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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
 
 
 
Organizácia:  Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Sídlo:    Hlavná 10, 042 30 Košice 
Rezort:   Ministerstvo kultúry SR 
Dátum zriadenia:  20. február 1947 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Štatutárny zástupca: JUDr. Ján Gašpar 
 
Členovia vedenia:   
 
PhDr. Štefánia Petercová 
vedúca oddelenia  výpožičných služieb a študovní 
 
Ing. Viera Nagyová              
vedúca oddelenia špeciálnych fondov a služieb 
 
 Mgr. Ľubica Poklembová    
vedúca oddelenia bibliografie 
 
Mgr. Angela Kurucová     
vedúca oddelenia historických fondov 
         
Tatiana Šárová                     
vedúca oddelenia správy fondov 
 
PaedDr. Gabriela Timková  
vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov 
 
Ing. Jana Biathová 
vedúca oddelenia ekonomicko-správneho 
 
Ing. Vladimír Šiška 
vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií 
 
 
 
 
 
Telefón:     +421 55 62 22 780,  +421 55 24 54 131 
Fax:                +421 55 62 22 331 
E-mail:                          sekretariat@svkk.sk; svkk@svkk.sk 
Adresa internetovej  
stránky organizácie:   www.svkk.sk 
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1.1 Hlavné činnosti organizácie 
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len ŠVKK) plní úlohy a  činnosti 

vyplývajúce zo Zákona o  knižniciach  č. 126/2015 Z. z. a zo Zriaďovacej listiny 
č. MK- 2811/2015-110/14274 vydanej s účinnosťou od 15. októbra 2015. 

 
ŠVK je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, 

odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj 
knižničný fond. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup 
k poznatkom a  informáciám  šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať 
kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby používateľov 
a podporovať ich celoživotné vzdelávanie.  Svoju činnosť zameriava na knižničnú, 
informačnú, bibliografickú, vedecko-výskumnú, kultúrno-vzdelávaciu a vydavateľskú 
činnosť.  

 
ŠVKK v rámci predmetu činnosti najmä: 
 

 buduje a trvalo uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky ako 
právnická osoba určená podľa osobitného predpisu1, 

 dopĺňa, odborne eviduje, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje 
domáce a zahraničné knižničné dokumenty z jednotlivých vedných odborov, 
slovenské technické normy, patentovú a firemnú literatúru 

 zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie; plní celoštátne úlohy 
v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti baníctva, 
hutníctva, geológie a krajinnej ekológie (geoekológie); spracúva bibliografiu 
rómskeho etnika, vytvára a sprístupňuje databázy z týchto oblastí;  

 podieľa sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 
knižníc, 

 vykonáva vedecko-výskumnú činnosť a podieľa sa na vedecko-výskumných 
projektoch v oblasti slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a dejín 
knižnej kultúry, 

 informačne zabezpečuje vedu, techniku, výskum a inovácie ako súčasť 
infraštruktúry výskumu a vývoja vo všetkých vedných disciplínach,  

 poskytuje knižnično-informačné služby používateľom zamerané na rozvoj 
vedy, techniky, výskumu, inovácií, kultúry a vzdelávania, 

 je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom 
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, 

 získava, spracúva, uchováva, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje knižničný 
fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historických knižničných dokumentov 
a historických knižničných fondov, zabezpečuje ich ochranu, reštaurovanie 
a konzervovanie, 

 podieľa sa na digitalizácií dokumentov písomného kultúrneho dedičstva 
a uchovávaní a sprístupňovaní ich digitálnych foriem, 

 v rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva 
a sprístupňuje profilové knižničné fondy a zabezpečuje kultúrne aktivity 
informačných, študijných a kultúrnych centier na základe partnerských dohôd, 

                                            
1 § 3 až 5 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. 
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 je teritoriálnym centrom špeciálnych technických dokumentov pre východné 
Slovensko a zároveň PATLIB (Patent Library) centrom, 

 v rámci odbornej, vedecko-výskumnej a prezentačnej činnosti vydáva 
periodické a neperiodické publikácie, 

  v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými 
osobami a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa 
vstupuje do medzinárodných združení s inými pamäťovými a fondovými 
inštitúciami, 

 realizuje medzinárodnú výmenu dokumentov s výmennými partnermi  
 plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice 

 
 

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 
 

2.1 Poslanie organizácie 
 

Základným  poslaním  ŠVKK  je  zabezpečovať   slobodný  prístup  k  poznatkom 
a informáciám šíreným na všetkých nosičoch, uspokojovať kultúrne, informačné, 
vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby občanov  a podporovať celoživotné 
vzdelávanie. Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov sú kvalitné knižnično-
informačné služby pre verejnosť; vytvorenie vhodných podmienok pre používateľov, 
ako sú dostatočné knižničné fondy, vyhovujúce priestory, kvalitné technické 
a príťažlivé interiérové vybavenie.  

Okrem služieb je dôležitou úlohou knižnice nákup knižničných fondov, ochrana 
a sprístupnenie fondov (aj historických) a vedecký výskum v oblasti bibliografie 
a starých tlačí. Významnou úlohou je tiež pokračovanie digitalizácie regionálnych 
fondov knižnice.  

 
 

2.2 Strednodobý výhľad organizácie 
 

Strednodobé úlohy knižnice vyplývajú najmä zo Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015 - 2020 a korešpondujú so smernicami IFLA.  
 

1. Zabezpečovať slobodný prístup k  informáciám alebo k  iným verejným 
informačným zdrojom odborného, študijného, kultúrneho alebo záujmového 
charakteru a sprístupňovať knižničný fond   a informačné zdroje individuálnym  
a inštitucionálnym používateľom. 

2. Zvyšovať  kvalitu  knižnično-informačných  služieb,  za  tým  účelom  rozšíriť 
a zatraktívniť priestory pre používateľov,  modernizovať technické a interiérové 
vybavenie knižnice a vytvoriť vzdelávacie a relaxačné zóny. Uskutočniť 
benchmarking služieb a procesov knižnice, organizovať prieskumy 
o spokojnosti s poskytovanými službami, uľahčiť prístup k  fondom 
(komfortnejšie a názornejšie sprístupnenia katalógov a ich obsahov), služby 
na požiadanie - on demand.  

3. Zabezpečiť rozvoj knižničných fondov (knihy, periodiká, normy, patenty, 
firemná literatúra, multimediálne a  elektronické informačné zdroje) a ich 
pohotové spracovanie podľa medzinárodných štandardov. Nadobúdať ich 
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povinným výtlačkom, nákupom, darmi, bezodplatným prevodom 
a medzinárodnou výmenou. Rozširovať kolekciu e-books (elektronických kníh) 
o ďalšie tituly. 

4. Skvalitňovať činnosť knižnice na úseku akvizície, spracovania a ochrany 
knižničných fondov, bibliografie, organizovať podujatia so zreteľom na potreby 
a požiadavky používateľského zázemia.  

5. Zabezpečovať pohotové spracovanie dokumentov podľa medzinárodných 
štandardov v knižnično-informačnom systéme Aleph, vo formáte MARC21 
a ich sprístupnenie v elektronickom katalógu. 

6. Zabezpečovať prístup k fulltextovým elektronickým zahraničným periodikám 
a poskytovať  voľný prístup k internetu a informačným zdrojom pre verejnosť.  
Rozšíriť počty používateľov elektronických informačných zdrojov formou 
vzdialeného prístupu, poskytovať informačné služby formou elektronického 
sprístupňovania úplných textov dokumentov podľa používateľského profilu.  

7. Realizovať projekt digitalizácie regionálnych dokumentov, audiovizuálnych 
dokumentov, mikrofilmov a mikrofiší. Rozširovať špecializované digitalizačné 
pracovisko za účelom zabezpečenia dlhodobej archivácie  a sprístupňovania 
digitálneho obsahu pre potreby vedy, vzdelania a kultúry.  

8. V záujme ochrany kultúrneho dedičstva venovať pozornosť archivovaniu 
a sprístupňovaniu   historických   fondov,   rozvíjať   činnosť   konzervátorskej 
a reštaurátorskej dielne. Vykonávať pravidelnú fyzickú analýzu historických 
fondov a realizovať konzervovanie a reštaurovanie najviac ohrozených 
dokumentov. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane tlačí 15. - 16. storočia vo 
fondoch ŠVK, ktoré boli vyhlásené MK SR za historický knižničný fond. 

9. Pripraviť rekonštrukciu hlavnej historickej budovy na Hlavnej 10 s cieľom 
vytvorenia multifunkčného kultúrneho, vzdelávacieho a informačného centra.  

10. Podporovať konkurencieschopnosť regiónu prepojením výsledkov znalostného 
potenciálu a praxe, rozvinúť činnosť strediska VTI, jeho zložiek Informačno-
vedeckého centra a  Strediska  patentových  informácií,  úzko  spolupracovať 
s podnikateľským a vedecko-technickým sektorom, Úradom priemyselného 
vlastníctva SR v  Banskej Bystrici.  

11. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnermi z USA, Veľkej 
Británie, SRN a ďalšími za účelom ďalšieho vzdelávania odborných 
pracovníkov a skvalitňovania služieb pre používateľov. 

12. Rozvíjať vedecko-výskumnú biografickú a bibliografickú činnosť, 
sprístupňovať spracované metadáta  a participovať na budovaní národného 
kooperačného systému Slovenskej národnej bibliografie. Sprístupňovať 
dostupné elektronické informačné zdroje z  prostredia ŠVKK, bibliografické 
databázy a fond starých tlačí. 

13. Pokračovať v retrokonverzii knižničného fondu (kníh, periodík, audiovizuálnych 
a multimediálnych dokumentov) a článkovej bibliografie, pokračovať 
v retrospektívnom dohrávaní zväzkov periodík.  

14. Získavať mimorozpočtové zdroje (z projektov, nadácií od sponzorov) na 
rozvojové programy knižnice, zlepšenie priestorov a interiérového vybavenia, 
nákup knižničného fondu, techniky a organizáciu odborných podujatí. 
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15. Podporovať celoživotné vzdelávanie používateľov, rozvinúť systém  ďalšieho 
vzdelávania zamestnancov a zvyšovania ich kvalifikácie. Zabezpečovať kurzy 
počítačovej a komunikačnej gramotnosti. 

16. Skvalitniť prezentáciu knižnice a za tým účelom pripraviť a realizovať jednotný 
orientačný systém knižnice a vydať sadu propagačných materiálov. 
 

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIADOVATEĽOM A  JEHO 
PLNENIE ZA ROK 2015 
 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach má na rok 2015 uzavretý kontrakt              
č. MK – 961/2014-340/18879 s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády 
SR  č. 1370 zo dňa 18.12.2002.  
Kontrakt bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou knižnice na poskytovanie 
verejných služieb a  realizáciu nasledovných činností: 

 Knižničná činnosť  
 Edičná a vydavateľská činnosť  
 Vedecko-výskumná činnosť 
 Správa a prevádzka  
 Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom 

kultúrnych poukazov – kultúrne poukazy k 31.12.2015 využilo 278 osôb 
v sume 278 €.  

 

V rámci kontraktu napĺňala nasledovné ciele a ukazovatele: 

 zabezpečiť prírastok knižničného fondu nákupom a jeho spracovanie v počte 
3 500 knižničných jednotiek (ďalej len kn. j.). V roku 2015 sme nákupom 
získali 4 190 kn. j., čo predstavuje plnenie na 116,48%, z toho bolo 3 745 
monografií. Prírastok bol priebežne spracovaný.  

 dosiahnuť výpožičky knižničného fondu v počte 525 000 výpožičiek, počet 
zrealizovaných výpožičiek 725 978, 

 dosiahnuť celkovú návštevnosť knižnice v počte 680 000 návštev, knižnicu 
navštívilo 1 359 500 používateľov, z toho bolo 1 130 459 internetových, 
217 633 osobných návštev a 11 408 návštevníkov podujatí,  

 zabezpečiť vydanie edičných titulov v počte 2. V roku 2015 boli vydané tituly 
interného charakteru v počte 4. Vydanie plánovaného titulu Dejatelia 
východného Slovenska : biobibliografický slovník. I – II. zv. bol pre rozsiahlosť 
a náročnosť vydania posunutý. (Prebiehajú záverečné redakčné práce, 
pomocný aparát, príprava recenzných posudkov).  

 realizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia v počte 270 podujatí, bolo 
zrealizovaných  468  podujatí. 

 

 Z uvedených čísiel vyplýva, že evidujeme vysoký nárast on-line návštevnosti, 
čo dokazuje zmenu záujmu verejnosti o knižnicu a jej služby, najmä využívanie 
knižnično-informačných služieb cez internet. Vykazujeme tiež vyšší počet výpožičiek, 
čo spôsobilo častejšie využívanie elektronických (digitálnych) výpožičiek. 
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 
 

Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vyplývali z jej základného 
poslania  daného  zriaďovacou  listinou,  organizačným  poriadkom  ŠVKK  
a v súlade so schváleným plánom hlavných úloh na rok 2015. Úlohy boli 
zabezpečované odbornými  oddeleniami  a   prvoradým   cieľom   bolo   plnenie   
plánovaných   úloh a skvalitňovanie činnosti knižnice na všetkých úsekoch knižničnej 
práce, ktorými sú:  

 

Stále činnosti:  
 

 akvizícia všetkých typov dokumentov v súlade s profiláciou knižnice, ktorá je 
zabezpečovaná formou povinného výtlačku monografií, periodík, firemných, 
normalizačných dokumentov v súlade s platným zákonom o povinnom výtlačku, 
nákupom, výmenou a darom,  

 katalogizácia a vecné spracovanie dokumentov podľa platných medzinárodných 
štandardov,  

 budovanie a sprístupňovanie elektronických katalógov a databáz podľa 
jednotlivých špecializácií ŠVKK, 

 tvorba záznamov do súborného katalógu knižníc SR periodiká, monografie, 
články,  

 budovanie fondu študovní a príručných knižníc,  

 poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb používateľom,  

 zabezpečovanie bibliografickej činnosti s  celoslovenským, medzinárodným 
i regionálnym záberom,  

 zabezpečenie rutinnej prevádzky knižnice,  

 ochrana a komplexná starostlivosť o knižničný fond a skladové priestory, uloženie 
a prísun dokumentov,  

 zabezpečovanie údržby a prevádzky automatizovaného knižnično-informačného 
systému,  

 zabezpečenie a koordinácia úloh v oblasti personálnej práce,  

 zabezpečenie ekonomických a technických  činností, plnenie úloh vyplývajúcich 
zo zákona o štátnej pokladnici, plnenie úloh v oblasti tvorby plánov rozpočtu, 
informačnej sústavy, mzdovej politiky, hospodárskej správy a investícií, 

 zabezpečenie kontrolnej činnosti v zmysle platnej legislatívy,  

 účasť odborných pracovníkov na seminároch, školeniach, neustále zvyšovanie 
kvalifikácie, 

 plnenie úloh v oblasti BOZP a PO.  
 

Dlhodobé činnosti:  
 

 riešenie  čiastkových  úloh  výskumnej  úlohy  Dejiny  knižnej kultúry na 
Slovensku a realizácia Programu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,  

 v rámci ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva uskutočňuje výber starých tlačí 
regionálneho významu z historického fondu ŠVKK  za účelom ich digitalizácie, 

 retrokonverzia bibliografických záznamov monografií, periodík, článkov, 
audiovizuálnych a multimediálnych dokumentov,  
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 spolupráca s výskumnými, vedeckými a odbornými  organizáciami,  
spoločnosťami a priemyselnými podnikmi pri šírení vedeckých a odborných 
poznatkov, vytváranie podmienok pre činnosť Strediska VTI (normalizačná, 
firemná a patentová  literatúra, elektronické informačné zdroje – databázy).  

 

Krátkodobé činnosti:  
 
 kultúrno-spoločenská a vzdelávacia činnosť pre verejnosť v snahe propagovať 

prácu a služby knižnice,  
 organizácia kultúrno-spoločenských  podujatí  v nemeckej knižnici GI a odborných 

seminárov v Stredisku VTI aj v oboch jeho súčastiach: Informačno-vedeckom 
centre (IVC) a PatLib centre a spolupráca pri organizovaní podujatí pre 
knihovníkov,  

 organizovanie podujatí v Kultúrno-vzdelávacom centre (KVC) a Školiacom centre 
(SC) v spolupráci s ostatnými oddeleniami, príp. ďalšími inštitúciami, 
prepožičiavanie uvedených priestorov iným inštitúciám,  

 príprava krátkodobých projektov - realizácia odborných podujatí pre odbornú 
verejnosť a odbornú knihovnícku komunitu. 
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4.1 Náklady na činnosť organizácie v roku 2015 
 
 
   Tab. č. 1: Rozpis nákladov  na činnosti organizácie v roku 2015 v EUR  
 

činnosti organizácie Priame N Nepriame N 
N  celkom*/  

činnosť 
Náklady 

kryté zo ŠR 

**
P

o
č
e

t 
 

z
a

m
e

s
tn

a
n
c
o

v 

odpracované 
hodiny 

  ( 610, 620) ( 630, 640) (600) (600)     

Výpožičné služby 
             52 581              26 795               79 376               79 376  6            9 443  

Študovne 
             65 693              31 434               97 127               97 127  7          11 078  

Medziknižničná 
výpožičná služba              11 101                4 659               15 760               15 760  1            1 642  

Referentské a 
poradenské služby              55 369              22 119               77 488               77 488  5            7 795  

Doplňovanie knižničného 
fondu              65 450              27 382               92 832               92 832  6            9 650  

Spracovanie knižničného  
fondu              53 682              21 239               74 921               74 921  5            7 485  

Bibliografická a 
výskumná činnosť            106 669              41 414             148 083             148 083  11           14 595  

Prevádzka knižničných 
skladov              51 990              30 980               82 969               82 969  7          10 918  

Konzervátorské a 
reštaurátorské služby              17 367                8 535               25 902               25 902  2            3 008  

Väzba, preväzba, 
skenovanie              14 263                8 124               22 387               22 387  2            2 863  

Elektronizácia a 
automatizácia knižnice              68 425              27 561               95 986               95 986  6            9 713  

Riadiaca, ekonom. a 
prevádzková činnosť            249 403              88 313             337 717             337 717  19          31 123  

spolu 
           811 993            338 555          1 150 548          1 150 548  77        119 313  

 
*N celkom ( polož. 600  )na činnosť sú tvorené súčtom priamych N a 
nepriamych N:   
   
Priame náklady predstavujú položky 610,620 podľa rozpočtovej klasifikácie  
   

( Výdavky pol. 630+640)  X (  objem odpracovaných hodín danej činnosti /  
objem odpracovaných hodín za všetkých pracovníkov)   

 
N celkom obsahujú náklady len  prvku programu 08S0105 
 
** Počet zamestnancov predstavuje  priemer prepočítaný  počet 
zamestnancov za  rok 2015   
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4.2 Zhodnotenie jednotlivých činností organizácie  
 

Knižničný  fond  k  31.12.2015  dosiahol  2 235 454  kn. j. a tvoria ho slovenské 
a inojazyčné knihy a periodiká, staré a vzácne tlače, historický knižný fond, špeciálne 
technické dokumenty, mapy, hudobniny, audiovizuálne (AVD), multimediálne  
dokumenty.  Knižničný  fond  narástol  o  12 829 nových kn. j. Úbytok z fondu 
predstavoval 2 679 kn.j. v celkovej sume 1 731,27 €. 

 

4.2.1 Doplňovanie knižničného fondu  
 
 V akvizícii sme sa zamerali na aktívne doplňovanie fondu povinným 
výtlačkom, nákupom, darmi, bezodplatným prevodom a výmenou. Povinný výtlačok 
na základe zákona č. 217/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého má knižnica nárok na povinné výtlačky monografií vydané 
v náklade nad 500 výtl., povinné výtlačky celoslovenských periodík, a ostatných 
dokumentov v zmysle uvedeného zákona, sme získali: 3 570 zv. monografií, 1 077 
titulov periodík a 147 kn. j. slovenských technických noriem a 2 000 kn. j. 
firemnej literatúry. Nedodané tituly sme pravidelne urgovali, na knihy sme odoslali 
136 urgencií, návratnosť urgovaných titulov bola cca 25 %. Vydavatelia ako dôvod 
nedodania povinných výtlačkov uvádzajú nízky náklad (do 500 výtlačkov), čo však 
nie je možné overiť, pretože údaje o náklade vydavatelia nie sú povinní uvádzať. 
Niektoré urgencie sa vrátili s označením „adresát neznámy“. Na jednotlivé čísla 
periodík sme odoslali 1 475 urgencií, z toho 1 041 na slovenské tituly a 434 
na zahraničné periodiká. Pri kontrole povinného výtlačku dochádzajúcich periodík 
využívame aj Zoznam periodickej tlače MK SR.  
 Pri nákupe neperiodických i periodických dokumentov sme sa riadili 
potrebami používateľov, odborných pracovníkov a odporúčaniami akvizičnej komisie, 
pričom sme dbali o hospodárne využitie pridelených finančných prostriedkov. 
Zúčastnili sme sa na výstavách zahraničnej literatúry usporiadaných dodávateľom 
Malé centrum na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dodávateľom Slovart 
G.T.G. na Technickej univerzite v Košiciach. Z týchto výstav sme uskutočnili nákup 
odbornej literatúry na základe návrhov používateľov. Na základe požiadaviek učiteľov 
cudzích jazykov sme doplnili fond učebníc a anglickej literatúry pre vyučovanie najmä 
angličtiny a francúzštiny na strednom a základnom stupni škôl. Realizovali sme 
i konkrétne návrhy používateľov prostredníctvom formulára zverejneného 
na internetovej stránke ŠVKK. Touto formou sme dostali 77 návrhov na doplnenie 
fondu, z nich bolo zrealizovaných 65, nezrealizované boli návrhy, ktoré mali starší 
rok vydania, príp. niektoré sa vo fonde knižnice už nachádzali. Nákup sme realizovali 
prostredníctvom internetových predajní, ale i v kamenných obchodoch. Informácie 
o vydaných publikáciách sme získavali z periodika Knižná revue, Knižní noviny, 
regionálnej tlače, vydavateľských katalógov, na výstavách odbornej literatúry, 
prostredníctvom internetu a ďalších informačných zdrojov. V akvizícii kníh a periodík 
bolo odoslaných 128 objednávok, spracovaných 184 faktúr a 7 dobropisov. 
Elektronické a multimediálne dokumenty tvorili jednak prílohy ku knihám 
a periodikám, ale knižnica ich dopĺňala tiež prísne výberovo kúpou. Celkovo sme 
do knižničného fondu získali nákupom 4190 knižničných dokumentov, z toho 3 745 
monografií (z tohto počtu boli 3 elektronické knihy vydavateľstva Cambridge 
University Press.) Knižnica v roku 2015 získala spolu 596 kn. j. elektronických 
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a multimediálnych dokumentov. Prírastky oddelenia špeciálnych fondov a služieb 
činili v roku 2015 spolu 2 830 kn. j. špeciálnych dokumentov.  
 
Graf č. 1: Nákup kníh podľa rokov 
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Graf č. 2: Skladba nákupu kníh 2015 
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Graf č. 3: Spôsoby nadobudnutia kníh v roku 2015 
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Graf č. 4: Priemerná cena kníh v eurách 
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Poznámka: 
Cena kníh je ovplyvnená počtom nakúpených zahraničných kníh (okrem českých). V roku 2011 sme 
nakúpili len minimálne množstvo zahraničnej literatúry, preto je priemerná cena oproti ostatným rokom 
nižšia. 

 Darom sme získali 1 047 zv. monografií, z toho bola 1 elektronická kniha 
ako dar od Oxford University Press. Fond sme dopĺňali nielen novšou literatúrou, ale 
i staršími vydaniami slovenskej proveniencie, aby sme uchovali kultúrne dedičstvo 
pre ďalšie generácia. Darované knihy prechádzajú selekciou, aby sme zbytočne 
nezvyšovali multiplicitu fondov, najmä u starších vydaní dokumentov. K inštitúciám, 
od ktorých sme obdržali najviac darov, patrili najmä: Americké veľvyslanectvo 
v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská univerzita, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Trnavská univerzita, Dom zahraničných Slovákov 
v Bratislave, Klub filatelistov v Košiciach a ďalší. Mnoho darov sme obdržali aj od 
jednotlivcov a autorov, ktorí mali záujem na tom, aby ich knihy boli vo fonde ŠVK 
v Košiciach. Všetkým darcom patrí naša vďaka za obohatenie nášho knižného fondu.  
 Patentové spisy poskytoval Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe 
zmluvy formou bezodplatného prevodu v počte 87 kn. j. Firemnú literatúru získavala 
knižnica bezplatne formou elektronických objednávacích listov a osobnou účasťou na 
veľtrhoch a výstavách, fond týchto dokumentov narástol v roku 2015 o  2 000 kn. j. 
 V Nemeckej knižnici GI sme v roku 2015 získali 203 kn. j. kníh, 67 kn. j. 
audiovizuálnych a elektronických médií, z toho 16 DVD (zostáva majetkom GI) spolu 
to činí: 254 kn. j. dokumentov získaných darom. 
 
 Výmena dokumentov sa realizovala prostredníctvom výmeny dokumentov 
s knižnicami v zahraničí. Celkovo sme získali 98 titulov kníh a 11 titulov periodík. 
Odoslali sme 57 kníh a 16 titulov periodík (99 čísel). Prostredníctvom 
medzinárodnej výmeny realizujeme konkrétne požiadavky našich výmenných 
partnerov. Priebežne v roku sme ponúkali jednotlivé tituly podľa profilácie našich 
partnerov, boli to najmä tituly z oblasti histórie a života národnostných menšín. 
Okrem toho sme odoslali jeden ponukový zoznam. 
 Všetky činnosti akvizície sa uskutočňujú v knižnično-informačnom systéme 
Aleph – modul Akvizícia – monografie a periodiká. Celkom bolo vytvorených 8 816 
objednávok, spracovaných 184 faktúr a 7 dobropisov, adresár dodávateľov bol 
doplnený o 134 nových dodávateľov a údaje boli modifikované u 145 z nich. 
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V module Seriály boli nadväzne na objednávky vytvorené formuláre predplatného 
a prehľad vydávaných čísel. Celkom bolo zaevidovaných 22 128 čísel periodík. 
 
Tab. č. 2: Doplňovanie knižničného fondu 

 

UKAZOVATEĽ JEDN. 2013 2014 2015 

Povinný výtlačok spolu 
z toho 

–
 knihy 

           – periodiká 
           – normy 
           – firemná literatúra 

 
kn.j.           
roč. 
kn.j. 

        7 578 
3 791 
1 146 
   621 
2 020 

7 007 
3 572 
1 097 
258 

2 080 

6 794 
3 570 
1 077 
   147 
2 000 

Nákup spolu    
z toho – knihy slovenské 
           – knihy zahraničné 
           – e-knihy 
           – periodiká slovenské 
           – periodiká zahraničné 
           –elektronické dokum.  
             a multimédia  

 
 
Financie použité na nákup 

 
kn.j. 
kn.j. 
kn.j. 
roč. 
roč. 
 
kn.j. 
 
 
€ 

5 540 
1 845 
2 625 

     
45 

  194 
 

   831 
 
 

102 594 

4 243 
1 564 
2 122 

35 
47 
188 

 
287 

 
 

80 503 

4 190 
1 575 
2 167 
       3 
     49 
    177 

 
    219 

 
 

91 001 
Výmena spolu 
z toho 

–
 knihy 

           
– 
periodiká 

 

 
kn.j. 
roč. 

  113 
  101 
   12 

97 
87 
10 

    109 
     98 
     11 

Dary  spolu      
z toho – knihy, 
           – e-knihy 
           – periodiká 
           – firemná literatúra 
           – elektronické dokumenty  
             a multimédiá  
          – iné   

 
kn.j. 
roč. 
kn.j. 
 
kn.j. 
 

1 089 
   957 

       
132 

 
 
 

 

2 034 
1 553 

 
165 

 
 

316 
 

1 572 
1 046 
       1 
   148 

 
 

   377 
  

Bezodplatným prevodom 
               - patentové spisy 

 
kn.j. 

 
 118 

 
83 

 
87 

 
Náhrady (knihy) 

 
kn.j. 

 
 105 

 
96 

 
77 

 
Spolu doplňovanie 

 
kn.j. 

 
14 543 

 
13 560 

 
12 829 

 
4.2.2 Spracovanie knižničného fondu 

 
 Spracovanie knižničného fondu zabezpečuje oddelenie doplňovania 
a spracovania fondov a oddelenie špeciálnych fondov a služieb. Spracovaniu 
historického fondu knižnice sa venuje oddelenie historických fondov, ktoré je 
uvedené v rámci činnosti samotného oddelenia historických fondov (podkapitola 
4.2.6). Budovanie všetkých katalógov a databáz je v  celej  knižnici jednotné, 
realizuje sa v knižnično-informačnom systéme Aleph. Na všetkých pracoviskách sme 
sa snažili o maximálnu kvalitu uplatňovaním medzinárodných štandardov AACR2 
a ISBD vo formáte MARC21. Záznamy sú online prístupné na stránke knižnice, buď 
v celoknižničnom elektronickom katalógu alebo v čiastkových katalógoch 
a špecializovaných databázach podľa jednotlivých oblastí. V katalogizácii nových 
prírastkov bolo menne spracovaných 8 659 monografií, 1 554 popisných jednotiek 
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periodík (3 105 zv.), 2 830 kn. j. špeciálnych dokumentov. Vecne bolo spracovaných 
8 941 monografií a 104 periodík. Redakciou záznamov prešlo 8 363 kn. j. monografií, 
v personálnych autoritách bolo vykonaných 135 aktualizácií (zjednotenie, doplnenie 
dátumov, odstraňovanie duplicít). Nadväzne na katalogizáciu periodík bolo 
skompletizovaných 3 105 zv. periodík. 
 Knihy a periodiká získané akvizíciou sme opatrili čiarovým kódom - celkom 
8 534 zv. Odpis vyradených kníh v prírastkovom zozname predstavoval 77 zv.   
  
Tab. č. 3: Spracovanie knižničného fondu podľa druhu dokumentu 
 

Knihy Plán Skutočnosť  Periodiká Plán Skutočnosť 

akces 8 000 8 795  
klasifikácia 

katalogizácia 

 

1 450 

   73 

1 554 

klasifikácia 8 000 8 941  signovanie 3 000 3 105 

katalogizácia 8 000 8 659  väzba v KIS Aleph 3 000 3 105 

redakcia 8 000 8 363  retrosp. dohrávanie     728 

retrokonverzia 

 bg. záznamy 

 zväzky 

 

 

19 995 

23 746 

    

Špec. dok. - 

katalogizácia 

a spracovanie 

Plán Skutočnosť  

Nemecká knižnica - 

katalogizácia 

a spracovanie 

Plán Skutočnosť 

firemná literatúra 2 000 2 000  knihy 200 203 

normy 50  147  
AVD a elektronické 

média 
 67 

patenty 50   87  DVD  16 

audio CD a 
elektronické dok.  

600  596     

 
 ŠVKK kladie dôraz na retrokonverziu knižničných katalógov. Má význam 
nielen pre používateľov, ktorým poskytuje prehľad o fonde, uľahčuje vyhľadávanie 
dokumentov, ale aj pre odborných pracovníkov - pri doplňovaní fondu, pri vyraďovaní 
dokumentov a pod. Na tejto úlohe pracujeme od r. 1997. Časť sme spracovali popri 
naplňovaní bežných pracovných úloh, väčšia časť je spracovávaná v rámci 
prioritných projektov. Predmetom retrokonverzie je celý knižničný fond – vytvorenie 
bibliografického záznamu a nadväzne záznamov o exemplároch, prioritne knihy, 
periodiká, audiovizuálne a multimediálne dokumenty. V roku 2015 bolo spracovaných 
19 995 bibliografických záznamov monografií (23 746 zv.), v spolupráci s OIVS 
dohratých 728 zv. periodík k existujúcim záznamom. Spracovali sme aj 725 
záznamov o gramoplatniach. Aj keď na tejto úlohe intenzívne pracujeme, ak chceme 
mať prehľad o kompletnom fonde monografií, stále je potrebné dohrať cca 450 000 
záznamov monografií. K pozitívam retrokonverzie patrí aj to, že pri nej odstraňujeme 
duplicitné záznamy. V 1. polroku 2015 oddelenie špeciálnych fondov a služieb 
v spolupráci s oddelením informačných a komunikačných technológií pripravili 
a zrealizovali zlúčenie záznamov GER (databáza Nemeckej knižnice GI) 
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so záznamami SCK (katalóg dokumentov knižnice) a taktiež záznamy 
o používateľoch NK v knižnično-informačnom systéme ALEPH. 
 

4.2.3 Ochrana a revízia knižničného fondu 
 
Ochrana fondov  
 
 Činnosti na ochranu knižničného fondu sú vykonávané na oddelení správy 
fondov (OSF) s knihárskou dielňou a na úseku reštaurovania a konzervovania 
oddelenia historických fondov (OHF).  
 
 V knihárskej dielni bolo do tvrdej väzby zviazaných spolu 163 kn. j. a  89 zv. 
periodík. Práce v knihárskej dielni zabezpečuje 1 knihárka. Do mäkkej väzby bolo 
v knihárskej dielni zviazaných 487 kn. j. (z toho 92 náhrad za stratené knihy, 291 
poškodených kníh prešlo preväzbou) a 104 zv., vydaných ŠVKK. V dielni bolo 
vyhotovených 369 obalov na uloženie duplikátov novín i digitalizovaných originálov 
novín a 27 venovacích dosák. Rezaných bolo 6 000 kusov lepenky na obaly, dosky 
a väzbu, prihlášok, žiadaniek a pod. OSF pripravilo v roku 2015 na preväzbu 
do knihárskej dielne 742 poškodených kníh, kvôli dlhšej PN knihárky bude ich oprava 
ukončená až v budúcom roku. Dodávateľsky sme do tvrdej šitej väzby pripravili a dali 
zviazať 1 000 zv. periodík. 
 OSF počas roka roka uskutočnilo fyzické presuny v rámci depozitov: 
6 000 kn. j. bolo za účelom vytvorenia miesta pre nové prírastky presunutých 
z budovy na  Hlavnej 10 do priestorov  na Pribinovej 1. 
 

 Referát reštaurovania a konzervovania, na ktorom pracujú dvaja 
zamestnanci, sa podieľa na ochrane a záchrane starých tlačí v našom knižničnom 
fonde. Za rok 2015 referát ukončil reštaurovanie 4 historických tlačí. Procesmi 
potrebnými pri reštaurovaní týchto kníh prešlo 705 listov: vodná a dezinfekčná kúpeľ, 
neutralizácia, doglejovanie, dolievanie – strojové, príp. ručné, sušenie, lisovanie, 
zabrusovanie, vystužovanie listov japonským papierom a i. Pri vstupe knihy na 
proces reštaurovania, ako aj pri výstupe, bola vypracovaná potrebná dokumentácia - 
reštaurátorský prieskum, protokol, fotodokumentácia, číslovanie a rozoberanie 
knižného bloku a pod. Pri reštaurovaní knižných dosák boli zhotovené nové 
lepenkové dosky, ručné vyšitie kapitálikov a knižného bloku, farbenie koženého 
poťahu, petrifikácia pôvodných drevených dosiek a pod. Na každú zreštaurovanú tlač 
bolo vyhotovené ochranné lepenkové puzdro.  
 Zakonzervovaním, v prípade potreby aj zaplyňovaním v dezinfekčnej komore, 
prešlo 443 tlačí z nášho fondu. Značná časť z nich, najmä plátené a poloplátené 
väzby, bola silne poškodená plesňou. Situácia v depozitoch historického fondu je vo 
viacerých miestnostiach kritická. Depozity sú bez potrebnej klimatizácie 
a odvetrávania čo spôsobuje degradáciu historického fondu.  
 Preväzba – rozobratie knižného bloku, ručné vyšitie, zhotovenie nových 
lepenkových dosiek a ich poťahovnie, menšie opravy a záverečná konzervácia bola 
vykonaná pri 5 historických tlačiach.  
 Menšie opravy bez potreby rozoberania knižného bloku boli prevedené pri 
13 kn. j.  
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Revízia fondov  
 
 V roku 2015 sme v rámci revízie knižničného fondu zrevidovali spolu 
46 944 kn. j.,  z toho: 5 300 kn. j. kníh v rámci plánovanej revízie (z toho: 1 000 kn.j 
formátu II., 1 800 kn.j. formátu III., 1 000 kn. j. formátu IV. a 1 500 kn. j. formátu V.), 
 4 744 nezvestných kníh, 16 kníh nezvestných po 2. revízii a 73 zv. novín 
zaradených na príručnú knižnicu. Na revízii knižničného fondu sa podieľalo 
8 pracovníčok OSF. Počas roka prebiehala revízia fondu aj na ďalších oddeleniach 
knižnice. Oddelenie špeciálnych fondov a služieb zrevidovalo fond v celkovom počte 
16 065 kn. j., z toho 10 990 kn. j. firemnej literatúry. Z fondu noriem bolo 
zrevidovaných 1 575 kn. j. a z fondu gramoplatní 3 500 kn. j. V mesiacoch august 
a september sme uskutočnili revízie všetkých čiastkových a príručných knižničných 
fondov. Revízia fondu študovní a príručných knižníc bola v roku 2015 vykonaná aj 
na oddelení výpožičných služieb a študovní a oddelení bibliografie. V letných 
mesiacoch vykonali 4 pracovníci referátu starých tlačí oddelenia historických fondov 
fyzickú revíziu historického fondu Právnickej akadémie v signatúrových radoch V - Z 
126 PA. V Nemeckej knižnici GI bola v roku 2015 zrevidovaná časť fondu v počte 
200 kn. j., neaktuálny fond bol vyradený nasledovne: 3 kn. j. kníh a 21 kn. j. 
audiovizuálnych médií, stav fondu k 31.12.2015 bol 6 592 kn. j. (bez periodík). 
 V priebehu roka 2015 sme zaevidovali 398 vyradených kníh a 1 CD. Z nich 
bolo 321 kníh vyradených z knižničného fondu bez náhrady z dôvodu značného 
poškodenia (ich hodnota je 246,57 €), ostatných 77 kníh a 1 audio CD predstavujú 
straty spôsobené čitateľmi. Všetky boli nahradené (rovnakým titulom, kópiou 
rovnakého titulu a vydania, resp. iným titulom alebo finančne). Z fondu firemnej 
literatúry boli vyradené neaktuálne a technicky zastarané dokumenty v počte 
2 223 kn. j. 
Úbytok knižničného fondu v roku 2015 predstavoval 2 679 kn. j. (vrátane výmenného 
fondu).    
 

4.2.4 Služby knižnice 
 
 Dôležitou súčasťou činnosti knižnice je okrem poskytovania služieb, 
akvizície, spracovania knižničných fondov a ich ochrany aj sprístupnenie historických 
fondov a vedecký výskum v oblasti bibliografie a starých tlačí. Významnou úlohou je 
tiež pokračovanie digitalizácie regionálnych fondov knižnice. 
 Základným poslaním knižnice je v zmysle Zákona o  knižniciach  č. 126/2015 
Z. z. v znení platných predpisov poskytovanie kvalitných výpožičných, informačných 
a poradenských služieb, zvyšovanie spokojnosti používateľov a podpora 
celoživotného vzdelávania. Hlavnými výstupmi činnosti knižnice sú základné 
a  špeciálne knižnično-informačné služby, podávanie faktografických 
a bibliografických informácií. Na priamej realizácii služieb sa podieľajú: oddelenie 
výpožičných služieb a študovní, informačné a databázové centrum a oddelenia, ktoré 
poskytujú služby v špecializovaných študovniach – oddelenie špeciálnych fondov 
a služieb, oddelenie bibliografie a oddelenie historických fondov.2 
 
Ku skvalitneniu knižnično-informačných služieb prispeli tieto skutočnosti: 

                                            
2 Služby študovne Bibliotheca Cassoviensis a študovne starých tlačí p. bližšie v podkapitole 4.2.6. 



 
19 

 zmeny v knižničnom poriadku s cieľom ľahšej dostupnosti najžiadanejších 
dokumentov – jednodňové i víkendové výpožičky domov zo študovne 
kníh a dvojtýždňové výpožičky veľmi žiadaných titulov, 

 obsahová previerka a aktualizácia fondov v študovni kníh a v Britskom 
a jazykovom centre, 

 vytvorenie príjemného prostredia na trávenie voľného času, na štúdium 
a komorné podujatia – salónik, študovne, 

 využitie samoobslužných skenerov v hlavnej požičovni a v študovni 
Bibliotheca Cassoviensis, 

 vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom a ku zdigitalizovaným 
dokumentom z fondu knižnice (noviny do r. 1938), 

  ľahší a komfortnejší prístup ku fondom knižnice 
- obálky a obsahy kníh, 
- retrospracovanie periodík do knižničných katalógov, 
- digitalizácia gramoplatní 

 zvýšený záujem o informatickú prípravu – 64 skupín a 1411 účastníkov, 
 rozvoj dobrovoľníckej činnosti v InfoUSA. 

 
 Ku spokojnosti návštevníkov prispela aj modernizácia technického vybavenia 
(samoobslužný skener a nové PC). Zakúpenie samoobslužného skenera nadväzuje 
aj na zmeny, ktoré sme uskutočnili v knižnično-informačných službách a tou je 
zmena výpožičnej lehoty najfrekventovanejších dokumentov na 2 týždne. Pozitívne 
ohlasy používateľov knižnice potvrdili správnosť tohto rozhodnutia a výsledkom je to, 
že sa  náš zákazník rýchlejšie dostane k žiadaným dokumentom. Vyššia kvalita 
služieb sa prejavila vo využívaní elektronických informačných zdrojov cestou 
vzdialeného prístupu a komfortnejšieho on-line prístupu k starším novinám vo forme 
digitalizovaných dokumentov (nárast výpožičiek). Návštevníci ocenili aj vypracovanie 
rešerší a wifi prístup k internetu vo všetkých priestoroch pre verejnosť. Používatelia 
ocenili vytvorenie priestoru pre tvorivú činnosť, oddych i štúdium (salónik), ktorý je 
zariadený moderným a pohodlným nábytkom. Pozitívom bolo tiež zriadenie centra 
regionálnych štúdií – Bibliotheca Cassoviensis s voľným výberom a sústredením 
časti regionálnych fondom na jednom mieste. Knižnica ponúka služby aj pre 
nevidiacich a slabozrakých, ktorých súčasťou sú zvukové knihy a periodiká vo  
formáte MP3, prístup k zvukovým knihám cez internet – sprístupnenie knižničného 
fondu a informácií vďaka špeciálnemu softvéru JAWS & Fine Reader s pomocou 
hlasu. 
 Poskytovali sme aj špecifické služby – poskytovanie čítačiek kníh a zariadenia 
na videokonferenciu. 8 čítačiek kníh sa využívalo v InfoUSA na čítanie e-kníh 
americkej literatúry. 
 
 Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby registrovaným 
používateľom. V roku 2015 bolo v ŠVKK registrovaných 6 343 čitateľov 
z plánovaného počtu 6 700 – plnenie na 94,7% z celoročného plánu 2015, z toho 
2 515 nových – plnenie plánu na 97,5%). V porovnaní s rokom 2014 klesli 
registrovaní používatelia knižnice o 10,3%, z  toho nových bolo menej o 64 (o 2,5%). 
V Nemeckej knižnici GI bolo v v tomto roku zaregistrovaných 395 používateľov 
(pokles o 44 %), ale zaevidovalo sa 121  nových čitateľov (nárast o 15,2%).  
V knižničnej databáze je evidovaných 23 108 používateľov Z evidencie bolo 
vyradených 4 049 neaktívnych používateľov. Vysoký podiel vyradených členov 
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knižnice vznikol z toho dôvodu, že neaktuálni čitatelia Nemeckej knižnice GI sa 
predtým z evidencie vyraďovali iba manuálne (v systéme vyradení neboli, čo sa 
zmenilo po spojení databáz v priebehu 1. polroka). Častá výmena používateľov 
vzniká aj tým, že až 49,3 % tvoria vysokoškolskí študenti, ktorí sú zväčša z iných 
regiónov Slovenska  a po ukončení štúdia už služby našej knižnice nevyužívajú. 
 

Značne  stúplo využitie virtuálnych služieb knižnice a to prostredníctvom www 
stránky. Virtuálnych návštevníkov prostredníctvom OPAC-u a webovej stránky 
knižnice sme zaznamenali 1 130 459. Knižnicu osobne navštívilo 217 818 
zákazníkov (rok predtým 237 999), čo je 91,5% v porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2014. Spolu služby knižnice využilo 1 359 500 návštevníkov ( v roku 2014 – 
1 217 790), čo predstavuje 111,6% v porovnaní s rokom 2014. Okrem toho sme 
zaevidovali aj 11 408 návštevníkov podujatí. Vysoký  nárast www návštevníkov 
knižnice je spôsobený všeobecným trendom hľadania informácií na internete a tým, 
že používatelia viac využívali on-line služby knižnice, navštevovali webovú stránku 
nielen v rámci on-line katalógu. Podľa štatistických ukazovateľov je pokles osobných 
návštev menší ako pokles registrovaných používateľov, čo súvisí s trendom 
opakujúcich sa návštev jednotlivcov knižnice (častejšia frekvencia návštev v knižnici, 
každodenné trávenie voľného času v knižnici – študovňa kníh a periodík, britské 
a jazykové centrum, InfoUSA a prístup k internetu).  

 
 Uvedené údaje potvrdzujú pokles registrovaných používateľov knižnice, 
zapríčinený rozvojom informačných technológií, využívaním internetových on-line 
služieb, ktoré sú prístupné stále viac aj mimo knižnicu, keďže 91,1% domácnosti má 
prístup k internetu (Štatistická ročenka  2012, s. 492). Dôvodom je tiež pokles 
populácie vekovo patriacich k potenciálnym návštevníkom knižnice a zníženie počtu 
vysokoškolských študentov, nižší záujem o nemecký jazyk, pokračujúca digitalizácia 
dokumentov a ich sprístupnenie cez webové portály mimo knižnice. K poklesu 
používateľov knižnice prispel aj nedostatok žiadaných dokumentov vo fonde 
knižnice, vysoký počet rezervácií, dlhá doba čakania na rezervovaný dokument a na 
spracovanie nových dokumentov. 
 
Graf č.5:  Meniace sa počty používateľov 
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Mierny pokles návštev priamo v knižnici súvisí so súčasným trendom hľadania 
informácií on-line z pohodlia domova, využívaním služieb knižnice prostredníctvom 
www stránky. Internet priamo v knižnici využívalo 19 171 osôb, údaje sú uvedené 
v nasledujúcom grafe. 
 
Graf č. 6: Formy návštev používateľov 
 

 
 

Pevnou súčasťou moderných služieb knižnice  je činnosť informačno-
vedeckého centra3 so vzdialeným prístupom k elektronickým informačným zdrojom 
(EIZ) – databázam plných textov článkov, kníh, referenčných materiálov, 
encyklopédií a pod. od renomovaných svetových vydavateľov a producentov - 
EBSCO, Elsevier, Emerald, IET, SAGE Premier, Springer a Wiley v  rámci projektu 
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických 
špecializovaných knižníc... Celkový počet prístupov do elektronických 
informačných zdrojov (EIZ) bol vysoko prekročený 20 449 vyhľadávaní (plán 
2 000). 
 
Reprografické služby 
 

 Prostredníctvom reprografických služieb mali používatelia možnosť 
vyhotovenia kópií z dokumentov knižnice, prípadne z  dokumentov vypožičaných 
v rámci MVS a tiež tlač dokumentov z  internetu. Túto službu zabezpečovali 
predovšetkým konzultantky v hlavnej budove a pracovníci študovní. Celkovo bolo pre 
používateľov vyhotovených 11 626 kópií. Pre knižnicu bolo na jednotlivých 
pracoviskách vytlačených 33 718 kópií.  
  
 

                                            
3
bližšie v kapitole 4.2.4.2 Informačné služby 
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4.2.4.1 Výpožičné služby 
 
 V roku 2015 zaznamenala knižnica nárast ukazovateľov oproti roku 2014 
v počte výpožičiek, on-line návštevnosti, využívaní internetu, poskytovaní informácií 
a počte podujatí a ich návštevníkov. V ostatných ukazovateľoch nastal  pokles. Tieto 
čísla súvisia s už spomínanými dôvodmi, predovšetkým s rozvojom informačných 
technológií a zmenou prístupu k informačným zdrojom, keď ľudia hľadajú informácie 
cez internet a majú priamy prístup k elektronickým dokumentom. Úbytok 
používateľov a osobných návštev v knižnici súvisí s demografickým vývojom 
Slovenska, poklesom populácie a menším počtom  poslucháčov vysokých škôl, ktorí 
sú potenciálni zákazníci knižnice. Pokles počtu upomienok je zase odrazom lepšej 
disciplíny používateľov pri dodržiavaní výpožičných lehôt v dôsledku vysokých pokút 
za neskoré vrátenie požičaných dokumentov. Čitatelia, ktorí nedodržali termín 
vrátenia, boli pravidelne upozorňovaní na svojom konte a až následne 
sankcionovaní. 
 
Graf č. 7: Počet výpožičiek  

 
 
Absenčné výpožičky 
 
 Všetkých výpožičiek spolu sme zaznamenali 725 978  (126,1% v porovnaní 
s rokom 2014). V roku 2015 z fondu knižnice bolo absenčne vypožičaných 204 369  
dokumentov (zníženie o 9,3% oproti roku 2014). Z toho prolongovaných výpožičiek 
bolo 81 709 kn. j. (91,2 % výpožičiek v porovnaní s predošlým rokom). Tieto klesli aj 
z dôvodu striktného stanovenia počtu výpožičiek na 30 dokumentov jednému 
čitateľovi naraz. Pokles sme zaznamenali aj v medziknižničných výpožičných 
službách. Treba zdôrazniť, že KIS ALEPH v ŠVK Košice nevykazuje prolongované 
výpožičky každý mesiac ako KIS VIRTUA, ale podľa kategorizácie používateľov 
sleduje výpožičnú lehotu až po 2 – 3 mesiacoch.   
Fond študovne kníh je možné zapožičať domov počas voľných dní a cez 
víkendy, v roku 2015 sa zo študovne vypožičalo 2 594 kníh a vrátilo 2 631 kníh 
(v roku 2014 sa takto absenčne vypožičalo 2 493 kníh).  
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 Pri absenčnom vypožičiavaní staršieho knižničného fondu sa pokračovalo 
v  označovaní čiarovým kódom a operátorky  a konzultantky vykonávali 
retrokonverziu periodík (728 kn. j.). Od čitateľov sme prijali spolu 93 941 žiadaniek 
(v rovnakom období 2014 to bolo 110 044 a v r. 2013 127 163 žiadaniek), z toho bolo 
vybavených objednávok na výpožičku 69 521 – 64,9 %. Výber kn. j. z depozitov 
zabezpečuje 5 pracovníkov oddelenia správy fondov (okrem toho bolo 5 136 
čitateľmi neprevzatých kn. j.  zaradených späť do depozitov). Napriek nižšiemu 
počtu žiadaniek sme zaznamenali vyšší podiel vybavených objednávok (v roku 
2014 to bolo 55,4 %) k čomu prispeli zmeny v dĺžke výpožičnej lehoty (zavedenie 
krátkodobých výpožičiek). Používatelia realizovali 24 420 rezervácií a 17346 avíz 
o pripravených rezervovaných dokumentov. Okrem toho v centrálnej požičovni sa 
vrátilo 85 737 kn. j.  Hlavnou náplňou práce oddelenia správy fondov je na základe 
žiadaniek priniesť zo skladov knihy a periodiká. V roku 2015 sme vybavili 69 521 
žiadaniek a do skladu sme spätne uložili 5 136 nevypožičaných knižničných 
jednotiek. V 2-zmennej prevádzke skladu pracuje 5 skladníčok. Nemecká knižnica GI 
sprostredkovala používateľom absenčné výpožičky všetkých dokumentov v počte 
7 084 kn. j. 
 
Medziknižničná výpožičná služba 
 
 Cieľom tejto služby je na jednej strane sprostredkovať používateľom našej 
knižnice dokumenty, ktoré sa vo fonde ŠVKK nenachádzajú a na druhej strane 
poskytnúť iným knižniciam na požiadanie dokumenty z fondu ŠVKK. 
 
Tab. č. 4: MVS a MMVS výpožičky  
MVSa MMVS Žiadanky Výpožičky 

knihy 
Výpožičky 
kópie+scan 

Prolongácie Výpožičky  
spolu 

MVS iným 
knižniciam 

1217 536 255 355 1146 

MVS z iných 
knižníc 

1985 888 861 405 2154 

MMVS iným 
knižniciam 

59 45 13 0 58 

MMVS z iných 
knižníc 

6 6 0 0 6 

SPOLU 3267 1475 1129 760 3364 

 
Graf. č. 8: MVS výpožičky za roky 2013 – 2015 
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Požiadavky používateľov na medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu 
zabezpečuje knižnica predovšetkým prostredníctvom SNK v  Martine alebo priamo – 
z českých knižníc. Z fondu ŠVK boli poskytnuté výpožičky v rámci MMVS do českých 
knižníc. Počet MVS v roku poklesol o 29,5 % (4773 v r. 2014, 3562  v r. 2013). 
Dôvodom poklesu MVS je znovuotvorenie SNK v Martine. Partnerské knižnice (330 
členov) i používatelia pozitívne oceňovali naše služby MVS – až 79,7 % žiadaniek 
bolo vybavených kladne. 
 
Prezenčné výpožičky 
  
 Používatelia môžu prezenčne študovať v jednotlivých študovniach ŠVKK, 
v čitárni pri požičovni a formou on-line prístupov. Spolu sa na týchto pracoviskách 
prezenčne vypožičalo  521 609 kn. j. (144,7% v porovnaní s rokom 2014). Tento 
nárast nastal v dôsledku vyššieho využívania digitálnych dokumentov na našej www 
stránke. Prezenčné výpožičky klesali v študovni periodík, pretože používatelia 
využívajú periodickú tlač čoraz častejšie doma na internete. Naopak, nárast 
výpožičiek sme zaznamenali v InfoUSA. V študovni kníh sme zaznamenali pokles 
výpožičiek, hoci sa tu zvýšila návštevnosť zahraničných študentov, ktorí využívajú 
vlastnú študijnú literatúru. V študovni periodík pracovníci okrem bežnej činnosti 
zabezpečovali kompletizáciu a prípravu periodík na väzbu a monitoring tlače. 
Spracovalo sa 1553 titulov periodickej tlače, 2570 zväzkov a 16725 čísel. V študovni 
návštevníci majú k dispozícii okrem tlačených periodík databázy EZB, DOAJ, 
EBSCO.  
 Osobitnými pracoviskami v  sieti študovní v  ŠVKK  sú: Britské a jazykové 
centrum, InfoUSA - AC centrum a  Nemecká knižnica GI. Poskytujú komplexné 
knižnično-informačné služby (aj absenčné výpožičky)  a preto je návštevnosť týchto 
centier vyššia ako počet prezenčných výpožičiek. 
 
Tab. č. 5: Prehľad počtu návštevníkov a prezenčných výpožičiek podľa pracovísk a rokov 
 

Študovňa Návštev-

nosť 

2013 

Prez.  

výpožičky 

2013 

Návštev-

nosť 

2014 

Prez.  

výpožičky 

2014 

Návštev-

nosť 

2015 

Prez.  

výpožičky 

2015 

Študovňa kníh 34 049 155 543 34 374 161 506 

 
34 476 

 
151 280 

Študovňa periodík 16 853 113 476 9 316 107 573 

 
7 227 

 
90 854 

Čitáreň pri požičovni 13 656 55 660 13 599 55 668 

 
13 452 

 
56 435 

Britské a jazykové 

centrum 

 

6 370 

 

2 062 

 

7 843 

 

3 927 

 
5 901 

 
3 090 

InfoUSA – AC 4 499 2 143 4 007 2 280 

 
3 901 

 
3 142 

Študovňa starých tlačí 201 549 203 596 199 727 

Nemecká knižnica GI 3 070 5 329 4 527 4 508 2 736 4 416 

Stredisko VTI 

(techn. dok. + AVD) 2 870 13 826 2 804 12 680 2 562 12 820 
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Bibliotheca 

Cassoviensis 157 58 342 733 450 983 

OSF* - 584 - 745 - 810 

Mikrofilmy, multimédia, 

audiovizuálne dokum.     - 282 

Elektronické 

dokumenty, vrátane 

digitálnych, mikrofilmy    10 288  

 
 

196 770 

S P O L U 81 725 349 230 77 015 360 504 70 904 
 

521 609 
 

* Výpožičky na prezenčné štúdium z hlavného skladu 

 

4.2.4.2 Informačné služby 
 
 Na týchto službách sa v ŠVKK podieľajú: informačno-vedecké centrum, referát 
konzultantských služieb, informačné a databázové centrum, oddelenie bibliografie, 
oddelenie historických fondov a jednotlivé študovne. Všetky tieto zložky knižnice 
v roku 2015 spolu poskytli  78 620 informácií rôzneho druhu. 
Referát konzultantských služieb poskytuje informácie o službách a fondoch knižnice, 
o spôsoboch vyhľadávania dokumentov, informácie z  katalógov ŠVKK, ale aj iných 
knižníc prostredníctvom internetu, informácie zo SNB a ČNB, vybavuje telefonické 
požiadavky používateľov i požiadavky dochádzajúce elektronickou poštou. Na tomto 
pracovisku bolo poskytnutých v dvojzmennej prevádzke 40 781 informácií. 
Z celkového počtu bolo 32 093 faktografických a 7 061 dokumentografických 
informácií a 1 627 e-mailom. V jednotlivých študovniach knižnice sa poskytovali 
informácie z fondov príslušných študovní - spolu 35 975  informácií. Napriek tomu, 
že rastie počet používateľov využívajúcich vlastné notebooky, naďalej mnoho 
používateľov využíva internet na PC v knižnici. Možnosť vyhľadávania informácií 
z internetu na počítačových staniciach v rámci celej knižnice využilo 19 171 
používateľov ( mierny nárast oproti roku 2014).  
 Informačno-vedecké centrum a informačné a databázové centrum sú 
zamerané na poskytovanie rešerší a  informácií z  vlastných i  internetových 
elektronických informačných zdrojov (EIZ). Počas celého roka bola ponúkaná 
čitateľom možnosť, aby si  vyhľadávali  dokumenty sami,  a  to  priamou  inštruktážou  
ako  správne formulovať rešeršnú požiadavku, a podľa vypracovaného stručného 
písomného návodu vyhotoviť rešerše aj doma. Vzdialený prístup do EIZ bol čitateľmi 
v roku 2015 nadmerne využívaný a v priebehu roka bolo v databáze vyhľadaných až 
20 449 záznamov.  
 Pracovníčka IDC spracovala na základe požiadaviek používateľov 250 rešerší. 
Mierne klesajúci záujem o vypracovanie rešerší je zrejme spôsobený existenciou 
rôznych voľne dostupných webových databáz a dokumentov. Podľa tematického 
zamerania najviac rešerší bolo z oblasti sociálnej práce, bezpečnostného 
manažmentu, o niečo menej z predškolskej a primárnej pedagogiky, špeciálnej 
pedagogiky, medicíny, histórie, trestného práva, obchodného práva, ekonomiky, 
hutníctva, masmediálnej komunikácie a marketingu. 
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4.2.5 Vzdelávacia činnosť, kultúrno-spoločenské 
podujatia 

 
 Popri výpožičných a  informačných službách uvedených v predchádzajúcej 

kapitole, sa knižnica zameriava aj na služby v oblasti vzdelávania  a organizovania 
podujatí rôzneho druhu. Tie zvyšujú kredit knižnice a vytvárajú z nej multikultúrne 
centrum. Z kultúrno-spoločenských podujatí ide hlavne o výstavy, prednášky, 
besedy, filmové, literárne či diskusné kluby, prezentácie literárnych a odborných diel 
a pod, z ktorých sa v novovybudovanom kultúrno-vzdelávacom centre zorganizovalo 
58 a v školiacom centre 60. Vzdelávaciu funkciu plní organizovaním vzdelávacích 
podujatí hlavne pre pedagógov anglického a nemeckého jazyka a tiež formou 
informatickej výchovy pre študentov stredných a vysokých škôl. Pre širokú verejnosť, 
bolo pripravených a  zorganizovaných spolu  468 podujatí. Na všetkých podujatiach 
sa spolu zúčastnilo 11 408 návštevníkov. Naďalej pretrvával záujem o hodiny 
informatickej prípravy, uskutočnilo sa 64 prednášok spojených s prehliadkou knižnice 
(1 411 účastníkov). V roku 2014 to bolo 53 stretnutí a 1 177 účastníkov. Poslucháči 
stredných škôl sa oboznámili so službami,  fondmi knižnice, s možnosťou využívania 
informačných zdrojov a výpočtovej techniky v knižnici, dozvedeli sa o ponúkaných 
službách odborných študovní. Okrem toho sa uskutočnilo 32 exkurzií. 
Odborné vzdelávanie knihovníkov (13 pracovníkov) podporila exkurzia do Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich v Levoči, ktorú organizovala krajská pobočka Spolku 
slovenských knihovníkov a knižníc. Bezpečnosť v knižnici je aktuálnou témou 
súčasnosti a preto sa prevažne pracovníci služieb zúčastnili na prednáške Riešenie 
konfliktných situácií s lektorom z Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice (25 
účastníkov). 
 

 
  

Dní českej kultúry v salóniku - čítanie z knihy Stephena Clarka s českými hercami 
 Lukášom Hejlíkom a Verou Hollou. 

 

 Veľmi populárnymi sa stali podujatia organizované v InfoUSA, v rámci festivalu 
Hory a Mesto sa uskutočnila beseda so skalolezcom a organizátorom podujatia 
Alanom Formánkom (75 účastníkov).  Mentor Network Program - stretnutie študentov 
s predstaviteľmi významných firiem a inštitúcií  (70 účastníkov), 21 videokonferencií.  
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Rozpis jednotlivých podujatí je uvedený v prílohe č. 2. 
 Britské a jazykové centrum, InfoUSA a Nemecká knižnica GI zabezpečujú 
komplexnú starostlivosť o vlastný fond od akvizície cez internú registráciu prírastkov, 
cirkulačné služby po základnú ochranu knižných jednotiek a revíziu zbierky.  
 
 Britské a jazykové centrum – rozšírilo svoju činnosť o ďalšie cudzie jazyky 
podľa požiadaviek používateľov. Naďalej plní aj funkciu britského kultúrno-
informačného centra v regióne východného Slovenska a bolo zriadené na základe 
dohody o spolupráci s British Council na Slovensku. Jeho zriadenie bolo obojstranne 
výhodné a prispelo k rozšíreniu a skvalitneniu služieb knižnice. Od svojho zriadenia 
6.10.2006 si získalo svojich stabilných návštevníkov. Služby Britského centra v roku 
2015 využilo spolu  5 901 používateľov.  Centrum poskytlo 3 128 informácií. V roku 
2011 skončila finančná dotácia z British Council a tak fond bol od roku 2012 
doplňovaný už len z prostriedkov ŠVK v Košiciach. Na základe požiadaviek 
návštevníkov sa z BC stalo jazykové centrum, ktoré sa rozšírilo o fond dokumentov 
v rôznych jazykoch (francúzsky, španielsky, rusky, nemecky). Prírastok za rok 2015 
tvoril 735 kn. j., z toho 129 CD/DVD, v tom je aj doplnenie fondov zo skladov ŠVKK. 
Celkovo je vo fonde  zaradených niečo vyše cca 7 666 knižničných jednotiek 
(vrátane kníh, audiokaziet, CD a CD ROM-ov). Okrem toho sa v Britskom centre 
nachádzalo aj  8 titulov časopisov.V rámci knižničných služieb centrum zabezpečuje 
prezenčné a  absenčné výpožičky kníh, audiokaziet a audio CD, videokaziet, DVD, 
CD ROM-ov a časopisov. V roku 2015 Britské centrum evidovalo 8 502  výpožičiek, 
z toho 5 412 absenčne a 3 090  prezenčne. Podľa druhu dokumentov  bolo absenčne 
vypožičaných  3 298 kníh a 409 časopisov. Pravidelnou aktualizáciou fondu centrum 
dosiahlo 1 705 absenčných výpožičiek  médií (MG,CD,CD ROM,DVD,VHS).Britské 
centrum organizuje tiež kultúrno-vzdelávacie podujatia – výstavy kníh, workshopy 
a exkurzie. V roku 2015 centrum pripravilo 18 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 
spolu 356 návštevníkov. 
 
 InfoUSA – AC - je jedným z  troch centier tvoriacich sieť InfoUSA – American 
Corners in Slovakia. Toto centrum bolo zriadené 25 marca 2004 v  spolupráci 
s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických na Slovensku a  jeho základným 
poslaním je podporovať vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi 
a Slovenskou republikou sprístupňovaním informácií o USA a poskytovaním 
priestoru pre organizovanie americko - slovenských kultúrnych programov v regióne 
Košíc. V  roku 2015 využilo jeho služby spolu 3 765 používateľov. Ku koncu roka 
bolo do fondu InfoUSA Košice zaradených 4 904 kníh a  filmov na rôznych nosičoch. 
Z toho  139 k.j. pribudlo do fondu študovne v roku 2015. Nové knižné jednotky boli 
získané predovšetkým darom z Veľvyslanectva USA v SR. V roku 2015 centrum 
spracovalo 8 200 výpožičných operácii z čoho bolo 1286 absenčných výpožičiek. 
Okrem toho, si čitatelia vyžiadali okolo 3 142 prezenčných výpožičiek 
v študovni.V rámci informačných služieb podáva americká študovňa informácie 
o vlastnom fonde a o fonde hostiteľskej knižnice. Centrum taktiež poskytuje vybrané 
informácie o USA a to predovšetkým v oblasti vzdelávania (štandardizovaných testov 
a možnosti štúdia v USA) i mobility osôb. V roku 2015 poskytlo centrum spolu  1 749 
žiadostí o informácie z ktorých  18 sa týkalo individuálneho štúdia a cestovania 
do USA. V roku 2015 centrum pripravilo 55 vlastných verejných podujatí na ktorých 
sa zúčastnilo spolu  448 ľudí. Išlo o pravidelne programy, ktoré centrum pripravuje 
a organizuje spolu so slovenskými a americkými dobrovoľníkmi. V minulom roku tieto 
programy zahŕňali Filmový klub, a Diskusný klub (ChatRoom). Sedem 
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dobrovoľníkov z radov stredoškolských a vysokoškolských študentov a traja 
americký expatriati žijúci v Košiciach odpracovali spolu 640 hodín dobrovoľnej 
práce na príprave a realizácii týchto podujatí. Oba menované programy 
prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu našich čitateľov, keďže im ponúkajú priestor 
na zdokonalenie sa v anglickom jazyku.  
 

 
 

Dobrovoľníci v InfoUSA 

 
Za účasti zástupcov veľvyslanectva USA na Slovensku knižnica oslávila v máji 
minulého roka 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny unikátnou výstavou 
autentických výtvarných diel z tichomorských bojísk. Ďalej, v minulom roku 
v spolupráci so strednými a vysokými školami, InfoUSA-AC centrum pripravilo 
a usporiadalo 5 alternatívnych vyučovacích hodín počas ktorých boli použité 
materiály a technické vybavenie centra. Na týchto anglických hodinách participovalo 
okolo 225 študentov a pedagógov. Okrem toho, v rámci 19 exkurzií navštívilo 
centrum 393 študentov. InfoUSA Košice usporiadalo v minulom roku 99 kultúrno-
vzdelávacích podujatí s registrovanou účasťou 1 811 ľudí. V roku 2015 InfoUSA – 
AC centrum pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach aktívne napĺňalo cieľ svojho 
poslania tak, že poskytovalo všetky ponúkané služby a vytváralo široký priestor pre 
slovensko-americké kultúrne programy a podujatia.  
 Nemecká knižnica GI je študovňou, ktorej cieľom je naďalej udržiavať živý 
záujem o Nemecko a jeho kultúru, obzvlášť u mladých ľudí. Bola založená v roku 
1993 na základe dohody o spolupráci s Goetheho inštitútom so sídlom v Mníchove. 
Je teda najstaršou zahraničnou študovňou s tradíciou. Dlhoročná spolupráca v sebe 
zahŕňa nielen získavanie nových dokumentov, ale aj spoluprácu v oblasti kultúry 
a vzdelávania. Pravidelne našu knižnicu navštevujú exkurzie študentov stredných 
škôl, v roku 2015 to bolo 36 exkurzií. Už tradičnými sa stali realizácia filmových 
popoludní pre verejnosť a  hodiny nemeckého jazyka v priestoroch knižnice 
(v spolupráci s Katedrou germanistiky UPJŠ v Košiciach). V roku 2015 to bolo 41 
filmových popoludní a 58 hodín nemeckého jazyka. Zrealizovali sme dve výstavy, 
metodický seminár pre učiteľov nemeckého jazyka, 29. mája 2015 boli na slávnostnej  
ceremónií  odovzdávané študentom gymnázií východného Slovenska nemecké 
jazykové diplomy. Dňa 8. decembra 2015 sme v spolupráci s GI Bratislava pripravili 
workshopy pre dve skupiny študentov gymnázií (Šrobárova ul., Opatovská), ktoré 
viedla Doc. Dr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. (téma: Práca s literatúrou pri vyučovaní 
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nemeckého jazyka). Spolu bolo zorganizovaných 147 podujatí s návštevnosťou 
2 014 účastníkov (celkovo aj s exkurziami). 
 

Okrem toho sa zástupcovia InfoUSA Košice a Nemeckej knižnice GI zúčastnili 
na marketingových podujatiach pre mladých Európsky deň jazykov kde sme 
propagovali služby jazykových študovní pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici V Košiciach 
a v Kultúrno-vzdelávacom centre boli premietnuté krátke filmy produkcie európskych 
krajín. 
 

 
 

Podujatie "Takí ako my!“ za účasti Kultúrnej attaché Veľvyslanectva USA v SR  
pani Janelle H. Luna – prízemie Hlavná 10 

 
 

4.2.6 Bibliografická a výskumná činnosť 
 

Odborní pracovníci Štátnej vedeckej knižnice vykonávali výskumnú činnosť aj 
na základe Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj, ktoré 
bolo našej knižnici udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v roku 2009 a opätovne schválené na obdobie ďalších 6 rokov v októbri 2015. Na 
výskume sa v rámci svojho zamerania podieľajú dve oddelenia našej inštitúcie: 
oddelenie bibliografie a oddelenie historických fondov. 

 
 Oddelenie bibliografie svoju činnosť sústredilo na prípravu edičného výstupu 
z vedeckovýskumnej činnosti, budovanie vlastnej špecializovanej bibliografickej 
databázy BIB a na prácu v študovni Bibliotheca Cassoviensis.  
 Oddelenie v roku 2015 pokračovalo v náročnej príprave plánovaných edičných 
výstupov v rámci Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie – Dejatelia 
východného Slovenska : biobibliografický slovník. I. zv. A – K. Dopĺňali  a redigovali 
sa personálne heslá, priebežne sa vykonávala obsahová i jazyková redakcia 
v slovenskom a maďarskom jazyku. V tomto roku sa začali práce na príprave 
Lexikónu Košičanov 1848 – 1938. 2. zv. V priebehu roka sme sa venovali 
spracovávaniu dobovej i vednoodborovej tlače, prezentačnej a publikačnej činnosti. 
Mimoriadne úspešne sme v uplynulom roku prezentovali výsledky našej 
vedeckovýskumnej činnosti, uskutočnili sme celý rad podujatí, prezentácií, 
prednášok, odborných príspevkov a rozhovorov v masovokomunikačných 
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prostriedkoch, a to nielen doma, ale aj v Maďarsku – Miškovec a Sátoraljaújhely. Pri 
prezentačnej činnosti sme sa sústredili najmä na informácie a prínos tlačou vydaných 
diel: Lexikón Košičanov 1848 – 1938. I. A – I (ocenený Plaketou primátora mesta 
Košice v máji a Cenou predsedu Košického samosprávneho kraja v mesiaci október) 
a Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači 1901 – 1918. Pripravili sme výstavu 
Košická bohéma na stránkach Kassai Szinházi Ujság, ktorá sa u verejnosti stretla 
s mimoriadnym ohlasom. 
 Participovali sme na budovaní národného bibliografického systému 
kooperáciou so SNK a vedeckými knižnicami na Slovensku. Na pôde našej knižnice 
sme uskutočnili stretnutie s pracovníkmi Biografického ústavu SNK Martin 
k vydavateľskej činnosti Slovenskej národnej knižnice (máj). Podieľali sme sa aj na 
budovaní regionálnej bibliografie, zúčastnili sme sa spoločného odborného stretnutia 
s knižnicami Košického kraja (marec, Spišská Nová Ves) i na metodickom seminári 
Prešovský bibliografický deň (september, Prešov). Poskytli sme odbornú spoluprácu 
pri realizácii výstavy Príbehy budov a ich osobností, pripravenej Východoslovenským 
múzeom v Košiciach (29. 10. 2015 – 28. 2. 2016, Hotel Bankov). Pri bádaní 
výskumného obdobia 1901 – 1918 sme spolupracovali s Archívom mesta Košice, 
Štátnym archívom v Košiciach, Dejepisným spolkom v Košiciach, Košickým 
občianskym klubom (Kassai Polgári Klub), Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach, 
Klubom vojenskej histórie Beskydy v Humennom i so súkromnými osobami, najmä 
z Česka, Maďarska, Poľska, Švajčiarska, Rakúska, Slovinska a Rumunska. V rámci 
exkurzie študentov a pedagógov stredných maďarských škôl sme poskytli odborný 
výklad o činnosti bibliografických pracovísk (19. máj). Zostavili sme tri klasické 
rešerše: Akademický maliar Michal Čičvák, Magické kúzlo farby : A. Jasusch 
(podklady k výstavám, pre Východoslovenské múzeum v Košiciach) a Kúpele Štós : 
dejiny.  
 
Budovanie bibliografickej dokumentácie 
 Priebežne pokračovala aj excerpcia z vedeckej periodickej tlače a zo 
zborníkov z príslušných odborov a špecializácií. Spolu bolo vyexcerpovaných 2 396 
nových bibliografických záznamov, z toho 2 196 do bibliografickej databázy (BIB) 
a 200 personálnych hesiel v textovom editore. V rámci budovania bibliografickej 
databázy BIB predstavuje prírastok za hodnotené obdobie 2 256 záznamov 
spracovaných do jednotlivých podskupín, z toho 2 196 nových záznamov (plán 
2 770, upravovaný 2 370) a 60 záznamov spracovaných retrokonverziou (plán 100, 
upravovaný 60) z periodickej a zborníkovej tlače z príslušných vedných odborov 
a špecializácií v slovenskom i v cudzích jazykoch. V retrokonverzii sa spracovanie 
tematicky viazalo k regiónu východného Slovenska. 
 Už pri plánovaní základných ukazovateľov bola zohľadnená zostavovateľská 
a redakčná činnosť pri príprave vydania biobibliografického slovníka. Napriek 
značnému úsiliu nebol splnený jeden ukazovateľ – plán excerpcie. Dôvodom bola 
skutočnosť, že v priebehu roka (od mája 2015) prešla jedna pracovníčka 
zo zdravotných dôvodov z celého pracovného úväzku na šesťhodinový úväzok, 
(ktorému predchádzala dlhodobá práceneschopnosť). V priebehu roka tak došlo 
k úprave (prepočítaniu) číselných ukazovateľov. Ďalší mierny pokles excerpcie bol 
zapríčinený ďalšími zdravotnými dôvodmi (PN). 
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Tab. č. 6: Prehľad ročného prírastku bibliografických záznamov podľa jednotlivých podskupín  
 

Báza dát BIB, podskupiny nové zázn./heslá retrokonverzia spolu 

BAN 33  33 

GEO 495  495 

HUT 594  594 

REG 187 60 247 

RETRO 195  195 

ROMANO 190  190 

SLO 502  502 

spolu 2 196 60 2 256 

z toho súborný katalóg 1 507   

Biografické heslá / textový editor 200   

 
 Z tabuľky vyplýva, že bolo pomerne vyvážené spracovanie technických 
odborov (hutníctvo, geológia) v pomere k celospoločenskej a regionálnej tematike 
(SLO, REG, ROMANO). Aj z hľadiska druhov dokumentov bolo pri analytickom 
spracovávaní proporcionálne zastúpenie medzi časopiseckou, novinovou 
a zborníkovou tlačou. Hodnotíme to pozitívne, nakoľko vo všeobecnosti absentuje 
analytický rozpis vedeckých zborníkov v bibliografickom spracovávaní na Slovensku. 
Počas príprav rozsiahleho edičného biografického výstupu sme prerušili databázové 
budovanie biografických hesiel v podskupine REOS (regionálne osobnosti). 
Pri spracovaní článkov a štúdií z odborných periodík a zborníkov vydávaných 
na Slovensku i v zahraničí prevažoval anglický a slovenský jazyk, v menšej miere bol 
zastúpený nemecký, český, maďarský a rómsky jazyk, pri dobovom retrospektívnom 
spracovávaní – podskupina RETRO – predovšetkým maďarský, v menšej miere 
nemecký jazyk. Do súborného katalógu bolo spracovaných a pripravených na export 
1 507 nových záznamov zo slovacikálnej tlače. Priebežne sme realizovali aj redakciu 
jednotlivých podskupín databázy. Všetky spracované záznamy sú on-line prístupné 
verejnosti na stránke knižnice.      
Bibliotheca Cassoviensis – Centrum regionálnych štúdií 
 Priebežne sa realizovala knižnično-informačná a výskumná činnosť v tejto 
špecializovanej študovni. Jej služby vyhľadávali odborníci z oblasti histórie, regionálni 
bádatelia, študenti a doktorandi vysokých škôl humanitného zamerania i pracovníci 
kultúrnych inštitúcií a spolkov. Po základnom výbere knižničného fondu sme 
pokračovali v jeho doplňovaní a špecifikovaní, zohľadňovali sme pritom aj 
požiadavky používateľov. Pravidelne, formou akvizičnej komisie, pracovníčky 
zabezpečovali prírastok nových aktuálnych dokumentov. Doplnili a chronologicky 
spracovali aj košické školské ročenky. Okrem knižného fondu, uloženého tematicky 
vo voľnom výbere, sa v menšej miere prezenčne využívali aj mikrofilmy, 
minimálne mikrofiše. K vyhľadávaným službám patrilo aj samoobslužné skenovanie. 
Súčasťou práce bol aj historický výskum regiónu Košíc, vrátane osobností a jeho 
prezentácia. 
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Študovňu navštívilo 450 čitateľov (plán 350), ktorí si vypožičali 1 044 dokumentov na 
prezenčné štúdium (plán 800), z toho 61 mikrofilmov. Absenčne sme na krátku dobu 
zapožičali 92 kníh, poskytli sme 101 náročných informácií a ďalšie poradenské 
služby. Najväčší záujem bol o poznatky z dejín Košíc, najmä z jednotlivých 
kultúrnych a umeleckých inštitúcií v meste, ale aj z celého Košického 
samosprávneho kraja. Samoobslužný skener využilo 88 čitateľov, ktorí si oskenovali 
4 145 strán. Pre skvalitnenie služieb sme zostavili súpis mikrofilmov. Bibliografické 
oddelenie naďalej poskytovalo špecializované poradenské služby. Na náročných 
informáciách sa podieľali tak pracovníčky študovne Bibliotheca Cassoviensis, ako aj 
jednotliví pracovníci oddelenia, špecializovaní na jednotlivé odbory. Spolu bolo 
poskytnutých 181 náročných informácií používateľom (plán 150). Zúčastnili sme sa 
množstva odborných podujatí, podieľali sme sa na príprave celoknižničných podujatí 
a výstav. Pravidelne sme pracovali v akvizičnej komisii a ďalších pracovných 
skupinách v rámci knižnice i mimo nej. Priebežne sme aktualizovali a dopĺňali fond 
na všetkých príručkách. V rámci ďalšieho odborného vzdelávania sa dvaja naši 
pracovníci zúčastnili trojdňového odborného školenia zameraného na ochranu, popis 
a digitalizáciu všetkých typov historických dokumentov a nosičov knižničných fondov. 
Seminár organizoval Archív mesta Budapešť (BFL – Budapest Főváros Levéltára) 
pre pracovníkov zahraničných archívov a knižníc (október).  
 
 Oddelenie historických fondov svoju činnosť aj v roku 2015 zameralo 
na vedecko-výskumnú činnosť a podieľalo sa na riešení celoslovenských úloh 
v rámci dejín knižnej kultúry na Slovensku a slovenskej národnej retrospektívnej 
bibliografie. Referát starých tlačí tvoria 4 zamestnanci, ktorí výsledky svojich bádaní 
prezentovali na odborných konferenciách a v tlačenej podobe.  
 Značná pozornosť bola naďalej venovaná bibliografickému popisu 
a spracovaniu historického fondu knižnice v KIS ALEPH/MARC21, ktorý je základom 
pre ďalší výskum. V roku 2015 bolo spolu odborne spracovaných 
763 bibliografických záznamov (plán 750) o starých tlačiach v týchto výskumných 
projektoch: 

 Územne a jazykovo slovacikálne tlače vydané do roku 1918.  
Bibliografickým popisom bolo v roku 2015 spracovaných 312 tlačí. Spracované tlače 
budú súčasťou dodatkov k už vydaným katalógom. Enormný nárast počtu 
spracovaných titulov v rámci tejto výskumnej úlohy súvisí s chronologických 
rozšírením spracovávaných tlačí s vročením do roku 1918 ku ktorému sme pristúpili 
v tomto roku.  

 Staré tlače 16. – 19. storočia neslovacikálneho charakteru  
Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska – 

riešenie rovnomenného celoslovenského projektu patrí k dlhodobým činnostiam 
oddelenia. V súčasnosti prebiehajú spracovateľské práce v rámci XIB. zväzku edície, 
ktorý bude mapovať stav zachovania tlačí 16. storočia v ďalších inštitúciách 
v Košiciach. V roku 2015 bol realizovaný výskum a spracovanie: v knižnici 
Východoslovenského múzea a v knižnici Arcibiskupského úradu – tlače uložené 
v depozite Arcidiecézneho archívu. Uvedené inštitúcie v rámci svojich študovní 
nemajú internetové pripojenie a tak samotné spracovanie prebiehalo v offline verzii, 
čo do značnej miery spomaľovalo samotnú činnosť. Počet spracovaných kn. j. 
ovplyvnila aj dlhodobejšia práceneschopnosť referenta Arcidiecézneho archívu. 
V roku 2015 bolo bibliograficky spracovaných 92 titulov uložených v uvedených 
inštitúciách, ďalej dodatočne nájdené tlače v našom fonde – 3 kn. j.  a dar doc. Ivana 
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Chalupeckého, za ktorý mu aj na tomto mieste ešte raz srdečne ďakujeme: Biblia 
z roku 1501 (sign. VII.1428).  

Tlače 17.  a 18. storočia neslovacikálneho charakteru – bibliografický popis 
pokračoval podľa naplánovaného harmonogramu. Vzhľadom na vysoký počet 
zachovaných tlačí a skutočnosť, že pracovníci súbežne pracujú na ďalších 
výskumných úlohách, ide o dlhodobé projekty. Spracovaných bolo 200 titulov tlačí 
zo 17. storočia a 102 titulov vydaných v 18. storočí.  
 Územne bohemikálne tlače vydané do roku 1918 – v rámci tejto výskumnej 
úlohy bolo spracovaných 53 tlačí z produkcie českých typografií. Spracované tituly 
budú súčasťou dodatkov k už vydanému katalógu. 
 
 Všetky spracované tituly sú online prístupné v elektronickom katalógu knižnice 
v databáze HIS, ktorá v súčasnosti obsahuje vyše 11 400 bibliografických záznamov 
o starých tlačiach. Adresa katalógu historického fondu: https://sclib.svkk.sk/his01/ 
 V rámci databázy historických fondov je priebežne vykonávaná redakcia 
a prelinkovanie bibliografických záznamov konvolútov, verifikácia tlačí a vytváranie 
registrov a kartoték autorít: autorov, typografov, vydavateľov, mien z úvodov, 
dedikácií a pod. Všetky autority sú overované v dostupných odborných tlačených 
prácach biografického, encyklopedického charakteru ako aj v elektronických 
zdrojoch. Zároveň je elektronický katalóg priebežne dopĺňaný o obrazový materiál. 
 Vzhľadom na kompletizáciu historického fondu v ŠVKK sme na základe 
zdigitalizovaného signatúrového katalógu začali v roku 2015 s heuristikou tlačí 
vydaných do roku 1918 v sign. radoch I.-VI. Prioritne sme sa zamerali na fyzicky 
presun tých tlačí do depozitu OHF, ktoré spadajú do aktuálnych spracovateľských 
projektov. Ostatné tlače s vročením do roku 1918 sme evidovali v textových 
súboroch.  
 Obrazový materiál zo starých tlačí – hlavným cieľom projektu je obohatenie 
bibliografických záznamov v databáze historických fondov KIS ALEPH 
o digitalizované prvky – ukážky z daných tlačí: priebežné dopĺňanie titulných listov, 
zaujímavých ilustrácií, provenienčných záznamov a pod. V roku 2015 bolo 
zosnímaných, upravených, popísaných a priradených cca 222 digitálnych fotografií 
k 83 bibliografickým záznamom elektronického katalógu.  
  
Výskumná úloha Dejiny knižnej kultúry na Slovensku – v sledovanom období 
pracovníci referátu starých tlačí pripravili tri odborné štúdie. Dve z nich 
Weinrechnung – cenný zdroj metrológie Strasbourgu a štúdia Katalógy a archívne 
dokumenty historickej knižnice Právnickej akadémie v Košiciach boli odprezentované 
na celoslovenskej konferencii Zrod a cesty knihy 5.–7.5.2015 v Martine a budú 
publikované v zborníku Kniha 2015. Štúdia Kláštorná knižnica kamaldulov 
z Červeného (lechnického) Kláštora bude uverejnená v zborníku Studia 
Bibliographica Posoniensia 2015. Príprave štúdií predchádzal o. i. aj výskum 
archívnych dokumentov v MOL v Budapešti a v Štátnom archíve v Košiciach. V rámci 
medzinárodného sympózia na katedre germanistiky UPJŠ v Košiciach pod názvom 
Historická tlač v strednej a východnej Európe sme odprezentovali formou prednášky 
dejiny kníhtlače v Košiciach do roku 1918 a historický fond ŠVKK (dátum konania 
sympózia: 20.11.2015). 
 Súpis zahraničných periodík do roku 1918 vo fonde ŠVK K – v roku 2015 bolo 
spracovaných cca 180 titulov periodickej tlače z historického fondu bývalej Právnickej 
akadémie (PA) s vročením do 1918. Výsledným produktom tohto projektu bude 
edičný titul, ktorý zmapuje stav zachovania daných periodík v knižničnom 
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fonde. V súčasnosti súpis obsahuje cca 1830 titulov. Súbežne s prácami na súpise 
sa vykonáva aj heuristický prieskum vo fonde PA, keďže existujúci tlačený katalóg 
nekorešponduje s aktuálnym stavom zachovania tlačí.  
 Pracovníci referátu starých tlačí okrem vyššie uvedených odborných činností 
zabezpečujú aj služby v študovni starých tlačí, ktorá formou prezenčného štúdia 
sprístupňuje používateľom historický fond knižnice do roku 1918, regionálne 
periodiká do roku 1918, publikácie z oblasti knižnej kultúry, bibliografie, vlastné 
elektronické databázy a pod. Fond študovne je vzhľadom na jej zloženie určený pre 
dosť úzky okruh používateľov, jej služby v roku 2015 využilo 199 bádateľov 
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. K prezenčnému štúdiu bolo poskytnutých 
727 kn. j. a podaných 83 odborných informácií a konzultácií z oblasti starých tlačí 
a dejín knižnej kultúry osobne v študovni, ako aj elektronickou poštou. V priebehu 
roka študovňu navštívilo 5 exkurzií stredoškolských a vysokoškolských študentov 
a v rámci výučby priestory a fond študovne využili študenti katedry germanistiky 
UPJŚ v Košiciach. V rámci Roka Ľudovíta Štúra a Týždňa slovenských knižníc sme 
pripravili tematickú výstavu tlačí Ľudovít Štúr a slovenčina v historickom fonde.  
 V rámci príručných knižníc oddelenia bol pre internú potrebu vypracovaný 
zoznam lokácie kníh zaradených na PK 18 (knihy uložené v jednotlivých 
pracovniach), popis neevidovaných čísel periodík zaradených na PK 20 (študovňa 
starých tlačí), úprava a doplnenie zoznamu novín v študovni starých tlačí zverejnený 
na web stránke knižnice, prelinkovanie digitálnych verzií historických tlačí z bázy 
SCK do bázy HIS, fyzický presun kníh zaradených na PK. 
 
Tab. č. 7: Služby v študovni starých tlačí v rokoch 2012 – 2015 
 

UKAZOVATEĽ JEDN. 2012 
 
2013 2014 

 
2015 

prezenčné štúdium kn.j. 1 237 
 

549 596 
 

727 

počet čitateľov osoby 292 
 

201 203 
 

199 
informačná a konzultačná 
činnosť počet 155 

 
91 84 

 
83 

exkurzie počet 1+1* 1+1* 3 
 

5+1* 
 
Poznámka: 1* Deň otvorených dverí 

 

4.2.7 Vydavateľská činnosť 
 
V roku 2015 boli vydané nasledujúce dokumenty: 
 
Knižničný poriadok. Štefánia Petercová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica, 
2015. 23 s. 
 
Správa o činnosti za rok 2014. Viera Nagyová – Jan Biathová (zost.). Košice : Štátna 
vedecká knižnica v Košiciach, 2015. 61 s. 
 
Plán hlavných úloh na rok 2015. Angela Kurucová (zost.). Košice : Štátna vedecká 
knižnica v Košiciach, 2015. 22 s. 
 
Organizačný poriadok. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2015. 20 s. 
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4.2.8 Knižnično-informačné technológie 
 

Oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) zabezpečovalo 
nasledovné projekty a úlohy zamerané na modernizáciu informačných technológií: 
 V rámci  schválených prioritných úloh na rok 2015 oddelenie pracovalo 

na projekte Digitalizácia a archivácia platní (08T0105 Projekt informatizácia 
kultúry 10 000 €). Na digitalizácii platní sa podieľalo 5 pracovníkov, ktorí v 
období od mája do konca decembra spracovali 1 787 LP, 772 MP a 582 SP 
platní. Platne boli digitalizované do formátu mp3 a rozčlenené na jednotlivé 
skladby, zároveň boli aktualizované bibliografické záznamy k daným 
dokumentom. Hudobné záznamy sú k dispozícii čitateľom v elektronickom 
katalógu knižnice. Týmto bola ukončená digitalizácia platní knižnice, ktorej prvá 
etapa prebehla v roku 2013. 

V rámci modernizácie IT knižnice boli prevedené nasledujúce činnosti: 
 v roku 2015 bolo 51 služobne najstarších PC nahradených novými, ktoré boli 

zakúpené v decembri 2014. Na všetkých je nainštalovaný OS W7, z ktorého sa 
bude dať bezplatne migrovať na W10. Dva záložné zdroje napájania 
v serverovni boli nahradené novými. Nainštalovali sme IP teplomer 
do serverovne na Pribinovej, ktorý sleduje teplotu a v prípade prekročenia 
nastavenej hodnoty posiela správu cez internet i SMS-kou vybraným 
pracovníkom OIKT, 

 v rámci reorganizácia kamerového systému bola pre nedostatok financií 
vymenená len jedna nefunkčná kamera. 

Zabezpečenie prevádzky IS: 
 v KIS Aleph sme zjednodušili štruktúru včlenením bázy GER do SCK, 
 vyhľadávač VuFind, ktorý knižnica ponúka čitateľom na rozšírené vyhľadávanie 

zdrojov bol upgradovaný z verzie 2.1 na 2.4. Počas roka sa nevyskytli žiadne 
prevádzkové problémy. 

Zabezpečenie funkčnosti IKT v knižnici: 
 v roku 2015 sa nevyskytli žiadne problémy ohrozujúce prevádzku . Zo sály VS 

sa odinštalovali zastaralé klimatizačné jednotky Spacemaker U16 M. 
Na mieste, kde pôvodne stáli sa prerobila zdvojená podlaha. 

Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti sieťovej infraštruktúry a preznačenie 
sieťových zásuviek, modifikovanie schém v objekte Hlavná 10: 
 sieťová funkčnosť, ani bezpečnosť nebola narušená. Bezpečnosť siete bola 

zabezpečovaná prostredníctvom firewallov, antivírového programu AVG, 
antivírového systému Clamav a Amavis-new, antispamového systému 
Spamassassin a Dspam, v prevádzke bol Zabbix monitoring system. 
Elektronická pošta bola zabezpečovaná kolaboračným balíkom Zimbra. 
Vykonali sme preadresovanie IP adries, upgradoval sa router z Centos5 
na Centos7. Všetky sieťové zásuvky v budove na Hlavnej boli preznačené 
a bol vyhotovený nový popis pripojenia zásuviek na routre a switche a patch 
panely sieťových uzlov. 

Správa, vývoj a aktualizovanie www stránky knižnice: 
 upgradoval sa webserver z joomla 2.5 na joomla 3.4. a aktualizovanie stránky 

prebiehalo v súlade s požiadavkami oddelení. 
Okrem vyššie uvedených činností oddelenie zabezpečovalo aj 
 posielanie avíz, upomienok, zastupovanie na súde pri vymáhaní nevrátených 

dokumentov, výroba čitateľských preukazov, kopírovanie pre náhrady 
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dokumentov, zabezpečovanie reprografického materiálu pre jednotlivé 
pracoviská na základe požiadaviek pracovísk. V rámci dohľadu na ochranu 
osobných údajov sa  nevyskytli sa žiadne prípady porušenia predpisov. 

Zabezpečovanie informačnej bezpečnosti IS: 
 výmenou 51 starých počítačov i nahradením 2 starých záložných zdrojov sa 

podstatne zmenšilo bezpečnostné riziko priamo závislé od používaného HW. 
Automatizované sledovanie teploty v oboch serverovniach umožňuje včas 
riešiť prípadné zlyhanie klimatizácie, čím sa tiež zvýšila úroveň bezpečnosti. 

 Digitalizačné a reprografické centrum pokračovalo v  roku 2015 v skenovaní 
starých novín a časopisov z fondu knižnice. Oskenovaných bolo 61 362 
obrázkov. Skenovali sa aj obaly a obsahy kníh, obaly platní, ako aj knihy, ktoré 
bolo nutné nahradiť. Spolu 39 257 obrázkov. Oskenovalo sa 61 362 strán 
starých novín. Mikrofilmy ani mikrofiše sa toho roku nedigitalizovali. 

 
 

Tab. č. 8: Prehľad číselných ukazovateľov OIKT 
 

Ukazovateľ Plán Plnenie % 

Avíza 23 000 17 346 75,4 

Rezervovanie dokumentov 32 000 24 420 76,3 

Upozornenia o nevrátení dokumentov 9 000 8 496 94,4 

Pokus o zmier 1 600 1 631 101,9 

Advokátske upomienky 800 971 121,4 

Súdne podania 50 50 100,0 

Výroba čitateľských preukazov 350 425 121,4 

Rešerše (IDC) 260 250 96,2 

Informácie z databáz IDC, internetu 450 427 94,9 

Skenovanie 80 000 100 619 125,8 

Kopírovanie 20 000 30 009 150,0 
 
 

4.2.9 Riadiaca činnosť 
 

Činnosť knižnice bola v tejto oblasti sústredená predovšetkým 
na zabezpečenie plynulého plnenia jej úloh, prezentáciu knižnice verejnosti, 
skvalitnenie činnosti, realizáciu nových projektov a na zabezpečenie 
mimorozpočtových finančných prostriedkov.  Bolo  spracovaných niekoľko 
materiálov, ktoré boli dôležité z hľadiska prevádzky knižnice a jej ďalšieho rozvoja. 

Analytické materiály:  

 Správa o činnosti za rok 2014.  
 Plán hlavných úloh na rok 2015.  
 Správa o činnosti za 1. polrok 2015.  
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 Publikačná činnosť zamestnancov ŠVK v Košiciach a ŠVK v médiách za rok 
2015. 

 Formulár výskumno-vývojového potenciálu za rok 2014 (Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR) 

 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji za rok 2014 (ŠÚ SR). 
 Žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vydanie 

Osvedčenia na vykonávanie vedy a výskumu, ktoré bolo 15. októbra 2015 
hodnotiteľskou komisiou schválené na ďalších 6 rokov. Číslo osvedčenia: 
2015-20843/52225:2-15FO  
 

Pre  MK SR boli vypracované koncepčné materiály: 
 Kontrakt ŠVK v Košiciach na rok 2016. 
 Príprava prioritných projektov pre MK SR: Revitalizácia Modernizácia kultúrno-

vzdelávacieho centra,  Akvizícia knižničného fondu, Retrokonverzia katalógov, 
Digitalizácia a archivácia platní, Dejatelia východného Slovenska : 
bibliografický slovník. Zv. 1 – 2., Moderná knižnica smerom k verejnosti  

Na vyžiadanie MK SR sa spracovali podklady k strategickým materiálom: 
 Stratégia k prevencii kriminality za rok 2014/2015 a odpočet za rok 2015.  
 Akčný plán predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie 2015. 
 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 

postihnutím – odpočet 2015. 
 Národný program aktívneho starnutia 2014-2020. 
 Koncepcia integrácie cudzincov. 
 Akčný plán na roky 2015-1017 Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky 

na roky 2014 až 2020, strategická oblasť 6 - Systematická podpora výskumu 
v oblasti kultúry (pre NOC z poverenia MK SR)  
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 
 
Tab. č. 9: Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31. 12. 2015 v EUR  
 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2014 

Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet  

2015 

Skutočnosť k 
31.12.2015 

% Index 
15/14x100  čerpania 

 4:3  4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 

55 095 57 000 48 600 49 853 102,58% 90,49% z toho: 

200 Nedaňové príjmy 

55 095 57 000 48 600 49 853 102,58% 90,49% z toho: 

210 Príjmy z vlastníctva majetku         1 225            120            929   929 100,00% 75,84% 

220 Admininistratívne a iné popl. 49 934 56 880 47 671 45 734 95,94% 91,59% 

230 Kapitálové  príjmy             

290 Iné nedaňové príjmy 3 936     3 190   81,05% 

300 Granty a transfery             

600 Bežné výdavky 
1 297 759 1 140 546 1 210 548 1 210 548 100,00% 93,28% 

z toho: 

610 Mzdy, platy služ. príjmy 
a OOV 589 766 526 766 599 972 599 972 100,00% 101,73% 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 205 742 184 150 212 021 212 021 100,00% 103,05% 

630 Tovary a služby, z toho: 497 904 425 230 395 524 395 524 100,00% 79,44% 

631 Cestovné náhrady 1 625 2 000 1 355 1 355 100,00% 83,38% 

632 Energie, voda 
a komunikácie 149 293 164 300 133 094 133 094 100,00% 89,15% 

633 Materiál 160 865 104 770 103 198 103 198 100,00% 64,15% 

634 Dopravné 3 372 5 060 3 064 3 064 100,00% 90,87% 

635 Rutinná a štand. údržba 78 670 34 360 23 223 23 223 100,00% 29,52% 

636 Nájomné za nájom 2 196 2 200 2 199 2 199 100,00% 100,14% 

637 Služby 101 883 112 540 129 391 129 391 100,00% 127,00% 

640 Bežné transfery, z toho: 4 347 4 400 3 031 3 031 100,00% 69,73% 

642 4 347 4 400 3 031 3 031 100,00% 69,73% 
700 Kapitálové výdavky, 
z toho: 14 000 0 0 0   0,00% 

710 Obstar. kapitál. aktív 14 000 0 0 0   0,00% 

Výdavky celkom   (BV + KV) 1 311 759 1 140 546 1 210 548 1 210 548 100,00% 92,28% 
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5.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu    
      organizácie na rok 2015 

 
Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2015  
boli  určené tieto záväzné ukazovatele:   
 
Tab. č. 10: Prehľad záväzných ukazovateľov   k 1.1.2015                                                                                                                             

U k a z o v a t e ľ 
 

Schválený rozpočet 2015 
 

  1. Príjmy  ŠR ( zdroj 111)                                           200 
 

      57 000   € 
 
2. Bežné výdavky spolu                                              600 

 
 

    Kód programu 08S0105 knižnice a knižničná činnosť  
    01.3.3 Iné všeobecné služby 

1 140 546  € 

    z toho:  
    Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                       610                    526 766  € 

    Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) 
 

    
         81 

 

 
      Rozpočtovými opatreniami  v roku 2015 došlo k postupnej úprave záväzných 
ukazovateľov: 
 
 
 

5.1.1 Rozpočtové opatrenia 
 
RO č. 1 
Zvýšenie rozpočtu  BV v kat. 630 o 60.000 € na financovanie prioritných projektov: 

1.) „Retrokonverzia katalógov“  o sumu 20.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku 
programovej štruktúry 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO. 

2.) „Akvizícia knižničného fondu“ o sumu 30.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku 
programovej štruktúry 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov. 

3.) „Digitalizácia a archivácia platní“  o sumu  10.000 €. Úprava bola vykonaná 
v prvku programovej štruktúry 08T0109. 
 
RO č. 2 
Úprava rozpočtu BV na krytie zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone vo 
verejnom záujme (Nariadenie vlády SR č. 393/2014): 
 
Kat.  610 Mzdy a platy, služobné príjmy a OOV........................   +   7.206 € 
Kat.  620 Poistné a príspevok do poisťovní...............................   +   2.518 € 

Úprava bola vykonaná v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť. 
 
RO č. 3 
Zníženie záväzného ukazovateľa ŠR – príjmy ŠR o sumu........   -    5.000 €  
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RO č. 4 
Presun v rámci rozpočtu BV  z kat. 630 do kat. 610 z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na krytie obligatórnych výdavkov  
 

Kat.  610 Mzdy a platy, služobné príjmy a OOV........................   + 66.000 € 
Kat.  630 Tovary a služby..........................................................   – 66.000 € 

Úprava bola vykonaná v prvku 08S0105.  
 
RO č. 5 
 Zvýšenie  rozpočtu  BV  v  kat. 630 o 278,00 €. Finančné prostriedky boli pridelené 
na základe zúčtovania vyzbieraných kultúrnych poukazov  na rok 2015.Úprava bola 
vykonaná v prvku 08S0105 
 
RO č. 6 
Zníženie záväzného ukazovateľa ŠR pre rok 2015 – priemerný evidenčný 
prepočítaný počet zamestnancov o .........................................     -   3 osoby  
 
RO č. 7 
Zníženie záväzného ukazovateľa ŠR – príjmy ŠR o sumu........    -   3.400 €  
 
RO č. 8 
Zníženie záväzného ukazovateľa ŠR pre rok 2015 – priemerný evidenčný 
prepočítaný počet zamestnancov o ......................... ................    -   1 osobu  
 
 
Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov k 31.12.2015    nebol prekročený. 
 
  Tab. č.11: Prehľad záväzných ukazovateľov  po úpravách  RO  (k 31.12.2015)  
                                                                                                                              

Ukazovateľ 
 

zdroj 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

k 31.12.2015 
Príjmy celkom          57 000         48 600 
 
Bežné výdavky spolu, z toho: 

       
   1 140 546 

 
   1 210 548    

08S0105   Knižnice  a knižničná činnosť, z toho:  
- mzdy a platy (610)         

111 
111 

   1 140 546 
      526 766 

   1 150 548 
      599 972 

08T0103   Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
08T0106   Projekt akvizície knižničných fondov 

111 
111 

         ----  
         ----  

        20 000 
        30 000  

       08T0109    Stratégia rozvoja slov. knihovníctva 111             ----         10 000 
Limit počtu zamestnancov               81               77   

 
 

5.2 Príjmy organizácie 
 
      Pre rok 2015 bol v oblasti príjmov stanovený  minimálny limit vo výške 57.000 €.  

RO č. 3 a 8  bol limit príjmov znížený na 48.600 €.  K úpravám sa pristúpilo z dôvodu 
poklesu počtu čitateľov knižnice v roku 2015 oproti roku 2014 a 2013. Upravená 
výška príjmov bola splnená na 102,6 % t.j. výška príjmov k 31.12.2015 predstavovala 
49.853 €. 
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    Tab. č. 12:  Vývoj vlastných  príjmov  (kat. 200) 
 

 
Ukazovateľ (v EUR) 
  

 

 2011     
* 

2012     
** 

2013     
*** 

 
2014 
**** 

 
K 31.12.2015 

***** 

 
Nedaňové príjmy -  rozpočet 

 
65 724 

 
65 724 

 
54 724 

 
51 724 

 
48 600 

 
Nedaňové príjmy - skutočnosť 

 
71 794 

 
68 914 

 
57 446 

 
55 095 

 
49 853 

 
Poznámka:   + kultúrne poukazy  v hodnote * 582 €, ** 618 €, *** 342 €, **** 303 €, *****278 € 
 
 
 

 
 

5.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie  
 
 
Hlavnými príjmami knižnice sú príjmy: 

- z cirkulovanej výpožičnej služby, z kopírovania, z tvorby rešerší, z predaja 
vlastnej edičnej činnosti  (66,09%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch),  - 
podpoložka 223001, 

- upomienky, náhrady kníh, súdne vymáhanie…(24,83%-ný podiel na dosiahnutých 
príjmoch) – podpoložka 222003, 

- z prenájmu knižničných priestorov (1,86%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch) – 
podpoložka 212003, 

- ostatné príjmy – dobropisy - podpoložka 292, úroky z omeškania - časť  podpol. 
222003  a príjmy za zberné  suroviny – časť  podpol.  223001  (7,22%-ný podiel 
na dosiahnutých príjmoch). 

 
 
 

Tab. č. 13: Prehľad  dosiahnutých príjmov v členení podľa činností 
 

P
.č

. Prehľad  dosiahnutých príjmov v členení podľa činností/produktov  k 31.12.2015 

Produkt/činnosť ek.kl. Skutočnosť  (€) %-tuálny podiel 

príjmy  spolu 200 49 853 100,00% 

1 ročné zápisné čitateľov 223001 28 946 58,06% 

2 upomienky 222003 11 692 23,45% 

3 
ostatné (dobropisy, úroky, 
poistné plnenie) 

 
22...29.. 3 513 

7,05% 

4 kopírovanie, väzba 223001 2 128 4,27% 

5 prenájom 212003 929 1,86% 

6 rešerše 223001 1 817 3,64% 

7 za stratu diela 222003 685 1,37% 

8 zberné suroviny 223001 87 0,17% 

9 edičná činnosť 223001 56 0,11% 
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Graf č. 9: Štruktúra príjmov v r. 2015 
 

 
 
 
 
Graf č. 10: Vývoj príjmov v r. 2015 podľa mesiacov 
 

 
 
 
 

 

5.2.2 Mimorozpočtové prostriedky 
 

V roku 2015 nezískala organizácia žiadne mimorozpočtové zdroje. 
 
 
 

5.2.3 Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky  
         zo zahraničia poskytnuté organizácii na základe   
         medzinárodných zmlúv  

 

V roku 2015 neprijala  organizácia žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ a prostriedky 
zo zahraničia. 
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5.3 Výdavky organizácie  
 

5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej  klasifikácie 
 
K   31.12.2015  organizácia  čerpala  bežné  a  kapitálové výdavky  v  tomto členení 
a výške: 
  
   Tab. č. 14: Prehľad  čerpania bežných a kapitálových výdavkov  
 

 
Výdavky 

Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet 

2015 

 
 
Skutočnosť 

2015 
  

 
%  

čerpania 
 

610  Mzdy, platy a OOV 526 766 599 972 599 972 100,00% 

620  Poistné a príspevok do poisť. a NÚP 184 150 212 021 212 021 100,00% 

630  Tovary a služby ( program 08S+08T) 425 230 395 524 395 524 100,00% 

640  Bežné transfery     4 400     3 031     3 031 100,00% 

600  Bežné výdavky  1 140 546  1 210 548  1 210 548 100,00% 

700  Kapitálové výdavky 0 0 0 100,00% 

       Výdavky spolu 1 140 546  1 210 548  1 210 548 100,00% 
 
 

A. Bežné  výdavky  
 

          Rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 1.140.546 € bol v priebehu roka  
v dôsledku získania zdrojov na plnenie prioritných úloh, úpravy mzdových 
prostriedkov a odvodov ako  aj príjmov z predaja služieb formou kultúrnych poukazov 
upravený na výšku 1.210.548 € a v rovnakej výške aj čerpaný, čo predstavuje 
 106,14 %-né čerpanie jeho pôvodne schválenej ročnej výšky. Skutočné čerpanie vo 
vzťahu k upravenému rozpočtu predstavuje 100,00 % .  
 

Mzdové prostriedky   ( 610 ), Poistné fondy   ( 620 ) 

       Rozpočet organizácie v kat. 610 na rok 2015 v celkovej výške 526.766 € bol  
k 31.12 2015 upravený  na 599.972 €  a v plnej výške aj vyčerpaný, čo predstavuje  
100,0 %-né čerpanie jeho upravenej výšky v oblasti miezd a platov.  
       K úprave záväzného ukazovateľa došlo jednak z dôvodu zvýšenia tarifných 
miezd a platov k 1.1.2015, k 1.7.2015 a jednak presunom z inej kategórie bežných 
výdavkov organizácie z dôvodu nepostačujúceho krytia mzdových nárokov 
zamestnancov. 
 
        Čerpanie položky 620 – poistné fondy k 31.12.2015 vo výške 212.021 € sa 
realizovalo  v súlade so zákonom.  
 

       Priemerná mzda zamestnanca knižnice k 31.12.2015, predstavujúca výšku 651€  
je dlhodobo pod priemerom v SR. Vývoj miezd za posledné roky, charakterizovaný 
ukazovateľom priemernej mzdy zamestnanca, dosahuje nasledovné hodnoty: 
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ROK 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
 
Priemerný plat  ŠVK 
KE 

 
584 

 
625 

 
626 

 
588 

 
623 

 
644 

 
651 

 
Priemerný plat  v NH 

 
745 

 
769 

 
786 

 
805 

 
824 

 
858 

 
882 

 
 

 Graf č. 11: Výška  priemerného platu zamestnanca ŠVK KE v rokoch 2009 - 2015 
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Graf č. 12:  Porovnanie  priemerného platu zamestnanca ŠVK KE v rokoch  2009-2015  s priemer. 
platom v NH  
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Tovary a ďalšie služby   ( 630 ) 

Rozpočtovaná výška vecných výdavkov v sume 425.230 € bola v dôsledku získania 
zdrojov v hodnote 60.000 € pre zabezpečenie plnenia prioritných úloh upravená na 
485.230 €. Uvedená suma však bola k 31.12.2015 znížená na 335.524 € a vo výške 
100,00 % vyčerpaná. 
 
  Tab. č. 15: Čerpanie rozpočtu za tovary a ďalšie služby                                                                    

Ukazovateľ (v EUR) 
Schválený 
rozpočet     

2015 

Upravený 
rozpočet  

2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 
  

% 
Čerpania 

 3:2 

 
630 Tovary a ďalšie služby 
(08S+08T) 
 

   425 230     395 524      395 524 100,00 

631 Cestovné výdavky        2 000         1 355           1 355 100,00 

632 Energie, voda 
a komunikácie 

  164 300     133 094       133 094 
100,00 

633 Materiál (08S)   104 770       73 198         73 198 100,00 

633 Materiál ( 08T)    0       30 000         30 000 100,00 

634 Dopravné      5 060         3 064           3 064 100,00 

635 Rutinná a štandardná  
údržba 

    34 360       23 223         23 223 
100,00 

636 Nájomné za prenájom      2 200        2 199          2 199 100,00 

637 Ostatné tovary a služby 
(08S) 

 112 540      99 391        99 391 
100,00 

637 Ostatné tovary a služby 
(08T) 

 0      30 000        30 000 
100,00 

 

Výraznejší podiel na čerpaní kategórie mali položky: 

Energie, voda, komunikácie   ( 632 ) 

Plánovaná položka vo výške 164.300 € bola k 31.12.2015 upravená na 133.094 € 
a v tejto výške aj vyčerpaná. Čiastka  pozostáva zo spotreby elektrickej energie 
(25.154 €), plynu (8.528 €), tepelnej energie (81.623 €), vodné-stočné + zrážková 
voda (5.952 €), poštové a telekomunikačné služby (2.601 €), telefón (5.751 €) 
a služby SANET (3.484 €). Na zníženom čerpaní danej položky sa 
podieľala úspora v spotrebe tepla v dôsledku teplej zimy 2015, naturálna úspora 
a nižšie ceny elektrickej energie v roku 2015/2014. 
 
 Materiál a dodávky    ( 633 )  

      Položka  plánovaná vo výške 104.770 € bola v dôsledku získania zdrojov 
v hodnote 30.000 € pre zabezpečenie plnenia prioritných úloh upravená na 
134.770€. V dôsledku úspor pri čerpaní bola k 31.12.2015 znížená na 103.198 € 
Čerpanie vo výške 103.198 € v porovnaní s upraveným  rozpočtom predstavuje 
100% a v porovnaní so schváleným rozpočtom 98,5 %.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Výraznejší podiel na čerpaní uvedenej položky mali tieto podpoložky: 



 
46 

633002– výpočtová technika. Čerpanie 3.042 € zahŕňa platbu za kúpu displaya 
(55€),  pevného disku (86 €) a 2 ks VT kariet do routera v  celkovej hodnote 153 €, 
záložný zdroj napájania 2 ks v hodnote 2.748 € . 

633004 – prevádzkové stroje a zariadenia. Čerpanie vo výške 447 € predstavuje 
výdavky na zakúpenie stojaných a stolových  ventilátorov, mikrovlnnej rúry, 
chladničky, panela roll up. 

633005 – špeciálne stroje a zariadenia. Čerpanie vo výške 766 € predstavuje 
výdavky na zakúpenie kamery  secam (51 € ) a alkoholtestera s tlačiarňou (552 €), 
Eth teplomera s adaptérom za163 €. 

633006 - všeobecný materiál. Čerpanie vo výške 5.036 €  pozostáva z výdavkov na 
zakúpenie kancelárskeho materiálu,  nenahratých nosičov dát, tonerov,  samolepiek 
(1.337€), výdavkov na tabelačný a kancelársky  papier (1.628 €),  čistiace potreby 
(231€) a výdavky na materiál za účelom údržby všetkých objektov organizácie 
(719€),  materiál pre VT- tonery (704 €), tlačivá, kvety a reklamné tabule (360€).  

633007 – špeciálny materiál. Čerpanie vo výške 512 € predstavuje výdavky na 
zakúpenie materiálu do knihárskej dielne (91 €) a reštaurátorského pracoviska 
(421€). 

633009 – knihy, noviny, časopisy. Uvedená podpoložka  rozpočtovaná v programe 
08S0105 vo výške 75.000 € bola k 31.12.2015 upravená na sumu 61.001 € 
v rovnakej výške aj vyčerpaná. 

Nákup kníh bol realizovaný aj v rámci prioritného programu 08T0106. Z pridelených 
zdrojov 30.000 € sa k 31.2.2015 vyčerpalo 30.000 € . 

 Čerpanie vo výške 91.001 €  je nasledovné:  
 
Doplňovanie fondov                             R/2010     R/2011     R/2012      R/2013      R/2014         R/2015 
                                                                     v €                 v €             v €               v €              v €                   v € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Knihy                           34.134         54.953         62.650         54.658         41.155          35.868 
Periodiká                                          7.515         37.680         24.635         22.531         14.348          23.998 
Videokazety, CD ROM, Databázy                  700              706              421              405                 0             1.145 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––----–––------ 
Spolu (skutočnosť)                         42.349         93.339        87.706          77.594         55.503          61.001 
Knihy (mimorozpočtové )                             1.519           1.810               0                   0                    0                0    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––----––------–––––––
Spolu (skutočnosť)                         43.868         95.149        87.706          77.594          55.503         61.001 
Prioritná úloha programu 08T0106            20.000              0            30.000          25.000          25.000         30.000 

Spolu (za všetky programy a zdroje)          63.868        95.149       117.706       102.594          80.503         91.001 

 
 
633011– potraviny. Čerpanie vo výške 1.414 € predstavuje výdavky na 
zabezpečenie pitnej vody do dávkovača pitnej vody v požičovni na Hlavnej 10 a na 
Pribinovej 1. 

633013– softwer. Čerpanie vo výške 482 € predstavuje výdavky na zakúpenie 3 ks  
licencií software IDM AII Access (228 €), upgradelicencií (66 €),  upgrade 3 ks Infix 
PDF Editor Profesional 6  v hodnote 187 €. 

633016– reprezentačné. Čerpanie vo výške 212 € predstavuje výdavky na 
občerstvenie. 
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Dopravné   ( 634 )  

Položka   plánovaná vo výške 5.060 € bola k 31.12.2015 znížená na 3.064 € 
a vyčerpaná. Uvedená suma bola použitá na nákup PHM (1.386 €), servis, údržbu 
vozového parku Opel Vectra  (30 €),  poistenie (1.598 €), na zakúpenie parkovacích 
kariet a známok (50 €).  
 
Rutinná a štandardná údržba  ( 635 )                                                                                                   

      Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 34.360 € bola k 31.2.2015  upravená 
na 23.223 € a plne vyčerpaná. Uvedené čerpanie predstavuje oproti schválenému 
rozpočtu úsporu 32,4 %, ktorá bola použitá na dofinancovanie podhodnotených 
miezd.  
Suma  sa použila na: 
- údržbu interiérového vybavenia (420 €), 
- údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (1.391 €), 
- údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (422 €), 
- údržbu budov a priestorov (12.623 € ), 
- údržbu softvéru- Aleph, Oracle (8.367 €). 
 
Nájomné za prenájom   ( 636 ) 

Rozpočtovaná  položka    vo výške 2.200 €, bola k 31.12.2015 upravená na 2.199 € 
a čerpaná nasledovne: 

Organizácia má na základe zmluvy o prenájme dlhodobo prenajatý majetok od   
BPMK  š.p. – sklady na Pasteurovom námestí 10 (čerpanie 875 €) a jedno 
parkovacie miesto (čerpanie 798 €).  
Výdavok 526 € predstavuje prenájom čistiacich rohoží a dávkovača pitnej vody na 
Pribinovej 1 a prenájom poštového priečinka. 
 
Ostatné tovary a služby   ( 637 ) 

Uvedená položka  rozpočtovaná vo výške 112.540 €, bola v dôsledku získania 
zdrojov v hodnote 30.000 € pre zabezpečenie plnenia prioritných úloh upravená na 
142.540 €. K 31.12.2015  došlo k jej úprave na výšku 129.391 €. Upravená čiastka 
bola plne vyčerpaná.   
 
Na čerpaní sa podieľali: 
 
Čerpanie na podpoložke 637001- 953 € predstavuje účasť zamestnancov na 
školeniach, seminároch a konferenciách. 

Čerpanie: na podpoložke 637004- všeobecné služby vo výške 24.203 € predstavuje 
výdavky za upratovanie a dezinfekciu dávkovača (8.794 €), zimnú údržbu chodníkov 
(1.680 €), odborné prehliadky EZS, EPS, revízie elektroinštalácie, bleskozvodov na 
Hlavnej 10 a Zvonárskej 19+21, kontrola HP, čistenie komína Pri Miklušovej väznici 
1,  (6.225 €),  rozmnožovanie a väzbu (7.504 €),  

Čerpanie podpoložky 637005- špeciálne služby vo výške 6.237 € predstavujú 
výdavky za notárske a právne služby (6.085 €),  konzultačnú činnosť zo strany 
SOFTIP-u (104 €) a   materiálnu ochranu objektov (48 €).  
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Čerpanie na podpoložke 637012- výdavky na úhradu poplatkov a odvodov 
predstavuje   poplatky banke. Celková výška čerpania  k 31.12.2015  predstavuje 
187 €. 

Čerpanie na podpoložke 637014 predstavuje  výdavky na stravovanie vo výške 
42.090 €. 

Čerpanie na podpoložke 637016- predstavuje prídel do sociálneho fondu vo výške 
7.831 €. 

Čerpanie na podpoložke 637027- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
predstavuje  personálne zabezpečenie šatne na dohody a upratovanie objektu 
Pribinova 1 (7.552 €) a odmeny pracovníkov zabezpečujúcich plnenie prioritných 
úloh celkovej výške 30.000 € .  

Čerpanie na podpoložke 637035- dane,  predstavuje platbu dane z nehnuteľnosti za 
rok 2015 v čiastke 7.541 € (z toho 5.901 € predstavujú dane zaplatené  za NKP), 
poplatky za komunálny odpad (1.480 €), poplatky RTVS (957 €).  

 
Bežné transfery   ( 642 ) 
V podpoložke 642006 k 31.12.2015 organizácia účtovala úhradu za členský 
príspevok  SANET 33 €, SSKK 100 €, príspevok SAK 100 €. 
 
Na  nemocenské dávky bolo čerpaných 2.798 €.   
 
 
 

B. Kapitálové  výdavky ( program  08T) 
 
V roku 2015 organizácia nezískala žiadne kapitálové zdroje. 

 
 

5.3.2 Výdavky organizácie podľa funkčnej klasifikácie 
 
Tab. č. 16: Funkčná klasifikácia čerpania bežných a kapitálových výdavkov 

 
Funkčná 
klasifik. 

 
Výdavky 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Upravený 
rozpočet 

2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 
  

%  
čerpania 

 
 

0133 
 

a) bežné výdavky 1 297 759 1 210 548 1 210 548 100,00 

 
0133 

 
b) kapitálové výdavky 0     0 0 0 

    0133 Výdavky spolu 1 311 759 1 210 548 1 210 548 100,00  

 
 

5.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry 
organizácie 

 
     K 31.12.2015 organizácia čerpala programovo alokované výdavky v  členení:   
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08S0105 Knižničná 
činnosť 

Celkom 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet 1 140 546 526 766 184 150 425 230 4 400 0 

Upravený rozpočet 1 150 548 599 972 212 021 335 524  3 031 0 

Skutočnosť 1 150 548 599 972 212 021 335 524 3 031  0 

Knižničná činnosť: čiastka 1.150 548 € je analyzovaná v kapitole 5.3.1. 
 
08T0103 Podpora 
kultúrnych aktivít PO a 
RO 

Celkom 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 20 000   20 000   

Skutočnosť 20 000   20 000   

 Retrokonverzia katalógov ( 20.000 €). K 31.12.2015 sa vyčerpala suma 20.000 €. 
Cieľom projektu bolo spracovať záznamy dokumentov z lístkového katalógu, ktoré sa 
zatiaľ nenachádzajú v online katalógu ŠVKK, zlučovať duplicitné záznamy ale aj 
spracovávať dokumenty postupne podľa prírastkových zoznamov. V roku 2015 sme 
celkom spracovali v rámci projektu 18181 záznamov monografií. K bibliografickým 
záznamom bolo pridaných 22180 záznamov o exemplároch.  
 
 
08T0106 Projekt akvizície 
zbierkových predmetov 

Celkom 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 30 000   30 000      

Skutočnosť 30 000   30 000   

Akvizícia knižničného fondu: čiastka 30.000 € na zakúpenie kníh slovenskej 
a zahraničnej odbornej literatúry v jazyku slovenskom, českom, anglickom, najmä 
z oblasti ekonomiky, spoločenských a prírodných vied, techniky, počítačovej 
literatúry, filozofie, medicíny do knižničného fondu na základe zohľadnenia  
požiadaviek používateľov knižnice. 
 
 
08T0109  
Stratégia rozvoja 
slovenského 
knihovníctva 

Celkom 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 10 000   10 000   

Skutočnosť   10 000    10 000   

Digitalizácia a archivácia platní:  10.000 €.  K 31.12.2015 sa suma vyčerpala. 
V projekte bolo spracovaných 3 141 platní- digitalizácia, 725 platní - retrokonverzia. 
Celkovo  bolo spracovaných 3.866  exemplárov gramoplatní evidovaných vo fonde.  
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5.3.4 Výdavky organizácie kryté prostriedkami EÚ a inými    
prostriedkami zo zahraničia poskytnutých  na základe 
medzinárodných zmlúv 

 
V roku 2015 organizácia nečerpala finančné prostriedky EÚ a iné prostriedky zo 

zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv. 
 

 

5.3.5  Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov 
 

V roku 2015 nečerpala organizácia mimorozpočtové zdroje. 
 

 

5.3.6 Vyhodnotenie  čerpania finančných prostriedkov               
poskytnutých na zahraničné aktivity 

 
Organizácia v roku 2015 nečerpala finančné prostriedky na zahraničné aktivity. 

 

5.4 Finančné operácie 
 

Pre účely rozpočtového procesu  realizovala organizácia príjmovú operáciu podľa 
rozpočtovej klasifikácie 453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov (k 31.12.2014) 
na mimorozpočtovom účte – sociálnom fonde vo výške 3.806,59 € a depozitnom účte 
vo výške 127,12 € (exekúcie zamestnancov). Iné finančné operácie kategórie 400 
a 500 ekonomickej klasifikácie realizované neboli. 

 

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 
 
         Podľa výkazu FIN 1-04, ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
realizovala organizácia  finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch 
nasledovne: 
 
Tab. č. 17: Realizácia finančných operácií –príjmové operácie  
 

Účet 
 
Zdroj 

 
Položka 

´ 
Príjmové operácie 

Schválený 
rozpočet 
2015 (€) 

Upravený 
rozpočet 
2015 (€) 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 
       (€) 

depozitný 
účet 

111 292 
Príjmy na depozit. Účet 
k 31.12.2015 

0 0    16,50 

depozitný 
účet 

111 453 
Zostatok prostriedkov 
z minulých rokov ( depozit. 
účet - zostatok k 31.12.2014 ) 

0 0    127,12 

 
sociálny  
fond 

111 292 
Tvorba sociálneho fondu 
 k 31.12.2015 

  7 700   7 700 7 831,29 

sociálny 
fond 

111 453 
Zostatok prostriedkov 
z minulých rokov ( sociálny 
fond - zostatok k 31.12.2014 ) 

660 660 3 806,59 

a) depozitný účet  
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Organizácia k 31.12.2015 vykazovala  príjmy  na depozitnom účte vo výške 16,50 € 
ako exekúcie. 
 

b)  účet sociálneho fondu 
Tvorba soc. fondu vo výške 1% z objemu vyplatených miezd v súlade so zák. 
152/1994 Z. z. o soc. fonde v znení neskorších predpisov a ďalší prídel vo výške 
0,5% dohodnutej v kolektívnej zmluve organizácie. 
Celkový príjem na sociálnom fonde k 31.12.2015 predstavuje sumu 7 831,29 €. 
Uvedené príjmy sú rozpočtované na podpoložke 292027 - Iné. 
 
Tab. č. 18: Realizácia finančných operácií –výdavkové operácie 
 

Účet 
 
Zdroj 

 
Položka 

´ 
Výdavkové operácie 

Schválený 
rozpočet 
2014 (€) 

Upravený 
rozpočet 
2014 (€) 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 
       (€) 

depozitný 
účet 

111 600 
Čerpanie depozit. účtu k 
k 31.12.2015 

0 0     16,50 

depozitný 
účet 

131E 600 
Čerpanie depozit. účtu k 
k 31.12.2015 

0 0   127,12 

 
sociálny  
fond 

71 600 
Čerpanie sociálneho fondu 
k 31.12.2015 

   7 700 7 700 7 320,00 

 

a) depozitný účet  
K 31.12.2015 sme vykazovali  výdavky   na  depozitnom účte v sume 143,62 €. 
 

b) účet sociálneho fondu 
Celkové výdavky na účte sociálneho fondu k  31.12.2015 predstavoval sumu 
7 320,00 €. Uvedené výdavky  rozpočtované na podpoložke 642014 boli čerpané 
v súlade s kolektívnou zmluvou na zabezpečenie stravy pre zamestnancov. 
 

6.  ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 
        Pre rok 2015 bol stanovený limit zamestnancov v počte 81. V priebehu roka 
došlo RO č. 6 a 8 k postupnému zníženiu na počet 78. Stav zamestnancov vo 
fyzických osobách k 31. 12. 2015 bol 78, z toho žien 64 a mužov 14. Priemerný 
evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v období od 1. 1. do 31. 12. 2015 bol 
76,8, z toho žien 63,5 a mužov 13,3. V priebehu roka boli do pracovného pomeru 
prijatí dvaja zamestnanci. V roku 2015 pracovný pomer ukončili dohodou dvaja 
zamestnanci. 
 

V hodnotenom období bolo uzavretých 25 dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, z toho bolo 5 uzavretých pre zabezpečenie prevádzky šatne,  
19 dohôd na plnenie prioritných úloh  a 1 dohoda na upratovanie priestorov 
Pribinovej 1, Košice. 

 

       Ku koncu roka knižnica zamestnávala dve zamestnankyne so zníženou 
pracovnou schopnosťou I. stupňa, jednu zamestnankyňu so zníženou pracovnou 
schopnosťou II. stupňa,  desať poberateľov starobného dôchodku, troch 
zamestnancov na kratší pracovný čas a na dobu určitú mali uzavretý pracovný 
pomer    dvaja   zamestnanci.   V   mimoevidenčnom  stave  boli  dvaja  zamestnanci 
z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.                                                                                                                                    
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Štruktúra zamestnancov:          počet              VŠ           ÚSO            SO             Z 
vedúci zamestnanci                     9                   8                1                 -                - 
odborní zamestnanci                 50                 25              25                 -                - 
administratívni zamestnanci        7                   -                 7                 -                - 
ostatní                                       12                   3                3                 3               3                                                    
       
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015: 
  do 25 r.           26 r. - 30 r.       31 r. - 40 r.       41 r. - 50 r.         51 r. - 59 r.       nad 60 r.  
       2                      3                      9                     22                      28                   14 
Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2015 bol 49,87, z toho žien 49,59 a mužov 
51,14. 
 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015: 
VŠ   -   z toho VŠ knih.           ÚSO  -   z toho knih.                 SO                       Z 
 35                7                         37             9                              3                         3 
 
 
Organizačná štruktúra : 
 

Činnosť knižnice je organizačne rozdelená do deviatich  oddelení, a to : 
1. útvar riaditeľa 
2. oddelenie výpožičných služieb a študovní 
3. oddelenie doplňovania a spracovania fondov 
4. oddelenie špeciálnych fondov a služieb 
5.        oddelenie bibliografie 
6.        oddelenie historických fondov 
7.        oddelenie správy fondov 
8.        oddelenie informačných a komunikačných technológií 
9.        oddelenie ekonomicko-správne 

 
 

1. Útvar riaditeľa 
sekretariát, referát dopravy, kontrola 
referát PO, CO, BOZP, US a poštových zásielok 
referát výstav a propagácie 
právnik (externe) 
 

Všetky činnosti spadajú pod   priame riadenie riaditeľa knižnice a sú zabezpečované 
piatimi kmeňovými zamestnancami.                                                                                                                    
 

2. Oddelenie výpožičných služieb a študovní  
študovne kníh a periodík  
InfoUSA 
Britské a jazykové centru 
výpožičné služby 
konzultačné služby a MVS 
 
Činnosť oddelenia zabezpečuje sedemnásť kmeňových zamestnancov riadených 
vedúcou oddelenia.  Prevádzka  šatne  je  sezónne zabezpečovaná v rámci dohody 
o pracovnej činnosti. 
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3. Oddelenie doplňovania a spracovania fondov 
referát doplňovania a spracovania kníh 
referát doplňovania a spracovania periodík 
Činnosti oddelenia zabezpečuje deväť zamestnancov riadených vedúcou oddelenia. 
 

4. Oddelenie špeciálnych fondov a služieb 
stredisko vedecko-technických informácií 
Nemecká študovňa GI 
Kultúrno-vzdelávacie centrum 
školiace centrum 
Činnosti oddelenia zabezpečuje šesť zamestnancov riadených vedúcou oddelenia. 
 
5. Oddelenie bibliografie  
referát retrospektívnej bibliografie 
referát súbežnej bibliografie 
študovne Bibliotheca Cassoviensis 
Činnosti oddelenia zabezpečuje deväť zamestnancov riadených vedúcou oddelenia. 
 
6. Oddelenie historických fondov 
referát starých tlačí 
referát reštaurovania a konzervovania 
študovňa starých tlačí 
Činnosti oddelenia zabezpečuje šesť zamestnancov riadených vedúcou oddelenia. 
 
7. Oddelenie správy fondov 
referát správy fondov 
referát revízie fondov 
kníhviazačská dielňa 
Činnosti oddelenia zabezpečuje deväť zamestnancov riadených vedúcou oddelenia. 
 
8. Oddelenie informačných a komunikačných technológií 
referát podpory knihovníckych procesov 
referát technickej podpory 
referát LAN a podpory informačných technológií 
informačné a databázové centrum 
digitalizačné pracovisko   
Činnosti oddelenia zabezpečuje deväť zamestnancov riadených vedúcim oddelenia. 
 
9. Oddelenie ekonomicko-správne 
referát rozpočtovej politiky 
referát všeobecného účtovníctva 
referát personálnej a mzdovej agendy a  majetku 
referát pokladničnej agendy, nákupu  
referát technickej prevádzky a správy budov 
Činnosti oddelenia zabezpečuje osem zamestnancov riadených vedúcou oddelenia, 
technická prevádzka a správa budov sa čiastočne zabezpečuje dodávateľsky. 
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7. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL 

  Vnútorná kontrolná činnosť  

 V súlade so Smernicou o kontrolnej činnosti v Štátnej vedeckej knižnici 
v Košiciach a jej novelou platnou od  1. 7. 2007 i Plánom kontrolnej činnosti v knižnici 
na jednotlivé polroky v roku 2015 bolo na úseku vnútornej kontroly vykonaných spolu 
16 kontrolných akcií. V rámci týchto kontrol sa vedúci zamestnanci vykonávajúci 
kontroly zamerali na oblasť odbornú knihovnícku, súvisiacu s uchovávaním, 
ochranou, evidenciou knižničného fondu, spotrebu materiálu,  oblasť financovania 
i evidenciu majetku knižnice. 
          Na základe záznamov z vyhodnotení kontrolných činností vedúcich 
jednotlivých oddelení v I. a II. polroku môžeme konštatovať, že vykonanými 
kontrolami neboli zistené žiadne nedostatky, preto neboli prijaté nijaké opatrenia na 
ich odstránenie.   
             S výsledkami kontrolných akcií boli oboznámení aj zamestnanci 
zabezpečujúci kontrolovanú oblasť. 
           V   rámci  internej  kontrolnej   činnosti boli  v priebehu roka  2015 vykonané  
aj štyri kontroly pokladne, pri ktorých neboli zistené nijaké nedostatky, účtovný stav 
súhlasil v každom prípade s fyzickým stavom v pokladni. 
 
 Vonkajšími kontrolnými orgánmi boli v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach 
vykonané dve kontroly: 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 
1, 040 01 Košice  

Predmet : Previerka v rámci výkonu ŠZD – riešenie podnetu na neznesiteľný zápach 
po uhynutých holuboch a znečisťovaní tzv. svetlíkov v budove ŠVK, Hlavná 10 
Košice. 
Termín : 6.8.2015 
Na záver šetrenia: bolo dohodnuté, že kompetentní zamestnanci ŠVKK budú 
písomne informovať zamestnancov RÚVZ Košice o ďalšom postupe realizácie 
nápravných opatrení. Nápravné opatrenia boli prijaté, svetlík bol vyčistený 
a zabezpečený proti vnikaniu holubov. WC bolo vydezinfikované a vymaľované, 
týmto bol uvedený problém odstránený. 

 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava  
Predmet : Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a z neho vyplývajúcich všeobecne záväzných právnych 
predpisov v budove hospodárskej mobilizácie ŠVK, Hlavná 10, 042 30 Košice. 
Termín 13.10.2015 
Kontrolou neboli zistené nijaké porušenia všeobecne záväzných predpisov, interných 
riadiacich aktov alebo vnútorných predpisov. V dôsledku toho protokol nebol 
vypracovaný 
 Uvedené kontroly boli bez zistenia závažných porušení, preto pokuty a penále 
neboli uložené. 
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8. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE  ORGANIZÁCIE 
 

Stav dlhodobého majetku, drobného hmotného a nehmot. majetku k 31.12.2015: 
 

                013  Softvér                                                                   5.151 € 
                021  Stavby                                                                 17.191 € 
                022  Stroje, prístr.  a zariad.                                      553.394 € 
                023  Dopravné prostriedky                                          30.859 € 
                029  Ostatný dlhodobý  HM                                    3.492.511 € 
                031  Pozemky                                                            295.296 € 
                032 Umelecké diela a zbierky                                           116 € 
                042 Obstaranie dlhodobého HM                                           0 €       

                       Dlhodobý majetok spolu:                                  4.394.518 € 
 
 
       Organizácia na základe § 12 ods.1 písm. g/  zákona č.291/2002 Z. z. o štátnej 
pokladnici odpisuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok podľa zákona 
č.595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a to rovnomerne. 
 
       Dlhodobý majetok účtovná jednotka odpisuje na základe odpisového plánu. 
Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý majetok ocenený 
v účtovníctve. Úplne odpísaný majetok sa ďalej neodpisuje.  
 
      Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmot. majetku k 31.12.2015 predstavujú: 
 

             073 – Oprávky k softvéru                                                 5.151 € 
             081 – Oprávky k stavbám                                                9.903 € 
             082 – Oprávky k stroj.,pr. a zar.                                   524.726 € 
             083 – Oprávky k dopravným prostr.                               30.859 € 
             089 – Oprávky k ost. dlhod. hmot. maj.                     3.037.328 € 
                       Oprávky spolu:                                                 3.607.967 €       
Organizácia k 31.12.2015 neeviduje nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný 
a hmotný majetok. 
 
 

Zásoby             
Organizácia účtuje obstaranie a úbytok zásob spôsobom A. 

Výška materiálu na sklade k 31.12.2015 predstavuje 8.430 €. 
 
 

Pohľadávky a záväzky organizácie 
 

Organizácia  neeviduje k 31.12.2015 žiadne  pohľadávky. Pohľadávky vo výške 
1.551 €  po lehote splatnosti voči Združeniu Feman boli uhradené v priebehu roka. 
      Záväzky organizácie k 31.12.2015  predstavujú výšku 24.094 €. Z uvedenej sumy 
predstavuje čiastka 19.376 € krátkodobé záväzky voči dodávateľom. Čiastka 4.318 € 
tvorí dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu, rezervy sú tvorené vo výške 400 € 
na dodávku vody. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 
 

Výška záväzkov zo zúčtovania transferov ŠR predstavuje čiastku 783.662 €. 
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Analýza výdavkov na prevádzku budov 
 
Tab. č. 19: Čerpanie výdavkov na prevádzku budov 
 

  
Sledovanie objektov - 

názov    

Ekonomická klasifikácia 
Hlavná 

10 
Pribinova 

1 
Zvonárska 

21 
Zvonárska 

19 
Miklušova 

1 
Krásna 

n/H. spolu 

Výdavky na prevádzku 78 016 61 036 12 968 19 368 10 752 219 182 359 

z toho: 

610-mzdy stráž.uprat. 

3 214  9 636 1 252 1 252 739 16 093 a údržbárov 

620-poistné a prísp. do poisťovní 
k uvedeným mzdám     802   2 404    312 312 184 4 014 

632-energie,vodné, stočné 51 164 38 035 9 529 14 636 7 867 121 231 

633-materiál na prev.budov    312     175 22 210 719 

635-opravy a údržba budov  8 032  4 819  524 671 374 14 420 
637-služby týkajúce sa budov 
zabezpečované dodávat. 
spôsobom * 14 492  5 967 1 351 2 475 1 378 219 25 882 

 

 

 
Finančný majetok 
 
Stav finančného majetku k 31.12.2015 vykazuje zostatok: 

   Pokladnica                                                                        0,00 € 
   Ceniny                                                                       0,00 € 

 
Ostatné vkladové bankové účty  +/- peniaze na ceste  
             BÚ – Sociálny fond                                                      4.317,88 € 
             BÚ – Depozit                                                                      0,00 € 
             BÚ – 224                                                                            0,00  € 
             BÚ – dary a  granty                                                            0,00  € 
             Peniaze na ceste                                                                0,00  € 
 
 

Prenajatý majetok a majetok zachytený na podsúvahovom účte  

           Na podsúvahových účtoch účtovná jednotka k 31.12.2015 sleduje  majetok: 
1. drobný hmotný majetok - ŠVK   Košice                                    544.357 € 
2. drobný hmotný majetok - ŠVK   (Košice EHMK 2013)               51.009 € 
3. drobný hmotný majetok - ŠVK   Košice – HP                               9.777 €                                     
4. drobný nehmotný majetok – ŠVK Košice                                   34.615 € 
5. prenajatý dlhodobý hmot. majetok – Úrad priem. vl. SR              5.320 € 
6. prenajatý dlhodobý hmot. majetok – Data centrum BA                1.319 € 
7. prenajatý dlhodobý hmot. majetok – MK SR                                   120 € 
8. materiál na sklade civilnej ochrany                                                  199 € 
9. Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky                                    599.110 € 
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9. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
Akvizícia a spracovanie knižničných fondov 
 

Akvizícia knižničného fondu sa realizovala v súlade s platnými zákonmi 
a internými predpismi knižnice. Tlačené aj špeciálne dokumenty knižnica získavala 
v zmysle zákona č. 212/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších 
predpisov, na základe ktorého má knižnica právo na povinný výtlačok tlačených 
dokumentov, včítane slovenských technických noriem; kúpou, darom, výmenou 
a bezodplatným prevodom. 

Na nákup knižničného fondu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 
91 001 €, z toho v rámci prioritnej úlohy programu 08T0106 Akvizícia knižničného 
fondu bolo Ministerstvom kultúry poskytnutých 30 000 Eur. Celkom sme v roku 2015 
nákupom získali 4 190 kn. j. Pri akvizícii boli uplatňované zásady doplňovania 
knižničných fondov, zohľadnené boli i potreby používateľov, odborných pracovníkov 
a odporúčania akvizičnej komisie. 
     V spracovaní sme kládli dôraz na dodržanie medzinárodných štandardov. Všetky 
dokumenty   získané   akvizíciou   sú   sprístupnené   v   online  katalógu  knižnice. 
Pri vyhľadávaní v katalógu majú používatelia možnosť vidieť novinky knižničného 
fondu,  najpožičiavanejšie knihy a seriály. K  lepšej  orientácii  vo  fonde prispievajú 
aj skenované obaly a obsahy. Nezanedbateľná je naša participácia na súbornom 
katalógu  periodík (SKP) a článkov. V roku 2015 sme v SKP vytvorili 16 nových 
bibliografických záznamov a aktualizovali sme 1 046 bibliografických záznamov.  
Nových holdingov sme vytvorili 109, aktualizovali sme ich 1 346. V súbornom 
katalógu článkov sme vytvorili 1 351 nových bibliografických záznamov. 
 Naďalej kladieme dôraz na retrokonverziu knižničných katalógov, ktorá v roku 
2015 prebiehala v dvoch úrovniach: popri plnení bežných pracovných úloh a v rámci 
prioritného projektu. Vďaka retrokonverzii používateľ získava prehľad o fonde, 
uľahčuje mu vyhľadávanie dokumentov, ale jej prínos je aj pre odborných 
pracovníkov - pri doplňovaní fondu, pri vyraďovaní dokumentov a pod. V roku 2015 
bolo spracovaných 19 995 bibliografických záznamov monografií (23 746 zv.), 
v spolupráci s OVSŠ dohratých 728 zv. periodík k existujúcim záznamom. Spracovali 
sme aj 725 záznamov o gramoplatniach. Aj keď na tejto úlohe intenzívne pracujeme, 
ak chceme mať prehľad o kompletnom fonde monografií, stále je potrebné dohrať 
cca 450 000 záznamov monografií. V roku 2015 bolo zrealizované zlúčenie 
záznamov GER (databáza Nemeckej knižnice GI)  so záznamami SCK (katalóg 
dokumentov knižnice) a taktiež záznamy o používateľoch NK v knižnično-
informačnom systéme ALEPH. 
 V rámci historických tlačí vydaných do roku 1918 bolo bibliograficky 
spracovaných 763 titulov. Súčasťou bibliografických záznamov sú aj 
najzaujímavejšie obrazové materiály, ktoré sú dostupné v rámci jednotlivých 
tlačí. V roku 2015 bolo zosnímaných, upravených, popísaných a priradených cca 222 
digitálnych fotografií k 83 bibliografickým záznamom elektronického katalógu.  

 
Ochrana knižničného fondu 
 V posledných rokoch sa výrazne zhoršili klimatické podmienky vo všetkých 
suterénnych skladových priestoroch. Veľká časť z nich nespĺňa ani základné kritériá 
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na uloženie knižničných fondov. Nadmerná vlhkosť spôsobila, že sa na stenách 
čoraz viac rozširuje pleseň, ktorá postihla uložené knižničné fondy.  

Havarijný stav knižnica riešila už aj v predchádzajúcich rokoch. V tomto roku bola 
vykonaná chemická likvidácia plesní v časti skladových priestoroch (budova na 
Hlavnej 10 a Pribinove 1), ktorá  je  len   dočasným  riešením  havarijnej situácie. Pre 
ich úplnú likvidáciu a na odstránenie vlhkosti v suterénoch všetkých budov ŠVK je  
však  potrebné  zistiť  a odstrániť  príčiny  vlhkosti a tiež odstrániť vlhkú omietku zo 
stien. Veľmi dôležitou úlohou je tiež záchrana vlhkých a plesňami napadnutých 
knižničných fondov. Pleseň Aspergillus sp. rozširujúca sa vzdušnou cestou zle vplýva 
na zdravie pracovníkov a v konečnom dôsledku i na zdravie našich čitateľov. 
 Z historického fondu knižnice boli aj v roku 2015 na základe fyzickej analýzy 
vybraté najviac poškodené tlače na reštaurovanie a konzervovanie. Situácia 
v niektorých depozitoch historického fondu je taktiež dlhodobo nepriaznivá a jej 
následkom dochádza k postupnej degradácií nám zvereného kultúrneho dedičstva.  
 

Knižnično-informačné služby  

 Veľkú pozornosť sme venovali spokojnosti našich používateľov 
s poskytovanými službami. Za tým účelom sme pripravili niekoľko zmien vo 
výpožičných službách. (zriadenie salónika – relaxačno-študijného centra, 
modernizácia technického zariadenia knižnice – samoobslužný skener, nové PC 
a virtuálne PC na prehliadanie CD ROM-ov). K skvalitneniu služieb prispela aj 
neustála obmena fondu študovne kníh a Britského a jazykového centra, vydanie 
nového knižničného poriadku. Osvedčilo sa skrátenie výpožičnej lehoty 
najžiadanejších titulov, v dôsledku čoho sa začali realizovať 2-týždenné výpožičky a 
48 hodinové zo študovne kníh. Používatelia mohli sledovať nové tituly v on-line 
katalógu podľa obalov a obsahov dokumentov. Uvedené zmeny sa prejavili zvýšením 
počtu kladne vybavených objednávok na výpožičky a skrátením čakacej lehoty na 
rezervovaný dokument. Kvalitné služby  môže knižnica poskytovať len v príjemnom 
prostredí s moderným technickým vybavením (najmä PC a tlačiarní, samoobslužných 
skenerov), preto je nevyhnutná pravidelná obmena týchto zariadení. 
Vzhľadom na uvedené výsledky je potrebné zvýšiť úroveň propagácie knižnice 
a knižnica sa musí viac orientovať na moderné informačné technológie, elektronické 
knihy, digitalizované dokumenty a ich väčšiu publicitu. V snahe prilákať nových 
návštevníkov a udržať si starých chceme využívať relaxačno-vzdelávacie zóny, 
uľahčiť prístup k nedostatkovej literatúre, rýchlejšie spracovávať nové dokumenty. 
Pripravuje sa zjednodušenie prístupu k on-line katalógu prostredníctvom 
centralizovanej autorizačnej služby podľa prihlasovacieho čísla a nickov. K ľahšiemu 
prístupu ku fondom prispelo nové pracovisko Bibliotheca Cassoviensis zriadené 
počas EHMK KOŠICE 2013, zamerané na regionálne dokumenty z oblasti histórie, 
kultúry a miestopisu. 
 Prínosom je, že rastie počet používateľov, ktorí využívajú moderné knižničné 
služby - elektronické informačné zdroje (EIZ), najmä po umožnení vzdialeného 
prístupu k týmto zdrojom. Naši používatelia majú prístup k elektronickým knihám cez 
systém NAVIGA a digitalizovaným súborom z knižničných fondov ŠVK (periodiká, 
knihy, gramoplatne). Výsledkom digitalizácie v ŠVK v Košiciach je skutočnosť, že 
v roku 2015 sme zaznamenali až 196 770 prístupov do digitálneho katalógu. 
 Knižnica kládla veľký dôraz na kvalitné poskytovanie knižnično-informačných 
služieb v  rámci KIS Aleph21. V roku 2015 bolo v ŠVK registrovaných  6 343 
používateľov, z toho 2 515 nových členstiev. Okrem toho sme evidovali 330 
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partnerov pre medziknižničné výpožičné služby. Špecifikom vedeckej knižnice je, že 
viac ako tretinu používateľov knižnice tvoria noví čitatelia, práca s ktorými si vyžaduje 
viac pozornosti. V roku 2015 predstavovali noví čitatelia 39,7 %, kým v roku 2014 
37,9 %, rok predtým 36,7 % a v r. 2012 38,2 % zo všetkých používateľov knižnice. 
V porovnaní s rokom 2014 poklesli noví používatelia o 6,3 % a tento nadväzuje na 
zníženie počtu klientov z radov poslucháčov VŠ.  Títo tvorili v roku  2015 – 49,3 %, 
2014 – 52 %, v r. 2013 - 49 %, kým v roku 2012 až 64 %. Podľa oficiálnych 
štatistických ukazovateľov nastal úbytok vysokoškolských študentov na Slovensku, 
vrátane Košíc, a to vo veľkej miere ovplyvnilo pokles používateľov knižnice.   
 Podľa plánu na rok 2015 (6700 členov) sme ukazovateľ používateľov splnili na 
94,7 %. Návštevnosť knižnice sa v roku 2015 plánovala na 1074800 osôb, avšak 
v skutočnosti  sme dosiahli 1359500 návštevníkov, čo tvorilo 126,5 % z plánovaných 
ukazovateľov. Počet virtuálnych návštevníkov knižnice rástol s rozvojom 
informačných technológií  a rozšírením internetu medzi obyvateľmi. Na základe 
rozdielu medzi skutočnosťou a plánom sme analyzovali vzniknutý stav, vyhodnotili 
demografickú situáciu, ktorá má priamy vplyv na počty záujemcov o služby knižnice 
a premietneme to v pláne činnosti na rok 2016. 
 V oblasti výpožičiek sme zaznamenali plnenie plánu na 117,1 %, pri 
prezenčných výpožičkách to bolo 124,1 % a pri absenčných 102,4 %. Tieto čísla 
odrážajú skutočnosť, že hoci narastá počet návštevníkov knižnice, klesá počet 
návštev priamo v knižnici a tým i počet používateľov, naopak rastie počet nových 
druhov výpožičiek (digitálnych). Aj napriek tomu sa zvyšovala frekvencia návštev 
jednotlivých používateľov, ktorí trávili viac času v študovniach a viac využívali internet 
najmä na hľadanie informácií a využívanie elektronickej pošty. 
 Prínosom je, že rastie počet používateľov, ktorí využívajú služby s pridanou 
hodnotou ako sú rešerše, databázy, elektronické informačné zdroje (EIZ). Oceňujú 
najmä vzdialený prístup k týmto zdrojom. 

 
Bibliografická a výskumná činnosť 

Realizáciou bibliografickej a  vedeckovýskumnej práce a  úspešnou 
prezentáciou jej výsledkov doma i v zahraničí sme úspešne reprezentovali nielen 
samotnú inštitúciu, ale zároveň sme propagovali a upevňovali jej postavenie 
z celoslovenského i medzinárodného hľadiska. V rámci Osvedčenia MŠ SR 
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré sme v roku 2015 úspešne získali na 
obdobie ďalších 6 rokov, zameriavame svoju činnosť na realizáciu jednotlivých 
výskumných projektov v rámci Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, Dejín 
knižnej kultúry na Slovensku i inštitucionálnych projektov. Systematicky sme 
získavali poznatky nielen z dejín Slovenska vrátane jeho regiónov a konkrétnych 
oblastí, ale aj zo života zahraničných Slovákov, s cieľom prispieť do rozvoja 
kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. Pozornosť bola venovaná najmä 
biografickému a bibliografickému spracovávaniu, budovaniu vlastných 
špecializovaných bibliografických databáz a ich online sprístupňovaniu širokej 
verejnosti. Priebežne sme pracovali tiež na edičných výstupoch a nové poznatky sme 
prezentovali na vedeckých konferenciách, publikačnou i prednáškovou činnosťou, 
výstavou a pod. 

 

V oblasti  medzinárodnej spolupráce knižnica aj v roku 2015 plnila dlhodobé 
úlohy:  

 Rozvíjala   spoluprácu   so  zahraničnými  partnermi  z  USA,  Veľkej  
Británie a Nemecka v rámci InfoUSA, Britského a  jazykového centra 
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a  Nemeckej knižnice  GI  a  plnila  tak  funkciu  informačných  stredísk  pre  
dané  krajiny na východnom Slovensku.  

 Medzinárodná spolupráca sa realizovala prostredníctvom medzinárodnej 
výmeny kníh a periodík. Spolupracujeme najmä s knižnicami v Českej 
republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Ukrajine, s Library of 
Congres. Výmenu realizujeme aj s niektorými knižnicami SR. Celkom sme 
touto formou akvizície získali 98 dokumentov, čo predstavuje 98 % 
plánovaného prírastku získaného výmenou. 

 Stredisko patentových informácií pracuje v rámci medzinárodnej siete 
patentových informačných stredísk PATLIB. Viac o činnosti medzinárodnej 
siete patentových knižníc PATLIB sa uvádza na stránke www.epo.org.  

 Naďalej  sa  rozvíjala  spolupráca  s  českými  knihovníkmi v rámci Komisie 
pre služby, ktorá sa uskutočnila v Slovenskej pedagogickej knižnici 
v Bratislave. 

 Pri vedeckovýskumnej a bibliografickej činnosti je nevyhnutná zahraničná 
spolupráca, preto neustále rozširujeme a skvalitňujeme vzájomnú 
spoluprácu najmä s knižnicami z Česka (príspevok na Kolokviu českých, 
moravských a slovenských bibliografov) a z knižnicami a archívmi 
v Maďarsku (prezentácia edičných titulov v Sátoralhaújhely, spolupráca 
s OSZK Budapest), so záujmovými združeniami, ale i  so  súkromnými 
osobami najmä z  Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska a i. Cieľom 
medzinárodných podujatí i osobných stretnutí bolo predstaviť 
vedeckovýskumnú činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 
v súvislosti s činnosťou rodákov zo spoločných regiónov a nadviazať 
vzájomnú spoluprácu pri výskume spoločných dejín. Konkrétne výsledky 
výskumu sú uvedené v rámci príloh tohto dokumentu. 

 Knižnica už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Veľvyslanectvom ČR            
a Českým spolkom na Slovensku a pripravuje spoločné podujatia. 

 ŠVK v Košiciach zabezpečovala medzinárodné medziknižničné výpožičné 
služby podľa požiadaviek zahraničných partnerov i našich používateľov -  
v roku 2015 to bolo 64 výpožičiek. 

 

 Kultúrno-vzdelávacia činnosť bola zameraná na organizovanie odborných 
podujatí, kultúrno-vzdelávacích podujatí a  na prípravu a  realizáciu tematických 
výstav. Dosiahnuté výsledky v  tejto  oblasti (zrealizovaných 468 podujatí a 11 408 
návštevníkov) stále viac dokazujú, že knižnica je multikultúrnym centrom. Počet 
podujatí sa neustále zvyšuje. Ku skvalitneniu činnosti napomohlo vybudovanie 
a zriadenie moderného objektu kultúrno-vzdelávacieho centra ako aj otvorenie 
nového výstavného priestoru pre trojrozmerné predmety na Pribinovej ul.1.                                               
 Pre knihovníkov sa uskutočnila exkurzia knihovníkov Košického kraja do 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Okrem podujatí v rámci Týždňa 
slovenských knižníc, tradičných výstav, informatickej prípravy, exkurzií, rôznych 
vyučovacích hodín v knižnici, literárnych klubov a iných sa knižnica zapojila do 
festivalu Hory a Mesto. Toto podujatie sa stretlo s veľkým záujmom verejnosti (70 
účastníkov). Úspešné bola aj stretnutie študentov s predstaviteľmi Americkej 
obchodnej komory venované študijným pobytom a pracovných možnostiam.   
 V knižnici pracujú už od roku 2006 dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na 
organizovaní rôznych podujatí a vedú kluby v InfoUSA ( v roku 2015 – 7 + 3 osôb ). 
V záujme zvýšenia záujmu návštevníkov knižnice o túto činnosť sme pripravili zmluvu 
o o dobrovoľníckej činnosti. 
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 V oblasti informačných technológií bola pozornosť venovaná najmä plynulej 
prevádzke informačných systémov na všetkých pracoviskách knižnice, aktualizácií 
webovej stránky knižnice, prístupu ku katalógu, modernizácii IT a rozšíreniu siete. 
V tomto roku pokračujeme v projekte digitalizácie regionálneho fondu, aj mikrofilmov 
a mikrofiší, obalov a obsahov kníh. K dôležitým úlohám patrilo zabezpečenie 
informačnej bezpečnosti, ale i poskytovanie rešeršných a informačných služieb 
používateľom.  
 Kvalitatívne plnenie cieľových úloh je podrobne rozpísané v jednotlivých 
oblastiach knižničnej, informačnej, bibliografickej, výskumnej a inej činnosti v 4. 
kapitole tejto správy, kvantitatívne plnenie jednotlivých ukazovateľov p. príloha č. 4. 
 
Tab. č. 20 Plnenie hlavných úloh za roky 2013 - 2015 

Ukazovateľ Jedn. 2013 2014 2015 

Registrovaní používatelia osoby 8 406 7 073 

6 343 

 

Návštevnosť: 

z toho – www stránky 

     - osobná návšteva osoby 

919 577 

673 292 

246 285 

1 217 790 

979 791 

237 999 

1 359 685 

1 130 459 

229 041 

Výpožičky  spolu: 

 

z toho - absenčné 

      - prezenčné  kn. j. 

605 940 

 

256 849 

349 072 

585 917 

 

225 413 

360 504 

725 978 

204 369 

521 609 

MVS, MMVS kn. j. 3 562 4 773 3 364 

Informácie jedn. 70 081 72 054 76 756 

Užívatelia internetu osoby 19 380 19 121 19 171 

Rešerše počet 3 350 2 736 20 699 

Celkový knižničný fond  kn. j. 2 218 674 2 225 304 2 235 454

Prírastok  spolu: 

z toho - povinný výtlačok 

             nákup 

             výmena 

             dary + náhrady 

             bezodplat.  prevod kn. j. 

14 543 

7 578 

5 540 

113 

1 194 

118 

13 560 

7 007 

4 243 

97 

2 130 

83 

12 829 

6 794 

4 190 

109 

1 649 

87 

Prírastok kníh kn.j. 9 424 9 029 8 537 

Prírastok periodík roč. 1 529 1 507 1 462 

Prírastok špec. dokumentov kn. j. 3 590 3 024 2 830 

Úbytok KF kn. j. 269 050 6 930 2 679 

Revízia KF kn. j. 44 084 59 570 46 944 

Vydavateľská činnosť tituly 2 2 0 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia počet 515 360 468 
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10.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE  
 

 Základným  poslaním  knižnice  je  v  zmysle  zákona  NR SR  č. 183/2000 Z. z. 
o knižniciach v znení platných predpisov poskytovanie kvalitných výpožičných, 
informačných    a      poradenských   služieb,  zvyšovanie   spokojnosti   používateľov  
a podpora celoživotného vzdelávania.  

Na priamej realizácii služieb sa podieľajú: oddelenie výpožičných služieb 
a študovní, informačné a databázové centrum a oddelenia, ktoré poskytujú služby 
v špecializovaných študovniach - oddelenie špeciálnych fondov a služieb, oddelenie 
bibliografie a oddelenie historických fondov.  

Ku skvalitneniu knižnično-informačných služieb prispeli: 
 zmeny v knižničnom poriadku s cieľom ľahšej dostupnosti najžiadanejších 

dokumentov, 
 modernizácia technického vybavenia (samoobslužný skener a nové PC), ktorá 

bola schválená v prioritnom projekte Moderné knižničné služby - zvýšenie 
spokojnosti používateľov, 

 zmena výpožičnej lehoty najfrekventovanejších dokumentov na 2 týždne, 
 využívanie elektronických informačných zdrojov cestou vzdialeného prístupu, 
 komfortnejší  online prístup  k  starším novinám vo forme digitalizovaných 

dokumentov, 
 činnosť informačného a databázového centra a informačno-vedeckého centra 

(rešerše a vzdialený prístup k EIZ), 
 wifi vo všetkých priestoroch pre verejnosť (okrem študovne starých tlačí), 
 sprístupnenie salónika (6.11.2014), ktorý je zariadený moderným a pohodlným 

nábytkom, čím sa v knižnici vytvoril priestor pre tvorivú činnosť, oddych 
i štúdium, 

 systém dobrovoľníckej práce, v rámci ktorej dobrovoľníci  (5+3) bezplatne 
pomáhali InfoUSA pri organizovaní podujatí, 

 zriadenie centra regionálnych štúdií – Bibliotheca Cassoviensis s  voľným 
výberom, 2 depozitmi  a sústredením časti regionálnych fondov na jednom 
mieste. 

Za konkrétne výstupy činnosti ŠVK možno považovať: spracované knižničné 
dokumenty, realizované výpožičky, poskytnuté referenčné, poradenské a iné 
informačné služby a spracované rešerše. Dôležitými výstupmi sú tiež kultúrno-
spoločenské a vzdelávacie podujatia. 

Návštevnosť knižnice bude závisieť od jej napredovania a od spokojnosti 
používateľov. Riešením je vybudovanie relaxačnej zóny pre návštevníkov, priestoru 
na tímovú prácu, zlepšenie technického a interiérového vybavenia, zvýšenie počtu 
žiadaných titulov dokumentov, ich rýchlejšie spracovanie a sprístupnenie e-kníh. 
Veľkým problémom je zastarané technické vybavenie, najmä nedostatok 
samoobslužnej techniky. 

Preto sa budeme aj v budúcnosti jednoznačne orientovať na používateľa, 
budeme modernizovať a   prehodnocovať služby, viac využívať nové informačné 
technológie a elektronické informačné zdroje, a tak poskytovať čo najlepšie 
príležitosti na celoživotné vzdelávanie.  Cieľom je vytvoriť v knižnici čo 
najpríjemnejšie   prostredie,   aby    tu   návštevníci,    predovšetkým    mladí    ľudia 
a dôchodcovia trávili čo najviac času.  
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11. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV      
ORGANIZÁCIE 

 
 Štátna vedecká knižnica v Košiciach je univerzálnou verejnou vedeckou 
knižnicou a jej pôsobnosť je zameraná nielen na Košice a na územie východného 
Slovenska, ale prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby slúži 
používateľom celého Slovenska, ba aj zo zahraničia. Používateľské zázemie je veľmi 
rozmanité, používatelia knižničných služieb pochádzajú zo všetkých košických 
univerzít, stredných  a  iných škôl, zo štátnej správy, vedeckých a  výskumných 
ústavov, z rôznych významných ekonomických i podnikateľských subjektov. Tvoria 
ho vedeckí pracovníci, pedagógovia a študenti všetkých typov škôl, ekonómovia, 
právnici, štátni zamestnanci, pracovníci firiem, podnikatelia a  iná odborná verejnosť. 
Knižnica získala 37,9% nových používateľov.  V roku 2015  navštívilo osobne ŠVKK  
spolu 217 633 návštevníkov, z toho bolo 11 408 návštevníkov podujatí (viac o 23,8 % 
v porovnaní s rokom 2014). Okrem toho sa zvýšil počet on-line návštevníkov (1 130 
459). Najväčšie percento používateľov je z radov poslucháčov vysokých škôl 
(49,3%). Títo tvoria aj najväčšiu časť prechodných návštevníkov využívajúcich služby 
knižnice len na obmedzenú dobu. Demografická skladba obyvateľstva a pokles VŠ 
študentov ovplyvnili počty používateľov knižnice a prispeli k ich poklesu. V databáze 
používateľov bolo evidovaných spolu 26 108 používateľov, z ktorých v priebehu roka 
2015 aktívne využilo služby knižnice 6 343. Z toho bolo 2 515 nových. Najviac  
používateľov knižnice bolo vo veku 20 – 25 rokov a 26 – 35 rokov. Pozri nasledujúci 
graf: 
 Graf. č. 13 

 
 
 Používatelia vo veku 20 – 25 r. tvorili v roku 2013 – 48 %, r. 2014 – 53% a v r. 
2015 – 47 %.  O 4 % vzrástol počet používateľov vo veku 26 – 35 r. (r. 2013 - 21 %, 
r. 2014 – 17 %, r. 2015 – 21 %) . Používatelia vo veku 36 - 45 r. predstavovali v r. 
2013 – 12 %, r. 2014 – 10 % a v r. 2015 – 12 %. Dôchodcovia tvorili 4 %, kým v r. 
2014 - 3 %. O 3 % poklesli používatelia vo veku 15 – 19 r. Najväčší pokles sme 
zaznamenali u používateľov vo veku 19 – 25 r., čo sú potenciálni návštevníci 
vysokých škôl. 
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Používatelia podľa kategórie: 
 
 Graf č. 14:  

 
 
 V roku 2015 v porovnaní s r. 2014 podľa kategórie čitateľov poklesli 
poslucháči VŠ o 2,7 %, nezmenil sa pomer absolventov SŠ a zákazníkov s 1-
dňovým preukazom. Používatelia s 1-dňovým preukazom tvorili v r. 2013 – 15 %, 
kým v r. 2014 a v r. 2015 – 9 %. Zo všetkých používateľov tvorili VŠ študenti v roku 
2013 -  49%, v r. 2014 – 52% a v r. 2015 – 49,3 %. Absolventi VŠ vzrástli o 2 % (v r. 
2013 – 20 %, r. 2014 – 22 %, r. 2015 – 24 %). O 1 % vzrástli počty používateľov – 
cudzincov. Služby knižnice najviac využívali poslucháči VŠ a absolventi vysokých 
škôl – spolu 73 %. Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a 
strednými školami, v rámci ktorej pre poslucháčov a študentov pravidelne 
zabezpečovali informatickú výchovu, exkurzie a poskytovali základné informácie o 
knižnici a jej fonde, čím si vychováva svojich potenciálnych používateľov. Pre nových 
členov sme realizovali vstupné inštruktáže. ŠVK v Košiciach poskytovali svoje služby 
používateľom od 15 rokov. 
  Štátna vedecká knižnica v Košiciach je rozpočtovou organizáciou, ktorej 
činnosť je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Aj v roku 2015 plnila úlohy 
vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a plánu hlavných činností na daný rok. Knižnica 
patrí medzi najväčšie a najnavštevovanejšie inštitúcie v regióne, je prístupná širokej 
verejnosti. Rozsahom svojich služieb a fondov jej patrí 3. miesto medzi knižnicami na 
Slovensku. 
 Pozitívne môžeme hodnotiť činnosť knižnice vo vzťahu k používateľovi.  
V priebehu roka boli zrealizované viaceré úlohy zamerané na skvalitnenie služieb 
používateľom: 

 Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum - po ukončení rekonštrukcie 
objektu na Pribinovej ul. sa skvalitnili služby knižnice vytvorením nového 
pracoviska Bibliotheca Cassoviensis, zlepšili podmienky na prezentáciu 
knižnice a uskladnenie knižničného fondu. Vytvoril sa voľný prístup 
k regionálnym dokumentom a ich sústredenie na jednom mieste a zakúpil sa 
skener na mikrofilmy. 

 Smerovanie knižnice k moderným službám (elektronické informačné zdroje 
a vzdialený prístup k nim, plné texty dokumentov, ponuka e-books, rešerše, 
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prístup k internetu). Činnosť informačno-vedeckého centra v priestoroch 
strediska vedecko-technických informácií a zavedenie  vzdialeného prístupu 
k  EIZ  je zameraná na odborníkov z rôznych oblastí a podnikateľov, narastá 
počet prihlásených používateľov a počet zrealizovaných rešerší. 

 Modernizácia knižničných služieb – spokojnosť používateľov (modernizácia 
technického zariadenia knižnice ako samoobslužný skener, nové PC),  
vytvorenie nových priestorov - salónika ako tvorivého centra s relaxačnou 
zónou). 

 Sprístupnenie wifi napojenia na internet na všetkých pracoviskách prístupných 
verejnosti (okrem študovne starých tlačí). 

 Obsahová previerka študovní a neustála aktualizácia ich fondov, čím 
používatelia získali možnosť okamžitého prístupu k nedostatkovým 
dokumentom a možnosť krátkodobej výpožičky zo študovne kníh. 

 Príprava nového Knižničného poriadku ŠVK v Košiciach a prihláška za čitateľa 
v anglickom jazyku z dôvodu vyššej návštevnosti zahraničných používateľov 
v študovniach. 

 Pokračovanie digitalizácie a sprístupnenie na internete v on-line katalógu - 
obaly a obsahy kníh, on-line katalóg gramofónových platní s hudobnou 
ukážkou, historické periodiká s plnými textami, medzivojnové regionálne 
noviny. 

 Kultúrno-vzdelávacia činnosť - knižnica predstavovala významné miesto 
v oblasti kultúry a vzdelanosti v regióne. Dosvedčuje to aj počet 
zrealizovaných podujatí. Priestory kultúrno-vzdelávacieho centra našej 
knižnice sa stali miestom kultúrneho vyžitia nielen pre našich čitateľov, ale aj 
pre širokú verejnosť. 

 „Prines a daruj. Zober a čítaj“ – používatelia pozitívne prijali a podieľali sa na 
akcii výmeny vlastných kníh. 

Kvalitu knižnično-informačných služieb v roku 2015 potvrdzuje: 
 zvyšujúci sa počet virtuálnych návštevníkov, 
 rast počtu výpožičiek, najmä digitálnych, 
 vyšší počet podaných odborných informácií našimi pracovníkmi, 
 rast počtu používateľov vzdialeného prístupu do digitálneho katalógu knižnice, 

do elektronických informačných zdrojov (vyšší počet rešerší, využívanie 
plných textov cez on-line katalóg a elektronických kníh), 

 rast počtu zahraničných návštevníkov o 24,7%,  
 veľký záujem používateľov internetu v knižnici, 
 rast počtu podujatí a návštevníkov. 

 Cieľom knižnice je naďalej pokračovať v skvalitňovaní knižnično-informačných 
služieb. Na základe stratégie a koncepcie rozvoja knižnice sme rozpracovali projekty 
na skvalitnenie propagácie o označenia knižnice, voľný prístup k regionálnym 
dokumentom a ich sústredenie na jednom mieste, na vytvorenie príjemných 
vzdelávacích a relaxačných zón pre návštevníkov knižnice. Budeme systematicky 
dopĺňať knižničný fond a tiež pokračovať vo vzdelávacích aktivitách pracovníkov aj 
používateľov. Veľkú pozornosť budeme venovať vedecko-výskumným úlohám, 
historickým fondom a naďalej klásť dôraz na ochranu knižničného fondu. 
 
 
V Košiciach 17. 2. 2016       JUDr. Ján Gašpar  
           riaditeľ 



 

 
Príloha č. 1 Organizačná schéma ŠVKK platná od 15.10.2015 

 
 

 



 

 

Príloha č. 2 

 
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia v roku 2015 
 
Výstavy 
 

Storočie s mestskou pouličnou - „Príbeh košickej električky“. Výstava 
v spolupráci s Historickou spoločnosťou mestskej dopravy v Košiciach (január, ŠVK 
v Košiciach, Hlavná 10).  
 
Advokácia včera a dnes. Výstava o histórii, súčasnosti a význame advokácie. 
Výstava v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou v Bratislave 
a Univerzitnou knižnicou v Bratislave (január - pokračovanie výstavy z roku 2014, 
ŠVK v Košiciach, Hlavná 10).  
  
Slovenská ilustrovaná kniha v 20. storočí  II. Výber z fondu Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach zo 70. až 90. rokov. 1. časť. Výstava kníh doplnená medailónmi 
ich tvorcov, ilustrátorov a grafikov (január – august, ŠVK v Košiciach, výstavná 
miestnosť v západnom krídle budovy na Pribinovej 1).  
  
Českí divadelníci a hudobníci v  Košiciach po roku 1918. Výstava v spolupráci 
s Divadelným ústavom v Bratislave a Štátnym divadlom v Košiciach pripravená 
z fondu ŠVK v Košiciach, z archívu DÚ a ŠDK a fondu VKJB v Košiciach (január – 
február, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1)  
  
Kolorit slovenského ornamentu. Výstava o histórii slovenského ornamentu, 
prezentujúca osobnosti, ktoré sa venovali zberateľstvu ľudového umenia, a autorov, 
v dielach ktorých dominuje ornament (január –marec, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, 
požičovňa).  
  
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Výstava k 330. výročiu narodenia 
svetoznámeho nemeckého skladateľa barokovej hudby a slávneho organistu, 
pripravená z knižničného fondu ŠVK v Košiciach (marec – apríl, ŠVK v Košiciach, 
Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).  
  
Joga v Košiciach - 40 rokov histórie. Výstava ilustruje vývoj jogy v Košiciach, ako 
aj momentky z rôznych jogových akcií doma aj v zahraničí. Autori R. Klik a G.M. 
Timčák v nej predstavujú fotodokumentáciu, materiály z kroniky a 3D exponáty (apríl, 
ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, požičovňa).  
  
Vojna v Tichomorí v rokoch 1942-1945 z pohľadu umelca. Výstava k 70. výročiu 
ukončenia 2. svetovej vojny. Výber z kresieb, skíc a akvarelov viacerých 
amerických výtvarných umelcov, ktorí slúžili v Tichomorí. Výstava v spolupráci 
s Veľvyslanectvom USA v Bratislave (máj, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie 
centrum, Pribinova 1).  
 
Spomienka na obete Holokaustu. Výstava posterov zorganizovaná v spolupráci 
s Gymnáziom Alejová (máj, ŠVK v Košiciach, InfoUSA). 
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Johann Wolfgang Goethe(1749-1832) a Friedrich Schiller (1759-1805). Triumf 
géniov. Výstava z fondov ŠVK v Košiciach o živote a diele dvoch velikánov 
európskej kultúry, pri príležitosti 210. výročia úmrtia Friedricha Schillera (jún – 
september, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).  
 
Takí ako my: výstava fotografií mladých rómskych fotografov z Vtáčkoviec. 
Spolupracovali: Veľvyslanectvo USA v Bratislave a neziskové organizácie Roma 
learning to fly, Darkroom Project. (jún, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, požičovňa).  
  
Vzácne knihy vo vynovenom šate. Výstava fotodokumentácie reštaurátorských 
zásahov konzervátorského a reštaurátorského pracoviska ŠVK v Košiciach (júl – 
august,  ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, požičovňa).  
 
 Košická bohéma na stránkach časopisu Kassai Szinházi Ujság. Výstava 
dokumentuje divadelný a umelecký život Košíc v prvých dvoch dekádach 20. 
storočia. Zároveň je svedectvom prvých literárnych či grafických pokusov 
nastupujúcej mladej generácie umelcov. Výstava v slovenskom a maďarskom jazyku 
je pripravená z košického týždenníka z rokov 1911-1923, publikácií a periodík 
z fondu ŠVK v Košiciach a materiálov od súkromných zberateľov a ďalších inštitúcií 
(september – október, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).  
 
Slovenská ilustrovaná kniha v 20. storočí  II. Výber z fondu Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach zo 70. až 90. rokov. 2. časť. Výstava kníh doplnená 
medailónmi ich tvorcov, ilustrátorov a grafikov, ako Oľga Bajusová, Igor Benca, 
Róbert Brun, Jozef Cesnak, Marián Čapka, Stano Dusík a Maja Dusíková, Peter 
Kľúčik, Igor Rumanský a i. Vystavené budú aj knihy východoslovenských 
výtvarníkov, ktorí k svojej tvorbe pridali aj ilustrácie (september – december, ŠVK 
v Košiciach, výstavná miestnosť v západnom krídle budovy na Pribinovej 1).  
  
Svetové výstavy – mosty do budúcnosti. Výstava z knižných a časopiseckých 
fondov ŠVK v Košiciach pri príležitosti konania EXPO 2015 v Miláne (október, 
november - Týždeň vedy a techniky na Slovensku, december, ŠVK v Košiciach, 
Hlavná 10, požičovňa – prízemie).  
  
Ľudovít Štúr 1815-1856. Výstava z knižničných fondov ŠVK v Košiciach v „Roku 
Ľudovíta Štúra“ pri príležitosti 200. výročia narodenia významnej osobnosti 
slovenských a českých dejín, zakladateľa modernej slavistickej vedy (október – 
december, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).  
  
Košická kníhtlač v zrkadle času. Výstava prezentujúca kultúrne dedičstvo 
z produkcie košických typografov od 17. storočia do roku 1945. (december, ŠVK 
v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).  
 
 
 Štátna vedecká knižnica v Košiciach v roku 2015 zapožičala svoje výstavy 
týmto inštitúciám: Zemplínska knižnica v Trebišove, Gemerská knižnica Pavla 
Dobšinského v Rožňave, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, 
Dom Matice slovenskej Rimavská Sobota, Levočská mestská knižnica, Krajská 
knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Podduklianska knižnica vo Svidníku. 
 



 
69 

Prednášky, besedy, školenia a prezentácie 
 
19.2.2015 odborný seminár na tému extrémizmus a radikalizmus v spolupráci 
s Veľvyslanectvom USA v SR. 
 
V Týždni slovenských knižníc  (23. – 28. 3. 2015) sme realizovali Deň otvorených 
dverí - západné krídlo ŠVK v Košiciach, Pribinova 1 (rekonštruované zo 
štrukturálnych fondov v rámci EHMK KOŠICE 2013) – konala sa prehliadka študovní 
Bibliotheca Cassoviensis, pôvodnej väzenskej cely, výstavy a skladov, pre verejnosť 
a neskôr pre študentov Prešovskej univerzity sa konala prezentácia jedinečnej 
výstavy Slovenská ilustrovaná kniha v 20. storočí – všetko z fondov Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach. Premietanie filmu a následná diskusia s riaditeľom festivalu 
Hory a mesto p. Alanom Formánkom bolo podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach 
už 5-krát a je súčasťou celoslovenského festivalu, ktoré sa stretáva s veľkým 
záujmom verejnosti. V študovni starých tlačí Pri Miklušovej väznici 1 sa konal Deň 
otvorených dverí s tematickou výstavou – Ľudovít Štúr a slovenčina v historickom 
fonde ŠVK v Košiciach. Podujatie pod názvom Mentor Network Program za účasti 
riadiacich pracovníkov významných firiem a vysokoškolských študentov bolo taktiež 
organizované v rámci uvedeného týždňa. 
 
1.1.2015 Metodický seminár pre učiteľov nemeckého jazyka (v spolupráci 
s Metodicko-pedagogickým centrom v Košiciach). 
   
10.7.2015 Prednáška Riešenie konfliktných situácií s lektorom z Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru Košice.  
 
24.9.2015 Prezentácia jazykových študovní ŠVK v Košiciach počas Európskeho dňa 
jazykov na Hlavnej ul. v Košiciach 
 
28.9.2015 Kreatívna výučba pre študentov 21. storočia - workshop pre učiteľov A.j. 
v spolupráci so Slov. komorou angličtinárov.  
 
15.10. 2015 Verejná prezentácia "Letná dovolenka inak, alebo Dobrovoľníctvo 
v Kambodži" - stretnutie s James a Valerie Moliterno.  
 
25.10.2015 Workshop na temu "Domáce násilie" , hosť p. Scott Jenkins (v spolupráci 
s veľvyslanectvom USA a NGO Fenestra).  
 
9.11.2015 Deň otvorených dverí v Stredisku VTI spojený s prezentáciou služieb 
(v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku). 
 
11.11.2015 Prezentácia zborníka Poznávanie dejín Slovenska v spolupráci 
s Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach. 
 
21 videokonferencií, vrátane digitálneho spojenia účastníkov programu určeného pre 
mladých právnikov „Comparative Legal Ethics for Slovakia“. 
 
13 tematických podujatí v rámci projektov verejnej diplomacie v InfoUSA v spolupráci 
s Veľvyslanectvom USA na Slovensku, Fulbrightovou komisiou v SR, Americkou 
obchodnou komorou a ďalšími partnermi. 
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12 ambasádnych návštev z Veľvyslanectva USA na Slovensku, z toho 2-krát 
s veľvyslancom USA v SR p. Theodorom Sedgwickom 
 
SPOZNÁVAJME USA - Premietanie filmov v InfoUSA v rámci Filmového klubu, 33 
verejných premietaní. 
CHAT  ROOM – diskusný klub pri InfoUSA, 21 podujatí. 
 
Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach – 8 
podujatí. 
 
 
Iné podujatia  
 
29.5.2015 Slávnostná ceremónia odovzdávania nemeckých jazykových diplomov 
študentom gymnázií východného Slovenska. 
 
15.10.2015 Dní českej kultúry – čítanie z knihy Stephena Clarka - (salónik v ŠVK 
Košice)  
 
23.5.2015 Exkurzia 13 pracovníkov knižnice do Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
v Levoči v spolupráci s krajskou pobočkou SSK v Košiciach  
 
Prezentácia 6 odborných publikácií Slovenskej národnej knižnice v Martine (máj 
2015, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).  
 
8.12.2015 Workshop Práca s literatúrou pri vyučovaní nemeckého jazyka 
(v spolupráci s GI Bratislava). 
 
Filmové popoludnia v nemeckej knižnici GI (premietanie hraných  a dokumentárnych 
filmov nemeckej proveniencie v pôvodnom znení) – 41 x. 
 
ALTERNATÍVNE VYUČOVACIE HODINY v anglickom jazyku - 5 vyučovacích hodín 
v Info USA spojených s diskusiou na rôzne témy.  
 
Hodiny nemeckého jazyka v školiacom centre – 58 vyučovacích hodín. 
 
Premietanie dokumentárneho filmu o Nemecku + prehliadka nainštalovaných výstav 
v Kultúrno-vzdelávacom centre – 4x.  
 
Informatická príprava študentov – 53 stretnutí s 1 177 účastníkmi. 
 
Exkurzie – Nemecká knižnica GI: 36, InfoUSA: 19, Britské a jazykové centrum: 6, 
študovňa starých tlačí: 5. 
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Príloha č. 3 

Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach  a poradách 
v rámci SR v roku 2015 

  

Dátum Pracovník 
Miesto 
konania Podujatie 

19.1.2015 Ing. Nagyová Bratislava Pracovné stretnutie v Goetheho Institute  

21.1.2015 Ing. Biathová B.Bystrica Školenie ekonomických pracovníkov 

21.1.2015 M. Lipová B.Bystrica Školenie ekonomických pracovníkov 

10.-12.2.2015 Ing. Biathová Bratislava  Pracovné stretnutie na MK SR 

21.-23.4.2015 Ing. Krištof Jasná Konferencia : Digitálna knižnica 

4.3.2015 Mgr. Blašková Sp. Nová Ves Porada bibliografov regionálnych knižníc / KSK 

11.-12.3.2015 Mgr. Viktor Szabo Svidník Medzinár. ved. Konfer. „Boje v Karpatoch 1915“ 

19.3.2015 Mgr. Jeszenicsova Prešov Výstava ABC stavebníctva 

19.3.2015 E. Szabóova Prešov Výstava ABC stavebníctva 

25.3.2015 Dr. Timková Bratislava Nákup kníh do ŠVK 

25.3.2015 Mgr. Slezáková Bratislava Výstava zahraničnej literatúry 

27.3.2015 Mgr. Blašková Rim.Sobota Prezentácia zborníka Gemer-Malohont 

9.4.2015 Ing. Krištof Bratislava Pracovná porada informatikov 

23.4.2015 Mgr. Fabrici Bratislava Prednáška : Možnosti štúdia v USA 

6.-7.5.2015 Mgr. Kurucová Martin SNK Príspevok na konferencii Dejiny knižnej kultúry 

20.5.2015 JUDr. Gašpar Bratislava Slávnostné odovzdávanie cien za 2014 

19.5.2015 Ing. Nagyová Nitra akvizícia FL 

19.5.2015 E. Szabóová Nitra akvizícia FL 

2.-4.6.2015 PhDr. Petercová Bratislava Národná komisia pre služby 

8.-9.6.2015 PhDr. Petercová  Bratislava KOLOKVIUM 

10.6.2015 Mgr. Popovičová 
Bratislava/  
Trnava Stretnutie SUWECO a nákup kníh na Trnavskej univ. 

10.6.2015 Ľ. Doláková 
Bratislava/  
Trnava Stretnutie SUWECO a nákup kníh na Trnavskej univ. 

20.8.2015 Ing. Nagyová Nitra Agrokomplex – výstava – akvizícia FL 

20.8.2015 A. Silvášiová Nitra Agrokomplex – výstava – akvizícia FL 

9.9.2015 Mgr. Szabo Prešov Bibliografický deň 

9.9.2015 Ing. Červeňáková Prešov Bibliografický deň 

9.9.2015 Dr. Timková Prešov Bibliografický deň 

29.9.2015 Mgr. Fabrici B.Bystrica Seminár : „10. rokov InfoUSA v ŠVK - B.Bystrici“ 

29.9.2015 Ing. Nagyová Liptovský Ján Konferencia „Knižnice 2015“ 

29.9.2015 Ing. Krištof Liptovský Ján Konferencia „Knižnice 2015“ 

6.-7.10.2015 Ing. Nagyová Bratislava Seminár : „Elektronické a zvukové knihy“ 

9.-11.2015 Ing. Krištof Jasná Konferencia „Digitálna knižnica“ 

9.-11.2015 Dr. Petercová Jasná Konferencia „Digitálna knižnica“ 
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11.-13. 11.2015 Mgr. V.Farah Bratislava SAV 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku “Akadémia  
rómskych štúdií“ 

18.11.2015 M. Bárányová B.Bystirca 
Prezentácia projektu „Konsolidácia IKT nástrojov MK 
SR a podriadených inštitúcií – elektroniz. registratúry“ 

18.11.2015 B. Kofčáková B.Bystrica 
Prezentácia projektu „Konsolidácia IKT nástrojov MK 
SR a podriadených inštitúcií – elektroniz. registratúry“ 

11.12.2015 Mgr. Blašková Michalovce Prezentácia Lexikonu košičanov 

 
 
 

Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach v zahraničí 
 v roku  2015 

 

Dátum Pracovník Miesto konania Podujatie 

8.-12.3. Mgr. Fabrici Viedeň/Rakúsko Školenie pracovníkov InfoUSA centier 

20.-22.4. Ing. Nagyová Nemecko/Mníchov Konferencia PATLIB 

22.4.-24.4. Ing. Nagyová  ČR/Praha Odborné školenie GI 

17.4.2015 
Mgr.Feniková 
Čarnogurská Maďarsko/Budapešť 

Štúdium materiálov v archíve v Budapešti 
k Dejinám knižnej kultúry 

23.4. Mgr. Blašková 
Maďarsko/  
Satoralyjaújhély Workshop 

23.4. Mgr. Szabo 
Maďarsko/  
Satoralyjaújhély Workshop 

23.4. Mgr. Poklembová 
Maďarsko/  
Satoralyjaújhély Workshop 

25.-27.5.2015 PhDr. Petercová ČR/Praha INFORUM - workshop 

6.10.2015 Mgr. Blašková Maďarsko/Miškolc Medzinárodná konferencia knihovníkov 

6.10.2015 Mgr. Otvös Maďarsko/Miškolc Medzinárodná konferencia knihovníkov 

13.-15.10.2015 Mgr. Szabo Maďarsko/Budapešť 
Školenie : Ochrana, digitalizácia 
a archivácia kníh 

13.-15.10.2015 Mgr.Otvös Maďarsko/Budapešť 
Školenie : Ochrana, digitalizácia 
a archivácia kníh 

1.-3.11.2015 Mgr. Fabrici ČR/Brno Education USA workshop 
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Príloha č. 4 
 

Štatistika plnenia úloh v ŠVK v Košiciach za rok 2015 a ich plnenie v %  

p.č. názov ukazovateľa jedn. plán plnenie  % 

K N I Ž N I Č N Ý FOND 

DOPLŇOVANIE 

  KNIHY           

1     povinný výtlačok kn.j. 3 500  3 570   102,0  

2     nákup - slovenský kn.j. 1 400  1 575   112,5  

3     - zahraničný kn.j. 2 090  2 167   103,7  

4     - e-knihy    10   3   30,0  

5     - spolu kn.j. 3 500  3 745   107,0  

6     výmena - príjem kn.j.  100   98   98,0  

7     - odoslané kn.j.    57    

8     dary  - knihy kn.j.  700  1 046   149,4  

9     - e-knihy kn.j.    1    

10     náhrady   kn.j.  200   77   38,5  

11   knihy spolu   kn.j. 8 000  8 537   106,7  

  PERIODIKÁ           

12     povinný výtlačok roč. 1 000  1 077   107,7  

13     nákup slovenský roč.  49   49   100,0  

14                   - pre študovňu periodík roč.  33   33   100,0  

15                   - pre výmenu roč.  16   16   100,0  

16     nákup zahraničný roč.  33   32   97,0  

17     nákup český roč.  153   145   94,8  

18     dary slovenské roč.  70   87   124,3  

19     dary zahraničné roč.  50   61   122,0  

20      z toho:  NK roč.  16   16   100,0  

21                  InfoUSA roč.    0    

22     výmena - príjem   roč.  10   11   110,0  

23     výmena - odoslané   čís.    99    

24     evidencia čísel   čís. 22 000  22 128   100,6  

25   periodiká spolu roč. 1 365  1 462   107,1  

  ŠPECIÁLNE DOKUMENTY         

26     normy - povinný výtlačok (PV) kn.j.  50   147   294,0  

27     firemná literatúra - PV kn.j. 2 000  2 000   100,0  

28     patentové spisy - bezodplatný prevod kn.j.  50   87   174,0  

29    audioCD  - nákup kn.j.    106    

30    audioCD  - dar kn.j.    177    

31    elektron. (DVD,CD ROM a i.) - nákup kn.j.    113    

32    elektron. (DVD,CD ROM a i.) - dar kn.j.    200    

33   špec. kn. fondy spolu kn.j. 2 100  2 830   134,8  

34   doplňovanie spolu kn.j. 11 465  12 829   111,9  
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SPRACOVANIE 

  KNIHY           

35     akces   kn.j. 8 000  8 795   109,9  

36     syst. klasifikácia kn.j. 8 000  8 941   111,8  

37     menný popis kn.j. 8 000  8 659   108,2  

38     kontrola (redakcia) kn.j. 8 000  8 363   104,5  

39     retrokonverzia zázn. 19 000  19 995   105,2  

  PERIODIKÁ           

40     katalogizácia kn.j. 1 500  1 554   103,6  

41     signovanie   kn.j. 3 000  3 105   103,5  

42     väzba v Alephe kn.j. 3 000  3 105   103,5  

43     retrospekt. dohrávanie zväzkov kn.j. 1 000   728   72,8  

  
SÚBORNÝ KATALÓG 
          

    Periodiká           

44     aktualizované lokačné údaje zázn.   1 346    

45   
  nové lokačné údaje 
  zázn.    109    

   Články           

46 
nové bibliografické záznamy 
  zázn.   1 351    

  ŠPECIÁLNE DOKUMENTY - katalógy         

47     normy   zázn.  50   147   294,0  

48     firemná literatúra zázn. 2 000  2 000   100,0  

49     patentové spisy zázn.  50   87   174,0  

50     audioCD   zázn.  280   283   101,1  

51     elektronické zázn.  320   313   97,8  

52   špeciálne kn. fondy spolu zázn. 2 700  2 830   104,8  

53   spracovanie spolu zázn. 12 200  13 179   108,0  

REVÍZIA A VÄZBA 

  REVÍZIA           

54     OSF knihy, časopisy, nezv., strat. kn.j. 4 500  10 133   225,2  

55     Nemecká knižnica kn.j.  200   200   100,0  

56     špeciálne dokumenty kn.j. 17 200  16 065   93,4  

57     odd. výpožičných služieb a študovní kn.j. 6 500  9 225   141,9  

58     InfoUSA   kn.j. 2 300   0   0,0  

59     Britské centrum kn.j. 4 000  4 897   122,4  

60     príručka konzultantských služieb kn.j. 3 000  6 313   210,4  

61     dokumentov v PK kn.j.    111    

62   revízia spolu kn.j. 37 700  46 944   124,5  

63   úbytok kníh, periodík, firemnej literatúry kn.j. 1 120  2 679   239,2  

  VÄZBA v knižnici         

64     tvrdá - náhrady, preväzba kn.j  200   163   81,5  

65            - noviny zväzky  150   0   0,0  

66            - časopisy zväzky  150   89   59,3  
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67     mäkká - náhrady, preväzba                       kn.j  260   487   187,3  

68            - edičná činnosť, súpisy kn.j  150   104   69,3  

69     iné  - obaly, škatule ks  200   396   198,0  

70           - šitie časopisov drôtom ks    0    

71           - rezanie ks   6 000    

   Väzba dodávateľsky         

72            - periodiká zväzky 1 350  1 000   74,1  

73   väzba spolu   zväzky 2 460  1 843   74,9  

S L U Ž B Y K N I Ž N I C E   

74   REG. POUŽÍVATELIA (OVSaŠ, NK) osoby 6 700  6 343   94,7  

75      z toho noví   osoby 2 580  2 515   97,5  

76      vyradenie čitateľov osoby 1 900  4 049   213,1  

  NÁVŠTEVNOSŤ         

77     odd. výpožičných služieb a študovní osoby 213 000  202 538   95,1  

78     študovňa starých tlačí osoby  200   199   99,5  

79     Stredisko VTI, Nem. knižnica osoby 5 600  5 298   94,6  

80     západné krídlo, Pribinova 1   6 000  9 598   160,0  

81     - z toho Bibliotheca Cassoviensis osoby  350   450   128,6  

82   
  návštevnosť podujatí 
  osoby 7 500  11 408   152,1  

83   
  služby + podujatia spolu 
  osoby 232 300  229 041   98,6  

84     návštevnosť www stránky ŠVKK osoby 850 000  1130 459   133,0  

85     návštevnosť spolu osoby 1074 800  1359 500   126,5  

VÝPOŽIČKY   

  Absenčné           

86     odd. výpožičných služieb a študovní kn.j. 96 000  92 183   96,0  

87     z toho:    AVD, multimédiá kn.j. 2 000  2 207   110,4  

88     prolongované (ÚAVS) kn.j. 80 000  81 709   102,1  

89     MVS a MMVS kn.j. 3 800  3 364   88,5  

    KÓPIE a tlač z PC         

90     odd. výpožičných služieb a študovní jedn. 13 000  18 500   142,3  

91     študovňa starých tlačí jedn.  300   418   139,3  

92     Stredisko VTI jedn.  600   827   137,8  

93     spolu jedn. 13 900  19 745   142,1  

94     firemná techn. lit. kn.j.  300   284   94,7  

95     Nemecká knižnica   kn.j. 5 500  7 084   128,8  

96   absenčné spolu kn.j. 199 500  204 369   102,4  

  Prezenčné         

97     v študovni odbornej lit. kn.j. 150 000  151 280   100,9  

98     v študovni periodík a čitárni kn.j. 90 000  90 854   100,9  

99     v študovi InfoUSA-Košice kn.j. 2 000  3 142   157,1  

100    v Britskom centre kn.j. 3 500  3 090   88,3  

101    v študovní starých tlačí kn.j.  600   727   121,2  

102    v Stredisku VTI kn.j. 13 000  12 820   98,6  
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103    Nemecká knižnica kn.j. 4 500  4 416   98,1  

104    odd. výp. služieb a študovní, prízemie kn.j. 55 000  56 435   102,6  

105    audiovizuálne dokumenty, multimédiá kn.j.  500   221   44,2  

106    Bibliotheca Cassoviensis kn.j.  700   983   140,4  

107    mikrofilmy   kn.j.  100   61   61,0  

108    elektronické vrátane digitálnych kn.j. 100 000  196 770   196,8  

109    odd. správy fondov zväzky  500   810   162,0  

110  prezenčné spolu kn.j. 420 400  521 609   124,1  

111  výpožičky spolu kn.j. 619 900  725 978   117,1  

  BIBLIOGRAFICKÁ         

  A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ         

  Bibliografické bázy         

112    nové záznamy zázn. 3 020  2 396   79,3  

113    retrokonverzia zázn.  100   60   60,0  

  BIBLIOGRAFIE,         

  SÚPISY, REŠERŠE         

  Bibliografie, súpisy         

114    bibliografia   jedn.  1   0   0,0  

115    odd. historických fondov jedn.  0   0   0,0  

  Rešerše - vyhľadávania         

116    informačno-vedecké centrum EIZ zázn. 2 000  20 449  1 022,5  

117  
z elektronických nosičov - IDC 
  jedn.  260   250   96,2  

118  
počet záznamov 
  zázn.   9 750    

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ A INTERNET 

    náročné bibl. inf.         

119      Bibliotheca Cassoviensis jedn.  150   181   120,7  

120      študovňa starých tlačí jedn.  100   83   83,0  

121      spolu jedn.  250   264   105,6  

    informácie - odd. výpož. služieb a študovní         

122      faktografické jedn. 33 300  32 093   96,4  

123      dokumentografické jedn. 6 500  7 061   108,6  

124      e-mailom   jedn. 1 400  1 627   116,2  

125      inf. v študovniach - ŠK,ŠP,InfoUSA  jedn. 20 000  34 047   170,2  

126      spolu jedn. 61 200  74 828   122,3  

127      informácie v NK jedn.  600   620   103,3  

128      Stredisko VTI jedn.  600   617   102,8  

   informácie IDC         

129      z databáz IDC a internetu    450   427   94,9  

130      spolu   1 650  1 664   100,8  

   užívatelia internetu         

131    - Stredisko VTI osoby 1 000   915   91,5  

132    - Nemecká knižnica   osoby  300   299   99,7  

133    - odd. výpožičných služieb a študovní   osoby 16 700  17 957   107,5  
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134      spolu osoby 18 000  19 171   106,5  

135  informácie spolu jedn. 81 100  78 620   96,9  

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ, TEÓRIA 

  REZORTNÝ VÝSKUM         

136    odd. historických fondov - staré tlače titl.  750   763   101,7  

  KONZULTAČNO-PORADENSKÁ         

  A METODICKÁ ČINNOSŤ         

137    praktikanti   osoby    1    

138    porady, semináre jedn.    1    

139         - počet návštevníkov osoby    14    

140    besedy, prednášky jedn.    0    

141         - počet návštevníkov osoby    0    

142    inštruktáže   jedn.    9    

143    informatická príprava jedn.  40   64   160,0  

144         - počet návštevníkov osoby  950  1 411   148,5  

145    odb. príprava prac. osoby    61    

146    exkurzie   jedn.  40   30   75,0  

147    kolektívne podujatia InfoUSA jedn.  60   99   165,0  

148         - počet návštevníkov osoby 1 500  1 811   120,7  

149    kolektívne podujatia v BC jedn.  20   18   90,0  

150         - počet návštevníkov osoby  500   356   71,2  

151    KVC a iné   jedn.  50   58   116,0  

152         - počet návštevníkov osoby   2 452    

153    Školiace centrum jedn.  30   60   200,0  

154         - počet návštevníkov osoby    636    

155    Nemecká knižnica GI jedn.  75   111   148,0  

156         - počet návštevníkov osoby   1 367    

157    exkurzie Nem. knižnice jedn.  25   36   144,0  

158         - počet návštevníkov osoby    647    

  VÝSTAVY           

159     tematické   jedn.  13   17   130,8  

160         - počet návštevníkov osoby 1 500  2 714   180,9  

161     zapožičané iným inštitúciám jedn.    7    

162     počet návštevníkov spolu osoby   11 408    

I N F O R M A Č N É 

T E C H N O L Ó G I E 

163  Modernizácia IKT ŠVKK jedn.    18    

164                    odpracované dni    83    

165 Skenovanie  jedn. 80 000  100 619   125,8  

166   z toho  - obaly a obsahy kníh a platní jedn.   39 257    

167              - noviny jedn.   61 362    

168                    odpracované dni    387    

169 Reorganizácia kamer. Systému na P1 jedn.  1   0   0,0  

170                   odpracované dni    2    
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171 Zabezpečenie prevádzky IS dni    52    

172 Zabezpečenie prevádzky IKT dni    308    

173 Správa sietí   dni    68    

174 Správa a vývoj webu knižnice dni    43    

  KIS Aleph           

175   správa   dni    207    

176   inovácie   dni    62    

177   prevádzka   dni    170    

178   avíza   jedn. 23 000  17 346   75,4  

179   rezervovanie dokumentov jedn. 32 000  24 420   76,3  

180   urgencie - upozornenia jedn. 9 000  8 496   94,4  

181                - pokus o zmier   jedn. 1 600  1 631   101,9  

182                - adv. upomienky   jedn.  800   971   121,4  

183                - súdne podania jedn.  50   50   100,0  

184   vyrobené preukazy   jedn.  350   425   121,4  

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

  Kopírovacie služby pre knižnicu         

185   - odd. inform. a komunikačných tech. jedn. 20 000  30 009   150,0  

186   -  odd. historických fondov jedn.  300   129   43,0  

187   - odd. výpožičných služieb a študovní jedn. 3 000  2 817   93,9  

188   - Stredisko VTI jedn.  400   763   190,8  

189   spolu pre knižnicu jedn. 23 700  33 718   142,3  

  Kopír. služby pre používateľov         

190   - odd. výpožičných služieb a študovní jedn. 13 000  10 276   79,0  

191  - Stredisko VTI jedn.  600   932   155,3  

192  - odd. historických fondov jedn.  300   418   139,3  

193    spolu pre používateľov jedn. 13 900  11 626   83,6  

194  Ostatné rozmnožovanie listy 60 000   0   0,0  

KONZERVATORSKÉ 

A REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE 

195   odd. hist. fondov - reštaurovanie  kn.j.  5   4   80,0  

196   odd. hist. fondov - reštaurovanie listy  900   705   78,3  

197   odd. hist. fondov - konzervovanie kn.j.  470   443   94,3  

198   odd. hist. fondov - preväzba kn.j.    5    

FINANČNÝ PLÁN 

              

199   príjmy knižnice € 48 600  49 853   102,6  

200   z vlastníctva €  929   929   100,0  

201   pokuty a penále € 13 391  12 700   94,8  

202   
predaj výrobkov 
a služ. € 34 280  33 034   96,4  

    bežné výdavky €       

203   - mzdy € 599 972  599 972   100,0  

204   - poistné € 212 021  212 021   100,0  

205   - tovary a služby € 335 524  335 524   100,0  
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206   - bežné transféry € 3 031  3 031   100,0  

207   
- spolu bežné 
výdavky € 1150 548  1150 548   100,0  

208                       Priority BV € 60 000  60 000    

209   
- spolu bežné 
výdavky € 1210 548  1210 548   100,0  

210    KV €  0   0    

211    BV+KV € 1210 548  1210 548   100,0  
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Príloha č. 5 

 
Publikačná činnosť zamestnancov ŠVK v Košiciach v roku 2015 
 
Banícka a hutnícka minulosť Slovenska na starých pohľadniciach. Gašpar, Ján / 
spoluaut. Košice : Tibor Turčan – Banská agentúra, 2015, 159 s. ISBN 978-80-
970005-9-2. 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra.  A kassai bohém társaság a Színházi Újság hasábjain : 
érdekes színháztörténeti kiállítás nyílt szeptemberben a Kassai Állami Tudományos 
Könyvtár kiállítótermében. [Košická bohéma na stránkach Színházi Újság (Divadelné 
noviny) : zaujímavú výstavu z dejín divadla otvorili vo výstavnej sieni Štátnej 
vedeckej knižnice v Košiciach]. Prel. A. Ötvös. In Kassai Figyelő : Független Magyar 
Folyóirat. Roč. 13, č. 10 (2015), s. 24-25. 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Biografia a bibliografické diela z tvorby košických autorov. 
In Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 25, č. 1-2 (2015) s. 49-51. 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Po stopách rodákov z Čiech a Moravy v Košiciach od druhej 
polovice 19. storočia do polovice 20. storočia : životné príbehy pozoruhodných ľudí 
na stránkach 1. dielu Lexikónu Košičanov 1848 – 1938. In Sdružení knihoven České 
republiky v roce 2014 : ročenka. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2015, s. 192-209. 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Retrospektívna bibliografia v Štátnej vedeckej knižnici 
v Košiciach dáva o sebe vedieť : defilé Košičanov v biografickom Lexikóne. In 
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. Roč. 23, č. 1 (2015), s. 55-59.   
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra: Táncmesterek és tánciskolák a kassai polgári társadalomban 
1848 – 1938 között. [Taneční majstri a tanečné školy v košickej meštianskej 
spoločnosti v rokoch 1848 – 1938] (Prel.) Cs. B. Farkas. In Széphalom 25. 
Sátoraljaújhely : Kazinczy Ferenc Társaság, 2015, s. 475-489. ISSN 0237-6237. 
 
FABRICI, Jozef: Dobrovoľníci pomáhajú pripravovať programy v ŠVK Košice. 
In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. Roč. 23, č. 3 (2015) s. 55-56. 
 
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Kláštorná knižnica kamaldulov z Červeného 
(Lechnického) kláštora. In Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Miriam Poriezová 
(ed.). Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015, s. 23-45. ISBN 978-80-
89303-47-2. 
 
Hotel Bankov. Gašpar, Ján / spoluaut. Poprad : Popradská tlačiareň – vydavateľstvo 
s. r. o., 2015, 117 s. ISBN 978-80-972138-7-9.  
 
KURUCOVÁ, Angela. Katalógy a archívne dokumenty historickej knižnice Právnickej 
akadémie v Košiciach. In Kniha 2015 : zborník o problémoch a dejinách knižnej 
kultúry. Miroslava Soláriková (ed.). Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, 
s. 405-418. ISBN 978-80-8149-056-9. 
 
ÖTVÖS, Anna. Mihályi Ödön indulása. [Začiatky publikačnej činnosti Ödöna 
Mihályiho]. In Széphalom 25. Sátoraljaújhely, 2015, s. 293-304.  
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PETERCOVÁ, Štefánia. Ako ďalej v knižniciach? In Bulletin Slovenskej asociácie 
knižníc. Roč. 23, č. 4 (2015) s. 49-51. 
 
PETERCOVÁ, Štefánia. Digitalizácia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a jej 
prínos pre knižnično-informačné služby. In Itlib. Roč. 19, č. 3 (2015) s. 25-28. 
 
SZABÓ, Viktor. Zemplínska šľachta a meštianstvo na stránkach miestnej tlače v čase 
prvej svetovej vojny (1914 – 1918). In Knižná kultúra Slovenska koncom 19. 
a začiatkom 20. storočia : (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Marcela Domenová 
(ed.). Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015, s. 171-181. ISBN 
9788089614202. 
 
SZEGHY, Andrej. Cenný zdroj metrológie Strasbourgu - Weinrechnung. In Kniha 
2015 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Miroslava Soláriková (ed.). 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 55-63. ISBN 978-80-8149-056-9. 
 
SZEGHY, Andrej. Kde presne ležala obec Scinthe (Sinka)? In Poznávanie dejín 
Slovenska : pramene, metódy a poznatky. Marcela Domenová (ed.). Prešov – Košice 
: Universum, 2015, s. 195–201. ISBN 978-80-89046-90-4.  
 
SZEGHY, Andrej. Lúpežníctvo v severnej oblasti Slanských vrchov (masív Šimonky) 
v 2. polovici 17. storočia, s. 55-62. In Zbojníctvo na Slovensku : zborník z vedeckej 
konferencie Liptovský Mikuláš 4. 11. 2013. Miroslav Nemec – Peter Vítek (eds.). 
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 172 s. ISBN 978-83-7490-893-1. 
 
Odprezentované príspevky, prezentácie v roku 2015 – zatiaľ nepublikované 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Košickí nimródi v spomienkach Karola Reminiczkého alebo 
„Košické poľovnícke historky“ (Kassai Vadászhistóriák). (Napísané pre Sdružení 
knihoven České republiky v roce 2015 : ročenka). 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Staviteľ Alois Novák – život a košické pôsobenie v období 
rokov 1920 – 1938. (Napísané pre zborník z medzinárodnej konferencie Košický 
zlatý poklad 1935 – 2015, Košice 16. – 18.9.2015). 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Taneční majstri a ich školy v košickej meštianskej spoločnosti 
v období rokov 1848 – 1938. (Napísané pre zborník Dejepisného spolku v Košiciach 
- Košické historické zošity 25/2015). 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Týždenník (Kassai) Színházi Ujság – kronika umeleckého 
divadelného diania v Košiciach v rokoch 1911 – 1923. (Napísané pre zborník 
z medzinárodnej konferencie Divadlo v kontexte 70 rokov od ukončenia 2. svetovej 
vojny v Štátnom divadle v Košiciach, konanej dňa 18. 9. 2015). 
 
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Z potuliek po rimavskosobotskom cintoríne : fragmenty 
zo života rodiny Kolomana Kemenczkého a Michala Szabóa. (Napísané pre Gemer-
Malohont : zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote). 

callto:978-83-7490-893-1


 
82 

KURUCOVÁ, Angela. Dejiny kníhtlače v Košiciach do roku 1918. In Historická tlač 
v strednej a východnej Európe :  medzinárodné sympózium na Katedre germanistiky 
FF UPJŠ v Košiciach, (20.11.2015). 
 
PETERCOVÁ, Štefánia (lekt.) Digitalizácia a jej sprístupnenie v Štátnej vedeckej 
knižnici v Košiciach. (Prednáška na Národnej komisii pre služby v Slovenskej 
pedagogickej knižnici v Bratislave 3. - 4.6.2015. 
 
SZABÓ, Viktor. Karpatský front 1914 do Gorlického prielomu v zemplínskej dobovej 
tlači. (Svidník : Boje v Karpatoch 1915 : medzinárodná vedecká konferencia. Svidník, 
11. -12.3.2015). 
 
Konferencie, semináre, prezentácie, besedy 
 
Beseda o Lexikóne Košičanov 1848 – 1938 : A-I. (J. Gašpar) Rotary Klub Košice, 
(2. marec 2015). 
 
Beseda o Lexikóne Košičanov 1848 – 1938 : A-I. (E. Blašková, J. Gašpar) Kassai 
Polgári Klub Košice, (19. marec 2015). 
 
Beseda o Lexikóne Košičanov 1848 – 1938 : A-I. (E. Blašková) Knižný klub 
Könyvkuckó v Rožňave, (30. marec 2015). 
 
Beseda o Lexikóne Košičanov 1848 – 1938 : A-I. (E. Blašková, J. Gašpar) Dejepisný 
spolok v Košiciach, (31. marec 2015). 
 
Ilona Matzner a Sándor Grosschmid. (A. Ötvös) 115. výročie narodenia Sándora 
Máraiho v Máraiho štúdiu v Košiciach, (10. apríl 2015). 
 
Prezentácia Lexikónu Košičanov 1848 – 1938 : A-I. (E. Blašková) Sátoraljaújhely, 
(23. apríl 2015).  
 
Prezentácia bibliografie Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači. (V. Szabó) 
Sátoraljaújhely, (23. apríl 2015).                                                 
 
Sándor Márai a jeho večné lásky : Lola a Košice. (A. Ötvös) Prednáška 
na medzinárodnej Letnej univerzite Spolku maďarských pedagógov na Slovensku, 
(7. júl 2015). 
 
Stredisko VTI. (V. Nagyová) Prezentácia služieb oddelenia špeciálnych fondov 
a služieb v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Košice, (9. september 
2015). 
 
Informácie o činnosti InfoUSA v Košiciach. (J. Fabrici) Prednáška na podujatí 
Európsky deň jazykov v Košiciach, (23. september 2015). 
 
Oboznámenie sa študentov  britských a amerických štúdií na FF UPJŠ v Košiciach 
o činnosti a službách InfoUSA Košice. (J. Fabrici) Prezentácia na stretnutí 
so študentmi britských a amerických štúdií UPJŠ v Košiciach, (14. október 2015).  
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Stretnutie s osobnosťou. Prednáška JUDr. Jána Gašpara o svojej publikačnej 
činnosti a histórii Košíc. V rámci podujatia mu bolo udelené čestné členstvo v klube 
Patriot v Košiciach, (23. november 2015). 
 
Odborná spolupráca na publikácii Hotel Bankov. (A. Ötvös). 
 
Odborná spolupráca na výstave Príbehy budov a ich osobností 
vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. (A. Ötvös). 
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Príloha č. 6 

 
Informácie o ŠVK v Košiciach publikované v tlači a iných médiách v roku 2015 
 
Tlač 
 
BALASSA, Zoltán. Kassai személyiségek lexikona. [Osobnosti Lexikónu Košičanov] 
In Kassai Figyelő. Roč. 13, č. 4 (2015), s. 16-17. 
 
ĎURANOVÁ, Ľudmila. Osobnosti metropoly východného Slovenska. In Knižnica. 
Roč. 13, č. 3 (2015), s. 72-73. 
 
JESENSKÝ, Mikuláš. Lexikón stmelil prapôvodných Košičanov. In Košice : dnes. 
Roč. 2, č. 50 (2015), s. 6. 
 
JESENSKÝ, Mikuláš. Vyšiel monumentálny lexikón Košičanov : zdroj inšpirácie 
i lokálpatriotizmu. In Košice:dnes. Roč. 2, č. 25 (2015), s. 8-9. 
 
MATIA, Bohuš. Malé privilégium pre aktívnych účastníkov. In Korzár. Roč. 18, č. 24 
(30.1.2015), s. 19. 
 
(nit) 13. rokov práce! Do života dnes uvedú Lexikón Košičanov. In Korzár. Roč. 18, 
č. 75 (31.3.2015), s. 17. 
 
(nit) Očarí vás potápanie i vojnové umenie. In Korzár. Roč. 18, č. 116 (22.5.2015), 
s. 6. 
 
Poláková, Ivana. Malý slovník bibliografov Slovenska – 2. časť. Martin : Slovenská 
národná knižnica, 2015, 137 s. ISBN 978-80-972057-6-8. (Životopis a publikačná 
činnosť zamestnancov ŠVKK : Barriová, Katarína, Blašková, Eleonóra, Csájiová, 
Alžbeta, Čuriová, Helena, Feniková Čarnogurská, Martina, Kurucová, Angela, 
Mičietová, Eva, Szeghy, Andrej). 
 
Vernisáž v knižnici. In Korzár. Roč. 18, č. 52 (4.3.2015), s. 4. 
 
Internet 
 
BALASSA, Zoltán. A Kassai lexikon ünnepélyes bemutatása. [Slávnostná 
prezentácia Košického lexikónu]. In Felvidék.ma : az első szlovákiai magyar hírportál 
[online] [cit. 2015-01-26]. Dostupné na internete: 
<http://felvidek.ma/felvidek/kultura/51421-akassi-lexikon-unnepelyes-bemutatasa?tmp>.  

 
BALASSA, Zoltán. A Kassaiak lexikona [Lexikón Košičanov] [online] [cit. 2015-03-
05]. 
Dostupné na internete: <http://www.felvidek.ma/ajanlo/konyvajanlo/52676-a-kassaiaik-
lexikona?tmpl=compone>. 
 
BALASSA, Zoltán: Két kassai kiadvány sátoraljaújhelyi bemutatója [O prezentácií 
kníh Lexikón Košičanov a Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači na radnici v 
Sátoraljaújhelyi] [online] [cit. 2015-04-25]. Dostupné na internete: 

callto:52%20(%204.3.2015
http://felvidek.ma/felvidek/kultura/51421-akassi-lexikon-unnepelyes-bemutatasa?tmp
http://www.felvidek.ma/ajanlo/konyvajanlo/52676-a-kassaiaik-lexikona?tmpl=compone
http://www.felvidek.ma/ajanlo/konyvajanlo/52676-a-kassaiaik-lexikona?tmpl=compone
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<http://felvidek.ma/ajanlo/konyvajanlo/53368-ket-kassai-kiadvany-satoraljaujhelyi-
bemutatoja>. 
 
BALASSA, Zoltán. Szerzők a Kassaiak Lexikonáról [Autori Lexikónu Košičanov] 
[online] [cit. 2015-04-05] . Dostupné na internete: 
<http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/52902-szerzok-a-kassaiak-lexikonarol>.  
 
BOBRÍKOVÁ, Zuzana. Verejné ocenenia pre 15 jednotlivcov a 7 kolektívov 
z košického kraja. Dostupné na internete: <http://web.vucke.sk/sk/novinky/verejne-
ocenenia-15-jednotlivcov-7-kolektivov-z-kosickeho-kraja.html>. 
 
DANKOVÁ, Elena: Cenu mesta a primátora získalo 54 Košičanov [online] [cit. 2015-
01-07].  Dostupné na internete:  
<http:/kosice.korzar.sme.sk/c/7793743/cenu-mesta-a-primatora-ziskalo-54-kosicanov.html>. 
 
FAZEKAŠ, Martin: Odpovedáme čitateľom. In KVAPKA. Roč. 23, č. 4, (2015) s. 4. 
Dostupné aj na internete: 
<http://www.mckvp.sk/public/media/0069/Kvapka_september.pdf>. 
 
JAROŠOVÁ, Jozefína. Lexikón Košičanov predstaví významné osobnosti [online ] 
[cit. 2015-01-23]. Dostupné na internete: <http://www.kosice.sk/article.php?id-15228>.  
 
(jog). Lexikón Košičanov predstaví šesťtisíc osobností mesta [online] [cit. 2015-01-
22]. Dostupné na internete: <http://kosice.korzar.sme.sk/clanok_tlac.saspcl=7603958>.   
 
Kassaiak lexikona – egyelőre csak Miskolcon! [Lexikon Košičanov – zatiaľ iba 
v Miskolci!] [online] [cit. 27.10.2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.royalmagazin.hu/kultura/kultura/34144-kassaiak-lexikona-egyelore-csak-
miskolcon>. 
 
KUJAN, István. Borsod, a reform vármegye – követeire számos utca, szobor, 
díszsírhely emlékeztet [Ulice, sochy, pomníky pripomínajú prívržencov Boršodskej 
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Rozhlas 
 
Rádio Devín    
29.1.2015 Rozhovor s Mgr. E. Blaškovou, JUDr. J. Gašparom o práci na Lexikóne 
  Košičanov 1848 – 1938: A – I v relácii Naladené na  Devín. 
Rádio Košice  
12.5.2015 Pozvánka na výstavu Vojna v Tichomorí v rokoch 1942 – 1945 
  z pohľadu umelca v ŠVKK. 
   
21.10.2015  Pozvánka na výstavu Ľudovít Štúr v ŠVKK. 
 
28.10.2015  Rozhovor s autorkou výstavy Mgr. D. Slezákovou Ľudovít Štúr v ŠVKK, 
  v rámci pásma o Ľudovítovi Štúrovi.  
 
Rádio Patria    
20.4.2015 Rozhovor v Rádiu Patria s Mgr. A. Ötvös. Piaty rozhlasový  
  okruh RTVS. Vysielané pre národnostné menšiny a etnické   
  skupiny na Slovensku v ich materinských jazykoch, 17:00 hod. 
     
Rádio Regina 
5.3.2015 Rozhovor s riaditeľom JUDr. J. Gašparom o rozhľadni na Hradbovej – 
  história rozhľadne. 
   
27.4.2015  Rozhovor s Mgr. E. Blaškovou o príprave 1. dielu Lexikónu  Košičanov 
  1848 – 1938 : A – I, redaktor Peter Sasák, 7:15 hod. 
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27.6.2015 Rozhovor s Mgr. E. Blaškovou o Lexikóne Košičanov 1848 – 1938 : A –
  I,  redaktor Peter Sasák, 8:18 hod. 
  
20.9.2015 Rozhovor s Mgr. E. Blaškovou o výstave Košická bohéma na stránkach 
  týždenníka (Kassai) Szinházi Ujság, redaktor Peter Sasák, 6:15 hod.  
 
28.10.2015 Rozhovor s Mgr. D. Slezákovou o výstave Ľudovít Štúr v ŠVKK, 13:30 
  hod. 
 
Slovenský rozhlas   
4.3.2015 Rozhovor s Ing. V. Nagyovou, vedúcou oddelenia špeciálnych fondov a 
  služieb, o výstave Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). 
  
 
Televízia  
 
RTV:1 (Jednotka) 
24.1.2015  Rozhovor s Mgr. E. Blaškovou a riaditeľom JUDr. J. Gašparom, v  
  Hlavných správach STV1.   
 
RTV:2 (Dvojka) 
6.6.2015 Informácia o slávnostnom odovzdávaní nemeckých jazykových  
  diplomov študentom gymnázií východného Slovenska zo dňa  
  29.5.2015,  v relácii Národnostné správy. Dostupné na internete:  
  <http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7797/67510>. 
 

10.9.2015 Rozhovor s Ing. Vierou Nagyovou, vedúcou oddelenia špec. fondov 

a služieb, o výstave Triumf géniov (Goethe - Schiller) zo  dňa 10. 9. 
2015 v nemeckom jazyku, v relácii Národnostné správy. Dostupné na 
internete: <http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7797/75141>. 

 
 
26.11.2015 Informácie o historickom fonde v relácii Národnostné správy  
  Dostupné na internete:<http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7797/81457>.  
 
30.11.2015  Informácie a prezentácia časti zbierky historického fondu v relácii  
  Národnostný magazín. Dostupné na internete: 
  <http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7822/81901>. 
 
 
17.12.2015 Informácia o workshope Doc. PhDr. Ivice Kolečáni Lenčovej, PhD. o 
  využívaní literatúry pri vyučovaní nemeckého jazyka pre 2 skupiny 
  študentov košických gymnázií, ktorý sa konal v priestoroch KVC dňa 
  8.12.2015, v národnostných správach. Dostupné na internete:  
  <http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7797/83153>. 
 
TA3 
24.1.2015 Správa z prezentácie - rozhovor s Mgr. E. Blaškovou a riaditeľom JUDr. 
  J. Gašparom v relácii TA3 žurnál. 
TV Markíza 
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25.2.2015 Rozhovor s riaditeľom JUDr. J. Gašparom na tému busta Vasiľa Biľaka 
  a Lexikón Košičanov, 19:00 hod. 
 
5.4.2015 Rozhovor s riaditeľom JUDr. J. Gašparom na tému Lexikón  
  Košičanov 1848 – 1938: A-I, 19:30 hod. 
 
TV NAŠA    
27.1.2015 Beseda s Mgr. E. Blaškovou a riaditeľom JUDr. J. Gašparom. 
 
ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ 
15.5.2015 Rozhovor s Mgr. E. Blaškovou a Mgr. V. Szabóom v relácii  Mecenáš, 
  o prezentácii Lexikónu Košičanov a bibliografie Obyvatelia  Zemplína 
  a okolia v dobovej tlači dňa 23.4.2015 v Sátoraljaújhelyi.                                           
  Dostupné na internete:       
  <https://www.youtube.com/watch?v=IfUHdZusHVM>.   
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