 584,62 €. 
 
Ostatné náklady - Účtovná skupina 54 
 

Ostatné náklady boli čerpané vo výške 3 470,08 € na   poplatky banke, koncesionárske 

poplatky, členské poplatky iným organizáciám, poistenie služobných motorových vozidiel 

a miestny poplatok za  komunálny odpad. 

 
Odpisy - Účtovná skupina 551 
 

K 31.12.2009 boli náklady na odpisy  vo výške  142 405,15 € Z toho odpisy z HM 

bezodplatne nadobudnutého  vo výške 2 688 €. 

Analýza nákladov na prevádzku budov 
 

Vlastnými zamestnancami bola zrealizovaná demontáž a montáž regálov 

a osvetľovacích telies pri sťahovaní knižničných skladov a rekonštrukcia elektrických 

rozvodov  pri modernizácii študovní na 1. poschodí objektu Lazovná č. 9. V rámci údržby 

bola dodávateľsky uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. poschodí objektu 

Lazovná č. 9 a  vymaľovanie priestorov objektu Lazovná č. 9 v rozsahu 2 180 m2.  Na 

objektoch Lazovná 24 a 26 boli vymenené vchodové dvere Bola zabezpečená realizácia 

revízií elektrickej inštalácie, plynových kotolní, elektronickej požiarnej signalizácie, 

aktívneho bleskozvodu, požiarneho zabezpečovacieho systému a odborné prehliadky výťahov 

v zmysle  podpísaných servisných zmlúv a bolo zabezpečené odstránenie nedostatkov 

zistených pri revíziách. Priebežne bola  zabezpečená  údržba všetkých objektov  v správe 

ŠVK vrátane údržby zelene.  
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5.1.4 Kapitálový transfer 

Kapitálové výdavky a ich čerpanie 

Štátnej vedeckej knižnici boli rozpisom MK SR pridelené nasledovné kapitálové transfery: 

 

RO č. 2/KV                    7 000  € 

List MK- 1760/2009-100/4508 zo dňa 01.04.2009                                                     

Prvok  08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

Investičná akcia - Modernizácia technického zariadenia  

 

RO č. 5/KV                    1 900  € 

List MK- 1760/2009-100/9232 zo dňa 16.07.2009                      

Prvok 08T0108 Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 

Investičná akcia:  ŠVK BB – Doplnenie a modernizácia depozitárov LHM 

 

RO č. 6/KV 

List MK- 1760/2009-100/9533 zo dňa 24.07.2009                            9 000  € 

Prvok 08S0106 –  Projekt akvizície zbierk. predmetov a knižnič. fondov 

Investičná akcia:  Akvizície zbierkových predmetov    

  Prehľad čerpania kapitálových  výdavkov k 31. 12. 2009  
Rozpočet  2009 RK Ukazovateľ Program Schválený 

rozpočet  Upravený Čerpanie %  
718004 Modernizácia 

tech. zariadenia 
08T0103 

0 7 000 7 000 100,00 

713004 ŠVKBB– 
Doplnenie 
a modernizácia 
depozitárov LHM 

08T0108 

0 1 900 1 900 100,00 

719002 Akvizície 
zbierkových 
predmetov  

08T0106 
0 9 000 9 000 100,00 

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 17 900 €. 
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5.2.  Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu 
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2009  schválené prímy celkom 

vo výške 1 074 192 €, z toho  transfery zo ŠR 984 565 € a príjmy z vlastnej činnosti 89 627 €.  

 
Prehľad podľa kategórií príjmov a porovnanie plnenia s r. 2008 je v nasledovnej tabuľke: 
 

Ukazovateľ Skutoč. 
rok 2008 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 2009 

Skutočnosť 
 

2009 

% 
čerp. 

 
4/3 

% čerp. 
 

4/2 

Index 
 
 

4/1 
 1 2 3 4 5 6 7 
200  
Nedaňové 
príjmy 
v tom: 

124 413,30 89 627,00 114 033,00 114 032,78 
100,0

0 
127,23 0,91 

210 
Príjm.z vla
st.  

33 132,57 21 974,00 29 053,00 29 052,74 
100,0

0 
132,21 0,87 

220 
Admin. 
a iné 
poplatky 
a platby 

91 280,72 67 653,00 84 407,00 84 407,72 100,0
0 
 

124,77 0,92 

290 – Iné  
nedaň. 
príjmy 
 

0 0 573,00 572,32 99,88 0 0 

311 Granty 
10 121,35 0 2 165,00 2 165,00 

100,0
0 

0 0,21 

312 
Transfery-
bežné 

1 011 691,4
2 

984 565,00 1 125 952,00 1 125 952,00 
100,0

0 
114,36 1,11 

322 
Transfery 
kapitálové 

44 056,92 0 17 900,00 17 900,00 
100,0

0 
0 0,40 

 
Nedaňové príjmy  sú plnené  z  plánovaných tržieb za poskytované služby a príjmov   

 z prenájmov priestorov.  

 
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 

Príjmy z prenájmov nebytových priestorov  v zmysle nájomných zmlúv a jednorázových 

prenájmov predstavovali 28 694,35 €.  
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220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Tržby  z  predaja  služieb  predstavovali  poplatky  za   zápisné,  kopírovacie práce, vstupné  

do expozícií  LHM a rešeršné  služby.   Pokuty za  porušenie predpisov činili 20 946,70 €..  

 

Schválený rozpočet príjmov na rok 2009 bol 89 627 €. Plnenie k 31.12.2009 bolo 

114 032,78€, t j. bolo dosiahnuté  plnenie príjmov na 127,23%.    

    

311 Granty 

Organizácii boli v roku 2009 poskytnuté granty vo výške 2 165 €. Išlo  o nasledovné finančné 

príspevky od sponzorov : 

British Council Bratislava                               1 500,00 €       na nákup kníh 

Mesto Banská Bystrica        665,00 €   na nákup literatúry  

 

312 Transfery v rámci verejnej správy 

312001 zo štátneho rozpočtu 

Na rok 2009 bol zriaďovateľom MK SR schválený rozpočet vo výške 984 565 €. Tento bol 

v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na 1 125 952 €.  

322 Transfery v rámci verejnej správy 

322001 zo štátneho rozpočtu  -  kapitálové transfery 

Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený na 17 900 € na projekty: 

 -  Modernizácia technického zariadenia vo výške 7 000 €  

 -  Doplnenie a modernizácia depozitárov LHM vo výške 1 900 €  

 -  Akvizíciu zbierkového fondu vo výške 9 000 €.  

 
5.3.     Hodnotenie rezervného fondu organizácie 

 
Stav k   01.01.2009                              349,36 €               
Stav k   31.12.2009                              349,36 € 
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5.4 Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo 

viazaných na schválené projekty na kultúrne aktivity za rok 

2009 
 
V roku 2009 boli rozpočtovými opatreniami poskytnuté účelové dotácie vo výške 158 800 €  na 

nasledovné aktivity: 

 

Názov aktivity Upravený 
rozpočet 

Čerpanie % 
plnenia 

08T0103 – Podpora kultúrnych  aktivít 46 600 46 600 100,00 
Organizácia vedeckých konferencií a odbor. seminár 4 000 4 000 100,00 
Edičná činnosť 12 000 12 000 100,00 
Modernizácia zariadení 21 000 21 000 100,00 
Výstavná činnosť 4 000 4 000 100,00 
Slovenské korene vo Vojvodine Z. Medveďová 
a detský odev Slovákov vo Vojvodine 

3 300 3 300 100,00 

Mosty – Ukrajina včera a dnes 2 300 2 300 100,00 
08T0104 – Prezentácia kult. akt .v zahraničí 5 480 5 480 100,00 
Bibliobraz 2009 4 980 4 980 100,00 
Na zabezpečenie propagácie a colných náležitostí 
v súvislosti konaním výstavy L. Hudecovi 500 500 100,00 

08T0106 – Akvizícia zbierkových predmetov 
a knižničných fondov 

60 000 60 000 100,00 

08T0108– Stratégia múzeí a galérií v SR do r.2011 17 400 17 400 100,00 
Doplnenie a modernizácia depozitárov LHM 7 900 7 900 100,00 
40.rokov LHM v BB – prezentačné aktivity 
k výročiu múzea 3 000 3 000 100,00 

Retrospektíva elektronickej evidencie zbierkových 
predmetov LHM 3 000 3 000 100,00 

Múzeum bez bariér 3 500 3 500 100,00 
08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008 - 2013 

29 320 29 320 100,00 

Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovania 
informačnej gramotnosti 3 320 3 320 100,00 

Ochrana knižničného fondu, zb. predmetov, starých 
a vzácnych tlačí, väzba ......... 26 000 26 000 100,00 

Spolu 08T 158 800 158 800 100,00 

 

Účelové prostriedky boli čerpané v súlade s harmonogramom realizácie jednotlivých 

projektov  a  v plnej výške. 
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5.5  Vyhodnotenie programov  
 

Program Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Čerpanie 
k 31.12.2009 

08S0105 984 565 967 152 967 152 
08T0103 0 46 600 46 600 
08T0104 0 5 480 5 480 
08T0106 0 60 000 60 000 
08T0108 0 17 400 17 400 
08T0109 0 29 320 29 320 
Spolu 984 565 1 125 952 1 125 952 
 
5.6. Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 

V roku 2009 neboli uskutočnené žiadne vonkajšie finančné kontroly. V zmysle 

Smernice pre vykonávanie finančnej kontroly, poverení zamestnanci vykonávali priebežnú 

a predbežnú kontrolu.  

 
5.7  Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
 
Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2009 
    z toho: 

Pohľadávky CELKOM  po lehote  po lehote splatnosti 

    splatnosti dlhšej ako 1 rok 

        
Odberatelia 5 226,29 2 746,19 2 746,19 
Poskytnuté prevádz. preddavky 2 440,15   
Daň z príjmov 511 ,70   

Pohľadávky spolu 8 218,14  2 746,19 2 746,19 
 
 
    z toho: 

Záväzky CELKOM po lehote  po lehote splatnosti 

    splatnosti dlhšej ako 1 rok 

Krátkodobé záväzky 74 020,94      
 z toho:Dodávatelia 3 748,50     
           Zamestnanci 41 573,46     
           Zúčtovanie s inšt.soc.zab. 22 896,85     
           Daň z príjmov 0     
           Ostatné priame dane 4 898,05     
            Iné záväzky 904,08     
Dlhodobé záväzky 2 084,62      
z toho: záväzky zo SF 2 084,62     

Záväzky spolu 76 105,56  0 0 
 
V priloženej tabuľke vykazujeme pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako l rok. 
Pohľadávku  vo výške 83 tis. Sk  z roku 2001 evidovanú na odberateľa Milan Janovec-RTV 
Pod Zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča za prenájom nebytových priestorov v objekte ŠVK 
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Námestie Š. Moysesa 16, Banská Bystrica. 30.11.2004 bolo vydané upovedomenie o začatí 
exekúcie proti povinnému. Uznesením  z 21.1.2008 súd zamietol návrh povinného na odklad 
exekúcie. K 31.12.2009 nedošlo k žiadnej zmene. 
. 
5.8.  Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 

Organizácia v hodnotenom období  dosiahla náklady vo výške 1 381 028,18 € 
a výnosy vo výške 1 381 028,18 €.  Hospodársky výsledok  je vyrovnaný.  
 
5.9.  Podnikateľská činnosť 
 
Štátna vedecká knižnica nemá  podnikateľskú činnosť. 
 
5.10.  Program hospodárnosti 
 
Oblasť zamestnanosti 

Orientačný limit priemerného prepočítaného evidenčného  stavu zamestnancov na rok 

2009 bol 84. Skutočný prepočítaný stav zamestnancov k 31. 12. 2009 bol 76,5.   

 

Oblasť prevádzkových potrieb 

Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané priebežne a mesačne 

prehodnocované. K prekročeniu ročného limitu nedošlo. V zmysle Smernice pre vykonávanie 

finančnej kontroly, poverení zamestnanci vykonávali priebežnú a predbežnú kontrolu za 

účelom dodržiavania zásady hospodárnosti a efektívnosti ako aj zásady dodržiavania 

rozpočtu.  
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

 Na základe uplatňovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe  na 

rok 2009 a po dohode s odborovou organizáciou bol pracovný čas stanovený na 37,5 hod. 

týždenne. Výmera dovolenky zamestnancov bola zvýšená o jeden týždeň.  

V zmysle nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z. z. sa od 1. 1. 2009 zvýšili stupnice 

platových taríf pre všetkých zamestnancov o 5 %. Zamestnancom boli vydané nové 

rozhodnutia o plate. Priemerný mesačný plat sa zvýšil z 591,64 € v roku 2008 na 605,84 € 

v roku 2009. Priemerný plat zamestnancov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici je 

dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR.  

  

6.1 Počet zamestnancov 

 
V knižnici pracovalo v roku 2009 v priemere 78 fyzických osôb, prepočítaných 76,5 

plne zamestnaných. Počet zamestnancov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenil. 

Priemerný vek zamestnancov knižnice bol 44 rokov. 

                Počas roka sa uskutočňovali osobné pohovory a výber nových zamestnancov na 

uvoľnené pracovné miesta. Výber z radov uchádzačov bol uskutočňovaný v zmysle 

ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, s dôrazom na 

splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov, dosiahnutú 

odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Do pracovného pomeru bolo prijatých 12 

zamestnancov na dobu určitú. Pracovný pomer ukončilo 11 zamestnancov. Z toho do 

starobného dôchodku odišlo 5 zamestnancov, 2 zamestnanci podľa § 71 na základe uplynutia 

dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú, 3 zamestnanci skončili pracovný pomer 

dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, 1 zamestnanec ukončil pracovný pomer v skúšobnej 

výpovednej dobe podľa § 72 Zákonníka práce. Knižnica zamestnávala 6 poberateľov 

starobných dôchodkov. V rámci skráteného pracovného času boli zamestnávaní 3 

zamestnanci. Na materskej dovolenke sme evidovali 3 zamestnankyne, na ďalšej materskej 

dovolenke jednu zamestnankyňu.  
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6.2  Štruktúra zamestnancov 
 

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2009 
Členenie Počet Z toho ženy 
Vedúci 9 6 
Odborní zamestnanci (v tom aj vedúci) 56 46 
Administratívni zamestnanci 9 5 
Ostatní (robotnícke profesie) 13 9 
Spolu  78 60 
 

Kvalifika čná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2009 
Vzdelanie Celkom  Z toho ženy 
VŠ III. stupeň 2 2 
VŠ II. stupeň (Mgr.) 27 19 
VŠ I. stupeň (Bc.) 10 9 
ÚSO 29 22 
SO 8 6 
Z 2 2 
Spolu 78 60 
 

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2009 
Vek Celkom  Z toho ženy 
do 20 rokov 0 0 
21 – 30 rokov 14 11 
31 – 40 rokov 18 12 
41 – 50 rokov 18 17 
51 – 60 rokov 26 20 
nad 60 rokov 2 0 
Vekový priemer zamestnancov je 44 rokov 
 
Priemerná mesačná mzda 
Rok 2006 2007 2008 2009 
 14 410,-Sk 16 319,-Sk 17 823,-Sk 605,84 € 
 
 

Počty pracovníkov v organizačných útvaroch 
Oddelenie – útvar 2006 

 
2007 2008 2009 

Riaditeľstvo a sekretariát 4,5 4,5 4,74 8,3 
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov 14,5 12,7 13,39 10,16 
Oddelenie absenčných služieb 11 10,6 11,91 7,9 
Oddelenie prezenčných služieb 11,5 10,1 10,87 10 
Oddelenie bibliografie 6,6 7,1 7 6,79 
Ekonomicko-správne oddelenie 15,5 15,7 17,04 14,97 
Oddelenie informačných technológií 2 2,0 2,91 7,5 
Literárne a hudobné múzeum 11 10,8 11,01 10,88 
Spolu prepočítaný stav 80,7 77 76,87 76,5 
Fyzický stav pracovníkov 85 79 78 78 
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6.3 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov 
 
Vzdelávanie zamestnancov knižnice :  
 
 

V roku 2009 si zamestnanci knižnice prehlbovali svoje poznatky a nadobúdali nové 

prostredníctvom viacerých kurzov, školení a seminárov: 

- Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc s neknihovníckym vzdelaním: 

Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť, akreditovaný 

MŠ (2 zamestnanci). 

- Ďalšie vzdelávanie pracovníkov nemeckých študovní – týždenný pobyt v Centrále 

Goethe inštitútu v Mníchove (1 zamestnanec). 

- Jazykový štipendijný pobyt  v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina 

v Moskve za podpory MZV Ruskej federácie (2 zamestnanci). 

- Efektívna komunikácia, riešenie konfliktov a ich prevencia, public relations – školenie 

OPEN DOOR, 21. 11. 2009 (12 zamestnancov). 

- Firemná kultúra a biznis protokol, organizácia manažérskej práce – školenie OPEN 

DOOR, 28. 11. 2009 (12 zamestnancov). 

- Inštruktáž zamestnancov knižnice k práci v spoločnej databáze clas01 systému Virtua 

projektu KIS3G 

- Inštruktáž zamestnancov k obsluhe nových zariadení (čítačka mikrofilmov, 

bezdotykový skener, pracovné stanice na označovanie technológiou RFID) 

 

V rámci vzdelávania zamestnancov sa ďalej uskutočnili: 

- školenie vodičov referentských vozidiel 

- školenia BOZP a PO pre nových zamestnancov 

 
Kvalifikáciu si zvyšovali: 

- vysokoškolské štúdium III. stupeň: 3 zamestnanci 

- vysokoškolské štúdium II. stupeň: 4 zamestnanci  

- vysokoškolské štúdium I. stupeň: 5 zamestnanci  
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Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc:  
 
 
 V roku 2009 sme pre pracovníkov iných knižníc pripravili:  
 

- Školenie k Správe seriálov systému Virtua  – zamestnanci Zemplínskej knižnice 

Gorazda Zvonického v Michalovciach (4. 6. 2009) 

- Konzultácie k Správe seriálov – Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči, 

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláš, Popradská 

knižnica v Poprade, Hornozemplínska knižnica vo Vranove 

 

Prax študentov stredných a vysokých škôl v knižnici 

 

23. – 27. 2. 2009       prax študentky Katedry európskych štúdií Fakulty humanitných vied 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Labáková) 

12. – 16. 10. 2009    prax študenta 3. ročníka Katedry európskych štúdií Fakulty humanitných 

vied   Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Michal Bednárik) 

2. 11. – 13. 11. 2009 prax študentiek 5. ročníka Katedry európskych štúdií Fakulty 

humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Katarína 

Vanečková, Dominika Čižmárová) 
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

V roku 2009 sa knižnica zamerala predovšetkým na plnenie prioritných úloh a aktivít, 

určených Ministerstvom kultúry SR v súlade s plánom činnosti. 

Prioritné úlohy  

 

Knižni čno-informačná oblasť 

 

1. Zabezpečiť poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu vymedzenom 

zriaďovacou listinou ; realizovať vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízie 

knižničného fondu. 

Plnenie: 

Knižnica počas roka 2009 priebežne zabezpečovala plnenie úloh. Poskytovala základné 

i nadštandardné knižnično-informačné služby, vrátane expresných výpožičiek a zasielania e-

mailových oznamov o termíne ukončenia výpožičnej lehoty.  

Odborná evidencia bola vedená v zmysle Vyhlášky č. 421 Ministerstva kultúry SR, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii 

knižničného fondu v knižniciach a internej smernice ŠVK. Uskutočnila sa obsahová previerka 

fondu signatúry B v rozsahu 60.000 titulov a revízie, ktoré boli zamerané na  knižničný fond 

uložený pod signatúrami B,D,X,M,Z v rozsahu 80.534 kn. j. 

 

2. Doplňovať a bibliograficky spracovávať knižničný fond minimálne vo výške 12.500 

knižničných jednotiek. Označovať nové dokumenty, aj retrospektívne čiarovými 

kódmi a čipmi RFID. 

Plnenie: 

Do knižničného fondu bolo v priebehu roka získaných a spracovaných 13.393 knižničných 

jednotiek, čo je o 653 viac ako v roku 2008. Doplňovanie knižničného fondu v roku 2009 

bolo realizované v uvedenom rozsahu najmä z finančných prostriedkov na nákup dokumentov 

z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR. Bibliograficky boli spracované všetky 

zaprírastkované knižničné jednotky. V oblasti označovania dokumentov čipmi RFID boli 

v prvej etape označené dokumenty vo voľnom výbere v univerzálnej študovni, študovni 

viazaných periodík, čiastočne v študovni hudobnín a audiovizuálnych dokumentov. Celkovo 

bolo čipmi RFID označených 12.217 dokumentov.   
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3. Zabezpečiť počet 10.000 aktívnych používateľov knižnice, v priebehu roka realizovať 

minimálne 350.000 výpožičiek, zabezpečiť činnosť v 11 študovniach.. 

Plnenie: 

V roku 2009 bolo v databáze evidovaných 17.165  záznamov o používateľoch, z čoho 12.150 

predstavovali aktívni čitatelia (ktorí využili služby knižnice počas roka aspoň 

jedenkrát). 7.941 používateľov sa v roku 2009 do knižnice zaregistrovalo alebo obnovilo 

platnosť svojej registrácie. Celkovo bolo čitateľom poskytnutých 317.089 výpožičiek, čo 

predstavuje 90,6 % z plánovaných 350.000 výpožičiek. Nesplnenie ukazovateľa bolo 

spôsobené dočasným obmedzením prístupu k časti knižničného fondu v dôsledku sťahovania 

skladov a výmeny regálov v 1. polroku 2009.  

 

4. V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou realizovať prechod na 

konzorcionálnu verziu knižnično-informačného systému Virtua a včlenenie databázy 

ŠVK v Banskej Bystrici do celoslovenskej databázy knižníc spolupracujúcich v rámci 

projektu KIS3G. 

Plnenie:  

Databáza ŠVK v Banskej Bystrici clas03 bola do celoslovenskej databázy clas01 včlenená 

v letných mesiacoch, keď je návštevnosť nižšia, aby bol v čo najmenšej miere obmedzený 

prístup našich návštevníkov ku knižnično-informačným službám. Realizácii tejto úlohy 

súvisiacej s napĺňaním cieľov celoslovenského projektu KIS3G predchádzal rad úloh, ktoré 

musela knižnica zabezpečiť. Do spoločnej databázy class01 bolo z databázy clas03 

prenesených: 302.030 bibliografických záznamov, 393.599 záznamov o exemplári, 13.213 

záznamov používateľov. SNK zabezpečila vytvorenie 242.114 nových holdingových 

záznamov (v databáze clas03 sme holdingové záznamy spracovávali len k dochádzajúcim 

periodikám). V celoslovenskej databáze pracujeme od 10. augusta 2009. 

 

5. Uviesť do prevádzky informačné centrum pre podnikateľov v súlade s projektom  

„Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych 

knižníc vrátane ich modernizácie“ financovaným zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Plnenie: 

Informačno-vedecké centrum bolo slávnostne odovzdané do užívania a prezentované 

verejnosti v rámci programu Inovácie v knižnici počas 10. ročníka Týždňa slovenských 

knižníc. Od augusta 2009, kedy bol prístup do elektronických informačných zdrojov 
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prostredníctvom systému Naviga sfunkčnený, bolo do konca roka zaregistrovaných 62 

používateľov.   

 

6. Participovať na budovaní súborného katalógu knižníc a bibliografického systému 

Slovenska 

- bibliograficky registrovať slovenské patentové spisy a technické normy, 

- zabezpečovať analytický rozpis vedeckých zborníkov, 

- excerpovať vybrané tituly periodík z oblasti pedagogiky, 

- v rámci regionálnej bibliografie pokračovať v budovaní databázy Pamäť mesta Banská 

Bystrica a realizovať konverziu záznamov do celoslovenskej databázy projektu 

KIS3G, analyzovať možnosti pripájania plných textov k bibliografickým záznamom. 

Plnenie: 

V rámci plnenia uvedených úloh bolo v roku 2009 bibliograficky spracovaných 838 

technických noriem, 577 nových patentových spisov a 83 bibliografických analytických 

záznamov príspevkov vo vedeckých zborníkoch. Do databázy Pamäť mesta bolo uložených 

187 záznamov. Všetky záznamy boli spracované vo formáte MARC 21 v súlade s pravidlami 

AACR2. Databáza Pamäť mesta Banská Bystrica (knihy a články) nebola ani v roku 2009 

spojená s celoslovenskou databázou class 01, pretože v tomto roku prebiehala konverzia 

databázy ŠVKBB clas03. 

 

7. Koordinovať, metodicky usmerňovať a školiť pracovníkov knižníc spolupracujúcich 

na projekte KIS3G v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze VIRTUA. 

Plnenie: 

V roku 2009 pokračovali školiace aktivity k správe seriálov systému Virtua. Školenie absolvovali   

zamestnanci Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach (4. 6. 2009). 

Pracovníkom Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, Akademickej knižnice Akadémie 

ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláš, Popradskej knižnice v Poprade a Hornozemplínskej 

knižnice vo Vranove boli v rámci metodického usmerňovania poskytnuté konzultácie. 

 

8. V oblasti vzdelávacích aktivít odborne a organizačne zabezpečiť: 

- vedeckú konferenciu Občan a štát v moderných dejinách 

- 9. ročník odborného informatického seminára s medzinárodnou účasťou: Úloha 

knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca 

- spomienkový seminár 20. výročie novembra a pád komunizmu 
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Plnenie: 

Plnenie týchto úloh je uvedené v prílohe č. 1 výročnej správy – Realizácia konferencií, 

seminárov. 

 

9. V oblasti zabezpečenia ochrany knižničného fondu realizovať revízie, vyraďovanie 

a ponukové konanie vyradených knižničných dokumentov a zabezpečiť väzbu 

uchovávaných periodík, preväzbu a opravu (očista, reštaurovanie a pod.) poškodených 

kníh, vrátane starých a vzácnych dokumentov, mikrofilmovanie periodík. 

Plnenie: 

V zmysle Vyhlášky č. 421 MK SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia 

odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach a v zmysle internej 

smernice bolo vyradených 348 kn. j. V oblasti budovania fondu viazaných periodík bolo na 

trvalé uchovávanie pripravených 1.283 zväzkov skompletovaných ročníkov periodík 

dochádzajúcich v roku 2008. Dodávateľsky v knihárstve Georg v Žiline bolo zviazaných 

1.342 zväzkov a 37 v rámci knihárskeho pracoviska v knižnici. Na úseku ochrany 

knižničných fondov bola zabezpečená oprava poškodených dokumentov v počte 185 kn.j. 

(viazané periodiká a knihy). Boli zakúpené 4 ks odvlhčovačov vzduchu MASTER a vykonaná 

dezinfekcia cca 17.000 knižničných jednotiek uložených v pivničných priestoroch. V  

decembri 2009 bol inštalovaný regálový systém na mikrofilmy s počtom 102 políc a mobilný 

regálový systém s kapacitou 139,2 m. 

 

Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť 

 

10. Výskumná úloha: Bibliografický systém národného odboja a SNP 

 Slovenská republika 1939 – 1945: budovať elektronickú bibliograficko-informačnú 

databázu: Slovenská republika 1939 – 1945, so zameraním na protifašistický odboj, 

Slovenské národné povstanie a holokaust. 

 17. november 1989 a zmena režimu: spracovať výberovú bibliografiu 17. november 

a zmena režimu, organizačne zabezpečiť odborný seminár: 20. výročie novembra 

a pád komunizmu. 

Plnenie: 

Do databázy Slovenská republika 1939 – 1945 bolo uložených 548 bibliografických 

záznamov. V rámci projektu bola spracovaná komplexná personálna bibliografia prof. PhDr. 

Karola Fremala, CSc. obsahujúca 448 bibliografických záznamov, ktorá poskytla obraz a 
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prehľad o celoživotnej vedeckovýskumnej činnosti a pozoruhodnej publikačnej aktivite tohto 

významného autora, historika, vedca a publicistu. Jeho vedeckovýskumná činnosť je 

tematicky zameraná na oblasť protifašistického odboja a Slovenského národného povstania, 

Slovenskú republiku 1939 – 1945, robotnícke hnutie a dejiny KSČ na strednom Slovensku v 

rokoch 1918 – 1938, korene boľševizmu na Slovensku a i. Bibliografia registruje tlačenú 

produkciu včítane zostavovateľskej, redakčnej a posudzovateľskej činnosti Karola Fremala. 

 19. novembra 1989 sa pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí 1989 na pôde 

knižnice konal spomienkový seminár: 17. november 1989 a nové obzory, na ktorom bola 

prezentovaná rozsiahla bibliografia: Od novembra do slobodných volieb (1989 – 1990), 

obsahujúca 2458 bibliografických záznamov. 

 

11. Výskumná úloha: Dejiny knižnej kultúry 

Tlače 16. storočia na území mesta Banská Bystrica: pasportizácia, heuristika a výskum 

tlačí 16. storočia v rôznych inštitúciách na území mesta Banská bystrica, obsahová 

analýza, tvorba predmetových, topografických a personálnych autorít. 

Dejiny knižníc na území mesta Banská Bystrica: pokračovanie výskumu. 

Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania na Slovensku 

v 18. a 19. storočí: výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza 

knižničného fondu Seminárnej knižnice. 

Historické knižné dedičstvo a slovenské kúpele: výskum knižného fondu ŠVK 

a spracovanie príspevku na celoslovenský seminár Dejiny knižnej kultúry 

(Trenčianske Teplice) 

Plnenie: 

Plnenie úlohy zameranej na pasportizáciu, heuristiku a výskum tlačí v rôznych inštitúciách na 

území mesta Banská Bystrica, pokračovalo výskumom vo fonde Seminárnej knižnice 

Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici. Do databázy bolo uložených 157 

bibliografických záznamov a 132 záznamov o exemplároch. Pre tlačený výstup, ktorý vyjde 

v roku 2010 ako edičný titul bolo z elektronického katalógu, z formátu MARC 21 

prekonvertovaných 1440 bibliografických záznamov tlačí 18. a 19. storočia. 

 V rámci výskumnej úlohy Historické knižné dedičstvo a slovenské kúpele boli 

spracované a publikované dva odborné príspevky: Kúpele, minerálne vody a pramene Banskej 

Bystrice a okolia, ktorého autorkou je Michaela Töröková a Kúpele v Banskej Bystrici od 

autorky Márie Bôbovej. Príspevky boli publikované v zborníku: Kniha 2009. 
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12. Výskumná úloha: Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región. 

Pokračovať v systematickej biografickej dokumentácii a aktualizácii databázy 

biografických údajov o významných osobnostiach s väzbou na banskobystrický 

región. 

Plnenie: 

V roku 2009 bol v rámci výskumnej úlohy spracovaný rozsiahly projekt: Fenomén osobnosti 

vo vyučovacom procese, ktorý bude realizovaný postupne do roku 2013. Bola budovaná 

a aktualizovaná databáza biografických údajov o osobnostiach s väzbou na banskobystrický 

región. V cykle Osobnosti boli prezentovaní:  Mikuláš Kováč – zaslúžilý umelec, básnik, 

prozaik, rozhlasový dramatik ; JUDr. Ján Ambróz  – spevák ľudových piesní a doc. RNDr. 

Ján Svoreň, DrSc. – astronóm. Pri príležitosti 10. ročníka uvedenia cyklu Osobnosti bol 

vydaný nový edičný titul: Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich?, ktorú spracovali 

PhDr. Henrieta Albertová, PhD. a Mgr. Mária Bôbová.   

 

Múzejná činnosť 

 

13. Zabezpečiť nadobúdanie, odborné evidovanie, vyraďovanie a ochranu zbierkových 

predmetov v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou. 

Plnenie: 

Zbierky múzea obohatilo 641 nových zbierkových predmetov zo všetkých oblastí 

dokumentácie (osobnosti, inštitúcie, súbory, divadlá, hudobné telesá, podujatia a festivaly). 

Všetky novozískané zbierkové predmety boli zaevidované v prvostupňovej klasickej aj 

elektronickej evidencii. Kúpou boli získané predmety v sume 9000 €.  

 

14. V oblasti ochrany zbierkových predmetov pravidelne vykonať základné ošetrenie 

zbierok, konzervovanie, reštaurovanie a ošetrenie ohrozených zbierkových predmetov. 

Plnenie: 

V depozitároch bol pravidelne kontrolovaný stav zbierkových predmetov. Odborne bolo 

konzervovaných  95 ks zbierkových predmetov. 

 

15. Skvalitniť elektronickú evidenciu zbierok v systéme ESEZ On-line a realizovať 

retrospektívne spracovanie záznamov o zbierkových predmetoch. 

Plnenie: 
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V prvostupňovej evidencii boli zbierky spracované elektronicky v počte 641 prírastkových 

čísiel. V druhom polroku bolo v prvostupňovej evidencii v systéme ESEZ retrospektívne 

spracovaných 2669 prírastkových čísiel zbierok. V druhostupňovej evidencii bolo 

elektronicky spracovaných 849 kusov zbierkových predmetov. Retrospektívne bolo v 2. 

stupni evidencie v systéme ESEZ spracovaných 1000 zbierkových predmetov. 

 

16. Zintenzívniť obrazovú digitalizáciu zbierkových predmetov. 

Plnenie: 

V priebehu roku 2009 bolo v múzeu digitalizovaných 146 magnetofónových záznamov 

z fondu Pavla Tonkoviča.  

 

17. Formou kultúrnych aktivít a publikačných výstupov pripomínať významné výročia 

literárnych a hudobných osobností regiónu a Slovenska, realizovať popularizačné 

a prezentačné aktivity múzea, sústrediť sa najmä na kultúrne aktivity a publikačné 

výstupy k 40. výročiu vzniku Literárneho a hudobného múzea. 

Plnenie: 

Príprava a realizácia odborných podujatí: Literárna Banská Bystrica v premenách 90-tych 

rokov 20. storočia – (26. 3. 2009), Skladatelia Banskej Bystrice 3 – seminár v rámci 31. 

ročníka  Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého (23. 4. 2009), Na počiatku 

(ne)bol fonograf – odborný seminár hudobných knihovníkov (24. – 6. 9. 2009),  Tradičné 

bábkarstvo v Európe – medzinárodná vedecká konferencia (3. – 9. 2009), Vývin umelej 

piesne na Slovensku od 19. storočia a jej implementácia do propagačných a vzdelávacích 

programov umeleckého školstva – muzikologická konferencia (20. 10. 2009). 

Prezentácia výsledkov výskumu na odborných podujatiach: Múzejníctvo v Banskej Bystrici 

v kultúrnom a spoločenskom kontexte – muzeologická konferencia (13. – 14. 10. 2009),  Čo 

je nové v múzejnej pedagogike?  – odborný seminár.    

Príprava výstav zo zbierok múzea:  V. F. Bystrý, inštalovaná v priestoroch ŠVK (16. 4. – 30. 

4. 2009), 40. výročie LHM, Bábkar Anton Anderle (3. 9. 2009  – 3. 11. 2009), Divadelné 

plagáty Petra Karvaša – (3. 11. – 20. 11. 2009), Blanka Poliaková – maľba na sklo (18. 9. 

2009 – 30. 10. 2009).     

V rámci popularizačných a prezentačných aktivít to bol 13. ročník festivalu Literárna Banská 

Bystrica, podujatie Burza literárnych talentov, podujatia v rámci Medzinárodného dňa múzeí, 

happening Múzeá sú tu pre vás a v rámci projektu Noc múzeí a galérií podujatie – Noc 
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v múzeu. Spolupráca na príprave 42. ročníka súťaže žien v prednese poézie a prózy Vansovej 

Lomnička. 

 

18. Zabezpečovať prevádzku a propagáciu vo všetkých expozíciách múzea: 

- Múzeum – domov múz 

- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 

- Pamätná izba P. Tonkoviča, Podkonice 

- Pamätný dom J. G. Tajovského, Tajov 

Plnenie:  

Expozície múzea navštívilo 9132 návštevníkov. 

 

19. Prezentačné výstupy / výstavy: 

- Putovné výstavy propagovať a podľa požiadaviek poskytovať záujemcom 

doma i v zahraničí. 

- Realizovať pravidelnú prezentačnú činnosť – krátkodobé výstavy v Galérii 

v podkroví, v Átriu a ďalších výstavných priestoroch. 

Plnenie:  

Plnenie týchto úloh je uvedené v prílohe č. 1 výročnej správy – Výstavy. 
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA 

ORGANIZÁCIE V ROKU 2009 
 

8.1 Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov 
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je príspevkovou organizáciou, ktorej 

zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Zákonom č. 183/2000 o knižniciach je definovaná 

ako univerzálna vedecká knižnica. Rozsahom svojho fondu a škálou služieb poskytovaných 

verejnosti patrí medzi najväčšie knižnice na Slovensku.  

Uplynulý rok 2009 možno z pohľadu knižnice hodnotiť pozitívne. Splnené boli takmer 

všetky prioritné úlohy a úlohy z plánu činnosti na rok 2009. Čiastočné nesplnenie  

ukazovateľa výpožičky bolo zapríčinené obmedzeným prístupom k časti knižničného fondu, 

ktorý bol presťahovaný do nových skladových priestorov. Čiastočné obmedzenia v prístupe 

čitateľov k dokumentom vyplynuli aj z konverzie databázy ŠVKBB clas03 do celoslovenskej 

databázy clas01. 

Napriek sťaženej finančnej situácii čitatelia dostali k dispozícii komplexne 

zrekonštruované priestory Študovne viazaných periodík, Študovne technických 

a legislatívnych dokumentov. Bola vytvorená nová Študovňa digitálnych dokumentov. Dňa 

12. 10. 2009 sa za prítomnosti zástupcov MK SR, primátora Mesta Banská Bystrica, 

zástupcov vysokých škôl a kultúrnych inštitúcií uskutočnilo slávnostné otvorenie 

zrekonštruovaných priestorov, ktoré plne zodpovedajú súčasným požiadavkám a trendom 

v poskytovaní knižnično-informačných služieb. 

V rámci skvalitňovania prezenčných služieb pokračuje digitalizácia zvukových 

nahrávok v študovni hudobnín a audiovizuálnych dokumentov. V priebehu roka pribudlo 437 

zdigitalizovaných hudobných nosičov. Jazykové centrá pripravili pre návštevníkov kvalitné 

prezentácie inojazyčnej kultúry. Úspešné boli vzdelávacie aktivity realizované v rámci 

bibliograficko-informačného a databázového centra – kurzy informačnej gramotnosti pre 

študentov stredných a vysokých škôl a kurz internetu pre seniorov. S ohlasom doma 

i v zahraničí sa stretli podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc pod názvom Inovácie 

v knižnici a aktivity v rámci týždňa Kreatívna knižnica, ktoré prilákali do knižnice mnoho 

nových návštevníkov najmä z radov mládeže. 

V oblasti doplňovania a spracovania knižničných fondov sme do knižničného fondu  

v priebehu roka získali a spracovali 13.393 knižničných jednotiek, čo je o 653 kn. j. viac ako 

v roku 2008. Zintenzívnila sa predovšetkým akvizícia odbornej, vedeckej a vysokoškolskej 
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literatúry, pričom boli akceptované akvizičné návrhy našich čitateľov, ktoré od roku 2008 

môžu zasielať elektronicky prostredníctvom webovej stránky knižnice a intranetu. Všetky 

novozískané dokumenty boli spracované elektronicky v systéme Virtua, v súlade s platnými 

normami,  štandardami (MARC21, AACR2) a usmerneniami Slovenskej národnej knižnice.  

Priebežne sme plnili úlohy vyplývajúce z budovania súborného katalógu a realizácie 

celoslovenského projektu KIS3G – metodicko-koordinačnú a vzdelávaciu činnosť v rámci 

správy seriálov v systéme Virtua, spracovávanie analytických záznamov rozpisov 

vedeckých a odborných zborníkov, celoštátnu registráciu technických noriem a slovenských 

patentových spisov. 

V oblasti zabezpečenia knižnice výpočtovou technikou bolo inštalovaných 5 počítačov 

ako výmena za zastarané PC,  2 servre, technické zariadenia potrebné na bezdrôtové 

prepojenie knižnice a budovy na Moyzesovej 16 do lokálnej počítačovej siete a internetu – 2 

vysielače zabezpečujúce bezpečný prenos signálu,  1 wirelless router, slúžiaci na šírenie 

signálu po budove a bezpečnejší prenos, 1 wirelless klient. Bolo zrealizované prepojenie 

počítačov zo starej štruktúrovanej kabeláže na novú, vytvorená nová internetová stránky 

knižnice v redakčnom systéme, ktorá uľahčuje a zrýchľuje aktualizáciu informácií na stránke. 

Bola zriadená nová doména www.svkbb.eu . 

V oblasti poskytovania bibliograficko-informačných služieb dlhodobo 

zaznamenávame nárast požiadaviek na spracovanie rešerší z domácich a zahraničných 

databáz. Ročne sa jedná o zvýšenie približne o 500 spracovaných rešerší.   

Zrealizovali sme viacero odborných podujatí: seminár s medzinárodnou účasťou – 

Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca, vedeckú konferenciu – Literárna 

Banská Bystrica v premenách 90-tych rokov 20. storočia, vedecký seminár Skladatelia 

Banskej Bystrice 3 v rámci 31. ročníka  Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, 

medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudové bábkové divadlo v Európe, muzikologickú 

konferenciu – Vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej implementácia do 

propagačných a vzdelávacích programov umeleckého školstva, vedeckú konferenciu – Občan 

a štát v novodobých slovenských dejinách  a spomienkový seminár pri príležitosti 20. výročia 

novembrových udalostí 1989 v Československu – 17. november 1989 a nové obzory. 

V rámci edičnej činnosti sme vydali hodnotné monografie, zborníky, bibliografické 

i biografické tituly, katalógy k výstavám, ktoré sme realizovali v Galérii v podkroví a štyri 

čísla občasníka Knižničné noviny.  

Pracovníci knižnice a múzea prezentovali výsledky svojej práce, vedecko-výskumnej 

činnosti a bibliografickej činnosti príspevkami na celoslovenských aj zahraničných odborných 
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podujatiach. 

Štátnu vedeckú knižnicu, slovenské knihovníctvo a slovenskú kultúru sme 

prezentovali príspevkami prednesenými na vedeckej konferencii – Knihovny současnosti 

2009 v Seči (Česká republika) a vedeckej konferencii Krajská knižnica a jej úloha v systéme 

knižníc v Hradci Králové (Česká republika). 

V galérii v podkroví, átriu a v ostatných priestoroch knižnice sme realizovali mnoho 

zaujímavých výstav prezentujúcich výtvarné umenie, knižnú kultúru a históriu. Svoje diela 

vystavovali významní slovenskí aj zahraniční umelci. 

Pre Literárne a hudobné múzeum bol rok 2009 úspešným predovšetkým z hľadiska 

bohatých a mnohostranných prezentačných aktivít pri príležitosti 40. výročia jeho vzniku. 

S mimoriadnym ohlasom verejnosti a záujmom médií sa stretol najmä medzinárodný festival 

tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň. Za svoju bohatú a kvalitnú činnosť 

múzeum získalo Cenu primátora za rok 2009. 

Z hľadiska akvizičnej činnosti, ale aj z hľadiska základných múzejných úloh v oblasti 

evidencie a odborného spracovania zbierkových predmetov v elektronickej podobe, ich 

ochrany a dokumentácie vyvinulo múzeum úsilie najmä v oblasti spracovania údajov v 

systéme ESEZ on-line, čím prispelo k doplneniu celoslovenskej Centrálnej evidencie 

múzejných zbierok.  

Prínosom boli aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov na pôde múzea a knižnice 

v rámci projektu Knižnica a múzeum bez bariér.  
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9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV  

VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby vedeckej, 

pedagogickej, odbornej i laickej verejnosti, študentom i širokému okruhu používateľov 

z radov pracovníkov knižníc. Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica 

poskytuje dokumenty používateľom z celého územia Slovenska a prostredníctvom Slovenskej 

národnej knižnice v Martine aj zo zahraničia. Služby knižnice sú zamerané na používateľov 

od 15 rokov, na požiadanie a so súhlasom zákonných zástupcov knižnica umožňuje 

zaregistrovať sa aj 14-ročným. 

V roku 2009 sa do knižnice zaregistrovalo alebo obnovilo platnosť svojej registrácie. 

7.941 používateľov (o 66 menej ako v roku 2008). Jej služby využilo 110.106 používateľov, 

ďalších približne 100.000 návštevníkov zaujali kultúrno-vzdelávacie podujatia na pôde 

knižnice. Verejnosť v zvýšenej miere využíva možnosť komfortného prístupu k on-line 

katalógu prostredníctvom webovej stránky knižnice, kde čitateľ môže nájsť všetky informácie 

o dostupnosti ním žiadaného dokumentu. V roku 2009 navštívilo webovú stránku ŠVK 

161 533 návštevníkov. 

Najpočetnejšiu skupinu používateľov – takmer 70 %, tvoria študenti vysokých škôl.  

V Banskej Bystrici sídli Univerzita Mateja Bela, Akadémia umení, Fakulta zdravotníctva, 

stredné školy všeobecného, odborného aj umeleckého zamerania. Služby knižnice vo veľkej 

miere využívajú aj pracovníci ústredných orgánov a organizácií štátnej a verejnej správy, 

samosprávy, výskumných ústavov, bankových a finančných inštitúcií, podnikateľského 

sektora.  

 Knižnica má záujem o rozvíjanie spolupráce najmä s vysokými a strednými školami. 

Prostredníctvom kurzov informatickej výchovy, úvodných prednášok do štúdia, workshopov, 

exkurzií a odborných seminárov k dejinám knižnej  kultúry vychováva potenciálnych 

používateľov knižnično-informačných služieb. Veľkú pozornosť venujeme novým čitateľom, 

ktorí pri zápise získajú všetky potrebné informácie o poskytovaných službách a lokácii 

jednotlivých pracovísk.   

 V roku 2009 sme v rámci 10. ročníka Týždňa slovenských knižníc i v rámci týždňa 

podujatí Kreatívna knižnica ponúkli návštevníkom široké spektrum výchovno-vzdelávacích 

a kultúrnych podujatí. Mládež zaujala najmä výnimočná exkurzia do skladov knižnice –  

Za tajomstvami knižnice, ale i akcia Chcete sa stať knihovníkom na jeden deň? – príležitosť 

pre každého pracovať v knižnici, Deň informačného vzdelávania v databázovom centre či  
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Stretnutie v pracovni s riaditeľkou ŠVK. 

 

Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice: 

- čitatelia s výnimkami                                                     0,16 

- ostatní          29,13 

- študenti                                                                         68,31 

- kolektívni používatelia a MVS (organizácie)                1,43                   

- zamestnanci knižnice                                                     0,97 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici dlhodobo sleduje najnovšie svetové trendy 

v poskytovaní služieb čitateľom a snaží sa poskytnúť svojim návštevníkom nielen svoje 

bohaté fondy, zbierky a knižnično-informačné služby, ale i vytvoriť príjemné a kultivované 

miesto na trávenie voľného času. Neustále zvyšovanie informačného komfortu používateľov, 

skvalitňovanie úrovne poskytovaných služieb a zavádzanie nových, je hlavným cieľom našej 

činnosti.  

 

V Banskej Bystrici 11. 2. 2010 

Schválila : 

PhDr. Olga Lauková, PhD. 

riaditelka ŠVK v Banskej Bystrici 

 

 

podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 

pečiatka 
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Príloha č. 1 
 

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ  

PRE ODBORNÚ A LAICKÚ VEREJNOSŤ 

 

Vedecké konferencie, odborné semináre 

 

26. 3. 2009     

Literárna Banská Bystrica v premenách 90-tych rokov 20. storočia  (vedecká konferencia 

v rámci 13. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica).  

Spoluorganizátor: FHV UMB 

 

22. 4. 2009 

Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca – 9. ročník odborného 

seminára pre pracovníkov knižníc s medzinárodnou účasťou. 

Spoluorganizátori: Slovenská asociácia knižníc 

 

23. 4. 2009 

Skladatelia Banskej Bystrice 3 (vedecký seminár) sa uskutočnil v rámci 31. ročníka  

Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého. 

Spoluorganizátori: Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UMB 

 

3. –  4. 6. 2009  

Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí – medzinárodná vedecká 

konferencia. 

Spoluorganizátori: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, Štátny 

pedagogický ústav Bratislava 

 

3. – 4. 9. 2009 

Ľudové bábkové divadlo v Európe (medzinárodná vedecká konferencia). 

Spoluorganizátori: Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Mesto Banská Bystrica, UNIMA, 

Teatro Tatro, rodina Anderle 
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20. 10. 2009 

Vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej implementácia do propagačných 

a vzdelávacích programov umeleckého školstva (muzikologická konferencia v rámci 

grantového projektu Kega 150/2009).  

Spoluorganizátori: Akadémia umení v Banskej Bystrici      

 

1. – 2. 12. 2009 

Občan a štát v novodobých slovenských dejinách (vedecká konferencia). 

Spoluorganizátori: Historický ústav SAV, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 

 

6. 11. 2009 

17. november 1989 a nové obzory (spomienkový seminár pri príležitosti 20. výročia 

novembrových udalostí 1989 v Československu) 

Spoluorganizátor: Ústav politických vied SAV 

 

Cyklus OSOBNOSTI 
 

23. 3. 2009   

Mikuláš Kováč – zaslúžilý umelec, básnik, prozaik, rozhlasový dramatik 

 

11. 5. 2009  

JUDr. Ján Ambróz  – spevák ľudových piesní 

 

19. 10. 2009 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. – astronóm – zástupca riaditeľa Astronomického ústavu 

SAV v Tatranskej Lomnici, vedúci oddelenia medziplanetárnej hmoty – organizované 

v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici a Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej 

Lomnici 

 
7. 12. 2009 

Slávnostné spoločenské stretnutie pri príležitosti 10. výročia cyklu Osobnosti – za účasti 

všetkých osobností prezentovaných v rámci cyklu počas desiatich rokov 
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Besedy, prednášky 
 
24. 3. 2009 

INOVÁCIE V KNIŽNICI  

- otvorenie Informačno-vedeckého centra ŠVK  

- prezentácia novej webovej stránky knižnice 

- otvorenie Centra poézie 

 

Cyklus popularizačných prednášok v rámci Roka astronómie organizovaný v spolupráci 

s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici a Hvezdárňou v Banskej Bystrici  

24. 3. 2009 

Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes -- RNDr. Ján Rybák, CSc. 

31. 3. 2009 

Ženy pri zrode modernej astronómie – RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. 

7. 4. 2009 

Svet komét – Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. 

14. 4. 2009 

Galaxie a expanzia vesmíru – RNDr. Ladislav Hric, CSc. 

21. 4. 2009 

Možné zrážky s asteroidmi – Mgr. Marek Husárik, PhD. 

28. 4. 2009 

Ohrozuje nás Slnko ? – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 

 

KREATÍVNA KNIŽNICA 

6. 10. 2009 

Stretnutie s českou poetkou Vierou Kopeckou 

8. 10. 2009 

Vincent Hložník: J. W. Goethe – Faust – vernisáž výstavy 

10. 10. 2009 

Koncert katalánskej hudby Ensemble DIAPASON z Barcelony 

12. 10. 2009 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných študovní: študovne viazaných periodík 

a študovne digitálnych dokumentov 
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12. 10. 2009 

Inovácie EÚ – prednáška PhDr. Juraja Alnera 

12. 10. 2009 

Karel Čapek: Škandálna aféra Jozefa Holoušku – predstavenie Fakulty dramatických 

umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 

12. – 13. 10. 2009 

Deň jazykových študovní – Ako vám študovne pomáhajú zvládnuť cudzí jazyk (InfoUSA, 

Britské centrum, Nemecká študovňa, Centrum ruských štúdií) 

13. 10. 2009 

Exkurzia pre seniorov 

14. 10. 2009 

Deň exkurzií pre študentov 

14. 10. 2009 

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – prednášky v expozícii Literárneho a hudobného 

múzea ŠVK 

15. 10. 2009 

Za tajomstvami knižnice (výnimočná exkurzia do skladov knižnice) 

15. 10. 2009 

Chcete sa stať knihovníkom na jeden deň? – príležitosť pre každého pracovať v knižnici 

16. 10. 2009 

Deň informačného vzdelávania v databázovom centre 

16. 10. 2009 

Stretnutie v pracovni s riaditeľkou ŠVK 

16. 10. 2009 

Internet pre seniorov – rýchlokurz  

19. 10. 2009 

Cyklus Osobnosti – doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. – riaditeľ Astronomického ústavu SAV 

22. 10. 2009 

J. Havran: Tisíc snov – prezentácia knihy v rámci cyklu Literárne štvrtky 

30. 10. 2009 

Príbeh Hudeca v Šanghaji – vernisáž výstavy 
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7. 12. 2009 

Mosty. Ukrajina v čera a dnes – prezentácia dnešnej Ukrajiny, jej kultúry a umenia, spojená 

s výstavou plagátov, ukrajinských kníh a dokumentov z vydavateľskej činnosti Národnej 

parlamentnej knižnice Ukrajiny v Kyjeve. 

 

14. 12. 2009   

Zuzana Medveďová – prednáška spojená s výstavou a priblíženie diela a tvorby maliarky 

Zuzany Medveďovej, prvej slovenskej akademicky vzdelanej maliarky, rodáčky z Báčskeho 

Petrovca. 

 

Prezentácie vydavateľstiev a kníh  

 
27. 3.  

Vydavateľstvo Portál – prezentácia a predajná výstava 

12. 11. 

Walter de Gruyter  – prezentácia produktov a služieb vydavateľstva – v spolupráci 

s Albertina Icome Bratislava. Vydavateľstvo prezentovala Martina Näkel.  

 

Výstavy 

Galéria v podkroví 
 
28. 11. 2008 – 9. 1. 2009  

Images and reflections – výstava kanadských výtvarných umelcov. Vernisáž sa uskutočnila 

za účasti J. E. generálnej guvernérky Kanady Michaëlle Jean. 

15. 1. – 30. 1. 2009   

MIROBROOŠONLINE - výstava z textilnej tvorby Miroslava Brooša.  

5. 2. – 19. 2. 2009 

Ján Paľo: V umení a pre umenie - výstava olejomalieb z tvorby Jána Paľa v rámci cyklu  

Stretnutia s umením. 

26. 2. – 14. 3. 2009 

Gusto Hegedüš: Moja cesta - výstava z fotografickej tvorby Gustáva Hegedüša  

19. 3. – 16. 4. 2009    

Braňo Jánoš: Stretnutie – je dobré mať kamarátov – výstava olejomalieb na dreve. 

23. 4. – 7. 5. 2009      
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Mikuláš Palko: Z tvorby – výstava sochárskej tvorby umelca.      

14. 5. – 3. 6. 2009      

Milan Sokol: Ešte stále grafika – výstava z grafickej tvorby Milana Sokola.  

8. 6. – 19. 6. 2009     

Diplom 09 – výstava absolventských prác bakalárskeho a magisterského štúdia Katedry 

výtvarnej tvorby a edukácie PF UMB.  

25. 6. – 17. 7. 2009    

Mária Xantháki: Grécke lodenice – výstava olejomalieb gréckej umelkyne.  

21. 7. – 14. 8. 2009      

Fedor Klimáček: Z tvorby – výstava ilustrácií, malieb a grafík popredného ilustrátora.  

20. 8. – 4. 9. 2009       

Artefakt – výstava prác banskobystrického Združenia nezávislých výtvarníkov.  

10. 9. – 25. 9. 2009      

Ladislav Hanus – Kostol ako symbol  – panelová výstava – komponovaný súbor 

dokumentov a reflexií o živote a diele Ladislava Hanusa. 

8. 10. – 23. 10. 2009    

Vincent Hložník – J.W. Goethe: Faust – výstava knižných ilustrácií – grafík k slovenskému 

vydaniu knihy. 

30. 10. – 20. 11. 2009   

Príbeh Hudeca v Šanghaji – výstava venovaná rodákovi z Banskej Bystrice, architektovi 

Ladislavovi Hudecovi, ktorý pôsobil v Šanghaji. Vernisáž sa uskutočnila za účasti J.E. 

veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky pána Chen Jianfu.  

26.11.– 10. 12. 2009  

Marian Drugda: Variabily – výstava grafiky, reliéfnej tvorby a plastík Mariana Drugdu. 

17. 12. 2009 – 8. 1. 2010    

ZOOM  – 11. výstava textilných miniatúr – výstava súťažných prác Galérie X, Bratislava. 

 

Átrium  

 

5. 1. – 30. 1. 2009    

Život a čas v Nigérii – výstava fotografií Vojtecha Rušína z pôsobenia v Afrike. 

3. 2. – 16. 2. 2009     

Tolerancia – výstava plagátov venovaná rasovej, náboženskej a kultúrnej znášanlivosti.  

17. 2. – 10. 3. 2009    
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Americké voľby slovenským objektívom – výstava dokumentárnych fotografií z atmosféry 

volieb. 

12. 3. – 15. 4. 2009    

Najkrajší kalendár – výstava zo súťažnej prehliadky kalendárov a kalendárovej tvorby. 

16. 4. – 30. 4. 2009      

Viliam Figuš Bystrý –výstava zo života a tvorby hudobného skladateľa.   

4. 5. – 4. 12. 2009       

40 rokov Literárneho a hudobného múzea – reprezentatívna výstava. 

28. 5. – 12. 6. 2009  

Detský odev Slovákov vo Vojvodine – panelová výstava. 

7. 7. – 14. 8. 2009     

Tibor Andrašovan – putovná panelová výstava zo života a diela hudobného skladateľa. 

18. 8. – 9. 10. 2009    

Anderleovci v dejinách ľudového bábkarstva na Slovensku – panelová výstava spojená 

s výstavou bábok a divadelných rekvizít. 

12. 10. – 30. 10. 2009  

Peter Karvaš – výstava divadelných plagátov pri príležitosti 10. výročia úmrtia dramatika. 

3. – 7. 11. 2009           

Vedecká hračka – výstava a prezentácia exponátov v spolupráci s občianskym združením 

Vedecká hračka. 

10. 11. – 20. 11. 2009 

Severné impresie – výstava fotografií z Nemecka.  

3. 12. 2009 – 8. 1. 2010  

Čas vianočný v poštovom styku – výstava zo zbierok Michala Kiššimona v spolupráci 

s Poštovým múzeom  

 

Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov 

Audiovizuálne výstavy: 

január – marec 2009 

 Jazzové reminiscencie – vývoj jazzu od jeho počiatkov až po súčasnosť  

apríl – jún 2009 

Míľniky v dejinách rockovej hudby – kľúčové osobnosti rocku   
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júl – september 2009 

Naprieč hudobným žánrom  

október – december 2010 

Svet muzikálov – muzikál od 30-tych rokov 20. storočia až po súčasnosť 

Výstavky k výročiam: 

Ján Albrecht – zakladateľ starej hudby Musica Aeterna 

Štefan Moyzes – tvorba 

Jozef Urban – básnická a textárska tvorba 

Ján Cikker  – tvorba autora prepojená na jeho pôsobnosť v regióne 

 

Iné priestory 

 

11. 12. 2008 – 25.1. 2009  

Sloboda myslenia vo svete – 20 rokov úsilia – výstava portrétov laureátov Sacharovovej 

ceny pri príležitosti 20. výročia, organizovaná v spolupráci s Európskym parlamentom (1. 

poschodie). 

26. 1. – 12. 2. 2009   

Eduard Somov: Pravoslávie na Slovensku – výstava fotografií (1. poschodie).  

5. 2. – 19. 2. 2009      

Fotobuchpreis 2008 – výstava fotografických publikácií (Nemecká študovňa).  

3. 2. – 7. 3. 2009       

Život a čas v Nigérii (II. Časť) – výstava fotografií Vojtecha Rušína z pobytu v Afrike 

(Katalógy).  

3. 2. – 27. 2. 2009     

Images and reflections – výstava kanadských výtvarných umelcov (SNK – SNLM Martin).  

4. 3. – 31. 3. 2009    

Images and reflections – výstava kanadských výtvarných umelcov (Univerzitná knižnica 

Bratislava).  

23. – 27. 3. 2009 
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Kartografia novoveku – historické kartografické dokumenty z Čaplovičovej knižnice 

v Dolnom Kubíne (Študovňa starých a vzácnych dokumentov). 

2. 4. – 23. 4. 2009      

Velislava Stojčeva: Moje imaginárne mesto – výstava fotografií (1. poschodie).  

4. 6. – 16. 6. 2009      

Súčasné Rusko – výstava fotografií agentúry Novosti I. (1. poschodie).  

18. 6. – 3. 7. 2009      

Moja najobľúbenejšia rozprávka P. Dobšinského – výstava súťažných prác žiakov 

krajanských škôl (1. poschodie). 

4. 6. – 16. 6. 2009     

Súčasné Rusko – výstava fotografií agentúry Novosti II. (1. poschodie).  

7. 7. – 20. 7. 2009     

Benátky severu – výstava fotografií St. Peterburgu (1.poschodie).  

17. 9. – 1. 10. 2009    

Apollo – výstava fotografií pri príležitosti pristánia na Mesiaci (1. poschodie). 

18. 9. – 30. 10. 2009    

Blanka Poliaková: Maľba na skle – výstava obrázkov s kresťanskou tematikou (2. 

poschodie). 

2. 9. – 30. 9. 2009 

Made in Germany – nemecké vynálezy, ktoré zmenili svet – výstava patentov a vynálezov, 

ktoré sa používajú aj v súčasnosti (prízemie – katalógy). 

2. 9. – 31. 10. 2009   

Svet muzikálov – výstava dokumentov z fondu hudobnej študovne (univerzálna študovňa). 

5. – 19. 11. 2009 

Krajina – výstava olejomalieb ruských výtvarníkov Dmitrija a Viktórie Ľovinovcov 

(spoločenská sála).   

4. 12. 2009 – 5. 1. 2010  

Škótsko – Obrazy ulíc pre Jima Mesterharma – výstava fotografií Filipa Geláčika z ciest 

po Škótsku (1. poschodie). 

17. 12. 2009 – 18. 1. 2010 

Dedina roka – panelová výstava Slovenskej agentúry životného prostredia (1. poschodie). 

1 – 2 x mesačne  
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Knižné novinky – Tematické výstavky orientované na protidrogovú výchovu mládeže, 

prevenciu kriminality mládeže, na hendikepované skupiny a na starostlivosť o seniorov 

(požičovňa). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Výročná správa za rok 2009  
 

107 

Príloha č. 2 
 

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ, 

INFORMÁCIE O ŠVK V MÉDIÁCH 
 
Prednášková činnosť zamestnancov 
 
A/ Zamestnanci knižnice 
 
 
DOKTOROVÁ, O ľga 

- Kľúčové kompetencie a ich význam pri realizácii aktivít knižnice ako 

komunitného centra – príspevok na odbornom seminári: Úloha knižnice v rozvoji 

kľúčových kompetencií (Banská Bystrica) 

 

SNOPKOVÁ, Blanka 

- Sociálne aspekty v činnosti knižníc na Slovensku – príspevok na konferencii: 

Knihovny současnosti 2009 (Seč, Česká republika) 

 

ŠVÁČOVÁ, Soňa 

- Literárna Banská Bystrica – príspevok na Kolokviu slovenských, moravských 

a českých bibliografov (Olomouc, Česká republika) 

- Návraty z úniku Hany Ponickej – príspevok na vedeckej konferencii: Literárna 

Banská Bystrica v demokratizačných premenách 90. rokov 20. storočia (Banská 

Bystrica, 25. 3. 2009). 

- Jozef Murgaš a jeho reflexia (nielen) v dejinách fyziky – príspevok na XVI. 

medzinárodnom seminári z dejín fyziky MESDEF 2009 (Martin, 3. – 5. 9. 2009). 

 
ŽÁČIKOVÁ, Lýdia 

- Postavenie vedeckých a regionálnych knižníc v systéme knihovníctva na 

Slovensku – príspevok na konferencii: Krajská knihovna a její úloha v systéme 

knihoven (Hradec Králové, Česká republika, 4. 11. 2009). 

- Stredisko patentových informácií ŠVK v Banskej Bystrici a bibliografická 

registrácia slovenských patentových spisov – príspevok na konferencii: Patentové 

informácie – podpora inovácií (Bratislava, 19. 11. 2009). 
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B/ Zamestnanci LHM 
 
BORGUĽOVÁ, Jana 

- 40 rokov LHM v Banskej Bystrici – prednáška pre klub dôchodcov Harmónia 

(Banská Bystrica, 16. 2. 2009). 

- Beseda s  Brigitou Schmögnerovou v rámci festivalu Literárna Banská Bystrica 

(Banská Bystrica, 24. 3. 2009). 

- Prezentácia knihy J. Sarvaša: Z poza kulís II. (Banská Bystrica, 24. 6. 2009). 

- Prof. Zdenko Kasáč – spoločenské stretnutie pri príležitosti životného jubilea 85. 

Rokov (Banská Bystrica, 26. 8. 2009).     

- Prezentácia básnickej zbierky Jozefa Havrana: Tisíc snov (Banská Bystrica, 22. 

10. 2009).   

- Prezentácia knihy Eleny Cmarkovej: Jesienky (Banská Bystrica, 29. 10. 2009). 

- Spomienkové stretnutie – prof. I. Plintovič (Banská Bystrica, 10. 12. 2009). 

 

ČEMANOVÁ, Zuzana 

- Od Troch kráľov do Veľkej noci – prednáška pre klub dôchodcov Harmónia 

(Banská Bystrica, 19. 1. 2009). 

- Romantizmus a J. L. Bella – prednáška pre ZUŠ J. Cikkera (Banská Bystrica, 4. 5. 

2009).  

 

LÁSKOVÁ, Mária 

- Matej Bel a jeho Notitia – špecializovaná hodina pre študentov Univerzity Mateja 

Bela (Banská Bystrica, 26. 3. 2009). 

- Múzeum očami mladých – literárna súťaž pre žiakov základných a stredných 

škôl pri príležitosti 40. výročia LHM (Banská Bystrica, 24. 6. 2009). 

 

ŠIMIG, Imrich 

- Súčasná BB-rocková scéna – špecializovaná prednáška pre ZŠ Hnúšťa (Banská 

Bystrica, 15. 5. 2009). 

- Slávnostné stretnutie pri príležitosti 40. výročia múzea (Banská Bystrica, 25. 11. 

2009). 

 
TROLIGOVÁ, Zlatica 
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- Jozef Urban – spomienková prednáška pri príležitosti 10.výročia úmrtia pre klub 

dôchodcov Harmónia (Banská Bystrica, 20. 4. 2009).          

- Andrej Sládkovič – prednáška pre dôchodcov (Banská Bystrica, 21. 9. 2009).    

- Věra Kopecká – beseda s poetkou v rámci Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti 

(Banská Bystrica, 6. 10. 2009). 

 

ŽABKOVÁ, Soňa 
- Pietna spomienka na Antona Anderleho (Banská Bystrica, 3. 9. 2009). 

 

Publikačná činnosť zamestnancov 
 

A/ Zamestnanci knižnice 
 

ALBERTOVÁ, Henrieta 

- K okolnostiam vzniku a počiatkom slobodných kráľovských miest Zvolena, Banskej 

Bystrice a Ľubietovej / Henrieta Albertová.  

In: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia / edit. Oto 

Tomeček. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2009, (v tlači) 

- Najstaršia banskobystrická mestská kniha / Henrieta Albertová.  

In: Ideje, iluze a realita v dějinách : Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis č. 

2/2009. – Opava : Ústav historických věd Slezské univerzity v Opavě, 2009. –  S. 143 – 157. 

ISSN 1803-411X 

- Mesto Banská Bystrica (jeho vznik, remeslá, počiatky banskej ťažby, obchod a správa 

mesta) v dielach kronikárov a vybraných historikov z obdobia 17. storočia až po 

súčasnosť / Henrieta Lisková.  

In: Acta historica Neosoliensia, č. 11/2008. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 

2009. ‒ S. 112 – 132. ISSN 1336-9148 

 

ALBERTOVÁ, Henrieta – BÔBOVÁ, Mária 

- Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? / Henrieta Albertová, Mária 

Bôbová.  

Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. ‒ 156 s. – ISBN 978-80-89388-17-2 
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BÔBOVÁ, Mária 

- Knihy a ich majitelia : súvislosti medzi Banskou Bystricou a Prešovom / Mária 

Bôbová. 

In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. / ed. Marcela Domenová. – 

Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. angl. a maď. 

Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. – S. 55 – 60. – ISBN 978-80-

85734-77-5 

- Kúpele v Banskej Bystrici / Mária Bôbová. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. angl. 

a nem. 

In: Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. 

Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. – S. 265 – 272.  

- František Xaver Eder a jeho menej známe významné dielo / Mária Bôbová. 

In: Bystrický permon. – Roč. VII, č. 2 (2009), s. 5. 

 

DOKTOROVÁ, O ľga 

- Kľúčové kompetencie a ich význam pri realizácii aktivít knižnice ako 

komunitného centra / Oľga Doktorová. 

In: Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca : zborník príspevkov 

z odborného seminára, ktorý sa konal dňa 22. apríla 2009 v Štátnej vedeckej knižnici v 

Banskej Bystrici / zost. Blanka Snopková ; zodp. redaktorka Oľga Lauková. – 1. vyd. 

– Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – S. 78 – 81. – ISBN 978-80-

89388-09-7 

 

SNOPKOVÁ, Blanka 

- Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. / Blanka Snopková. – Personálna bibliografia. 

In: Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty 

humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – ISSN 1336-9148. – 

Roč. 11, č. 11 (2008). – S. 11 – 60. 

- Knihovníci rokovali o úlohách knižníc v rozvoji kľúčových kompetencií 

jednotlivca / Blanka Snopková. 

In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 17, č. 2 (2009), s. 41 – 45. 

-  Stredoslovenské vydavateľstvo – významné autorské tvorivé centrum v Banskej 

Bystrici  / Blanka Snopková. 
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In: Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika : zborník vedeckých štúdií 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici / ved. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová, 

Rastislav Kožiak, Denisa Víťazková, Róbert Halaj ; rec. František Briška, Pavol 

Fobel, Karol Fremal ... [et al.]. – Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied 

Univerzity Mateja Bela, 2009. – S. 86 – 97. – ISBN 978-80-8083-860-7 

- V Banskej Bystrici rokovali o možnostiach rozvoja kľúčových kompetencií 

jednotlivca na pôde knižnice / Blanka Snopková. 

Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7. [cit. 2009-07-01]. 

Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5595 [7]>. URN-NBN:cz-

ik5595. ISSN 1212-5075. 

 

ŠVÁČOVÁ, Soňa 

- Ladislav Ťažký : personálna bibliografia / Soňa Šváčová ; prisp. Kristína Krnová, 

Július Lomenčík, Jana Borguľová, Anna Klimová.  

Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009 (Tajov : TWOR). – 169, [1] s. – 

(Osobnosti ; zv. 15). – ISBN 978-80-89388-19-6 

- Ján Golian (1906-1945) : personálna bibliografia / Soňa Šváčová, Michaela 

Garaiová, Anna Klimová. 

In: Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára k 100. výročiu 

narodenia Jána Goliana Banská Bystrica 31. 10. 2006 : zborník Múzea Slovenského 

národného povstania v Banskej Bystrici / edit. Dezider Tóth. 

Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2008 (Banská Bystrica : Merkantil). – S. 223 – 283. 

ISBN 978-80-970072-4-9 

- Rozprávky Zlaty Solivajsovej alebo príbeh jednej knihy / Soňa Šváčová. – 

Bibliogr. odkazy.  

In: Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2008 : zborník. 

Brno : Sdružení knihoven, 2009. – S. 76 – 80. – ISBN 978-80-86249-50-6 

- Geniálny vedec z Tajova / Soňa Šváčová. – Obr. 

In: Tajovské noviny. – Roč. X, č. 1 (2009), s. 6 – 7. 

- Geniálny vedec z Tajova : 80. výročie úmrtia Jozefa Murgaša / Soňa Šváčová. – 

Obr.  

- In: Bystrický permon. – Roč. VII, č. 2 (2009), s. 9. 
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- Jozef Murgaš / Jozef Šebo ; ved. red. Soňa Šváčová ; graf. úpr. Peter Valach. – 2. 

oprav. a dopl. vyd. 

Tajov : TWOR, 2009. – 25 s.  

 

 

TŐRŐKOVÁ, Michaela 

- Kúpele, minerálne vody a pramene Banskej Bystrice a okolia / Michaela 

Töröková. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. angl. a nem. 

In: Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. 

Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. – S. 273 – 283.  

 

B/ Zamestnanci LHM 
 

BORGUĽOVÁ, Jana 

- Banbyčitariáda 2009 / Jana Borguľová. 

- In: Knižná revue. – Roč. XIX, č. 14 (2009), s. 2. 

- Centrum poézie v Banskej Bytrici / Jana Borguľová. 

- In: Knižná revue. – Roč. XIX, č. 8 (2009), s. 2. 

- Jubileum prof. Zdenka Kasáča / Jana Borguľová. 

- In: Učiteľské noviny. – Roč. LVIII, č. 41 – 42 (2009). 

-  Kľúč od každých dverí / Jana Borguľová. – Fotogr. 

In: Učiteľské noviny. – Roč. LVII, č. 11, (2009), s. 15.  

− Literárna Banská Bystrica / Jana Borguľová. 

In: Literárny týždenník. – Roč. XXII, č. 15 – 16 (2009), s. 2. 

− Náš Peter Karvaš / Jana Borguľová. 

In: Bystrický permon. – Roč. VII, č. 4 (2009). 

− Noc s múzami / Jana Borguľová. 

In: Knižná revue. – Roč. XIX, č. 12 (2009), s. 2. 

- Pocta pre Zlatu Solivajsovú / Jana Borguľová.  

In: Literárny týždenník. – Roč. XXII, č. 3-4 (2009), s. 2. 

− Spoza kulís 2 / Jana Borguľová. 

In: Knižná revue. – Roč XIX, č. 16 – 17 (2009), s. 2 

− Tisíc snov J. Havrana / Jana Borguľová. 

In: Knižná revue. – Roč XIX, č. 24 (2009), s. 2. 
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ČEMANOVÁ, Zuzana 

− Spomienka na jeden život (A. Mojžiš) / Zuzana Čemanová. 

In: Podkonický spravodaj. – Roč. VII, č. 2 (2009), s. 4 – 5. 

 

ŠÍPKA, Miloš 

- Personálna bibliografia Zlaty Solivajsovej / Miloš Šípka. – Recenzia. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 8 (2009), s. 48. 

 

TROLIGOVÁ, Zlatica 

− Jubilantka Božena Bobáková / Zlatica Troligová. 

In: Literárny týždenník. – Roč. XXII, č. 33 – 34 (2009), s. 2. 

− Postrehy z Bibliothéque national de France / Zlatica Troligová. 

In: Cestovateľ. – Roč. 15, č. 12 (2009), s. 80. 

− Secesné drobnosti Hany Gregorovej / Zlatica Troligová. 

In: Pamiatky a múzeá. – Roč. 58, č. 2 (2009), s. 45 – 46. 

 

ŽABKOVÁ, Soňa 

− Anderleho Radvaň 2009 / Soňa Žabková. 

− In: Javisko. – Roč. 41, č. 4 (2009), s. 6 – 7. 

− Anderleho Radvaň 2009 / Soňa Žabková. 

− In: Loutkař. – Roč. 59, č. 5 (2009), s. 216. 

− Anton Anderle – významná európska osobnosť ľudového bábkového divadla / 

Soňa Žabková. 

In: Banskobystrický permon. – Roč. 4, 3 (2009), s. 11. 

− Festival múzeí Slovenska / Soňa Žabková. 

− In: Múzeum. – Roč. 55, č. 3 (2009). 

− Správca expozície v pamätnom dome J. G. Tajovského, Literárne a hudobné 

múzeum v Banskej Bystrici oslávi 40 rokov / Soňa Žabková.  

In: Tajovské noviny. – Roč. 10, č. 1 (2009), s. 8. 

− 40 rokov LHM : (okrúhle výro čie kultúrnej inštitúcie / Soňa Žabková. 

In: Národná osveta. – Roč. 19, č. 6 – 7 (2009), s. 47 – 48. 

− Záchrana kultúrneho dedičstva Slovákov – odborný seminár / Soňa Žabková. 

In: Múzeum – Roč. 55, č. 4 (2009), s. 52. 
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PRÍSPEVKY O ŠVK V BANSKEJ BYSTRICI V MÉDIÁCH  
 
A predsa vzlietla z popola : k zrodu bibliografického endemitu v ekotone Štátnej 

vedeckej knižnice v Banskej Bystrici / Milan Jurčo. – Obr. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 6 (2009), s. 11 – 15.  

 

Anderleho Radvaň ukáže gašparka v rôznych európskych podobách / TASR [online]. 

Dostupné na internete: <http://bystrica.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=5000594>. 

  

Anderleho radvaň – festival tradičného bábkového divadla / SITA [online]. Dostupné na 

internete: <http://www.webnoviny.sk/print.php?clanok=46680>. 

 

Bábkár Anderle predstaví vzácne marionety / pt, mp, SITA [online]. Dostupné na 

internete: <http://www.tyzden.sk/regionalny-servis/bbystrica-vystava-babkar-anderle-

predstavi-vzacne-marionety-7.html>. 

 

Banskobystrická ŠVK predstaví nové služby a nové strediská [online]. Dostupné na 

internete: 

<http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_audio

%2FF2008%2Fonline%2F09%2F03%2FS20090317_134017.ntm%40Audio&QueryText=>. 

 

Banskobystrická ŠVK predstaví nové služby a nové strediská [online]. Dostupné na 

internete: <http://bystricoviny.sk/2009/03/18/banskobystricka-svk-predstavi-nove-sluzby-a-

nove-strediska/>.  

 

Bibliografia významnej osobnosti / Anna Kucianová. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 4 – 5 (2009), s. 59 – 60.  

 

Bibliografické aktivity 2008 / Anna Kucianová. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 1 (2009), s. 18 – 19. 

 

Cena mesta a Cena primátora za rok 2009 / (mb). 

In: Radničné noviny. – Roč. IV, č. 1 (2010), s. 5 
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Cena mesta a Cena primátora 2009 / Martina Brisudová [online]. Dostupné na internete: 

<http://udalosti.mojabystrica.sk/tlac.php?action=print_article&id_object=16665>. 

 

Cena primátora mesta 2009 [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=49939&id_kat_for_open=8702>. 

 

Debatná súťaž na európske témy / TASR [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.sda.sk/drupal/novinky/debatna-sutaz-na-europske-temy-oslovila-

stredoskolakov>. 

 

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2009 [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.kskls.sk/stranka/informacie-pre-kniznice/krajska-pobocka-ssk/>. 

 

Do databáz sa dostanete aj cez internet / SITA [online]. Dostupné na internete: 

<http://zvolen.sme.sk/c/4374247/do-databaz-sa-dostanete-aj-cez-internet.html>. 

 

„Do inštitúcií služobným vchodom“ / Helena Bálintová. 

In: Spravodajca UMB. – Roč. 15, č. 4 (2009), s. 8 – 9. 

 

Festival Anderleho Radvaň sa začne 3. septembra / [autor] du SITA [online]. Dostupné na 

internete: <http://bystrica.sme.sk/c/4991140/festival-anderleho-radvan-sa-zacne-3-

septembra.html>. 

 

Festival bábkového divadla Anderleho Radvaň 2009: Hamar – Verím, že Anderleho 

Radvaň pomôže zachovať tradíciu bábkarov!  / TASR [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.gregi.net/vl/article/Festival_babkoveho_divadla_Anderleho_Radvan_2009_Ham

ar-Verim_ze_Anderleho_Radvan_pomoze_zachovat_tradiciu_babkarov_32065/>. 

 

Festival bábkového divadla Anderleho Radvaň 2009: Priblížila publiku i históriu 

európskych bábok! / TASR [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.gregi.net/vl/article/Festival_babkoveho_divadla_Anderleho_Radvan_2009_Pribl

izila_publiku_i_hist_riu_eur_pskych_babok_32053/>. 
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Festival bábkového divadla Anderleho Radvaň 2009: uvedie viac ako 30 predstavení / 

TASR, SITA [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.gregi.net/vl/article/Festival_babkoveho_divadla_Anderleho_Radvan_2009_Uve

die_viac_ako_30_predstaveni_31921/>. 

 

Festival bábkového divadla uvedie vyše 30 predstavení / TASR [online]. Dostupné na 

internete: <http://dnes.atlas.sk/kultura/divadlo/588510/festival-babkoveho-divadla-uvedie-

vyse-30-predstaveni->. 

 

Informa čné semináre ku komunitárnemu programu Európa pre občanov / MK SR 

[online]. Dostupné na internete: <http://www.edotacie.sk/1/3131/50300/clanok/informacne-

seminare-ku-komunitarnemu-programu-europa-pre-obcanov/#> ; 

<http://www.culture.gov.sk/aktuality/informacne-seminare-ku-komunitarnemu-programu-

europa-pre-obcanov>. 

 

Jarný maratón s knihou aj Literárna Banská Bystrica [online]. Dostupné na internete: 

<http://kultura.pravda.sk/tlac.asp?r=sk-kkniha&c=A090323_133735_sk-kkniha_p44>. 

 

Jesenné popoludnie s ruským umením  / Tomáš Verešík, Martin Koreň. 

In: Spravodajca UMB v Banskej Bystrici. – Roč. 16, č. 2 (2009), s. 27. 

 

Kňaz, ktorý zapojil techniku do služieb ľudského spoločenstva [online]. Dostupné na 

internete: <http://www.bbdieceza.sk/sk/component/content/article/48-uvodna-stranka/179-

knaz-ktory-zapojil-techniku-do-sluzieb-ludskeho-spolocenstva>. 

 

Knihovny současnosti 2009 : Sociální aspekty knihoven současnosti. 

In: Inflow [online]. 2009, roč. 2, č. 7. Dostupné na internete: 

<http://www.inflow.cz/knihovny-soucasnosti-2009>. 

 

Knižnica myslí aj na nevidiacich a slabozrakých / Miroslav Pejko. 

In: My Banskobystrické noviny. – Roč. 19, č. 10 (2009), s. 6. 

 

Knižnice lákajú na akcie : v Banskej Bystrici začali literárne podujatia  / Miroslav Pejko. 

In: My Banskobystrické noviny. – Roč. 19, č.11 (2008), s. 9. 
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Kolokvium slovenských a českých bibliografov 2009 / Anna Kucianová. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 11 – 12 (2009), s. 45 – 46. 

 

„Ková čova“ Bystrica / ICM. 

In: Radničné noviny mesta Banská Bystrica. – Roč. III, č. 5 (2009), s. 10. 

 

Kreatívna spolupráca / Bálintová. 

In: Spravodajca UMB v Banskej Bystrici. – Roč. 16, č. 2 (2009), s. 18. 

 

Literárne a hudobné múzeum má 40. rokov / TASR [online]. Dostupné na internete: 

<http://bystrica.sme.sk/c/5126060/literarne-a-hudobne-muzeum-ma-40-rokov.html>. 

 

Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku : v Banskej Bystrici ocenili kalendáre a knihy 

[online]. Dostupné na internete: <http://www.najkalendar.sk/medialne-info-2009.htm>. 

 

Od Slavošoviec po Rožňavu / Miloš Kovačka. 

In: Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2008 : zborník. 

Brno : Sdružení knihoven, 2009. – S. 13 – 19. – ISBN 978-80-86249-50-6 

 

80. výročie úmrtia Jozefa Murgaša : spomienka na kňaza, maliara a vynálezcu / TK KBS 

informovala Zuzana Juhaniaková [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20090514036>. 

 

Patentové informácie na podporu inovácií / Janovská, Darina. 

In: Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12. [cit. 2009-12-01]. Dostupné na internete: 

<http://www.ikaros.cz/node/5870>. URN-NBN:cz-ik5870. ISSN 1212-5075. 

 

Po konferencii Sv. Vojtecha [online]. Dostupné na internete: <http://www.studia-

christiana.net/index.php?option=com_content&view=article&id=30:svaety-

vojtech&catid=36:spravy&Itemid=50>. 

 

Prehľad TASR o podujatiach na Slovensku / TASR [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.slovacivosvete.sk/338/sprava-tasr.php?sprava=189662>. 

Prezentácia knihy Zlaty Solivajsovej / Mária Surovčíková. 
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In: Tajovské noviny. – Roč. 10, č. 1 (2009), s. 9. 

 

Priateľské stretnutie / Igor Kovačovič. 

In: Zvon. – Roč. XVIII, č. 207 (2009), s. 3.  

 

Seminár hudobných knihovníkov / Martina Božeková. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 2 (2009), s. 17 – 18. 

 

SNM: Príbeh Ladislava Hudeca v Šanghaji! [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.gregi.net/vl/article/SNM_Pribeh_Ladislava_Hudeca_v_Sanghaji_32822/> ; 

<http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?page=showNews&id=75790>. 

 

Súťaž Najkrajší kalendár Slovenska vyhralo mesto Piešťany / Darina Kvetanová [online]. 

Dostupné na internete: <http://piestany.sme.sk/c/4322930/sutaz-najkrajsi-kalendar-slovenska-

vyhralo-mesto-piestany.html>. 

 

Štatistika použitia diel vypožičaním v knižničnom systéme Slovenskej republiky / 

Katuščák, Lačná. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 6 (2009), s. 3 – 6.  

 

Štátna vedecká knižnica pripravila počas Dní mesta výstavy / TASR Lomnička [online]. 

Dostupné na internete: <http://bystrica.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=5015247>. 

 

42. ročník festivalu Vansovej Lomnička [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.irenabelohorska.sk/?pid=496&mid=4>. 

 

Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore / Ivana Pástorová. 

In: Spravodajca UMB v Banskej Bystrici. – Roč. 16, č. 1 (2009), s. 25 – 27. 

 

Týždeň knižníc bude opäť spojený s Literárnou Bystricou / SITA, pt, pr [online]. 

Dostupné na internete: 

<http://mesto.sk/prispevky_velke/banskobystricky/tyzdenkniznicbude1237740000.phtml?tlac

=1>. 
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Týždeň knižníc bude spojený s Literárnou Bystricou [online]. Dostupné na internete: 

<http://kultura.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=4360582>. 

 

Týždeň slovenských knižníc bude spojený s Literárnou Bystricou / Miroslav Pejko 

[online]. Dostupné na internete: <http://kultura.sme.sk/c/4360582/tyzden-kniznic-bude-

spojeny-s-literarnou-bystricou.html>. 

 

Udelili ceny primátora [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-udelili-ceny-primatora>. 

 

UMB ocenila prof. Richarda A. Bettsa, PhD. Z Penn State University, Pennsylvania 

In: Spravodajca UMB v Banskej Bystrici. – Roč. 16, č. 1 (2009), s. 10. 

 

V Tajove si pripomenuli výročie úmrtia Jozefa Murgaša / TASR [online]. Dostupné na 

internete: <http://www.itapa.sk/index.php?ID=7290>. 

 

V Tajove si pripomenuli výročie úmrtia Jozefa Murgaša / TASR [online]. Dostupné na 

internete: <http://www.sme.sk/c/4836074/v-tajove-si-pripomenuli-vyrocie-umrtia-jozefa-

murgasa.html>. 

 

Vedecká knižnica v Banskej Bystrici má nové vedecko-informačné centrum [online]. 

Dostupné na internete: <http://www.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=4371593>. 

 

Vedecká knižnica v Banskej Bystrici má nové vedecko-informačné centrum / SITA 

[online]. Dostupné na internete: <http://www.nadsme.sk/?article=338>. 

 

Vyhodnotenie bibliografických činností v štátnych vedeckých knižniciach za rok 2008 / 

Anna Kucianová. 

In: Knižnica. – Roč. 10, č. 8 (2009), s. 9 – 17. 

 

Výstava Apollo v Banskej Bystrici [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.slovakspace.sk/text/wsw2009svkbb.htm>.  

 

Záchrana dedičstva Jozefa Murgaša / Juhaniaková Zuzana. 



 

Výročná správa za rok 2009    120 

In: Katolícke noviny. – Roč. 124, č. 23 (2009), s. 3. 

 

Zasadnutie výboru sekcie IFLA – Management Of Library Associations Section 

v Bratislave / Silvia Stasselová. 

In: Knižnica, Roč. 10, č. 4 – 5 (2009), s. 3 – 8.  

 

ROZHLAS A TELEVÍZIA   

 

Anderleho Radvaň 2009 / Zuzana Srncová. 

Vysielanie TV 13 – regionálna televízia, relácia ART revue – vysielané v priebehu 35. týždňa.  

 

Detský odev vo Vojvodine – záznam z vernisáže 

Vysielanie regionálnej televízie AZ TV – 29. 5. 2009 

 

Grécke lodenice / Silvia Magurská.   

Vysielanie regionálnej televízie TV 13, relácia Art revue – vysielané v priebehu 26. týždňa.  

 

Milan Sokol: Ešte stále grafika / TV 13 . 

Vysielanie regionálnej televízie TV 13, relácia Art revue. 

 

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc / STV. 

Ranný magazín, STV Banská Bystrica – 26. 3. 2009. 

 

Otvorenie Centra poézie / Rádio Lumen. 

Vysielanie Rádia Lumen, Banská Bystrica. 

 

17. november 1989 / Blanka Snopková. – Prezentácia spomienkového seminára, ktorý sa 

konal v ŠVK a bibliografie Od Novembra do slobodných volieb (1989 – 1990). 

Vysielanie rozhlasového štúdia Regina – 19. 11. 2009. 

 

Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / Lýdia 

Žáčiková. 

Vysielanie Slovenskej televízie – 25. 3. 2009. 
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Výročia: Jozef Murgaš  

 Vysielanie Slovenskej televízie, Správy – 10. 5. 2009. 

 

Výstava Fedora Klimáčka. 

Vysielanie regionálnej televízie, relácia Ast revue – vysielané v priebehu 32. týždňa.  
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Príloha č. 3 
 

ÚČASŤ PRACOVNÍKOV NA VZDELÁVACÍCH  

A INÝCH ODBORNÝCH PODUJATIACH 
 
A/ Zahrani čné pracovné cesty 
Dátum Podujatie Účastník 
8. –14. 3. 2009 Hospitačný pobyt – Mníchov, Mestské 

múzeum a Bavorská štátna knižnica 
(Nemecko) 

PhDr. B. Snopková 
Mgr. Z. Čemanová 
PhDr. J. Borguľová  
Mgr. Z. Troligová 

16. – 23. 3. 2009 Ďalšie vzdelávanie pracovníkov 
nemeckých študovní GI – Mníchov, 
Centrála Goethe inštitútu (Nemecko) 

Mgr. K. Šmelková 

23. – 24. 4. 2009 Účasť na konferencii: The Future of 
Intellectual Property – Brusel 
(Belgicko) 

Mgr. K. Vyšná 

23. – 25. 6. 2009 Vedecká konferencia: Knihovny 
současnosti 2009 – Seč (ČR) 

PhDr. B. Snopková 
Mgr. Ľ. Valuch 

15. – 18. 9. 2009 Výmenný pobyt v partnerskej knižnici 
– Opole, Wojewodska biblioteka 
publiczna I. Smolki (Poľsko) 

Bc. T. Durdiaková, 
PhDr. Oľga Doktorová 

21. – 25. 9. 2009 Školenie American Corner Concept – 
Viedeň (Rakúsko) 

Mgr. Z. Harachová 

28. 9. – 3. 10. 2009 Excerpovanie pre edičný titul: Od 
novembra k slobodným voľbám (1989-
1990) a príprava seminára – Praha, 
Národní knihovna 

PhDr. B. Snopková, 
A. Klimová 

21. – 28. 9. 2009 Medzinárodný festival Bibliobraz 2009 – 
Kaliningrad (Ruská federácia) 

PhDr. O. Doktorová,  
Mgr. M. Bôbová,  
Bc. M. Bocková,  
PaedDr. D. Jarina 

23. – 27. 9. 2009 Medzinárodný festival Bibliobraz 2009 – 
Kaliningrad (Ruská federácia) 

PhDr. O. Lauková 

4. – 6. 10. 2009 Kolokvium slovenských, českých 
a moravských bibliografov – Olomouc 
(ČR) 

Mgr. S. Šváčová 

20. – 24. 10. 2009 Medzinárodná vedecká konferencia: 
Identity, občianstvo a demokracia po 
20 rokoch – Charleroi (Belgicko) 

Mgr. Z. Harachová 

3. – 5. 11. 2009 Konferencia: Krajská knižnica a jej 
úloha v systéme knižníc a oslavy 60. 
výročia vzniku Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové – Hradec 
Králové (Česká republika) 

L. Žáčiková, Bc. J. Vranová 

30.11. – 2.12.2009 Slovenskí knihovníci v českých 
knižniciach – pracovná skupina SNK 
pre prácu so znevýhodnenými 
skupinami návštevníkov (ČR) 

Mgr. S. Žabková, PhD. 
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B/ Domáce odborné a vzdelávacie podujatia  
Dátum Podujatie Účastník 
12. – 13. 1. 2009 Tréning pre zamestnancov Britských 

centier, Bratislava – British Council 
H. Čikkelová 

12. 1. – 23. 1. 2009 Rekvalifikačný kurz: Vzdelávanie 
knihovníkov verejných knižníc pre 
znalostnú spoločnosť (1. časť) – 
Martin, SNK 

Mgr. M. Bôbová, 
Mgr. M. Töröková 

13. 1. 2009 Zasadanie výboru KP SSK – Zvolen L. Žáčiková 
21. 1. 2009 Pracovné koordinačné stretnutie 

pracovníkov informačno-vedeckých 
centier – Martin, SNK 

Bc. T. Durdiaková 

22. 1. 2009 Odborný seminár: Aktuálne otázky 
rozvoja miestnej a regionálnej kultúry  
– Bratislava 

PhDr. O. Lauková 

22. 1. 2009 Pracovné stretnutie informatikov – 
Bratislava 

Mgr. J. Debnár 

28. 1. 2009 Pracovné stretnutie k spájaniu 
databáz clas01 a clas03 systému 
Virtua – Martin, SNK  

PhDr. O. Lauková,  
Mgr. J. Debnár,  
L. Žáčiková 

29. 1. 20009 Školenie administrátorov VOIP – 
Bratislava 

Mgr. J. Debnár 

12. 2. 2009 Deň štátnosti Srbskej republiky a Deň 
armády Srbskej republiky – 
Bratislava 

PhDr. O. Lauková 

13. 2. 2009 Päť rokov programu InfoUSA na 
Slovensku, zasadnutie MLAS IFLA 
výboru – Bratislava 

PhDr. O. Lauková 

19. 2. 2009 Zasadnutie Správnej rady SAK – 
Bratislava 

PhDr. O. Lauková 

24. 2. 2009 Slávnostné odovzdanie certifikátov 
o zápise drevených kostolov 
slovenskej časti Karpát do Zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO 

PhDr. O. Lauková 

4. 3. 2009 Pracovné stretnutie k tlačovým 
výstupom zo systému Virtua – 
Prešov, Štátna vedecká knižnica 

L. Žáčiková,  
Bc. J. Vranová,  
Mgr. J. Debnár 

4. 3. 2009 Otvorenie výstavy kanadských 
umelcov – Bratislava, Univerzitná 
knižnica 

PhDr. O. Lauková, 
PaedDr. D. Jarina 

10. 3. 2009 Seminár : Ako sa nestratiť v oceáne 
zdrojov informácií – Martin, SNK 

Mgr. K. Vyšná 

11. 3. 2009 Valné zhromaždenie SAK – Martin PhDr. O. Lauková 
12. 3. 2009 Zasadnutie pracovnej skupiny 

k projektom financovaným zo 
Štrukturálnych fondov – Bratislava 

PhDr. O. Doktorová,  
RNDr. M. Kassa. 
  

13. 3. 2009 Ministerstvo kultúry SR – rokovanie 
k CENTIRE – Bratislava 

PhDr. O. Lauková,  
L. Žáčiková 
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19. 3. 2009 Seminár: Rešeršujeme pohodlne 
a bez problémov – Martin, SNK 

Mgr. M. Töröková 

24. 3. 2009 5. výročie InfoUSA v Košiciach – 
Košice, ŠVK 
 

Mgr. Ľ. Valuch 

30. 3. 2009 Zasadnutie Predsedníctva Slovenskej 
národnej skupiny IAML – Trenčín, 
Verejná knižnica 

Mgr. I. Šimig 

21. 4. 2009 Odborný seminár: Čaplovičova 
knižnica 1839 – 2009 – Dolný Kubín 

Mgr. M. Bôbová 

11. – 12. 5. 2009 Dni regionálnej bibliografie – Martin, 
SNK 

PhDr. B. Snopková, 
A. Klimová 

12. 5. 2009 Dni slovenskej retrospektívnej 
bibliografie 2009 – Martin, SNK 

Mgr. M. Bôbová 

12. 5. 2009 Porada riaditeľov organizácií MK SR 
– Sekcie kultúrneho dedičstva – 
Hurbanovo, Ústredná hvezdáreň 

L. Žáčiková 

12. – 14. 5. 2009 Odborný seminár katalogizátorov 
múzejných zbierok – Bratislava, 
SNM   

Mgr. S. Žabková, PhD. 

20. 5. 2009 Deň kultúry a umenia 
Banskobystrického kraja – Zvolen, 
Divadlo J. G. Tajovského  

L. Žáčiková 

21. 5. 2009 Spomienková slávnosť k 80. výročiu 
úmrtia Jozefa Murgaša – Tajov  

L. Žáčiková,  
PhDr. B. Snopková 

21. – 22. 5. 2009 Odborný seminár: Záchrana 
kultúrneho dedičstva Slovákov 
žijúcich v zahraničí – Bratislava 

Mgr. S. Žabková, PhD. 

25. 5. – 5. 6. 2009 Rekvalifikačný kurz: Vzdelávanie 
knihovníkov verejných knižníc pre 
znalostnú spoločnosť (2. časť) – 
Martin, SNK 

Mgr. M. Bôbová, 
Mgr. M. Töröková 

26. 5. 2009 Bezpečnostná politika informačných 
systémov- pracovné stretnutie 
bezpečnostných správcov –Bratislava 

Mgr. J. Debnár 

3. 6. 2009 Zasadanie Národnej komisie pre 
služby – Martin, SNK 

Mgr. P. Majling 

3. – 4. 6. 2009    Vzdelávacie aktivity v múzeách - 
študijná cesta v rámci školenia 
múzejných pedagógov – Bratislava-
Viedeň 

Mgr. S. Žabková, PhD. 

16. – 17. 6. 2009 Národná konferencia o digitalizácii – 
Senec 

Mgr. S. Žabková, PhD. 
PhDr. B. Snopková 

18. 6. 2009 Festival múzeí Slovenska – Trnava, 
Západoslovenské múzeum 

Mgr. S. Žabková, PhD. 
Mgr. I. Šimig 

30. 6. 2009 Deň Kanady - Veľvyslanectvo 
Kanady – Bratislava 

PhDr. O. Lauková 

6. – 8. 7. 2009 Konferencia DiFMOE – Bratislava Ing. P. Macko 
9. 9. 2009 Zasadnutie predsedníctva UNICEF – PhDr. O. Lauková 
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Bratislava 
23. 9. 2009 29. odborný seminár hudobných 

knihovníkov – Trenčín 
I. Guzmická 

29. 9. 2009   Pracovné stretnutie, prezentácia 
Centrálneho prezentačného, 
rezervačného a predajného 
vstupenkového systému ORES – 
Bratislava 

Mgr. I. Šimig 

24. – 26. 9. 2009   31. ročník odborného seminára 
hudobných knihovníkov SNS IAML    

Mgr. I. Šimig 

7. 10. 2009 Seminár – Súborný katalóg periodík 
– Bratislava, Univerzitná knižnica 

Bc. J. Vranová 

8. 10. 2009 Pracovné stretnutie bezpečnostných 
správcov –  Bratislava 

Mgr. J. Debnár 

15. 10. 2009 Prezentácia a školenie k portálu 
Kultúrne podujatia – Bratislava 

Ing. P. Macko 

20. – 21.10. 2009   Medzinárodné sympózium: 
Digitalizácia múzejných zbierok – 
Banská Štiavnica, Slovenské banské 
múzeum 

Mgr. S. Žabková, PhD. 
Mgr. I. Šimig 

20. – 21. 10. 2009 Celoslovenské stretnutie užívateľov 
elektronických patentových služieb – 
Banská Bystrica – Úrad 
priemyselného vlastníctva SR 

Ing. J. Teremová 

22. 10. 2009 Zasadnutie pracovnej skupiny pre 
výpožičky a MVS systému Virtua, 
Martin SNK 

Mgr. P. Majling 

26. – 27. 10. 2009 Vedecká konferencia: Čo letí 
v múzejnej pedagogike – Bratislava, 
SNM 

Mgr. S. Žabková, PhD. 

4. 11. 2009   Odborné školenie: Tvorba múzejného 
tezauru v systéme ESEZ – Bratislava, 
SNM 

Mgr. S. Žabková, PhD. 

11. 11. 2009 Valné zhromaždenie SAK – Martin, 
SNK 

PhDr. O. Doktorová,  
L. Žáčiková 

11. 11. 2009 Celoslovenská porada riaditeľov 
a metodikov – Martin, SNK 

PhDr. O. Doktorová,  
L. Žáčiková 

19. 11. 2009 Seminár: Patentové informácie – 
podpora inovácií – Bratislava, 
Centrum vedecko-technických 
informácií SR 

L. Žáčiková 

24. 11. 2009 Valné zhromaždenie Zväzu múzeí – 
pracovné stretnutie ZMS 

Mgr. S. Žabková, PhD. 
Mgr. I. Šimig 

24. 11. 2009 Zasadnutie Koordinačnej rady pre 
bibliografickú činnosť – Martin, SNK 

PhDr. B. Snopková 

1. 12. 2009 UNICEF – zasadnutie Predsedníctva 
Slovenského výboru – Bratislava 

PhDr. O. Lauková 

1. – 3. 12. 2009 Školenie konzultantov INFO USA na 
Slovensku – Bratislava, 
Veľvyslanectvo USA 

Mgr. Z. Harachová 
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9. 12. 2009 Valné zhromaždenie SSK – 
Bratislava 

Bc. T. Durdiaková,  
Mgr. P. Majling 

16. 12. 2009 Valné zhromaždenie členov 
Združenia SANET – Bratislava 

Mgr. J. Debnár 
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