
3  Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie 
 
 
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uzavrelo so Slovenskou knižnicou pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči "Kontrakt č. MK-961/2014-340/19570 na rok 2015". 
 Tento kontrakt je interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je 
sprehľadniť vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich financovania pri plnení verejných 
funkcií a verejnoprospešných činností.  
 Kontrakt bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou SKN na poskytovanie 
verejných služieb a realizáciu nasledovných činností: 

- knižničná činnosť, 

- edičná a vydavateľská činnosť, 

- zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy, 

- správa a prevádzka, 

- sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych 
poukazov. 

 
 

3.1    Činnosti /produkty organizácie a ich náklady 
 
 

KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ 
 
KNIŽNIČNÝ FOND 

K 31. 12. 2015 SKN evidovala vo svojom knižničnom fonde 37 286 knižničných 
jednotiek (ďalej len „kn. j.“), z toho 6 936 kn. j. braillovských dokumentov a 30 350 kn. j. vo 
zvuku. Do knižničného fondu bolo v priebehu roka doplnených 4 721 kn. j., z dôvodu 
poškodenia, zastaranosti a duplicity bolo vyradených 6 497 kn. j..   

 

Knižničné jednotky spolu 37 286 

z toho     
 

braillovské dokumenty   6 936 

zvukové dokumenty 30 350 

Ročný prírastok v kn. j.    4 721 

z toho braillovské dokumenty      988  

zvukové dokumenty   3 733  

Úbytky v kn. j.  6 497   

 
Používatelia mali v hodnotenom období k dispozícii 6 213 zvukových kníh a 2 942 kníh 

v Braillovom písme.  Prostredníctvom digitálnej knižnice si mohli vybrať zo 4 750 on-line 
zvukových kníh a časopisov.  
 
DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 

Doplňovanie knižničného fondu (ďalej len „KF“) prebiehalo formou vlastnej výroby 
dokumentov vo zvukovom vyhotovení a v Braillovom písme, kúpou, povinným 
výtlačkom a darom. SKN vyhotovuje spravidla 18 kópií z 1 titulu zvukovej knihy na CD vo 
formáte MP3 a 1 kópiu vo formáte on-line. Braillovské dokumenty sú vyhotovované v 2 
exemplároch.  

Akvizičná a edičná činnosť knižnice sa riadila plánom činnosti akvizičnej komisie, ako 
aj podnetmi, pripomienkami a požiadavkami používateľov.    



K 31. 12. 2015 bol KF doplnený o 4 721 knižničných jednotiek, čo predstavuje 1 243 
titulov, z toho:  

Zvukové dokumenty 3 733 kn. j. (1 009 titulov): 
- 3 074 kn. j. (350 titulov) na CD vo formáte MP3, 
-    565 kn. j. (565 titulov) v on-line formáte, 
-      94 kn. j. (94 titulov) povinné výtlačky.    

  Braillovské dokumenty 988 kn. j. (234 titulov): 
-    864 kn. j. (132 titulov) v Braillovom písme, 
-      93 kn. j. (93 titulov) printové dokumenty, 
-      19 kn. j. (9 titulov) povinné výtlačky, 
-      12 kn. j. dary. 
 

V porovnaní s rokom 2014 sme v ukazovateli ročný prírastok KF zaznamenali mierny 
pokles (o 58 kn. j.), avšak v počte prírastkov titulov ide o nárast o 140 titulov. Tento rozdiel 
vznikol vydaním menejzväzkových kníh v Braillovom písme, čo sa prejavilo v nižšom počte 
knižničných jednotiek. V skutočnosti sme zaznamenali nárast počtu vydaných titulov 
v porovnaní s rokom 2014.  
 
Porovnávacia tabuľka 

Ročný prírastok KF 
v kn. j. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Braillovské dokumenty    523 866 794 877 988 
Zvukové dokumenty 3 823 3 896 3 842 3 902 3 733 
Spolu 4 346 4 762 4 636 4 779 4 721 

 

Knižnica je určenou právnickou osobou na získavanie povinného výtlačku (ďalej len 
„PV“) v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. 
V rámci povinného výtlačku bolo do KF doplnených celkovo 113 kn. j. Darom sme získali 12 
kn. j.  

V roku 2014 sme začali s postupným nahrádzaním najčítanejších zvukových kníh na 
audiokazetách CD nosičmi vo formáte MP3. V tejto aktivite sme pokračovali aj v roku 2015 a 
zmenu nosiča sme zrealizovali u ďalších 150-tich titulov, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 60 
zvukových kníh viac. V tejto činnosti budeme pokračovať aj v nasledujúcom období, keďže 
u používateľov sa táto iniciatíva stretla s pozitívnym ohlasom.  

V roku 2015 sme navštívili archív RTVS – Slovenského rozhlasu za účelom ďalšieho 
výberu literárno-dramatických diel. Vybrali sme 60 nových titulov, ktoré postupne pribudnú do 
nášho KF.      

Knižničný fond SKN pravidelne dopĺňame aj o printové dokumenty pre deti a mládež, 
ktoré sú svojou formou spracovania vhodné pre zdravotne postihnutých – zväčšený typ písma, 
obrázkové publikácie atď. 

 
Žánrové rozdelenie ročného prírastku KF zvukových a braillovských dokumentov  

Žáner Počet kn. j. 

Zvukové dokumenty 

Beletria pre dospelých 2 452 

Náučná literatúra pre dospelých 292 

Beletria pre deti a mládež  395 

Náučná literatúra pre deti a mládež  29 

Dokumenty v Braillovom písme 

Beletria pre dospelých 709 

Náučná literatúra pre dospelých 22 



Beletria pre deti a mládež  112 

Náučná literatúra pre deti a mládež  52 

Printové dokumenty 

Beletria pre deti a mládež  92 

Náučná literatúra pre deti a mládež  1 

Elektronické dokumenty  565 

Spolu 4 721 
(1 243 titulov) 

SPRACOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 
Spracovanie dokumentov získaných do knižničného fondu prebiehalo priebežne 

automatizovane v knižnično-informačnom systéme (ďalej len „KIS“) Virtua pri dodržiavaní 
medzinárodných štandardov AACR2, ISBD a formátu MARC21. V KIS Virtua bolo vytvorených 
1 307 bibliografických záznamov, z toho 1 050 nových záznamov a 194 záznamom boli 
pridané holdingy. V porovnaní s rokom 2014 je to o 195 záznamov viac.  

SKN podľa dodatku č. 1 vnútornej smernice Vedenie odbornej evidencie knižničného 
fondu, vyraďovanie a revízia knižničného fondu SKN eviduje prírastky kníh len v elektronickej 
forme. K 31. 12. 2015 bolo spracovaných v KIS Virtua 4 721 kn. j. Taktiež bol vytvorený 
prírastkový zoznam a zoznam úbytkov za rok 2014. Prírastkové zoznamy a zoznamy úbytkov 
sú vedené v zozname prírastkových zoznamov a zoznamov úbytkov.  

V hodnotenom období bolo vytlačených 4 721 čiarových kódov, ktorými sa označili  
nové prírastky zvukových a braillovských dokumentov. Zvukové dokumenty boli doplnené aj 
o názvové štítky v Braillovom písme. Pokračovalo sa aj v bibliografickom spracovávaní KF 
v automatizovanom systéme Libris, ktorý sa využíva pri tvorbe edičných plánov, akvizícii, 
spracovaní knižných noviniek a cirkulačných súborov.  
 
OCHRANA KNIŽNIČNÉHO FONDU 

Ochranu knižničného fondu knižnica zabezpečovala správnou a presnou evidenciou 
výpožičiek, sledovaním dodržiavania stanovenej výpožičnej lehoty a pravidelným zasielaním 
upomienok po jej uplynutí. Používateľom bolo poštou odoslaných 308 upomienok.  

Pracovníci oddelenia sústreďovali poškodené dokumenty, mesačne spracúvali 
a zadávali požiadavky na ich opravu. Na pracovisku výpožičiek braillovských dokumentov bol 
priebežne uvoľňovaný priestor pre pribúdajúci fond braillovských kníh ich presunom do skladu. 
Na zasielanie braillovských dokumentov používame expedičné tašky vyrobené z PVC 
materiálu. Zvukové dokumenty posielame v špeciálnych prenosných kontajneroch a 
polyetylénových vreckách.   

Na pracovisku výpožičiek zvukových dokumentov bol preukladaný a prehľadnejšie 
uložený knižničný fond. Pokračovali sme vo výmene starých CD obalov zvukových kníh za 
nové DVD obaly, vrátane nových popisov, čiarových kódov a označenia v Braillovom písme 
u cca 500 kníh. Z dôvodu vytvorenia nového loga knižnice bol navrhnutý nový popis zvukovej 
knihy na CD nosiči, ktorý sa začne používať v roku 2016. Taktiež bola zrealizovaná archivácia 
zvukových a braillovských časopisov vydaných v rokoch 2012 – 2014. Časopisy sú uložené 
v archíve periodík v budove na Námestí Majstra Pavla. 
 
VYRAĎOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 

V roku 2015 bolo z dôvodu poškodenia, zastaranosti a duplicity vyradených 6 497 kn. 
j. dokumentov (z toho 1 216 braillovských dokumentov) v celkovej hodnote 82 250,78 EUR.  
58 % vyradených dokumentov (3 078 kn. j). tvorili zvukové dokumenty z Mestskej knižnice v 
Bratislave, ktorá je jednou z 30-tich pobočiek SKN, v ktorých má knižnica zriadené pracoviská 
poskytujúce služby pre zdravotne postihnutých používateľov. V mestskej knižnici sme na 
základe ich požiadavky vyradili zvukové dokumenty na audiokazetách. Vyraďovanie prebehlo 
v súlade s vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii KF v knižniciach 
a vnútornou smernicou Vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízia KF SKN. 
Dokumenty boli vyradené v KIS Virtua a následne zlikvidované.  



V priebehu roka bola vykonaná fyzická kontrola všetkých prírastkových zoznamov 
zvukových dokumentov umiestnených v Mestskej knižnici v Bratislave od začiatku fungovania 
oddelenia pre zdravotne postihnutých, ktorej predchádzalo vyradenie dokumentov na 
audiokazetách. Vo všetkých verejných knižniciach, cirkulujú zvukové knihy už len na CD 
nosičoch.  
 
EDIČNÁ ČINNOSŤ  

Edičná činnosť patrí v knižnici medzi významné aktivity. Edičná komisia ukončila svoju 
činnosť v roku 2014 a od januára 2015 prevzala jej aktivity akvizičná komisia. Prioritou 
akvizičnej komisie je zvyšovanie kvality a úrovne poskytovania knižnično-informačných služieb 
s prihliadnutím na štruktúru, požiadavky a potreby používateľov. Do výberu kníh sa aktívne 
zapájajú aj používatelia knižnice, ktorí predkladajú svoje návrhy, požiadavky a pripomienky 
pracovníkom výpožičných služieb. Používatelia majú na webovej stránke SKN k dispozícii 
priečinok – Návrhy čitateľov do edičného plánu, kde môžu posielať svoje tipy a námety.  

Členovia akvizičnej komisie sa v hodnotenom období stretli na štyroch zasadnutiach 
a zadali do výroby 303 titulov, z toho 165 titulov do zvuku a 138 titulov do Braillovho písma. 
V porovnaní s rokom 2014 bolo do výroby zadaných o 18 titulov viac. Na jednotlivých 
zasadnutiach sa hodnotilo aj plnenie edičných plánov, ktoré pozostáva zo sledovania postupu 
spracovania jednotlivých zadaných titulov od procesu výroby, cez bibliografické spracovanie, 
až po ich vydanie a zaradenie do knižničného fondu.  

V roku 2015 bolo zakúpených 332 titulov čiernotlačových kníh v celkovej hodnote  
3 339,04 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 102 titulov viac. Z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov sa pri akvizícii dokumentov využívajú rôzne formy nákupu literatúry, častejšie sa 
využíva nákup kníh prostredníctvom internetu. Čiernotlačové knihy slúžia ako podklady 
k ďalšiemu spracovaniu kníh, ktoré sú následne vydané v Braillovom písme a vo zvukovom 
vyhotovení. 

Národná agentúra ISBN so sídlom v Slovenskej národnej knižnici v Martine prideľuje 
SKN bloky čísel a knižnica ich postupne priraďuje vydávaným dokumentom. Zoznamy 
pridelených ISBN spracovávame mesačne a zasielame ich Národnej agentúre ISBN.   

Oddelenie knižnično-informačných služieb taktiež spracovalo a zaslalo spolu 700 
titulov povinných výtlačkov zvukových dokumentov Slovenskej národnej knižnici v Martine 
a Univerzitnej knižnici v Bratislave.  

 
BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

Bibliograficko-informačnú službu pre dospelých a detských používateľov sme 
orientovali predovšetkým na individuálne konzultácie a poskytovanie bibliografických 
a faktografických informácií. Individuálny prístup ku každému používateľovi umožňoval 
upriamovať jeho pozornosť na novinky vo fonde so zreteľom na jeho žánrový záujem. 
Používateľom sme poskytovali bibliografické informácie o knihách a periodikách z našich 
informačných zdrojov, a to ústne, telefonicky, elektronickou poštou a prostredníctvom 
internetovej služby Spýtajte sa knižnice. Prostredníctvom služby Spýtajte sa knižnice 
zodpovedala knižnica na 39 dopytov, čo je o 26 viac ako v roku 2014. Zvýšená pozornosť bola 
venovaná detským používateľom, pre ktorých boli pripravené hovorené bibliografie venované 
novým titulom v knižničnom fonde.   

Knižnica vytvárala bibliograficko-informačný aparát. O nových knihách v knižničnom 
fonde dostávali používatelia informácie prostredníctvom knižných noviniek uverejňovaných 
v periodikách vydávaných SKN a na webovej stránke knižnice. Knižné novinky sú tlačené aj 
v Braillovom písme a sú k dispozícii používateľom v priestoroch výpožičných služieb. 
Používatelia využívajú on-line aj tlačené katalógy kníh.   

V roku 2015 bolo spracovaných sedem personálnych bibliografických letákov – Andrea 
Coddington, Anton Marec, Branislav Jobus, Jana Benková, Ján Milčák, Petra Nagyová 
Džerengová a Toňa Revajová. Bibliografické letáky boli vyhotovené v Braillovom písme a vo 
zväčšenej čiernotlači. Ďalej bolo pripravených 112 zoznamov nových kníh s bibliografickými 
popismi k putovným súborom cirkulujúcim vo verejných knižniciach, v ktorých sú zriadené 
pracoviská poskytujúce služby zdravotne postihnutým používateľom. 



 
METODICKÁ ČINNOSŤ 

SKN sa v oblasti metodickej činnosti orientovala najmä na zabezpečenie metodických 
funkcií vo vnútri knižnice, na vzájomnú spoluprácu s odbornými oddeleniami a na riešenie 
koncepčných a operatívnych otázok.  

Metodická a poradenská činnosť bola vykonávaná taktiež pre 30 verejných knižníc 
SR, kde sú zriadené pracoviská poskytujúce služby pre zdravotne postihnutých 
používateľov. Od roku 2015 cirkulujú v týchto knižniciach len zvukové dokumenty na CD 
nosičoch, keďže v roku 2014 boli stiahnuté a následne vyradené všetky cirkulačné súbory 
obsahujúce zvukové knihy na audiokazetách. Na základe požiadavky Mestskej knižnice v 
Bratislave sme takúto očistu zrealizovali aj v tejto knižnici. Vyradili sme zvukové dokumenty 
na audiokazetách v počte 3 078 kn. j.     

K 31. 12. 2015 bolo vykonaných 119 metodických návštev zameraných na využívanie 
poskytnutého knižničného fondu a prácu so zdravotne postihnutými používateľmi. 
Prostredníctvom cirkulačných súborov bolo týmto pracoviskám dodaných 6 566 kn. j. 
zvukových dokumentov. Výmena cirkulačných súborov sa uskutočňovala v pravidelných 
štvrťročných intervaloch. K 31. 12. 2014 cirkulovalo medzi jednotlivými knižnicami 9 104 kn. j. 
zvukových dokumentov. Pracoviská pre ZP evidovali spolu 856 používateľov (z toho 80 
používateľov do 15 rokov, 259 používateľov inak zdravotne postihnutých), čo je o 331 menej 
ako v roku 2014. Vypožičali spolu 28 287 kn. j. – v tomto ukazovateli sme zaznamenali pokles 
o 2 764 kn. j. Knižnice využívajú aj služby digitálnej knižnice SKN, pričom vypožičali 1 545 kn. 
j. elektronických dokumentov. Na základe požiadaviek knižníc sme operatívne pripravovali 
mimoriadne cirkulačné súbory obsahujúce najmä literatúru v maďarskom jazyku, detskú 
a mládežnícku literatúru a zvukové tituly na audiokazetách.  

Na základe prehodnotenia činnosti jednotlivých pracovísk pre ZP vo verejných 
knižniciach z pohľadu využívania poskytnutého knižničného fondu a prácu so ZP 
používateľmi, sme v druhej polovici roka 2015 pristúpili k pozastaveniu dodávania zvukových 
dokumentov pre Knižnicu J. Szinnyeiho v Komárne.   
 V hodnotenom období boli vypracované nasledujúce ročné výkazy:  

- Ročný výkaz o knižnici,  
- Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva, 
- Ročný výkaz o neperiodických publikáciách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOPLŇOVANIE KF PRACOVÍSKÁM PRE ZP VO VEREJNÝCH KNIŽNÍCIACH  

P. č. Knižnica 
Stav KF 

k 1. 1. 2015 
Prírastok 

 
Úbytok 

 

Stav KF 
k 31.12. 2015 

1. Bratislava  4 624 343 3 078 1 889 

2. Banská Bystrica 280 140 140 280 

3. Bardejov 430 130 170 390 

4. Galanta  261 210 200 271 

5. Hnúšťa 670 170 220 620 

6. Humenné 160 200 200 160 

7. Komárno 310 80 390 0 

8. Košice 460 130 140 450 

9. Košice – Nezábudka 33 53 62 24 

10. Levice 130 220 160 190 

11. Liptovský Mikuláš 190 170 160 200 

12. Lučenec 120 160 180 100 

13. Martin 210 170 190 190 

14. Michalovce 420 140 210 350 

15. Nitra 470 140 200 410 

16. Nové Zámky 210 210 171 249 

17. Poprad 190 200 100 290 

18. Považská Bystrica 240 129 100 269 

19. Prešov 90 140 120 110 

20. Prievidza 170 180 130 220 

21. Rimavská Sobota 30 140 130 40 

22. Rožňava 110 139 190 59 

23. Stará Ľubovňa 150 180 201 129 

24. Svidník 100 170 170 100 

25. Topoľčany 520 110 70 560 

26. Trenčín 270 140 180 230 

27. Trnava 560 190 160 590 

28. Veľký Krtíš 150 120 120 150 

29. Vranov nad Topľou 150 180 120 210 

30. Žilina 410 228 264 374 

 Spolu 12 118 4 912 7 926 9 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČÍSELNÉ UKAZOVATELE PRACOVÍSK PRE ZP VO VEREJNÝCH KNIŽICIACH  

 

 
KNIŽNIČNÉ SLUŽBY   

Pracoviská výpožičiek zvukových a braillovských dokumentov, zásielková služba 
a komunitné centrum – čitáreň sídlia v budove na Námestí Majstra Pavla 32. Používateľom je 
v týchto historických priestoroch k dispozícii aj vzácny fond ručne prepisovaných braillovských 
kníh, ktorý obsahuje viac ako 1 000 zväzkov. Výpožičné služby detskej a mládežníckej 
literatúry poskytujeme v hlavnej budove na Štúrovej ulici 36. Na tomto pracovisku je taktiež 
vytvorený priestor na organizovanie kultúrno-výchovných podujatí pre mladšiu vekovú 
kategóriu. Pre detských používateľov sme v roku 2015 zakúpili novú čítaciu lupu s hlasovým 
výstupom. 

 
 

P. č. 

 
 

Knižnica 

Počet výpožičiek v kn. j.  
 

Používatelia 

spolu z toho 
digitálna 
knižnica 

z toho  
periodiká 

spolu z toho 
do 15 
rokov 

z toho 
inak 
ZP 

1. Banská Bystrica 1 277 662 - 17 1 3 

2. Bardejov 268 40 - 32 - - 

3. Bratislava  13 350 286 134 118 8 6 

4. Galanta 122 - - 9 - 3 

5. Hnúšťa 57 - - 5 2 3 

6. Humenné 285 - - 54 - 45 

7. Komárno 41 - - 2 - - 

8. Košice 821 - - 12 - - 

9. Košice Nezábudka 317 - - 63 63 50 

10. Levice 770 - 25 19 - 9 

11. Lučenec 226 - - 61 - 50 

12. Liptovský Mikuláš 290 - - 6 - 2 

13. Martin 741 - - 9 - - 

14. Michalovce 212 - - 38 - 31 

15. Nitra 879 - 235 36 - 6 

16. Nové Zámky 772 45 - 16 - - 

17. Poprad 218 - - 20 - - 

18. Považská Bystrica 754 - - 36 2 2 

19. Prešov 246 120 20 71 1 - 

20. Prievidza 240 - - 11 - - 

21. Rimavská Sobota 105 82 - 3 - - 

22. Rožňava 242 - - 6 - - 

23. Stará Ľubovňa 49 13 - 7 - 1 

24. Svidník 546 - - 13 - - 

25. Topoľčany 274 - - 18 - - 

26. Trenčín 941 - 50 30 2 - 

27. Trnava 2921 66 17 66 1 - 

28. Veľký Krtíš 270 82 - 9 - 2 

29. Vranov nad Topľou 423 106 - 50 - 45 

30. Žilina 630 43 - 19 - 1 

 Spolu 28 287 1 545 481 856 80 259 



Používatelia mali v roku 2015 k dispozícii 6 213 titulov zvukových dokumentov a 2 942 
titulov v Braillovom písme. Prostredníctvom digitálnej knižnice si mohli vybrať zo 4 750  on-line 
zvukových kníh a časopisov. Súčasťou digitálnej knižnice sú aj články s plnotextovým 
vyhľadávaním. K 31. 12. 2015 to bolo 8 836 článkov z 11 druhov časopisov vydávaných SKN. 

SKN poskytovala absenčné a prezenčné výpožičky, ústne faktografické 
a bibliografické informácie. Pokračovala v zásielkovej službe zvukových a braillovských 
dokumentov používateľom na Slovensku i v zahraničí a v cirkulačnej výpožičnej službe 
prostredníctvom pracovísk pre zdravotne postihnutých vo verejných knižniciach. Pre 
levočských starších a imobilných používateľov zabezpečovala pravidelnú týždennú donášku 
kníh do domu. Záujemcom o digitálnu knižnicu boli po splnení podmienok registrácie 
sprístupňované on-line zvukové knihy a časopisy z webovej stránky SKN. Používatelia mali 
taktiež k dispozícii prístup k externým informačným zdrojom prostredníctvom odbornej 
faktografickej licencovanej databázy  EBSCO. 
 
VÝPOŽIČKY  
 Knižnica poskytuje základné aj špeciálne knižnično-informačné služby z vlastných 
knižničných fondov všetkým vekovým skupinám podľa ich potrieb. Služby sa zakladajú na 
princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, 
národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie. Krásna literatúra je uložená abecedne podľa 
autora, náučná literatúra je uložená podľa zásad medzinárodného desatinného triedenia.  

Knižnica k 31. 12. 2015 zrealizovala celkovo 49 147 výpožičiek, z toho 19 375 
výpožičiek zvukových dokumentov, 11 061 elektronických dokumentov z digitálnej knižnice 
SKN, 12 133 braillovských dokumentov, 12 periodík a 6 566 výpožičiek pracoviskám pre ZP 
vo verejných knižniciach. V porovnaní s rokom 2014 sme zrealizovali o 2 881 výpožičiek viac. 
Najväčší nárast sme zaznamenali pri výpožičkách elektronických dokumentov, čo napovedá, 
že zdravotne postihnutí používatelia čoraz častejšie využívajú tento druh poskytovania 
knižnično-informačných služieb. Za posledných päť rokov evidujeme najväčší počet 
výpožičiek.  
 
Porovnávacia tabuľka 

Výpožičky 2011 2012 2013 2014 2015 
Zvukové dokumenty 19 179 21 760 19 324 19 350 19 375 
Elektronické dokumenty 0 0 9 087 9 471 11 061 
Braillovské dokumenty      10 404 11 910 12 566 12 086 12 133 
Cirkulačné súbory  7 531 13 689 7 088 5 331 6 566 
Periodiká       136 66 16 28 12 
Spolu 37 250 47 425 48 081 46 266 49 147 

 
Knižnica v hodnotenom období vykonala 49 147 výpožičných transakcií, z toho 41 839 

absenčných výpožičiek, 10 prezenčných výpožičiek, 7 298 predĺžení výpožičnej lehoty. 
Vrátených bolo 41 547 dokumentov.  

V priemere si jeden používateľ vypožičal 50 dokumentov, čo je o 3 viac ako v roku 
2014. 
 Zásielkovou službou, prostredníctvom ktorej sa zvukové a braillovské dokumenty 
dostanú k používateľom na celom Slovensku a do zahraničia, sme zaslali 8 714 zásielok      (z 
toho 6 617 zvukových dokumentov a 2 097 braillovských dokumentov). V tomto ukazovateli 
sme v porovnaní s rokom 2014 zaznamenali pokles o 705 zásielok. Ide predovšetkým 
o zásielky zvukových dokumentov, keďže používatelia častejšie využívajú ich elektronickú 
verziu a sťahujú si knihy z digitálnej knižnice SKN.  

Donáškovou službou, ktorá sa realizuje raz týždenne, bolo levočským používateľom 
dodaných 1 098 braillovských dokumentov (4 062 zväzkov) a 431 zvukových dokumentov 
(695 nosičov). Spolu bolo levočským používateľom priamo domov dopravených 1 529 
dokumentov, čo je porovnateľné s minulým rokom.  
 



Výpožičný čas 

Výpožičné služby deň hodiny 
zásielkové pondelok – piatok 07.00 – 15.00 hod. 

absenčné, prezenčné 
pre dospelých používateľov 

komunitné centrum 

pondelok, štvrtok 08.00 – 16.00 hod. 
utorok, streda 08.00 – 15.00 hod. 

piatok 08.00 – 14.00 hod. 

absenčné, prezenčné 
pre deti a mládež 

pondelok 09.00 – 15.00 hod. 
utorok, streda, štvrtok 09.00 – 16.00 hod. 

piatok 09.00 – 13.00 hod. 
 
POUŽÍVATELIA 

K 31. 12. 2015 knižnica registrovala 988 aktívnych používateľov (z toho 96  
používateľov do 15 rokov), čo je o 6 viac v porovnaní s rokom 2014. Zaregistrovali sme 83 
nových používateľov (z toho 12 používateľov do 15 rokov), čo je porovnateľné 
s predchádzajúcim rokom. Digitálnu knižnicu SKN využívalo 253 používateľov.  
 
Porovnávacia tabuľka 

Aktívni používatelia 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet aktívnych používateľov 
spolu 

826 1 075 1 002 982 988 

z toho používatelia do 15 rokov 100 97 83 89 96 
 
Porovnávacia tabuľka 

Noví používatelia 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet nových používateľov 
spolu 

72 85 75 88 83 

z toho používatelia do 15 rokov 5 7 8 17 12 
 
NÁVŠTEVNOSŤ 

Ukazovateľ návštevnosti pozostáva z fyzickej a virtuálnej návštevnosti knižnice 
(návštevníci prostredníctvom KIS Virtua, návštevníci webovej stránky), taktiež zahŕňa počet 
účastníkov kultúrno-výchovných podujatí a návštevnosť čitárne.  

SKN v roku 2015 evidovala spolu 33 972 návštevníkov, z toho 3 094 návštevníkov 
osobne navštívilo jej pracoviská, 76 využilo služby čitárne, 11 365 využilo služby 
prostredníctvom KIS Virtua. Webovú stránku si prezrelo 17 889 návštevníkov, ktorí vykonali 
39 577 návštev a 1 548 účastníkov sa zúčastnilo kultúrno-výchovných podujatí. 
 
DIGITÁLNA KNIŽNICA 

V záujme umožnenia vzdialeného prístupu k informačným zdrojom a databázam SKN 
sprístupňuje zvukové knihy a časopisy aj v digitálnej forme prostredníctvom svojho 
webového sídla. Digitálna knižnica je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky štandardy na 
sprístupnenie aplikácií pre zrakovo postihnutých.  

V roku 2015 sme opäť rozšírili a skvalitnili služby digitálnej knižnice. Intenzívne sme 
pracovali na zjednodušení počúvania zvukových kníh a časopisov a navrhli riešenie, ktoré od 
augusta 2015 umožňuje sťahovať z našej webovej stránky audio súbory chránené zvukovou 
pečiatkou. Po prihlásení do digitálnej knižnice sa generujú zvukové knihy obsahujúce zvukovú 
pečiatku na meno čitateľa, ktoré slúžia na jeho identifikáciu. Knihy vo formáte MP3 sú 
používateľom k dispozícii až po zaslaní podpísaného čestného vyhlásenia. Text čestného 
vyhlásenia bol odkonzultovaný a odsúhlasený odborom autorského práva MK SR.  

V spolupráci s firmou Microsoft sme zároveň začali práce na využívaní technológie 
PlayReady, ktorá umožní začleniť do digitálnej knižnice aj gramofónové platne. Technológiu 
PlayReady plánujeme zaviesť v roku 2016. 



Knižnično-informačné služby digitálnej knižnice zahŕňajú realizáciu úkonov, vďaka 
ktorým môžu používatelia počúvať zvukové knihy a časopisy z webovej stránky, ankety 
a hlasovania, na základe ktorých pribúdajú zvukové knihy do digitálnej knižnice, konzultácie 
k službám digitálnej knižnice, prideľovanie licencií, zasielanie časopisov v e-mailovom a CD 
balíku a referenčné služby.  

Začiatkom roka 2015 bolo na webovom sídle sprístupnených 4 111 digitálnych 
zvukových kníh a časopisov, z toho kníh vo formáte WMA DRM 10 bolo 3 717. K 31. 12. 2015 
sme už mohli používateľom ponúknuť 4 750 zvukových kníh a časopisov. Prírastok za  rok 
2015 bol 639 zvukových kníh a časopisov.  

V druhej polovici roka 2015 sme súbežne prevádzkovali digitálnu knižnicu aj vo formáte 
WMA DRM 10 (4 433 kníh a časopisov) aj vo formáte MP3 so zvukovou pečiatkou (4 750 kníh 
a časopisov). Od roku 2007 si naši čitatelia stiahli z digitálnej knižnice viac ako 210 000 
digitálnych objektov vo formáte WMA DRM 10 v objeme vyše 28,9 TB. Od 1. 8. 2015 do 31. 
12. 2015 si zvukové knihy v novom formáte MP3 so zvukovou pečiatkou stiahlo 195 čitateľov 
v počte 5 733 digitálnych objektov. 

Pokračovali sme v budovaní archívu časopisov SKN v textovej forme s fulltextovým 
vyhľadávaním. Na webovej stránke SKN bolo sprístupnených 11 titulov časopisov vydávaných 
SKN, ktoré obsahovali 8 836  článkov s plnotextovým vyhľadávaním. 

V roku 2015 využívalo digitálnu knižnicu SKN 253 aktívnych používateľov, čo je 
porovnateľné s rokom 2014.  

 
Ďalšie činnosti pracoviska digitálnej knižnice: 

- pridelenie 63 licencií novým záujemcom o on-line zvukové knihy, 
- aktualizácia programu na tlač adresných štítkov a programu na vyraďovanie knižničného 

fondu, 
- aktualizácia elektronickej evidencie zákazkových listov SKN (k 31. 12. 2015 bolo 

evidovaných 2 130 zákazkových listov), 
- v súlade s pokynmi odboru informatiky MK SR sme zabezpečili zmenu IP adries počítačov 

a serverov SKN, 
- aktualizácia webovej stránky a doplnenie datasetov podľa požiadaviek MK SR, 
- zavedenie nového e-mailového servera, 
- aktualizácia podujatí SKN na portáli Návštevník.sk, 
- počas roka sme aktualizovali KIS Virtua na verziu 2015, 
- realizácia školenia informačnej bezpečnosti pre pracovníkov SKN. 
 

Porovnanie využitia digitálnej knižnice  

 
 
 
Prehľad sťahovania dát z digitálnej knižnice 

 
Rok 

  Počet 
kníh   a 

časopisov 
k 1. 1.  

 Počet kníh    
a časopisov 

k 31. 12. 

Prírastok  
kníh  

a  časopisov 

Knihy 
DRM/MP3 

k 1. 1. 

Knihy 
DRM/MP3 

31. 12. 

Prírastok 
kníh 

DRM/MP3 

2010 997 1 604 607 907 1 445 538 
2011 1 604 2 236 632 1 445 2 035 590 
2012 2 236 2 861 625 2 035 2 601 566 
2013 2 861 3 529 668 2 601 3 205 604 
2014 3 529 4 111 582 3 205 3 717 512 
2015 4 111 4 750 639 3 717 4 282 565 

Rok 
Počet zaslaných 

digitálnych objektov 
Objem stiahnutých dát 

(GB) 
2007 10 363 733 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ  

Knižnica okrem odborných činností a služieb organizovala pre svojich používateľov 
a verejnosť široké spektrum kultúrno-výchovných aktivít. V roku 2015 bolo zorganizovaných 
57 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 1 548 návštevníkov, čo je porovnateľné s rokom 2014. 
Knižnica realizovala aj aktivity smerom k majorite s cieľom zvýšenia povedomia a významu 
organizácie medzi vidiacou verejnosťou, vzhľadom na fakt, že poslanie a úlohy špeciálnej 
knižnice pre nevidiacich sú intaktnou populáciou často nedocenené (exkurzie a dni otvorených 
dverí pre odbornú a laickú verejnosť). V roku 2015 sa s činnosťou knižnice prišlo oboznámiť 
17 exkurzií s takmer 400 návštevníkmi, napr. zástupcovia Zväzu nevidiacich Srbska, účastníci 
medzinárodnej konferencie Pramene hudby, účastníci podujatia Potulky Levočou XI., členovia 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, študenti Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, členovia krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc Košického kraja, či žiaci Základnej školy Ľudovíta Štúra v Šali a Základnej a strednej 
školy v tureckom meste Ordu. Tieto dve školy spolupracujú na projekte pre zrakovo postihnuté 
deti. Do programu exkurzií je v prípade záujmu návštevníkov zaradená aj návšteva Izby Mateja 
Hrebendu.  

4. januára sme si pripomenuli 206. výročie narodenia Louisa Brailla, tvorcu       
Braillovho písma. Na sklonku roka 2014 boli v komunitnom centre na NMP 32 inštalované 

nástenné panely, venované pamiatke Louisa Brailla a Valentína Haüya. V januári 2015 sme 
pripravili informačný panel a krátky výklad pre návštevníkov knižnice o vzniku Braillovho písma 
a živote jeho tvorcu.  

 

2008 22 708 2 344 
2009 21 087 2 100 
2010 24 838 3 200 
2011 23 717 3 800 
2012 27 535 4 200 
2013 30 204 3 900 
2014 34 491 5 673 
2015 26 319 4 815 
Spolu 221 262 30 765 



V januári sme si pripomenuli 80. narodeniny spisovateľa, levočského rodáka Jána 
Milčáka. Pri tejto príležitosti sme pripravili výstavu zvukových a braillovských kníh tohto 
známeho autora a scenáristu.  

19. februára sa na pôde SKN opäť stretli naši mladí čitatelia – žiaci Spojenej školy 
internátnej v Levoči s PEER aktivistami OZ  Mladí ľudia a život. Témou bola tentoraz Prvá 
pomoc, gynekológia a antikoncepcia.  

V spolupráci s Informačnou kanceláriou mesta sme privítali v SKN 21. februára 
účastníkov XI. ročníka potuliek Levočou. Návštevníci reagovali zvedavými otázkami, 

nadšením a vyjadrením vďaky, že mali možnosť spoznať nezastupiteľné miesto SKN pri 
poskytovaní služieb zdravotne, predovšetkým zrakovo znevýhodneným občanom.  

5. marca sme uviedli do života braillovský a zvukový Dia šlabikár. Knihu s podtitulom 
Príručka pre deti s diabetom, pre ich rodičov, spolužiakov a kamarátov vydalo Združenie 
rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik, v SKN bola vydaná začiatkom roka. Počas 
prezentácie knihy si mali možnosť prítomní bezplatne zmerať glykémiu, k dispozícii bol 

dokonca hovoriaci glukomer. Záver stretnutia spríjemnila krátkym koncertom kapela Smola 
a hrušky.  

V rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc navštívila našu knižnicu spisovateľka 
a publicistka Jana Benková. Napísala 20 knižných titulov. Väčšina z nich je k dispozícii našim 
čitateľom v Braillovom písme a vo zvukovom prevedení na CD.  



Počas Noci s Andersenom 27. marca sa našim deťom predstavil spisovateľ 
a hudobník Braňo Jobus prostredníctvom svojich kníh a hudby. U nevidiacich a slabozrakých 
detí zožal veľký úspech, podobne ako naši čitatelia, manželia Kocúrkovci s vodiacimi psíkmi 

Barnym a Tomym. Deti sa dobre pobavili aj pri rozprávaní ďalšej zaujímavej dvojice – 
spisovateľa Jána Milčáka a jeho syna, vydavateľa Petra Milčáka.  

Príjemné chvíle sme strávili 9. apríla na besede so spisovateľkou, bývalou novinárkou  
Andreou Coddington. Čitateľom porozprávala nielen o svojich knihách, ale aj o živote, či 
prezradila čo-to zo života Jozefa Bednárika, ktorého biografiu spracovala v knihe Jozef 
Bednárik. 

 

Apríl – mesiac lesov sme si pripomenuli zaujímavým rozprávaním a prezentáciou 
o Vysokých Tatrách s Ivetou Bohušovou z Vydavateľstva I&B Tatry v rámci besedy Vysoké 
Tatry – knihy, príroda, ľudia, dejiny.  

70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny sme si pripomenuli výstavou knižných 
titulov z produkcie SKN s vojnovou tematikou a informačným panelom na pracovisku 
výpožičných služieb na Námestí Majstra Pavla 32. 

 

 

 

 

 

 



 „Knihy niekedy dokážu otvoriť oči“, zapísal do knihy podujatí po besede 19. mája 
spisovateľ Anton Marec. Venuje sa predovšetkým písaniu noviel a poviedok z regiónu Spiša.   
 

  

 

18. júna sa SKN v spolupráci so Spojenou školou internátnou v Levoči zapojila po šiesty raz 
do detského čitateľského maratónu „Čítajme si...“, organizovaného Linkou detskej istoty. 
Zároveň sme hodnotili 11. ročník detskej čitateľskej súťaže  o najaktívnejšieho čitateľa 
Sovička.  

 

 
 

V mesiaci jún sme nezabudli na významné výročia niektorých spisovateľov – Viktor 
Hugo (130. výročie úmrtia), František Hečko (110. výročie narodenia), Mária Rázusová 
Martáková (110. výročie narodenia) a pripomenuli sme si ich výstavami kníh z nášho 
knižničného fondu.   

 

So začiatkom nového školského roka 
2015/2016 sa hojnej účasti detí v knižnici  24. 
septembra tešila beseda so spisovateľkou 
Toňou Revajovou. Napísala niekoľko kníh 
pre deti, v ktorých ich nasmerúva k pozitívnym 
hodnotám. V poslednom období sa dostala do 
povedomia najmä knižnou sériou o malej 
Johanke. Deti majú možnosť požičať si jej 
knihy z nášho knižničného fondu vo zvukovej 
podobe na CD alebo v Braillovom písme.  

 

 

 

 



25. septembra prijala naše pozvanie na besedu s čitateľmi spisovateľka Petra 
Nagyová Džerengová, košická rodáčka. Jej romány pre dospelých spája téma žien a ich 
vzťahov. V posledných rokoch sa venuje písaniu kníh pre deti sériou kníh o školáčke Kláre. 
Jej knižné tituly boli spracované do Braillovho písma, na CD a v elektronickej verzii.  

 

Vďaka bohatým životným skúsenostiam má 
spisovateľ Vojtech Czobor o čom písať. 
Pôvodným povolaním učiteľ, dnes žijúci 
v Nemecku potešil našich čitateľov besedou 
v Levoči 8. októbra 2015. Vo svojich románoch 
pátra po neskreslenej histórii rímskokatolíckej 
cirkvi a spracúva ju s istou dávkou fikcie. To, 
že jeho knihy spracované vo zvuku, či v 
Braillovom písme slúžia zrakovo 
znevýhodneným čitateľom ho milo prekvapilo 
a ako sa sám vyjadril, nesmierne si váži ľudí, 
ktorí si napriek handikepu dokážu úspešne 
zariadiť svoj život.  

V predvečer dvojstého výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra 27. októbra sme 
boli svedkami zaujímavého rozprávania 
nielen o Ľudovítovi Štúrovi, ale predovšetkým 
o Samovi Bohdanovi Hroboňovi, jednom 
z významných predstaviteľov štúrovskej 
generácie v podaní spisovateľa a vydavateľa 
Petra Milčáka.  Vypočuli sme si jeho básne 
Rozpejánok a Dom brata mám zmenený na 
žalár. V Roku Ľudovíta Štúra bola do 
Braillovho písma prepísaná publikácia 
Kohlwald a štúrovci, vydaná miestnym 
odborom Matice slovenskej v Levoči v roku 
2013.  

 

 

 

 



 

V cykle každoročných novembrových besied o zaujímavých, výnimočných zrakovo 
postihnutých ľuďoch pri príležitosti Dňa nevidiacich sme v knižnici tentoraz privítali farárku 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Eriku Domonkošovú. Iniciatíva a aktivity pani 
farárky z Košíc od mladých čias sú obdivuhodné – napriek svojmu hendikepu absolvovala dve 
vysoké školy, popri práci dnes organizuje zájazdy do Svätej zeme, načítava Zamyslenia 
v košickom rozhlase.  

 
 

 

Nevšedný umelecký zážitok v podobe 
nádherných kolied na tradičných ľudových 
hudobných nástrojoch a rozprávania o nich 
priniesol našim čitateľom 17. decembra  
pedagóg, hudobník, výrobca ľudových 
hudobných nástrojov Michal Smetanka. 
Čitatelia mali možnosť vychutnať si zvuky 
gájd, drumble, fujary, harmónia a iných 
hudobných nástrojov. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ  V ROKU 2015 – PODROBNÝ PREHĽAD 

P.č. Termín Forma Názov podujatia Cieľová 
skupina 

Počet 

1. január výstava Výstava – Ján Milčák v knižničnom fonde 
SKN (pri príležitosti životného jubilea 80. 
rokov) 

ZP deti 67 

2. január výstava Výstava – 4. január – Svetový Braillov deň čitateľská 
verejnosť 

25 

3. január exkurzia Zamestnanci Základnej školy pre 
slabozrakých a nevidiacich v Bratislave 

pedagógovia 5 

4. 17. 2. literárny klub Literárny klub SKN s básnikom, redaktorom 
a vysokoškolským pedagógom Jozefom 
Puchalom z Košíc  

členovia 
a priaznivci 
LK 

18 

5. 19. 2. informačná 
výchova 

Prvá pomoc, gynekológia a antikoncepcia 
s Peer aktivistami OZ Mladí ľudia a život 
Spišská Nová Ves  

ZP mládež 20 

6. 21. 2. Potulky 
Levočou 

Potulky Levočou XI. – verejnosť v knižnici – 
exkurzia spojená s premietaním filmu o SKN  
a návštevou Izby Mateja Hrebendu 

čitateľská 
verejnosť 

32 

7. 4. 3.  exkurzia Základná škola G. Hermana v Levoči žiaci prvého 
stupňa 

43 

8. 5. 3. prezentácia 
knihy 

Dia šlabikár – prezentácia knihy za účasti 
autora Petra Hercega spojená s krstom knihy 
vydanej v Braillovom písme a vo zvukovom 
vyhotovení 

čitateľská 
verejnosť 

53 

9. 10. 3. informačná 
výchova 

Informačná výchova o službách knižnice – 
RSZP Levoča 

frekventanti 8 

10. 11. 3. exkurzia Materská škola G. Haina v Levoči 
 

predškoláci 22 

11. 16. 3. exkurzia Slovenský zväz zdravotne postihnutých          
v Levoči 

čitateľská 
verejnosť 

15 

12. 23. 3. informačná 
výchova 

Informačná výchova o službách knižnice – 
žiaci Spojenej školy internátnej v Levoči 

ZP mládež 4 

13. 24. 3. exkurzia Študenti PF Univerzity Komenského               
v Bratislave 

študenti 8 

14. 26. 3. beseda Beseda so spisovateľkou Janou Benkovou  čitateľská 
verejnosť 

35 

15. 27. 3. Noc s 
Andersenom 

Noc s Andersenom: Beseda so spisovateľmi 
Branislavom Jobusom, Jánom a Petrom 
Milčákovcami, stretnutie s vodiacimi psami, 
tvorivé dielne, spoločné čítanie kníh 
v Braillovom písme a čiernotlači, kvízy, 
hlavolamy, slovné úlohy, hádanky, 
spoločenské hry atď. 

ZP deti          
a mládež 

19 

16. 9. 4. beseda Beseda so spisovateľkou Andreou 
Coddington 

čitateľská 
verejnosť 

62 

17. 15. 4. exkurzia Stredná pedagogická škola v Levoči študenti  21 

18. 23. 4. beseda Vysoké Tatry – knihy, príroda, ľudia, dejiny 
– beseda s manažérkou Vydavateľstva I&B 
Vysoké Tatry Ivetou Bohušovou  

čitateľská 
verejnosť 

56 

19. 28. 4.  exkurzia Gymnázium sv. F. Assiského v Levoči študenti 17 

20. 29. 4. literárny klub Klubovanie na cestách vo Verejnej knižnici 
Jána Bocatia v Košiciach s turistickým 
sprievodcom, spisovateľom, básnikom 
a stredoškolským pedagógom Milanom 
Kolcunom z Košíc 

členovia 
a priaznivci 
LK 

30 



21. máj výstava 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom,       
70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny 

čitateľská 
verejnosť 

38 

22. 15. – 
17. 5. 

literárny klub Klubovanie na Čingove – spoluorganizátor 
Združenie rodičov a priateľov diabetických 
detí Spišiačik v Sp. Novej Vsi – hostia:  
Peter Karpinský, spisovateľ pre deti 
a dospelých, vysokoškolský pedagóg, 
divadelník, rozhlasový tvorca z Prešova, 
Tomáš Repčiak a Martin Horbal – autori 
kabaretu Pánska jazda zo Spišskej Novej Vsi, 
Zuzana Haasová, speváčka a herečka 
z Bratislavy  

členovia 
a priaznivci 
LK 

30 

23. 21. 5.  beseda – 
hodina 
literatúry 

Hodina literatúry v knižnici: Anton Marec 
v knižnici – beseda na tému Povesti 
a legendy v slovenskej literatúre  

ZP deti 27 

24. 25. 5. exkurzia Základná škola Gašpara Haina v Levoči 
 

žiaci             
1. ročníka 

42 

25. 27. 5. exkurzia Základná škola Ľudovíta Štúra v Šali,  
Základná a stredná škola v tureckom meste 
Ordu. Školy spolupracujúce na projekte      
pre zrakovo postihnuté deti 

žiaci 49 

26. 28. 5. exkurzia Gymnázium, Spišská Nová Ves študenti  28 

27. 28. 5. hodina 
informačnej 
výchovy 

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo 
postihnutých v Levoči 

frekventanti  6 

28. máj výstava Výstava pri príležitosti 130. výročia úmrtia 
spisovateľa Viktora Huga 

čitateľská 
verejnosť 

42 

29. 11. 6.  beseda Činnosť a aktivity SKN, prezentácia   
digitálnej knižnice – beseda 
v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo 
postihnutých v Levoči  

frekventanti 16 

30. 16. 6. literárny klub Literárny klub SKN so spisovateľom, 
básnikom, vydavateľom, literárnym vedcom 
a stredoškolským pedagógom Petrom 
Milčákom z Levoče 

členovia 
a priaznivci 
LK 

12 

31. 18. 6. čitateľský 
maratón 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón 
„Čítajme si...“ 

ZP deti 40 

32. 18. 6. čitateľská 
súťaž 

Vyhodnotenie 11. ročníka detskej čitateľskej 
súťaže Sovička 

ZP deti 33 

33. 23. 6. exkurzia Členovia Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc Košického kraja 

členovia 
SSKK 

49 

34. 24. 6. hodina 
informačnej 
výchovy 

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo 
postihnutých v Levoči 

frekventanti 7 

35. jún výstava Výstava pri príležitosti 110. výročia narodenia 
spisovateľa Františka Hečka 

čitateľská 
verejnosť 

48 

36. jún výstava Výstava pri príležitosti 110. výročia narodenia 
spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej 

čitateľská 
verejnosť 

69 

37. 22. 9. čitateľská 
súťaž 

Vyhlásenie 12. ročníka čitateľskej súťaže 
Sovička 

ZP deti 15 

38. 24. 9. beseda Beseda so spisovateľkou pre deti Toňou 
Revajovou 

ZP deti  39 

39. 25. 9. beseda Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou 
Džerengovou 

čitateľská 
verejnosť 

53 

40. 29. 9. zápis 
prvákov     
do knižnice  

Naučme sa čítať – zápis prvákov do knižnice ZP deti 10 



41. 29. 9. literárny klub Literárny klub SKN s vysokoškolskou 
pedagogičkou Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove Lenkou Šafranovou      
z Košíc 

členovia 
a priaznivci 
LK 

10 

42. 8. 10. beseda Beseda so spisovateľom Vojtechom 
Czoborom 

čitateľská 
verejnosť 

30 

43. 14. 10. exkurzia Spojená škola internátna v Levoči ZP deti 7 

44. 20. 10. exkurzia Domov sociálnych služieb Humanitár v Levoči klienti 17 

45. 21. 10. exkurzia  Stredná pedagogická škola v Levoči študenti 18 

46. 27. 10. beseda Mesianista Samo Bohdan Hroboň a štúrovci – 
prednáška Petra Milčáka k 200. výročiu 
narodenia Ľudovíta Štúra spojená 
s kultúrnym programom Strednej odbornej 
školy pre zrakovo postihnutých v Levoči 

študenti 
a čitateľská 
verejnosť 

35 

47. 4. 11. exkurzia Spojená škola J. Vojtaššáka v Levoči – 
Materská škola 

ZP deti 20 

48. 10. 11. literárny klub Klubovanie na cestách vo Verejnej knižnici 
Michala Kováča v Banskej Bystrici 
s básnikom, prekladateľom a vydavateľom 
Jurajom Kuniakom  

členovia 
a priaznivci 
LK 

10 

49. 11. 11. exkurzia Stredná pedagogická škola v Levoči študenti 15 

50. 11. 11. hodina 
informačnej 
výchovy 

Hodina informačnej výchovy o činnosti 
a službách SKN pre frekventantov 
Rehabilitačného strediska pre nevidiacich v 
Levoči 

frekventanti 6 

51. 11. 11. exkurzia Základná škola Štefana Kluberta v Levoči žiaci 23 

52. 19. 11. prezentácia 
DK 

Turčianska knižnica v Martine – prezentácia 
činnosti a služieb SKN a predvádzanie 
noviniek DK pre pracovníkov knižníc 
Žilinského kraja spojené s inštruktážou, 
registráciou a vypĺňaním čestných prehlásení 
pre knižnice  

zamestnanci 
knižníc, 
čitateľská 
verejnosť 

12 

53. 26. 11. beseda Beseda s nevidiacou farárkou 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 
Erikou Domonkošovou. Pokračovanie 
seriálu besied o úspešných NS a inak ZP  

čitateľská 
verejnosť 

36 

54. 26. 11. prezentácia 
DK  

Podtatranská knižnica v Poprade - 
prezentácia činnosti a služieb SKN 
a predvádzanie noviniek DK pre 
pracovníkov knižníc Popradského okresu 
a ZP čitateľov Podtatranskej knižnice spojené 
s inštruktážou, registráciou a vypĺňaním 
čestných prehlásení pre knižnice 

zamestnanci 
knižníc, 
čitateľská 
verejnosť 

29 

55. 2. 12.  prezentácia 
DK 

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove –  
prezentácia činnosti a služieb SKN 
a predvádzanie noviniek DK pre 
pracovníkov knižníc Prešovského kraja a ZP 
čitateľov prešovskej knižnice spojené 
s inštruktážou, registráciou a vypĺňaním 
čestných prehlásení pre knižnice 

zamestnanci 
knižníc, 
čitateľská 
verejnosť 

27 

56. 9. 12. literárny klub Literárny klub SKN s herečkou Spišského 
divadla Katarínou Turčanovou zo Spišskej 
Novej Vsi a gitaristom Petrom Lachkým 

členovia 
a priaznivci 
LK 

15 

57. 17. 12. predvianoč-
né 
posedenie 

Predvianočné posedenie – hosť Michal 
Smetanka, výrobca hudobných ľudových 
nástrojov, interpret, pedagóg, 
multiinštrumentalista 

čitateľská 
verejnosť 

25 

                                                                                                  SPOLU: 1 548 návštevníkov 

 



EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 
 
REDAKČNÁ ČINNOSŤ  
 
 
ČASOPISECKÁ PRODUKCIA 
 SKN v roku 2015 vydala 17 titulov časopisov v šiestich formátoch prístupných 
vnímaniu osôb so zrakovým a iným zdravotným postihnutím, a to: 
- v Braillovom písme,  
- vo zväčšenom type písma,  
- vo zvukových nahrávkach vo formáte MP3 na CD nosičoch,  
- vo zvukových nahrávkach vo formáte WMA DRM 10 cez webové rozhranie – audioweb,   
- v textovom formáte (TXT, RTF) na CD nosičoch – CD balíček, 
- v textovom formáte (TXT, RTF) elektronickou poštou – e-mailový balíček. 

 Časopisy sa rokmi obsahovo i formálne vyprofilovali a vychádzajú v rôznej periodicite, 
od dvojtýždenníka po štvrťročník. Niektoré tituly sa vydávajú vo viacerých formátoch (aj 
v braille, aj vo zväčšenom type písma, aj vo zvuku).  

 
Prehľad vydávaných periodík: 
 
NOVÝ ŽIVOT – základný a najstarší slepecký časopis (vychádza 66 rokov), mapuje život 
zrakovo znevýhodnených ľudí vo všetkých jeho podobách – z činnosti základných organizácií 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, klubový, kultúrno-spoločenský, aj vďaka širokému 
dopisovateľskému aktívu, prináša praktické informácie a novinky o kompenzačných 
pomôckach, zmeny v oblasti legislatívy, výročia jubilantov, zo života nevidiacich v zahraničí, 
knižné novinky, krížovky. 12 čísel ročne, ročné predplatné 3 €. 

VIERKA – časopis pre ženy o ženách. Informuje o živote, aktivitách, záujmoch a potrebách 
zrakovo postihnutých žien. Pravidelne uverejňuje autorské články z oblasti praktického 
poradenstva (recepty, ručné práce, praktické rady do domácnosti a pod.). 6 čísel ročne, ročné 
predplatné 2,50 €. 

MLADOSŤ – časopis pre mládež. Tvoria ho dopisovateľské príspevky mladých autorov z ich 
života a aktivít (cestovanie, štúdium, dovolenky), ale aj tipy na čítanie, súťaže, kvízy a pod. 6 
čísel ročne, ročné predplatné 2 €. 

NÁDEJ – ekumenický časopis pre všetkých kresťanov. Ťažiskové tematické pravidelné 
rubriky: Hľadali a našli Boha, Naše apoštolské vyznanie viery, Pre deti a iné. 4 čísla ročne, 
ročné predplatné 2 €. 

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER – časopis o literatúre, umení a kultúrnom dianí doma i v 
zahraničí. Obsahuje prevzaté príspevky o slovenských i svetových literátoch, hudobníkoch, 
umelcoch, rôzne recenzie. Časopis má aj prílohu Literárna dielňa, v ktorej je priestor na 
publikovanie autorskej tvorby zrakovo postihnutých. 4 čísla ročne, ročné predplatné 2 €. 

ŠACH – časopis poskytuje priestor zrakovo postihnutým šachistom na uverejňovanie 
príspevkov zo šachových súťaží, turnajov, prináša analýzy a informácie zo šachového 
domáceho i zahraničného diania. 4 čísla ročne, ročné predplatné 2 €. 

PRAMEŇ – časopis má v úvode Blok o nevidiacich, ktorý obsahuje autorské rozhovory 
a reportáže od interných redaktorov. Okrem toho je tam aj široký výber prevzatých článkov z 
viacerých zdrojov. 24 čísel ročne, ročné predplatné 3,50 €. 

ROZHĽADY – monotematický časopis zameraný na rôzne oblasti života. 8 čísel ročne, ročné 
predplatné 2 €. 



NOVET – časopis o novinkách z oblasti vedy a techniky (IT technológie – mobily, internet, 
počítače, ale aj vesmír, medicína, kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím). 
6 čísel ročne, ročné predplatné 2 €.  

POHYB – časopis pre vyznávačov športu. Obsahuje Blok zo športového diania zrakovo a inak 
zdravotne postihnutých, správy a rozhovory s predstaviteľmi slovenského a svetového 
športového hnutia. 12 čísel ročne, ročné predplatné 2 €.   

AKORD – časopis o hudobnom dianí doma i v zahraničí z oblasti vážnej a populárnej hudby.  
4 čísla ročne, ročné predplatné 2 €.   

DOTYKY – časopis pre profesionálnych nevidiacich masérov, obsahuje novinky z oblasti 
liečebnej rehabilitácie a fyzioterapie. 4 čísla ročne, ročné predplatné 2 €.   

ŽIVOT – časopis z vybraných článkov týždenníka Život (pre vidiacu verejnosť). 12 čísel ročne, 
ročné predplatné 4 €.   

SLOVENKA – časopis z vybraných článkov týždenníka Slovenka (pre vidiacu verejnosť). 12 
čísel ročne, ročné predplatné 4 €.  

ZDRAVIE – časopis z vybraných článkov mesačníka Zdravie (pre vidiacu verejnosť). 12 čísel 
ročne, ročné predplatné 4 €. 

DIABETIK – časopis z vybraných článkov odborno-populárneho dvojmesačníka pre vidiacu 
verejnosť Diabetik. 6 čísel ročne, ročné predplatné 2 €. 

PRIEZOR – výber článkov z časopisu Nový život a kompletný ženský časopis Vierka. 6 čísel 
ročne, ročné predplatné 3,50 €. 

 
Audioweb – zvukové nahrávky vo formáte WMA DRM 10:  

NOVÝ ŽIVOT, NOVET, PRAMEŇ, NÁDEJ, POHYB, AKORD, ROZHĽADY, DOTYKY. 
Zvukové časopisy sú prístupné na webovej stránke v chránenom systéme vo formáte WMA 
DRM 10. Každý predplatiteľ audiowebu musí byť registrovaným čitateľom knižnice a je mu 
pridelená licencia na počúvanie a sťahovanie časopisov. Jednotlivé čísla časopisov sú 
prístupné na webovej stránke priebežne podľa uzávierok. Ročné predplatné 1 €. 
 
E-mailový balíček – textový formát (TXT, RTF) elektronickou poštou:  

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, 
KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, ZEM & VEK*, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ 
KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte sú zasielané priebežne podľa uzávierok na e-
mailovú adresu predplatiteľa. Ročné predplatné 4 €. 

* mesačník ZEM & VEK sprístupňujeme v plnom rozsahu po technickej úprave 
 
CD balíček – textový formát (TXT, RTF) na CD nosičoch: 

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, 
KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, ZEM & VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ 
KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte sú zasielané mesačne podľa uzávierok na CD 
nosiči. Ročné predplatné 5 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad vydávaných časopisov podľa prístupného formátu a nákladu 

Názov časopisu 

Náklad v ks 

  Braillovo 
písmo 

 Zväčšená    
čiernotlač 

MP3 CD  Audioweb CD 
balíček 

E-mailový 
balíček 

Nový život 150 x 148 53 10 73 

Vierka 104 x x x 10 73 

Mladosť 79 x x x 10 73 

Nádej 54 x 47 53 10 73 

Kultúrno-liter. výber 51 x x x 10 73 

Šach 16 22 x x 10 73 

Prameň  x x 152 53 x x 

Rozhľady x x 41 53 10 73 

Novet x x 35 53 10 73 

Pohyb x x 16 53 10 73 

Akord x x 15 53 10 73 

Dotyky x x 26 x x x 

Život x x 61 x x x 

Slovenka x x 48 x x x 

Zdravie x x 93 x x x 

Diabetik x x 53 x x x 

Priezor x 158 x x x x 

 
Tržby za vlastné výrobky – z predplatného za časopisy predstavovali sumu 3 783,50 eur 
a z predaja kalendárov sumu 1 052,25 eur.  
 

Celoročné predplatné za časopisy sa od roku 2010 nezmenilo a pohybuje sa od 1,50 
do 5 eur za jeden časopis.  

Časopisy si predplatilo celkom 562 abonentov. Je to o 32 menej ako vlani, súvisí to 
aj s odchodom časopisu Vodiaci pes, ten mal 30 predplatiteľov, a ktorý vo vlastnej réžii začala 
vydávať Výcviková škola vodiacich psov v Bratislave. 
 Na audioweb pribudol časopis Dotyky. 
 Redakcia v časopisoch uverejňovala pestré a aktuálne spravodajstvo zo života zrakovo 
postihnutých ľudí. V rubrike Sociálno-právne rady publikovala legislatívne zmeny dotýkajúce 
sa osôb so zrakovým postihnutím, novinky v oblasti kompenzačných pomôcok, na ktoré sú 
nevidiaci často odkázaní, mapovala klubovú činnosť, prinášala príspevky o jubilantoch, ale aj 
nekrológy, zaujímavosti zo života nevidiacich doma i v zahraničí a široké spektrum informácií 
z rôznych oblastí podľa obsahového zamerania príslušného periodika. K obsahovej 
rozmanitosti prispeli aj príspevky od značného okruhu dopisovateľov a spolupracovníkov 
redakcie. V troch časopisoch – Nový život, Vierka, Mladosť – boli uverejňované krížovky a 
kvízy, za ktoré sú výhercovia na konci roka odmenení cenami od kozmetickej firmy AVON.  
 Rok 2015 bol rokom 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Redakcia na túto počesť 
uverejnila vo viacerých periodikách články o živote a diele tohto významného národovca a 
buditeľa. Osobnosti Ľ. Štúra bolo venované aj celé jedno číslo Rozhľadov. Súčasťou viacerých 
periodík bola tiež príloha – reliéfny obrázok Ľudovíta Štúra. Členovia a priaznivci Literárneho 
klubu SKN si na stretnutí pripomenuli historický význam tejto osobnosti slovenských dejín.  
 Rok 2015 bol tiež rokom 70. výročia od skončenia druhej svetovej vojny. Pri tejto 
príležitosti odzneli vo zvukovom časopise Prameň dva rozhovory nevidiacich pamätníkov 
vojny, resp. väzenkyne pracovného tábora v Lipsku.  
 Magazín Prameň priniesol v poradí 15. zvukový seriál (od roku 2002), tentoraz na tému 
Čo ma baví. Od januára do decembra v ňom odznelo dvanásť príbehov ľudí, ktorí hovorili 
o svojich koníčkoch a záľubách. Okrem toho bolo odvysielaných ďalších 11 rozhovorov a 17 
zvukových maškŕt, ktoré pripravili interní redaktori a externí spolupracovníci. 
  
  



 Na jeseň bola vydaná Ponuka periodík na rok 2016 (sútlač braillo a čiernotlač), ktorú 
spolu s poštovou poukážkou dostáva zadarmo každý aktuálny čitateľ slepeckých časopisov, 
všetky krajské strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska i verejné knižnice na 
Slovensku, ktoré majú oddelenie pre zrakovo postihnutých čitateľov.  
 29. novembra sa konal v renesančnej radnici v Levoči Adventný večer v múzeu, ako 
benefícia pre Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých 
v Levoči. Na príprave podujatia aktívne pomáhala aj redakcia. 
 Cyklus výstav Fragmenty z prírody, tentoraz na tému využívania jaskýň človekom od 
praveku po súčasnosť, pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláši už viac rokov. V spolupráci s redakciou ich v decembri sprostredkovali 
aj nevidiacim deťom v levočskej základnej škole a dospelým v zasadačke SKN.   
 Redakcia pracovala v 4-člennom zložení (šéfredaktorka, redaktorka, dvaja redaktori, 
z toho jeden nevidiaci). Na zostavovaní štyroch časopisov – Dotyky, Šach, Nádej, Mladosť sa 
podieľali externí spolupracovníci redakcie (nevidiaci a slabozraký šachista, nevidiaci 
masér, dlhoročná nevidiaca redaktorka Mladosti a ďalšia nevidiaca spolupracovníčka).  

 
KALENDÁRE 
Redakcia zostavuje a pripravuje do tlače kalendáre na príslušný kalendárny rok. Na rok 
2016 SKN vydala tieto kalendáre:  
- stolový kombinovaný – sútlač braillo a čiernotlač,   
- stolový čiernotlačový,   
- veľký braillovský (obsahuje historický a tyflologický kalendár, adresár inštitúcií a 

organizácií pre ZP), 
- jednolistový (súčasť časopisu Nový život), 
- cirkevný, 
- nástenný reliéfny – téma kozmonautika.  

 
Od roku 1999 sa SKN so svojou kalendárovou produkciou pravidelne zúčastňuje na 

celoslovenskej súťaži o Najkrajší kalendár Slovenska, ktorej vyhlasovateľmi sú Klub 
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. 
Za edičný počin s výrazným humanitným poslaním bola hodnotiacou porotou viackrát 
ocenená.  

Mimoriadne ocenenie získala SKN za výnimočné polygrafické, grafické, tematické 
a obsahové spracovanie témy v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska 2015 za nástenný reliéfny 
kalendár pre zrakovo postihnutých s tematikou mostov. 
 
REDAKČNÁ RADA  
 Redakčná rada je poradným orgánom riaditeľa vo veci vydávania časopisov pre 
osoby so zrakovým a iným zdravotným postihnutím. V priebehu roka sa uskutočnili dve 
zasadnutia redakčnej rady. Tvoria ju šiesti vymenovaní členovia – zástupcovia Ústrednej rady 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a radoví nevidiaci.  
 Členovia rady prerokúvali plán hlavných úloh redakcie na príslušný rok, hodnotili obsah 
a formu jednotlivých periodík, vyjadrovali sa k ostatným aktivitám redakcie.  
 
LITERÁRNY KLUB 
 Literárny klub SKN združuje milovníkov literatúry, literárnej publicistiky a kritiky 
predovšetkým z radov zrakovo postihnutých občanov z celého Slovenska, ktorým vytvára 
primerané odborné, personálne a priestorové podmienky pre ich sebarealizáciu a rozvoj v tejto 
oblasti. Klub orientuje svoju činnosť na poskytovanie informácií týkajúcich sa mladej 
slovenskej literatúry a vytvára podmienky, ktoré vedú k teoretickému a praktickému 
zdokonaľovaniu členov v oblasti literárnej tvorby, publicistiky a literárnej kritiky. Sústreďuje ju 
predovšetkým na čas vyhradený na stretnutia členov a hostí z oblasti literatúry.  

 V roku 2015 Literárny klub SKN uskutočnil na domácej pôde štyri stretnutia 
s literátmi: Jozef Puchala – básnik a televízny redaktor STV Košice, Peter Milčák – básnik, 



vydavateľ a prekladateľ z Levoče, Lenka Šafranová – vysokoškolská pedagogička, literárna 
kritička a poetka z Košíc, Katarína Turčanová – herečka Spišského divadla v Spišskej Novej 
Vsi a Peter Lachký – spevák z Liptovského Mikuláša. 

 V rámci klubových aktivít sa osvedčili aj výjazdové stretnutia nazvané Klubovanie na 
cestách. Spájajú píšucich ľudí z rôznych miest Slovenska, umožňujú im komunikovať o 
vlastnej tvorbe a stretnúť sa na pôde partnerských knižníc. V roku 2015 sa uskutočnili dve 
"klubovania": vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach s Milanom Kolcunom –    
sprievodcom, spisovateľom a básnikom, a vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej 
Bystrici s Jurajom Kuniakom – básnikom, prozaikom a vydavateľom.  

  
 
 
 
 V máji 2015 sa konalo 2-dňové 
Klubovanie na Čingove za účasti Zuzany 
Haasovej –  speváčky a herečky z Bratislavy, 
Petra Karpinského – spisovateľa, Tomáša 
Repčiaka – básnika, Martina Horbala – 
hudobníka a členov Občianskeho združenia 
rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik 
zo Spišskej Novej Vsi.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝROBA ZVUKOVÝCH DOKUMENTOV      

    
 
NAHRÁVANIE ZVUKOVÝCH KNÍH 

V roku 2015 bolo nahraných 164 titulov zvukových kníh v rozsahu 1 755,5 hodín 
čistého času zvukového záznamu (ččzz).  

Z toho: 
- v nahrávacích štúdiách 146 titulov v rozsahu 1 589 hodín ččzz 
- externe 18 titulov v rozsahu 166,5 hodín ččzz. 
Originály zvukových kníh v audioformáte sú na CD-R nosičoch uložené v archíve originálov 
zvukových dokumentov a elektronicky na diskovom poli v digitálnom archíve.  
Celková spotreba CD-R pri výrobe originálov zvukových kníh bola 1 535 ks.  
 
NAHRÁVANIE ZVUKOVÝCH ČASOPISOV  
 
Originály zvukových časopisov boli vyhotovené v tomto rozsahu: 

Zvukové 
časopisy 

Počet 
čísel 

Minutáž 
1 čísla  

Čistý čas zvukového 
záznamu v hod. 

Prameň 24 75 30 
Nový život                 12 75 15 
Novet   6 75      7,5 
Pohyb                 12 75 15 
Dotyky   4 60   4 
Akord   4 75   5 
Bodka* 12 60                 12 
Nádej   4 75    5 
Život - výber 12 75 15 
Rozhľady   8 75  10 
Slovenka 12 75                 15 
Diabetik   6 75                   7,5 
Zdravie 12 75                 15 
LIM* 12 75  15 
Spolu                                                                                                                    140                171 

 
*Pozn.: 
Časopis Bodka je vyrábaný pre Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a 
slabozrakých v Levoči na základe objednávky a podľa ich podkladov. 
Levočský informačný mesačník (LIM) je vydávaný v spolupráci s Mestským úradom v Levoči pre 
obyvateľov mesta. 

 
DIGITÁLNE SPRACOVANIE ZVUKOVÝCH KNÍH A ZVUKOVÝCH ČASOPISOV 
 Vo formáte MP3 bolo spracovaných: 
- 196 titulov zvukových kníh v rozsahu 1 926,5 hodín ččzz, na ktoré sa spotrebovalo 392 ks 

CD-R, 
- 128 zvukových časopisov v rozsahu 159 hodín ččzz, so spotrebou 128 ks CD-R.  

Originály zvukových kníh a zvukových časopisov vo formáte MP3 sú na CD-R nosičoch 
uložené v archíve originálov zvukových dokumentov a elektronicky v digitálnom archíve. 
 
KOPÍROVANIE ZVUKOVÝCH KNÍH  

Na pracovisku kopírovania bolo skopírovaných 201 titulov nových zvukových kníh v 
rozsahu 1 959,5 hodín ččzz. Celkovo sa z nich vyhotovilo 2 966 kópií na CD-R. Navyše, 
v rámci obnovy knižničného fondu bolo skopírovaných 140 starých zdigitalizovaných titulov 
v rozsahu 1 882 hod. ččzz, z ktorých sa vyhotovilo 755 kópií na CD-R. Toto pracovisko zároveň 
zabezpečovalo archiváciu všetkých originálov zvukových dokumentov v archíve originálov. 



K 31. 12. 2015 bolo v archíve evidovaných a uložených 6 222 originálov zvukových kníh 
a iných zvukových záznamov na CD-R a audiokazetách.  
 
KOPÍROVANIE ZVUKOVÝCH ČASOPISOV  
 

 
Zvukové časopisy 

 
Počet kópií v ks 

Prameň                                3 636 
Nový život                                1 785 
Novet 214 
Pohyb 211 
Dotyky 108 
Akord   63 
Nádej 184 
Slovenka 542 
Rozhľady 335 
Život výber 622 
Zdravie                               1 016 
Diabetik 379 
LIM 599 
Spolu                                9 694 

 
OPRAVA ZVUKOVÝCH KNÍH 

V oblasti ochrany knižničného fondu bola vykonaná oprava poškodených zvukových 
kníh v celkovom rozsahu 308,5 hodín ččzz. 

Spotreba nosičov pri oprave zvukových kníh: kazeta 90´ – 191 ks,  kazeta 60´ – 16 ks, 
CD-R 80´ – 163 ks. 

 
DIGITALIZÁCIA FONDU ZVUKOVÝCH KNÍH NA ANALÓGOVÝCH NOSIČOCH 

Na troch (od februára 2015 na dvoch) pracoviskách digitalizácie bolo z audiokaziet 
zdigitalizovaných 515 titulov zvukových kníh v rozsahu 5 504,5 hod. ččzz, pričom sa použilo  
6 785 CD-R. Zdigitalizované nahrávky sú v audio a MP3 formátoch uložené jednak fyzicky na 
CD v archíve originálov, ale aj na diskovom poli v digitálnom archíve. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VÝROBA DOKUMENTOV V BRAILLOVOM PÍSME     

 
           

SKN v roku 2015 vyrábala publikácie v Braillovom písme, vo zväčšenom type písma 
a reliéfnej grafike z oblasti krásnej a odbornej literatúry, periodiká, učebnice pre základné 
školy, jazykové slovníky, kalendáre, reliéfne pohľadnice a pod.  

 
KNIHY V BRAILLOVOM PÍSME 

Podľa edičného plánu bolo pre výpožičný proces v knižnici vyrobených 132 titulov 
kníh v Braillovom písme (plnenie kontraktu na 132,0 %). V roku 2015 sa naplno prejavil 
prínos skenovania čiernotlačových kníh pomocou skeneru Panasonic KV-S 1045 C a Bookeye 
4. Pomocou týchto skenerov a softvéru Batch scan Wizard 5 sa zrýchlil proces sadzby 
braillovských kníh, čím sa zvýšil počet vydaných titulov a umožnilo sa vydávanie 
„objemnejších“ diel. Priemerný počet zväzkov na jeden titul tak vzrástol na 3,47 zväzku/1 titul. 
V predchádzajúcich obdobiach sa toto číslo pohybovalo v rozmedzí 2,9 – 3,0 zväzku/1 titul. 

 
ČASOPISY  
 Výroba časopisov sa riadila harmonogramom výroby a expedície časopisov.  
 
Prehľad vyrobených časopisov 

Časopisy  
v Braillovom písme 

Počet 
čísel 

Náklad v ks 

Nový život 12 150 

Vierka   6 104 

Kultúrno-literárny výber   4  51 

Mladosť   6  79 

Nádej   4  54 

Šach   4  16 

 

Časopisy 
vo zväčšenom type 

písma 

Počet 
čísel 

Náklad v ks 

Priezor   6                     158 

Šach   4  22 

 
UČEBNICE PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 

V zmysle objednávky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme 
s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava uzavreli dohodu o výrobe učebníc pre 
základné školy pre žiakov so zrakovým postihnutím. Táto činnosť kládla zvýšené nároky na 
sadzbu a dvojitú korektúru textov pred tlačou. S výrobou učebníc sa zvýšila aj produkcia 
reliéfnych obrázkov. Obrázky do Matematiky pre 7. a 8. ročník sa vyrábajú kombinovane 
(farebná a reliéfna tlač). Táto výroba je časovo náročná a vyžaduje úzku spoluprácu 
s autorkou učebnice na korektúre obrázkov, ako aj textov rozpracovaných učebníc.  
 
Vyrobené tituly učebníc: 
- Matematika pre 7. ročník základných škôl pre nevidiacich 1. časť, diely A,B,C  
- Matematika pre 7. ročník základných škôl pre nevidiacich 2. časť, diely A,B,C 
- Matematika pre 8. ročník základných škôl pre nevidiacich 1. časť, diely A,B,C 
- Matematika pre 8. ročník základných škôl pre nevidiacich 2. časť, diely A,B,C 

           V roku 2015 bola plánovaná výroba 3 titulov učebníc pre základné školy. 
 
 
 



KALENDÁRE NA ROK 2016 
 
Úlohou oddelenia tlače a expedície bolo zabezpečiť výrobu a expedíciu 6 druhov 

kalendárov na rok 2016 pre zrakovo postihnutých. 
 

Prehľad vyrobených kalendárov                             

 Náklad v ks 

Stolový kombinovaný (čiernotlač + braillo 400 
Stolový čiernotlačový 200 
Veľký braillovský                                                                                             54 
Jednolistový (súčasť časopisu Nový život) 150 
Cirkevný   40 
Nástenný reliéfny                                               150 

 
 Kalendáre boli expedované na základe individuálnych objednávok používateľov, aj ako 
prílohy časopisov jednotlivým predplatiteľom. 
 
RELIÉFNA GRAFIKA 

Podstatná časť reliéfnych obrázkov bola vyrobená do učebníc pre základné školy. 
Zvlášť náročná na výrobu obrázkov bola učebnica Matematiky pre 7. a 8.ročník ZŠ. Aby sme 
splnili požiadavky autorky učebnice, obrázky boli spracované kombinovanou tlačou. To 
znamená, že ich prevedenie muselo byť spracované reliéfnou aj farebnou formou. Každá 
učebnica má šesť textových zväzkov a šesť obrázkových príloh. 

V roku 2015 bolo vyrobených 2 578 obrázkov vákuovým tvarovaním za tepla a do 
učebníc Matematiky pre 7. a 8. ročník 26 662 obrázkov kombinovanou tlačou. 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme vyrobili jeho reliéfnu 
podobizeň. Z nej termoplastickým vákuovým tvarovaním boli vyrobené reliéfne obrázky, ktoré 
boli uverejnené vo viacerých braillovských publikáciách. 
 
REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK Z EXTERNÉHO PROSTREDIA  
 Úlohou SKN je spolupracovať s externým prostredím pri spracovaní materiálov, ktoré 
korešpondujú s pravidlami prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, t. j. budú 
prístupné a použiteľné. 
 Pre Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých 
v Levoči boli vyrobené časopisy Naše ráno a Za svetlom v Braillovom písme.  
 SKN dlhoročne úzko spolupracuje s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči pri 
sprístupňovaní výstav pre zrakovo postihnutých. Pre múzeum bol vytlačený braillovský manuál 
k výstave Škola v retrospektíve, plagáty k výstave Ergoterapiou bližšie k umeniu a k peer 
besedám na tému Gynekológia a antikoncepcia.  

Ďalšie objednávky: 

- orientačné braillovské popisky do vlakových súprav pre ŽOS TRADING Vrútky, 
- 10 reliéfnych tabuliek kultúrnych pamätihodností mesta Skalica pre Turistickú informačnú 

kanceláriu mesta Skalica. Každá tabuľka sa skladá z dvoch častí, vo vrchnej časti je 
reliéfny obrázok pamiatky a v spodnej je krátky text v Braillovom písme. Tieto tabuľky sa 
nachádzajú v každej z 10tich sprístupnených pamätihodností, 

- tabuľky s reliéfnymi obrázkami zvierat a braillovské popisné štítky exponátov na výstavu 
Vidíme ich rukami pre Zoologickú záhradu Košice,  

- tlač textu v Braillovom písme na výstavu Lubo Mikle pre Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko, 

- výroba štítkov a tabuliek v Braillovom písme s popisom exponátov v expozícii Príroda 
Karpát pre Východoslovenské múzeum Košice, v rámci projektu „Spoznávajme prírodu 
šiestym zmyslom“,  



- v spolupráci so Strediskom integračných aktivít pre zrakovo a viacnásobne postihnutých 
občanov SINA Nitra, n. o. sme sa podieľali na príprave súťaže kresleného humoru Videnie 
nevidenia – i videnia, s podtitulom Humor o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne 
chýba, ale i o zraku ako takom. Spolupráca spočívala vo výrobe reliéfnych obrázkov podľa 
vybraných  výtvarných prác súťaže, do ktorej sa zapojilo 99 autorov z 32 krajín prakticky 
z celého sveta, 

- každoročne príprava braillovských textov List od Ježiška pre Slovenskú poštu,   
- pre zrakovo postihnutých záujemcov výroba reliéfnej vianočnej pohľadnice. 
 
 Výroba dokumentov v Braillovom písme bola zabezpečovaná na týchto výrobných 
úsekoch: 
 
SADZBA A KOREKTÚRA BRAILLOVHO PÍSMA 

Príprava textov do tlače sa vykonáva nasledujúcimi spôsobmi: 
- dodané texty (čiernotlačové rukopisy, knižné predlohy) prepisujú a graficky upravujú 

sadzači pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia, 
- pri výrobe kníh v kombinácii Braillovo písmo a zväčšená čiernotlač sa používa spôsob 

sadzby matríc na durofolové platne pomocou mechanického sadzacieho stroja, t. z. na 
čiernotlačový text sa následne vytlačí identický text v Braillovom písme mechanickým 
spôsobom na sklápacom lise, 

- čiernotlačové predlohy sa skenujú pomocou skeneru Panasonic KV-S 1045 C, ktorý 
umožňuje v krátkom časovom intervale zosnímať texty pripravované na braillovskú tlač. 
Zoskenované dokumenty je potrebné previesť konverziou OCR s možnosťou kontroly 
kvality do editovateľných formátov a ďalej upravovať. Skenovanie využívame najmä pri 
spracovaní beletrie. 

Vysádzaných bolo 31 140 matríc braillovských textov (plnenie 151,90 %).  
 

KOREKTÚRA TEXTOV V BRAILLOVOM PÍSME 
Korektori, po dodaní textu zo sadzby, vykonávajú spracúvanie textu po jazykovej, 

štylistickej a grafickej stránke. Zodpovedajú za to, aby text, ktorý sa odosiela do tlače, spĺňal 
všetky kritériá súčasnej jazykovej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky. V prípade 
nejasností spolu so sadzačom overujú zhodu medzi textom a dodanou čiernotlačovou 
predlohou.   

Pred tlačou učebníc sa bežne vykonávajú dve korektúry. Súbor prvých korektúr sa 
zároveň posiela autorovi / modifikátorovi učebnice na schválenie a prípadné vloženie opráv 
autora. Druhá korektúra umožňuje skontrolovať opravy urobené v rámci prvej korektúry.  

Pokiaľ ide o periodiká alebo naliehavé publikácie, korektori sú povinní v závislosti od 
stanovených lehôt rešpektovať dátum uzávierky. 

Korektúru vykonávajú traja nevidiaci korektori pomocou špeciálne upravených 
počítačov pre nevidiacich s hlasovým výstupom a braillovským riadkom, a príslušného 
programového vybavenia. 

Skorigovaných  bolo 31 386 matríc (plnenie 153,10 %).  
 

TLAČ TEXTOV V BRAILLOVOM PÍSME 
Na tlač textov v Braillovom písme sa využívajú dve technológie tlače, a to digitálna 

a mechanická.  
Digitálna tlač je technológia, pri ktorej je počítač priamo spojený s tlačovým strojom a 

medzi súborom v počítači a vytlačeným dokumentom neexistuje žiadny polotovar. Digitálnu 
tlač zabezpečujeme na dvoch veľkokapacitných braillovských tlačiarňach Braillo 400 a Braillo 
440 SW. Tlačiarne si odoberajú papier z role a automaticky si ho režú na potrebný formát 
strany. Vytlačený papier vychádza z tlačiarní uložený v poradí strán ako majú byť zviazané. 
Na spracovanie výrobkov v kombinácii Braillovo písmo a farebná tlač sa využívajú dve 
tlačiarne Emprint SpotDot. Tlačiarne sú vybavené podávačmi na jednotlivé hárky papiera a 
tlačia braillovské texty a grafiku zostavenú z reliéfnych bodov.  



Mechanická tlač je technológia, pri ktorej je potrebné vyrobiť durofolové, alebo zinkové 
matrice a samotná tlač sa realizuje na sklápacom kníhtlačovom lise. Tento spôsob je zdĺhavý 
a využíva sa pri textoch v kombinácii Braillovo písmo a čiernotlač. 

Na úseku tlače textov v Braillovom písme bolo vytlačených 285 564 listov (plnenie 
109,83 %).  

 
KNIHÁRSTVO         
 Dôležitou časťou polygrafickej výroby je knihárske spracovanie vytlačenej produkcie.     

V knihárskom spracovaní braillovskej tlače využívame niekoľko druhov väzieb: 
- beletria: hrebeňová väzba so zosilneným prešpánovým prebalom a špirálová väzba, 
- časopisy a brožúry: väzba V1 – spinková väzba, V2 – lepená väzba, V3 – kombinácia 

spinkovej a lepenej väzby,  
- kalendáre: hrebeňová väzba, špirálová väzba, 
- väzba V8 – tvrdá väzba sa využíva podľa potreby. 

Knihársky bolo spracovaných 1 836 zväzkov v hrebeňovej spevnenej väzbe, 158 
zväzkov vo väzbe V8. Zvýšené plnenie ročného plánu (141,23 %) ovplyvnila výroba učebníc 
pre základné školy. 

 
EXPEDÍCIA 

Vyexpedovaných bolo 5 930 zásielok periodík v Braillovom písme (plnenie 118,60 %), 
9 202 zásielok zvukových periodík (plnenie 115,02 %) a 594 individuálnych braillovských 
objednávok (plnenie 118,80 %). Časť individuálnych objednávok tvorili zásielky papiera na 
slepeckú tlač. 

Na úseku expedície sa spracovávajú databázy odberateľov periodických 
a neperiodických publikácií v braillovskej a zvukovej podobe. Evidencia je pravidelne 
aktualizovaná.  Expedícia publikácií prebieha podľa určeného postupu podľa harmonogramu 
vydávania časopisov. Zásielky sú zabalené do fólie a opatrené samolepiacimi adresnými 
štítkami. Rozosielanie zásielok vykonávame v spolupráci so Slovenskou poštou. 

 
OBNOVA ZARIADENIA 

Na zefektívnenie procesu výroby kníh v Braillovom písme bol zakúpený skener 
Bookeye 4 so softvérom Batch scan Wizard 5, ktorý umožňuje spracovanie textov spôsobom, 
ktorý je ku knihám šetrnejší, umožňuje rýchlejšie a pohodlnejšie skenovanie. 

V predchádzajúcom období sme využívali spôsob skenovania, pri ktorom bolo 
potrebné knihu rozrezať na jednotlivé listy, čím sa stala nepoužiteľnou. Používaním nového 
skenera pri výrobe nedochádza k znehodnoteniu čiernotlačovej knihy, ktorú následne môžeme 
zaradiť do knižničného fondu pre slabozrakých a inak zdravotne postihnutých používateľov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV A ICH UKAZOVATEĽOV 
 
 V jednotlivých projektoch, formulovaných v kontrakte na rok 2015, a v nich 
realizovaných činnostiach/aktivitách SKN dosiahla nasledované ciele a ich ukazovatele: 
 
KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ 
 
Porovnávacia tabuľka plánovaných a skutočných ukazovateľov 
 

Ukazovateľ Plán  
na rok 2015 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2015 

Plnenie  
v % 

Doplnenie KF o kn. j. 3 600 4 721 131 

Výber titulov na vydanie: 
z toho: na spracovanie v Braille 
            na spracovanie vo zvuku 

250 
100 
150 

303 
138 
165 

121 
138 
110 

Výpožičky v kn. j. spolu: 
z toho: braillovské dokumenty 
            zvukové dokumenty 
            elektronické dokumenty 
            cirkulačné súbory 

 38 900 
 7 200 
18 500 

6 700 
6 500 

49 147 
12 133 
19 375 
11 061 
6 566 

126 
168 
105 
165 
101 

Metodické návštevy a konzultácie 100 119 119 

Aktívni používatelia 900 988 110 

Návštevnosť knižnice 8 000 16 083 201 

Návštevníci webovej stránky 13 000 17 889 138 

Sprístupnenie on-line zvukových 
kníh a časopisov 

550  639 116 

 
Knižnica budovala, spracovávala, uchovávala, ochraňovala a sprístupňovala 

špecializovaný knižničný fond prístupný všetkým kategóriám požívateľov. Knižničný fond 
tvoria dokumenty spracované v špeciálnych formách – v Braillovom písme, vo 
zväčšenom type písma, vo zvukovom zázname v reliéfnej grafike a v elektronickej  
forme. Ide predovšetkým o beletriu, náučnú literatúru zo všetkých vedných odborov, 
hudobniny, odporúčané čítanie pre deti a mládež, literatúru cudzích jazykov, monografie 
a periodiká. Základnou prioritou v knižničnej činnosti bolo zvyšovanie kvality a úrovne 
poskytovania knižnično-informačných služieb so zreteľom na požiadavky a potreby 
používateľov.  

Doplnenie knižničného fondu – plnenie na 131 % 
K 31. 12. 2015 bol KF doplnený o 4 721 knižničných jednotiek, čo predstavuje 1 243 

titulov. Zvukové dokumenty tvorili 3 733 kn. j. (1 009 titulov) a dokumenty v Braillovom písme 
tvorili 988 kn. j. (234 titulov). V porovnaní s plánovanými ukazovateľmi sme ročný prírastok 
prekročili o 1 121 kn. j., čo predstavuje plnenie plánu na 131 %.  

Výber titulov na vydanie – plnenie na 121 % 
Akvizičná a edičná činnosť, ktorá patrí v knižnici medzi významné aktivity, sa riadila 

plánom činnosti edičnej komisie, ako aj podnetmi, pripomienkami a požiadavkami 
používateľov. Do výberu kníh sa aktívne zapájali používatelia, ktorí predkladali svoje návrhy, 
požiadavky a pripomienky pracovníkom výpožičných služieb. Používatelia majú na webovej 
stránke SKN k dispozícii priečinok – Návrhy čitateľov do edičného plánu, kde môžu posielať 
svoje tipy a námety. Edičná komisia sa v hodnotenom období stretla na 4 zasadnutiach a 
zadala do výroby 303 titulov (165 do zvuku a 138 do Braillovho písma). Plán v tomto 
ukazovateli sa nám podarilo splniť na 121 %.   

Výpožičky – plnenie na 126 % 
Knižnica k 31. 12. 2015 zrealizovala celkovo 49 147 výpožičiek, z toho 19 375 

výpožičiek zvukových dokumentov (plnenie plánu na 105 %), 11 061 elektronických 
dokumentov z digitálnej knižnice SKN (plnenie plánu na 165 %), 12 133 braillovských 



dokumentov (plnenie plánu na 168 %), 6 566 výpožičiek pracoviskám pre ZP vo verejných 
knižniciach (plnenie plánu na 101 %). V porovnaní s rokom 2014 sme zrealizovali o 2 881 
výpožičiek viac. Najväčší nárast sme zaznamenali pri výpožičkách elektronických 
dokumentov, čo napovedá, že zdravotne postihnutí používatelia čoraz častejšie využívajú 
tento druh poskytovania knižnično-informačných služieb. Za posledných päť rokov evidujeme 
najväčší počet výpožičiek. V porovnaní s plánovanými ukazovateľmi sme celkové výpožičky 
prekročili o 10 247, čím sme splnili plán na 126 %.   

Metodické návštevy a konzultácie – plnenie na 119 % 
Metodickú činnosť knižnica vykonávala pre 30 verejných knižníc SR, kde sú zriadené 

pracoviská poskytujúce služby pre zdravotne postihnutých používateľov. K 31. 12. 2015 bolo 
vykonaných 119 metodických návštev (plnenie na 119%) zameraných na využívanie 
poskytnutého knižničného fondu a prácu so zdravotne postihnutými používateľmi. 
Prostredníctvom cirkulačných súborov bolo týmto pracoviskám dodaných 6 566 kn. j. 
zvukových dokumentov. Výmena cirkulačných súborov sa uskutočňovala v pravidelných 
štvrťročných intervaloch. K 31. 12. 2015 cirkulovalo medzi jednotlivými knižnicami 9 104 kn. j. 
zvukových dokumentov. Pracoviská pre ZP evidovali spolu 856 používateľov a vypožičali spolu 
28 287 kn. j.  

Aktívni používatelia – plnenie na 110 % 
K 31. 12. 2015 knižnica registrovala 988 aktívnych používateľov (z toho 96  

používateľov do 15 rokov), čo je o 6 viac v porovnaní s rokom 2014. Zaregistrovali sme 83 
nových používateľov (z toho 12 používateľov do 15 rokov). Plánovaný ukazovateľ bol splnený 
na 110 %.  

Návštevnosť knižnice – plnenie na 201 %, návštevníci webovej stránky – plnenie 
na 138 %  

Ukazovateľ návštevnosti pozostáva z fyzickej a virtuálnej návštevnosti knižnice 
(návštevníci prostredníctvom KIS Virtua, návštevníci webovej stránky), taktiež zahŕňa počet 
účastníkov kultúrno-výchovných podujatí a návštevnosť čitárne. SKN v roku 2015 evidovala 
spolu 33 972 návštevníkov, z toho 3 094 návštevníkov osobne navštívilo jej pracoviská, 76 
využilo služby čitárne, 11 365 využilo služby prostredníctvom KIS Virtua. Webovú stránku si 
prezrelo 17 889 návštevníkov, ktorí vykonali 39 577 návštev a 1 548 účastníkov sa zúčastnilo 
kultúrno-výchovných podujatí. 

Sprístupnenie on-line zvukových kníh a časopisov – plnenie na 116 % 
Digitálna knižnica SKN je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky normy na sprístupnenie 

aplikácií pre zrakovo postihnutých. V roku 2015 sme opäť rozšírili a skvalitnili služby digitálnej 
knižnice. Intenzívne sme pracovali na zjednodušení počúvania zvukových kníh a časopisov a 
navrhli riešenie, ktoré od augusta 2015 umožňuje sťahovať z webovej stránky knižnice audio 
súbory chránené zvukovou pečiatkou. Začiatkom roka 2015 bolo na webovom sídle 
sprístupnených 4 111 digitálnych zvukových kníh a časopisov, z toho kníh vo formáte WMA 
DRM 10 bolo 3 717. Ku 31. 12. 2015 sme už mohli používateľom ponúknuť 4 750 zvukových 
kníh a časopisov. Prírastok za  rok 2015 bol 639, čím sme splnili ročný plán na 116 %.  

Počet výkonov knižnice 
Jeden používateľ si vypožičal v priemere 50 dokumentov, čo je o tri viac ako v roku 

2014. Osobne navštívil knižnicu takmer 4-krát. Jedno podujatie si pozrelo priemerne 28 
návštevníkov. Na jedného používateľa pripadá 5 nových prírastkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REDAKČNÁ ČINNOSŤ 
 
V roku 2015 SKN vydala 17 titulov periodík určených nevidiacim, slabozrakým a inak 

zdravotne postihnutým, 6 druhov kalendárov na rok 2016 v Braillovom písme, vo zväčšenom 
type písma a reliéfnej grafike. 
    

 
VÝROBA ZVUKOVÝCH DOKUMENTOV 
 
NAHRÁVACIE ŠTÚDIÁ 
1. Nahrávanie zvukových kníh 

Plán Skutočnosť Plnenie % 
140 titulov                                                                                         146 104 
1 500 hodín ččzz                                       1 589 106 

                                      
2. Nahrávanie zvukových časopisov   

Plán Skutočnosť Plnenie % 
140 titulov                                                      140 100 

  
 
PRACOVISKO KOPÍROVANIA 
1. Kopírovanie zvukových kníh 

Plán Skutočnosť Plnenie % 
155 titulov                       201 129 
1 600 hodín ččzz                                      1 956 122 

 
2. Kopírovanie zvukových časopisov   

Plán  Skutočnosť Plnenie % 
10 970 CD nosičov                                                9 694* 89* 

*Pozn.: nižší počet kópií oproti plánu je daný nižším počtom predplatiteľov zvukových  časopisov                                                

 
3. Obnova knižničného fondu  

Plán Skutočnosť Plnenie % 
100 titulov                                     140                                                                                                   140 

  
4. Oprava zvukových kníh 

Plán Skutočnosť Plnenie % 
400 hodín ččzz                                     308*                                                                                                   77* 

*Pozn.: celkový počet opráv je podmienený počtom požiadaviek knižnice na opravu zvukových  kníh 
počas roka   

DIGITALIZÁCIA ORIGINÁLOV ZVUKOVÝCH KNÍH NA AUDIOKAZETÁCH 

Plán Skutočnosť Plnenie % 
550 titulov                      515*  94*  
5 500 hodín ččzz                                    5 504,5  100 

* Pozn.: rozhodujúcim ukazovateľom je časový rozsah ččzz zdigitalizovaných kníh   

 

DIGITÁLNE SPRACOVANIE ZVUKOVÝCH DOKUMENTOV 

Plán Skutočnosť Plnenie % 
155 titulov zvukových kníh                          196 126 
1 600 hodín ččzz   1 926,5  120 

   
                    



EXTERNÉ NAHRÁVANIE  ZVUKOVÝCH DOKUMENTOV 

Plán Skutočnosť Plnenie % 
12 titulov zvukových kníh                           18 150 
120 hodín zvuk. záznamu 166  138 

 
 

POROVNANIE PLNENIA CIEĽOV VO VÝROBE ZVUKOVÝCH DOKUMENTOV  
V ROKOCH  2013 – 2015 
 

  
Ukazovateľ 

 
Rok 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Počet nahraných originálov 
zvukových kníh 

titulov  156 156 146 
hodín ččzz 1 565  1 800 1 589 

Počet zdigitalizovaných 
originálov zvukových kníh  
z audiokaziet   

titulov    519   499 515 

hodín ččzz      5 175 5 464,5 5 504,5 
Počet externe nahraných 
titulov zvukových kníh  

titulov  13 14 18 
hodín ččzz    193,5        162 166,5 

Počet nahraných titulov 
zvukových časopisov   

titulov    143 141 140 
hodín ččzz  174  172 171 

Kopírovanie zvukových kníh 
na CD 

nových titulov 172 210 201 
hodín ččzz 1 772 2 284 1 956,5 
starých titulov 0 100 140 
hodín ččzz 0 1 439 1 882 

Kopírovanie zvukových 
časopisov    CD-R 10 899 10 929 9 694 
Oprava zvukových kníh  
a časopisov hodín ččzz 575 351 308 

Digitálne spracovanie kníh 
titulov 164 194 196 

hodín ččzz 1 695,5 2 057 1 926,5 
 
 Mierny pokles v počte a rozsahu nahraných originálov zvukových kníh v nahrávacích 
štúdiách v porovnaní s rokom 2014 bol spôsobený realizáciou stavebných prác v oboch 
nahrávacích štúdiách v mesiaci október. Čiastočne túto stratu vykompenzoval skoro 30%-ný 
nárast počtu externe nahraných titulov oproti roku 2014. V oblasti digitalizácie starých 
nahrávok z audiokaziet sa aj napriek značným technickým problémom (poruchovosť 
kazetových magnetofónov) podarilo dosiahnuť porovnateľný výsledok v počte titulov aj v 
rozsahu ččzz nahrávok s predchádzajúcimi rokmi.  

40%-ný nárast nastal v oblasti kopírovania starých titulov v ich zdigitalizovanej verzii 
na CD–R v MP3 formáte z dôvodu snahy o maximálne uspokojenie rastúceho záujmu čitateľov 
o nich. V ostatných činnostiach boli dosiahnuté porovnateľné výsledky s predchádzajúcim 
rokom, čo zodpovedá nezmeneným technickým a personálnym možnostiam oddelenia v roku 
2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝROBA DOKUMENTOV V BRAILLOVOM PÍSME 
 
Plán výroby braillovských dokumentov v roku 2015 vychádzal z edičného plánu a 

harmonogramu zadávania, výroby a expedície časopisov.  
 
KNIHY V BRAILLOVOM PÍSME 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 
100 titulov                                                              132 132 

 
SADZBA TEXTOV V BRAILLOVOM PÍSME 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 
20 500 matríc                                         31 140 151,90 

 
KOREKTÚRA TEXTOV V BRAILLOVOM PÍSME 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 
20 500 matríc                                         31 386 153,10 

 
TLAČ TEXTOV V BRAILLOVOM PÍSME 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 
260 000 listov 285 564 109,83 

 
KNIHÁRSKE SPRACOVANIE 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 
1 300 zväzkov spev. väzby                       1 836 141,23 
   140 zväzkov väzby V8                                                 158 112,85 

 
VÝROBA OBRÁZKOV 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 
50 matríc na reliéf. obrázky                       141 282 

 
VÝROBA KOMBINOVANÝCH OBRÁZKOV (BRAILLO, ČIERNOTLAČ) 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 

 26 662 výroba podľa objednávky 

 
EXPEDÍCIA 

Plán Skutočnosť Plnenie v % 
5 000 braillovských 
zásielok                           

                 5 930                             118,60 

8 000 zvukových zásielok                                                9 202                           115,02 
   500 individuál. zásielok                                                594                            118,80 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POROVNANIE PLNENIA CIEĽOV VO VÝROBE DOKUMENTOV V BRAILLOVOM PÍSME 
V ROKOCH  2013 – 2015 
 

Ukazovateľ Merná jednotka 2013 2014 2015 

Sadzba počet matríc 22 747 23 295 31 140 
Korektúra počet matríc 22 589 21 668 31 386 
Tlač počet listov 331 859 312 023 285 564 

Knihárske spracovanie 

 

braillovské knihy 
(počet zv. V8) 

353 52 158 

špirálová väzba 2 477 3 155 1 836 
Formovanie obrázkov vákuové formovanie 14 950 8 230 2 578 
 kombinované obrázky - 14 429 26 662 

Ukončené tituly 
beletria 105 134 132 
učebnice + rôzne 14 5 4 
spolu 119 139 136 

Individuálne objednávky 
braillovských dokumentov 

počet zásielok 1 005 578 594 

Expedícia periodík   
v Braillovom písme 

počet zásielok 7 096 8 620 5 930 

Expedícia periodík vo zvuku počet zásielok 10 528 10 686 9 202 
 
 

 
 



Názov organizácie:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Matreja Hrebendu v Levoči Tabuľka č. 6a 
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov  

         

Názov činnosti : Knižničná činnosť     

Číslo: 1a     

       (v eurách) 

Výdavky na projekt VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení podľa celkom   Z prostriedkov ŠR 
 Z tržieb a 
výnosov       Z iných zdrojov 

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné                  

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok                 

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu: 5 000,00 4 286,53 5 000,00 4 286,53         

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu:                 

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 5 000,00 4 286,53 5 000,00 4 286,53         

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:                 

v tom:                 

720 - Kapitálové transfery spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky spolu                 

600 + 700 SPOLU 5 000,00 4 286,53 5 000,00 4 286,53         

Dátum: 20. 1. 2016         

Vypracoval: Ing. Marián Ferko Dátum: 20. 1. 2016    

(meno a podpis)   Schválil: Ing: František Hasaj 

   (meno a podpis)     

   Pečiatka:      



Názov organizácie:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Matreja Hrebendu v Levoči Tabuľka č. 6b 
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov  

         

Názov činnosti : Edičná a vydavateľská činnosť     

Číslo: 1b     

       (v eurách) 

Výdavky na projekt VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení podľa celkom   Z prostriedkov ŠR 
 Z tržieb a 
výnosov       Z iných zdrojov 

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné                  

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok                 

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu: 45 000,00 35 201,23 45 000,00 33 701,23   1 500,00     

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu:                 

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 45 000,00 35 201,23 45 000,00 33 701,23   1 500,00     

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:                 

v tom:                 

720 - Kapitálové transfery spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky spolu                 

600 + 700 SPOLU 45 000,00 35 201,23 45 000,00 33 701,23   1 500,00     

Dátum: 20. 1. 2016         

Vypracoval: Ing. Marián Ferko Dátum: 20. 1. 2016    

(meno a podpis)   Schválil: Ing: František Hasaj 

   (meno a podpis)     

   Pečiatka:      



Názov organizácie:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Matreja Hrebendu v Levoči Tabuľka č. 6c 
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov  

         

Názov činnosti : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy     

Číslo: 1c     

       (v eurách) 

Výdavky na projekt VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení podľa celkom   Z prostriedkov ŠR 
 Z tržieb a 
výnosov       Z iných zdrojov 

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné                  

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok                 

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu: 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00         

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu:                 

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00         

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:                 

v tom:                 

720 - Kapitálové transfery spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky spolu                 

600 + 700 SPOLU 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00         

Dátum: 20. 1. 2016         

Vypracoval: Ing. Marián Ferko Dátum: 20. 1. 2016    

(meno a podpis)   Schválil: Ing: František Hasaj 

   (meno a podpis)     

   Pečiatka:      



Názov organizácie:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Matreja Hrebendu v Levoči Tabuľka č. 6d 
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov  

         

Názov činnosti : Správa a prevádzka      

Číslo: 1d    v eurách 

Výdavky na projekt VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení podľa celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z iných zdrojov 

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné  
356 

319,00 
466 

646,01 
323 

319,00 
381 

965,00 
33 

000,00 84 681,01     

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok 
153 

400,00 
173 

455,23 
153 

400,00 
147 

292,67   26 162,56     

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu: 
241 

683,00 
195 

868,64 
241 

683,00 
195 

868,64         

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu: 4 100,00 11 302,41 4 100,00 9 933,38   1 369,03     

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 
755 

502,00 
847 

272,29 
722 

502,00 
735 

059,69 
33 

000,00 
112 

212,60     

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:   34 998,80   34 998,80         

v tom:                 

720 - Kapitálové transfery spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky spolu   34 998,80   34 998,80         

600 + 700 SPOLU 
755 

502,00 
882 

271,09 
722 

502,00 
770 

058,49 
33 

000,00 
112 

212,60     

Dátum: 20. 1. 2016         

Vypracoval: Ing. Marián Ferko 
Schválil: Ing: František Hasaj     



        

 

Názov organizácie:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Matreja Hrebendu v Levoči Tabuľka č. 6a-d 
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov  

         

Názov činnosti : Sumár činností     

Číslo: 1a až 1 d     

       (v eurách) 

Výdavky na projekt VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení podľa celkom   Z prostriedkov ŠR  Z tržieb a výnosov       Z iných zdrojov 

ekonomickej klasifikácie * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné  356 319 466 646,01 323 319 381 965 33 000,00 84 681,01     

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok 153 400 173 455,23 153 400 147 292,67   26 162,56     

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu: 292 683 235 356,40 292 683 233 856,40   1 500,00     

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu: 4 100 11 302,41 4 100 9 933,38   1 369,03     

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu 806 502 886 760,05 773 502 773 047,45 33 000,00 113 712,60     

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:   34 998,80   34 998,80         

v tom:                 

720 - Kapitálové transfery spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky spolu   34 998,80   34 998,80         

600 + 700 SPOLU 806 502 921 758,85 773 502 808 046,25 33 000,00 113 712,60     

Dátum: 20. 1. 2016         

Vypracoval: Ing. Marián Ferko Dátum: 20. 1. 2016    

(meno a podpis)   Schválil: Ing: František Hasaj 

   (meno a podpis)     



 


