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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
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Dátum zriadenia organizácie:
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Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry SR
26. 3. 1926
príspevková organizácia
PhDr. Blanka SNOPKOVÁ, PhD. – riaditeľka
PhDr. Oľga DOKTOROVÁ – vedúca odboru riaditeľky
RNDr. Martin KASSA – vedúci odboru ekonomiky a prevádzky
Mgr. Jana VRANOVÁ – vedúca odboru knižnično-informačných činností
Mgr. Soňa ŠVÁČOVÁ, PhD. – vedúca Literárneho a hudobného múzea
Ing. Alexander POLÁČIK – vedúci oddelenia informačných technológií
Ing. Ľubica BENICKÁ – vedúca ekonomického oddelenia
Pavel DĚDIČ – vedúci oddelenia prevádzky
Mgr. Michaela TÖRÖKOVÁ – vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov
Eva FEKIAČOVÁ – vedúca oddelenia správy fondov
Ing. Ivana POLÁKOVÁ – vedúca oddelenia výskumu a bibliografie
Mgr. Peter MAJLING – vedúci oddelenia absenčných služieb
Mgr. Katarína ŠMELKOVÁ – vedúca oddelenia prezenčných služieb

Kontakt:

Telefón:
Fax:
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http:

Hlavné činnosti organizácie:

knižničná činnosť
múzejná činnosť

+421 48 / 4155067
+421 48 / 4124096
svkbb@svkbb.eu
www.svkbb.eu
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2. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len „ŠVK BB“) je príspevkovou organizáciou v priamom riadení
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“). Plní úlohy celoslovenského a regionálneho charakteru, ktorými je
poverená na základe Zriaďovacej listiny č. MK-5893/2018-110/17024 s účinnosťou od 1. januára 2019, Zákona č. 126/2015 Z. z. o
knižniciach, Zákona č. 38/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami Výnosu MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných
odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. Plní archívnu činnosť podľa zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
Je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárno-múzejnej,
hudobno-múzejnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum (ďalej len „LHM“), ktoré si v roku 2019 pripomenulo 50.
výročie svojho vzniku. Jeho poslaním je zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety ako súčasť
kultúrneho dedičstva. Vo svojej činnosti sa múzeum zameriava na dokumentáciu literárneho a hudobného života na Slovensku a tiež
bábkarských tradícií v banskobystrickom regióne, dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na území
Slovenska. Rozvíja šesť základných strategických oblastí: vedeckovýskumnú činnosť; odbornú ochranu zbierkových predmetov
a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety; akvizičnú činnosť;
prezentačnú činnosť – sprostredkovanie výstupov z odbornej a vedeckovýskumnej činnosti; rozvoj ľudských zdrojov – vytváranie
podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie rozširovanie odbornosti zamestnancov; digitalizáciu zbierkových predmetov.
Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami (Múzeum – domov múz, Bábkarský salón, Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku, Pamätná izba Jozefa Murgaša, Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove a Pamätná izba Pavla Tonkoviča
v Podkoniciach) prezentuje výsledky svojej práce verejnosti. Výstavnou činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy na
Slovensku a v zahraničí a v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave sa podieľa na budovaní elektronického
katalógu muzeálnych zbierkových predmetov na Slovensku CEMUZ. Realizuje špecializované voľnočasové, vzdelávacie aktivity pre
deti a mládež a aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Uskutočňuje spoločné prezentačné aktivity s partnerskými múzeami
na Slovensku a v zahraničí.
Najvýznamnejšie aktivity ŠVK BB a LHM v roku 2020:
V ŠVK BB sa v marci uskutočnilo slávnostné otvorenie 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc (ďalej len „TSK“) v
banskobystrických knižniciach, ktoré bolo spojené s otvorením zmodernizovaných priestorov oddelenia absenčných služieb za účasti
ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. 11. marca 2019 bolo slávnostne otvorené nové, v poradí už šieste jazykové centrum
venované španielskemu jazyku a kultúre španielsky hovoriacich krajín Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho za
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prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike J. E. Luisa Belzuza de los
Ríos. Informácie o anglickom, nemeckom, ruskom, čínskom a španielskom jazyku získali návštevníci vďaka rôznym
aktivitám jazykových študovní ŠVK BB počas podujatia Európsky deň jazykov 2019 (768 návštevníkov). ŠVK BB sa dlhodobo venuje
rozvoju aktivít v oblasti kultúrnej diplomacie a buduje sieť jazykových centier v spolupráci s veľvyslanectvami jednotlivých krajín na
Slovensku.
V septembri sa ŠVK BB a LHM už po piatykrát zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vzniklo
z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Širokej verejnosti bola prezentovaná krása knižnej ilustrácie prostredníctvom tvorivých
dielní, besedy s odborníkmi na knižnú ilustráciu v minulosti i súčasnosti a výstavy knižných ilustrácií z fondu ŠVK BB.
XX. ročníkom pokračoval cyklus Osobnosti, venovaný prezentácii významných predstaviteľov vedy, kultúry, techniky
a športu, v rámci ktorého sa uskutočnili 3 spoločenské stretnutia. Pri príležitosti 20. výročia cyklu Osobnosti sa uskutočnilo slávnostné
spoločenské stretnutie, v rámci ktorého sa uviedli do života dve publikácie – Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? 2. diel a
Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919)  výberová personálna bibliografia. Zostavením a vydaním druhého rozšíreného
a prepracovaného vydania personálnej bibliografie Milana Rastislava Štefánika a spomienkovým stretnutím v rámci 20. ročníka cyklu
Osobnosti sme si pripomenuli 100. výročie od jeho tragickej smrti.
V Tvorivom centre a v expozícii Librarium sa uskutočnili špecializované voľno-časové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
a aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Záujem rôznych vekových skupín, najmä žiakov základných škôl vzbudzuje
interaktívna výstava Veda v hračkách. V dňoch 18. a 19. novembra 2019 pri príležitosti 25. výročia občianskeho združenia Vedecká
hračka sa v ŠVK BB uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom – Vedecká hračka v edukácii. Cieľom
konferencie bolo priblíženie významu, spôsobov a možností uplatňovania hračiek a hrania v rozvoji vedeckého myslenia a vedeckých
zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania. Na
konferencii odznelo 28 prednášok, z ktorých bude v roku 2020 vydaný recenzovaný zborník. V rámci Týždňa vedy a techniky bola
záujemcom o hravé poznávanie, v spolupráci s občianskym združením Vedecká hračka, sprístupnená výstava Kyvadlo – vedecká
hračka (4. – 29. november 2019) a tešila sa bohatej návštevnosti – 1 070 návštevníkov.
Bohaté spektrum podujatí pripravilo LHM v rámci XXIII. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica a v rámci IX. ročníka
cyklu Literárne a hudobné večery.
Činnosť knižnice bola zameraná najmä na plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu č. MK MK 5492/2018-421/15219 v oblasti
knižničnej, múzejnej, archívnej a vedeckovýskumnej, ako aj v oblasti sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom
kultúrnych poukazov. Celkovo knižnica získala od návštevníkov 2 508 kultúrnych poukazov, z toho 2 445 v Literárnom a hudobnom
múzeu.
Prostredníctvom špecializovaných študovní a ďalších pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít, napr.
Galérie v podkroví, ŠVK poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného knižnično-informačného centra. Špecializované
služby mohli používatelia využívať v šiestich jazykových centrách, budovaných v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce:
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1. Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goethe inštitútom na Slovensku,
2. Centre slovanských štúdií na základe spolupráce so zastupiteľskými úradmi na Slovensku a partnerskými knižnicami
v zahraničí, Vykonávacej zmluvy o spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci, Srbsko.
3. InfoUSA na základe Memoranda o porozumení s Veľvyslanectvom USA na Slovensku,
4. Window of Shanghai na základe Memoranda o výmene a spolupráci so Šanghajskou knižnicou v Čínskej ľudovej republike,
Memorandum o spolupráci s Hudec Cultural Development Centre,
5. Britskom centre podporou z vlastných zdrojov ŠVK BB,
6. Centre hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Španielska v Bratislave
a Veľvyslanectvom Argentíny vo Viedni. Základ fondu tvorí dar z pozostalosti profesora Vladimíra Olerínyho, rodáka
z Banskej Bystrice a zakladateľa slovenskej hispanistiky, dar veľvyslanca Španielska v Slovenskej republike D. Luisa Belzuza
de los Rios a dar Instituto Cervantes.












V zmysle platnej legislatívy a na základe dohôd so Slovenskou národnou knižnicou ŠVK plnila úlohy:
koordinačného, výskumného, metodického, vzdelávacieho, poradenského a štatistického pracoviska knižničného systému,
zhromažďovala, odborne spracovávala, uchovávala, ochraňovala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond, predovšetkým
domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty,
ako konzervačná knižnica Slovenskej republiky získavala a uchovávala povinné výtlačky v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. a
jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z. z. a 535/2003 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií,
poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,
poskytovala čitateľom medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
podieľala sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,
podieľala sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie bibliografickým spracovaním štúdií publikovaných vo vedeckých
zborníkoch,
plnila celoštátne úlohy v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti: národnooslobodzovacie hnutie,
SNP a odboj, cestovný ruch, ekológia, architektúra, stavebníctvo a urbanizmus,
budovala a sprístupňovala vlastnú regionálnu bibliografickú databázu Pamäť mesta Banská Bystrica,
zabezpečovala bibliografickú registráciu slovenských patentových spisov a technických noriem,
koordinovala a metodicky usmerňovala správu seriálov v celoslovenskej databáze projektu KIS3G.

V nadväznosti na dlhoročnú spoluprácu s Úradom priemyselného vlastníctva a s Kanceláriou Národnej rady SR boli
poskytované knižnično-informačné a poradenské služby v rámci:
 Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov,
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 Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR,
 Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti
Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele ŠVK v Banskej Bystrici za roky 2018 – 2019
Rok 2018
Rok 2019
Stav knižničného fondu k 31. 12.

1.742 755
1.733 909

Prírastok knižničného fondu spolu

10 974
10 326

z toho
 knihy

7 013

7 330

 periodiká

1 799

2 200

 normy

1 027

894

 patenty

99

95

 hudobniny

41

64

 mapy

37

37

141

178

0

0

96

109

 CD ROM
 mikrofilmy
 video a audio dokumenty
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 pohľadnice

73

67

Prírastok knižničného fondu
nadobudnutý kúpou
Počet vyradených dokumentov
(úbytky)

2 956

2 257

7 327

2 128

Počet dochádzajúcich titulov periodík

1 345

1 295

192

199

 z toho zahraničné periodiká
Rok 2018
Aktívni používatelia

Rok 2019
7 541

7 052

142 709

136 541

 používatelia
knižničných služieb

72 264

72 918

 návštevníci podujatí, výstav,
expozícií, exkurzií

70 445

63 623

Výpožičky spolu

213 656

192 813

z toho
 absenčné výpožičky

158 347

143 377

55 309

49 436

Počet návštevníkov spolu
z toho

 prezenčné výpožičky
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MVS a MMVS spolu

1 414

1 658

Počet stiahnutých dok. z licencovaných
databáz
Počet rešerší

1 928

14 233

7 664

4 546

Počet návštev www stránky

123 043

59 885

Počet zobrazení www stránky

567 390

492 961

611

1 082

Počet podujatí

V roku 2019 navštívilo ŠVK v Banskej Bystrici 136 541 návštevníkov, z ktorých 72 918 využilo jej knižnično-informačné
služby a realizovalo 63 445 transakcií prostredníctvom on-line katalógu. Pravidelne využívalo knižnično-informačné služby knižnice
7 052 aktívnych čitateľov, ktorí si vypožičali 192 813 dokumentov, z toho 143 377 absenčne a 49 436 prezenčne. Konzultanti
spracovali pre používateľov 4 546 rešerší z bibliografických a plnotextových databáz. Používatelia mali k dispozícii knižničný fond v
rozsahu 1.742 755 knižničných dokumentov a 1 295 titulov periodík vychádzajúcich v roku 2019, z toho 199 zahraničných. Štátna
vedecká knižnica a jej organizačný útvar Literárne a hudobné múzeum pripravili pre návštevníkov 1 082 podujatí.
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3. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA
V roku 2018 bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
uzatvorený Kontrakt č. MK-5492/2018-421/15219, v ktorom sú definované činnosti organizácie a ich finančné krytie na rozpočtový
rok 2019. Kontrakt patrí medzi základné plánovacie a organizačné dokumenty knižnice, v ktorom sa vymedzujú vzťahy medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ako ústredným orgánom štátnej správy a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici,
ako organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Kontrakt sa uzatvoril v súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:
 výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009
Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“),
 výkon základných odborných činností múzeí podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 archívna činnosť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 216/2007 Z. z.,
 vedecko-výskumná činnosť,
 sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
Tab. č. 2: Rekapitulácia činností a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2019
(eur)
Finančné krytie  schválený
Finančné krytie  skutočnosť
rozpočet
Výdavky
Názov činnosti
spolu
Prostriedky
Prostriedky
Z iných
Z tržieb Z iných Výdavky
Z tržieb
zo ŠR
zo ŠR
spolu
a výnosov zdrojov
a výnosov zdrojov
a
1
2
3
4
5
6
7
8
Knižničná činnosť podľa zákona
796 396
66 571
1 046 270
77 467
2 516
862 967
1 126 253
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
Múzejná činnosti podľa zákona
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a
260 445
19 152
320 954
20 592
1 200
279 597
342 746
galériách a ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty
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Názov činnosti
a
Archívna činnosť podľa zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach
Vedecko-výchovná činnosť
Spolu

Výdavky
spolu
1

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

92 214

88 287

3 000
1 237 778

3 000
1 148 128

Finančné krytie  skutočnosť
Výdavky
spolu

Prostriedky
zo ŠR

5

6

3927

111 509

107 802

3 707

89 650

3 000
1 583 508

3 000
1 478 026

101 766

Z tržieb
a výnosov
7

Z iných
zdrojov
8

3 716

Objem finančných prostriedkov dohodnutých v kontrakte, ktorý bol určený na krytie výdavkov jednotlivých činností (ďalej len
„príspevok“) bol určený vo výške 1 148 128 eur. Najvyšší objem bežných výdavkov bol vyčlenený pre knižničnú činnosť69,36 %, na
múzejnú činnosť 22,68 %, na archívnu činnosť 7,69 % a najmenší objem bol rozpísaný na vedecko-výskumnú činnosť 0,26 %.
V kontrakte na rok 2019 sa Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len „knižnica“) zaviazala dosiahnuť
rozpočtované vlastné príjmy vo výške 89 650 eur. Vlastné príjmy boli určené predovšetkým na finančné krytie výdavkov súvisiacich s
prevádzkou knižnice a na krytie kapitálových výdavkov.
Skutočnosť k 31. 12. 2019, ktorá zahŕňa aj čerpanie kapitálových výdavkov zo zdroja 131I vo výške 7 000 eur bola vyššia o
329 898 eur. Zvýšené čerpanie bolo upravené 5 rozpočtovými opatreniami určenými na:
 mzdy a odvody o 250 578 eur,
 prioritné projekty 66 500 eur (celkovo sa vyčerpali vo výške 66 500 eur),
 kapitálové výdavky (rekonštrukcia kotolne) vo výške 26 000 eur (tieto sa budú čerpať v roku 2020),
 financovanie kultúrnych poukazov vo výške 2 508 eur.
Vlastné príjmy boli dosiahnuté vo výške 94 134 eur, čo predstavuje zvýšenie o 4 484 eur. Skutočné čerpanie vlastných príjmov
bolo vo výške 101 766 eur.
Prostriedky z dotácií a grantov vo výške 3 716 eur boli určené na ochranu knižničného fondu, organizáciu podujatí, edičnú
činnosť a iné aktivity knižnice.
Prehľad o výške schváleného rozpočtu podľa jednotlivých činností a skutočné čerpanie je znázornené v nasledujúcom grafe.
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Graf. č. 1: Porovnanie skutočnosti so schváleným rozpočtom v členení na činnosti
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Tab. č. 3:

Rekapitulácia výdavkov a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2019 podľa
ekonomickej klasifikácie
(eur)
Skutočnosť finančného krytia k 31.12.2019
Finančné krytie
Názov činnosti
A

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
600 - Bežné výdavky spolu
700 - Kapitálové výdavky
600+700 Spolu

Schválený
rozpočet Prostriedky
zo ŠR
1

2

Z tržieb
a
výnosov
3

Z iných
zdrojov

Spolu

Prostriedky
zo ŠR

4

5

6

Z tržieb
a
výnosov
7

Z iných
zdrojov
8

707 557

697 597

9 960

884 306

883 279

1 027

253 170

249 660

3 510

315 551

315 551

0

265 585

189 405

76 180

339 505

252 172

83 617

3 716

11 466
1 237 778

11 466
1 148 128

89 650

1 148 128

89 650

15 024
1 466 026
12 000
1 478 026

84 644
17 122
101 766

3 716

1 237 778

15 024
1 554 386
29 122
1 583 508

3 716

Príspevok zriaďovateľa určený ako záväzný ukazovateľ dohodnutý v kontrakte vo výške 1 148 128 eur bol rozpisom
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 rozpísaný nasledovne:
1. Záväzný ukazovateľ na bežné výdavky
1 148 128 eur,
z toho na mzdy, platy, a OOV
697 597 eur,
2. Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
67
Skutočnosť k 31.12.2019 bola vo výške 1 583 508 eur.
Rozdiel oproti schválenému rozpočtu predstavuje sumu 345 730 eur a tento zahŕňa výdavky na prioritné projekty vo výške 66
500 eur, výdavky na platy zamestnancov a s nimi súvisiace odvody vo výške 250 578 eur a finančné prostriedky za kultúrne poukazy
vo výške 2 508 eur. Okrem zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu knižnica získala finančné prostriedky z iných zdrojov
vo výške 3 716 eur.
Porovnanie rozpisu schváleného v kontrakte a skutočnosti k 31. 12. 2019 je znázornené v nasledujúcom grafe.
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Graf č. 2: Porovnanie rozpisu schváleného v kontrakte a skutočnosti

3.1

Výkon odborných knižničných činností

V rámci výkonu odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č.
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len knižničný zákon) mala ŠVK v
roku 2018 stanovené hlavné ciele v oblasti doplňovania a budovania knižničného fondu, jeho ochrany a očisty, v oblasti poskytovania
knižnično-informačných služieb, v oblasti kooperácie na budovaní Súborného katalógu knižníc v rámci konzorcia KIS3G a
bibliografického systému SR.
3.1.1 Ciele v oblasti doplňovania knižničného fondu
K 31. 12. 2019 ŠVK BB evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.742 755 knižničných jednotiek. Do knižničného fondu bolo
v priebehu roka spracovaných 10 974 knižničných jednotiek, vyradených bolo 2 128 knižničných jednotiek. Z typologického hľadiska
tvoria fond knižnice knihy, periodiká, kartografické dokumenty, normy, patenty, pohľadnice, hudobniny, audiovizuálne dokumenty,
mikrofilmy, mikrofiše a elektronické dokumenty.
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CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť každoročne rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 2000 knižničných jednotiek.
Plnenie ukazovateľa kontraktu – ukazovateľ bol splnený. Formou kúpy bolo nadobudnutých 2 257 dokumentov, čo
predstavuje 20,57 % celkového prírastku. Celkovo bolo do knižničného fondu v priebehu roka spracovaných 10 974
knižničných jednotiek (7 330 kníh, 2 200 periodík, 1 444 špeciálnych typov dokumentov). Formou povinného výtlačku
bolo nadobudnutých 5 348 dokumentov, formou darov 2 567 dokumentov, zvyšok získala knižnica výmenou,
bezodplatným prevodom a vlastnou edičnou činnosťou. Celkovo boli v roku 2019 na nákup informačných zdrojov
vynaložené finančné prostriedky vo výške 49 984,78 € (monografie – 34 839,95 €, periodiká – 5 082,83 €, databázy –
10 062,- €).
Od zriaďovateľa knižnica v máji získala finančné prostriedky formou prioritného projektu vo výške 27 000,- €.
Finančné prostriedky vo výške 1 000,- € na nákup starých a vzácnych tlačí a dobových pohľadníc poskytlo formou
grantu aj Mesto Banská Bystrica. Znovu musíme konštatovať, že finančné prostriedky na jednu zo základných úloh
knižnice – systematickú efektívnu akvizíciu informačných prameňov – nepostačujú, najmä z dôvodu neustále rastúcich
cien publikácií. Trvalý nákup moderných typov dokumentov, napr. elektronických kníh – si knižnica vôbec nemôže
dovoliť. Prístup k nim zabezpečuje len formou licenčných zmlúv.

Tab. č. 4: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia v rokoch 2017 – 2019
SPÔSOB
NADOBUDNUTIA
Kúpa
Povinný výtlačok
Dar
Bezodplatný prevod
Výmena
Vlastná činnosť
Náhrada

Spolu

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK
FINANČNÁ HODNOTA (V EURÁCH)
2017
2018
2019
2017
2018
3 193
2 956
2 257
53 103,22
52 360,05
4 531
4 291
5 348
60 419,69
54 985,75
2 139
2 075
2 567
20 120,06
20 957,10

2019
46 062,22
74 026,05
26 019,53

378

888

746

4 005,04

9 536,38

5 736,95

70
26
5
10 342

51
59
6
10 326

22
29
5
10 974

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

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

273,60
143,76
45,09
152 307,20
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Tab. č. 5: Prírastok knižničného fondu v rokoch 2017 – 2019
UKAZOVATEĽ
Prírastky celkom
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
pohľadnice
CD platne
hudobniny
mapy
DVD
CD ROM
Prírastky : - kúpou
- povinným výtlačkom
- darom
- výmenou
- bezodplatným prevod.
- vlastnou publikačnou činnosťou
- náhrada

2017

2018
10 342
7 440
1 822
524
85
88
50
36
86
35
176
3 193
4 531
2 139
70
378
26
5

2019
10 326
7 013
1 799
1 027
99
73
26
41
37
70
141
2 956
4 291
2 075
51
888
59
6

10 974
7 330
2 200
894
95
67
74
64
37
35
178
2 257
5 348
2 567
22
746
29
5

Tab. č. 6: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu v rokoch 2017 – 2019
TYP
DOKUMENTU
Knihy
Periodiká
Špeciálne
dokumenty
Normy
Patenty
Spolu

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK
2017
2018
2019
7 440
7 013
7 330
1 822
1 799
2 200

2017

FINANČNÁ HODNOTA (V EURÁCH)
2018
89 252,12
92 981,87
39 073,14
30 285,89

2019
95 935,73
44 366,49

471

388

455

3 267,80

3 445,67

3 209,15

524
85
10 342

1 027
99
10 326

894
95
10 974

6 613,51
28,05
138 234,62

11 977,39
33,33
138 724,15

8 767,15
28,68
152 307,20
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S cieľom rozširovať, modernizovať a inovovať služby knižnice, podporovať rozvoj podnikateľského prostredia, umožniť
pracovníkom vedy, výskumu a vzdelávania prístup (aj vzdialený) k aktuálnym a hodnotným informačným zdrojom sa aj v roku 2019
akvizičná činnosť zameriavala na zabezpečenie elektronických zdrojov. Používatelia služieb mali k dispozícii prístup do plnotextovej
databázy elektronických kníh ProQuest Ebook Central (68 148 kníh), digitálnej databázy slovenských technických noriem STNonline, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek a hudobnej databázy RILM. Formou národnej licencie bol zabezpečený prístup
do databáz Naviga a článkovej databázy GALE. Na základe dohody o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva je
používateľom služieb k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE. Jazykové centrá poskytovali prístup do databáz Shanghai
Library a eLibraryUSA. Pre záujemcov o informácie a dejiny regiónu je sprístupňovaná vlastná bibliografická databáza Pamäť
mesta Banská Bystrica.
Graf č. 3: Prírastok knižničného fondu v roku 2019 podľa vedných odborov
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Graf č. 4: Prírastok knižničného fondu v roku 2019 podľa typu dokumentov
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Graf č. 5: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu v roku 2019 podľa typu dokumentov

Významným zdrojom doplňovania knižničného fondu ŠVK BB sú okrem kúpy a povinného výtlačku dary súkromných osôb a
inštitúcií. Fond jazykových centier bol obohatený vďaka darom: Cervantesovho inštitútu vo Viedni a Veľvyslanectva Španielskeho
kráľovstva (324 kníh, 19 časopisov), Veľvyslanectva Ruskej federácie (osobne odovzdal veľvyslanec A. L. Fedotov 63 kníh, 3
časopisy), Veľvyslanectva USA (1 kniha, 1 DVD), Šanghajskej knižnice (61 kníh), Vydavateľstva Ivana Krasku v Nadlaku,
Rumunsko (25 kníh), Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, Srbsko (9 kníh), Galerije Naivne umetnosti
v Kovačici, Srbsko (2 knihy) a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave (13 kníh), Úradu pre zahraničných Slovákov (29 kníh).
Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sprostredkovala pre ŠVK BB dar (72 kníh, 50 časopisov)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Vzácne zaujímavé dokumenty knižnica získala darom
21
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od Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, ktoré odovzdala p. Helena Mlejová (5), Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (2),
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (2), CVTI SR (7), Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (11).
Na základe dohody o spolupráci a výmene dokumentov s UMB v Banskej Bystrici bol knižničný fond doplnený o 291
exemplárov1 kníh, periodík a CD-ROMov, na základe dohody s Akadémiou umení sme získali 16 kníh. Významnými súkromnými
darcami v roku 2019 boli Daniela Ferienčíková (96 kníh), Zuzana Kopčanová (9 kníh), Marián Ferenčuk (8 kníh do fondu starých a
vzácnych tlačí). 41 darovaných kníh sme získali od anonymných darcov prostredníctvom biblioboxu, ktorý je umiestnený pred
budovou knižnice.
Bezodplatným prevodom sa nám podarilo získať 67 odborných kníh zo zrušenej knižnice Vysokej školy Fresenius v Banskej
Bystrici. V roku 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika sa nám podarilo zakúpiť 19 kníh z dobovej knižnice Spoločnosti M. R.
Štefánika, ktoré boli spracované do vydanej publikácie – Milan Rastislav Štefánik (1880-1919): výberová personálna bibliografia.
Kniha bola prezentovaná na podujatí venovanom M. R. Štefánikovi dňa 2. 12. 2019 v ŠVK BB.
Vzácnou akvizíciou bola kúpa 96 kníh z knižnej pozostalosti významnej osobnosti katolíckej moderny a najbližšieho priateľa Rudolfa
Dilonga Pavla Gašparoviča Hlbinu, slovenského kňaza, básnika, teoretika a prekladateľa.
Fond starých a vzácnych dokumentov bol obohatený aj regionálnou osvetovou knihou Trojí lékařské poučení, vydanou u
banskobystrického tlačiara Jána Štefániho v roku 1813. Jej autorom je lekár Zvolenskej stolice Ján Černej.
3.1.2 Ciele v oblasti spracovania knižničného fondu
CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničných jednotiek.
V súlade s kontraktom boli všetky novozískané dokumenty spracovávané elektronicky v systéme Virtua v spoločnej
databáze clas01 projektu KIS3G. Boli vytvárané úplné katalogizačné záznamy a dodržiavané medzinárodné štandardy
RDA (pre popis kníh), AACR2, ISBD a formát MARC21.
Menne bolo skatalogizovaných 5 740 dokumentov, vecne 5 512 a spolu bolo vytvorených 10 974 záznamov o
exemplároch. 473 bibliografických záznamov minimálnej úrovne, ktoré spracovali iné knižnice kooperujúce na
budovaní súborného katalógu bolo doplnených, čím bola zvýšená úroveň ich spracovania. Výsledky v oblasti
katalogizácie boli ovplyvnené odchodom pracovníčky na materskú dovolenku a zaúčaním novej pracovníčky a tiež
katalogizáciou veľkého množstva zahraničných darov v španielskom, ruskom a čínskom jazyku.
Do skladu bolo v roku 2019 adjustovaných 8 563 knižničných jednotiek a do študovní a jazykových centier 2 220
knižničných jednotiek. Po obsahových previerkach čiastkových fondov študovní a jazykových centier boli menej
využívané tituly preraďované do skladu a často čitateľmi žiadané publikácie zo skladu do študovní. Zároveň boli

1

Pedagogická fakulta 118, Filozofická fakulta 107, Ekonomická fakulta 30, Právnická fakulta 22, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 2, Fakulta
prírodných vied 12

22

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019
spracovávané zoznamy preradených dokumentov a dokumentov navrhnutých na vyradenie pre Komisiu pre obsahovú
previerku a vyraďovanie dokumentov.
Tab. č. 7: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania knižničného fondu v rokoch 2017 – 2019
UKAZOVATEĽ
2017
2018
Bibliografické spracovanie
5 070
5 136
dokumentov
- z toho : knihy
4 019
3 718
periodiká
124
105
normy
435
883
patenty
85
99
pohľadnice
88
73
CD platne
46
25
hudobniny
22
24
mapy
81
30
DVD
35
75
CD ROM
135
104
Autoritové záznamy
32
0
Ukazovateľ
2017
2018
Záznamy o exemplároch
10 342
10 326
- z toho : knihy
7 440
7 013
periodiká
1 822
1 799
normy
524
1 027
patenty
85
99
pohľadnice
88
73
CD platne
50
26
hudobniny
36
41
mapy
86
37
DVD
35
70
CD ROM
176
141
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2019
5 740
4 375
73
814
99
67
74
35
36
33
134
0
2019
10 974
7 330
2 200
894
95
67
74
64
37
35
178
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Retrospektívne spracovanie fondu
V rámci retrospektívneho spracovávania a rekatalogizácie bolo v priebehu roka 2019 menne spracovaných 943, vecne 738 a
bolo vytvorených 1 562 záznamov o exemplároch. Retrospektívne spracovanie fondu bolo zamerané na dokumenty Geologickej
študovne – osobnej knižnice prof. Cambela. Dokumenty boli spracovávané s knihou v ruke (de visu).
Tab. č. 8: Retrospektívne spracovanie knižničného fondu v rokoch 2017 – 2019
UKAZOVATEĽ
2017
Bibliografické záznamy
5 757
Holdingové záznamy
4 904
Záznamy o exemplároch
5 950
Tab. č. 9: Štatistika zo systému Virtua
TYP ZÁZNAMU
Bibliografické záznamy
Holdingové záznamy
Záznamy o exemplároch
Spolu

NOVÉ
5 529
9 104
12 536
27 169

2018

UPRAVENÉ
14 426
3 228
21 774
39 428

2019
3 304
3 129
3 725

943
912
1 562

VYMAZANÉ
58
120
1 751
1 929

SPOLU
20 013
12 452
36 061
68 526

Práca s periodikami
V databáze je bibliograficky spracovaný celý fond periodík, ktoré do knižnice dochádzajú a ktoré knižnica uchováva trvalo vo
viazanej podobe, resp. dočasne na 5 rokov. Evidencia dochádzajúcich titulov periodík (1 295 v počte 1 302 exemplárov) sa realizuje
denne prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. Priebežne boli reklamované nedodané tituly (76) a čísla (184)
periodík. Menne a vecne bolo skatalogizovaných 73 nových titulov.
Priebežne sa plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze class01 projektu KIS3G,
vyplývajúce z poverenia Slovenskej národnej knižnice. Boli vytvárané bibliografické záznamy zahraničných a regionálnych titulov
periodík na požiadanie kooperujúcich knižníc (pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, Galantskú knižnicu v Galante,
Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, Podtatranskú knižnicu v Poprade, Knižnicu ÚĽUV v Bratislave a Záhorskú knižnicu v Senici).
Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú spravuje Univerzitná knižnica v
Bratislave. Do databázy bolo vytvorené 2 nové bibliografické záznamy.
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Tab. č. 10: Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2017 – 2019
UKAZOVATEĽ
2017
Periodiká celkom (počet titulov)
1 330
Z toho : domáce
1 151
zahraničné
179
Podľa spôsobu nadobudnutia (počet
exemplárov):
- kúpa
126
- PV
1 122
- dar
88
- výmena
2
- vlastná činnosť
1

2018

2019
1 345
1 153
192

1 295
1 096
199

146
1 119
84
2
1

165
1 074
59
2
2

Práca v systéme VIRTUA
Zo systému Virtua boli (denne, týždenne, mesačne) generované a tlačené výstupy pre odborné oddelenia knižnice –
upomienky, oznamy o dostupnosti dokumentov, prírastkové zoznamy kníh, periodík a špeciálnych typov dokumentov, mesačné
štatistiky produktivity katalogizácie podľa jednotlivých užívateľov, štatistiky výpožičiek a prolongácií podľa jednotlivých študovní a
štatistiky obslúžených čitateľov podľa jednotlivých operátorov. Podľa požiadaviek vedúcich oddelení a podľa absolvovaných školení
pracovníkov boli vytvárané a upravované kontá používateľov.
V spolupráci s kolegami zo SNK v Martine boli riešené požiadavky do štatistického výkazu KULT za rok 2018 a pod. (počet
exemplárov voľne dostupných v študovniach, počet upomienok odoslaných čitateľom v roku 2018, počet exemplárov spracovaných
elektronicky) a ďalšie výstupy, napr.: zoznam čitateľov, ktorým v r. 2017 skončilo členstvo, zoznam dokumentov, ktorým v zázname
o exemplári ostalo staré číslo lokácie ako podklad pre ručné opravy konzultantmi jazykových centier, zoznamy dokumentov podľa
jednotlivých lokácií ako podklady pre obsahovú previerku geologickej študovne, multimediálnej študovne, príručnej knižnice Centra
slovanských štúdií a fondu kníh signatúr C 52000 – C 63799. Vygenerované boli dáta vo formáte MARC21 a v excelovskom súbore k
zdigitalizovaným knihám podľa čiarových kódov exemplárov a upravený skript pre generovanie štatistík výpožičiek z query reportera
podľa lokácií a miesta uloženia. Pre sprístupnenie nových kníh vo voľnom výbere v priestore zmodernizovaného oddelenia
absenčných služieb bol v systéme Virtua vytvorený nový status „Novinka“, ktorý sa v on-line katalógu používateľom zobrazuje ako
“Novinka – dostupná vo voľnom výbere v požičovni“ a nie je možné na danú knihu zadať žiadanku. S cieľom vypracovania koncepcie
sťahovania a uloženia dokumentov do nových prenajatých skladových priestorov bola zadaná požiadavka na vygenerovanie zoznamu
kníh lokácie 1 000 000 (sklad) s údajmi zobrazujúcimi počet výpožičiek každého dokumentu a rok vydania. V súvislosti s kúpou
samoobslužného zariadenia pre vypožičanie a vrátenie kníh selfcheck do oddelenia absenčných služieb bolo vytvorené samostatné
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konto pre selfcheck a v spolupráci s pracovníkmi oddelenia informačných technológií ŠVK BB boli nastavené parametre podľa
požiadaviek dodávajúcej firmy Cosmotron.
V 2. štvrťroku sa vyskytli problémy s prevádzkou webovského rozhrania on-line katalógu Chamo. Systém bol veľmi
spomalený, spojenie sa často prerušilo, čo komplikovalo vyhľadávanie a objednávanie kníh čitateľmi a spracovanie rešerší
zamestnancami knižnice, čo vyústilo do početných sťažností na služby ŠVK BB. Po zakúpení diskov v SNK sa rýchlosť systému
upravila. Stále však pretrvávajú problémy so samovoľným vyprázdňovaním rešeršného košíka. Na túto chybu systému sme už
niekoľkokrát SNK upozorňovali.
3.1.3 Ciele v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb
CIEĽ:
PLNENIE:

Každoročne zabezpečiť spolu minimálne 205 000 absenčných a prezenčných výpožičiek.
Kontrakt ukladal realizovanie 205 000 výpožičiek (z toho 140 000 absenčných a 65 000 prezenčných).
Celkovo bolo realizovaných 192 813 výpožičiek (plnenie kontraktu na 94,06 %):
 143 377 absenčných výpožičiek, čo je o 3 377 viac ako ukladal kontrakt (z toho 2 432 výpožičiek poskytlo
oddelenie prezenčných služieb – Nemecká študovňa: 883, Britské centrum: 680, InfoUSA: 387, Centrum
slovanských štúdií: 202, Window of Shanghai: 104, Centrum hispánskej kultúry V. Olerínyho: 176).
 Nesplnený bol ukazovateľ prezenčné výpožičky, ktorých bolo evidovaných 49 436. Príčinou je klesajúci počet
študentov vysokých škôl, ale aj zmena správania používateľov a preferencia získavania informácií prostredníctvom
internetu.

Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek bolo poskytnutých 1 658 výpožičiek prostredníctvom MVS/MMVS, čo je
o 558 viac ako ukladal kontrakt (plnenie kontraktu bolo na úrovni 150,73 %). Pre používateľov ŠVK BB bolo realizovaných 546
výpožičiek dokumentov z iných knižníc, z toho 203 elektronicky. Pre iné knižnice bolo poskytnutých 1 042 výpožičiek dokumentov
z fondu ŠVK BB, z toho 99 bolo dodaných elektronicky. Realizovaných bolo 68 výpožičiek MMVS pre používateľov ŠVK BB, z
toho 6 elektronicky.
S cieľom zmodernizovať a zatraktívniť ponúkané knižnično-informačné služby bolo do zmodernizovaných priestorov
oddelenia absenčných služieb zakúpené samoobslužné zariadenie selfcheck.
V marci 2019 bolo otvorené nové jazykové centrum – Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, ktoré je venované
zakladateľovi slovenskej hispanistiky a základ jeho fondu tvorí časť jeho osobnej knižnice. Pri príležitosti otvorenia študovne knižnica
sprístupnila výstavu Za hispánskou kultúrou  Životná cesta Vladimíra Olerínyho a vydala druhé doplnené vydanie výberovej
bibliografie Vladimír Oleríny: Preklady zo španielčiny a portugalčiny. Prostredníctvom nových kontaktov na Veľvyslanectvo
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Španielska v Bratislave a Veľvyslanectvo Argentíny vo Viedni sa knižnici otvárajú nové možnosti spolupráce s knižnicami v týchto
krajinách. V súvislosti s otvorením Centra knižnica podpísala zmluvu o spolupráci s Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici.
Tab. č. 11: Používatelia a návštevníci knižnice – prehľad za roky 2017 – 2019
UKAZOVATEĽ

2017

Aktívni používatelia
(s platnou identifikačnou kartou)
Používatelia registrovaní
a preregistrovaní v danom roku
- z toho do 15 rokov
Návštevníci knižničných služieb spolu2
z toho:
- návštevníci požičovne
- návštevníci študovní
- návštevníci katalógov
- návštevníci e-služieb
Počet transakcií

2

2018

2019

8 214

7 541

7 052

5 196

4 899

4 500

9
73 079

3
72 264

14
72 918

42 304
24 756

38 151
28 038

39 077
25 901

2 586
3 433
156 066

2 447
3 628
123 359

2 216
5 724
63 4453

Údaj je uvedený na základe reálnej návštevnosti.
Údaj o počte návštevníkov, ktorí od 1. 1. do 31. 12. 2019 využili knižničné služby  zo systému VIRTUA. Veľký rozdiel vo výsledkoch oproti
predchádzajúcim rokom avizovali pracovníci SNK v Martine na porade dňa 5. 9. 2018, kedy oznámili úpravu skriptov pre generovanie štatistík. V skripte bolo
odstránené započítavanie transakcií čitateľom. Je to údaj vyjadrujúci len počet čitateľov, ktorí v systéme Virtua urobili nejakú transakciu.
3
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Tab. č. 12: Návštevníci a výpožičky v študovniach za roky 2018  2019
ŠTUDOVŇA

NÁVŠTEVNOSŤ
2018

VÝPOŽIČKY
2018

2019

2019

Spolu
Oddelenie prezenčných služieb spolu
Univerzálna študovňa
Študovňa odborných periodík
Window of Shanghai
Študovňa digitálnych dokumentov
Študovňa viazaných periodík
Študovňa špec. tech. a legisl. dok.
Hudobné átrium
Nemecká študovňa
Centrum slovanských štúdií
InfoUSA
Britské centrum
Centrum hispánskej kultúry Vladimíra
Olerínyho4
Wi-fi zóna 5
Tvorivé centrum
Letná čitáreň
Oddelenie výskumu a bibliografie
Čítacie a internetové pracovisko pre
nevidiacich
Bibliograficko-informačné a databázové
centrum
Študovňa starých a vzácnych dokumentov
Študovňa knihovníckej literatúry

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

31 271
23 874
3 814
2 983
984
202
2 883
276
2 491
2 808
1 242
2 148
771

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

49 436
47 420
8 838
13 173
113
247
11 762
296
4 217
6 926
946
264
326

24
938
905
268

1 535
260
1 364
113

41
11
-

300
12
-

3 004

2 027

873

897

-

-

-

-

2 748

1 792

70

88

243
13

210
25

790
13

771
38

4

Údaje za september – december, kedy bola študovňa zriadená. Oficiálne bola študovňa slávnostne otvorená v marci 2019.
Štatistiky sú do konca mája, od júna je wifi free

5
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ŠTUDOVŇA

NÁVŠTEVNOSŤ
2018

Elektronické služby
Virtuálna knižnica
 STN online


ProQuest Ebook CentralTM



EZB, NAVIGA, RILM

Referenčné služby

CIEĽ:
PLNENIE:

VÝPOŽIČKY
2018

2019

2019

3 628

5 724

1 373

1 119

16

21

132

110

1928

1 013

871

596

502

571

370

413

1182

4 119

-

-

Každoročne zabezpečiť minimálne 6 500 aktívnych používateľov a 140 000 návštevníkov knižnice.
Služby knižnice využívalo 7 052 aktívnych používateľov, čo je o 552 viac ako určil kontrakt. Registrovaných
používateľov bolo 4 500, o 500 menej, ako predpokladal plán na rok 2019. Z toho nových používateľov bolo 1 877 čo
je o 77 viac ako bolo plánovaných.
Počet používateľov, ktorí urobili v roku 2019 v systéme VIRTUA nejakú transakciu bol 63 445. Celkový počet
návštevníkov knižnice, vrátane návštevníkov podujatí bol 136 541. Z uvedeného počtu bolo 72 918 návštevníkov,
využívajúcich knižnično-informačné služby. Z toho počet návštevníkov využívajúcich tradičné knižnično-informačné
služby bol 67 194 (požičovňa, katalógy, študovne), elektronické služby využilo 5 724 používateľov (z toho 1 605
využilo služby virtuálnej knižnice a 4 119 využilo referenčné služby).

Tab. č. 13: Návštevnosť internetovej stránky ŠVK v rokoch 2018 a 2019
2018
2019
123 043
114 157
Návštevníci
567 390
492 961
Počet zobrazení
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3.1.4 Ciele v oblasti správy, ochrany a revízie knižničného fondu
CIEĽ:

Na úseku správy, ochrany a revízie knižničného fondu zabezpečovať komplex úloh v oblasti uchovávania,
revízie, ochrany a vyraďovania dokumentov z knižničného fondu ŠVK BB. Viesť a ochraňovať základné
evidencie týkajúce sa vyraďovania knižničného fondu, budovať systém revíznych katalógov. Dodržiavať plán
revízií a obsahových previerok knižničného fondu.
PLNENIE: Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných 1 497 zväzkov periodík za rok 2018 a 2019 a na dočasné uchovávanie
na 5 rokov 355 zväzkov. Na ochranu knižničného fondu neboli poskytnuté finančné prostriedky formou prioritného
projektu od zriaďovateľa. Väzba odborných periodík sa realizuje z rozpočtu organizácie dodávateľsky v kníhviazačskej
dielni v Žiline.
Čiarovými kódmi sú priebežne označované všetky spracovávané dokumenty a tiež dokumenty spracovávané v rámci
retrospektívnej katalogizácie. V roku 2019 bolo spolu čiarovými kódmi označených 13 127 exemplárov.
Čipmi RFID boli označované všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných periodík a
retrospektívne spracované knihy, žiadané čitateľmi na vypožičanie. Spolu bolo v roku 2019 čipmi označených 9 109 dokumentov.
Tab. č. 14: Označovanie dokumentov čipmi RFID v rokoch 2009 – 2019
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Spolu

Počet čipov

12 217

10 063

31 772

55 086

74 651

99 884

51 475

40 063

25 195

8 674

9 109

418 189

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu
Ochrana knižničného fondu v skladoch a informačných dokumentov, ktoré sprístupňuje knižnica používateľom absenčne
a prezenčne v študovniach a jazykových centrách knižnice je hlavnou úlohou oddelenia správy fondov.
V súlade s plánom na rok 2019 bola vykonávaná revízia knižného fondu signatúr C 35 500 – C 63 799 (36 208 exemplárov),
revízia príručnej knižnice Študovne knihovníckej literatúry (1 820 exemplárov), fond kníh sign. S po retrospektívnom spracovaní (3
446 exemplárov), príručka Centra slovanských štúdií (1 887 exemplárov). Celkom v roku 2019 bol odrevidovaný fond v počte 43 361
exemplárov. Revízia bola vykonaná fyzicky, t.j. každý dokument bol porovnaný s revíznym katalógom, so zoznamom dokumentov
vygenerovaným v SNK. Chýbajúce dokumenty boli dohľadávané.
Na základe plánu obsahových previerok knižničného fondu ŠVK BB na rok 2019 bolo Komisiou pre obsahovú previerku
a vyraďovanie dokumentov posúdených a z dôvodu poškodenia, zastarania duplicity a nedohľadania po revíziách v roku 2010 – 2019
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vyradených 1 806 kníh v hodnote 3 009,44 €, 91 kn. j. periodík v hodnote 114,45 € a 231 kn. j. špeciálnych typov dokumentov v
hodnote 330,51 € (1 mikrofilm, 228 noriem, 2 hudobniny). Celkom bolo z fondu knižnice vyradených 2 128 dokumentov v hodnote 3
454,40 €.
Vyradené knižničné jednotky boli v zmysle platnej smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu ponúknuté
knižniciam na Slovensku a ich zoznam bol zverejnený na portáli Infolib.
Tab. č. 15: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu
2018
UKAZOVATEĽ
2017
Zrevidovaný knižničný fond
401 503 kn. j.
610 465 kn. j.
Vyradené dokumenty
1 992 kn. j.
7 327 kn. j.
z toho - knihy
721 kn. j.
260 kn. j.
1 271 kn. j.
0
 periodiká


špeciálne dokumenty

0 kn. j.

7 067 kn. j.
(mikrofiše, CD, CD-ROM)

2019
43 361 kn. j.
2 128 kn. j.
1 806 kn. j.
91 kn. j.
231 kn. j.
(normy, mikrofilm,
hudobniny)

V roku 2019 bola pre MK SR spracovaná správa o komplexnej revízii knižničného fondu, ktorá prebiehala v rokoch 2004 –
2018. V zmysle žiadosti z 21. 9. 2015 č. MK-990/2015-222/13989 boli na MK SR už dňa 28. 9. 2015 zaslané vyžiadané podklady,
týkajúce sa revízie knižničného fondu za roky 2004 – 2014.
ŠVK BB je knižnicou s fondom nad 100 000 knižničných dokumentov a podľa §14 ods. 2 zákona č. 126/2015 Z. z. o
knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a
v znení vyhlášky č. 201/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe
vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach bola revízia fondu
uskutočňovaná v priebehu 15 rokov formou čiastkových revízií. Cieľom revízie knižničného fondu je fyzické porovnanie skutočného
počtu knižničných jednotiek s počtom knižničných jednotiek, ktoré tvoria knižničný fond knižnice. Ako podklad k revíziám boli
použité základné evidencie knižničného fondu: revízny katalóg, katalóg príručiek, adjustačné preberacie protokoly, prírastkové
zoznamy, výstup dát z databázy VIRTUA. Revízie boli vykonávané fyzicky za účasti revíznej komisie. Každá knižničná jednotka bola
označená pečiatkou s dátumom vykonania revízie. Revízia sa uskutočňovala počas plnej prevádzky knižnice. O každej vykonanej
čiastkovej revízii je vyhotovená zápisnica, podpísaná členmi revíznej komisie, ktorá obsahuje počet odrevidovaných dokumentov,
počet chýbajúcich dokumentov, počet dohľadaných dokumentov. V rokoch 2004 – 2018 bolo vykonaných 50 revízií, odrevidovaných
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bolo spolu 1.653 558 knižničných jednotiek. 898 knižničných jednotiek (čo je 0,543 ‰ celkového odrevidovaného fondu) v hodnote 2
145,82 € bolo dlhodobo nedohľadaných a boli vyradené.
Úsek knižničných skladov
Na úseku skladov boli vykonané práce súvisiace s ochranou dokumentov – kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry
a ich manuálna očista od prachu, evidencia teploty a vlhkosti v priestoroch skladu. V priebehu roka bola vykonaná očista 3 143 m
políc kníh v sklade v hlavnej budove Lazovná 9. Zároveň bola vykonaná kontrola poškodených dokumentov, na základe ktorej bolo
do preväzby odovzdaných 101 knižničných jednotiek.
Zamestnanci zabezpečovali prípravu dokumentov pre absenčné výpožičky, expresné výpožičky dokumentov v počte 634,
zabezpečovali dokumenty pre prezenčné výpožičky (knihy, viazané periodiká, mikrofilmy), uloženie vrátených dokumentov,
zakladanie dokumentov adjustovaných z oddelenia fondov, označovali dokumenty čiarovými kódmi a čipmi RFID. Pre oddelenie
doplňovania a spracovania fondov na retrospektívne spracovanie a kódovanie vyberali a znovu zakladali do políc knihy z externého
skladu a dokumenty z Knižnice akademika Cambela. Objednané a vyskladnené dokumenty si v roku 2019 neprevzalo 1 258 čitateľov,
čo predstavuje spolu 2 233 kn. j.
V rámci plánovaného rozšírenia externého skladu na Zvolenskej ceste bol vypracovaný plán umiestnenia regálov a
harmonogram sťahovania dokumentov. Bola podpísaná zmluva o prenájme nových skladových priestorov o rozmere 880 m². V
druhom polroku bolo zakúpených 42 nových regálov s kapacitou 588 políc. Prepravná spoločnosť previezla z Penovho domu do
skladu na Zvolenskej ceste knihy sign. A 45 000 – A 89 500, ktoré boli následne uložené do regálov (cca 45 800 knižničných
jednotiek).
Knihárske práce sa realizovali na základe požiadaviek jednotlivých oddelení knižnice a pracovníkov skladov, ktorí počas roku
2018 pripravovali poškodené dokumenty a odborné periodiká. Súčasťou knihárskych prác bolo aj rezanie a skladovanie materiálov a
laminovanie. Pre verejnosť je v ponuke vyhotovenie albumu „Deň, na ktorý sa nezabúda“. Vyhotovených bolo 7 albumov.
Tab. č. 16: Reprografické práce v roku 2019
Reprografické práce

rok 2019

Mäkká
a špirálová
väzba
179

Tvrdá
väzba
175

Ostatné
/skladanie
pozvánok,
materiálov/

Väzba
spolu

1 789

354

32

Rezanie

50 370

Laminovanie

35

Vyhotovenie
albumov
7
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3.2

Múzejná činnosť

CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť rozšírenie zbierkových predmetov kúpou v počte minimálne 300 zbierkových predmetov
Kúpou bolo nadobudnutých 154 zbierkových predmetov. Celkovo sa zbierkový fond LHM v roku 2019 rozrástol o 596
jednotiek. Komisia pre tvorbu zbierok zasadla štyrikrát. Zbierkové predmety boli získavané kúpou – 154, darom – 112
a vlastnou činnosťou pracovníkov – 330 v súlade so zameraním múzea na dokumentáciu literárneho a hudobného
života regiónu.
1. Zbierkové predmety získané darom:
 Rymrenko, Igor  scéngrafiky a typografika
 Tomášková, Alžbeta – archiválie, drobné tlače a fotografie
 Bábkové divadlo na Rázcestí – reália a archivália
 Pohorelec, Tomáš – typografika
 Kuniak, Juraj – typografiky
 Kováč, Mikuláš – výtvarné umenie
 Medzibrodské kočovné divadlo – ekranária
 Ťažký, Ladislav – fotografia
 M-Bravo – ekranárie
 Divadelný súbor Malá chova z Malachova – ekranárie
 Divadelná súbor Jána Chalupku mesta Brezna – reálie, ekranárie a drobné tlače
 Karvaš, Peter – reálie, archiválie, typografiky a fotografie
2. Zbierkové predmety získané kúpou:
 Botto, Ján – typografika
 Gregor-Tajovský, Jozef – archiválie
 Gajdoš, Vladimír – archiválie a typografiky
 Rodinné bábkové divadlo – scénografika
3. Zbierkové predmety získané vlastnou činnosťou:
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Marčok, Viliam – archiválie a drobné tlače
Kováč, Mikuláš – archiválie
Murgaš, Jozef – reálie, archiválie, typografiky, drobné tlače, výtvarné umenie a fotografie
Žáry, Štefan – typografika a drobná tlač
Bartoš, Miroslav, Sarvaš, Juraj, Vansová, Terézia, Šebo, Jozef, Gombala, Eduard, Rázus, Martin, Divadlo J. G.
Tajovského, Divadlo Akadémie umení, Divadelný súbor. J. Chalupku, Hriňovské divadlo, Divadlo Zelienka,
DOS Ráztočan, Medzibrodské kočovné divadlo, M-Bravo, Chalupkovo Brezno, Tajovského divadelné dni,
ZÁLA, Špandiv, Literárna bašta, Mesto Banská Bystrica, Sládkovičova Radvaň – drobné tlače
Pogorielová, Jana – drobné tlače a fotografie
Piljar, František – typografiky a drobné tlače
Kapusta, Miroslav, Tasler, Ivan, Poliaková, Blanka, Chudoba, Andrej, Valent, Pavol, Plinotvič, Ivan, Hamar,
Juraj, Škripková, Iveta, Almanach slovenskej literatúry – typografika Kováčova Bystrica 2014 – 2018,
Melicherčíková, Marcela, Litera 2 – typografiky
Divadlo A. Sládkoviča – fotografia
Bábkové divadlo na Rázcestí – drobné tlače a ekranárie
Univerzitná noc literatúry – reálie a drobné tlače

Tab. č. 17: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31. 12. 2019
Prírastky celkovo

Odbor

Skatalogizované
celkovo

Skatalogizované
v danom roku

Literatúra

p. č.
21 069

ks
31 611

evid. č.
22 961

ks
evid. č.
27 775
447

Hudba

18 026

28 108

20 488

30 027

Spolu

39 095

59 719

43 449

57 802
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Úbytok
v danom roku
evid. č.

ks

ks

447

0

0

149

149

0

0

596

596

0

0
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Tab. č. 18: Akvizícia za roky 2018 – 2019
2018

2019

Odbor

prír. č.

jd.

ks.

prír. č.

jd.

ks

Hudba

97

97

97

14

14

14

Literatúra

200

200

200

410

410

410

Knižnica-liter. Zbierky

61

61

61

37

37

37

Knižnica-hud. zbierky

119

119

119

135

135

135

Súčet

477

477

477

596

596

596

Tab. č. 19: Akvizícia za rok 2019 podľa spôsobu nadobudnutia
Odbor
Literatúra
Hudba
Spolu

Prírastky
p. č.
447
149
596

ks
447
149
596

Vlastný
výskum
p. č.
ks
330
330
0
0
330
330

Spôsob nadobudnutia
Dar
Zámena

Kúpa
p. č.
5
149
154

ks
5
149
154

p. č.
112
0
112

ks
112
0
112

p. č.
0
0
0

ks
0
0
0

Prevod
p. č.
0
0
0

ks
0
0
0

Tab. č. 20: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ
2014
2015
Prvostupňová evidencia zbierok
Počet (jd)
Počet (jd)
Novospracované zbierky
282
552
Retrospektíva
326
882
SPOLU:
608
1434

2016
Počet (jd)
369
865
1234

2017
Počet (jd)
456
549
1 005

2018
Počet (jd)
511
453
964

2019
Počet (jd)
596
281
877

Druhostupňová evidencia zbierok
Novospracované zbierky

Počet (jd)
356

Počet (jd)
669

Počet (jd)
414

Počet (jd)
582

Počet (jd)
433

Počet (jd)
407
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Retrospektíva
SPOLU:

2014
717
1 140

2015
918
1 298

2016
872
1 228

2017
537
1 206

2018
514
928

2019
752
1 334

Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala 4-krát. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte
596 prírastkových čísel. Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G spracovaných 281 jednotiek. Spolu bolo v systéme ESEZ 4G
spracovaných 877 jednotiek.
Druhostupňová evidencia zbierok
Na druhostupňovej evidencii sa podieľali štyria kurátori. Bolo spracovaných 1 334 jd / 1 334 ks zbierkových predmetov.
Kategorizácia zbierkového fondu
Kategorizácia zbierkových predmetov z literatúry a hudby sa neuskutočnila, nakoľko platná legislatíva kategorizáciu
nevyžaduje.
Konzervátorské a fotografické práce
Konzervované boli zbierkové predmety, ktoré boli inštalované v rámci výstav, ako aj predmety novoprijaté do zbierok.
Realizované boli fotografické práce pre výstavné účely, pre bádateľov, z podujatí a pod. v počte 4 372 snímok. Uskutočnila sa
fotodokumentácia 50 podujatí. Boli vyhotovené skeny do tlače a pre bádateľské účely v počte 95 ks. Do novín, kníh a časopisov bolo
poskytnutých 233 ks fotografií.
Dokumentačná činnosť
Zo všetkých podujatí a výstav LHM boli zhromažďované propagačné a dokumentačné materiály. Archívne a elektronicky bola
spracovaná dokumentácia vlastných podujatí. Bola vedená evidencia publikačnej činnosti zamestnancov LHM i cudzích autorov o
múzeu, evidencia uskutočnených podujatí, výstav a edičnej činnosti LHM. Odborní zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii
osobností, umeleckých telies a inštitúcií, súborov a podujatí na evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, prostredníctvom
fotografií, audio a videozáznamov. Zdokumentovaných bolo 39 podujatí.
Špecializované audiovizuálne pracovisko
Na pracovisku bola vytvorená elektronická databáza audio nahrávok, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 2000 položiek. Bolo
realizovaných 43 videozáznamov z podujatí, fotodokumentácia 32 podujatí, bolo spracovaných 17 záznamov pre partnerské inštitúcie,
67 záznamov pre kurátorov, zdigitalizovaných spolu 201 audio a videonahrávok, premagnetovaných 201 ks dokumentov.
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CIEĽ:
PLNENIE:

Každoročne zabezpečiť realizáciu 40 výstav.
Celkovo sa uskutočnilo 63 výstav (57 vo výstavných priestoroch ŠVK BB a 6 putovných výstav mimo ŠVK BB).
Najvýznamnejšie výstavy boli prezentované v Galérii v podkroví (v počte 8), ktorú navštívilo 1 866 návštevníkov.
V átriu knižnice sa uskutočnilo 10 výstav, z toho 6 sa konalo s vernisážou. Na 1. poschodí sa sprístupnilo 9 výstav s 2
vernisážami. Vo vitrínach na 1. a 2. poschodí sa uskutočnilo 9 výstav. V iných priestoroch sa konalo 21 výstav s 5
vernisážami. Medzi zaujímavé a pre verejnosť atraktívne výstavy patrili: Čarovný svet bábok a bábkového divadla,
a výstava Miroslav Bárdi, Miroslav Bartoš: V krajine – výstava olejomalieb. Putovných výstav bolo 6 z toho 4 boli
prezentované v zahraničí.
Výstavná činnosť v ŠVK BB sa v r. 2019 riadila plánom schválenej výstavnej činnosti. Podarilo sa udržať i nadviazať
novú spoluprácu s renomovanými kunsthistorikmi, profesionálnymi galériami, súkromnými zberateľmi umenia.

Tab. č. 21: Zoznam výstav realizovaných v roku 2019
Galéria v podkroví
Dátum
Názov a charakteristika výstavy
6. 12. – 19. 1. 2019
Karol Félix: Digitálne a iné sny – výstava
malieb a grafiky
24. 1. – 1. 3 2019
Miroslav Bárdi, Miroslav Bartoš:
V krajine – výstava olejomalieb
14. 3. – 3. 5. 2019
SOCHÁRSKY SALÓN
Pavol Štesko, Martin Jánoš, Marek Betka
16. 5. – 12. 7. 2019
Čarovný svet bábok a bábkového divadla
18. 7. – 6. 9. 2019
Luka Brase: In site BB – výstava
maliarskej tvorby
12.9. – 18. 10. 2019
Igor Piačka: Kráľ, kat a klaun  výstava
malieb a grafiky
24. 10. – 29. 11. 2019
Drahoš Alojz: Sochárske invencie 
sochy, kresby, maľby
5. 12. – 24. 1. 2020
Vladimír Gažovič: Miniart – výstava
k 80. narodeninám umelca
Átrium
11. 12. – 26.1. 2019
Lýdia Dejlová – Poézia mnohopárovej
celopaličkovanej čipky
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Organizátor
autor

Počet návštevníkov
131

autori

302

autori

231

Literárne a hudobné múzeum
autor

615
154

autor

155

autor

151

autor

127

autorka

verejné priestory
(50 vernisáž)
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29. 1. – 1. 3. 2019
5. 3. – 5. 4. 2019
9. 4. – 10. 5. 2019
14. – 24. 5. 2019
30. 5. – 28. 6. 2019
2. 7. – 3. 9. 2019
10. 9. – 30. 10. 2019
12. 11. – 6. 12. 2019
10.12. – 24.1. 2019
1. poschodie
4. 12. – 29. 1. 2019
5. 2. – 15. 3. 2019
19. 3. -26. 4. 2019
30. 4. – 17. 5. 2019

Študentský ateliér  prezentácia
študentských prác Súkromnej strednej
umeleckej školy vo Zvolene
Peter Pařízek: Poézia stromov – výstava
fotografií prírody
Najkrajší kalendár a najkrajšia kniha
o Slovensku – výstava ocenených
kalendárov a kníh
Reinhard Kleist: Berlínske mýty/
Berliner Mythen – výstava komiksov
Yang Xinsheng: Šanghaj a šanghajské
stavby L. E. Hudeca  výstava fotografií
Ján Kališka – Divadelný a hudobný
plagát – výstava hudobného
a divadelného plagátu
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku –
bannerová výstava
Vojtek Miroslav: Afrika – výstava
cestovateľských fotografií
Ing. arch. Ľudovít Kupkovič: Ecce homo
– výstava fotografií ľudí 4 kontinentov

SSUŠ Zvolen

verejné priestory

autor

verejné priestory

Klub fotopublicistov
Slovenska

verejné priestory
(60 vernisáž)

Vesmír očami detí – víťazné práce
z celoslovenskej prehliadky výtvarných
prác
Reinhard Kleist: Berlín v komikse –
výstava komiksov
Svetielko nádeje – výstava venovaná
aktivitám združenia
Michal Boľfa: Poézia cez objektív 
výstava fotografií krajiny a zvierat

Hvezdáreň Banská Bystrica

verejné priestory

Nemecká študovňa, Goethe
Institut Bratislava
OZ Svetielko nádeje

verejné priestory

autor

verejné priestory
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Nemecká študovňa, Goethe verejné priestory
institut
Window of Shanghai, Hudec (65 vernisáž)
Cultural Development Centre
autor
verejné priestory
(34 vernisáž)
Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory

autor

verejné priestory
(55 vernisáž)
verejné priestory
(44 vernisáž)

autori

verejné priestory
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22. 5. – 5. 7. 2019

Jordan Kolarov: Bulharsko – známe
a neznáme, výstava fotografií,

Centrum slovanských štúdií,
verejné priestory
Veľvyslanectvo Bulharskej
(41 vernisáž)
republiky v Slovenskej
republike, Bulharský kultúrny
inštitút v Bratislave, Dom
národov  Raduana

10. 7.  13. 9. 2019

Gustáv Šimkovič – výstava k 140.
výročiu narodenia hudobného skladateľa
Juraj Pančuška: Výtvarné objavovanie
života  grafika, výstava graf. listov
Tibor Andrašovan: Dialógy – bannerová
výstava
Vesmír očami detí, výtvarné práce
z celoslovenskej výtvarnej súťaže

Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory

autor
Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory
(32 vernisáž)
verejné priestory

Hvezdáreň BB

verejné priestory

P. O. Hviezdoslav a jeho tvorba

Oddelenie fondov
Oddelenie výskumu a
bibliografie
Oddelenie fondov

verejné priestory

Oddelenie fondov
Oddelenie výskumu a
bibliografie

verejné priestory

1. 10. – 31. 10. 2019
6. 11. – 6. 12. 2019
10. 12. – 20. 1. 2019
1. poschodie (vitríny)
2. 1. 2019  31. 5. 2019
3. 6. 2019  30. 9. 2019

1. 10. 2019-

Farebná krása kníh – výstava kníh
oceňovaných výtvarných umelcov
z fondu knižnice
Milan Rastislav Štefánik v dokumentoch
knižnice

Výstavné priestory na 2. poschodí (vitríny)
15. 1. – 15. 3. 2019
Šimon Jurovský  komentovaná výstavka Literárne a hudobné múzeum
venovaná slovenskému hudobnému
skladateľovi, autorovi baletov, spevohier,
komornej, scénickej a filmovej hudby.
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verejné priestory

verejné priestory
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20. 3. – 17. 5. 2019

3. 6. 2019 – 18. 7. 2019
22. 7. – 27. 9. 2019
1. 10. – 28. 11. 2019
3. 12. 2019  31. 1.2020

Iné priestory
13. 12. 2018 – 28. 2. 2019

Alfréd Zemanovský  komentovaná
výstavka venovaná hudobnému
skladateľovi, organizátorovi hudobného
spevu na Slovensku, vedúcemu
redaktorovi hudobného vydavateľstva
Supraphon a Opus.
Litera 2 predstavuje  výstavka venovaná
tvorbe a aktivitám členov literárneho
klubu Litera 2.
Ladislav Ťažký  výstavka venovaná
slovenskému prozaikovi, dramatikovi,
scenáristovi a publicistovi.
Jozef Gregor Tajovský  výstavka
venovaná slovenskému prozaikovi,
dramatikovi, a publicistovi.
Ján Egry  výstavka venovaná
slovenskému hudobnému skladateľovi,
hudobnému pedagógovi a regenschorimu
pri príležitosti 195. výročia jeho
narodenia.

Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory

Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory

Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory

Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory

Literárne a hudobné múzeum

verejné priestory

Bylinky v tradičnej čínskej medicíne –
výstava bannerov – chodba na 2. posch.
pred Galériou

Window of Shanghai,
Konfuciova učebňa tradičnej
čínskej medicíny pri Fakulte
zdravotníctva SZU so sídlom
v Banskej Bystrici
Oddelenie fondov,
Oddelenie výskumu a
bibliografie
Centrum slovanských štúdií

verejné priestory
(80 vernisáž)

2. 1. 2019  18. 3. 2019

TOP prírastky knižničného fondu v roku
2018

7. 1.  30. 4. 2019

Úrovňové a dvojjazyčné čítanky 
výstava dokumentov z fondu Centra
slovanských štúdií
40

verejné priestory
verejné priestory
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4.  28. 2. 2019
4. 2.  31. 5. 2019

7. 3. – 5. 4. 2019

11. 3. – 3. 5. 2019

18. 3.  7. 6. 2019
9. 4.  10. 5. 2019

9. 4. – 10. 5. 2019
2. 5.  31. 7. 2019

Židia v poľskom vojsku – panelová
výstava, 1. posch. pred kanceláriou
prezidenta
Bauhaus 1919  1933  výstava
publikácií z fondu knižnice pri
príležitosti 100. výročia založenia
vysokej umeleckej školy Bauhaus
v Nemecku

Centrum slovanských štúdií,
Poľský inštitút v Bratislave

verejné priestory
(31 vernisáž)

Nemecká študovňa

verejné priestory

Archeologické múzeum Sofia pri
Bulharskej akadémii vied: Zrkadlo času.
Krása žien v priebehu storočí – výstava
bannerov  on line katalógy
Za hispánskou kultúrou – Životná cesta
Vladimíra Olerínyho  výstava bannerov
k otvoreniu Centra hispánskej kultúry, 2.
posch. pred Galériou
Ako žijú a tvoria Slováci žijúci v
zahraničí – výstava dokumentov z fondu
knižnice
100 rokov po vojne, oživené príbehy,
100 après la guerre, les histoires
ressuscitées  výstava komiksov III. L
Gymnázia J.G. Tajovského – on line
katalógy
Martin Pap: Príbehy z temného kúta –
výstava insitného umelca, spoločenská
sála
Alexandr Sergejevič Puškin  výstava
kníh z fondu Centra slovanských štúdií
pri príležitosti 220. výročia narodenia
ruského klasika

Bulharský kultúrny inštitút v
Bratislave

verejné priestory
(35 vernisáž)

Centrum hispánskej kultúry
Vladimíra Olerínyho

verejné priestory
(120 vernisáž)

Oddelenie fondov

verejné priestory

Alliançe Francaise Banská
Bystrica

verejné priestory

Báčske kultúrne centrum

verejné priestory

Centrum slovanských štúdií

verejné priestory
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14.  31. 5. 2019
10. 6.  18. 10. 2019
25. 9. 2019

15. 10. – 6. 11. 2019
18. 10. 2019
4.  29. 11. 2019
26. 11. 2019  31.1.2020

3. 12. 2019  10. 1. 2020
10. 12. 2019  31. 1. 2020
2. 12. – 31. 12. 2019

Jozef Pilsudski. Štátnik Poľska a Európy
– výstava bannerov, online katalógy
Cestujeme na dovolenku  bedekre a
cestopisy z fondu knižnice
DEKD Dotknite sa kultúrneho dedičstva
 čaro knižných ilustrácií  výstava
knižných ilustrácií z fondu ŠVK BB

Poľské kultúrne stredisko
Bratislava
Oddelenie fondov

verejné priestory

Štátna vedecká knižnica,
Literárne a hudobné múzeum,
Pro Bibliothecae

14

30 Jahre Mauerfall / 30 rokov od pádu
múru
Bohuslav Cambel  výročie narodenia
Kyvadlo  vedecká hračka, výstava
bannerov a trojrozmerných exponátov,
Librarium, on line katalógy
Architektúra na malej ploche  výstava
poštových známok s tematikou
architektúry pri príležitosti inaugurácie
poštovej známky architekta L. E.
Hudeca, prízemie
Viktor Vasnecov: Radosti
architektonickej tvorby… z kolekcie
Múzea Abramcevo – on line katalógy
Čínska akupunktúra  Profesor Li Chunri
predstaví akupunktúrnu metódu moxa,
prízemie
Vojtech Rušín: Poézia ľudskej duše –
pred galériou

Nemecká študovňa

verejné priestory

Oddelenie fondov
Vedecká hračka, občianske
združenie; Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici
Poštové múzeum Banská
Bystrica, Window of
Shanghai

verejné priestory
1 070
(vernisáž)
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verejné priestory

verejné priestory

Ruské centrum vedy a kultúry verejné priestory
v Bratislave
Fakulta zdravotníctva SZU so
sídlom v Banskej Bystrici

verejné priestory

autor

verejné priestory
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Tab. č. 22: Putovné výstavy prezentované v roku 2019
Dátum
Názov výstavy
Organizátor
7.  20. 1. STO100PY  rok 1918 v literárnej a Literárne a hudobné múzeum
2019
hudobnej kultúre regiónu (Radnica
mesta Banská Bystrica)
Ľudové hudobné nástroje na
Literárne a hudobné múzeum
14.  18.
Slovensku (Dubna, Rusko)
2. 2019
Literárne a hudobné múzeum
20. 3.  3. Vychovával ma život a literatúra
(Poniky)
4. 2019
ŠVK BB
2. 4.  20. U nás taká obyčaj... (Studijní a
vědecká knihovna v Hradci Králové)
4. 2019
Literárne a hudobné múzeum
7.  30. 5. Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku
2019
(Etnografické múzeum, Plovdiv,
Bulharsko)
Ľudové hudobné nástroje na
Literárne a hudobné múzeum
12. 10. 
12. 11.
Slovensku  Galéria insitného
2019
umenia Kovačica (Kovačický
október)
CIEĽ:
PLNENIE:

Počet návštevníkov
verejné priestory
verejné priestory
verejné priestory
verejné priestory
verejné priestory
(98 vernisáž)
verejné priestory

Zabezpečiť realizáciu 400 kultúrno-výchovných aktivít.
Celkovo sa uskutočnilo 1 082 podujatí, z toho Literárne a hudobné múzeum zorganizovalo 693 vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít. Realizované boli prednášky, semináre, špecializované vyučovacie hodiny
pre študentov, tvorivé dielne, voľno-časové kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť, špecializované aktivity pre
znevýhodnené skupiny spoluobčanov, ako aj cyklické podujatia: Slovo, čo um i srdce tvoje posilní – súťaž v rétorike;
festival Literárna Banská Bystrica, Galéria talentov, Vansovej Lomnička, Kováčova Bystrica, Noc múzeí a galérií,
Sviatok hudby, podujatia v rámci Európskeho dňa jazykov, podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Uskutočnili
sa stretnutia s autormi a prekladateľmi kníh, besedy k premiéram opier. V rámci cyklu Osobnosti boli predstavení:
Marián Pecko  režisér slovenských a zahraničných bábkových i činoherných divadiel a Eva Michalová 
vysokoškolská učiteľka, hudobná kritička, publicistka. Pri príležitosti 20. výročia cyklu Osobnosti sa uskutočnilo
slávnostné spoločenské stretnutie Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich?, na ktoré boli pozvané všetky
osobnosti predstavené za uplynulých 20 rokov. Literárne a hudobné múzeum si pripomenulo 50. výročie svojho vzniku
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slávnostnou akadémiou. V cykle Literárne a hudobné večery sa uskutočnilo podujatie Hodiny naspäť tikajú pri
príležitosti 85. výročia narodenia Mikuláša Kováča.
Formou podujatí a publikačných výstupov boli prezentované významné výročia osobností a udalostí:
 20. výročie cyklu Osobnosti,
 30. výročie od pádu Berlínskeho múru,
 50. výročie vzniku Literárneho a hudobného múzea,
 50. výročie Woodstocku,
 75. výročie vylodenia v Normandii,
 85. výročie narodenia Mikuláša Kováča  spisovateľ,
 100. výročie od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika,
 100. výročie narodenia Jozefa Šebu  pedagóg a kultúrno-osvetový pracovník,
 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.

3.3

Archívna činnosť

CIEĽ:
PLNENIE:

Poskytnutie služieb pre minimálne 10 externých a 30 interných bádateľov.
V rámci archívnej činnosti poskytlo Literárne a hudobné múzeum služby pre 19 externých a 53 interných bádateľov.

CIEĽ:
PLNENIE:

Zrealizovať výpožičky v objeme 1 000 archívnych dokumentov.
Zrealizované boli výpožičky v objeme 935 archívnych dokumentov.

CIEĽ:

Vykonať digitalizáciu archívnych dokumentov v počte 1000 zbierkových predmetov LHM a 500 knižničných
dokumentov.
Literárne a hudobné múzeum vykonalo základné odborné ošetrenie 316 jednotiek a digitalizáciu 800 jednotiek.
Pokračovala digitalizácia knižničných dokumentov fondu starých a vzácnych tlačí (knihy a periodiká) a dobových
pohľadníc, ktorú zabezpečovalo oddelenie doplňovania a spracovania knižničných fondov v spolupráci s oddelením
výskumu a bibliografie. Zdigitalizovaných bolo 210 dokumentov, väčšina z obdobia 18. a 19. storočia. Išlo hlavne o
slovaciká a dokumenty obsahovo súvisiace s územím Slovenska (Uhorska) z deponovaného fondu Seminárnej knižnice.
Pohľadnice sú prístupné v priestoroch budovy knižnice prelinkovaním priamo z bibliografického záznamu v on-line
katalógu. Pracovníci oddelenia informačných technológií nakonfigurovali server na ukladanie dát a zabezpečili voľne
dostupný prezentačný softvér.

PLNENIE:
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V súvislosti s odchodom pracovníka digitalizácie bola digitalizácia kníh a periodík od apríla do septembra pozastavená.
Z tohto dôvodu bola digitalizácia printových dokumentov spomalená a plán nebol splnený.
V oblasti digitalizácie zvukových dokumentov bolo digitalizovaných 150 CD a 2064 skladieb.
Tab. č. 23: Výkony v oblasti digitalizácie knižničného fondu za roky 2013 – 2019
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
Počet kníh
382
438
290
358
448
Počet strán
51 237
177 330
159 017
146 130
142 037
Počet pohľadníc
71
105
382
146
88
Počet máp
0
2
0
0
0
Počet dokumentov spolu
453
545
672
504
536

2018
300
111 739
72
0
372

Tab. č. 24: Prehľad výkonov v oblasti digitalizácie zvukových dokumentov (CD) v rokoch 2008 – 2019
Rok
2008-2009

Počet CD
437

Počet skladieb
4 807

2010

26

364

2011

44

574

2012

292

3 912

2013

274

4 010

2014

169

2 205

2015-2016

180

2 376

2017

213

3 008

2018

193

2 457
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2019
130
40 920
80
0
210

Spolu
2 346
828 410
944
2
3 292
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CIEĽ:
PLNENIE:

Rok
2019

Počet CD
150

Počet skladieb
2 064

SPOLU

1 978

25 777

Každoročne zabezpečiť realizáciu 10 výstav.
Literárne a hudobné múzeum zabezpečilo realizáciu 15 výstav zo svojich zbierok:
 STO100PY rok 1918 v literárnej a hudobnej kultúre regiónu (Radnica mesta Banská Bystrica, 7.  20. 1. 2019)
 Šimon Jurovský  komentovaná výstavka venovaná slovenskému hudobnému skladateľovi, autorovi baletov,
spevohier, komornej, scénickej a filmovej hudby (ŠVK BB, 15. 1.  15. 3. 2019)
 Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (Dubna, Rusko, 14.  18. 2. 2019)
 Alfréd Zemanovský  komentovaná výstavka venovaná hudobnému skladateľovi, organizátorovi hudobného spevu
na Slovensku, vedúcemu redaktorovi hudobného vydavateľstva Supraphon a Opus (ŠVK BB, 20. 3.  17. 5. 2019)
 Vychovával ma život a literatúra (Poniky, 20. 3.  3. 4. 2019)
 Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (Etnografické múzeum, Plovdiv, Bulharsko, 7.  30. 5. 2019)
 Čarovný svet bábok a bábkového divadla (ŠVK BB, 16. 5.  12. 7. 2019)
 Litera 2 predstavuje - výstavka venovaná tvorbe a aktivitám členov literárneho klubu Litera 2 (ŠVK BB, 3. 6.  18.
7. 2019)
 Ladislav Ťažký  výstavka venovaná slovenskému prozaikovi, dramatikovi, scenáristovi a publicistovi (ŠVK BB,
22. 7.  27. 9. 2019)
 Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (ŠVK BB, 10. 9.  30. 10. 2019)
 Gustáv Šimkovič  výstava k 140. výročiu narodenia hudobného skladateľa (ŠVK BB, 10. 7.  13. 9. 2019)
 Jozef Gregor Tajovský  výstavka venovaná slovenskému prozaikovi, dramatikovi, a publicistovi (ŠVK BB, 1. 10.
 28. 11. 2019)
 Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (Galéria insitného umenia Kovačica, Srbsko, 12. 10.  12. 11. 2019)
 Tibor Andrašovan: Dialógy (ŠVK BB, 6. 11.  6. 12. 2019)
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 Ján Egry  výstavka venovaná slovenskému hudobnému skladateľovi, hudobnému pedagógovi a regenschorimu pri
príležitosti 195. výročia jeho narodenia (ŠVK BB, 3. 12. 2019  31. 1. 2020)

3.4

Vedecko-výskumná činnosť

Odborní zamestnanci vykonávali výskumnú činnosť na základe Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a
vývoj, ktoré bolo ŠVK BB na základe konania v roku 2016 opätovne udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na
obdobie ďalších šiestich rokov (v zmysle Výnosu z 29. 9. 2016 pod číslom 2016-20998/39233:2-26C0).
CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť práce na 12 vedeckovýskumných úlohách.
Úlohy plánovanej vedeckovýskumnej činnosti plnili zamestnanci oddelenia výskumu a bibliografie a Literárneho
a hudobného múzea. Celkovo pracovali na 12 úlohách (z toho LHM riešilo 6 úloh). Autorsky zabezpečovali tvorbu diel
z oblasti knižničného výskumu, múzejníctva, vedno-odborovej, personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky.
Budovali vlastné databázy bibliografických a biografických informácií. Čiastkové výstupy boli publikované formou
príspevkov v zborníkoch, médiách, projektov, výstav a formou akvizície nových zbierok.

Výskumné úlohy LHM:
Ochotnícke divadlá v Banskej Bystrici a okolí (Mgr. Z. Troligová)
Čiastková úloha: prezentácia súčasných divadelných súborov
 Výstup: akvizícia dokumentov
Tradície bábkarstva v banskobystrickom regióne (Mgr. M. Lásková)
Čiastkové úlohy: dokumentácia Festivalu ŠPANDIV, dokumentácia bábkového divadla Pod balkónom a Harry Theater, Krajské
bábkové divadlo v Banskej Bystrici
 Výstup: akvizícia zbierkových predmetov
Beatová hudba v Banskej Bystrici (Mgr. I. Šimig)
Čiastkové úlohy: dokumentácia oblasti Bigbítoých omší, súborov v katedrálnom chráme v Banskej Bystrici, dokumentácia
osobností beatovej hudby v Banskej Bystrici, súbor The Duncans, dokumentácia osobností beatovej hudby na Slovensku
s prepojením na B. Bystricu – doplnenie autorskej výstavy
 Výstup: akvizícia zbierkových predmetov, doplnenie autorskej výstavy
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Literárne tradície Banskej Bystrice (Mgr. L. Panáčková)
Čiastková úloha: Literárne tradície Banskej Bystrice v r. 2000 – 2010
 Výstup: akvizícia zbierkových predmetov
Osobnosti v múzeách (Mgr. S. Šváčová, PhD.)
Čiastková úloha: Jozef Murgaš, Jozef Gregor Tajovský (145. výročie narodenia)
 Výstup: akvizícia zbierkových predmetov, publikovanie výsledkov výskumu na vedeckej konferencii a v zborníku z
konferencie
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (Mgr. M. Lásková, Mgr. L. Panáčková, Mgr. J. Pevčíková, Mgr. I. Šimig,
Mgr. S. Šváčová, PhD.)
Výstup: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici – monografia
Výskumné úlohy oddelenia výskumu a bibliografie:
Bibliografický systém národného odboja a SNP
Čiastková úloha: Slovenská republika 1939 – 1945 (Mgr. D. Chalupeková)
 Výstup: Do elektronickej databázy KIS3G bolo spracovaných 48 bibliografických záznamov.
Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región (Mgr. V. Ťažká, PaedDr. I. Očenáš, PhD.)
 Výstup: Pokračovanie v systematickej biografickej dokumentácii a aktualizácii databázy biobibliografických údajov o
významných osobnostiach s väzbou na banskobystrický región. Celkovo bolo do databázy biobibliografických údajov
spracovaných 9 biografických hesiel. Pri príležitosti XX. výročia cyklu Osobnosti bol vydaný biografický slovník Čím by bola
Banská Bystrica a región bez nich? 2. diel, v ktorom je publikovaných 52 biografických hesiel.
Čiastková úloha: Osobnosť M. R. Štefánik (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. V. Ťažká, Mgr. M. Danková, PhD., PaedDr. I.
Očenáš, PhD.)
 Výstup: Milan Rastislav Štefánik (1880  1919): výberová personálna bibliografia. Bibliografia obsahuje 5 615
bibliografických záznamov. Ďalším výstupom bolo slávnostné spoločenské stretnutie pri príležitosti 20. výročia cyklu
Osobnosti so spomienkou na M. R. Štefánika.

48

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019
Čiastková úloha: Vladimír Oleríny (Mgr. D. Chalupeková, Mgr. V. Ťažká)
 Výstup: Vladimír Oleríny. Preklady zo španielčiny a portugalčiny. Knižné vydania: výberová bibliografia. Bibliografia
obsahuje 189 bibliografických záznamov.
Dejiny knižnej kultúry (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. M. Danková, PhD.)
Čiastková úloha: Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica
 Výstup: Výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice a fondu starých
a vzácnych dokumentov ŠVK BB. Do databázy KIS3G bolo spracovaných 20 knižničných jednotiek z fondu Seminárnej
knižnice Banskobystrického biskupstva a fondu starých a vzácnych dokumentov ŠVK BB.
Dejiny knižnej kultúry (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. M. Danková, PhD.)
Čiastková úloha: Dejiny školských knižníc na Slovensku
 Výstup: Výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice. Do databázy KIS3G
bolo spracovaných 11 knižničných jednotiek z fondu Seminárnej knižnice Banskobystrického biskupstva.
Program regionálnej retrospektívnej bibliografie (Mgr. V. Ťažká)
Čiastková úloha: Pamäť mesta Banská Bystrica
 Výstup: Celkovo bolo do databázy Pamäť mesta spracovaných 91 bibliografických záznamov.
Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti) (PhDr. B. Snopková, PhD., Mgr. D. Chalupeková, Mgr. V. Ťažká)
Čiastková úloha: TLib – Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi
 Výstup: XVIII. ročník odborného seminára TLib s medzinárodnou účasťou a recenzovaný zborník príspevkov.
CIEĽ:
PLNENIE:

Spolupracovať na 1 vedeckovýskumnom projekte.
Literárne a hudobné múzeum bolo partnerom projektu Zväzu múzeí na Slovensku. Výstupom projektu bola vedecká
konferencia so zahraničnou účasťou Museologica literaria 2019.

CIEĽ:

Autorsky zabezpečiť 50 diel najmä z oblasti knižničnej a informačnej vedy, múzejníctva, vedno-odborovej,
personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky, vrátane výstav v nadväznosti na vedeckovýskumnú
činnosť a 8 edičných titulov
Celkovo bolo uverejnených 164 publikačných výstupov (viď. Zoznam publikačnej činnosti, s. 50 – 59), z toho 64
článkov v periodiku Knižničné noviny, ktoré vydáva ŠVK BB. Tlačou vyšlo 14 edičných titulov (viď. Edičná

PLNENIE:
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a vydavateľská činnosť, s. 59 – 62). Odborní zamestnanci prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti na
domácich a zahraničných podujatiach, publikovali monografie, odborné štúdie, články, recenzie, boli zostavovateľmi
vedeckých a odborných zborníkov, bibliografií, a i.
Zoznam publikačnej činnosti
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)
 DOKTOROVÁ, Oľga. Z histórie spolupráce knižnice – dotyky s ruskou kultúrou. In: Larisa Anatoljevna SUGAJ, ed. Russkaja
kuľtura v sovremennom mire (filologia, kuľturologija, translatológia). Sbornik naučnych dokladov. Banská Bystrica:
Občianske združenie Mladá Rossija, 2019, s. 116  120. ISBN 978-80-973146-6-8.
 TATÁRIKOVÁ Monika. Katalóg knižnice banskobystrického biskupského seminára sv. Karola Boromejského zo začiatku 19.
storočia. In: Kniha 2019: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2019, s. 200 –
209. ISBN 978-80-8149-120-7.
 TROLIGOVÁ, Zlata. Divadelná kultúra. In: Marianna BÁRDIOVÁ et al. Malachov, živé striebro medzi medenou Bystricou a
zlatou Kremnicou: monografia obce. Malachov: Obec Malachov, 2019, s. 302  312. ISBN 978-80-570-0729-6.
 UHRÍKOVÁ, Veronika. Slovanské jazyky v Centre slovanských štúdií. In: Spisovné jazyky východných a západných Slovanov
v synchrónii a diachrónii: otázky teórie. Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Belianum, 2019, s. 131  135. ISBN 97880-1624-4.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
 POLÁKOVÁ, Ivana. Kratučké objatia: príbeh martinsko-jičínskej literárnej spolupráce. In: Zdeňka MIKULECKÁ, ed. XXI.
kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů [online]. Hradec Králové: Studijní a veděcká knihovna, 2019, s. 124
 133 [cit. 2019-10-17]. ISBN 978-80-7052-134-2. Dostupné na: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVKHK/XXI-kolokvium-slovenskych,-moravskych-a-ceskych-bi.aspx
 POLÁKOVÁ, Ivana a Miroslav TUMA. Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v srdci Slovenska (95. výročie vzniku a 80.
výročie uvedenia do života). In: Bohumír FIALA a Veronika VASILOVÁ, eds. Vzdelávanie dospelých v minulosti a dnes:
zborník z medzinárodnej. konferencie – Stát a vzdělávání dospělých – usporiadanej dňa 7. 2. 2019 v Prahe pri príležitosti 100.
výročia prijatia zákona č. 67/1919 Sb. Praha: Asociace Instituci vzdelávaní dospělých v ČR, Bratislava: Národné osvetové
centrum, 2019, s. 34  41. ISBN 978-80-7121-360-4.
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)
 ALBERT, Tomáš. Kurzy počítačovej gramotnosti – deväťročné skúsenosti v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. In:
Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi: zborník príspevkov zo 18. ročníka odborného seminára pre
zamestnancov knižníc TLib. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019, s. 69 – 77. ISBN 978-80-89388-99.
 DOKTOROVÁ, Oľga. Zelené átrium – skúsenosti z dobrej praxe. In: Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej
praxi: zborník príspevkov zo 18. ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib. Banská Bystrica: Štátna
vedecká knižnica, 2019, s. 85 – 89. ISBN 978-80-89388-99.
 KATUŠČÁK, Dušan. Automatická transkripcia rukopisných textov READ a TRANSKRIBUS (experiment s transkripciou
listov Andreja Kmeťa). In: Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi: zborník príspevkov zo 18. ročníka
odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019, s. 21  37. ISBN 97880-89388-99.
 POLÁKOVÁ, Ivana, Ľuboslava RUSNÁKOVÁ a Marta BORNEMISZOVÁ. Upísali život Tatrám. In: Eva GRESCHOVÁ,
ed. Tatry v dokumentoch – zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 12. a 13. 9. 2018 v Slovenskom múzeu
ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2019,
s. 109  123. ISBN 978-80-89933-19-8.
 POLÁKOVÁ, Ivana. Milan Hodža – osobnosť európskeho formátu. In: M. DOMENOVÁ, ed. Z dejín národnej kultúry
Slovenska I. (udalosti. osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa). Prešov: Štátna vedecká
knižnica, 2019, s. 183 – 192. ISBN 978-80-89614-64-6.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)
 UHRÍKOVÁ, Veronika. Úloha Centra slovanských štúdií vo vzdelávaní sa v slovanských jazykoch. In: Slovanské spisovné
jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext. Zborník abstraktov vedeckých prác. Banská
Bystrica: Belianum, 2019, s. 52  53. ISBN 978-80-557-1542-1.
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
 ŠVÁČOVÁ, Soňa at all. Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019.
ISBN 978-80-89388-90-5.
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BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (4)
 LÁSKOVÁ, Mária. Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea. Bábkarský fond. In: Soňa ŠVÁČOVÁ et all. Literárne a
hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019, s. 54  77. ISBN 978-80-89388-90-5.
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea. Literárny fond. In: Soňa ŠVÁČOVÁ et all. Literárne
a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019, s. 33  53. ISBN 978-80-89388-90-5.
 ŠIMIG, Imrich. Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea. Hudobný fond. In: Soňa ŠVÁČOVÁ et all. Literárne a
hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019, s. 78  115. ISBN 978-80-89388-90-5.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Z dejín Literárneho a hudobného múzea. In: Soňa ŠVÁČOVÁ et all. Literárne a hudobné múzeum v
Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019, s. 12  30. ISBN 978-80-89388-90-5.
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (7)
 CIGLAN, Ivan. Knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu v 21. storočí. In: ITlib. Informačné technológie a knižnice.
2019, roč. 22, č.1, s. 19 – 23. ISSN 1336-0779.
 GUZMICKÁ, Ingrid. 100. výročie narodenia Jána Albrechta. In: Knižnica. 2019, roč. 20, č. 1, s. 77 – 80. ISSN 1336-0965.
 CHALUPEKOVÁ, Dana. TLIB 2019. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2019, roč. 27, č. 3, s. 45 - 48. ISSN 13357905.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici vstúpilo do druhej polstoročnice. In: Múzeum. 2019, roč.
65, č. 2, s. 48 – 51. ISSN 0027-5263.
 UDŽAN, Rastislav. Poštová známka venovaná architektovi L. E. Hudecovi. In: Arch. 2019, roč. 24, č. 12, s. 61  62. ISSN
1335-1575.
 UHRÍKOVÁ, Veronika. Spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. In:
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2019, roč. 27, č. 2, s. 50  53. ISSN 1335-7905.
 UHRÍKOVÁ, Veronika. Referenčné služby v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. In: Knižnica. 2019, roč. 20, č. 2, s.
18  23. ISSN 1336-0965.
Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2019/Kniznica_2019_02.pdf
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2)
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Ciele a ich ne/naplnenie. In: Knižná revue. 2019, roč. 29, č. 10, s. 25  26. ISSN 1210-1982.
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 POLÁKOVÁ, Ivana. ACTA ANDRAGOGICA 6. In: Pedagogika.sk [online]. 2019, roč. 10, č. 2, s. 156  158 [cit. 2019-0415]. ISSN 1338-0982. Dostupné na: http://www.casopispedagogika.sk/recenzie/matulcik-julius-ed-acta-andragogica-6-ivanapolakova.html
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (6)
 POLÁKOVÁ, Ivana. Pocta človeku  Martin Benka. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac [online]. 2019,
roč. 26, č. 1-2, s. 18  21 [cit. 2019-02-17]. ISSN 1213-0249. Dostupné na:
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_01_02_2019.pdf
 POLÁKOVÁ, Ivana. Knihy Turca. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac [online], 2019, roč. 26, č. 6, s. 16
 18 [cit. 2019-06-17]. ISSN 1213-0249. Dostupné na: http://www.klubsk.net/Listy/Listy_6_2019.pdf
 POLÁKOVÁ, Ivana . Sen Konštantínov – jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej. In: Listy Slovákov a
Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac [online]. 2019, roč. 26, č. 9, s. 18  19 [cit. 2019-09-17]. ISSN 1213-0249. Dostupné na:
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_9_2019.pdf
 POLÁKOVÁ, Ivana . Oživotvorenie MS si v Martine pripomenuli odhalením busty Dr. Jána Vanoviča. In: Listy Slovákov a
Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac [online]. 2019, roč. 26, č. 10, s. 10  12 [cit. 2019-10-17]. ISSN 1213-0249. Dostupné
na: http://www.klubsk.net/Listy/Listy_10_2019.pdf
 POLÁKOVÁ, Ivana. Miloš Kovačka – 1940-2019: tak odchádzajú najvernejší, najoddanejší, tí, ktorí svoje povolanie spomedzi
všetkých milujú... In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac [online]. 2019, roč. 26, č. 10, s. 22  23 [cit.
2019-10-17]. ISSN 1213-0249. Dostupné na: http://www.klubsk.net/Listy/Listy_10_2019.pdf
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Jozef Murgaš  Počujete ma? Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019. ISBN 978-80-89388-88-2.
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (6)
 BÔBOVÁ Mária, Monika DANKOVÁ a Veronika ŤAŽKÁ, eds. Milan Rastislav Štefánik (1880  1919): výberová
personálna bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2019. ISBN 978-80-89388-91-2.
 CHALUPEKOVÁ, Dana, ed. Inteligentné technológie a vzdelávanie v kižničnej praxi: zborník príspevkov z 18. ročníka
odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal dňa 20. – 21. mája 2019. Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica, 2019. ISBN 978-80-89388-89-9.
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 CHALUPEKOVÁ, Dana a Veronika ŤAŽKÁ, eds. Vladimír Oleríny. Preklady zo španielčiny a portugalčiny. Knižné vydania:
výberová bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019. ISBN 978-80-89388-86-8.
 OČENÁŠ, Ivan a Veronika ŤAŽKÁ, eds. Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? 2. Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici, 2019. ISBN 978-80-89388-92-9.
 POLÁKOVÁ, Ivana a Alena SOCHUĽÁKOVÁ, eds. Miroslav Bielik: personálna bibliografia vydaná pri príležitosti
autorovej sedemdesiatky. Martin: Turčianska knižnica, 2019. ISBN 978-80-89911-05-9.
 TROLIGOVÁ, Zlata, ed. Jediným áno roztočený vesmír. Zborník literárneho klubu LITERA 2. Banská Bystrica: Spolok
slovenských spisovateľov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou, 2019. ISBN 978-80-8194-120-7.
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (53)
 GUZMICKÁ, Ingrid. Zrodila sa hviezda Barbra v januárovom Hudobnom átriu ŠVK. In: Bystricoviny.sk [online]. © 20082019 [cit. 2019-01-02]. Dostupné na: https://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/zrodila-sa-hviezda-barbra-januarovomhudobnom-atriu-svk/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Iain M. Banks: Pomysli na Fléba. In: Multiverzum [online]. [cit. 2019-01-04]. Dostupné na:
https://multiverzum.sk/iain-m-banks-pomysli-na-fleba/
 CHALUPEKOVÁ, Dana. Slovenka. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 11. 01. 2019. Dostupné na:
http://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica-slovenka/
 TURČINOVÁ, Natália a Li CHUN-RI. Profesor Li vymenil na pár rokov Čínu za Banskú Bystricu. In: U nás doma [online].
Rádio Regina, 24. 01. 2019, 10:00 h. Dostupné na: http://reginastred.rtvs.sk/clanky/u-nas-doma/185929/profesor-li-vymenilna-par-rokov-cinu-za-banskubystricu?fbclid=IwAR1vz5c6c7RTbEU7KOaqRfSlpWzk5bb26uAZMOWk1NKdJoiFZC_Azhd5N9Y
 GUZMICKÁ, Ingrid. [Príbehy hudobných legiend v Hudobnom átriu a pripravované podujatia na mesiac február 2019]. In:
Ranné ladenie [online]. Rádio Devín, 31. 1. 2019, 10.22 h. Dostupné na: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturnydennik/187286/rozhovor-s-ingrid-guzmickou
 BUBNIAK, Branislav. Cementáreň. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 08. 02. 2019. Dostupné na:
http://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-cementaren/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Čitateľský mesačník XXV. John Fiske: jak rozumět populární kultuře (Akropolis, 2017). In:
Multiverzum [online]. [cit. 2019-02-11]. Dostupné na: https://multiverzum.sk/citatelsky-mesacnik-xxv/
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 UHRÍKOVÁ, Veronika. [Centrum slovanských štúdií  Jakustko – tajuplná Sibír]. In: Národnostný magazín (Ruský magazín)
[online]. RTVS, 25. 02. 2019, 15.35 h. Dostupné na: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14079/181022#1625
 FIĽOVÁ, Katarína. En Banská Bystrica se inaugurará el Centro de Cultura Hispánica "Vladimír Oleríny". In: Buenos días
Eslovaquia periódico [online]. [cit. 2019-03-06]. Dostupné na: https://www.buenosdiaseslovaquia.sk/en-banska-bystrica-seinaugurara-el-centro-de-cultura-hispanica-vladimir-oleriny/
 BUBNIAK, Branislav. ZVT. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 08. 03. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica-zvt/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Kvety pre Algernona  Daniel Keyes. In: Fantasy knihy [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné na:
https://fantasyknihy.multiverzum.sk/kvety-pre-algernona-daniel-keyes
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Doupě | Zhroucení koně. In: Medzi knihami [online]. [cit. 2019-04-05]. Dostupné na:
https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/doupe--zhrouceni-kone-1/
 ŤAŽKÁ, Veronika. Smrečina. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 05. 04. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-smrecina/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. RECENZE: Maggie Stiefvaterová, Zázraky padlých svätých. In: SARDEN [online]. [cit. 2019-04-08].
Dostupné na: http://www.sarden.cz/2019-04-08-0100/recenze-maggie-stiefvaterova-zazraky-padlych-svatych
 PEVČIKOVÁ, Jozefa. Čitateľský mesačník XXVII. Maggie Stiefvaterová: Zázraky padlých svätých (Slovart, 2019). In:
Multiverzum [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupné na: https://multiverzum.sk/citatelsky-mesacnik-xxvii/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Namiesto Moru motýle. In: Medzi knihami [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné na:
https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/namiesto-moru-motyle/
 FIĽOVÁ, Katarína. "Soirée franco-espagnole" : cultura, música, baile y gastronomía en Banská Bystrica. In: Buenos días
Eslovaquia periódico [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné na: https://www.buenosdiaseslovaquia.sk/soiree-franco-espagnolecultura-musica-baile-y-gastronomia-en-banskabystrica/?fbclid=IwAR0V63QDncDwmGu9Lvbf_xr9vsP0ShXMZ1JU83QfpuRfRTSeKxMj3QU7Fo8
 PANÁČKOVÁ, Lucia. UNIS UMB má novú hru! (2019). In: Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
[online]. ©2016 www.ff.umb.sk [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literaturya-literarnej-vedy/fotogaleria/studentske-aktivity-a-zaujmy/unis-umb-ma-novu-hru-2019.html
 PANÁČKOVÁ, Lucia. DS UNIS UMB aj tento rok navštívil Akademický Prešov (2019). In: Filozofická fakulta Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. ©2016 www.ff.umb.sk [cit. 2020-01-30]. Dostupné na:
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https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/studentske-aktivity-a-zaujmy/dsunis-umb-aj-tento-rok-navstivil-akademicky-presov-2019.html
PANÁČKOVÁ, Lucia. Hodiny naspäť tikajú. In: Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici [online].
©2016 www.ff.umb.sk [cit. 2019-06-26]. Dostupné na: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-aliterarnej-vedy/fotogaleria/studentske-aktivity-a-zaujmy/hodiny-naspat-tikaju-2019.html
TATÁRIKOVÁ, Monika. Povodeň 1974. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 03. 05. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-povoden-1974/
MAJLING, Peter. Povodeň 1974. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 03. 05. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-povoden-1974/
PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Fantastika nie je deťom cudzia. In: Fantasy knihy [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné na:
https://fantasyknihy.multiverzum.sk/cs/fantastika-nie-je-detom-cudzia/
PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Deti krvi a kostí: Tomi Adeyemi. In: Fantasy knihy [online]. [cit. 2019-05-22]. Dostupné na:
https://fantasyknihy.multiverzum.sk/cs/deti-krvi-a-kosti-tomi-adeyemi/
PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Prečo sa bojíme drakov? In: Medzi knihami [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na:
https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/preco-sa-bojime-drakov
BÔBOVÁ, Mária. Sásová. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 14. 06. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-sasova/
SNOPKOVÁ, Blanka a Oľga DOKTOROVÁ. Medzinárodná spolupráca a stimuly ďalšieho rozvoja knižnice. Príklady dobrej
praxe v ŠVK v Banskej Bystrici. In: 8. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ Deň 1 [online]. 18. 6. 2019.
Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=7WJZB0vHRcM&feature=youtu.be
SNOPKOVÁ, Blanka a Oľga DOKTOROVÁ. Medzinárodná spolupráca a stimuly ďalšieho rozvoja knižnice. Príklady dobrej
praxe v ŠVK v Banskej Bystrici. In: Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ [online]. ©2019 Univerzitná
knižnica
v Bratislave
[cit.
2020-01-27].
Dostupné
na:
https://kolokvium.ulib.sk/wpcontent/uploads/2019/06/B14_P_Snopkova_SK.pdf
KATUŠČÁK, Dušan. Európsky výskumný projekt transkripcie rukopisných textov: možnosti spolupráce krajín V4.
[Prezentácia]. In: Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ [online]. ©2019 Univerzitná knižnica v Bratislave
[cit. 2020-01-27]. Dostupné na: https://kolokvium.ulib.sk/wp-content/uploads/2019/06/B40_P_Katuscak_SK.pdf
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 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Kirké  Madeline Millerová. In: Fantasy knihy [online]. [2019-06-19]. Dostupné na:
https://fantasyknihy.multiverzum.sk/cs/kirke-madeline-millerova/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Predstavujeme: George R. R. Martin  Oheň a krv. In: Fantasy knihy [online]. 24. 6. 2019. ©2020
Fantasy knihy [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://fantasyknihy.multiverzum.sk/cs/predstavujeme-george-r-r-martin-ohena-krv/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Lucia Halová: Porovnávanie s CZ prekladom nám poskytlo viac slobody: rozhovory. In: Fantasy knihy
[online]. 10. 7. 2019. ©2020 Fantasy knihy [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://fantasyknihy.multiverzum.sk/cs/luciahalova-porovnavanie-s-cz-prekladom-nam-poskytlo-viac-slobody/
 BUBNIAK, Branislav. Plážové kúpalisko. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 12. 07. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-plazove-kupalisko/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Stopařův průvodce po galaxii jazyků – Yens Wahlgren. In: Fantasy knihy [online]. 05. 08. 2019. ©2020
Fantasy knihy [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://fantasyknihy.multiverzum.sk/cs/stoparuv-pruvodce-po-galaxii-jazykuyens-wahlgren/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Královská krev – Alejandro Jodorowsky. In: Multiverzum [online]. 05. 08. 2019. [cit. 2020-01-30].
Dostupné na: https://multiverzum.sk/kralovska-krev-alejandro-jodorowsky-dongzi-liu/
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Vedeli ste, že...? alebo o jednej streche, ktorá nabúrala pohľad na Koniec sveta. In: Medzi knihami
[online]. 6. 8. 2019. ©2020 Art-fórum pre literatúru, n. o. [cit. 2020-01-30]. Dostupné na:
https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/vedeli-ste-ze-alebo-o-jednej-streche-ktora-naburala-pohlad-na-koniec-sveta/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Game (NOT) over: o leveloch a otvorených svetoch. In: Medzi knihami [online]. 07. 08. 2019. © 2020
Art-fórum pre literatúru, n. o. [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/game-not-over-oleveloch-a-otvorenych-svetoch
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Po novom... po našom!. In: Medzi knihami [online]. 21. 08. 2019. © 2020 Art-fórum pre literatúru, n.
o. [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/po-nasom-po-novom/
 BUBNIAK, Branislav. Amfiteáter. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 06. 09. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-amfiteater/
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Literatúra na Scénickej žatve. In: Medzi knihami [online]. 09. 09. 2019. © 2020 Art-fórum pre
literatúru, n. o. [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/literatura-na-scenickej-zatve/
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 PANÁČKOVÁ, Lucia. Zberný dvor v pravom zmysle slova. In: Medzi knihami [online]. 23. 09. 2019. © 2020 Art-fórum pre
literatúru, n. o. [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/zberny-dvor-v-pravom-zmysle-slova/
 BUBNIAK, Branislav. Pamätník SNP. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 04. 10. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica-pamatnik-snp/
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Posúvam niť ďalej. In: Medzi knihami [online]. 28. 10. 2019. © 2020 Art-fórum pre literatúru, n. o.
[cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/posuvam-nit-dalej/
 BUBNIAK, Branislav. PKO. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 31. 10. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica-pko/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Jozef Gregor Tajovský. In: Televízny klub nepočujúcich [online]. RTVS, 16. 11. 2019, 16:04  25:45.
Dostupné na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14153/203664
 DOKTOROVÁ, Oľga. Úloha knižnice ako modernej pamäťovej inštitúcie na ceste popularizácie vedy, neformálneho
vzdelávania a získavania zahraničných skúseností. In: Konferencia: Vedecká hračka v edukácii (prvý deň) [online]. 16. 1.
2020. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=23GLnJeGe4Q
 SKUBACHOVÁ, Barbora. Štátna vedecká knižnica  miesto hravého poznávania. In: Konferencia: Vedecká hračka v edukácii
(prvý deň) [online]. 16. 1. 2020. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=23GLnJeGe4Q
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Odhalené. In: Medzi knihami [online]. 25. 11. 2019. © 2020 Art-fórum pre literatúru, n. o. [cit. 202001-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/odhalene/
 BUBNIAK, Branislav. Skokanské mostíky. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 29. 11. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica/retro-bystrica-skokanske-mostiky/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. Kam vedie Cesta. In: Medzi knihami [online]. 10. 12. 2019. ©2020 Art-fórum pre literatúru, n. o. [cit.
2020-01-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/kam-vedie-cesta
 PANÁČKOVÁ, Lucia. Dvojica jeleňov, dvojica autoriek a kopec iných dvojíc. In: Medzi knihami [online]. 12. 12. 2019. ©
2020 Art-fórum pre literatúru, n. o. [cit. 2020-01-30]. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/--dvojica-jelenovdvojica-autoriek-a-kopec-inych-dvojic/
 PEVČÍKOVÁ, Jozefa. A dívky mlčeli  Pat Barkerová. In: Fantasy knihy [online]. 17. 12. 2019. ©2020 Fantasy knihy [cit.
2020-01-30]. Dostupné na: https://fantasyknihy.multiverzum.sk/divky-mlceli-pat-barkerova/
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 BUBNIAK, Branislav. Oslavy Nového roka. In: Retro Bystrica [online]. TV Hronka, 31. 12. 2019. Dostupné na:
https://www.tvhronka.sk/relacie/retro-bystrica-oslavy-noveho-roka/
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (9)
 CIGLAN, Ivan. Informačný bulletin. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica,
2019. ISBN 978-80-89388-87-5.
 GAJDOŠOVÁ Branislava a Dušan JARINA, eds. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici: 50. výročie udelenia štatútu
vedeckej knižnice [stolový kalendár]. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019.
 LÁSKOVÁ, Mária, ed. Marián Pecko. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019. Malé bibliofílie 1/2019.
 POLÁKOVÁ, Ivana. Pocta akademickému maliarovi Zolovi Palugyaovi. In: Slovenské národné noviny, príloha Orol
tatranský. 2019, roč. 20, č. 1, s. 6  7. ISSN 1337-1614.
 POLÁKOVÁ, Ivana. Vítané dary pre knižničné fondy. In: Slovenské národné noviny. 2019, roč. 34, č. 12, s. 2. ISSN 08628823.
 POLÁKOVÁ, Ivana. Cyrilo-metodský kríž ekumenickej jednoty. In: Slovenské národné noviny. 2019, roč. 34, č. 30, s. 11.
ISSN 0862-8823.
 ŠIMIG, Imrich, ed. Eva Michalová. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019. Malé bibliofílie 2/2019.
 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Vznikla Literárna a hudobná komisia Zväzu múzeí na Slovensku. In: Múzeum. 2019, roč. 65, č. 2, s. 54.
ISSN 0027-5263.
 TROLIGOVÁ, Zlata. Predstavitelia malachovského divadla. In: Bárdiová Marianna et al. Malachov, živé striebro medzi
medenou Bystricou a zlatou Kremnicou: monografia obce. Malachov: Obec Malachov, 2019, s. 490  493. ISBN 978-80-5700729-6.
Edičná a vydavateľská činnosť
V roku 2019 bolo tlačou vydaných 14 neperiodických edičných titulov (monografia, zborník z odborného seminára,
bibliografie, biografický slovník, zborník literárneho klubu, brožúry, bibliofílie, stolový kalendár). Štyrikrát vyšlo periodikum
Knižničné noviny.
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Monografie, odborné publikácie, zborníky (6)
 Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi : zborník príspevkov zo 18. ročníka odborného seminára pre
zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal dňa 20. – 21. mája 2019 = Inteligent Technologies and education in library
practice : proceedings of the 18th Annual Seminar for Librarians TLib, held on May 20. – 21. 2019 / zost. Dana
Chalupeková; zodp. red. Blanka Snopková; rec. Andrea Hrčková, Henrieta Šuteková; preklady Róbert Címer, Dana
Chalupeková, Eunika Šinková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019. – 129 s. : fotogr., obr. – Text v slovenčine a
abstrakty aj v angličtine. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Stručné biografie autorov. – ISBN 978-80-89388-99.
 Vladimír Oleríny : Preklady zo španielčiny a portugalčiny. Knižné vydania : výberová bibliografia / zost. Dana
Chalupeková, Veronika Ťažká; prekl. Katarína Fiľová. – 2. dopl. vyd.  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019. – 66
s. – fotogr.  (Osobnosti, zväzok 18).  Registre.  ISBN 978-80-89388-86-8.
 Milan Rastislav Štefánik (1880  1919) : výberová personálna bibliografia / zost. Mária Bôbová, Monika Danková,
Veronika Ťažká; zodp. red. Blanka Snopková; spolupráca pri vyd. Ivan Očenáš; rec. Peter Macho, Vojtech Ručin; preklady
Róbert Cimer, Andrea Jančošková, Zuzana Kianičková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2019.
– 440 s. : fotogr. – (Osobnosti, zväzok 19).  Res. angl. a franc. Reg. person.  ISBN 978-80-89388-91-2.
 Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? : časť 2 / zost. Ivan Očenáš, Veronika Ťažká, zodp. red. Blanka Snopková.
 Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2019. – 121 s. – fotogr.  (Fenomén osobnosti, zväzok 7). 
Registre.  ISBN 978-80-89388-92-9.
 Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici : vydané pri príležitosti 50. výročia vzniku LHM = Museum of
Literature and Music in Banská Bystrica : Published on the occasion of the 50 th anniversary of the museum’s
establishment / Soňa Šváčová, Imrich Šimig, Mária Lásková, Lucia Panáčková ; zost. Soňa Šváčová ; preklad do angl. jazyka
Jozefa Pevčíková, Róbert Címer ; jazyk. korektúra Ivan Očenáš ; graf. dizajn Peter Valach ; fotogr. ŠVK Literárne a hudobné
múzeum. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kovač).  119 s. : fotogr. 
Bibliogr. odkazy.  ISBN 978-80-89388-90-5.
 Jediným ÁNO roztočený vesmír: zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / zost. Jana Borguľová, Zlata
Troligová ; lekt. Brigita Šimonová ; obálka a sadzba Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Spolok slovenských spisovateľov
v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou, 2019 (Banská Bystrica : DALI-BB, s.r.o.). – 65 s. : fotogr. – ISBN 978-80-8194120-7.
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Brožúry (5)
 Čarovný svet bábok a bábkového divadla = Волшебный мир кукол и кукольного театра = Magical World of
Puppets and Puppet Theatre / scenár výstavy Mária Lásková ; grafická úprava Radka Čabrádiová ; preklady Oľga
Doktorová, Jozefa Pevčíková.  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Literárne a hudobné múzeum,
2017. dotlač
 Drobné čriepky z bohatého života Jozefa Gregora Tajovského / zost. Jozef Šebo ; výkonná red. Soňa Šváčová ; graf. úpr.
Peter Valach.  5. upravené vydanie.  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica  Literárne a hudobné múzeum, 2019
(Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč).  15 s. : fotogr.  ISBN 978-80-89388-93-6.
 Informačný bulletin Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici / zost. Ivan Ciglan ; graf. úpr. Dušan Jarina.  [Banská
Bystrica] : [Štátna vedecká knižnica], 2019 (Banská Bystrica : DALI - BB).  28 s. : fotogr.  ISBN 978-80-89388-87-5.
 Jozef Murgaš  Počujete ma? / Soňa Šváčová ; obálka a graf. úpr. Peter Valach.  2. upr. vyd.  Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2019 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč).  18 s. : fotogr., obr.  Bibliogr. odkazy.  ISBN 978-8089388-88-2.
 Joseph Murgas – Do you hear me? / Soňa Šváčová ; cover and design Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2018 (Liptovský Mikuláš : REPRO servis Kováč). – 18 s. : fotogr. – ISBN 978-80-89388-79-0.
dotlač
Bibliofílie (2)
 Osobnosti : Marián Pecko / zost. Mária Lásková ; obálka a graf. úpr. Radka Tvrdoňová ; fotogr. a tlač. podklady zbierkový
fond ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Divadelný ústav Bratislava. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2019. – 1 zložený list : fotogr. – (Malé bibliofílie ; zv. 1/2019). – Publikácia je súčasťou cyklického podujatia
Osobnosti.
 Osobnosti : Eva Michalová / zost. Imrich Šimig ; obálka a graf. úpr. Radka Tvrdoňová ; fotogr. a tlač. podklady Archív Eva
Michalová. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019. – 1 zložený list : fotogr. – (Malé bibliofílie ; zv. 2/2019). –
Publikácia je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti.
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Stolový kalendár (1)
 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici: 50. výročie udelenia štatútu vedeckej knižnice / zost. Branislava Gajdošová,
Dušan Jarina ; zodp. red. Blanka Snopková ; fotogr. zbierkový fond Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ; graf. úprava
Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2019 (Banská Bystrica : DALI-BB).
Periodikum (1)
 Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. – Č. 1 – 4/2019
CIEĽ:
PLNENIE:
CIEĽ:
PLNENIE:

Pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických informácií spracovať 500
dokumentov.
Spracovaných bolo 1 083 dokumentov.
Zorganizovať vedecké podujatia v počte 3.
ŠVK BB bola hlavným organizátorom 2 a spoluorganizátorom 4 vedeckých podujatí, LHM spolupracovalo na
organizácii 1 podujatia.

 Ruská kultúra v súčasnom svete (filológia, kulturológia, translatológia) (14. – 15. 2. 2019)  2. medzinárodná vedecká
konferencia. Organizátormi konferencie boli Občianske združenie Mladá Rossija, Katedra slovanských jazykov Filozofickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Na konferencii odznelo 25 príspevkov. Za ŠVK
BB aktívne vystúpila PhDr. Oľga Doktorová.
 Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi (20. – 21. 5. 2019) – XVIII. ročník odborného seminára TLib,
ktorého súčasťou bolo podujatie Knižničný inkubátor – fórum mladých knižnično-informačných špecialistov. Na podujatí
odznelo 12 referátov, z toho 4 v rámci Knižničného inkubátora. Na seminári odzneli tri zahraničné príspevky – dva z Poľska a
jeden z USA. Na seminári za ŠVK BB predniesli príspevky PhDr. Oľga Doktorová, Mgr. Tomáš Albert.
 Museologica literaria 2019 (4. – 5. 6. 2019)  vedecká konferencia so zahraničnou účasťou. Organizátormi konferencie boli
Zväz múzeí na Slovensku a ŠVK  Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Na konferencii odznelo 21 referátov. Za
ŠVK BB a Literárne a hudobné múzeum aktívne vystúpili Mgr. Soňa Šváčová, PhD., Mgr. Lucia Panáčková, Mgr. Mária
Bôbová, PhD.
 Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej
Európy (6.  7. 9. 2019) – vedecká konferencia. Organizátormi podujatia boli Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku,
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Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku, Metodické pedagogické centrum Slovákov v Maďarsku, Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Na konferencii odznelo 46 príspevkov.
 Studia Romanistica Beliana V (11.  12. 10. 2019). Organizátormi konferencie boli Katedra romanistiky Filozofickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici. Na konferencii odznelo 43 príspevkov. Účastníci konferencie absolvovali exkurziu v ŠVK BB so zameraním na
jazykové centrá s dôrazom na Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho.
 Vedecká hračka v edukácii (18.  19. 11. 2019)  odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa uskutočnila
pri príležitosti 25. výročia založenia občianskeho združenia Vedecká hračka. Konferenciu pripravili OZ Vedecká hračka
a ŠVK BB. Odznelo 27 príspevkov. Za ŠVK BB aktívne vystúpili PhDr. Oľga Doktorová, Mgr. Barbora Skubachová.
 Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? (2. 12. 2019)  slávnostné spoločenské stretnutie pri príležitosti 20. výročia
cyklu Osobnosti so spomienkou na M. R. Štefánika. Súčasťou podujatia bolo uvedenie dvoch publikácií, ktoré sú výsledkom
vedecko-výskumnej činnosti ŠVK BB – Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? 2. diel a Milan Rastislav Štefánik
(1880 – 1919)  výberová personálna bibliografia.

3.5 Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
Knižnica formou kultúrnych poukazov získala finančné prostriedky vo výške 2 508 eur, o ktoré jej bol formou rozpočtového
opatrenia č. 5 upravený záväzný ukazovateľ.
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4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
4.1 Plnenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a hospodárenie knižnice, vrátane informácie
o vykonaných rozpočtových opatreniach
Tab. č. 25: Rozpočet organizácie v porovnaní s rokom 2018
Skutočnosť
Ukazovateľ
2018
a
1
Príjmy zo štátneho rozpočtu celkom, z toho:
1 190 232
310 Tuzemské bežné granty a transfery zo ŠR
1 180 232
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery zo
ŠR
10 000
Vlastné príjmy, z toho:
99 690
210 Príjmy z vlastníctva majetku
22 838
220 Administratívne a iné poplatky
74 982
290 Iné nedaňové príjmy
1 870
300 Granty a transfery
4 162
600 Bežné výdavky, z toho
1 281 618
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
700 655
620 Poistné a príspevok do poisťovní
249 949
630 Tovary a služby, z toho:
322 335
631 Cestovné náhrady
5 860
632 Energie, voda a komunikácia
64 524
633 Materiál
130 800
634 Dopravné
5 172
635 Rutinná a štandardná údržba
11 172
636 Nájomné za prenájom
10 492
637 Ostatné tovary a služby
94 315
640 Bežné transfery, z toho
8 679

Schválený
rozpočet 2019
2
1 148 128
1 148 128

89 650
21 550
68 100

1 237 778
707 557
253 170
265 585
6 750
66 410
78 650
6 160
8 500
10 495
88 620
11 466
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Upravený
rozpočet 2019
3
1 493 714
1 462 714
31 000
94 090
23 810
68 820
1 460
3 751
1 551 213
884 309
315 551
336 329
16 596
70 750
88 778
6 900
18 385
17 375
117 545
15 024

(eur)
Skutočnosť % čerpania
2019
4:3
4
5
1 493 714
100,00%
1 462 714
100,00%
31 000
94 134
23 815
68 867
1 452
3 716
1 554 386
884 306
315 551
339 505
16 582
70 727
88 750
6 887
18 377
17 375
120 807
15 024

100,00%
100,05%
100,02%
100,07%
99,07%
100,20%
100,00%
100,00%
100,94%
99,92%
99,97%
99,97%
99,81%
99,96%
100,00%
102,78%
100,00%

Index
4:1
6
1,25
1,24

0,94
1,04
0,92
0,78
0,89
1,21
1,26
1,26
1,05
2,83
1,10
0,68
1,33
1,64
1,66
1,28
1,73
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Ukazovateľ
a
642 Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
649 Transfery do zahraničia
700 Kapitálové výdavky, z toho:
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení
716 Projektová dokumentácia
717 Rekonštrukcia a modernizácia
719 Ostatné kapitálové výdavky
Rozpočet celkom BV + KV

Skutočnosť
2018
1
8 603
76
12 098
0
4 800
0
7 298
1 293 716

Schválený
rozpočet 2019
2
11 390
76
0
0
0
0
0
1 237 778

Upravený
rozpočet 2019
3
14 948
76
38 412
5 000
2 030
28 870
2 512
1 589 625

Skutočnosť % čerpania
2019
4:3
4
5
14 948
100,00%
76
100,00%
29 122
75,81%
21 714
2 028
99,90%
2 868
9,93%
2 512
100,00%
1 583 508
99,62%

Údaje uvedené v tabuľke zahŕňajú všetky rozpočtové prostriedky knižnice (príspevok zo štátneho rozpočtu , vlastné zdroje, prioritné
projekty a prostriedky z grantov a dotácií).
4.1.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
Ministerstvo kultúry SR v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, vykonalo rozpis záväzných ukazovateľov
rozpočtu nasledovne:
Programová štruktúra:
Funkčná klasifikácia:

08S
08S 01
08S 0105
01.3.3.
0.8.5.0

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO
Knižnice a knižničná činnosť
Iné všeobecné služby
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

Záväzné ukazovatele
Bežné výdavky spolu- ekonomická klasifikácia (600)
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610)

1 148 128,00 eur

697 597,00 eur
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4:1
6
1,74
1,00
2,41

0,34
1,22
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Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
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Záväzné a orientačné ukazovatele štátneho rozpočtu určené knižnici rozpisom na rok 2019 boli v priebehu roka upravené
rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa. Úprava výdavkov knižnice bola zo strany zriaďovateľa vykonaná 5 rozpočtovými
opatreniami. Okrem toho boli počas roka vykonané rozpočtové opatrenia v pôsobnosti knižnice, ktorými sa realizovali len presuny
medzi kategóriami bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.
 Rozpočtové opatrenie č. 1. – zo dňa 3. mája 2019 č. MK – 1419/2019-421/6279, ktorým sa upravil rozpočet bežných
výdavkov na rok 2019 v kategórii 600 okrem kategórie 610. Finančné prostriedky boli účelovo určené na nasledovné prioritné
projekty:
Prvok 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
„Prezentácia výstupov vedeckého výskumu ŠVK v Banskej Bystrici“
„Prezentácia diela architekta Ladislava Hudeca v čínskom kontexte“

6 500,00 eur,
5 000,00 eur,

Prvok 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
„Akvizícia knižničného fondu“
„Akvizícia zbierkového fondu“

20 000,00 eur,
7 000,00 eur,

V zmysle listu č. MK-1419/2019-421/8028 zo dňa 4. 6. 2019 bola schválená žiadosť o presun finančných prostriedkov
v prvku 08T 0106 nasledovne:
„Akvizícia knižničného fondu“
+ 7 000,00 eur,
„Akvizícia zbierkového fondu“
- 7 000,00 eur,
Prvok 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
„Adaptácia nádvoria ŠVK pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť“
Prvok 08T 010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
„Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov,
v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety“

20 000,00 eur,

3 000,00 eur.

 Rozpočtové opatrenie č. 2. – zo dňa 7. mája 2019, č. MK – 1419/2019-421/6415, úprava záväzných ukazovateľov navýšením
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rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019, ktorým sa zabezpečilo zvýšenie platov zamestnancov v súlade s Nariadením vlády
SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa upravujú platové tarify na rok 2019.
Prvok 08S 0105– Knižnice a knižničná činnosť
Bežné výdavky celkom (600)
z toho: (610)
(620) odvody

250 578,00 eur,
185 682,00 eur,
64 896,00 eur.

 Rozpočtové opatrenie č. 3  zo dňa 27. júna 2019 č. MK  3088/2019-421/6486, ktorým sa upravil rozpočet kapitálových
výdavkov na rok 2019 v kategórii 700. Finančné prostriedky boli účelovo určené na nasledovný prioritný projekt:
Prvok 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
„Prezentácia diela architekta Ladislava Hudeca v čínskom kontexte“

5 000,00 eur.

 Rozpočtové opatrenie č. 4 – zo dňa 29. októbra 2019 č. MK – 2869/2019-421/16429, ktorým sa upravil rozpočet kapitálových
výdavkov na rok 2019 v kategórii 700. Finančné prostriedky sú poskytované so zdrojom 131I (2018) a prvkom programovej
štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť v rámci investičnej akcie:
38047 ŠVK BB – Rekonštrukcia a modernizácia objektov v správe ŠVK
26 000,00 eur.
 Rozpočtové opatrenie č. 5 – zo dňa 12. decembra 2019 č. MK – 1419/2019-421/20268, ktorým sa zvyšuje záväzný
ukazovateľ výdavkov na rok 2019 v kategórii 630 – tovary a služby. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo
vyfinancovanie kultúrnych poukazov na rok 2019.
Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Zvýšenie výdavkov v kategórii 630
2 508 eur.
Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2019
Príspevok od zriaďovateľa – celkom
Bežné výdavky na činnosť spolu (600)
 z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Prioritné projekty – bežné výdavky spolu
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1 493 714 eur,
1 462 714 eur,
883 279 eur,
61 500 eur,
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Kapitálové výdavky spolu (700)
 z toho prioritné projekty – kapitálové výdavky spolu

31 000 eur,
5 000 eur,

4.1.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu
a) Prevádzková dotácia (bežný transfer) určená na krytie prevádzkových nákladov knižnice bola schválená na rok 2019 vo výške
1 147 128 eur. Po zapracovaní rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka sa celkový príspevok zvýšil na 1 462 714 eur. Prehľad
o jeho čerpaní je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tab. č. 26: Prehľad čerpania záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bežné výdavky
(eur)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Zdroj/Program//Položka
2019
2019
111 - bežné výdavky, z toho:
1 148 128
1 462 714
610 Mzdy platy, služobné príjmy a OOV
697 597
883 279
620 Poistné a príspevok do poisťovní
249 660
315 551
630 Tovary a služby
189 405
248 860
640 Bežné transfery
11 466
15 024
Graf č. 6: Štruktúra čerpania bežných výdavkov k 31.12.2019
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Čerpanie
k 31.12.2019
1 466 026
883 279
315 551
252 172
15 024
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60,25%-ný podiel z príspevku zo štátneho rozpočtu predstavovali výdavky na funkčné platy a odmeny zamestnancov knižnice,
ktorých štruktúra je nasledovná:
 tarifné platy (zvýšenie o 30,18 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
688 112 eur,
 osobné príplatky (pokles o 3,29 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
101 770 eur,
 príplatky za riadenie (zvýšenie o 69,01 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
18 336 eur,
 odmeny (zvýšenie o 44,76 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka)
75 061 eur.
Vyššie výdavky na platy zamestnancov knižnice ovplyvnili legislatívne zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov.
Ostatné finančné prostriedky z príspevku zo ŠR boli použité na nasledovné výdavky:
 21,52 % na poistenie a odvody do poisťovaní
315 551 eur,
 17, 20 % na nákup tovarov a služieb
252 172 eur,
 1,02 % na bežné transfery
15 024 eur.
b) Dotácie na investície
V roku 2019 knižnica dočerpala kapitálové výdavky zo zdroja 131I vo výške 7 000 eur na prioritný projekt „Modernizácia
oddelenia absenčných služieb v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici“. Okrem vyššie uvedeného prioritného projektu
zriaďovateľ rozpočtovými opatreniami upravil výšky kapitálových výdavkov o nasledovné projekty:
 „Prezentácia diela architekta Ladislava Hudeca v čínskom kontexte“ (investičná akcia č. 39921 ) v celkovej výške 5 000 eur,
 „Rekonštrukcia a modernizácia objektov v správe ŠVK (investičná akcia č. 38047) vo výške 26 000 eur s možnosťou ich
čerpania v roku 2020.
Tab. č. 27: Štruktúra kapitálových výdavkov
Zdroj/Program//Položka

Schválený rozpočet
2019

Kapitálové výdavky spolu
111 08T 0103, z toho:
713 Nákup strojov prístrojov, techniky...
111 08S0105, z toho:

0
0
0
0
69

(eur)
Upravený rozpočet
2019
31 000
5 000
5 000
26 000

Čerpanie
k 31.12.2019
12 000
5 000
5 000
0
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Zdroj/Program//Položka

Schválený rozpočet
2019

717 Rekonštrukcia a modernizácia
111 08T 0109, z toho:
713 Nákup strojov prístrojov, techniky...

4. 2

0
0
0

Upravený rozpočet
2019

Čerpanie
k 31.12.2019

26 000
0
0

0
7 000
7 000

Rozbor nákladov a výnosov

4.2.1 Rozbor nákladov
Tab. č. 28: Prehľad o štruktúre nákladov k 31.12.2019
Ukazovateľ
a
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
504 Predaný tovar
50 Spotrebované nákupy spolu
511 Opravy a udržovanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
51 Služby spolu
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie - DDP
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
52 Osobné náklady spolu
531 Daň z motorových vozidiel

(eur)
Schválený
rozpočet
1
69 310
54 700
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124 010
10 600
6 750
2 000
61 925
81 275
710 757
247 320
5 850
49 650

Upravený
rozpočet
2
79 086
55 242
489
134 817
21 455
16 596
3 776
82 568
124 395
891 237
304 488
11 063
64 312

1 013 577

1 271 100

82 337
53 583
489
136 409
21 445
16 702
3 768
83 101
125 016
891 224
304 488
11 063
63 561

Index
3:2
4
1,04
0,97
1,00
1,01
1,00
1,01
1,00
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99

1 270 336

1,00

Skutočnosť
3
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Ukazovateľ
532 Daň z nehnuteľností
538 Ostatné dane a poplatky
Dane a poplatky spolu
541 Zostatková cena predaného DNH a DHM
542 Predaný materiál
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 Odpis pohľadávky
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 Manká a škody
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť spolu
551 Odpisy DHM a DNM
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 Tvorba ostatných. rezerv z prevádzkovej činnosti
557 Tvorba zákonných opravných pol. z prev. činnosti
558 Tvorba ostatných opravných pol. z prev. činnosti
55 Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti
562 Úroky
563 Kurzové straty
568 Ostatné finančné náklady
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
591 Splatná daň z príjmov
Náklady spolu

Schválený
rozpočet
14 000
2 200
16 200

Upravený
rozpočet
12 323
2 826
15 149

1 766
1 766
0

12 323
2 668
14 991

Index
3:2
1,00
0,94
0,99

4 348

4 268

0,98

4 348
35 900

4 268
75 573

0,98
2,11

Skutočnosť

4 034

950
950

602
602

227
79 834
2
2
602
606

1 237 778

3 314
1 589 625

3 457
1 634 917

35 900

2,22

1,00
1,01
1,04
1,03

Rozdiel medzi vykázanými nákladmi k 31. 12. 2019 a čerpaním rozpočtu k rovnakému obdobiu je 51 409 eur. Tento nesúlad
medzi nákladmi a výdavkami predstavujú účtovné operácie, ktorými sa účtujú náklady organizácie súvisiace s odpisovaním
hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, účtovaním zásob, tvorbou rezerv a opravných položiek, neuhradenými záväzkami a
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časovým rozlíšením nákladov, ktoré neovplyvňujú finančné operácie súvisiace s výdavkami knižnice. Štruktúra nákladov podľa
účtovných skupín je uvedená v nasledovnom grafe.
Graf. č. 7: Štruktúra nákladov podľa účtovných skupín

Spotrebované nákupy
Náklady na spotrebované nákupy tvoria druhú najvyššiu nákladovú položku. Ich výška k 31.12.2019 bola 136 409 eur, čo
predstavuje 8,34 % z celkových nákladov knižnice. Táto účtovná skupina zahŕňa:
 spotrebu materiálu s celkovým objemom
82 337 eur,
z toho náklady na:
 nákup kníh a časopisov

40 462 eur,
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nákup drobného hmotného majetku do 1 700 EUR
nákup tonerov a optických valcov
spotrebu materiálu na obnovu budov
spotreba kancelárskych potrieb
spotreba materiálu na výpočtovú techniku
nákup čistiacich a hygienických potrieb

13 890 eur,
4 705 eur,
3 114 eur,
2 925 eur
2 547 eur,
2 265 eur,

 spotreba energií v čiastke

53 583 eur,

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

29 952 eur,
21 122 eur,
1 297 eur.

Služby
Náklady na spotrebované služby zahŕňajú náklady na cestovné, reprezentáciu, telefónne poplatky, poštovné, revízie zariadení,
právne služby, výrobu bannerov, väzbu periodík, tlač reklamných materiálov, nájomné za prenájom skladov a na bežnú údržbu
majetku knižnice. Ich celková výška bola 125 016 eur, čo tvorí 7,65 % z celkových nákladov knižnice a podieľajú sa na nich náklady
na:
 opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
21 445 eur,
 cestovné (domáce a zahraničné pracovné cesty)
16 702 eur,
 náklady na reprezentáciu
3 768 eur,
 ostatné služby
83 101 eur,
z toho: prenájom nehnuteľností (skladové priestory)
náklady na tlačiarenské a knižničné služby
náklady na licencie
náklady na telekomunikačné a poštové služby
náklady na stočné

17 375 eur,
14 802 eur,
11 994 eur,
10 061 eur,
3 383 eur,
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náklady na revízie zariadení a strojov
náklady na právne služby
náklady na organizované podujatia
náklady na komunikačnú infraštruktúru

3 090 eur,
2 575 eur.
2 559 eur
1 996 eur,

Náklady na ostatné služby predstavujú rozmanitú škálu služieb, z ktorých najvyšší objem predstavujú náklady na prenájom
skladových priestorov (20,91%), náklady na tlačiarenské a knižničné služby (17,81%), náklady na obstaranie licencií (14,43%),
náklady na telekomunikačné a poštové služby (12,11 %) a náklady na ostatné služby.
Osobné náklady
Upravený rozpočet osobných nákladov vo výške 1 271 100 eur bol čerpaný v sume 1 270 336 eur. Rozdiel medzi upraveným
rozpočtom a skutočnosťou je spôsobený časovým posunom medzi vznikom nákladov a výdavkom na zákonné sociálne náklady.
Prehľad o čerpaní osobných nákladov podľa jednotlivých skupín je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Tab. č. 29: Prehľad o čerpaní osobných nákladov podľa jednotlivých skupín
Schválený
Ukazovateľ
rozpočet
a
1
521 Mzdové náklady
710 757
524 Zákonné sociálne poistenie
247 320
525 Ostatné sociálne poistenie - DDP
5 850
527 Zákonné sociálne náklady
49 650
52 Osobné náklady spolu
1 013 577
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(eur)
Upravený
rozpočet
2
891 237
304 488
11 063
64 312
1 271 100

Skutočnosť
3
891 224
304 488
11 063
63 561
1 270 336

Index
3:2
4
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
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Graf. č. 8: Percentuálne zastúpenie jednotlivých nákladových účtov na celkových osobných nákladoch

V porovnaní s rokom 2018 osobné náklady vzrástli o 20,68 % Nárast osobných nákladov súvisí predovšetkým s legislatívnymi
zmenami v oblasti odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Dane a poplatky
Náklady účtovnej skupiny 53, ktorá predstavuje súbor daní a poplatkov dosiahli k 31. 12. 2019 výšku 14 991 eur. V porovnaní
s rokom 2018 tieto náklady zostávajú na rovnakej úrovni. Tvoria ju daň z nehnuteľností, ktorá tvorí z celkového objemu až 82,20 %.
Zostávajúcu časť tvoria náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, poplatky RTVS a ostatné poplatky.
Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové náklady boli čerpané vo výške 4 268 eur a boli určené na členské príspevky iným organizáciám a
združeniam, na poistenie motorových vozidiel a na nákup zbierkových predmetov, ktoré objemovo tvoria podstatnú časť nákladov.
Oproti rovnakému obdobiu minulého rozpočtového roka ostatné prevádzkové náklady poklesli o 57,24 %. Pokles bol spôsobený
najmä nižším nákupom zbierkových predmetov v bežnom rozpočtovom roku.
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
V účtovnej skupine 55 sa účtuje najmä o odpisoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervách a opravných
položkách v prevádzkovej oblasti. Najväčší objem tvoria náklady na odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré
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predstavujú takmer 94,66 % z celkových nákladov skupiny. V porovnaní s rokom 2018 sú približne na rovnakej úrovni. Knižnica vo
svojom účtovníctve účtuje aj o rezervách a opravných položkách. Ostatné rezervy vytvára na nevyfakturované dodávky energií a
opravné položky na pohľadávky voči používateľom knižnice, ktoré neboli zaplatené v lehote splatnosti a aktuálne voči nim prebieha
súdne konanie.
4.2.2 Rozbor výnosov
Tab. č. 30: Prehľad výnosov v členení podľa účtovných skupín
Schválený
Ukazovateľ
rozpočet
a
602 Tržby z predaja služieb
v tom: príjmy z vlastníctva
z toho: prenájom nebytových priestorov
poplatky a platby z náhodného predaja
z toho: registračné poplatky
vstupné
ubytovacie služby
rešeršné služby
kopírovacie služby
služby MVS a MMVS
ostatné služby
604 Tržby za tovar
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 Zúčtovanie ostatných rezerv
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek
683 Výnosy z BT od ostatných subjektov VS
687 Výnosy z BT od ostatných subjektov mimo VS
688 Výnosy z KT od ostatných subjektov mimo VS
Výnosy bez transferov
681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR

1

(eur)
Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Index
3:2

2

3

4

74 450
21 550
21 150
52 900

80 370
23 810
22 940
56 560

15 200

12 260
1 460

3 000
751
89 650
1 148 128
76

94 090
1 462 714

79 482
23 966
23 106
55 516
27 719
9 350
7 920
3 818
1 052
2 309
3 348
901
12 124
526
4 099
361
3 000
716
312
97 493
1 462 714

0,99
1,01
1,01
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,36
0,00
0,00
1,00
0,95
0,00
1,04
1,00
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Ukazovateľ

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Index
3:2

1

2

3

4

1 237 778

31 000
1 591 555

69 693
1 633 928

a
682 Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR
Výnosy spolu

2,25
1,03

Graf č. 9: Štruktúra výnosov 31. 12. 2019 podľa syntetických účtov

Najväčší podiel na celkových výnosoch knižnice majú výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zdrojom
krytia bežných výdavkov knižnice. Tvoria 89,52 % z celkových výnosov knižnice. Druhú najvýznamnejšiu skupinu výnosov tvoria
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tržby z predaja služieb a ich celkový podiel predstavuje 4,86 % a 4,27 % sa na celkových výnosoch podieľajú výnosy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu.

4.3

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2019 schválené vlastné výnosy celkom vo výške 89 650 eur. Skutočne
dosiahnuté vlastné výnosy k 31. 12. 2019 boli vo výške 93 033 eur, čo je o 4,7 % menej v porovnaní s rokom 2018.
Tab. č. 31:Štruktúra vlastných výnosov
Ukazovateľ

(eur)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Index
3:2

1

2

3

4

a
602 Tržby z predaja služieb
v tom: príjmy z vlastníctva
z toho: prenájom nebytových priestorov
poplatky a platby z náhodného predaja
z toho: registračné poplatky
Vstupné
ubytovacie služby
rešeršné služby
kopírovacie služby
Služby MVS a MMVS
ostatné služby
604 Tržby za tovar
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Vlastné výnosy spolu

74 450
21 550
21 150
52 900

80 370
23 810
22 940
56 560

15 200

12 260
1 460
94 090

89 650

79 482
23 966
23 106
55 516
27 719
9 350
7 920
3 818
1 052
2 309
3 348
901
12 124
526
93 033

0,99
1,01
1,01
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,36
0,99

Najväčší objem výnosov tvoria tržby z predaja služieb (85,43 %), čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1,30 % menej.
Výnosy z pokút, penalizačných platieb a úrokov z omeškania tvoria 13,03 %, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti tvoria 0,57 % a
necelých 0,97 % tvoria tržby za predaj rôznych reklamných predmetov knižnice
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Graf č. 10: Štruktúra tržieb z predaja služieb

Najväčší podiel na tržbách z predaja služieb majú registračné poplatky, ktoré dosahujú 30,07 % z celkových tržieb. 25,07 % sa
na tržbách podieľajú príjmy z prenájmu nebytových priestorov a tretiu najvýznamnejšiu výnosovú skupinu tvoria výnosy zo
zmluvných pokút, penále a úroky z omeškania.

4.4

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Knižnica v hodnotenom období dosiahla výnosy vo výške 1 633 928 eur a náklady vo výške 1 634 916 eur. Rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi predstavuje stratu knižnice vo výške 988 eur. Za predchádzajúce účtovné obdobie knižnica vykázala stratu vo
výške 20 018 eur.
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Tab. č. 32:Hospodársky výsledok k 31. 12. 2019 v porovnaní s rokom 2017 a 2018
Ukazovateľ
2017
2018
Náklady
1 257 048
1 377 322
Výnosy
1 264 776
1 357 304
Hospodársky výsledok
7 728
- 20 018
Graf č. 11: Vývoj hospodárskeho výsledku
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2019
1 634 916
1 633 928
- 988
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4.5

Prioritné projekty a ich plnenie

Zmenou záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2019 – rozpočtovými opatreniami č. 1 a 3 bol schválený rozpočet upravený
o účelové finančné prostriedky, ktoré boli určené na prvok 08T – prioritné projekty o sumu 66 500 eur. Prehľad prioritných projektov
je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Tab. č. 33:Prehľad prioritných projektov a ich čerpania
Prvok

Zdroj

08T0103

111

08T0103
08T0106

111
111

08T0109

111

08T010E

111

(eur)
Poskytnuté
prostriedky

Názov projektu
Prezentácia výstupov vedeckého výskumu ŠVK v Banskej
Bystrici
Podpora kultúrnych aktivít  Prezentácia diela architekta
Ladislava Hudeca v čínskom kontexte
Akvizícia knižničného fondu
Letná čitáreň  adaptácia nádvoria ŠVK BB pre
uskutočňovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť
Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie
ochrany a bezpečnosti budov a priestorov

Čerpanie
prostriedkov

6 500

6 500

10 000
27 000

10 000
27 000

20 000

20 000

3 000

3 000

Finančné prostriedky určené na financovanie prioritných projektov v celkovom objeme 66 500 eur boli vyčerpané v plnej
výške. Podrobné čerpanie prioritných projektov v členení podľa ekonomickej klasifikácie je spracované v nasledovných prehľadoch.
Tab. č. 34: Prvok 08T 0103„Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
„Prezentácia výstupov vedeckého výskumu ŠVK v Banskej Bystrici“
Názov
Celkom
610
620
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
6 500
Skutočnosť
6 500
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630
6 500
6 500

640

(eur)
710
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Prostriedky boli použité na výdavky súvisiace so spracovaním a vydaním edičných titulov: Bibliografia M. R. Štefanik, Čím by bola
Banská Bystrica bez nich, Jozef Murgaš – Počujete ma?, Rodopis rodiny Jozefa Gregora Tajovského, Drobné čriepky J. G.
Tajovského a čiastočne na monografiu Literárneho a hudobného múzea.
Tab. č. 35:

Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
„Podpora kultúrnych aktivít  Prezentácia diela architekta Ladislava Hudeca v čínskom kontexte (eur)
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
10 000
5 000
5 000
Skutočnosť
10 000
5 000
5 000
Prostriedky boli použité na zviditeľnenie Slovenskej republiky a ŠVK BB prezentáciou diela a života slovenského architekta
Ladislava Hudeca a jeho tvorivých väzieb na Čínu, priblíženie jeho životnej a profesijnej dráhy a prepojenie Slovenska a Číny cez
jeho rodné mesto Banskú Bystricu a Šanghaj, kde pôsobil. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky, ktorá
bola použitá v rámci ZPC v Číne.
Tab. č. 36:

Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov“
„Akvizícia knižničného fondu“
eur
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
27 000
27 000
Skutočnosť
27 000
27 000
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie plnenia jednej zo základných úloh knižnice  systematické doplňovanie
knižničného fondu dokumentmi v tlačenej aj elektronickej forme.
Tab. č. 37:

Prvok 08T 0109 „Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva“
„Letná čitáreň - adaptácia nádvoria ŠVK pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť“ (eur)
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
20 000
20 000
Skutočnosť
20 000
20 000
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V rámci projektu prvku 08T109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva knižnica vypracovala projekt, predmetom ktorého
bola zrealizovaná úprava átria knižnice, určeného pre letnú čitáreň a pre uskutočňovanie rôznych kultúrnych podujatí pre verejnosť.
Prostriedky boli použité hlavne na zrealizované osvetlenie nádvoria, nákup zariadení na ozvučenie a záhradný nábytok pre
návštevníkov kultúrnych podujatí.
Tab. č. 38:

Prvok 08T 010E „Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR“
„Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov“
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
3 000
3 000
Skutočnosť
3 000
3 000
Prostriedky z tohto projektu boli použité na reštaurovanie 2 obrazov zo zbierkového fondu LHM.

4.6

(eur)

Výdavky knižnice v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky knižnice v členení na bežné a kapitálové a zdroje ich krytia sú uvedené v nasledujúcom prehľade .
Tab. č. 39: Prehľad výdavkov podľa zdrojov krytia
Názov

Pol.
610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Kapitálové výdavky

620
630
640
700
Spolu
% (2019)

111 08T
prioritné
projekty

111 08S
SR
883 279

46 08S
vlastné
zdroje

(eur)
46 08T
vlastné
zdroje

46 08S
dary a
granty

1 027

315 551
187 360
15 024
1 401 214
88,49

83

64 812

83 617

12 000
76 812
4,85

7 408
92 052
5,81

Spolu

884 306
3 716
9 714
9 714
0,61

3 716
0,24

315 551
339 505
15 024
29 122
1 583 508
100,00
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V základnom prvku knižnice (08S), v ktorom sa uskutočňujú kontrahované činnosti boli výdavky knižnice kryté jednak
príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 88,49 %, vlastnými príjmami vo výške 6,42 % a z grantov vo výške 0,24 % .
V prvku, v ktorom sa uskutočňujú prioritné projekty, výdavky predstavovali 4,85 %.
V porovnaní s rokom 2018 je krytie výdavkov zo ŠR nižšie o 0,42 %, vyšším percentom na krytí výdavkov sa podieľajú
finančné prostriedky z prioritných projektov (o 1,99 %) a krytie z vlastných zdrojov je nižšie o 1,47 %.
Podiel finančných prostriedkov poskytnutých z grantov sa tiež znížil o 0,10 %.
Porovnanie výdavkov bežného a minulého roka je vyjadrené v nasledujúcom grafe.
Graf č. 12: Porovnanie výdavkov rokov 2018 a 2019

Tab. č. 40: Rekapitulácia výdavkov organizácie podľa prvkov (vrátane vlastných zdrojov, prostriedkov z grantov)
(eur)
Kategória
Prvok/Rozpočet
Celkom
610
620
630
640
710
Prvok 08S* spolu, z toho:
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- čerpanie rozpočtu
Prvok 08T** spolu, z toho:
- schválený rozpočet

1 237 778
1 523 125
1 496 982

707 557
884 309
884 306

84

253 170
315 551
315 551

265 585
274 829
274 693

11 466
15 024
15 024

33 412
7 408
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Prvok/Rozpočet

Celkom

Kategória
610

620

- upravený rozpočet
66 500
- čerpanie rozpočtu
86 526
Celkom
707 557
253 170
- schválený rozpočet
1 237 778
884 309
315 551
- upravený rozpočet
1 589 625
884 306
315 551
- čerpanie rozpočtu
1 583 508
* 08S – prvok „Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt“
** 08T – prvok „Tvorba a implementácia politík“

630
61 500
64 812
265 585
336 929
339 505

640

11 466
15 024
15 024

710
5 000
21 714

38 412
29 122

Na krytie výdavkov knižnice boli použité vlastné príjmy, príspevok zo štátneho rozpočtu a v menšej miere dotácie a granty od
ostatných subjektov verejnej správy a od subjektov mimo verejnej správy. Celkové výdavky v roku 2019 dosiahli výšku 1 583 508
eur, z čoho:
 bežné výdavky vo výške 1 554 386 eur boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu (94,32 %) z vlastných príjmov (5,44 %) a z
dotácií a grantov (0,24 %)
 kapitálové výdavky vo výške 29 122 eur boli kryté z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (41,21 %) a z vlastných príjmov (58,79
%).
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4.6.1 Bežné výdavky knižnice
Čerpanie bežného rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie je spracované v tabuľke č. 41.
Tab. č. 41: Bežné výdavky knižnice podľa ekonomickej klasifikácie
Pol.
610

620
630
631
632
633
634
635
636
637
640

Názov
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Bežné výdavky a transfery bez 610
spolu, z toho:
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a a štandardná údržba
Nájomné za prenájom
Ostatné tovary a služby
Bežné transfery
Celkom

Schválený
rozpočet

(eur)
Upravený
rozpočet

Čerpanie

% čerpania
(z UR)

707 557

884 309

884 306

100,00

530 221

666 904

670 080

100,48

253 170
265 585
6 750
66 410
78 650

315 551
336 329
16 596
70 750
88 778

315 551
339 505
16 582
70 727
88 750

100,00
100,94
99,92
99,97
99,97

6 160
8 500
10 495
88 620
11 466
1 237 778

6 900
18 385
17 375
117 545
15 024
1 551 213

6887
18 376
17 375
120 807
15 024
1 554 386

99,82
99,96
100,00
102,78
100,00
100,20

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 1 237 778 eur bol v priebehu rozpočtového roka upravený na 1 551 213 eur a
vyčerpaný bol na 100,20%. Príspevok zo štátneho rozpočtu určený na bežné výdavky a dotácie a granty od iných subjektov knižnica
vyčerpala v plnej výške, t.j. na 100 %. Na krytie bežných výdavkov použila knižnica aj vlastné príjmy a prebytok hospodárenia z
minulých rokov. Členenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je znázornené v nasledujúcom grafe.

86

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019
Graf č. 13: Štruktúra výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v čiastke 707 557 eur boli upravené na 884 309 eur. Úprava bola
realizovaná rozpočtovým opatrením č. 2. Dôvodom vykonania rozpočtového opatrenia bola nepostačujúca výška objemu finančných
prostriedkov na mzdy a platy a OOV súvisiacich s nariadením vlády, ktorým boli zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujem a tieto neboli zriaďovateľom premietnuté do výšky záväzného ukazovateľa na kategóriu 610.
Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100 %. Priemerná mzda zamestnanca knižnice za rok 2019 dosiahla výška 1041 eur. Oproti roku
2018 je vyššia o 18,83 %, čo súvisí už s vyššie uvedeným legislatívnymi zmenami v oblasti odmeňovania zamestnancov.
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630 - Tovary a služby
Tab. č. 42: Štruktúra výdavkov na tovary a služby
Ukazovateľ
630
631
632
633
634
635
636
637

Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a a štandardná údržba
Nájomné za prenájom
Ostatné tovary a služby

(eur)
Schválený
rozpočet
265 585
6 750
66 410
78 650
6 160
8 500
10 495
88 620

Upravený
rozpočet
336 329
16 596
70 750
88 778
6 900
18 385
17 375
117 545

Skutočnosť
339 505
16 582
70 727
88 750
6888
18 376
17 375
120 807

% čerpania
100,94
99,92
99,97
99,97
99,82
99,96
100,00
102,78

631 - Cestovné výdavky v sume 16 582 eur boli vyplatené ako cestovné náhrady zamestnancom knižnice z realizovaných tuzemských
a zahraničných pracovných ciest. Oproti roku 2018 boli výdavky vyššie o 64,66%. Tento nárast výdavkov na pracovné cesty súvisí s
čerpaním finančných prostriedkov na zahraničnú pracovnú cestu konanú v rámci prioritného projektu Prezentácia diela architekta
Ladislava Hudeca v čínskom kontexte. V rozpočtovom roku 2019 bolo zrealizovaných 219 pracovných ciest, z toho :
 tuzemských pracovných ciest 188
 zahraničných pracovných ciest 31
Na pracovné cesty boli použité dopravné prostriedky verejnej hromadnej dopravy a po zhodnotení efektívnosti sa použili aj
služobné motorové vozidlá.
632 - Energie, voda a komunikácie v sume 70 727 eur oproti minulému obdobiu sa zvýšilo o 6 203 eur a je položkou, ktorá
významne ovplyvnila čerpanie rozpočtu v kategórii bežných výdavkov na tovary a služby. Podľa podpoložiek ekonomickej
klasifikácie bolo čerpanie finančných prostriedkov nasledovné:
 632001 – energie a plyn
53 930 eur,
 632005 – telekomunikačné služby
6 117 eur.
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 632002 – vodné a stočné
 632003 – poštovné
 632004 – komunikačná infraštruktúra

4 688 eur,
3 980 eur,
2 012 eur,

633 – Materiál – výdavky na spotrebu materiálu dosiahli výšku 88 750 eur, čo je v porovnaní s minulým rozpočtovým obdobím o
32,15 % nižšie čerpanie. Ostatné prostriedky sa čerpali hlavne na zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice:
 633009 – knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
39 923 eur,
Podpoložka predstavuje výdavky na nákup knižničného a hudobného fondu a tvorí finančne najvýznamnejšiu položku.
 633006 – všeobecný materiál
16 959 eur,
 633018 – licencie, uvedená čiastka bola použitá predovšetkým na licenciu, ktorá zabezpečuje prístupové práva knižnice
k službe Publik Library Complet
10 062 eur,
 633001 – interiérové vybavenie
6 983 eur,
 633003 – telekomunikačná technika
6 534 eur,
 633002 – výpočtová technika
6 480 eur,
 633016 – reprezentačné bolo použité pri významných podujatia a zahraničných návštevách.
1 233 eur,
 633013 – softvér
541 eur,
 633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
35 eur,
634 - Dopravné – položka dopravného predstavuje celkom sumu 6 887 eur, a je zdrojom krytia výdavkov v súvislosti s používaním
motorových vozidiel v správe knižnice
 634002 – servis a údržba motorových vozidiel
3 068 eur,
 634001 – palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny
2 097 eur,
 634003 – poistenie MV
1 370 eur,
 634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov
190 eur,
 634005 – karty, známky a poplatky
162 eur.
635 Rutinná štandardná údržba – predstavuje výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa
zabezpečuje bežné prevádzka majetku knižnice (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru,
komunikačnej infraštruktúry. Celkové výdavky dosiahli výšku 18 376 eur.
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636 Nájomné za prenájom vo výške 17 375 eur predstavuje čiastku za nájom skladových priestorov, v ktorých knižnica uskladňuje
knižničný fond. Nárast výdavkov v bežnom rozpočtovom období o 39,61 súvisí s rozšírením plochy skladových priestorov.
637 Služby zahŕňajú širokú paletu výdavkov počnúc školeniami, konferenciami, propagáciou a reklamou, inzerciou, revíziami,
tlačiarenskými službami, právnymi službami, končiac odmenami na základe dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru,
daňou z nehnuteľností a DPH. Na uvedené služby knižnica vynaložila z prostriedkov štátneho rozpočtu sumu v celkovom objeme 86
709 eur a z vlastných príjmov a ostatných zdrojov čiastku 34 098 eur, z toho najmä na:
 637014 – stravovanie – zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v celkovej výške
32 499 eur,
 637004 – všeobecné služby
26 281 eur,
o uvedené prostriedky boli použité na edičnú činnosť, tlač letákov, výrobu bannerov, revíziu
o technických zariadení a iné služby všeobecného charakteru.
 637035 – dane predstavujú výdavky miestne dane, miestne poplatky za komunálny odpad a na DPH
z dodania tovarov a služieb v rámci EÚ a daň z príjmov
17 495 eur,
 637016 – prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov tvorí výdavok
13 055 eur,
 637027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
6 919 eur,
 637006 – Náhrady (rekreačné poukazy)
4 199 eur,
 637005 – špeciálne služby zastrešujú predovšetkým výdavky na právne služby a ochranu objektov.
Celkové výdavky na tieto služby boli vo výške
3 578 eur,
 637037 – Vratky (vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z prioritného projektu z roku 2018
3 312 eur,
 637010 – vedeckovýskumná činnosť
3 000 eur,
 637026  odmeny a príspevky
2 570 eur,
 637036 – reprezentačné výdavky
2 535 eur,
 637007 – Cestovné náhrady poskytnuté iným než našim zamestnancom
2 248 eur,
 637012 – poplatky a odvody,
1 386 eur,
 637001 – školenia, kurzy, semináre, konferencie
1 067 eur,
 637003 – propagácia, reklama a inzercia
662 eur.

90

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019
640 Bežné transfery – schválený rozpočet na rok 2019 v objeme 11 466 eur bol upravený na 15 024 eur. Čerpaný bol v 100 % výške.
Bežné transfery zahŕňajú nasledovné platby:
 642015 – na nemocenské dávky bola poskytnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnancov vo výške
10 814 eur,
 642013 – na odchodné
3 744 eur,
 642006 – transfer na členské príspevky vo výške 390 eur, bol poskytnutý nasledovným organizáciám
- Slovenská národná skupina IAML
17 eur,
- Zväz múzeí na Slovensku
60 eur,
- Slovenská asociácia knižníc
180 eur,
- Spolok slovenských knihovníkov
100 eur,
- Sanet
33 eur.
 649003 – transfer na členské príspevky medzinárodným organizáciám
76 eur.
4.6.2 Kapitálové výdavky knižnice
Knižnica získala v roku 2018 finančné zdroje v rámci prioritného projektu na rekonštrukciu a modernizáciu oddelenia
absenčných služieb v priestoroch ŠVK BB (IA č. 31833) v celkovej výške 10 000 eur. V roku 2018 z nich čerpala len 3 000 eur.
Zostávajúc časť finančných prostriedkov vo výške 7 000 eur bola dočerpaná v roku 2019. Z nich bolo zakúpené na oddelenie
absenčných služieb zariadenie Selfcheck v celkovej výške 16 080 eur. Zostatok bol financovaný z vlastných prostriedkov knižnice.
V rámci prioritných projektov knižnica získala prostriedky na projekt Podpora kultúrnych aktivít  Prezentácia diela architekta
Ladislava Hudeca v čínskom kontexte vo výške 5 000 eur. Tieto boli k 31. 12. 2019 minuté v plnej výške na nákup výpočtovej
techniky.
Koncom roka 2019 bol knižnici navýšený kapitálový rozpočet o 26 000 eur na investičnú akciu č. 38047 Rekonštrukcia a
modernizácia objektov v správe ŠVK BB. Uvedené finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu plynovej kotolne v roku 2020.
Okrem prostriedkov v rámci prioritných projektov a prostriedkov zo štátneho rozpočtu knižnica použila na nákup dlhodobého
hmotného majetku aj vlastné zdroje v celkovej výške 17 122 eur. Tieto prostriedky sú znázornené v nasledujúcej tabuľke.
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Tab. č. 43: Prehľad kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov knižnice
číslo
Investičná akcia
zdroja (názov a číslo)

(eur)

Účel použitia finančných prostriedkov

Čerpanie
v eurách

Rekonštrukcia a modernizácia objektov v správe ŠVK - 38047

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu plynovej
kotolne v objekte Lazovná 24

2 028

46

Optimalizácia stavebno-technologických kapacít - 31833

Nákup zariadenia Selfcheck 1000 (celková výška 16080
eur, z toho 7000 eur z prioritného projektu z roku 2018)

9 080

46

Prezentácia diela architekta L. Hudeca - 39921

46

Akvizície zbierkových predmetov - 27529

46

Rekonštrukcia a modernizácia objektov v správe ŠVK - 38047

46

Nákup výpočtovej techniky (notebooky 3ks) (celková
výška 5634 eur, z toho 5000 eur z prioritného projektu)
Nákup zbierkových predmetov z vlastných prostriedkov
knižnice
Drobná stavba - pódium v átriu letnej čitárne

634
2 512
2 868

Tab. č. 44: Prehľad kapitálových výdavkov v základnom prvku a v prvkoch, ktorým sa uskutočňujú prioritné projekty(eur)
Prvky
Celkom
610
620
630
640
710
Základný Prvok 08S 0105
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
33 412
33 412
- skutočnosť
7 408
7 408
Základný prvok 08T 0103
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
5 000
5 000
- skutočnosť
5 634
5 634
Základný prvok 08T 0109
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
- skutočnosť
16 080
16 080
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Prvky

Celkom

Spolu
- schválený
- upravený
- čerpanie

4.7

610

620

630

640

710

38 412
29 122

38 412
29 122

Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov

Knižnica získala na krytie svojich kontrahovaných činností aj prostriedky z grantov vo výške 3 716 eur. Ich použitie bolo v
súlade so zmluvami, v ktorých boli vyčlenené tieto účelové prostriedky nasledovne:
Tab. č. 45: Prehľad mimorozpočtových prostriedkov
(eur)
Poskytovateľ dotácie
Účel dotácie
Finančný príspevok na spoluprácu s nórskou národnou
Národná agentúra programu Erasmus+
agentúrou
Slovart G.T.G.
Finančný príspevok na tlač zborníka Tlib 2019
Mesto Banská Bystrica
Finančný príspevok na projekt „Letná čitáreň“
Mesto Banská Bystrica
Finančný príspevok na projekt „Jedinečnosť na papieri“
Finančný príspevok na projekt Literárne a hudobné múzeum
Banskobystrický samosprávny kraj
v BB –Monografia
Príspevok v rámci programu „Partnerstvo alebo Spojme svoje
Slovenská asociácia knižníc
sily“
Spolu
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suma

Čerpanie

415
100
800
1 000

415
100
800
1 000

1 200

1 200

200
3 715

200
3 715
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5. PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE A NA SPOLUFINANCOVANIE
Štátna vedecká knižnica v rozpočtovom roku 2019 nebola prijímateľom prostriedkov z Európskej únie.
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6. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
V rozpočtovom roku 2019 Štátna vedecká knižnica podnikateľskú činnosť nevykonávala.
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7. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Tab. č. 46: Prehľad majetku a záväzkov k 31. 12. 2019
Skutočnosť
31.12.2018
3 623 179

Ukazovateľ
Dlhodobý majetok

(eur)
Skutočnosť
31.12.2019
3 574 216

Index rastu
2019/2018
0,99

z toho:
- pozemky
- umelecké diela a zbierky
- stavby
- samostatné hnuteľné veci a súbory
- dopravné prostriedky
- ostatný dlhodobý hmotný majetok
- obstaranie dlhodobého majetku
Obežný majetok

710 939

710 939

2 000

2 000

1 098 312

1 101 043

25 722

35 996

2 554

2 230

1 781 852

1 718 180

1 800
127 286

3 828
159 670

4 186

1 493

818

457

122 282
15 730

157 720
14 986

1,25

z toho:
- materiál a tovar
- krátkodobé pohľadávky
- finančné účty
Časové rozlíšenie
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Skutočnosť
31.12.2018
3 766 195
61 622

Skutočnosť
31.12.2019
3 748 872
60 634

- zákonný rezervný fond

71 962

51 944

- výsledok hospodárenia
Záväzky

-10 340
3 703 127

8 690
3 687 253

565

500

3 612 941

3 570 936

6 225

7 085

83 396
1 446
3 766 195

108 732
985
3 748 872

Ukazovateľ
Majetok spolu
Vlastné imanie

Index rastu
2019/2018
0,99
0,98

z toho:

1,00

z toho:
- rezervy
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
- záväzky dlhodobé
- záväzky krátkodobé
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky

0,68
0,99

Celková hodnota aktív knižnice k 31. 12. 2019 dosiahla výšku 3 748 872 eur, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu pokles o
1 % . Nižšia hodnota aktív knižnice súvisí najmä vyradením neupotrebiteľného majetku. Najväčší podiel na celkovej hodnote aktív má
dlhodobý majetok (budovy, pozemky, samostatné hnuteľné veci) – 95,34 %, minimálny podiel má obežný majetok (materiál na
sklade, krátkodobé pohľadávky a finančné účty) – 4,26 % a časové rozlíšenie nákladov 0,40 %. Pasíva, t.j. zdroje krytia majetku sú
vykázané v rovnakej výške ako aktíva. Najväčší objem majú záväzky – 98,36 %, vlastné imanie sa podieľa na celkových pasívach
1,62 % a účty časového rozlíšenia 0,02 %.
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8. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI
8.1 Organizačná štruktúra
Odborná činnosť knižnice spolu so špecializovaným organizačným útvarom Literárne a hudobné múzeum je zabezpečovaná v
zmysle organizačnej štruktúry a organizačného poriadku. Organizačný poriadok knižnice podrobne definuje pracovnú náplň
jednotlivých organizačných útvarov, právomoci, povinnosti a zodpovednosti ich zamestnancov. Organizačná štruktúra tiež vyjadruje
vnútorné usporiadanie knižnice, funkčné prepojenie jednotlivých útvarov, systém vnútornej komunikácie a počty zamestnancov, ktoré
sú uvedené vo fyzických osobách k 31. 12. 2019.
1. odbor riaditeľa (10,5 zamestnancov):
 riaditeľ (1 zamestnanec)
 vedúci odboru (1 zamestnanec)
 zamestnanci odboru riaditeľa (5,5 zamestnancov),
 oddelenie informačných technológií (3 zamestnanci),
2. odbor ekonomiky a prevádzky (14, 5 zamestnancov):
 vedúci odboru (1 zamestnanec)
 ekonomické oddelenie (4 zamestnanci),
 oddelenie prevádzky (9,5 zamestnanca),
3. odbor knižnično-informačných činností (42 zamestnancov):
 vedúci odboru (1 zamestnanec)
 oddelenie doplňovania a spracovania fondov (11 zamestnancov),
 oddelenie prezenčných služieb (8 zamestnancov),
 oddelenie absenčných služieb (5 zamestnancov),
 oddelenie výskumu a bibliografie (8 zamestnancov),
 oddelenie správy fondov (9 zamestnancov),
4. Literárne a hudobné múzeum (9 zamestnancov).
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Celkový fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2019 je 76. Orientačný ukazovateľ stanovený vo schválenom kontrakte na rok
2019 bol priemerný prepočítaný evidenčný stav 67 zamestnancov.
Tab. č. 47:Počty zamestnancov v organizačných útvaroch
Počty zamestnancov v organizačných útvaroch k 31. 12. 2019
Riaditeľ
Odbor riaditeľa
Odbor ekonomiky a prevádzky
Odbor knižnično-informačných činností
Literárne a hudobné múzeum

1
9,5
14,5
42
9

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

Najviac zamestnancov je začlenených v organizačnom útvare odboru knižnično–informačných činností (55 %), druhý najväčší
je odbor ekonomiky a prevádzky (19 %) a tretí v poradí je odbor riaditeľa s 13%.
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8.2

Personálne otázky

V rámci rozpisu záväzných limitov na rok 2019 bol pre knižnicu stanovený orientačný priemerný prepočítaný evidenčný stav
zamestnancov 67.
K 31. 12. 2019 bol fyzický stav zamestnancov 76. Z celkového počtu zamestnancov bolo 50 žien a 26 mužov.
Priemerný fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2019 bol 73,46 a priemerný prepočítaný stav bol 70,80. Priemerný vek
zamestnancov knižnice bol 49,34 rokov.
Voľné pracovné miesta boli obsadzované na základe výberových konaní v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov,
dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Do pracovného pomeru bolo prijatých na dobu určitú 10 zamestnancov. Pracovný
pomer ukončilo 8 zamestnancov dohodou podľa § 60 Zákonníka práce.
Tab. č.48:Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2019
Vzdelanie
Celkom
VŠ III. Stupeň
10
VŠ II. stupeň
39
VŠ I. stupeň
2
ÚSO
16
SO
9
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2019
Vek
Celkom
do 30 rokov
7
31– 40 rokov
13
41 – 50 rokov
17
51 – 60 rokov
23
61 a viac rokov
16
Spolu
76
Vekový priemer
49,34
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5
25
0
13
7
Z toho ženy
6
8
10
19
7
50
49,72
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V hodnotenom období knižnica zamestnávala 3 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, 12 poberateľov starobného
dôchodku a 5 zamestnancov na kratší pracovný úväzok. V mimo evidenčnom stave bolo 5 zamestnancov z dôvodu čerpania materskej
a rodičovskej dovolenky.
V roku 2019 bolo uzatvorených 21 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dohodami knižnica riešila
výkon práce v rámci kultúrnych podujatí knižnice (umelecké výkony, tlmočenie pri zahraničných návštevách a jazykové korektúry a
recenzie publikácií vydávaných v rámci edičnej a vedeckovýskumnej činnosti).

8.3 Odmeňovanie zamestnancov
Systém odmeňovania zamestnancov knižnice upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme. Podľa pracovného zaradenia sa zamestnanci knižnice odmeňujú podľa prílohy č. 3 k citovanému
zákonu.
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2019 bol stanovený záväzným ukazovateľom vo výške 697 597 eur a rozpočtovým
opatrením č. 2 upravený na 883 279 eur. Vyčerpaný bol v plnej výške. Na odmeňovanie zamestnancov použila knižnica aj vlastné
zdroje, ktoré boli určené na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 1 027 eur. Vývoj priemernej mesačnej mzdy od roku 2015 je
uvedený v nasledovnej tabuľke .
Tab. č.49: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2015 – 2019
Rok
2015
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
67,9
Priemerná mesačná mzda
678,40
toho priemerná mzda
- zo zdroja 111
664,14
- zo zdroja 46
14,26

2016
66,2
715,25

2017
67
806,11

2018
69,10
845

2019
70,80
1 040,84

699,11
16,14

800,53
5,58

841,32
3,68

1 039,64
1,20

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva od roku 2015 priemerná mesačná mzda stúpa. Najväčší medziročný nárast bol v období
2018/2019 – 23,18%. Zvýšenie priemernej mesačnej mzdy je odrazom zákonného zvýšenia stupníc platových taríf, zvýšeným
záväzným ukazovateľom na mzdy, platy a OOV zo strany zriaďovateľa v neposlednej miere aj použitím vlastných príjmov na
vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancov.
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8.4 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov
S cieľom zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov knižnica zabezpečovala v priebehu rozpočtového roka 2019 pravidelné
vzdelávanie zamestnancov.
Vzdelávacie aktivity zabezpečovala jednak externou formou ale aj internými školeniami v rámci plánu interných vzdelávaní,
ktoré sa každoročne aktualizujú podľa aktuálnych potrieb. Kurzy, školenia a semináre boli zamerané predovšetkým na všeobecne
záväzné právne normy, resp. ich novely a predpisy, ktorými sa riadia príslušné činnosti v knižnici.
Oblasť starostlivosti o zamestnancov
V rámci sociálneho programu o zamestnancov knižnica vytvorila podmienky pre stravovanie zamestnancov vo vlastných
priestoroch. Okrem toho majú zamestnanci možnosť stravovať sa aj mimo priestorov knižnice za stravné kupóny, ktoré knižnica
pre svojich zamestnancov zabezpečuje. Okrem zákonného príspevku, prispieva na stravný kupón aj z prostriedkov sociálneho fondu.
Celkový príspevok zo sociálneho fondu v roku 2019 predstavoval čiastku 9 374,90 eur. Pri príležitosti konca roka 2019 boli zo
sociálneho fondu zakúpené pre zamestnancov knižnice darčekové poukážky v celkovej sume 2 100 eur. V rámci sociálnej
starostlivosti knižnica v spolupráci so zástupcami zamestnancov vyčlenila zo sociálneho fondu finančnú čiastku, z ktorej v prípade
naliehavej potreby poskytuje zamestnancom návratné sociálne výpomoci. V roku 2019 boli poskytnuté v celkovej výške 400 eur.
Ďalším ústretovým krokom je zavedenie pružného pracovného času vďaka ktorému si časť zamestnancov knižnice môže
upravovať svoj pracovný čas podľa svojich potrieb, ale podľa zákonnom stanovených pravidiel, ktoré sú upravené v pracovnom
poriadku knižnice.
Externé a interné vzdelávanie vlastných zamestnancov
V rámci externého vzdelávania vlastných zamestnancov bola zabezpečená účasť zamestnancov na 12 zahraničných (tab. č. 50)
a 74 domácich odborných a vzdelávacích podujatiach (tab. č. 51). V rámci interného vzdelávania vlastných zamestnancov sa
uskutočnilo16 školení.
Tab. č. 50: Účasť zamestnancov na zahraničných odborných a vzdelávacích podujatiach
Zahraničné pracovné cesty
Termín
krajina
názov podujatia
organizátor
Česká
republika /
Hradec
SVK Hradec
8. – 12. 4. 2019
Králové
Stáž v SVK v Hradci Králové
Králové
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účastník

D. Chalupeková,
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5. – 8. 5. 2019

Česká
republika /
Praha
Česká
republika /
Třinec
Nórsko /
Bergen

5. – 9. 5. 2019

Bulharsko /
Plovdiv

Otvorenie výstavy Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku

24. – 26. 5. 2019

Srbsko /
Báčsky
Petrovec

Výmenná stáž v rámci Zmluvy o spolupráci,
rokovania k plánovanej výstave vojvodinského
výtvarníka

15. – 17. 5. 2019

29. – 30. 4. 2019

13. – 14. 6. 2019

Poľsko /
Wroclaw

19. – 26. 8. 2019

Čína / Peking

10. – 12. 9. 2019

Česká
republika/
Olomouc

Konferencia Odkaz Komenského v umění a
uměleckém vzdelávaní

NPMK, INSEA,
České múzeum
hudby

I. Guzmická

Dílna knihovníků – trenérů paměti 2019

Knihovna Třinec

B. Skubachová

Študijná návšteva, Erasmus+ TCA

SAAIC

D. Chalupeková

Etnografické
múzeum v Plovdive
Slovenské
vydavateľské
centrum v Báčskom
Petrovci
Spolok slovenských
knihovníkov a
knižníc - krajská
pobočka
Banskobystrického
kraja
China National
Publications Import
& Export (Group)
Corporation
(CNPIEC)
Sdružení knihoven
ČR
Ústřední
knihovnická rada
ČR

D. Jarina
I. Šimig

Exkurzia v knižniciach

Pekinský medzinárodný knižný veľtrh 2019
(Beijing International Book Fair  BIBF 2019

Knihovny současnosti 2019
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B. Snopková
T. Durdiaková
T. Durdiaková,
D. Chalupeková,
A. Sojaková,
K. Šmelková,
J. Vranová
R. Címer
O. Doktorová
D. Chalupeková
B. Snopková
M. Tatáriková
B. Skubachová
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Výmenná stáž v WPB v Opole a aktívna účasť na
medzinárodnej konferencii Ochrana a
30. 9. – 4. 10. 2019 Poľsko / Opole uchovávanie historických knižných zbierok
WPB v Opole
Slovenská asociácia
knižníc, Sdružení
knihoven ČR Sekce SDRUK pro
bibliografii,
XXII. ročník Kolokvia slovenských, moravských Historický ústav AV
6. – 8. 10. 2019
Česko / Praha a českých bibliografov
ČR
"Knihovny v proudu času"
Konferencia k 70. výročiu Studijní a vědecké
Studijní a vědecká
Česko / Hradec knihovny v Hradci Králové a k 100. výročiu 1.
knihovna v Hradci
4. – 6. 11. 2019
Králové
knihovníckeho zákona
Králové

M. Bôbová
M. Danková

I. Očenáš
I. Poláková
B. Snopková
V. Ťažká
O. Doktorová
B. Snopková

Tab. č. 51: Účasť zamestnancov na domácich odborných a vzdelávacích podujatiach
Externé vzdelávanie tuzemské
termín

názov

organizátor

typ

9x (17.,18.1.,
14.,15.2., 14.,
15.3., 11.,
12.4., 16., 17.
5., 26., 27. 9.,
17., 18. 10.,
Úrad priemyselného
14., 15. 11., 5.,
vlastníctva SR, Banská
6. 12. 2019
Duševné vlastníctvo  Modul B, C Bystrica
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akreditovaný kurz

počet
hodín

144

počet
školených meno školeného
zamest.
zamestnanca

1 R. Címer
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5x (17.,18. 1.,
14., 15. 2., 14.,
15. 3., 11., 12.
Úrad priemyselného
4., 16., 17. 5.
vlastníctva SR, Banská
2019)
Duševné vlastníctvo  Modul B, C Bystrica
Slovenské národné
21. 1. 2019
Kurz múzejná pedagogika
múzeum, Bratislava
Slovenské národné
28.  30. 1.
múzeum, Muzeologický
2019
Školenie katalogizácie
kabinet, Bratislava
Legislatívne zmeny v mzdovej
učtárni v roku 2019 a ročné
1. 2. 2019
zúčtovanie za rok 2018
REALIA s.r.o., B. Bystrica

5. 2. 2019

Oboznámenia sa s inštaláciou,
funkciami a výstupmi
samoobslužného zariadenia
selfcheck
Ako správne zverejňovať zmluvy,
faktúry a objednávky a overovať
ich základnou finančnou
kontrolou?

Verejná knižnica J.
Fándlyho, Trnava, Goethe
institut, Bratislava

14.  16. 2.
2019

PRO EKO s.r.o., Mestský
úrad, Banská Bystrica
Inštitút pre aktívne
Tréning mediálnej gramotnosti pre občianstvo, Považská
„Školy, ktoré menia svet“
Bystrica

18. 2. 2019

Kurz múzejná pedagogika

21. 2. 2019
28. 2. 2019

7. 2. 2019

Slovenské národné
múzeum, Bratislava

akreditovaný kurz

86

1 V. Uhríková

akreditovaný kurz

6

1 J. Pevčíková

školenie

13

1 L. Panáčková

školenie

7

rokovanie

5

1 K. Chrobáková
J. Cibuľa
A. Kmeťová
A. Poláčik
K. Šmelková
5 J. Vranová

školenie

6

1 M. Svitek

tréning

19

1 R. Címer

akreditovaný kurz

6

Skúsenosti a problémy súvisiace s
implementáciou RDA v roku 2018 SNK v Martine

seminár

5

1 J. Pevčíková
T. Durdiaková
A. Haringová
A. Púčiková
V. Ťažká
4

Novela postupov účtovania od 1.
EDOS-PEM s.r.o., EF
1. 2019 pre RO a PO, obce a VÚC UMB, Banská Bystrica

školenie

6

1 M. Svitek
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a vybrané okruhy z postupov
účtov.

13. 3. 2019

Seminár o informačnej a
kybernetickej bezpečnosti

Istropolis, Bratislava

seminár

20. 3. 2019

Deň knihovníkov
Banskobystrického kraja

Krajská knižnica Ľudovíta
Štúra vo Zvolene

slávnostná akadémia

3,5

slávnostná akadémia

2

M. Gunda
2 A. Poláčik
I. Ciglan
T. Durdiaková
B. Skubachová
4 B. Snopková
M. Durdiak
L. Panáčková
S. Šváčová
4 R. Tvrdoňová

výstava

4

O. Doktorová
2 S. Šváčová

seminár

6

T. Durdiaková
2 M. Tatáriková

5

M. Gunda
2 A. Poláčik

10. 4. 2019

100. výročie Š. Žáryho
Obec Poniky
Účasť na otvorení výstavy Slováci
v partizánskom hnutí na území
Univerzitná knižnica,
Bieloruska
Bratislava

11. 4. 2019

Deň regionálnej bibliografie 2019,
VVČ – excerpovanie dokumentov SNK v Martine

11. 4. 2019

Účasť na stretnutí informatikov
MKSR

15.  16. 4.
2019

Kurz múzejnej pedagogiky

16. 4. 2019

Veľký malý muž Milan Rastislav
Štefánik

24. – 26. 4.
2019

Medzinárodná konferencia M. R.
Štefánik - Muž slnka

28. 3. 2019

MK SR, Bratislava

seminár

Bratislava
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky –
odbor archívov a
registratúr, Bratislava
Slovenská ústredná
hvezdáreň v Hurbanove,
Spoločnosť M. R.
Štefánika v Brezovej pod

akreditovaný kurz
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konferencia, výstava

konferencia

5

12

1 J. Pevčíková

5

M. Bôbová
2 V. Ťažká

12

1 B. Snopková
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Bradlom, Slovenská
astronomická spoločnosť
pri SAV, mesto Piešťany

7. 5. 2019

9. 5. 2019

13. 5. 2019

Štátny sviatok Poľskej republiky pozvanie veľvyslanca
Účasť na slávnostnej ceremónii pri
príležitosti štátneho sviatku troch
krajín  Dňa víťazstva
Mladý vietor v slovenských
knižniciach – diskusia s mladými
manažérmi

Veľvyslanectvo Poľskej
republiky v Bratislave

Slávnostné podujatie
pri príležitosti
štátneho sviatku
Poľskej republiky

2

1 B.Snopková

Veľvyslanectvo Ruskej
federácia, Bratislava

slávnostná ceremónia

4

O. Doktorová
2 B. Snopková

diskusia

2

B. Skubachová
2 V. Ťažká

6

1 J. Pevčíková

Goethe-Institut Bratislava

13. 5. 2019
22. – 24. 5.
2019

Kurz múzejná pedagogika

Slovenské národné
múzeum, Bratislava

Ruditatis antidotum Eruditio est

SNK v Martine

akreditovaný kurz
konferencia – aktívna
účasť

27. 5. 2019

Kurz múzejná pedagogika

Slovenské národné
múzeum, Bratislava

akreditovaný kurz

6

1 J. Pevčíková

29. 5. 2019

Spracovanie starých tlačí s
implementáciou RDA

SNK v Martine

metodický seminár

8

M. Bôbová
2 M. Tatáriková

12. 6. 2019

Suweco infoparty 2019

Suweco CZ

seminár

4

1 M. Töröková

17. 5. 2019

Minulosť a perspektívy
hispanistiky na Slovensku

Katedra romanistiky FiF
UK v Bratislave
konferencia
Zväz múzeí na Slovensku,
Múzeum a Kultúrne
centrum južného Zemplína festival, odborná
v Trebišove
konferencia

10. 6. 2019

Festival múzeí Slovenska 2019
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24

12

8

1 M. Tatáriková

1 K. Fiľová
L. Panáčková
J. Pevčíková
3 S. Šváčová
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12.  13.6.
2019

21. zasadnutie Národnej komisie
pre služby

17. 6. 2019

Múzeum roka 2018

17.  19. 6.
2019
21. 6. 2019
27. 6. 2019

16

Ministerstvo kultúry SR,
Bratislava
Univerzitná knižnica,
Bratislava
8. Kolokvium knižničnoMinisterstvo kultúry SR,
informačných expertov krajín V4+ Bratislava

slávnostné ocenenie
múzeí

2

Komisia pre HKF
243. výročie americkej
nezávislosti

zasadnutie komisie

8

slávnostné podujatie
Slávnostné podujatie
pri príležitosti
štátneho sviatku
Bieloruskej republiky

3

1 M. Bôbová
R. Címer
2 B. Snopková

2

O. Doktorová
2 S. Šváčová

3

K. Fiľová
2 B. Skubachová

Národný deň Bieloruska

4. 9. 2019

Ako tvoriť prezentácie
Rokovanie o kultúrnej spolupráci a
slávnostné podujatie pri
príležitosti 70. výročia vzniku
Čínskej ľudovej republiky a 70.
výročia nadviazania čínskoslovenských diplomatických
vzťahov, akvizícia dokumentov
Privítanie novej veľvyslankyne
USA a workshop

17. 9. 2019
18.  20. 9.
2019
25.  26. 9.
2019

P. Majling
2 M. Tatáriková

zasadnutie komisie

27. 6. 2019

Školenie SOFTIP

SNK v Martine

SAV Bratislava
Veľvyslanectvo USA na
Slovensku

kolokvium

Veľvyslanectvo
Bieloruskej republiky
Krajská pobočka Spolku
slovenských knihovníkov a
knižníc Banskobystrického
kraja, Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica vo
Zvolene
školenie

Veľvyslanectvo Čínskej
ľudovej republiky,
Bratislava
Veľvyslanectvo USA
SOFTIP a.s. Banská
Bystrica
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21

rokovanie

6

workshop

14

školenie

8

1 I. Šimig
O. Doktorová
D. Katuščák
3 B. Snopková

O. Doktorová
2 B. Snopková
R. Címer
2 B. Snopková
1 K. Chrobáková
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26. 9. 2019

27. 9. 2019
30. 9.  2. 10.
2019

Stretnutie používateľov KIS3G
Slávnostné podujatie pri
príležitosti 70. výročia vzniku
Čínskej ľudovej republiky a 70.
výročia nadviazania čínskoslovenských diplomatických
vzťahov
Vzdelávací program Knihovnícke
základy pre znalostnú spoločnosť

17. 10. 2019

Knihovnícky barcamp 2019
Slávnosť štátneho sviatku
Španielska
Konferencia Janko Jesenský a J.G.
Tajovský

10.  11. 10.
2019

Inovácie vo vzdelávaní koncepcia živnostenského centra

5. 11. 2019
5. 11. 2019

Literárna hodinka
MK SR - rada múzeí a galérií

10. 10. 2019
14. 10. 2019

5. 11. 2019
7. 11. 2019
8. 11. 2019
19. 11. 2019
21. 11. 2019

Nové trendy a východiská pri
budovaní LTP archívov
Stretnutie informatikov 2019 MK
SR
Bibliotéka Pedagogika - knižný
veľtrh a výstava vzdelávania
Porada riaditeľov múzeí
Vitajte v knižnom laboratóriu!
Medzinárodná konferencia o izbe

Slovenská národná
knižnica
Martin

rokovanie

6

A. Poláčik
B. Snopková
3 J. Vranová

Veľvyslanectvo ČLR
Bratislava

slávnostné podujatie

3

O. Doktorová
2 B. Snopková

SNK v Martine

školenie

Rôzni
Veľvyslanectvo
Španielska, Bratislava

konferencia, workshop

8

slávnostné podujatie

4

1 M. Majer
M. Töröková
2 R. Udžan
K. Fiľová
2 B. Snopková

Múzeum mesta Bratislavy
Slovenské národné
múzeum v Martine
Slovenská živnostenská
komora v Martine
Ústav slovenskej literatúry
SAV
MK SR, Bratislava
Univerzitná knižnica v
Bratislave
Národní knihovna Praha

konferencia

8

1 S. Šváčová

konferencia

12

18

1 I. Poláková
L. Panáčková
2 J. Pevčíková
1 S. Šváčová

seminár
rokovanie

8
8

konferencia

8

MK SR, Bratislava

stretnutie

8

1 A. Poláčik
M. Gunda
2 A. Poláčik

Incheba Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy
BIBIANA - centrum
detskej literatúry, čítania

knižný veľtrh
pracovné stretnutie

6
8

1 M. Töröková
1 S. Šváčová

konferencia

8

1 A. Loužecká
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čítania

25.  27. 11.
2019

26. 11. 2019

Bibliosféry
Kolokvium pri príležitosti 150.
výročia založenia Polygrafie v
Martine (1869 - 2019)

27.  28. 11.
2019

Pramene slovenskej hudby

4. 12. 2019

Slovenské národné múzeum

4. 12. 2019

5. 12. 2019

10. 12. 2019
11. 12. 2019

Inštruktážny seminár Erasmus+
Zasadnutie koordinačnej rady pre
bibliografickú činnosť v
Slovenskej republike
Činska ambasáda - slávnostné
podujatie k ukončeniu misie
čínskeho veľvyslanca na
Slovensku
Odhalenie pamätnej tabule Janka
Kupalu v Bratislave

SK IBBY
Slovenská chemická
knižnica
Kultúra
Univerzitná knižnica UMB
v Banskej Bystrici
Neografia a.s.
Matica slovenská v
Martine
Slovenská národná skupina
IAML
Knižnica P. O.
Hviezdoslava v Prešove
Hudovné centrum
Slovenské národné
múzeum v Bratislave
Národná agentúra
programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú
pripravu  SAAIC

konferencia

16

kolokvium

4

konferencia

16

O. Doktorová
2 B. Snopková
1 I. Poláková

4

I. Guzmická
2 I. Šimig
P. Dědič
2 B. Snopková

školenie

5

B. Skubachová
2 R. Udžan

SNK v Martine

pracovné stretnutie

4

I. Poláková
2 B. Snopková

Bratislava

slávnostné podujatie

8

O. Doktorová
2 B. Snopková

Bieloruské veľvyslanectvo

slávnostné podujatie

4

1 S. Šváčová
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Cyklus interného vzdelávania ŠVK v Banskej Bystrici
Tab. č. 52: Zoznam realizovaných školení v rámci interného vzdelávania v roku 2019
dátum
názov
typ
počet
školiteľ
hodín

Školenie vedúcich zamestnancov
ŠVK BB k postupu pri
obstarávaní podlimitných
zákaziek a zákaziek s nízkou
hodnotou na tovary, služby a
30. 1. 2019 stavebné práce

školenie

2 M. Kassa

Činnosť oddelenia doplňovania a
8. 2. 2019 spracovania fondov

školenie

1 M. Töröková

Činnosť Literárneho a hudobného
11. 2. 2019 múzea

školenie

1 S. Šváčová
111

počet
mená školených
školených zaestnancov
zamest.
Ľ. Benická
P. Dědič
O. Doktorová
E. Fekiačová
D. Chalupeková
P. Majling
A. Poláčik
B. Snopková
M. Töröková
V. Uhríková
11 J. Vranová
J. Cibuľa
I. Ciglan
M. Gunda
A. Poláčik
A. Púčiková
M. Tatáriková
7 V. Ťažká
J. Cibuľa
M. Gunda
A. Poláčik
A. Púčiková
M. Tatáriková
6 V. Ťažká
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13. 2. 2019 Činnosť oddelenia správy fondov

školenie

1 E. Fekiačová

6

Činnosť oddelenia bibliografie a
15. 2. 2019 výskumu

školenie

1 D. Chalupeková

6

Činnosť oddelenia absenčných
18. 2. 2019 služieb

školenie

1 P. Majling

4

Činnosť oddelenia prezenčných
22. 2. 2019 služieb

školenie

1 V. Uhríková

5

8. 3. 2019 Odbor riaditeľa

školenie

1 O. Doktorová

4

Stretnutie pracovníkov
oprávnených sprevádzať exkurzie
1. 4. 2019 v ŠVK BB

školenie

1 B. Skubachová

15
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J. Cibuľa
M. Gunda
A. Poláčik
A. Púčiková
M. Tatáriková
V. Ťažká
J. Cibuľa
M. Gunda
A. Poláčik
A. Púčiková
M. Tatáriková
V. Ťažká
A. Poláčik
A. Púčiková
M. Tatáriková
V. Ťažká
J. Cibuľa
M. Gunda
A. Poláčik
A. Púčiková
V. Ťažká
M. Gunda
A. Poláčik
A. Púčiková
V. Ťažká
T. Albert
M. Bôbová
R. Címer
T. Durdiaková
M. Majer
P. Majling
A. Púčiková
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14.  15. 5. 2019

Školenie k prevádzke
samoobslužného zariadenia
selfcheck 1000

Verejné knižnice ako priestor pre
vzdelávanie a inklúziu Erasmus+
TCA (Transnational Cooperation
Activities) – študijná návšteva,
3. 6. 2019 Bergen, Nórsko

školenie

prezentácia
113

J. Rýzek,
P. Zajíček
(firma
4 Cosmotron)

K. Šmelková
M. Tatáriková
M. Töröková
N. Turčinová
V. Ťažká
V. Uhríková
J. Vranová
L. Cibrinová
J. Cibuľa
Š. Fraňová
M. Gunda
A. Kmeťová
P. Majling
A. Poláčik
D. Rešovská
M. Skruteková
10 J. Vranová

1 D. Chalupeková

T. Albert
M. Bôbová
O. Doktorová
K. Fiľová
A. Haringová
A. Kmeťová
A. Močáriová
I. Očenáš
A. Púčiková,
B.Skubachová
B. Snopková
A. Sojáková
K. Šmelková
19 M. Tatáriková
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3x (10., 17., 24.
6. 2019)

MS Excel
Školenie pre pracovníkov
jazykových centier - vytváranie
2. 7. 2019 kľúčových slov

17 x (2.9., 3.9.,
5.9., 6.9., 9.9.,
10.9., 12.9.,
13.9., 16.9.,
17.9., 19.9.,
23.9., 24.9.,
26.9.,27.9.,
14.10., 21.10.)

Katalogizácia kníh  interné
školenie pre zamestnancov ŠVK
BB

školenie

RNDr. Katarína
6 Sebínová, PhD.

školenie

A. Haringová
2 T. Durdiaková

A. Haringová
22,5 T. Durdiaková

školenie
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J. Teremová
M. Töröková
N. Turčinová
V. Ťažká
V. Uhríková
T. Albert
L. Cibrinová
R. Címer
O. Doktorová
M. Durdiak
K. Fiľová
D. Chalupeková
M. Lásková
M. Majer
B. Skubachová
A. Sojáková
M. Töröková
V. Uhríková
14 J.Vranová
R. Címer
2 K. Fiľová
T Albert
B. Bubniak
R. Címer
K. Fiľová
A. Loužecká
M. Majer
I. Očenáš
E. Paľková
9 M. Tatáriková
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7. 10. 2019 vodičov referentských vozidiel

Citovanie a tvorba
22. 10. 2019 bibliografických odkazov

skup.
B 205
min.
skup.
C,D
220
min.

školenie

45
min.

školenie

P. Dědič
D. Jarina
M. Kassa
S. Šváčová
J. Sedmák
B. Snopková
I. Šimig

Autoškola Ing.
Jarosav
Bubelíny

7

B. Skubachová

M. Lásková,
L.Panáčková
J. Pevčíková
4 I. Šimig

Okrem uvedených interných školení boli pre nových zamestnancov priebežne realizované školenia BOZP a PO
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Tab. č. 53: Účasť zamestnancov na činnosti odborných komisií s celoslovenskou pôsobnosťou a na činnosti profesijných
združení
komisia/združenie
Ústredná knižničná rada – poradný orgán ministerky kultúry SR

pracovník
Blanka Snopková

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc (SAK)

Blanka Snopková

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Mária Bôbová, Róbert Címer, Terézia Durdiaková, Katarína
Fiľová, Branislava Gajdošová, Anna Haringová, Monika
Hybačková, Dana Chalupeková, Anna Klimová, Oľga Lauková,
Peter Majling, Ivana Poláková, Danka Rešovská, Barbora
Skubachová, Blanka Snopková, Adriana Sojáková, Katarína
Šmelková, Michaela Töröková, Zita Turčanová, Jana Vranová,
Lýdia Žáčiková
Terézia Durdiaková
Mária Bôbová

Výbor krajskej pobočky SSKK
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) - Komisia
pre historické knižné fondy
Fond na podporu umenia
Národná komisia pre služby pri SNK
Pracovná skupina pre výpožičky a MVS Virtua pri SNK

Oľga Doktorová
Peter Majling
Peter Majling, Danka Rešovská

Národná komisia pre katalogizáciu pri SNK
Knižničná rada knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
The International Association of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres (IAML)

Jana Vranová
Blanka Snopková

Zväz múzeí Slovenska –Odborná komisia pre odborné múzejné
činnosti

Soňa Šváčová

Zväz múzeí Slovenska – Literárna a hudobná komisia
(predsedníčka)

Soňa Šváčová

Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

Soňa Šváčová

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

Blanka Snopková

Imrich Šimig
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
V roku 2019 pravidelne využívalo knižnično-informačné služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 7 052 aktívnych
používateľov z radov vedeckej, pedagogickej, odbornej a laickej verejnosti, žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých
škôl a univerzít. Služby knižnice sú zamerané na používateľov od 12 rokov, pričom sa knižnica už piaty rok zameriava prednostne na
výchovu a vzdelávanie používateľov vo veku od 12 do 15 rokov a venuje im osobitnú pozornosť.
Tab. č. 54: Percentuálne zloženie aktívnych používateľov knižnice podľa jednotlivých kategórií
Kategória používateľa
Percentuálny podiel
Učitelia
Študenti
Ostatní
Čitatelia s výnimkami
Kolektívni používatelia a MVS (organizácie)
Jednorazový používateľ služieb
Zamestnanci
Služobné kontá

1,84 %
58,96 %
28,52 %
0,41 %
3,32 %
4,98 %
1,63 %
0,34 %

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu (viď. tab. č.51), najpočetnejšiu skupinu používateľov služieb knižnice -- 58,96 %, tvoria
študenti stredných škôl, univerzít a vysokých škôl v Banskej Bystrici, resp. obyvatelia Banskej Bystrice, ktorí študujú v iných mestách
na Slovensku a v zahraničí. ŠVK BB úzko spolupracuje s jednotlivými fakultami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, s Fakultou zdravotníctva SZU a s Hochschule Fresenius. Pozornosť je venovaná aj spolupráci
s gymnáziami a strednými odbornými školami, ktorých študenti sa pravidelne zúčastňujú nielen na exkurziách a školeniach
zameraných na zvyšovanie ich informačnej gramotnosti (v roku 2019 sa uskutočnilo 56 exkurzií a 51 inštruktáží k využívaniu
zahraničných plnotextových databáz a systému KIS3G), ale aj na špecializovaných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských
podujatiach organizovaných jazykovými centrami ŠVK BB a Literárnym a hudobným múzeom práve pre túto skupinu návštevníkov.
Mimoriadnu pozornosť venuje knižnica novozaregistrovaným používateľom, ktorí majú možnosť absolvovať inštruktáž k využívaniu
súborného katalógu knižníc zapojených v KIS3G, ako aj prehliadku jednotlivých študovní knižnice.
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V roku 2019 využívali služby knižnice najmä:
 žiaci základných škôl: ZŠ Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica, ZŠ Trieda SNP Banská Bystrica, ZŠ Narnia
Banská Bystrica, ZŠ Radvanská Banská Bystrica, ZŠ Radvanská Banská Bystrica, ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, ZŠ
Pieninská Banská Bystrica, ZŠ a MŠ Pliešovce, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča, ZŠ Janka Alexyho Zvolen, ZŠ Selce, ZŠ
sv. Dominika Savia Zvolen, ZŠ s MŠ Martin, ZŠ Žiar nad Hronom, ZŠ Žaškov, ZŠ Hnúšťa, ZŠ Poniky, ZUŠ Hontianske
Moravce, ZŠ Ľubietová
 študenti a pedagógovia gymnázií: Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, Gymnázium Mikuláša Kováča Banskej
Bystrici, Športové gymnázium Banskej Bystrici, Katolícke gymnázium Š. Moysesa Banskej Bystrici, Evanjelické gymnázium
Banskej Bystrici, Gymnázium Andreja Sládkoviča Banskej Bystrici, Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene, Gymnázium
v Tvrdošíne, Gymnázium v Trstenej, Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom
 študenti stredných odborných škôl: Konzervatórium J. L. Bella v Banskej Bystrici, Stredná zdravotnícka škola Banská
Bystrica, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica, Spojená škola Banská Bystrica, Stredná
priemyselná Škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica, SOŠ automobilová Banská Bystrica, SOŠ informačných technológií
Banská Bystrica, Stredná športová Škola Banská Bystrica, Spojená škola Kremnička, Súkromná stredná odborná škola
v Žiline, SOŠ Zvolen, Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre, Stredná odborná škola pedagogická Turčianske
Teplice, Stredná odborná škola v Tisovci, Súkromné konzervatórium Pink Harmony vo Zvolene
ŠVK BB spolupracovala s jednotlivými fakultami a katedrami Univerzity Mateja Bela, s Filozofickou fakultou (Katedra
slovanských jazykov, Katedra germanistiky, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra romanistiky, Katedra histórie),
Pedagogickou fakultou, Ekonomickou fakultou a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov.
Knižnica organizuje pre študentov úvodné prednášky do štúdia, kurzy informačnej gramotnosti, workshopy, odborné semináre
k dejinám knižnej kultúry, exkurzie, inštruktážne školenia pre jednotlivcov. V rámci Dohody o spolupráci s Filozofickou fakultou
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti zabezpečovania odbornej praxe študentov absolvovali prax v ŠVK BB dve
študentky 1. ročníka magisterského študijného programu anglický jazyk  poľský jazyk  prekladateľstvo/tlmočníctvo a 1 študentka
a 1 žiačka 3. ročníka Obchodnej akadémie Banská Bystrica študijného odboru 6317M obchodná akadémia.
Druhú najpočetnejšiu skupinu používateľov predstavuje kategória Ostatní, t.j. dospelí používatelia knižnice rôzneho vzdelania
a z rôznych sociálnych skupín. Služby knižnice vo veľkej miere využívajú pracovníci ústredných orgánov a organizácií štátnej a
verejnej správy, samosprávy, výskumných ústavov, bankových a finančných inštitúcií, podnikateľského sektora. V roku 2019 sa ŠVK
zameriavala aj na poskytovanie špecializovaných aktivít pre dôchodcov a ďalšie znevýhodnené skupiny občanov, a to najmä formou
tréningov pamäti a kurzu počítačovej gramotnosti (nielen) pre seniorov.
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V súvislosti s uvedenou štruktúrou používateľov knižnično-informačných služieb a narastajúcim počtom používateľov z radov
najmladšej generácie z roka na rok stúpa aj záujem o elektronické služby knižnice. On-line prístup k elektronickému katalógu
prostredníctvom webovej stránky knižnice s možnosťou získať komplexné informácie o knižničnom fonde i o žiadanom dokumente,
vrátane informácie o jeho dostupnosti, ako aj možnosť objednania a rezervovania dokumentov, či predĺženia výpožičiek elektronicky,
sa stali samozrejmosťou. Narastá aj záujem o vzdialený prístup k elektronickým dokumentom z pohodlia domova, z vlastného
počítača, či iného mobilného zariadenia. Vnímajúc tento trend ŠVK umožňovala používateľom nielen online prístup ku knižničnému
katalógu a k bibliografickým údajom o informačných zdrojoch, ale aj prístup k plným textom dokumentov prostredníctvom Virtuálnej
knižnice. Od augusta 2017 však bola ukončená prevádzka služby DASH z dôvodu ukončenia životného cyklu a podpory produktu zo
strany ProQuest. Z uvedeného dôvodu je časť Virtuálnej knižnice – Digitálna knižnica nedostupná.
ŠVK v snahe zaujať pozornosť verejnosti a podnietiť záujem o aktivity a dianie v knižnici venovala veľkú pozornosť
propagačnej činnosti, PR a marketingu. V priebehu roka boli vydané tlačové správy, ktoré boli komunikované na redakcie
regionálnych aj celoštátnych mediálnych subjektov:
 Otvorenie Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho,
 Výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici  Židia v Poľskom vojsku,
 20. ročník Týždňa slovenských knižníc v banskobystrických knižniciach a otvorenie zmodernizovaných priestorov požičovne
kníh,
 Prezentácia výstavy Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v bulharskom Plovdive  Európskom meste kultúry 2019,
 Verejný odpočet činnosti a hospodárenia ŠVK BB za rok 2018,
 Výstava Šanghaj a šanghajské stavby L. E. Hudeca  výstava fotografií v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici,
 Projekt Šumné  Na Slovensku sa rodí unikátna Knižnica oblečenia,
 Výstava prác Viktora Vasnecova Radosti architektonickej tvorby…z kolekcie Múzea Abramcevo,
 Festival Literárna Banská Bystrica,
 50. výročie založenia Literárneho a hudobného múzea.
Výstupy zamestnancov ŠVK v rozhlasových a televíznych reláciách:
 Prvá slovenská kuchárska kniha v novom šate / Zlata Troligová. Rádio Regina Stred, vysielané 18. 1. 2019, 13:13 h.
 Vernisáž výstavy Židia v poľskom vojsku v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / Veronika Uhríková. RTVS
Rádio Regina Stred, vysielané 12. 2. 2019, 7.23  7.25 h.
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 Gitaroví velikáni v Hudobnom átriu a podujatia v mesiaci marec 2019 / Ingrid Guzmická. RTVS Rádio Devín, 28. 2.
2019, 8.35  8.43 h.
 Literárne a hudobné múzeum oslavuje 50. výročie svojho vzniku / Soňa Šváčová, Jozefa Pevčíková. RTVS Rádio Devín,
28. 2. 2019, 14.15  14.40.
 Literárne a hudobné múzeum oslavuje 50. výročie svojho vzniku / Soňa Šváčová. SITA. Nahrávanie 4. 3. 2019, 10.15 h.
 Podujatia Literárneho a hudobného múzea k 50. výročiu vzniku. Festival Literárna Banská Bystrica / Soňa Šváčová.
RTVS. Nahrávanie 4. 3. 2019, 10.30. Vysielanie 5. 3. 2019, 9.00 h.
 Literárna Banská Bystrica / Jozefa Pevčíková. RTVS, Rádio Regina Stred. Živé vysielanie 25. 3. 2019, 13.42 h – 13.45 h.
 M. R. Štefánik a stredné Slovensko / Mária Bôbová, Monika Tatáriková, Veronika Ťažká. RTVS Rádio Regina Stred.
Vysielané 29. 4., 3. 5., 6. – 10. 5. 2019, 9.20 – 9.23 h.
 Mikuláš Kováč / Zlata Troligová. RTVS Rádio Regina Stred, vysielané 26. 5. 2019, 7.30 h.
 Z kuchyne starých mám  Terézia Vansová, Predjedlá / Zlata Troligová. Rádio Regina Stred, 15. 6. 2019, po 9.40 h.
 Sviatok hudby 2019 / Ingrid Guzmická. RTVS Rádio Devín, 20. 6. 2019, 8.35  8.43 h.
 Z kuchyne starých mám – Terézia Vansová, Polievky / Zlata Troligová. Rádio Regina Stred, 29. 6. 2019, po 9.40 h.
 Z kuchyne starých mám – Terézia Vansová, Hlavné jedlá / Zlata Troligová. Rádio Regina Stred, 6. 7. 2019 po 9.40 h.
 Z kuchyne starých mám – Terézia Vansová, Múčniky / Zlata Troligová. Rádio Regina Stred, 17. 8. 2019 po 9.40 h.
 Z kuchyne starých mám – Terézia Vansová, Kysnuté jedlá / Zlata Troligová. Rádio Regina Stred, 31. 8. 2019 po 9.40 h.
 Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho [reportáž z kurzu „Kultúra Španielska a krajín Latinskej Ameriky +
základy španielčiny] / Katarína Fiľová. RTVS Rádio Regina Stred, vysielané 20. 11. 2019 o 15.13 h.
Ťažiskovým informačným prostriedkom pre šírenie informácií v elektronickej forme zostávala webová stránka knižnice
www.svkbb.eu. Prostredníctvom nej boli komunikované najdôležitejšie oznamy a informácie pre verejnosť o knižnici. Okrem vlastnej
stránky knižnice boli na propagáciu využívané: informačný portál www.infolib.sk, portál MK SR www.navstevnik.sk, portál
https://slovakiatraveling.com, www.banskabystrica.sk a sociálna sieť Facebook. V rámci využitia sociálnych sietí sa knižnica
zameriavala prioritne na prezentáciu aktivít a komunikáciu prostredníctvom siete Facebook, kde boli publikované aktuálne informácie
o dianí v knižnici, podujatiach a taktiež obrazový a audiovizuálny materiál. Súčasne sieť umožňovala pružne reagovať na dianie
v knižnici ako komunikačná platforma medzi používateľom knižnice a knižnicou samotnou. K 31. decembru 2019 mala ŠVK BB na
sociálnej sieti Facebook 1 809 fanúšikov. Propagácia sa realizovala tiež prostredníctvom zasielania printových materiálov alebo
prostredníctvom zasielania elektronických propagačných materiálov a pozvánok na emailové adresy podľa interného adresára a
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vydávaním občasníka Knižničné noviny. Zabezpečovala sa distribúcia mesačných programov a plagátov s programom podujatí a ich
propagácia v rámci ŠVK BB, zasielaním do mesačníka Kam do mesta a do Informačného centra BB. Programové materiály boli na
mesačnej báze adresne distribuované vybraným subjektom z regiónu pôsobiacich v oblasti kultúry, školstva, štátnej a verejnej správy.
V mesiaci september prebehla formou prezentácií propagačná a remarketingová kampaň na vysokých školách v meste Banská
Bystrica počas zápisov študentov do 1. ročníkov. Podporená bola distribúciou propagačných letákov a zľavami zo zápisného.
Priebežne bola počas roka realizovaná propagácia exkurzií, vzdelávacích podujatí (Vedecká hračka, tréningy pamäti, cestovateľský
klub, cyklus Osobnosti, exkurzie v Župnom dome v cudzích jazykoch a iné.). V internom prostredí knižnice sa na propagáciu
využívali rôzne propagačné plochy (kiosk  dotykový panel, informačná TV obrazovka, stojany a nástenky). V medzinárodnej súťaži
"Biblio-green v trvalo udržateľnom svete" knižnica obsadila 2. miesto vďaka video traileru spracovanému na oddelení informačných
technológií a odbore riaditeľa, ktorý bol propagovaný na internetovej databáze videí YouTube. Propagácia sa zabezpečovala taktiež
vďaka spolupráci s TV Hronka, ktorej sa poskytovali výstupy z dennej tlače k sérii programov Retro Bystrica.
ŠVK BB je aktívna aj v rámci programu Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
a umožňuje používateľom zaplatiť registračné poplatky prostredníctvom kultúrnych poukazov. V roku 2019 bolo prijatých ako úhrada
registračných poplatkov 46 kultúrnych poukazov. Okrem toho poukazy využívali aj návštevníci Literárneho a hudobného múzea, kde
bolo prijatých ďalších 2 445 poukazov.
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10. ZHODNOTENIE
ORGÁNMI

VÝSLEDKOV

KONTROL

VYKONANÝCH

KONTROLNÝMI

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom úloh v oblasti kontroly. Vedúci zamestnanci a zamestnanci
ekonomického oddelenia vykonali pravidelné kontroly a inventarizácie pokladní (celkom sa vykonali dve riadne bez zistenia
rozdielov). Okrem toho v pravidelných štvrťročných intervaloch zamestnanec ekonomického oddelenia vykonal priebežnú kontrolu
zostatkov súvahových účtov, kontrolu čerpania rozpočtu a správnosť triedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov.
Zistené nedostatky sa odstraňujú priebežne.
Z vonkajších kontrol nebola vykonaná žiadna kontrola. V rámci prijatých opatrení z vonkajšej kontroly realizovanej v roku 2018
(kontrola odvodu poistného do zdravotnej poisťovne Dôvera) vedúci zamestnanec ekonomického oddelenia vykonáva kontrolu
vykazovania poistného v mesačných intervaloch.
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11. ZÁVER
Hlavné úlohy knižnice v roku 2019 stanovené v kontrakte s MK SR č. MK-5492/2018-421/15219 vyplynuli z analýzy potrieb
používateľov knižnice a širokej verejnosti s dôrazom na poskytovanie knižnično-informačných služieb a novú generáciu používateľov.
Vedenie knižnice citlivo vníma preferencie používateľov smerujúce do oblasti absenčných a elektronických služieb, resp.
k využívaniu knižnice ako komunitného centra a priestoru na oddych a relax. Preto aj v uplynulom roku venovalo maximálnu
pozornosť zavádzaniu nových knižnično-informačných služieb, ktorými chce získať nových používateľov. Je zrejmé, že
v nasledujúcom období bude záujem používateľov o prezenčné služby poskytované tradičnou formou naďalej klesať a presúvať sa do
oblasti služieb poskytovaných prostredníctvom vzdialeného prístupu k informačným zdrojom z pohodlia domova, či vlastného
pracoviska. Kamenná knižnica a jej priestory budú slúžiť predovšetkým na vzdelávacie, komunitné, oddychové a relaxačné aktivity čo
ovplyvnilo smerovanie snáh ŠVK BB na zriaďovanie oddychových a relaxačných zón využiteľných aj na organizovanie komunitných
aktivít a priestorov pre vzdelávacie aktivity. ŠVK BB neustále sleduje trendy vývoja informačno-komunikačných technológií
a aplikovanie ich do svojej praxe. Len promptné reagovanie na zmeny v správaní používateľov a rýchle prispôsobovanie knižničných
služieb nastupujúcim trendom zabezpečí knižnici konkurencieschopnosť v digitálnom prostredí.
Odborná knižničná činnosť
 V oblasti knižničných aktivít bola činnosť zameraná na zvyšovanie ponuky tradičných a nových knižnično-informačných
služieb s ekonomickým a spoločenským prínosom.
 Bola zabezpečená kontinuita v poskytovaní elektronických služieb používateľom – LiveChat, elektronické
objednávanie rešerší
 Počas Týždňa slovenských knižníc 2019 sa za prítomnosti ministerky kultúry uskutočnilo slávnostné otvorenie
zrekonštruovaných priestorov oddelenia absenčných služieb (požičovňa kníh). S cieľom zmodernizovať a zatraktívniť
ponúkané knižnično-informačné služby bolo pracovisko vybavené samoobslužným zariadením selfcheck.
 V marci 2019 bolo otvorené nové jazykové centrum – Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, ktoré je venované
zakladateľovi slovenskej hispanistiky. Základ jeho fondu tvorí pozostalosť  osobná knižnica V. Olerínyho. Pri príležitosti
otvorenia študovne knižnica sprístupnila výstavu Za hispánskou kultúrou. Životná cesta Vladimíra Olerínyho a vydala druhé
doplnené vydanie výberovej bibliografie Vladimír Oleríny. Preklady zo španielčiny a portugalčiny. Prostredníctvom nových
kontaktov na Veľvyslanectvo Španielska v Bratislave a Veľvyslanectvo Argentíny vo Viedni sa knižnici otvárajú nové
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možnosti spolupráce s knižnicami v týchto krajinách. V súvislosti s otvorením Centra, knižnica podpísala zmluvu o spolupráci
s Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
V oblasti akvizície:
 ŠVK BB v roku 2019 opäť pocítila nedostatok finančných prostriedkov na systematickú efektívnu akvizíciu informačných
prameňov. Ceny dokumentov sa neustále zvyšujú a kúpu moderných typov dokumentov si knižnica nemôže dovoliť zakúpiť.
V oblasti uchovávania knižničného fondu
 ŠVK BB sa v roku 2019 podarilo získať do prenájmu nové skladové priestory na Zvolenskej ceste. V druhom polroku bolo
zakúpených 42 nových regálov s kapacitou 588 políc. Do skladu na Zvolenskej ceste bolo uložených cca 45 800 knižničných
jednotiek.
V oblasti katalogizácie  spracovania fondu
 Dlhodobo zostáva otvorená otázka prevádzkovania elektronického katalógu v knižnično-informačnom systéme VIRTUA. Po
fúzii spoločnosti VTLS so spoločnosťou Innovative v roku 2014 a ďalšej fúzii spoločnosti Innovative so spoločnosťou
EXLIBRIS v závere roka 2019, sú oprávnené obavy z problémov, ktoré nastanú v dôsledku potreby zvýšeného financovania
ďalšieho rozvoja systému KIS3G. Knižničný systém KIS3G pracuje v súčasnosti na zastaranej technickej podpore. V roku
2019 sme čelili viacerým jeho výpadkom, z toho dva možno považovať za závažné. Celú situáciu možno považovať za
kritickú a je potrebné jej okamžité riešenie formou nákupu novej techniky zo strany Slovenskej národnej knižnice, inak môže
dôjsť ku kolapsu celého systému. V roku 2019 spoločnosť Tempest na základe objednávky MK SR realizovala analýzu
aktuálneho stavu KIS3G, zhodnotila jeho stav a riziká, zozbierala funkčné a nefunkčné požiadavky na nový systém a navrhla
alternatívy riešenia na vybudovanie knižnično-informačného systému novej generácie, ktorý bude slúžiť SNK a ostatným
partnerským knižniciam tohto nového riešenia. Názov nového riešenia dostal skratku IKIS  integrovaný knižničnoinformačný systém a jeho cieľom nie je návrh národného riešenia, ale riešenia ktoré naplní požiadavky SNK a knižníc, ktoré
prejavia záujem o spoluprácu.
Múzejná činnosť
V múzejnej činnosti pokračovala spolupráca na budovaní elektronického katalógu muzeálnych zbierkových predmetov na
Slovensku CEMUZ a na realizácii celonárodného projektu digitalizácie múzejných zbierok. Činnosť sa zamerala najmä na akvizíciu
múzejných zbierok, v rámci vzdelávania sa múzejná pedagogika orientovala na systematickú partnerskú spoluprácu so školami. Boli
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realizované podujatia v rámci IX. ročníka cyklu Literárne a hudobné večery, XX. ročníka cyklu Osobnosti. Pestrá paleta podujatí sa
uskutočnila počas Noci múzeí a galérií, VIII. ročníka Sviatku hudby, XX. ročníka Týždňa slovenských knižníc, Týždňa mozgu,
Týždňa vedy a techniky, Dní európskeho kultúrneho dedičstva a v rámci Európskeho dňa jazykov. LHM sa podieľalo na príprave
a realizácií XXIII. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica, festivalu Vansovej Lomnička, súťaže v rétorike Slovo, čo srdce i um
posilní a súťaže Galéria talentov. Pri príležitosti 50. výročia vzniku Literárneho a hudobného múzea sa uskutočnila slávnostná
akadémia. XX. výročie cyklu Osobnosti si ŠVK BB pripomenula slávnostným spoločenským stretnutím s názvom Čím by bola
Banská Bystrica a región bez nich? so spomienkou na M. R. Štefánika.
Prostredníctvom špecializovaných študovní a pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít ŠVK
BB poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného knižnično-informačného centra. Celkovo bolo zorganizovaných 1 082
podujatí.
Priebežne boli plnené úlohy v archívnej oblasti.
Vedeckovýskumná činnosť
Dôležitú súčasť činnosti knižnice predstavovali úlohy vo vedeckovýskumnej oblasti. Bolo realizovaných 12
vedeckovýskumných úloh, 164 publikačných výstupov a vydaných 14 edičných titulov.
ŠVK BB a LHM v roku 2019 zorganizovali 7 vedeckých a odborných podujatí:
 Ruská kultúra v súčasnom svete (filológia, kulturológia, translatológia) (14. – 15. 2. 2019)  2. medzinárodná vedecká
konferencia.
 Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižnične praxi (20. – 21. 5. 2019) – XVIII. ročník odborného seminára TLib,
ktorého súčasťou bolo podujatie Knižničný inkubátor – fórum mladých knižnično-informačných špecialistov. Na seminári
odzneli tri zahraničné príspevky – dva z Poľska a jeden z USA.
 Museologica literaria 2019 (4. – 5. 6. 2019)  vedecká konferencia so zahraničnou účasťou.
 Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej
Európy (6.  7. 9. 2019) – vedecká konferencia.
 Studia Romanistica Beliana V (11.  12. 10. 2019).
 Vedecká hračka v edukácii (18.  19. 11. 2019)  odborná konferencia s medzinárodnou účasťou..
 Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? (2. 12. 2019)  slávnostné spoločenské stretnutie pri príležitosti 20. výročia
cyklu Osobnosti so spomienkou na M. R. Štefánika.
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V oblasti zapojenia sa do projektov:
 Literárne a hudobné múzeum sa zapojilo do projektu, ktorého iešiteľom bol Zväz múzeí na Slovensku. Výstupom projektu bola
vedecká konferencia Museologica literaria 2019.
 V roku 2019 sa ŠVK BB zapojila ako spoluriešiteľ do spracovania a podania projektu s UMB v Banskej Bystrici č. APVV -19
0456 Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie
historických rukopisov (SKRIPTOR), ktorý má európsky aj národný rozmer. Cieľom projektu je implementácia a rozšírenie
najnovších technologických inovácií a poznatkov o efektívnom prístupe odbornej a laickej verejnosti k slovenskému i
zahraničnému písanému dedičstvu.
Riadenie knižnice
Činnosť ŠVK bola v oblasti riadenia zameraná na zabezpečenie plynulého plnenia prioritných úloh v zmysle Kontraktu č. MK
5492/2018-421/15219 na rok 2019, ktorý bol uzatvorený medzi MK SR a ŠVK BB v súlade s dodržiavaním rozpočtových a
finančných pravidiel štátneho rozpočtu a v zmysle Plánu činnosti na rok 2019. K 31. 12. 2019 sa uskutočnilo 12 gremiálnych porád
vedenia, 2 plenárne porady zamestnancov. Prebiehala koordinácia realizácie prioritných projektov, spracovali sa podklady projektov
do grantových systémov, ktoré sa následne zrealizovali z mimorozpočtových grantových finančných prostriedkov.
Boli spracované materiály dôležité z hľadiska prevádzky knižnice a jej ďalšieho rozvoja:
 Správa o činnosti a hospodárení ŠVK BB za rok 2018 a výkazy v systéme Štátnej pokladnice
 Plán činnosti na rok 2020
 Plán kontrolnej činnosti na rok 2019
 Plán verejného obstarávania na rok 2019
 Plán úloh ŠVK v Banskej Bystrici na úseku ochrany pre požiarmi na rok 2019
 Plán údržby osobných motorových vozidiel na rok 2019
 Plán revízií a kontrol technických zariadení ŠVK v Banskej Bystrici na rok 2019
Príkazy riaditeľky:
 Príkaz riaditeľky č. 01/2019 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov
 Príkaz riaditeľky č. 02/2019 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov
 Príkaz riaditeľky č. 03/2019 k vykonaniu revízie knižničného fondu signatúry C 35 500  C 63 600
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 Príkaz riaditeľky č. 04/2019 pre členov revíznej komisie vypracovať komplexnú správu revízií fondu ŠVK od roku 2015 
2018
 Príkaz riaditeľky č. 05/2019 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov
 Príkaz riaditeľky č. 06/2019 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov
 Príkaz riaditeľky č. 07/2019 k vykonaniu revízie knižničného fondu signatúry S 28 900 – S 32 900
 Príkaz riaditeľky č. 08/2019 k vykonaniu mimoriadnej revízie knižničného fondu príručnej knižnice knihovníckej literatúry
 Príkaz riaditeľky č. 09/2019 k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 Príkaz riaditeľky č. 10/2019 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov
 Príkaz riaditeľky č. 11/2019 k vykonaniu mimoriadnej revízie knižničného fondu príručnej knižnice centra slovanských štúdií
Smernice:
 Smernica ŠVK č. 01/2019 Smernica o tuzemských a zahraničných pracovných cestách, dátum účinnosti
 Smernica ŠVK č.02/2019 O postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov zamestnancov ŠVK v Banskej Bystrici,
týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti
V súlade s prioritami štátnych stratégií, akčných plánov, koncepcií a programov boli spracované podkladové materiály k
národným stratégiám a akčným plánom z oblasti kultúry pre MK SR:
 Akčný plán slovensko-francúzskeho strategického partnerstva  informácie za rok 2018 a 1. polovicu roka 2019
 Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 – odpočet za
rok 2019
 Národný program kvality SR  rozpracovanie na rok 2019
 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020  odpočet opatrení za
roky 2018  2019
 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 – odpočet za rok 2018
 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím za roky 2017  2018 – podklady
 Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR  odpočet II. polrok 2015 – 2018
 Akčný plán – rozpracovanie opatrení vyplývajúcich Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky z Integračnej politiky v
Slovenskej republike za rok 2018.
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Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie za rok 2016  2019
Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 za rok 2018 – odpočet
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za roky 2017 – 2018 – odpočet
Koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020
Zasadnutím zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Rakúskej republiky  informácie o realizovaných opatreniach v oblasti
informačnej a fyzickej debarierizácie
 Dotazník k hodnoteniu rizík organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (aktualizácia hodnotenia rizík pre plánovanie
vnútorných auditov na rok 2020
V rámci štatistického zisťovania boli spracované štatistické výkazy
 KULT (MK SR) 10-01 Ročný výkaz o knižnici za rok 2018
 KULT 16-01 Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry za rok 2018
 KULT 1-01 Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2018
 KULT 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2018
 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2018 pre MŠVVaŠ SR
Na základe zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon 18/2018 Z. z. na tlačive
„Informácie o spracúvaní osobných údajov“ v roku 2019 všetci novoprijatí zamestnanci svojim podpisom potvrdili, že boli
informovaní o právach dotknutej osoby a o nasledovných podmienkach a účele spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov. Zamestnanci, ktorí nastúpili v roku 2019 a na základe ich pracovných náplní budú prichádzať do styku s
osobnými údajmi boli poučení o povinnostiach oprávnenej osoby pri spracúvaní osobných údajov. Riaditeľkou ŠVK BB im bolo
vydané poverenie oprávnenej osoby k spracúvaniu osobných údajov.
Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
Zahraničná spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa v roku 2019 zameriavala na úlohy a záväzky
vyplývajúce z rámcových a vykonávacích dohôd o spolupráci so zahraničnými partnerskými knižnicami. ŠVK BB uzatvorila zmluvy
o spolupráci so Študijnou a vedeckou knižnicou v Hradci Králové (Česká republika) a Vojvodskou verejnou knižnicou E. Smolki v
Opole (Poľsko). Spolupráca so Šanghajskou knižnicou prebiehala zasielaním časopisu Slovensko. Zmluvy sa realizovali prezentáciou
aktívnej spolupráce najmä pri výmenných stážach a aktívnej účasti na konferenciách a odborných seminároch. Zrealizovali sa
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stretnutie s novými čínskymi partnermi zo Šanghaja z Hudec Cultural Development Centre, pracovné rokovania spojené s podpisom
Memoranda o spolupráci. Bola nadviazaná spolupráca s Ruskou štátnou knižnicou v Moskve a rozvíjala sa komunikácia s Ruskou
štátnou knižnicou M. I. Rudomino v Moskve. ŠVK BB sa podieľala na zapojení sa zástupcu zo Slovenska do medzinárodného
projektu Slovanský svet očami detí, ktorý vyhlásila Ruská štátna knižnica zahraničnej literatúry M. I. Rudomino v Moskve, v ktorom
sa zástupca zo Slovenska (študentka Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene) umiestnil na 1. mieste v kategórii do 16 rokov. ŠVK BB sa
zapojila do medzinárodného projektu, ktorý vyhlásila Štátna verejná vedecko-technická knižnica v Moskve  do medzinárodnej
súťaže Biblio-green v trvalo udržateľnom svete. ŠVK BB obsadila 2. miesto vďaka video traileru spracovanému na oddelení
informačných technológií a odbore riaditeľa, ktorý bol prezentovaný na odbornom seminári TLib.
Pokračovala spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku. Rozvíjala sa spolupráca s
veľvyslanectvami Poľska, Bulharska, Bieloruska, USA, Ruskej federácie pri získavaní dokumentov pre Centrum slovanských štúdií,
Nemecka, Čínskej ľudovej republiky ako aj s Goetheho inštitútom – pri príprave podujatí Nemeckej študovne, s Bulharským
kultúrnym inštitútom v Bratislave pri príprave a realizácii výstavy a koncertu, s Poľským inštitútom pri realizácii výstavy a pri
vzájomnej výmene informácií o podujatiach, Centrom poľského jazyka a kultúry pri príprave podujatí Centra slovanských štúdií, so
Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci (Srbsko) pri príprave výstavy a prezentácii Slovenského svetového
kalendára, so Slovenským inštitútom v Moskve pri prezentácii výstavy Ľudové hudobné nástroje na Slovensku.
Ministerstvo zahraničných vecí USA prostredníctvom Veľvyslanectva USA na Slovensku, s ktorým knižnica spolupracuje od
roku 2005, prispelo k modernizácii technického vybavenia jazykovej študovne InfoUSA laptopmi, webkamerou a ďalšími IT
súčiastkami v celkovej hodnote 9 284,62 USD. Veľvyslanectvo USA tiež podporilo organizovanie odborného seminára TLib sumou
470,- € na zabezpečenie tlmočníckeho zariadenia.
V spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Veľvyslanectvom Bulharskej republiky sa uskutočnila vernisáž
výstavy Bulharsko – známe neznáme a klavírny koncert bulharských klavírnych virtuóziek Petii Christovej a Lili Bogdanovej (25. 5.
2019).
 Prezentovala sa bannerová výstava pripravená v spolupráci s čínskym lektorom pôsobiacim na Fakulte zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici prof. Li Chun-Ri Bylinky v tradičnej čínskej medicíne
(13. 12. 2018 – 28. 2. 2019).
V zahraničí boli predstavené výstavy z vlastnej produkcie. Výstava U nás taká obyčaj... bola sprístupnená v partnerskej
Študijnej a vedeckej knižnici v Hradci Králové (Česko). Výstava Ľudové hudobné nástroje na Slovensku bola prezentovaná v
Spojenom ústave jadrového výskumu v meste Dubna v rámci Galafestivalu českej a slovenskej kultúry, ktorý spoločne zorganizovali
Slovenský inštitút v Moskve a České centrum v Moskve (Ruská federácia). Výstava Ľudové hudobné nástroje na Slovensku sa
prezentovala taktiež v Plovdive (Bulharsko), v Európskom hlavnom meste kultúry 2019 v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Sofii,
Občianskym združením Raduana  Dom národov, s Rozhlasom a televíziou Slovenska, štúdiom Banská Bystrica a s Plovdivským
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etnografickým múzeom v Plovdive v termíne 7.  30. 5. 2019. V Srbsku  v Kovačici sa výstava Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku prezentovala v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci od 12. 10. do 12. 11. 2019.
 Knižnica v spolupráci s Občianskym združením Mladá Rossija, Katedrou slovanských jazykov Filozofickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici participovala na 2. medzinárodnej vedeckej konferencii Ruská kultúra v súčasnom svete (filológia, kulturológia,
translatológia), ktorá sa uskutočnila v priestoroch ŠVK BB v dňoch 14. – 15. februára 2019.
 V spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí sa uskutočnili podujatia Slovenský svetový kalendár 2019 – prezentácia 3.
ročníka kalendára venovaného Slovákom v zahraničí a prezentácia Vydavateľstva Ivan Krasko z Nadlaku – s dôrazom na monografie
Krátke dejiny dolnozemských Slovákov a Naši vo svete – Slováci južne od hraníc Slovenska. V spolupráci so Slovenským
vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci výstava insitného maliara Martina Papa Príbehy z temného kúta, ktorá bola súčasťou
podujatia POETICA SLAVICA spájanie kultúr slovanských národov slovensko-srbské dotyky. S knižnicou na podujatí spolupracovalo
Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko), Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici,
Slovenský kultúrny klub v Srbsku, Srbsko-slovenské básnické kolo, Ars Poetica Neosoliensis, Pars Artem (5. 9. 2019).
Formou študijnej cesty do Bergenu v Nórsku sa knižnica sa zapojila zamestnaneckým projektom do programu ERASMUS+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu Verejné knižnice ako priestor pre vzdelávanie a inklúziu Erasmus+ TCA (Transnational
Cooperation Activities).
V rámci zahraničnej prezentácie sa knižnica, s podporou MK SR v rámci prioritného projektu, aktívne zúčastnila 26. ročníka
Pekinského medzinárodného knižného veľtrhu (Beijing International Book Fair – BIBF), ktorý patrí medzi najväčšie knižné veľtrhy
na svete. Hlavnou myšlienkou slovenskej prezentácie bolo prezentovať dielo a život slovenského architekta Ladislava Hudeca a jeho
tvorivé väzby na Čínu, priblížiť jeho životnú a profesijnú dráhu a prepojenie Slovenska a Číny cez jeho rodné mesto Banskú Bystricu
a Šanghaj, kde pôsobil. Vystavovaný materiál pozostával z publikácií o Slovensku, Ladislavovi E. Hudecovi, architektúre, kultúre,
medzinárodnej spolupráci a možnostiach štúdia na Slovensku. Súčasťou prezentácie Slovenska bola výstava vedeckých publikácií z
produkcie našej knižnice, zo slovenských univerzít, z Centra architektúry L. E. Hudeca, z Komory slovenských architektov a zo
Spolku architektov Slovenska. Tematický materiál bol premietaný na veľkoplošnej obrazovke. Zároveň prebiehala prezentácia
expozície vedeckých hračiek, ktoré knižnica využíva na edukačné účely.
V septembri 2019 sa ŠVK BB zapojila do prípravy 9. kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+, do ktorého ŠVK
BB prizvala Moravská zemská knižnica v Brne s cieľom podieľať sa na tvorbe programu konferencie, na propagácii kolokvia, na
hodnotení príspevkov kolokvia a na príprave publikácie v roku 2020.
Osvedčila sa spolupráca s mnohými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku, najmä pri príprave podujatí a aktivít: Počas
celého roka používatelia využívali špecializované služby šiestich jazykových centier, budovaných v rámci medzinárodnej kultúrnej
spolupráce:
1. Nemeckej študovne na základe dohody a v súčinnosti s Goethe inštitútom na Slovensku,
2. Britského centra,
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3. Centra slovanských štúdií na základe spolupráce so zastupiteľskými úradmi na Slovensku a partnerskými knižnicami
v zahraničí, Vykonávacej zmluvy o spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci, Srbsko,
4. InfoUSA na základe Memoranda o porozumení s Veľvyslanectvom USA na Slovensku,
5. Window of Shanghai na základe Memoranda o výmene a spolupráci so Šanghajskou knižnicou v Čínskej ľudovej republike,
Memorandum o spolupráci s Hudec Cultural Development Centre,
6. Centre hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Španielska v Bratislave
a Veľvyslanectvom Argentíny vo Viedni.
ŠVK BB v roku 2019 navštívilo viacero významných zahraničných osobností a delegácií:
 12. 2. 2019 Jacek Gajewski (riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave) pri príležitosti vernisáže výstavy Židia v poľskom vojsku
a sprievodnej prednášky Odboj Židov proti holokaustu na území okupovaného Poľska.
 14. 2. 2019 Tatiana Dronskaya (Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, zastúpenie Russotrudničestva na Slovensku) pri
príležitosti pri príležitosti konania Druhej medzinárodnej vedeckej konferencie Ruská kultúra v súčasnom svete (14.  15. 2.
2019) a Medzinárodného dňa darovania kníh.
 31. 2. 2019 Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J. E. Lin LIN prijal pozvanie zúčastniť sa na oslavách čínskeho nového
roka 2019, ktoré ŠVK BB  Window of Shanghai zorganizovalo v spolupráci s Gymnáziom Mikuláša Kováča a Konfuciovým
Inštitútom.
 11. 3. 2019 J. E. Luis Belzuz de los Ríos (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v SR) pri
príležitosti otvorenia Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho.
 12. 3. 2019 režisérka Andrea Hlinková, pri príležitosti besedy k premiére opery G. Rossiniho: OTELLO v Štátnej opere v
Banskej Bystrici.
 13. 3. 2019 J. E. Alexej Leonidovič Fedotov (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR), Inna
Kuznecova (riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, zastúpenie Russotrudničestva na Slovensku), Vladislav
Kulikov (kultúrny atašé a prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR), Alexej Kulagin (tlačový atašé a tretí tajomník
Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR) pri príležitosti oficiálnej návštevy Banskej Bystrice – otvorenia honorárneho konzulátu
Ruskej federácie v Banskej Bystrici.
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 19.  20. 3. 2019 Vladimír Valentík (riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci) pri príležitosti
prezentácie Slovenského svetového kalendára 2019.
 26. 3. 2019 Katarína Széherová (prekladateľka z nemeckého a anglického jazyka), profesor Adam Bžoch (riaditeľ Ústavu
svetovej literatúry SAV v Bratislave, profesor na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v
Ružomberku) pri príležitosti prezentácie prekladu románu Güntera Grassa Plechový bubienok v rámci cyklu „Stretnutie s
prekladateľom / prekadateľkou“.
 30. 4. 2019 Mgr. Pavel Hlásnik (podpredseda Vydavateľstva Ivan Krasko z Nadlaku, Rumunsko) pri príležitosti prezentácie
edičnej činnosti vydavateľstva.
 21. 5. 2019 Zuzana Fischerová (režisérka) pri príležitosti besedy k premiére operných diel P. Mascagniho Sedliacka česť a R.
Leoncavalla Komedianti v Štátnej opere v Banskej Bystrici.
 22. 5. 2019 Elena Arnaudova (Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike), Vania Radeva (riaditeľka
Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave), Jordan Kolarov (bulharský fotograf), Petia Christova a Lili Bogdanova
(bulharské klaviristky) pri príležitosti vernisáže výstavy Bulharsko – známe neznáme a klavírneho koncertu.
 29. 5. 2019 podujatie Čínska etiketa – prednášajúci: pán Guo Huijun (riaditeľ Konfuciovho inštitútu na medzinárodnej
akadémie biznisu v Dánsku); pán Wang Jiantao (riaditeľ Konfuciovej učebne na VSB Technickej univerzite v Ostrave, ČR).
 30. 5. 2019 vernisáž výstavy Šanghaj a šanghajské stavby L. E. Hudeca, za prítomnosti hodti: Liu Suhua (prezidentka Hudec
Cultural Development Centre, Šanghaj, Čína); Zheng Shifen ( bývalá viceprezidentka Ľudového zhromaždenia novej časti
Pudong v meste Šangha)j; Yang Xinsheng (čínsky národný umelec a autora výstavy); Du Haijun, (čínsky výtvarník); Chen
Zhenmin (bývalý riaditeľ oddelenia propagácie mesta Šanghaj).
 30. 5. 2019 J. E. Luis Belzuz de los Ríos (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v SR) pri
príležitosti návštevy Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho.
 13. 6. 2019 návšteva čínskych študentov zo strednej školy Zhengding Zhongxue v provincii Hebei, pod vedením riaditeľa
školy Yang Yuansheng-a.
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 17. 6. 2019 návšteva majora Matúša Šostroneka zo Slovenských ozbrojených síl, podplukovníka Jacoba Andrewsa (vojenského
pridelenca Veľvyslanectva USA na Slovensku) pri príležitosti podujatia k 75. výročiu SNP.
 5. 9.  7. 9. 2019 návšteva delegácie zo Srbska  Martin Pap (insitný maliar), Padina, Vladimír Valentík ( riaditeľ Slovenského
vydavateľského centra v Báčskom Petrovci), Jeremija Lazarevič (spisovateľ), Radomir Andrič (básnik, čestný predseda
združenia spisovateľov Srbska), Gordana Andrič (spisovateľka) pri príležitosti vernisáže výstavy Príbehy z temného kúta a
podujatia POETICA SLAVICA spájanie kultúr slovanských národov slovensko-srbské dotyky.
 17. 9. 2019 návšteva J. E. Igora Alexandroviča Leščeňu (mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky)
a Anastasie Polyachok (druhej tajomníčky pre konzulárne, humanitárne záležitosti Veľvyslanectva Bieloruskej republiky) pri
príležitosti pokračovania kultúrnej spolupráce a spoločných kultúrnych projektov.
 20. 9. 2019 – Griffin Rozell (tlačový atašé Veľvyslanectva USA) pri príležitosti prezentácie programu FLEX pre študentov
stredných škôl.
 7. 10.  11. 10. 2019 česká delegácia v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti  Vlastimil Weiner (novinár,
redaktor Českej televízie, Mgr. Jaroslava Vydarená a Hana Javůrková (SVK v Hradci Králové).
 7. 11. 2019 prvá návšteva J. E. Bridget Brink (mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne USA) v centre InfoUSA a Griffina
Rozella – tlačového atašé.
 12. 11. 2019 Judith Hermann (významná nemecká kultová spisovateľka) pri príležitosti autorského čítania a besedy.
 12. 11. 2019 Michal Hvorecký (vedúci informačného strediska a knižnice Goetheho inštitútu, spisovateľ a prekladateľ) pri
príležitosti autorského čítania a besedy s Judith Hermann.
 21. 11. 2019 Carola Heinrich, (profesorka na Viedenskej univerzite) pri príležitosti podujatia Das literarische Terzett so
spisovateľkami Kaśka Bryla, Svenja Viola Bungarten a básnikom Timo Brandt.
 20. 11. 2019  David Duerden (vedúci Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA) pri príležitosti prezentácie o
informáciách pre podávanie grantov.
 27. 11. 2019 Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD. (germanistka, vysokoškolská pedagogička a prekladateľka) ako hosť na
podujatí Stretnutie s prekladateľkou (prezentácia jej prekladateľskej činnosti).
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 5. 12. 2019 pani Mgr. Jana Juhásová, PhD.( generálna tajomníčka SUNG – Združenie učiteľov nemčiny a germanistov
Slovenska, vysokoškolská pedagogička) pri konaní workshopu Deutsch lernen mit Literatur.
 10. 12. 2019 Tomáš Pilař (CZ) (režisér) beseda s tvorcami v Hudobnom átriu pri príležitosti premiéry operety Jána Móryho:
Slečna vdova v Štátnej opere v Banskej Bystrici.
 10. 12. 2019 Elisabeth Baumann (1. tajomníčka, vedúca tlačového a kultúrneho odboru Veľvyslanectva Spolkovej republiky
Nemecko v Slovenskej republike) – na prvej návšteve Nemeckej študovne.
 10. 12. 2019 Dr. Phil. Mgr. Marek Ľupták (prezident SUNG – Združenie učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska,
vysokoškolský pedagóg ) oficiálna návšteva spoločne s Elisabeth Baumann.
 10. 12. 2019 prof. Ma Tieming (vysokoškolský pedagóg na Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Shenyang ),
návšteva v rámci výstavy Akupunktúra a masáže.
Informačné technológie
V oblasti informačných technológií bola činnosť zameraná na:
 Správu serverov, operačných systémov, databáz, mailového, webového a intranetového servera ako aj údržba a aktualizácia
programového vybavenia.
 Zabezpečoval sa chod počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov, chod počítačovej siete, sprístupňovanie
registračných formulárov. Prostredníctvom intranetu sa používal program na zadávanie požiadaviek na IT podporu pre
zamestnancov knižnice a monitoring ich realizácie a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich realizácie.
OIT realizovalo 367 požiadaviek. Zabezpečovala sa úprava formulárov a tlačív, zverejnenie dodaných potrebných
dokumentov na web stránke a na intranete v súčinnosti s oddeleniami ŠVK.
 Zrealizovalo sa obstarávanie a nákup výpočtovej techniky a príslušenstva v počte 10 ks PC, notebooky 3 ks, tlačiareň 1 ks,
disky na uchovávanie dát 4 ks, switche 5 ks, softvér pre grafické úpravy CorelDraw a tonery pre všetky tlačiarne. ŠVK BB na
základe Memoranda o porozumení s Veľvyslanectvom USA na Slovensku získala darom 10 ks notebookov.
 Spravoval sa antivírusový program na diaľku cez Eset ERA systém.
 Postupne sa zálohovali zdigitalizované knihy, ktoré digitalizovalo oddelenie doplňovania a spracovania fondov. Zabezpečovala
sa podpora pri digitalizácii videonahrávok z podujatí ŠVK BB a iných audio-video záznamov pre potreby ŠVK  Literárneho
a hudobného múzea – archivácia fotiek z podujatí na médiá a server a video záznamov na CD.
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 Realizovalo sa technické zabezpečenie (obsluha techniky, ozvučenie) vzdelávacích a kultúrnych podujatí organizovaných
v priestoroch knižnice. Počas dvoch odborných seminárov sa zabezpečili 3 videospojenia s Moskvou, University of Illinois
v USA a STU v Bratislave.
 V marci 2019 skončila prevádzka starého dochádzkového systému a realizovala sa inštalácia nového systému.
 V oblasti knižnično-informačného systému Virtua bola zabezpečená inštalácia klientov systému Virtua, aktualizácia profilov
VPN klienta a klientov systému Virtua na ver. 1.51, potlač štítkov čiarových kódov pre knižný fond na štítkoch s čiarovými
kódmi  42 000 ks, zabezpečovala sa podpora pri potlači čipových kariet (fotoaparátu a preukazov používateľov knižnice). V
spolupráci s firmou Cosmotron sa nainštalovalo samoobslužné zariadenie.
 Prebiehal prieskum a príprava riešení pre spracovanie / vytvorenie digitálnej knižnice ŠVK BB – v štádiu riešenia a
zabezpečenia odborných kapacít na danú úlohu a aktualizácia koncepcie digitalizácie fondov v ŠVK BB.
 Vypracoval sa návrh technických prostriedkov do projektu na modernizáciu ozvučenie nádvoria Márie Terézie, ktorý sa
realizoval. Oddelenie informačných technológií sa podieľalo na realizácii infraštruktúry v spolupráci s úsekom správy budov.
Nakúpili sa a odskúšali zariadenia na ozvučenie celého nádvoria podľa projektovej dokumentácie.
 Zrealizovala sa likvidácia nefunkčných a morálne zastaraných zariadení v súlade s platnými predpismi o elektronickom
odpade.
 V spolupráci s firmou Soitron sa zaviedla CESAAD (Centralizácia a konsolidácia Emailových Systémov a Active Directory).
K 31. 12. 2019 bolo v prevádzke 6 serverov, 4 ks hardvérový firewall, 22 notebookov a 123 osobných počítačov, z toho 35 pre
verejnosť, 88 pre pracovníkov. Do lokálnej počítačovej siete ŠVK BB boli pripojené všetky počítače. Prístup na internet bol pre
verejnosť z 28 PC (z toho na 8 PC – len Chameleon t.j. ŠVK on-line katalóg). Pre verejnosť boli prístupné 4 tlačiarne a 1 skener –
v študovni viazaných periodík. Zamestnanci mali k dispozícii 35 tlačiarní a 10 skenerov. Poskytovateľom internetu je pre knižnicu
spoločnosť SANET.

135

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019

Tab. č. 55: Stav technického zabezpečenia v ŠVK BB v roku 2019
Zariadenie
Rok 2018
Z toho nových
Rok 2019
osobný počítač
server
notebook
tlačiareň
skener

123
6
12
35
10

15
0
0
0
0

123
6
11
36
10

Z toho nových
10
0
13
1
0

Úsek správy budov a technickej prevádzky
Na úseku správy budov a technickej prevádzky bola zabezpečovaná vlastnými zamestnancami a dodávateľsky prevádzka a
údržba piatich vlastných objektov, vrátane úpravy trávnikov a zelene, technických zariadení organizácie a troch služobných
motorových vozidiel. Vlastnými zamestnancami bola realizovaná priebežná údržba všetkých objektov a technických zariadení v
správe ŠVK BB a nasledovné práce:
 V zmysle plánu pre vykonávanie odborných prehliadok v roku 2019 boli zabezpečené prehliadky výťahov, komínov, EZS,
prehliadky hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov a hydrantovej siete
 Vyčistenie klimatizačných jednotiek v Univerzálnej študovni
 Revízia komínov v objektoch Lazovná 9 a Lazovná 24, 26
 Odborná prehliadka plynových zariadení
 Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – výpočet poplatku za rok 2018
 Periodické technické kontroly a opravy služobných motorových vozidiel
 Školenie vodičov referentských vozidiel
 Úprava nádvoria Márie Terézie – vybudovanie osvetlenia, ozvučenia a pódia
 Presťahovanie a postavenie regálov v nových skladoch na Zvolenskej ceste
 V priebehu roka boli vykonávané drobné maliarske práce a opravy omietok v objektoch ŠVK BB
 V rok 2019 boli realizované elektrické revízie v objektoch Lazovná 9, Lazovná 24, 26 , revízia doregulačnej stanice plynu,
revízie bleskozvodov v objektoch Lazovná 9 a Námestie Štefana Moysesa 16
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Pre odstránenie havarijného stavu objektu Penov dom pokračovali práce na príprave projektovej dokumentácie a historických
výskumov, predpísaných Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici.
Povinnosti organizácie na úseku požiarnej ochrany boli vykonávané dodávateľsky.
Náklady na jednotlivé činnosti knižnice boli v roku 2019 vynakladané v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými
rozpočtovými opatreniami. Rozpočet knižnice postačoval pokryť len základné výdavky, ktoré súviseli so zabezpečením základných
prevádzkových potrieb a knižničných služieb. Rozvojové projekty súvisiace napríklad s rekonštrukciou a prístavbou skladových
priestorov nebolo možné realizovať.
ŠVK BB pociťovala nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie:
 odstránenia havarijného stavu strechy objektu Lazovná 24/26,
 havarijného stavu fasády Penovho domu,
 náhradu nefunkčnej elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Lazovná č.9;
 obnovu technologického zabezpečenia knižnice; potrebná je priebežná obnova serverov, zamestnaneckých a čitateľských
počítačových staníc, ktorá má zabezpečiť spoľahlivosť chodu knižnice a podporu informačnej bezpečnosti. Dôležitou úlohou
je zabezpečiť výmenu starších kopírovacích zariadení za modernejšie.
 dobudovanie modernej a technicky atraktívnej expozície Literárneho a hudobného múzea;
 rozvoj nových knižnično-informačných služieb a aplikácie moderných informačno-komunikačných technológií do knižničnej
praxe, kontinuity v prevádzkovaní elektronických databáz s licencovaným prístupom.

Schválila: PhDr. Blanka Snopková, PhD.
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici 21. 2. 2020
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Organizačná schéma organizácie platná k 31. 12. rozpočtového roka
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