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1. Identifikácia organizácie
Názov: Slovenská národná knižnica
Sídlo: Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Rezort: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Identifikačné číslo organizácie: 36138517
Dátum zriadenia organizácie: 1. júl 2000
Internetová stránka: http://www.snk.sk
Telefón: 043/245 11 31
E-mail: snk@snk.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka

Členovia vedenia organizácie spolu s uvedením funkcie k 31. 12. 2017:
Ing. Katarína Krištofová, PhD. – generálna riaditeľka
Mgr. Slávka Gulánová, MBA – riaditeľka Kancelárie generálneho riaditeľa
Ing. Ivana Kostrabová – poverená zastupovaním riaditeľa Odboru financií a plánovania
Ing. Ladislav Remenár – riaditeľ Odboru prevádzky a investícií
Ing. Filip Vaněk – riaditeľ odboru e-Stratégia
PhDr. Agáta Klimeková, PhD. – riaditeľka Odboru správy a spracovania HKD a HKF
PhDr. Darina Janovská – riaditeľka odboru Služby
Ing. Viera Gašpareková – poverená zastupovaním riaditeľa odboru Ochrana fondov
Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. – riaditeľ Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov
PhDr. Ľudmila Rohoňová – riaditeľka odboru Národná bibliografia

Detašované pracoviská Slovenskej národnej knižnice pre verejnosť:
Literárne múzeum
M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin
Telefón: 043/245 16 10, 245 16 01
E-mail: literarne.muzeum@snk.sk
Slovanské múzeum A. S. Puškina
958 42 Brodzany
Telefón: 038/245 26 50, 245 26 51
E-mail: slovanske.muzeum@snk.sk
Odbor správy HKD a HKF, pracovisko Oponice
956 14 Oponice 271
Telefón: 0915 851 883
E-mail: appony.kniznica@snk.sk

Termín konania verejného odpočtu: 1. marec 2018 o 10.h
Miesto konania verejného odpočtu: Slovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin
Správa o činnosti a hospodárení Slovenskej národnej knižnice za rok 2017 je zverejnená na adrese:
http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2017-329.html
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2. Zhodnotenie činnosti organizácie
V uplynulom roku Slovenská národná knižnica (SNK) systematicky plnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú
z Kontraktu č. MK-3749/2016-341/14389 na rok 2017 uzavretého medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky a Slovenskou národnou knižnicou (ďalej len „Kontrakt“).
Intenzívnu aktivitu jednotlivých pracovísk SNK v roku 2017 ilustruje plnenie všetkých merateľných ukazovateľov
výkonu organizácie, ktoré boli splnené na 100 a viac %.
Primárnym cieľom odborných činností SNK bolo cielene sprístupňovať informácie obsiahnuté v písomnom
kultúrnom dedičstve Slovenska a kontinuálne budovať knižničné fondy SNK. Popri bežných odborných
knižničných činnostiach sa v SNK zároveň realizovali čiastkové revízie fondov (základný fond a fondy HKD
a HKF). Na konci roka 2017 SNK ukončila čiastkové revízie fondov HKD a HKF a značná časť fondov kláštorných
knižníc bola presunutá a uložená do depozitov v kaštieli v Diviakoch.
V roku 2017 vedeckí a odborní pracovníci SNK pracovali na 11 vedecko-výskumných úlohách; 4 z týchto
výskumných úloh boli v roku 2017 ukončené a výsledky výskumu boli publikované v odborných publikáciách
SNK. Rezultáty vedecko-výskumnej činnosti SNK boli v roku 2017 prezentované aj na 4 vedeckých podujatiach
organizovaných SNK a na viacerých podujatiach partnerských organizácií doma a v zahraničí.
V roku 2017 SNK zamerala svoju pozornosť aj na podporu múzejných činností, ktoré realizuje prostredníctvom
dvoch múzeí – Literárneho múzea SNK (Martin) a Slovanského múzea A. S. Puškina (Brodzany). Popri príprave
kontrahovaných výstav a kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí sa pozornosť SNK sústredila na
prípravu scenára novej stálej expozície Literárneho múzea SNK. Nová stála expozícia by mala byť súčasťou
komplexnej rekonštrukcie historickej budovy, v ktorej Literárne múzeum sídli. Pri riešení tejto úlohy SNK
úspešne spolupracovala s Ústavom slovenskej literatúry SAV.
Popri kontrahovaných múzejných činnostiach SNK v uplynulom roku pripravila viaceré kultúrne podujatia na
regionálnej a celoslovenskej úrovni. V danom období sa aktívne zapojila do Týždňa slovenských knižníc,
zorganizovala 3 autorské čítania v rámci cyklu Kultúra na kopci a spolu s veľvyslanectvom Spolkovej republiky
Nemecko v Bratislave zorganizovala medzinárodnú verejnú panelovú diskusiu Svedomie – rebélia –
zodpovednosť. Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe. SNK ukončila rok 2017 už tradičným Adventným
koncertom.
Na zabezpečení udržateľnosti národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (NP DIKDA) v rámci
operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) – Prioritná os 2 (PO2) sa podieľajú viaceré pracoviská
SNK. Ťažisko činností sa realizovalo v Konzervačnom a digitalizačnom centre SNK (KaDC SNK) vo Vrútkach.
Digitalizačné cenrum SNK sa počas roka 2017 sústredilo na plnenie digitalizačného plánu, pričom počet reálne
zoskenovaných objektov zo základného fondu prevýšil plánovaný objem cca o 18,4 %. V rámci prípravy
dokumentov na digitalizáciu sa realizovala ich dôsledná očista.
Pracoviská Konzervačného centra v odôvodnených prípadoch vykonávali reštaurátorské zásahy na ohrozených
objektoch. Digitalizovaný fond bol následne konzervovaný použitím viacerých techník a médií (etylénoxid,
N-butanol, vodná deacidifikácia) v snahe o dlhodobé uchovávanie písomného kultúrneho dedičstva. Očistených
a v prípade potreby konzervovaných objektov bolo cca o 22 % viac, ako predpokladal Digitalizačný plán na rok
2017.
So zreteľom na priority rezortu MK SR SNK intenzívne spolupracovala s Národným osvetovým centrom pri
migrácii výstupov digitalizácie SNK (PSP a SIP), ktoré by mali byť verejnosti sprístupnené cez portál slovakiana.
sk. Zároveň SNK realizovala zmeny v systéme ROSETTA, ktorý archivuje a sprístupňuje digitalizované objekty
v priestoroch sídelnej budovy SNK. Nová infraštruktúra zaručuje vyššiu bezpečnosť archivovaných dát
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v uvedenom systéme, ako aj rýchlosť prístupu k prezentačným dátam. Implementácia zmien v systéme si však
vyžadovala opätovnú automatickú ingestáciu všetkých dát. Z tohto dôvodu nárast počtu sprístupnených
objektov v Katalógu digitálnej knižnice (dikda.snk.sk) nebol taký výrazný, ako to bolo v predchádzajúcich
obdobiach. Opätovná automatická ingestácia je však neporovnateľne rýchlejšia ako pôvodná manuálna
a odstraňuje chybovosť zapríčinenú ľudským faktorom. SNK v roku 2017 prostredníctvom dikda.snk.sk poskytla
svojim používateľom 18 189 prezenčných digitálnych výpožičiek.
S podstatným rozvojom odborných činností SNK súvisí aj rozvoj metodického pôsobenia SNK v rámci
knižničného systému SR. Podujatia, ktorých cieľom je zdieľať nové poznatky v oblasti národnej bibliografie,
služieb používateľom či knižničného systému, sú integrálnou súčasťou práce SNK. SNK v roku 2017 zorganizovala
spolu 20 odborných podujatí.
Jednotlivé kontrahované činnosti SNK sú podrobnejšie opísané v nasledujúcej kapitole.
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie 		
za rok 2017
V závere roka 2016 bol schválený a podpísaný kontrakt č. MK-3749/2016-341/14389 na rok 2017 medzi
Ministerstvom kultúry SR a Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie verejných služieb
a realizáciu nasledovných činností:
* Výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení
zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“),
* Výkon základných odborných činností múzeí podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
* Archívna činnosť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov znení zákona č. 216/2007 Z. z.,
* Vedecko – výskumná činnosť,
* Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektov implementovaných v Operačnom programe
Informatizácia spoločnosti – PO2,
* sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
Objem finančných prostriedkov krytých kontraktom bol poskytnutý na plnenie vyššie uvedených činností
(podľa článku II ods.1) v celkovej výške 9 807 385 Eur.
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Hodnotenie plnenia indikátorov Kontraktu č. MK-3749/2016-341/14389
za rok 2017 uzavretého medzi MK SR a SNK
Kontrahovaná hodnota

Naplnenie indikátorov

Indikátor

indikátoru na rok 2017

v 2017

Počet k. j.

1 500

2 169

Počet výpožičiek

100 000

159 614

Počet osôb

8 000

8 362

Počet osôb

50 000

85 462

Kontrahovaná činnosť
Odborné knižničné činnosti
Rozšírenie knižničného fondu SNK kúpou
Absenčné a prezenčné výpožičky z fondov SNK
Zabezpečenie počtu aktívnych používateľov
minimálne
Zabezpečenie počtu návštevníkov knižnice minimálne
Celý prírastok knižničných jednotiek bol automati-

28 225 k.j. /

zovane spracovaný

15 604 titulov

Múzejné činnosti
Realizácia výstav

Počet výstav

4

4

Realizácia kultúrno-výchovných aktivít

Počet aktivít

11

11

Počet predmetov

700

716

Počet bádateľov

750

944

45 000

69 606

dokumentov

1650

1 650

Počet konferencií

1

1

Počet úloh

11

11

Počet publikácií

7

7

dokumentov

2 200

2 294

Počet podujatí

4

4

Počet objektov

40 450

47 892

z toho Konzervačný fond

Počet objektov

37 300

38 000

z toho HKD a HKF

Počet objektov

1 000

1 000

Počet objektov

1 650

1 650

Odborné ošetrenie múzejných predmetov
Archívna činnosť
Služby bádateľom

Počet archívnych
Výpožičky z fondu LA SNK

dokumentov
Počet archívnych

Príprava archívnych dokumentov na digitalizáciu
Spoluorganizácia konferencie
Vedecko-výskumná činnosť
Práca na vedecko-výskumných úlohách
Autorské zabezpečenie publikácií (oblasť knižničného výskumu, múzejníctva, bibliografie a biografistiky)
Budovanie vlastných elektronických databáz (bibliografické a biografické)
Organizácia vedeckých podujatí

Počet spracovaných

Činnosti v rámci udržateľnosti NP DIKDA v OPIS – OP2
Digitalizácia písomného kultúrneho
dedičstva

z toho archívne dokumenty Literárny
archív SNK
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Kontrahovaná hodnota

Naplnenie indikátorov

Indikátor

indikátoru na rok 2017

v 2017

Literárne múzeum SNK

Počet objektov

500

500

Pohľadnice

Počet objektov

0

6 742

Počet objektov

43 150

52 790

z toho Konzervačný fond

Počet objektov

40 000

46 189

z toho HKD a HKF

Počet objektov

1 500

2 996

z toho Literárny archív SNK

Počet objektov

1 650

3 105

z toho listotlače Literárne múzeum SNK

Počet objektov

0

500

Kontrahovaná suma (v €)

Skutočnosť (v €)

9 807 385

10 098 896

0

244 196

9 807 385

10 343 092

128 000

123 595

Kontrahovaná činnosť
z toho listotlače a krásne knihy

Očista a prípadné konzervovania
a reštaurovanie objektov

Digitálny obsah sa nepretržite ingestuje
do Katalógu digitálnej knižnice SNK.

Analýza čerpania kontrahovaných ukazovateľov:
Kontrahované ukazovatele
Bežné výdavky (BV)
Kapitálové výdavky (KV)
Výdavky spolu
Príjmy

Skutočné výdavky celkom vo výške 10 343 092 Eur boli v porovnaní s kontrahovanými výdavkami vo výške
9 807 385 Eur splnené na 105,5 %. Vyššie čerpanie bolo ovplyvnené čerpaním kapitálových výdavkov, ktoré boli
SNK pridelené v priebehu roka.
Dosiahnuté príjmy v roku 2017 boli vo výške 123 595 Eur, čo v porovnaní s kontrahovanými príjmami 128 000 Eur
predstavuje plnenie na 96,6 %. Podrobnejšie informácie o dosiahnutých príjmoch sú komentované v časti 4.1
správy.
Kontrahovaný limit počtu zamestnancov 319 nebol naplnený. Priemerný evidenčný počet zamestnancov
(prepočítaný) k 31.12.2017 bol 300,3 zamestnancov, čo predstavuje plnenie na 94,1%.
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Skutočné náklady na činnosť/projekt organizácie v roku 2017
Činnosť/projekt

Výkon odborných
knižničných činností

Kontrahované

Výdavky spolu

výdavky (v €)

(v €)

Finančné krytie (v €)
Mimorozp.

Plnenie kontrahovaných

zo ŠR

zdroje

Spolu

výdavkov v %

4 978 609

4 874 520

4 870 250

4 270

4 874 520

97,9%

368 400

386 239

386 239

0

386 239

104,8%

233 735

230 698

230 698

0

230 698

98,7%

262 641

160 641

160 641

0

160 641

61,2%

3 964 000

4 689 416

4 689 416

0

4 689 416

118,3%

0

1 578

1 578

0

1 578

0%

9 807 385

10 343 092

10 338 822

4 270

10 343 092

105,5%

Výkon základných
odborných činností
múzeí
Archívna činnosť
Vedecko – výskumná
činnosť
Zabezpečenie financovania
udržateľnosti projektov
Sprístupňovanie
kultúry a podpora návštevnosti
prostredníctvom
kultúrnych poukazov
Spolu

Podrobné čerpanie jednotlivých činností zobrazujú tabuľky č. 11 (11a – 11f), ktoré sú časťou tabuľkovej prílohy
správy.

Odborné knižničné činnosti SNK
Akvizícia
SNK kompletne zabezpečuje súbežné a retrospektívne doplňovanie svojich knižničných fondov neperiodickými
a periodickými dokumentmi (tradičnými spôsobmi akvizície – povinné výtlačky, domáca kúpa, zahraničná kúpa,
dary, medzinárodná výmena, rezervné fondy, bezodplatný prevod) a ich akvizičné spracovanie v knižničnoinformačnom systéme Virtua (KIS Virtua). V roku 2017 predstavoval celkový prírastok 28 225 neperiodických
a periodických knižničných jednotiek (k. j.).
V roku 2017 získala SNK na základe zákona č. 535/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 zo dňa
3. júla 1997 o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
23 198 povinných výtlačkov. Urgovaných bolo 288 titulov. Prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov
a zahraničnej kúpy sa získavali v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach najmä zahraničné slovaciká
a výberovo dokumenty z profilových odborov SNK. V roku 2017 SNK spolupracovala so 158 výmennými partnermi
na celom svete. Prostredníctvom zahraničnej kúpy SNK získala do svojich fondov 1 449 k. j. Sú to hlavne
zahraničné slovaciká, dokumenty z profilových odborov, ako aj encyklopedické a slovníkové publikácie.
Prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov SNK získala 1 003 k. j. prevažne zahraničných slovacík
a výberovo tituly z profilových odborov. Zahraničným partnerom bolo odoslaných 1 182 k. j. Domácou kúpou bolo
získaných 720 k. j. Ide najmä o dokumenty získané do univerzálnej študovne SNK a do príručných knižníc
jednotlivých odborných pracovísk knižnice. Týmto spôsobom boli získané slovacikálne dezideráta. Významný
podiel na výške financií v rámci domácej kúpy má už tradične predplatné za periodiká.
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V roku 2017 raz zasadala Nákupná a oceňovacia komisia pre knižné zbierky SNK, ktorá posudzovala akvizíciu
slovacikálnych publikácií od súkromných osôb. Dary starších titulov sú jedným zo zdrojov retrospektívneho
doplňovania fondov, ktoré je zamerané najmä na získavanie slovacikálnych deziderát a náhrad za stratené, resp.
poškodené exempláre. Darom bolo získaných 607 k. j. Z interných zdrojov (rezervné fondy) bolo zaradených do
knižničných fondov SNK 1 117 k. j., bezodplatným prevodom pribudlo 131 k. j.
Štatistika prírastkov podľa spôsobu nadobudnutia
Neperiodické dokumenty

Počet k. j.

Povinné výtlačky

16 998

Dary

438

Medzinárodná výmena dokumentov

883

Zahraničná kúpa

1 284

Domáca kúpa

720

Rezervné fondy

944

Bezodplatný prevod

125

Spolu

21 392

Periodické dokumenty

Počet k. j.

Povinné výtlačky

6 200

Dary

169

Medzinárodná výmena dokumentov

120

Zahraničná kúpa

165

Domáca kúpa

0

Rezervné fondy

173

Bezodplatný prevod

6

Spolu

6 833

V roku 2017 bolo urgovaných 961 výtlačkov z 271 titulov periodickej tlače. V rámci retrospektívneho
doplňovania bolo získaných 635 chýbajúcich výtlačkov.
Finančné náklady na nákup neperiodických a periodických knižničných dokumentov
Nákup neperiodický a periodických knižničných dokumentov

Náklady (v €)

Domáca kúpa

69 706,74

Zahraničná kúpa

38 048,32

Kúpa pre výmenu

18 597,55

Spolu

126 352,61
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Národná agentúra ISBN a ISMN plnila funkciu sprostredkovateľa medzi vydavateľským, knižným a knižničným
prostredím. V roku 2017 sa do systému medzinárodného štandardného číslovania kníh (ISBN) prihlásilo 362
nových vydavateľov (medzi nimi sú organizácie, ale aj súkromné osoby). Z celkového počtu vydavateľov
registrovaných v Národnej agentúre ISBN a ISMN bolo v uplynulom roku aktívnych 1 831 vydavateľov (vydavatelia,
ktorí požiadali o pridelenie čísla ISBN). Informácie o nahlásených tituloch boli mesačne zverejňované na webovej
stránke SNK. Správnosť čísel ISBN a ISMN bola skontrolovaná pri 9 512 tituloch (tlačené dokumenty, dokumenty
na CD-ROM, DVD-ROM). Počet titulov, na ktoré boli poslané žiadosti o informáciu (urgencie), či boli vydané
s prideleným číslom ISBN, bol 1 049.
Národná agentúra plní od roku 2014 v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave (UKB) funkciu Národnej
registračnej agentúry pre URN:NBN. V uplynulom roku nebolo požiadané o pridelenie tohto prefixu.
Štatistika výkonov Národnej agentúry ISBN a ISMN
Počet pridelených čísel ISBN

12 968

Počet nových vydavateľov ISBN

362

Počet pridelených čísel ISMN

106

Počet nových vydavateľov ISMN

2

Bibliografia a katalogizácia
SNK odborne spracovávala knižničné dokumenty rozličných typov – knihy, špeciálne druhy dokumentov, články
a seriály. Túto odbornú činnosť prehľadne sumarizujú nasledujúce tabuľky.
Knihy a špeciálne dokumenty

Počet k.j./BIB záznamov

Katalogizácia a bibliografické spracovanie prírastkov do fondov SNK

14 100

Príprava a akvizícia pohľadníc vstupujúcich do procesu digitalizácie

6 800

Fyzická revízia a deduplikácia fondu pohľadníc SNK

50 000

Monografie pripravené a odoslané na digitalizáciu

15 000

Rekatalogizácia

7 000

Deduplikácia

22 800

Systémová editácia a reindexácia BIB záznamov pre potreby Digitálnej knižnice SNK

200 000

Import a bibliografická editácia BIB metadát digitálnych objektov do KIS Virtua

160 280

Kontrolované exporty BIB metadát do CAIR a NRA - nové

128 328

Kontrolované exporty BIB metadát do CAIR a NRA - aktualizované

300 000

Kontrolované exporty AUT metadát do CAIR a NRA - aktualizované

130 000

Personálne autority- katalóg Slovenská knižnica a NRA/CAIR

989

Korporatívne autority- katalóg Slovenská knižnica a NRA/CAIR

161
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Články

Počet k. j./BIB záznamov

Kompletizácia a analytické bibliografické spracovanie krátkych BIB záznamov článkov
z externej digitalizácie NP DIKDA

30 300

Reindexácia, reeditácia a systémová unifikácia Súborného katalógu Články

29 580

Personálne autority – katalóg Slovenská knižnica a NRA/CAIR

1 748

Korporatívne autority – katalóg Slovenská knižnica a NRA/CAIR

1 084

Vecné a geografické autority – katalóg Slovenská knižnica a NRA/CAIR

3 638

Seriály

Počet k. j./BIB záznamov

Katalogizácia a bibliografické spracovanie prírastkov do fondov SNK

6 833

Rekatalogizácia

2 857

Deduplikácia

520

Editácia a reindexácia BIB záznamov

1 147

Periodické dokumenty pripravené na digitalizáciu

3 718

V roku 2017 boli evidované povinné výtlačky z 2 303 titulov periodickej tlače, v rámci medzinárodnej výmeny sa
počet titulov znížil – evidovali sa výtlačky zo 174 titulov, v rámci zahraničnej kúpy bol počet titulov rovnaký ako
v roku 2016 (t. j. výtlačky z 98 titulov). Spolu boli zaevidované výtlačky z 2 575 titulov.
Ku koncu roka 2017 evidujeme v Produkčnej báze Virtua bibliografické záznamy o 10 332 tituloch periodickej
tlače s lokáciou SNK. Korektne bolo editovaných 1 147 bibliografických záznamov s relinkovaním 1 310
monograficky spracovaných k. j. pod príslušný bibliografický záznam, s následným vymazaním nekorektných
520 bibliografických a 1 003 holdingových záznamov.
Na digitalizáciu bolo pripravených 3 330 knižničných dokumentov seriálového charakteru, čo predstavuje 33 423
čísel.
SNK realizovala prepojenie Online katalógu SNK na úrovni autorských údajov s otvorenou online encyklopédiou
Wikipédia a prepojenie Online katalógu SNK s Digitálnou knižnicou SNK (DK SNK) na úrovni kompletných
bibliografických metadát.
Všetky bibliografické záznamy digitálnych objektov v databáze KIS Virtua boli priebežne doplnené o linky na
digitálne objekty v DK SNK.
SNK vytvorila Pracovnú skupinu pre správu autorizovaných selekčných údajov v Národnom registri autorít/
Slovakiana, ktorá sa podieľa na obsahovom a systémovom manažmente autorizovaných selekčných údajov tak
v systémovom prostredí KIS Virtua, ako aj v systémovom prostredí Národného registra autorít/Slovakiana.
SNK metodicky a systémovo zabezpečovala prípravu na prechod katalogizačného a bibliografického spracovania
na katalogizačné pravidlá RDA v rámci konzorcia KIS3G a knižníc SR.
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SNK edične pripravila a vydala slovenský preklad RDA : Resource Description & Access.
Prípravu na implementáciu pravidiel RDA realizovala SNK prostredníctvom odborných podujatí, čo sumarizuje
nasledujúca tabuľka.
Názov metodického seminára

Dátum konania

Katalogizačné pravidlá RDA I.
SNK, Martin

5.4.2017

Univerzitná knižnica v Bratislave

21.4.2017

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov

31.5.2017

Katalogizačné pravidlá RDA II.
SNK, Martin

15.5.2017

Univerzitná knižnica v Bratislave

24.5.2017

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov

7.6.2017

Katalogizačné pravidlá RDA III.
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov

24.11.2017

Univerzitná knižnica v Bratislave

28.11.2017

SNK, Martin

11.12.2017

Úlohou SNK je aj koordinácia bibliografickej činnosti v celoslovenskom rozsahu. V zmysle tejto úlohy SNK v roku
2017 zorganizovala odborné podujatia, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.
Názov odborného podujatia

Miesto konania

Dátum konania

SNK, Martin

3.5.2017

Univerzitná knižnica v Bratislave

28.11.2017

Deň regionálnej bibliografie 2017
Bratislavský bibliografický deň 2017

Univerzitná knižnica Prešovskej
Prešovský bibliografický deň 2017

univerzity, Prešov

24.11.2017

Biografická činnosť SNK
SNK v roku 2017 pripravila a vydala šiesty zväzok publikácie Biografický lexikón Slovenska (písmená M – N).
Prezentácia sa uskutočnila v Martine, Prahe, Bratislave a v Košiciach.
SNK dlhodobo plní úlohy v oblasti budovania biografickej dokumentácie. V roku 2017 Národný biografický ústav
SNK (NbiÚ SNK) pokračoval v získavaní a spracovávaní základných biografických dokumentov, bibliografie
biografickej literatúry, ako aj výstrižkov zo súčasnej tlače, pričom sa zameral najmä na dokumenty súvisiace
s redigovaním hesiel šiesteho zväzku Biografického lexikónu Slovenska. V roku 2017 SNK získala 486 pôvodných
biografických dokumentov, 269 výstrižkov, 2 690 bibliografických záznamov a 200 spracovaných dokumentov
do elektronickej databázy.
SNK zabezpečovala prevádzku špecializovanej študovne biografických dokumentov a výstrižkov. Za dané
obdobie študovňu NbiÚ SNK využilo 58 bádateľov (200 návštev). ktorým bolo poskytnutých na štúdium 1 116
jednotiek.
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SNK priebežne vybavovala žiadosti o poskytnutie biografických informácií o významných osobnostiach
Slovenska, poskytla 55 rešerší a odborných informácií.
Po presťahovaní depozitu základných biografických dokumentov postupne NBiÚ SNK vykonal revíziu celého
fondu v počte 7 501 osobných fondov.

Knižnično-informačné služby SNK
SNK poskytovala používateľom výpožičné, konzultačné, referenčné, rešeršné, reprografické a lektorské služby
a služby študovní.
K 31. 12. 2017 mala SNK 8 362 aktívnych používateľov, z toho 1 552 nových. 164 používateľov využilo
predregistráciu. Zaznamenali sme 159 614 výpožičiek (bez MVS a MMVS). Štruktúru výpožičiek podľa typu
sumarizuje nasledujúca tabuľka.
Typ výpožičky

Počet výpožičiek

Požičovňa (výpožičky cez KIS Virtua)

100 451

Univerzálna študovňa

33 565

Multimediálna študovňa

790

Študovňa mikrofilmov

4 130

Historický knižničný fond

2 457

Výpožičky e-books

32

Prezenčné digitálne výpožičky v rámci Katalógu digitálnej knižnice

18 189

Spolu

159 614

SNK v rámci medziknižničných (MVS) a medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb (MMVS)
poskytovala a zabezpečovala výpožičky dokumentov v printovej forme, ako aj poskytovanie dokumentov
v xeroxovej a digitálnej forme.
V roku 2017 poskytla v rámci MVS 13 231 dokumentov, z toho 10 659 vo forme výpožičiek a 2 572 vo forme kópií
článkov. Týchto 2 572 dokumentov poskytnutých predstavovalo celkom 9 934 strán dokumentov, z toho 1 047
v xeroxovej forme a 8 887 v digitálnej forme.

Typ transakcie
Z fondov SNK iným knižniciam
Z iných knižníc
Spolu

Počet

Počet

Počet strán

Počet strán

výpožičiek

kópií článkov

xerokópií

digitálnych kópií

9 885

2 415

933

8 282

774

157

114

605

10 659

2 572

1 047

8 887
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V roku 2017 SNK poskytla v rámci MMVS 1 618 dokumentov, toho 1 013 vo forme výpožičiek a 605 vo forme kópií
článkov. Týchto 605 dokumentov predstavovalo celkom 4 589 strán dokumentov, z toho 598 v xeroxovej forme
a 3 991 v digitálnej forme.

Typ transakcie

Počet

Počet

Počet strán

Počet strán

výpožičiek

kópií článkov

xerokópií

digitálnych kópií

981

538

580

3 489

32

67

18

502

1 013

605

598

3 991

Zo zahraničných knižníc
Zo SNK pre zahraničné knižnice
Spolu

Používateľom bolo zaslaných 4 522 pripomienok a 1 641 upomienok.
Kopírovacie služby sa okrem MVS a MMVS zamerali aj na zhotovovanie xerografických kópií pre individuálnych
používateľov SNK a zamestnancov SNK. Celkovo sa zhotovilo 43 901 xeroxových kópií, z toho 6 596 xeroxových
kópií z mikrofilmov.
V rámci skenovacích služieb sa celkovo zhotovilo 27 511 digitálnych kópií, z toho 4 865 kópií pochádzalo
z mikrofilmov.
Konzultačné služby sa orientovali na tieto činnosti:
*
*
*
*
*
*

prácu s novými čitateľmi SNK,
vybavovanie telefonických a elektronických požiadaviek používateľov SNK,
metodická pomoc čitateľom pri využívaní všetkých poskytovaných služieb,
poskytovanie informácií o digitalizácii,
poskytovanie registrovaných bibliografických a faktografických informácií,
metodická pomoc v oblasti knižničnej metodiky, legislatívy, štatistiky a vzdelávania pre knižničný systém
SR.

Používateľom bolo poskytnutých 63 706 registrovaných bibliografických a faktografických informácií.
Typ bibliografických a faktografických informácií

Počet poskytnutých informácií

Výpožičky a MVS

33 424

Študovne

12 210

Rešeršné a referenčné služby

4 552

Rozvoj knižničného systému

13 520

Spolu

63 706
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SNK poskytla v rámci elektronických referenčných služieb 22 328 informácií.
Typ poskytovaných elektronických referenčných služieb

Počet poskytnutých informácií

Výpožičky a MVS

11 459

Študovne

558

Rešeršné a referenčné služby

943

Metodika pre knižničný systém, benchmarking

715

Hudobné knihovníctvo

563

ISIL

135

KIS MaSK

86

Štatistika

4 980

Vzdelávanie

682

Napíšte nám

450

Spýtajte sa knižnice

1 757

Spolu

22 328

Do portálu služby Spýtajte sa knižnice sa zapojilo 22 knižníc. Prostredníctvom portálu bolo zaslaných 288 otázok,
SNK odpovedala na 196 otázok.
V roku 2017 vypracovala SNK 3 924 rešerší.
Záujemcom boli poskytované aj informácie, ktoré sa týkali problematiky patentov a duševného vlastníctva.
Pre študentov stredných škôl ako potenciálnych tvorcov patentov sme pripravili Informačný deň.
Poskytovali sme prístup k nasledujúcim elektronickým informačným zdrojom:
*
*
*
*
*

9 databáz prístupných cez softvér NAVIGA (projekt Informácie pre inovácie),
databáza Springer Journal (projekt NISPEZ),
databáza STN online,
4 patentové databázy (EPAB, EPB, GBI, BETA),
databáza EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek).

K 31. 12. 2017 bolo registrovaných 3 576 používateľov, ktorí využívali vzdialený prístup k EIZ.
Používatelia majú k dispozícii 3 študovne – univerzálnu, multimediálnu a mikrofilmovú, ktoré navštívilo spolu
14 813 používateľov. Z fondov študovní si používatelia prezenčne vypožičali 38 485 dokumentov na štúdium,
z toho 33 565 v univerzálnej študovni, ktorých štruktúru sumarizuje nasledujúca tabuľka.
Typ dokumentov (univerzálna študovňa)

Počet výpožičiek

Periodiká

17 241

Knihy

15 997

Simplikáty

327

Spolu

33 565
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Fond univerzálnej študovne SNK bol v roku 2017 rozšírený o 703 kníh, 5 038 čísel slovenských periodík, 2 008
čísel zahraničných periodík a 183 čísel knihovníckych periodík. Normy STN sa sprístupňovali online, zaznamenali
sme 235 online vstupov. Študovňu navštívilo 13 007 používateľov.
Multimediálna študovňa SNK je zameraná na sprístupňovanie elektronických dokumentov (CD) a periodík
z oblasti audiovizuálnej a digitálnej techniky. V roku 2017 sa jej fond rozšíril o 591 duplikátov elektronických
dokumentov na CD nosičoch, z toho 518 samostatných CD, 7 CD príloh kníh a 66 CD príloh periodík. Multimediálnu
študovňu navštívilo 490 používateľov, ktorí si požičali 790 dokumentov, z toho 221 CD nosičov a 569 periodík.
V študovni mikrofilmov SNK sa nachádzajú mikrofilmy periodík. V roku 2017 študovňu navštívilo
1 316 používateľov, ktorí si vypožičali na čítanie 4 130 mikrofilmov.
Služby verejného internetu využilo 3 769 používateľov.
V roku 2017 lektorské služby SNK využilo 1 964 účastníkov v rámci 74 exkurzií.
SNK navštívilo 85 462 registrovaných návštevníkov.
SNK poskytovala pre knižničný systém SR v oblasti knižnično-informačných služieb a v oblasti štatistického
zisťovania metodickú podporu. Aktualizovali sa metodické materiály na webovej stránke SNK. Pracovníci odboru
vystupovali ako prednášatelia na odborných podujatiach organizovaných SNK aj inými inštitúciami.
Zorganizovali sme a vyhodnotili nasledujúce prieskumy:
* prieskum spokojnosti používateľov so službami SNK,
* prieskum názorov na formu vydávania periodika Knižnica,
* prieskum požiadaviek na návrhy zmien v štatistickom zisťovaní v rokoch 2018 – 2020 vrátane návrhov na
redukciu zisťovaných štatistických údajov a vyznačovanie povinných údajov,
* prieskum plnenia štandardov a ďalších štatistických údajov o poskytovaní knižnično-informačných služieb
v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rokoch 2006 – 2016.
V oblasti metodiky výpožičiek v knižniciach s KIS Virtua SNK do výpožičného procesu priebežne zaúčala nových
zamestnancov partnerských knižníc, realizovala s nimi akceptačné testy a kontinuálne im poskytovala
metodickú podporu. V roku 2017 uskutočnila celkovo 5 školení, na ktorých sa zúčastnilo 22 zamestnancov
partnerských knižníc.
V súvislosti s prevádzkou KIS MaSK (Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice) SNK rozvíjala
metodické aktivity zamerané na konzultácie v rôznych oblastiach spracovania knižničných dokumentov, ako aj
na konzultácie v oblasti využívania kódovníkov MARC21.
SNK ako Národná agentúra pre ISIL SR pokračovala v prideľovaní kódu ISIL knižniciam, ktoré o tento identifikátor
požiadali. K 31. 12. 2017 požiadalo o pridelenie a následne bolo knižniciam pridelených celkovo 149 kódov ISIL.
SNK zabezpečovala spracovávanie štatistík:
* mesačné, štvrťročné a ročné štatistiky čitateľov a výpožičných transakcií pre knižnice s KIS Virtua,
* DAVL/MŠVVaŠ 1-01 za rok 2016 (za SNK),
* KULT 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2016 (skontrolovalo sa, spracovalo
a zaregistrovalo 1 678 štatistických výkazov, pripravil sa adresár 1 813 vydavateľov),
* KULT 10-01 Ročný výkaz o knižnici za rok 2016 (skontrolovalo sa 1 927 online formulárov, pričom SNK
realizovala cca 6 500 opráv).
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V rámci tejto činnosti boli vypracované rôzne materiály, najmä:
* Aktualizácia vstupného formulára pre slovenské verejné knižnice v súvislosti so zmenami vo formulári
KULT 10-01,
* Vypracovanie zoznamu spravodajských jednotiek fungujúcich, stagnujúcich a zrušených knižníc za rok
2016,
* Analýza vývoja mestských knižníc podľa štatistických údajov za roky 2005 – 2016,
* Analýza vývoja podmienok, činnosti a výkonov verejných knižníc (vyhodnotenie plnenia štandardov pre
verejné knižnice, návrh na aktualizáciu štandardov),
* Komentár k výsledkom štatistického zisťovania v oblasti činnosti knižníc a v oblasti vydavateľskej činnosti
za rok 2016,
* Zdôvodnenie rozdielov v sumárnych formulároch KULT 10-01 za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015,
* Metodické usmernenie k štatistickému zisťovaniu v rámci KULT 10-01 o knižnici pre pracoviská SNK,
* Analýza vývoja knižničného systému SR za roky 2007 – 2016.
SNK opätovne vypracovala pozmeňujúce návrhy a pripomienky k pripravovanej súťaži Knižnica roka pre
vyhlasovateľa súťaže (MK SR).
Aktualizovali sa tieto adresáre:
*
*
*
*

Adresár knižníc realizovaný v KIS Virtua (1 375 záznamov),
Adresár knižníc SR vystavený na webovej stránke SNK (1 853 záznamov),
Adresár Seniorklubu (134 záznamov),
Adresár verejných knižníc, účastníkov projektu Benchmarking knižníc (74 záznamov).

SNK zastrešovala a metodicky usmerňovala riešenie projektu Benchmarking verejných knižníc, do ktorého sa
v roku 2017 zapojilo 74 verejných knižníc SR. Projekt sa realizuje na základe zmluvy medzi Národní knihovnou ČR
a SNK. V súlade s projektom bol vypracovaný materiál Analýza podmienok a výkonov slovenských verejných
knižníc zapojených do projektu Benchmarking knihoven v rokoch 2012 – 2017 v porovnaní s mediánom českých
a slovenských knižníc.
V rámci metodickej činnosti odboru Služby SNK zorganizovala odborné podujatia, ktoré sumarizuje nasledujúca
tabuľka.
Názov podujatia

Miesto konania

Dátum konania

SNK, Martin

8.3.2017

KULT 4-01 a KULT 10-01

SNK, Martin

11.5.2017

Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť

SNK, Martin

17.5. – 26.9.2017

SNK, Martin

2.6.2017

SPK, Nitra

7.-8.6.2017

Online katalóg – 1. ročník seminára o možnostiach
vyhľadávania informácií v knižnici
Pracovná porada k štatistickému vykazovaniu

(akreditovaný vzdelávací program)
Ochrana duševného vlastníctva – informačný deň
Národná komisia pre služby
Seniorklub 2017 – v spolupráci s Ľubovnianskou

Ľubovnianska knižnica,

knižnicou
Benchmarking verejných knižníc

Stará Ľubovňa

16. – 17.8.2017

SNK, Martin

12.10.2017

SNK, Martin

15.11.2017

Celoživotné vzdelávanie v knihovníckej profesii:
aktuality, perspektívy, skúsenosti
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SNK v roku 2017 otvorila 4. ročník akreditovaného vzdelávacieho programu Knihovnícke základy pre znalostnú
spoločnosť, ktorý prebiehal od 17. mája 2017 do 26. septembra 2017 prezenčnou a dištančnou formou
v 3 moduloch: Všeobecný úvod do knihovníctva, Knihovník akademickej knižnice a Knihovník verejnej knižnice.
Vzdelávací program ukončilo záverečnou skúškou 23 poslucháčov, ktorým bolo odovzdaných spolu 48 osvedčení.

Spracovanie a správa HKD a HKF
SNK zabezpečuje detailnú pasportizáciu v prostredí všetkých typov vlastníkov v rámci programu komplexnej
ochrany HKD a HKF v Slovenskej republike.
V roku 2017 SNK spasportizovala 5 146 zväzkov starých tlačí v rámci Trnavskej diecézy. Elektronicky bolo
zaevidovaných 5 146 zväzkov z Trnavskej diecézy.
Pri revízii fondov v správe SNK boli nájdené aj také zväzky, ktoré neboli doteraz elektronicky zaevidované a po
revízií kláštorných knižníc je potrebné vytvoriť aj elektronický katalóg jednotlivých knižníc. V roku bolo okrem
pasportizačných záznamov elektronicky zaevidovaných 16 160 zväzkov v správe SNK. Elektronickú evidenciu
zväzkov v správe SNK dokumentuje nasledujúca tabuľka.
Elektronická evidencia tlačí z fondu SNK

Počet zväzkov

Knižnica kapucínov

2 485

Knižnica jezuitov

5 205

Knižnica františkánov (vrátane tlačí 16. storočia)

6 350

Tlače 16. storočia inorečové – základný fond

1 988

Knižnica Sennyeiovcov

132

Spolu

16 160

Prehľad počtu elektronických záznamov pasportizácie a základnej evidencie v roku 2017 dokumentuje
nasledujúca tabuľka.
Elektronické záznamy

Počet zväzkov

Pasportizácia (Trnavská diecéza – farnosti Veselé, Podolie, Pobedim, Nové Mesto
nad Váhom, Čachtice, Dolné Dubové, Hrachovište, Boleráz, Smolenice, Kátlovce)
Základná evidencia v správe SNK

5 146
16 160

Celkový počet elektronických záznamov (pasportizácia + základná evidencia SNK)

21 306

Na základe odbornej dokumentácie vypracovanej v SNK boli v roku 2017 v Ústrednej evidencii HKD a HKF zapísané
4 vzácne tlače z Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za historické knižničné
dokumenty pod číslom MK-3518/2017-222/10697. V SNK sú evidované pod poradovým číslom 300. SNK zároveň
pripravuje na zapísanie do Ústrednej evidencie HKD a HKF ďalšie dokumenty zo Štátnej vedeckej knižnice
v Banskej Bystrici a Slovenskej národnej galérie – pracovisko kaštieľ Strážky.
SNK metodicky usmerňovala správcov HKD a HKF priamo v mieste uloženia fondu (13 konzultácií) a poskytovala
metodické písomné, telefonické a e-mailové inštrukcie pre vlastníkov a správcov HKD a HKF (32 inštruktáží).
SNK (pracovisko správy HKD a HKF) plní aj ďalšie úlohy, ktoré súvisia s ochranou a so sprístupňovaním HKD a HKF.
Tieto činnosti sumarizuje a kvantifikuje nasledujúca tabuľka.
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Činnosť (ochrana a sprístupňovanie HKD a HKF)

Počet zväzkov

Výpožičky historických kníh v rámci SNK

2 535

Presuny vo fondoch historických knižníc (františkáni a jezuiti + Baníkova knižnica)

0

Konzultácie a informácie (domáci a zahraniční bádatelia)

61

Výber dokumentov na čistenie, konzervovanie a reštaurovanie

2 996

Rekonštrukcie knižníc (Sennyei)

132

Odoslanie na digitalizáciu do Konzervačného a digitalizačného centra SNK

1 109

Digitálne kópie dokumentov pre bádateľov

14

Kompletná očista a dezinfekcia farských knižníc

170

V roku 2017 pokračovala v SNK revízia fondov kláštorných knižníc na základe príkazu generálnej riaditeľky SNK
č. 5/2016. V roku 2017 bolo revidovaných 70 247 signatúr z kláštorných knižníc v správe SNK.
V rámci prezentácie a sprístupňovania HKD a HKF SNK realizovala viacero odborných aj popularizujúcich
prednášok a výstav.
Prednášková činnosť SNK v oblasti spracovania, správy a ochrany HKD a HKF je zhrnutá v nasledujúcej tabuľke.
Názov prednášky/podujatia

Miesto konania

Dátum konania

Martin

22. – 24.5.2017

CABADAJOVÁ, J. Lutherove tlače v knižnici ECAV v Levoči – medzinárodná konferencia
Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej
a zberateľskej činnosti + príspevok v zborníku Kniha 2017
CABADAJOVÁ, J. Reformačné tlače vo fondoch SNK – Týždeň slovenských knižníc
LM SNK – prednášky k výstave

15. a 16.3.2017
Martin

CABADAJOVÁ, J. Poklady v knihách ukryté – Týždeň slovenských knižníc +
individuálna prednáška (študenti Žilina)

15.3.2017
Martin

22.3.2017

Martin

24.10.2017

Martin

6.2.2017

Martin

10.7.2017

Martin

26.6.2017

Martin

22. – 24.5.2017

Olomouc

29. – 30.11.2017

Martin

22. – 24.5.2017

CABADAJOVÁ, J. Vzácne tlače v SNK – exkurzia študentov Gymnázia Žilina, Gymnázia
Opava a Gymnázia J. Lettricha v Martine

4. a 17.10.2017

10.1.2017

CABADAJOVÁ, J. HKD a HKF v SNK a na Slovensku – exkurzia študentov Katedry
knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave
CABADAJOVÁ, J. Rozpoznaj osobnú knižnicu podľa majiteľa – prednáška a workshop
pre deti z Letnej detskej univerzity
CABADAJOVÁ, J. Najvzácnejšia tlač v SNK – Bardejovský katechismus – panelová
diskusia Svedomie – rebélia – zodpovednosť. Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe
KLIMEKOVÁ, A. Príležitostné tlače vo vydavateľskom programe slovenských tlačiarní
v 1. polovici 18. storočia – medzinárodná konferencia Typografické médium ako
objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti +
príspevok v zborníku Kniha 2017
KLIMEKOVÁ, A. Dve šľachtické knižnice z východného Slovenska – medzinárodná
konferencia Bibliotheca Antiqua 2017 + príspevok v zborníku Bibliotheca Antiqua 2017
JANKOVIČ, Ľ. Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických
vyobrazeniach historických dokumentov 15. až 18. storočia vo fondoch a zbierkach
SNK (správa o projekte) – medzinárodná konferencia Typografické médium ako
objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti
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Názov prednášky/podujatia

Miesto konania

Dátum konania

Bratislava

22.11.2017

Martin

22. – 24.5.2017

JANKOVIČ, Ľ. Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických
vyobrazeniach historických dokumentov 15. až 18. storočia vo fondoch a zbierkach
SNK – konferencia Historické mapy 2017 + príspevok v zborníku Historické mapy 2017
SAKTOROVÁ, H. Tlače 16. storočia v šľachtickej knižnici rodu Zaiovcov – medzinárodná
konferencia Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej,
tlačiarenskej a zberateľskej činnosti
SAKTOROVÁ, H. Turzovské knižnice – prednáška, podujatie organizované Oravským
múzeom a Žilinskou samosprávou

Dolný Kubín

SAKTOROVÁ, H. Reformációs irodalom Thurzó György nádor könyvtárában
[Reformačná literatúra v knižnici palatína Juraja Turza] – medzinárodná konferencia
A reformáció könyvespolca + príspevok do zborníka

Budapešť

16.10.2017

Martin

22. – 24.5.2017

Martin

22. – 24. 05. 2017

Olomouc

29. – 30. 11. 2017

Olomouc

29. – 30.11.2017

PITÁKOVÁ, M. – TOMO, T. Krakovskí tlačiari 16. storočia vo fonde Kežmarskej lyceálnej
knižnice – medzinárodná konferencia Typografické médium ako objekt výskumu
kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti + príspevok
v zborníku Kniha 2017
KNAPČOKOVÁ, S. Kultúrne konotácie knižnej ilustrácie na Slovensku v 16. a 17. storočí
– medzinárodná konferencia Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej,
vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti + príspevok v zborníku Kniha
2017
TOMO, T. Viaczväzkové knihy ako obraz doby a kultúrneho života v 16. a 17. storočí
– medzinárodná konferencia Bibliotheca Antiqua 2017 + príspevok v zborníku
Bibliotheca Antiqua 2017
ŠKULOVÁ, D. Knižnica Učenej spoločnosti malohontskej – medzinárodná konferencia
Bibliotheca Antiqua 2017 + príspevok v zborníku Bibliotheca Antiqua 2017

Na tému HKD a HKF SNK (pracovisko oddelenie správy HKD a HKF) realizovala nasledujúcu výstavu.
Názov výstavy
Gutenberg, reformácia a reformačné tlače

Miesto konania

Dátum konania

Aponiovská knižnica,

v Aponiovskej a Zaiovskej knižnici

Oponice

28.2. – 30.3.2017

V roku 2017 sa na prehliadkach historickej Aponiovskej knižnice v Oponiciach, kde sú deponované HKF v správe
SNK, zúčastnilo 13 030 návštevníkov.
V roku 2017 SNK retrospektívne skatalogizovala a kompletne bibliograficky spracovávala historické dokumenty
zo 16. – 19. storočia v KIS Virtua vo formáte MARC21, ktoré sú v správe odboru správy a spracovania HKD a HKF
a ktoré boli do fondov SNK získané retrospektívnym doplňovaním formou kúpy a darov a inorečové tlače z územia
Slovenska 1901 – 1918, ktoré sú zachované v pamäťových inštitúciách na Slovensku a v zahraničí. V KIS Virtua
bolo k 31. 12. 2017 retrospektívne spracovaných 2 094 k. j. Všetky dokumenty z HKF sa pred bibliografickým
spracovávaním preverujú v generálnom katalógu, či nemajú pridelené signatúry, až potom sa signujú
a spracovávajú. V roku bolo v generálnom katalógu preverovaných 1 430 titulov.

22

Retrospektívne spracovanie dokumentov podľa podielu jednotlivých fondov sumarizuje nasledujúca tabuľka.
Názov retrospektívne spracovávaného fondu

Počet spracovaných k. j.

Lyceálna knižnica Kežmarok

234

HKF Malohont

440

HKF Makovický

3

HKF Hamuljak

18

HKF Lontovská

19

HKF Zai

1

HKF Baník 16. storočie

189

HKF Kmeť

454

HKF Františkáni

343

Retrospektívne doplňovanie

65

Retrospektívne spracovanie

41

Pracovníci SNK sa podieľajú na signovaní a tvorbe akvizičných záznamov dokumentov z HKF, ktoré doteraz
neprešli spracovateľským procesom. V priebehu roka 2017 bolo signovaných a vytvorených 1 411 akvizičných
záznamov.

Fyzická ochrana fondov SNK
V roku 2017 SNK zabezpečovala odborné knižničné činnosti súvisiace s komplexnou fyzickou ochranou fondov
SNK.
Zabezpečila vyskladnenie a opätovné uskladnenie dokumentov na digitalizáciu, výber a zakladanie fondov pre
čitateľov, evidovanie a uskladnenie nových prírastkov, revíziu fondov, správu prírastkových kníh, ako aj vedenie
a dopĺňanie repozitného katalógu. Konzultovala výber dokumentov na reštaurovanie a konzervovanie pred
digitalizáciou a po digitalizácii.
Zamestnanci SNK pokračovali v presúvaní slovacikálneho fondu a ukladaní inorečového fondu. Takto bolo
presunutých a uložených 115 819 k. j.
Špecializované pracovisko SNK vykonávalo kompletizáciu všetkých dokumentov prevzatých zo spracovateľských
pracovísk, ich označenie, adjustáciu a konečné uloženie v hlavnom depozite. V roku 2017 bolo prevzatých
30 280 k. j. z odborných spracovateľských pracovísk SNK do depozitu.
Od výpožičného pultu do depozitu bolo prostredníctvom pracoviska rýchlej katalogizácie prevzatých 120 367 k. j.
Priebežne sa dopĺňali prírastky do repozitného katalógu. Pripravených, roztriedených a založených bolo
21 450 katalógových lístkov.
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Uvedené odborné činnosti sú zhrnuté a kvantifikované v nasledujúcej tabuľke.
Odborná činnosť

Počet k. j.

Výber fondov pre potreby čitateľov

125 450

Výber fondov pre potreby rekatalogizácie

3 875

Zakladanie dokumentov do depozitu

150 647

Kompletizácia dokumentov prevzatých zo spracovateľských pracovísk

30 280

Adjustácia dokumentov (opatrenie dokumentov štítkom so signatúrou)

46 467

Presuny a opätovné uloženie fondov

115 819

Výber dokumentov na reštaurovanie

236

Výber dokumentov na digitalizáciu a chemické ošetrenie

56 052

Rýchla katalogizácia: vytváranie záznamov

967

Vytváranie záznamov o jednotkách – exempláre

2 513

Náhrady za stratené a nezvestné tituly

75

Zápis zmien v prírastkových knihách

502

Výber monografií, seriálov, špeciálnych tlačí pre následnú opravu

629

Príprava, triedenie a zakladanie lístkov do repozitného katalógu (ks)
Revízia fondov SNK podľa príkazu GR SNK č. 5/2015

21 450
126 981

SNK participovalo v roku 2017 na zachovaní a zlepšení fyzického stavu svojich najvzácnejších a najstarších
dokumentov, na uchovaní ich autenticity a sprístupnení ich obsahu bádateľom.
V roku 2017 SNK spolupracovala s kultúrnymi inštitúciami na Slovensku aj v oblasti reštaurovania a konzervovania
tlačí. Na základe zmlúv reštaurovala a konzervovala vzácne zbierky Lyceálnej knižnice v Kežmarku
a Západoslovenského múzea v Trnave. Vypracovala zámery na reštaurovanie vzácnych zbierok pre Gemerskomalohontské múzeum v Rimavskej Sobote a pre Podtatranské múzeum v Poprade a pripravila podklady
na spoluprácu v roku 2018 s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a Lyceálnou knižnicou v Kežmarku. V rámci
metodickej činnosti navštívili pracovníci oddelenia Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, kde sa
zaoberali nevyhovujúcimi podmienkami uloženia fondov a mierou poškodenia 117 ks triednych kníh, ktoré plánuje
múzeum zreštaurovať.
V roku 2017 bolo reštaurovaných 265 kníh, z toho 25 kníh si vyžadovalo veľmi náročné reštaurovanie
na protokol; išlo o diela z konzervačného fondu SNK, dokumenty z historického knižničného fondu a literárneho
archívu. Proces reštaurovania je zaznamenaný fotodokumentáciou stavu knižnej jednotky pred reštaurovaním
a po reštaurovaní. Medzi reštaurovanými písomnosťami boli aj dokumenty prezentované na výstavách SNK
Re500formácia a Prstom po mape.
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Typy väzieb reštaurovaných kníh

Počet

Celokožené väzby

76

Polokožené väzby

39

Pergamenové a polopergamenové väzby

24

Papierové väzby

49

Plátenné a poloplátenné väzby

69

Brožované a iné väzby

8

Spolu reštaurovaných väzieb kníh

265

Kvantifikovanie práce súvisiacej s reštaurovaním a konzervovaním dokumentov
Odborná činnosť

Počet k. j.

Reštaurované knihy

265

z toho na protokol

25

Zreštaurované listiny, mapy, fotografie, pohľadnice

22

Dolievané listy

2 492

Ochranné obaly

550

Štítky na lepenie čiarových kódov

3620

Mechanicky očistené listy v stave in situ

10 958

Rozoberané a mechanicky očistené listy

8 873

Neutralizované listy mokrým vodným procesom

6 436

Reštaurované listy japonským papierom

11 257

Reštaurované listy lamináciou

143

Čistené fragmenty

77

Pasparty

3

Pozdravné dosky

67

Dezinfikované dokumenty v parách n-butanolu

199

Mechanicky a chemicky očistené dokumenty

527

Sterilizované dokumenty v etylénoxidovej komore

56 965
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Prednášková činnosť SNK v oblasti reštaurovania a konzervovania
Názov prednášky/podujatia

Miesto konania

Dátum konania

Martin

10. – 12.5.2017

Martin

10. – 12.5.2017

Martin

10. – 12.5.2017

Martin

10. – 12.5.2017

Martin

10. – 12.5.2017

Martin

10. – 12.5.2017

Martin

22. – 24.5.2017

JINDROVÁ, E., TRNKOVÁ, M., HÍREŠ, O. Reštaurovanie knihy milodarov a kovovej
schránky z fondu Lyceálnej knižnice v Kežmarku – 1. medzinárodná konferencia
Remeslo a kniha + príspevok v zborníku
VALOVIČOVÁ, D., CABADAJOVÁ, J. Listy Martina Luthera – 1. medzinárodná konferencia
Remeslo a kniha – poster + príspevok v zborníku
ORAVEC, P. Reštaurovanie Cosmographie od Sebastiana Münstera z roku 1548 –
1. medzinárodná konferencia Remeslo a kniha + príspevok v zborníku
HOLOTÍKOVÁ, L. EUROPAE TOTIUS TERRARUM ORBIS PARTIS PRAESTANTISSIMAE.
Modifikace dobových knižních vydání a vazeb – 1. medzinárodná konferencia
Remeslo a kniha + príspevok v zborníku
LUKÁČOVÁ, K. Reštaurovanie vzácnej tlače Imago Primi Saeculi Societatis Jesu –
1. medzinárodná konferencia Remeslo a kniha – poster + príspevok v zborníku
VOJTEKOVÁ, B., MÚČKOVÁ, A., TRNKOVÁ, M. Reštaurovanie pergamenovej listiny
zo Zemplínskeho múzea – 1. medzinárodná konferencia Remeslo a kniha – poster
+ príspevok v zborníku
ORAVEC, P. Reštaurovanie Cosmographie od Sebastiana Münstera z roku 1548 –
medzinárodná konferencia Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej,
vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti + príspevok v zborníku
Kniha 2017
VALOVIČOVÁ, D., CABADAJOVÁ, J. Listy Martina Luthera – medzinárodná konferencia
Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej
a zberateľskej činnosti; XXI. archívne dni v Slovenskej republike – poster

22. – 24.5.2017
Martin

23. – 25.5.2017

LUKÁČOVÁ, K. Reštaurovanie vzácnej tlače Imago Primi Saeculi Societatis Jesu –
medzinárodná konferencia Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej,
vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti; XXI. archívne dni v Slovenskej
republike – poster

22. – 24.5.2017
Martin

23. – 25.5.2017

VOJTEKOVÁ, B., MÚČKOVÁ, A., TRNKOVÁ, M. Reštaurovanie pergamenovej listiny
zo Zemplínskeho múzea – medzinárodná konferencia Typografické médium ako
objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti;
XXI. archívne dni v Slovenskej republike – poster

22. – 24.5.2017
Martin

23. – 25.5.2017

JINDROVÁ, E., TRNKOVÁ, M., HÍREŠ, O. Restaurování knihy milodarů a kovové schránky
z fondu Lyceální knihovny v Kežmarku – Konference restaurátorů – konzervátorů
2017 – poster + príspevok v zborníku FORUM 2017

Litomyšl,
ČR

19. – 21.9.2017

SNK v roku 2017 vykonávala kontrolu a zabezpečovala vhodné podmienky na proaktívnu preventívnu ochranu
fondu monitorovaním environmentálnych a mikrobiologických parametrov uskladnenia k. j.
Pri vstupnej kontrole dokumentov pred procesom digitalizácie uskutočnila vstupnú kontrolu fyzického stavu
dokumentov s určením vhodnosti/nevhodnosti k. j. podrobiť sa procesom digitalizácie, prípadne ostatným
reštaurátorsko-konzervačným procesom.
Naďalej rozširovala databázu dokumentov z prieskumu fyzického stavu kníh, ktorá má kľúčový význam pre
zistenie vhodnosti dokumentov na masové konzervačné procesy a tvorbu plánu na reštaurovanie.
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V roku 2017 bolo skúmaných celkovo 5 235 knižničných dokumentov, typy dokumentov znázorňuje nasledujúca
tabuľka.
Typ
dokumentu
Počet objektov

Archívne

Historické

Historické

Monografie

Zborníky

HKF a HKD

dokumenty

pohľadnice

fotografie

Spolu

961

58

1 816

886

24

1 490

5 235

SNK participovala na tvorbe Komplexného plánu ochrany zbierok, metodicky usmernila Múzeum Prvého
slovenského gymnázia (PSG) v Revúcej pri výbere reštaurátorsko-konzervačných procesov vhodných
na sanáciu mikrobiologicky kontaminovaných triednych kníh PSG a zúčastnila sa na návrhu konzervátorského
postupu záchrany (poly)acetátových negatívov napadnutých octovým syndrómom v Literárnom archíve SNK.
Protokolárne vykonala 4 materiálové prieskumy papierových, kovových a plastových objektov
a 5 mikrobiologických prieskumov objektov a ovzdušia. Vypracovala 5 typov metodík identifikácie historických
fotografií a pohľadníc. V druhom roku riešenia výskumnej úlohy Vplyv etylénoxidu na vlastnosti rôznych materiálov
používaných na knižničných dokumentoch postupovala podľa vecného, časového a finančného harmonogramu
projektu a riešiteľský kolektív vypracoval čiastkovú výskumnú správu č. 1/2017 (pred ukončením projektu
v budúcom roku). V rámci otvorenia výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja - Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v novembri 2017 požiadali pracovníci výskumu a vývoja SNK
spoločne s Ústavom molekulárnej biológie SAV a so Slovenským národným archívom o štátnu finančnú podporu
na projekt Kultúrne dedičstvo v knižniciach a archívoch a mikrobiologická kontaminácia a začali s partnermi
pripravovať podklady na zapojenie do dvoch medzinárodných projektov. Výsledky činností, výskumu a vývoja
prezentovali zamestnanci na konferencii Remeslo a kniha organizovanej SNK – príspevky Restaurování knihy
milodarů a kovové schránky z fondu Lyceální knihovny v Kežmarku, Odchýlky merania systémom SurveNIR pri
analýze kníh, na Konferencii reštaurátorov a konzervátorov v Litomyšli – budovanie centra ochrany knižničných
zbierok a na odbornom seminári Nové poznatky v oblasti riešenia problémov mikrobiologickej kontaminácie
v pamäťových inštitúciách v Bratislave s prednáškou Tradičné metódy sterilizácie a dezinfekcie používané pri
ochrane kultúrneho dedičstva. SNK aj prostredníctvom ochrany fondov rozvíjala medzinárodnú spoluprácu
predovšetkým s kultúrnymi inštitúciami v Českej republike, najmä s Národní knihovnou ČR v Prahe, s ktorou
pokračovala intenzívna odborná kooperácia.

Múzejná činnosť SNK
V rámci prípravy novej, inovatívnej koncepcie stálej expozície Literárneho múzea SNK (LM SNK) odborní pracovníci
vytvorili schému scenára novej stálej expozície, a to v nadväznosti na plánovanú rekonštrukciu jeho budovy,
ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Schéma scenára predstavuje základný dokument pre verejné
obstarávanie architektonického a výtvarného návrhu novej stálej expozície LM SNK.
V súvislosti s komplexnou rekonštrukciou budovy LM SNK vydala generálna riaditeľka SNK príkaz č. 04/2017
na vykonanie mimoriadnej odbornej revízie zbierkových predmetov LM SNK. V zmysle tohto príkazu sa mimoriadna
odborná revízia zbierkového fondu SNK začala 1. decembra 2017.
V rámci úlohy zatraktívniť stálu expozíciu Slovanského múzea A. S. Puškina (SMASP) bola v roku 2017 vypracovaná
a schválená koncepcia novej stálej expozície na prízemí kaštieľa v Brodzanoch. V roku 2018 je na základe
uvedenej koncepcie plánovaná príprava libreta tejto novej stálej expozície. Zároveň Vysoká škola výtvarných
umení realizovala základný reštaurátorský výskum 6 plastík, ktoré sú inštalované v priľahlom parku. Ich
reštaurovanie je naplánované na prvú polovicu roka 2018.
V roku 2017 bolo v systéme CEMUZ spracovaných 312 zbierkových predmetov (ZP) z fondu LM SNK a 101 ZP
z fondu SMASP. Celkovo bolo v systéme CEMUZ spracovaných 413 ZP múzeí SNK.
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V roku 2017 SNK zabezpečila odborné ošetrenie 606 ZP z fondu LM SNK a 110 ZP z fondu SMASP. Celkovo bolo
odborne ošetrených 716 ZP múzeí SNK.
V roku 2017 SNK opravila náhrobný pomník S. H. Vajanského na Národnom cintoríne, ktorý bol poškodený počas
kalamity spôsobenej veternou smršťou koncom roka 2016.
V roku 2017 SNK realizovala 4 výstavné projekty:
*
*
*
*

Fenomén ateliér papier a kniha,
Rozprávky nie len pre deti,
Re500formácia,
Prstom po mape.

V sledovanom období SNK zabezpečila realizáciu 11 kultúrno-výchovných podujatí celkovo v 28 reprízach:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Umelecké večierky Oldenburgovcov vo Viedni a v Brodzanoch,
Noc múzeí a galérií 2017 v LM SNK,
Noc múzeí a galérií 2017 v SMASP,
Natália Oldenburgová a Brodzany (3 reprízy),
Deň Puškina v Slovanskom múzeu A. S. Puškina,
Seminár o rusko-slovenských vzťahoch v 19. a na začiatku 20. storočia,
Čo sa skrýva za múrmi kaštieľa (3 reprízy),
Nudí vás povinná literatúra? (5 repríz),
Adventný koncert SNK,
Hlboká ako Timrava – interpretačný program z autorskej tvorby spisovateľky,
Máme radi rozprávky a čo vy? – cyklus tvorivých dielní pre deti materských škôl, kde sa malí návštevníci
aktívnym spôsobom zoznamujú s okolitým svetom prostredníctvom rozprávkových postáv (10 repríz).

Stálu expozíciu a výstavy LM SNK navštívilo v roku 2017 spolu 11 940 návštevníkov. Národný cintorín ako
expozíciu in situ navštívilo v sledovanom období 30 552 návštevníkov. V roku 2017 navštívilo SMASP 3 520
návštevníkov.

Archívna činnosť SNK
V roku 2017 pribudlo do fondov a zbierok Literárneho archívu SNK (LA SNK) 34 855 archívnych dokumentov
(literárnych rukopisov, hudobných rukopisov a fotografií), z toho kúpou 16 910 archívnych jednotiek v hodnote
16 600 € a darom 17 945 archívnych jednotiek. Akvizičné súpisy archívnych dokumentov z osobných fondov
Vojtecha Čelka (2 381 jd.), Vševlada Jozefa Gajdoša (897 jd.), Paľa Gejdoša (1 655 jd.), Antona Habovštiaka
(1 059 jd.), Kataríny Habovštiakovej (2 397 jd.), Rudolfa Chmela (1 492 jd.), Karola Pádivého (1 031 jd.), Júliusa
Pašteku (14 993 jd.), Dušana Šimka (2 700 jd.), Ondreja Štefanka (2 451 jd.), Pavla Winczera (1 921 jd.), Ilju Zeljenku
(440 jd.) a iných boli predložené na rokovania Nákupnej oceňovacej komisie Literárneho archívu SNK 4. júla 2017,
17. októbra 2017 a 30. novembra 2017. Na základe majetkovo-právneho vysporiadania bolo zaprírastkovaných
28 súborov archívnych dokumentov.
Celkový stav archívnych fondov a zbierok k 31. 12. 2017 bol 1 867 412 jednotiek spracovaných a 48 archívnych
škatúľ nespracovaných archívnych dokumentov.
Pracovníci LA SNK v roku 2017 spracovali klasickým spôsobom 22 603 archívnych dokumentov (z toho v podobe
akvizičných súpisov 18 286 archívnych dokumentov a katalogizáciou 4 317 archívnych dokumentov) a v KIS
Virtua vo formáte MARC 21 1 743 archívnych dokumentov.
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Na odborné ošetrenie a digitalizáciu bolo pripravených 1 650 archívnych dokumentov. Výber archívnych
dokumentov zodpovedal schválenému digitalizačnému plánu SNK.
LA SNK poskytol služby 944 domácim a zahraničným bádateľom. Na prezenčné štúdium bolo v študovni LA SNK
sprístupnených 69 606 archívnych dokumentov. V záujme ochrany archívnych dokumentov bolo bádateľom
poskytnutých 1 921 dokumentov vo forme mikrofilmov, 892 digitálnych kópií, 238 xerokópií a fotokópií
a 14 faksimile. Pre bádateľov bolo vyhotovených 4 176 strán reprografických kópií a 6 586 strán digitálnych
kópií z archívnych dokumentov.
Na požiadanie bádateľov pracovníci LA SNK vypracovali 46 rešerší a poskytli 572 informácií a konzultácií
súvisiacich so sprístupňovaním fondov a zbierok, 7 lektorských a 3 metodické výklady o činnosti LA SNK.
LA SNK zabezpečoval ochranu originálov archívnych dokumentov priebežnou výmenou 4 396 ks ochranných
obalov. Zreštaurovaných bolo 26 archívnych dokumentov a dva fotoalbumy.
V roku 2017 LA SNK plnil aj ďalšie úlohy. Aktualizoval údaje o archívnych dokumentoch na webovej stránke SNK
a v lokačných prehľadoch. Spolupracoval tiež na príprave dokumentárnych filmov o Jozefovi Miloslavovi
Hurbanovi a Andrejovi Radlinskom, príspevkov o významných osobnostiach uverejnených v HN a SME, na
pripravovanej novej stálej expozícii Literárneho múzea SNK, Biografického slovníka slovenských archivárov, pri
prezentácií fondov SNK a múzeí počas MuseumWeek 2017 a podieľal sa na realizácii výstavy Re500formácia.
Pracovníci LA SNK predniesli príspevky na 4 vedeckých konferenciách.
SNK úspešne spoluorganizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou XXI. archívne dni v Slovenskej
republike na tému Osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitým dôrazom na osobné fondy archivárov,
alebo čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?

Vedecko-výskumná činnosť
SNK sa v roku 2017 zaoberala riešením 11 vedecko-výskumných úloh:
* Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia. Korektúry a edičná realizácia 4. a 7. zväzku bibliografie.
Posledný zväzok bibliografie vyšiel tlačou v apríli 2017.
* Slovensko, Európa a svet na mapách a vedutách. Reprezentatívna obrazovo-textová monografia,
ktorá v jednotlivých kapitolách predstavuje knižnú grafiku a kartografickú prácu zachovanú v tlačiach
16. a 17. storočia, ktoré sú dostupné vo fonde SNK – edičná realizácia diela v júni 2017.
* Katalóg tlačí 16. storočia šľachtickej knižnice rodu Zai. Redakcia bibliografie, ktorá vyšla tlačou v novembri
2017.
* Knižná ilustrácia na Slovensku v 16. a 17. storočí. V priebehu roka sa pokračovalo na príprave monografie,
ktorej rukopis bol dokončený decembri 2017.
* Výskum dizertačných prác so slovenskou provenienciou (autorské slovaciká) vo Forschungsbibliothek
Gotha. V roku 2017 sa ukončila prvá etapa výskumu dizertačných tlačí – heuristika a bibliografické
spracovanie tlačí vo Forschungsbibliothek Gotha a pripravila sa bibliograficko-popisná časť monografie.
* Katalóg tlačí 16. storočia v lyceálnej knižnici v Kežmarku. Ukončenie redakcie základnej zostavy katalógu
a registrov, dielo bolo koncom roka 2017 vydané v elektronickej podobe.
* Výskum šľachtického rodu Ziči – Katalóg knižnice Zičiovcov vo Voderanoch. Štúdium pramenného materiálu
k dejinám rodu Ziči, prepis záznamov z rukopisného katalógu historickej knižnice rodiny.
* Bibliografia inorečových tlačí z územia Slovenska 1901 – 1918. Spracovanie bibliografických záznamov
o inorečových územne slovacikálnych tlačiach 1901 – 1918 v počte 287 záznamov.
* Redakcia slovenských inorečových textov denníkov Alberta Škarvana, spracovanie vedeckých komentárov.
V rámci uvedenej výskumnej úlohy boli v roku 2017 prepísané a skompletizované všetky preklady denníkov
A. Škarvana za roky 1896 – 1926 (spolu 8 rukopisných denníkov). Úryvky z denníkov boli publikované
v zborníku Biografické štúdie a v časopise Knižnica.
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* Štúdium archívnych materiálov a biografických dokumentov k osobnosti J. M. Hurbana. V rámci výskumnej
úlohy boli preštudované pramene ku genealógii J. M. Hurbana, a to ev. a r. k. cirkevné matriky z obce Sobotište
a pramene z archívnych fondov Nitrianska župa (Št. archív v Ivanke pri Nitre), Mestečko Sobotište a Cech
mlynárov panstva Branč (Štátny archív Trnava, pracovisko v Skalici) a aj ďalšie pramene z LA SNK. Výstupom
boli príspevky prednesené na vedeckej konferencii k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana 8. júna 2017.
(Z minulosti rodu Hurbanovcov a Genéza Hurbanovho životopisu Ľudovíta Štúra).
* Príprava a redakcia Súpisu erbových listín. V rámci výskumnej úlohy bol pripravovaný Súpis erbových
listín uzavretý. V roku 2017 začala prebiehať prvá redakcia dodaných záznamov, z ktorých bolo predbežne
zredigovaných 803 záznamov.
V roku 2017 SNK zorganizovala, prípadne zabezpečila 4 vedecké podujatia. Na 1. ročníku medzinárodnej
konferencie Remeslo a kniha sa zúčastnilo zhruba 100 odborníkov. Konferencia sa sústredila predovšetkým na
reštaurovanie, konzervovanie a uchovanie písomného kultúrneho dedičstva a výskum v tejto oblasti. Odborníci
zo Slovenska, z Českej republiky a z Macedónska prezentovali výsledky svojej práce a navštívili zaujímavé
kultúrne inštitúcie v Martine. Mali tak možnosť porovnať, ako inštitúcie pristupujú k problematike zachovania
a sprístupnenia knižničných, archívnych i múzejných dokumentov verejnosti. Výsledkom konferencie bude
zborník Remeslo a kniha 2017.
SNK zorganizovala aj medzinárodnú konferenciu Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej,
vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti v dňoch 22. – 24. mája 2017 v priestoroch Literárneho múzea
SNK. Na konferencii odznelo 26 odborných príspevkov z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry. Rezultátom
konferencie je lektorovaný odborný zborník Kniha 2017.
Názov podujatia

Miesto konania

Dátum konania

SNK, Martin

10. – 12.5.2017

SNK, Martin

22. – 24.5.2017

vedecká konferencia

SNK, Martin

8.6.2017

Fenomén smrti v genealógii a heraldike

SNK, Martin

25. – 26.10.2017

Remeslo a kniha – medzinárodná vedecká
konferencia
Typografické médium ako objekt výskumu
kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej
a zberateľskej činnosti – medzinárodná vedecká
konferencia
Jozef Miloslav Hurban v slovenských dejinách –

SNK v rámci výkonu vedecko-výskumnej činnosti vydala v roku 2017 tieto publikácie:
* Kniha 2016 – rezultát medzinárodnej vedeckej konferencie Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti,
* Kniha 2017 – rezultát medzinárodnej vedeckej konferencie Typografické médium ako objekt kníhkupeckej,
vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti,
* KLIMEKOVÁ, A. – ONDROUŠKOVÁ, J. Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia, zväzky IV – VII,
* JANKOVIČ, Ľubomír. Slovensko, Európa a svet na starých mapách. Martin: SNK, 2017. ISBN 978-80-8149080-4,
* SAKTOROVÁ, Helena. Tlače 16. storočia v šľachtickej knižnici rodu Zai. Martin: SNK, 2017. ISBN 978-80-8149085-9,
* PITÁKOVÁ, M. – TOMO, T. Tlače 16. storočia vo fondoch Lyceálnej knižnice v Kežmarku. Martin: Slovenská
národná knižnica, 2017. Dostupné na: http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/odbornikov/edicna-cinnost.
html.
* Biografický lexikón Slovenska, zv. VI. Martin: SNK, 2017. ISBN 978-80-8149-079-8, 795 s.
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Zamestnanci SNK aktívne publikujú doma aj v zahraničí. Nasledujúca tabuľka informuje o počte príspevkov
zamestnancov SNK v roku 2017, ktoré sú zaradené do príslušných kategórií publikačnej činnosti.
Počet príspevkov
Kód

Názov kategórie

zamestnancov

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

3

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

2

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

8

AGI

Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách

6

Heslá v odb. terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných
BDA

vydavateľstvách

9

BDB

Heslá v odb. terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

5

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch

24

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

11

EDJ

Prehľadové práce, odborné práce… v časopisoch, zborníkoch

16

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru

13

GHG

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

12

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

23
2

8

Zabezpečenie udržateľnosti NP DIKDA OPIS – PO2
Úlohy vyplývajúce z plnenia udržateľnosti NP DIKDA OPIS – PO2 zabezpečujú predovšetkým pracoviská
Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach.
Digitalizačné centrum SNK je špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu písomného dedičstva, uchovávanie
a sprístupňovanie jeho digitálnych foriem. V roku 2017 SNK rutinne zabezpečovala procesy, ktoré prispievajú
k napĺňaniu cieľov NP DIKDA, t. j. k bibliografickému spracovaniu, konverzii, správe, uchovávaniu a sprístupňovaniu
písomného kultúrneho dedičstva.
Odbor Národná bibliografia SNK zabezpečoval tvorbu a manažment bibliografických metadát dokumentov
vstupujúcich do procesu digitalizácie a koordinoval ich export na spracovanie v registroch CAIR. Nasledujúce
tabuľky prezentujú výsledky tejto činnosti NB SNK za rok 2017.
Odborné činnosti súvisiace s digitalizáciou fondov SNK

Počet k. j.

Konzervačný fond SNK (monografie, seriály, pohľadnice) – bibliograficky spracovaný
a odoslaný na digitalizáciu

44 742

Odborné činnosti súvisiace s digitalizáciou fondov SNK

Počet

Spolupráca pri archivovaní PSP – interná a externá digitalizácia

122 029 PSP

Analytické práce s registrami CAIR (NRKO, NRDO, DRK)

3 500 000 KO
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V zmysle indikatívneho digitalizačného plánu SNK na rok 2017 prešlo v tomto období procesom skenovania na
pracovisku Digitalizačné centrum 15 000 objektov typu monografie, 23 000 objektov typu seriály,
1 000 historických tlačí a 8 892 špeciálnych dokumentov. Tieto objekty sú aj priebežne spracovávané v rámci
postprocessingového procesu. V roku 2017 tak bolo zoskenovaných 47 892 objektov.
Prehľad zoskenovaných objektov podľa typu objektu v rámci roka 2017 predstavuje nasledujúca tabuľka.
Typ digitalizovaného objektu (na úrovni skeny)

Počet objektov

Konzervačný fond (monografie, seriály)

38 000

HKD a HKF

1 000

Literárny archív SNK

1 650

Listotlače Literárne múzeum SNK

500
6 742

Pohľadnice
Spolu

47 892

V roku 2017 SNK systematicky sprístupňovala zdigitalizované objekty prostredníctvom Katalógu digitálnej
knižnice (dikda.snk.sk). K 31. 12. 2017 bolo v priestoroch SNK sprístupnených:
* 169 570 plnotextovo spracovaných periodických digitálnych objektov (DO),
* 59 048 analyticky spracovaných periodických DO,
z toho bolo vyťažených 637 848 článkov,
* 39 578 plnotextovo spracovaných monografických DO,
* 14 462 DO typu špeciálne dokumenty.
SNK (pracovisko Konzervačné centrum) je špecializovaným výskumným, konzervačným a reštaurátorským
pracoviskom, ktoré v rámci udržateľnosti pracuje na uchovaní písomného kultúrneho dedičstva. Úlohy
vyplývajúce z plnenia udržateľnosti NP DIKDA OPIS – PO2 zabezpečuje oddelenie prípravy dokumentov, vstupnovýstupná kontrola oddelenia výskum a vývoj a oddelenie reštaurovania a konzervovania.
V priebehu roka 2017 pracovisko prípravy dokumentov na digitalizáciu kompletne pripravilo a očistilo
52 790 objektov. Mechanickú očistu vybraného fondu zabezpečovala čistiaca linka zostavená zo zariadení
Depulvera, Laura Max a zariadenia Spirabilia určené na ručné čistenie nadmerne znečistených dokumentov.
Pracovisko zároveň zabezpečovalo základný prieskum stavu dokumentov a ich vhodnosť na hromadné
technológie ošetrenia. Všetky informácie o fyzickom stave dokumentov, ich poškodení a nedostatkoch boli
zaznamenané v registračnom a sledovacom systéme Item tracking, ako aj v protokole o stave dokumentu.
Dokumenty v nevhodnom stave boli z procesov vyradené a zabezpečilo sa ich reštaurovanie, prípadne
konzervovanie.
Okrem zmienených úloh pracovníci SNK vytvárali a kontrolovali exportné várky. Riadenie kontrolovaných
exportov zabezpečoval evidenčný systém Item tracking a podporná evidencia, ktoré spolu vytvárajú ucelený
evidenčný systém.
Všetky dokumenty boli bezprostredne po procese digitalizácie transportované do depozitu. Pred opätovným
zaraďovaním fondov do skladu bol skontrolovaný ich fyzický stav a kompletnosť várky. Všetky zistené poškodenia
dokumentu boli porovnávané so vstupným protokolom pred digitalizáciou. Akákoľvek zmena fyzického stavu
bola registrovaná v evidenčnom systéme poškodenia a bezprostredne riešená.
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Štruktúra pripravených a očistených dokumentov
Pripravené a čistené dokumenty na digitalizáciu za rok 2017

Počet objektov

Z toho čistených

46 189

39 817

Fondy HKD a HKF

2 996

1 109

Archívne dokumenty

3 105

1 666

500

500

52 790

43 092

Fondy SNK (monografie + zdroje na pokračovanie)

Špeciálne dokumenty – plagáty
Spolu

Okrem prípravy a čistenia dokumentov na digitalizáciu pracovníci SNK zabezpečovali v roku 2017 aj samostatné
čistenie dokumentov pred ich archívnym bibliografickým spracovaním.
Počty očistených dokumentov pripravených na spracovanie v roku 2017
Odbor (oddelenie)

LA (arch. jed.)

HKD a HKF

Fondy SNK spolu

Základný fond SNK

Spolu objektov

Počet dokumentov

1 439

1 887

3 470

2 902

9 698

SNK zo svojich fondov celkovo zabezpečila kompletnú očistu pre 52 790 dokumentov.
Pracovisko vstupno-výstupnej kontroly oddelenia výskumu a vývoja v úzkej spolupráci s pracoviskami
Konzervačného centra odborne hodnotilo vybrané chemické, mechanické a optické vlastnosti sledovaných
dokumentov a zabezpečovalo aj mikrobiologický prieskum fondu. Z každého skúmaného dokumentu sa získava
15 – 20 údajov v závislosti od typu dokumentu, na základe ktorých sa dá dokument presne zaradiť do rizikovej
skupiny.
Stanovením rizikovej skupiny sa pre ohrozený dokument dokáže zabezpečiť jeho presná a cielená ochrana.
Zo získaných údajov sa priebežne buduje aj databáza, ktorá má kľúčový význam aj pre zistenie vhodnosti
dokumentov na masové konzervačné procesy, predovšetkým na masovú nevodnú deacidifikáciu.
Preskúmané dokumenty
Typ dokumentov/objektov

Počet objektov

Monografie a zborníky

1 019

Archívne dokumenty

2 702

Historické fotografie a pohľadnice

1 514

Spolu

5 235
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Na základe zistení vstupno-výstupnej kontroly boli realizované reštaurátorské a konzervačné zásahy.
Odborná činnosť

Počet k. j.
191*

Reštaurovanie kníh
z toho náročných reštaurovaní na úplný protokol

3

Dolievanie listov

1 235

Doglejovanie listov

9

Výroba ochranných obalov

320

Kartónové štítky na lepenie čiarových kódov

3 560

Mechanická očista listy v stave in situ

5 185

Rozoberanie a mechanická očista listov

5 220

Vodná neutralizácia listov

3 100

Reštaurovanie listov japonským papierom

5 569

Čistenie fragmentov

35

Výroba paspárt

2

Dezinfekcia a sterilizácia dokumentov n-butanolom

119

Sterilizácia historických dokumentov etylénoxidom

7

Mechanická očista dokumentov

158

Sterilizácia dokumentov etylénoxidom

33 223

* Tieto reštaurátorské zásahy sa vzťahujú na projekt OPIS a dokumenty vstupujúce do digitalizácie.
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4. Rozpočet organizácie
Ukazovateľ

Skutočnosť

Schválený

Upravený

Skutočnosť

%

Index 17/16

2016

rozpočet

rozpočet

2017

čerpania

x100

2017

2017

4:3

4:1

1

2

3

4

5

6

119 785

128 000

128 000

123 595

108,4

103,2

118 584

128 000

114 036

119 325

104,6

100,6

4 954

27 753

5 732

5 732

100,0

115,7

68 492

72 147

67 431

67 431

100,0

98,5

45 138

28 100

40 873

46 162

112,9

102,3

1 201

0

0

4 270

-

355,5

-

-

-

4 270

-

-

1 201

0

0

0

-

-

10 634 261

9 807 385

10 094 693

10 098 896

100,0

95,0

3 217 766

2 859 024

3 052 924

3 056 444

100,1

95,0

1 141 179

999 773

1 070 358

1 070 358

100,0

93,8

6 234 281

5 888 374

5 930 049

5 930 732

100,0

40 972

76 100

35 217

35 217

100,0

86,0

632 Energie, voda a komun.

460 759

753 492

547 695

547 695

100,0

118,9

633 Materiál

818 647

1 092 509

870 725

870 725

100,0

106,4

634 Dopravné

42 095

63 447

27 599

27 599

100,0

65,6

3 695 371

2 912 094

3 400 711

3 400 711

100,0

92,0

65 809

47 730

58 237

58 237

100,0

88,5

1 110 628

943 002

989 865

990 548

100,1

89,2

41 035

60 214

41 362

41 362

100,0

100,8

910

1 163

998

998

100,0

109,7

Na odstupné

12 931

15 000

3 752

3 752

100,0

29,0

Jednotlivcom

1 669

9 050

1 624

1 624

100,0

97,3

Odchodné

5 221

15 000

17 435

17 435

100,0

333,9

Na nemocenské dávky

11 631

13 501

11 837

11 837

100,0

101,8

a
Príjmy celkom
z toho
200 Nedaňové príjmy
z toho
210 Príjmy z vlastníctva majetku
220 Adminin. a iné popl. a pl.
290 Iné nedaň.
príjmy
300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a
transfery
330 Zahraničné granty
600 Bežné výdavky
z toho
610 Mzdy,platy služ.príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok
do poisťovní
630 Tovary a služby
z toho
631 Cestovné náhrady

635 Rutinná a štand. údržba
636 Nájomné za prenájom
637 Služby
640 Bežné transfery

95,1

z toho
Na členské príspevky v tuz.
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Ukazovateľ

Skutočnosť

Schválený

Upravený

Skutočnosť

%

Index 17/16

2016

rozpočet

rozpočet

2017

čerpania

x100

2017

2017

4:3

4:1

8 673

6 500

5 716

5 716

100,0

65,9

279 210

-

244 196

244 196

100,0

87,5

279 210

-

244 196

244 196

100,0

87,5

10 913 471

9 807 385

10 338 889

10 343 092

100,0

94,8

Na členské medzinárodným
organizáciám
700 Kapitálové výdavky
z toho
710 Obstar. kap. aktív
Výdavky celkom
(BV + KV)

Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane mimorozpočtových.
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky

Ministerstvo kultúry SR schválilo na rok 2017 pre Slovenskú národnú knižnicu (SNK) záväzné ukazovatele
a limity štátneho rozpočtu v programovej štruktúre:
08S		
08S 01
08S 0105

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
Knižnice a knižničná činnosť

Funkčná klasifikácia:
08.2.0
08.5.0

Kultúrne služby
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre SNK ilustruje nasledovná tabuľka.

Ukazovateľ
1.

Príjmy ŠR (zdroj 111)

Ekonomická

Schválený rozpočet

klasifikácia

(v €)

200

128 000

600

9 807 385

610

2 859 024

-

319

Bežné výdavky spolu
2.

(zdroj 111)
z toho: mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

Limit počtu zamestnancov
(prepočítaný)

Záväzné ukazovatele, určené SNK rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2017, boli v priebehu roka 2017
upravované rozpočtovými opatreniami (RO) MK SR. Celkovo bolo prijatých 18 RO:
RO č. 1
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v. kat. 630, účelovo určených na financovanie nižšie uvedeného
prioritného projektu:
Názov projektu
„Výstava 12 historických knižničných dokumentov
a historických tlačí v Bieloruskej národnej knižnice“
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Prvok

Celkom

08T0104

6 000

RO č. 2
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
na udržateľnosť národného projektu DIKDA.
Kategória

Celkom

630 Tovary a služby

721 771

RO č. 3
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na realizáciu prioritného projektu „ Vybudovanie študovne
historických knižných dokumentov a fondov“ v prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva.
Názov investičnej akcie

Číslo IA

Zdroj

Suma v Eur

22 169

111

10 000

„SNK – Knižnično-informačný
systém pre malé a stredné
knižnice

RO č. 4
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v zmysle nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z. z. o 4% od 1.1.2017 a v zmysle podpísaného
Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017
formou odmeny. Súčasne sa RO zabezpečujú finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní.
Názov

Prvok

Suma v Eur

08S0105

141 563

Kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vyrovnania (pol. 611 – 84 600 eur a 614 – 20 300 eur)

08S0105

104 900

Kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní

08S0105

36 663

Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) celkom
V tom:

RO č. 5
Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 600 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
na udržateľnosť národného projektu DIKDA.
Názov

Prvok

Suma v Eur

08S0105

547 590

Kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vyrovnania

08S0105

11 000

Kat. 620 poistné a príspevok do poisťovní

08S0105

4 000

Kat. 630 tovary a služby

08S0105

532 590

Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) celkom
V tom:

RO č. 6
Zníženie záväzného ukazovateľa priemerného evidenčného prepočítaného počtu zamestnancov v súvislosti
s očakávanou skutočnosťou v roku 2017 nasledovne:
Kategória

Celkom

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov

5 osôb

37

RO č. 7
Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) z dôvodu presunu
do kapitálových výdavkov na zabezpečenie financovania nižššie uvedených investičných akcií.
Kategória

Suma v Eur

630 Tovary a služby

- 62 714

RO č. 8
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov SNK v prvku 08S0105 Knižnice
a knižničná činnosť (zdroj 111) na financovanie nasledovných investičných akcií:
Názov investičnej akcie
„SNK – PD, stavebné a interiérové

Číslo IA

Prvok

Suma v Eur

29 884

08S0105

9 568

32 061

08S0105

19 146

35 949

08S0105

34 000

úpravy priestorov služieb a
rokovacej miestnosti“
„SNK – Obstaranie špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia“
„SNK – Odkúpenie pozemkov, PD
objektov kaštieľa v Brodzanoch“
Celkom

62 714

RO č. 9
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov výdavkov na realizáciu prioritného projektu „ Vybudovanie študovne
historických knižných dokumentov a fondov“ v prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva.
Názov investičnej akcie
„SNK – Knižnično – informačný

Číslo IA

Prvok

Suma v Eur

22 169

08T0109

- 7 500

systém pre malé a stredné
knižnice“

RO č. 10
Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v. kat. 630, v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít (zdroj 111),
účelovo určených na financovanie nižšie uvedeného prioritného projektu:
Názov projektu

Prvok

Suma v Eur

08T0104

- 3 300

„Výstava 12 historických knižničných dokumentov a historických tlačí v Bieloruskej národnej
knižnice“

RO č. 11
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
na financovanie nasledovnej investičnej akcie:
Názov investičnej akcie
„SNK – Obstaranie špeciálnych

Číslo IA

Prvok

Suma v Eur

32 061

08S0105

- 19 146

strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia“

38

RO č. 12
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
na financovanie nasledovnej investičnej akcie:
Názov investičnej akcie
„SNK – Digitálna knižnica a

Číslo IA

Prvok

Suma v Eur

27 945

08S0105

205 664

digitálny archív“

RO č. 13
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111).
Kategória

Suma v Eur

630 Tovary a služby

30 000

RO č. 14
Zníženie záväzného ukazovateľa príjmov štátneho rozpočtu v kat. 200 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná
činnosť (zdroj 111).
Kategória

Suma v Eur

200 Nedaňové príjmy

- 13 964

RO č. 15/1
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
na vybilancovanie kultúrnych poukazov za rok 2017.
Kategória

Suma v Eur

630 Tovary a služby

1 578

RO č. 15/2
Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov výdavkov na realizáciu nasledovných investičných akcií:
Názov investičnej akcie
„SNK – Knižnično – informačný

Číslo IA

Prvok

Suma v Eur

22 169

08T0109

- 2 500

27 501

08S0105

2 500

systém pre malé a stredné
knižnice“
„SNK – Rekonštrukcia 1. Budovy
Matice Slovenskej“

RO č. 16
Presun v rámci rozpočtu bežných výdavkov v kat. 600 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111).
Názov

Prvok

Suma v Eur

Kat. 630 tovary a služby

08S0105

- 100 000

Kat. 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

08S0105

100 000

vyrovnania
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RO č. 17
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111)
na financovanie nasledovných investičných akcií:
Názov investičnej akcie
„SNK – PD, stavebné a interiérové

Číslo IA

Prvok

Suma v Eur

29 884

08S0105

- 124

27 945

08S0105

- 6 402

35 949

08S0105

- 1 010

úpravy priestorov služieb a
rokovacej miestnosti“
„SNK – Digitálna knižnica a
digitálny archív“
„SNK – Odkúpenie pozemkov, PD
objektov kaštieľa v Brodzanoch“
Celkom

- 7 536

Štruktúra záväzných ukazovateľov po úpravách RO:
Ukazovateľ

Ekonomická

Upravený rozpočet

klasifikácia

(v €)

1.

Príjmy ŠR (zdroj 111)

200

123 595

2.

Bežné výdavky spolu (zdroj 111)

600

10 094 693

2.1

Bežné výdavky 08S 0105 spolu (zdroj 111)

600

10 091 993

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

610

3 052 924

2.2

Bežné výdavky 08T 01 spolu (zdroj 111)

630

2 700

2.2.1

08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

630

2 700

3.

Kapitálové výdavky spolu (zdroj 111)

700

244 196

3.1

08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva (zdroj 111)

710

244 196

600 + 700

10 338 889

-

314

Výdavky celkom ( BV celkom + KV celkom)
Limit počtu zamestnancov (prepočítaný)

Zdroj 111 Prostriedky ŠR

4.1 Príjmy organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2017 bol SNK stanovený záväzný ukazovateľ rozpočtových príjmov
vo výške 128 000 Eur. Ukazovateľ príjmov bol znížený o 13 964 Eur na 114 036 Eur.
Skutočné celkové príjmy (vrátane mimorozpočtových) za rok 2017 predstavujú objem 123 595 Eur, čo je plnenie
na 108,4 % k upravenému rozpočtu.
Na celkovej výške príjmov sa mimorozpočtové príjmy (v zmysle §23, odst.1, zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách) podieľali výškou 4 270 Eur.
Upravený rozpočet príjmov vo výške 114 036 Eur bol splnený na 104,6 %, vo finančnom vyjadrení vo výške
119 325 Eur.

40

Prehľad o dosiahnutých príjmoch v jednotlivých kategóriách:
V kategórii 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahla SNK príjmy v objeme
5 732 Eur, čo predstavuje plnenie len na 100 % upraveného rozpočtu.
* Príjmy na položke 212 Príjmy z vlastníctva tvoria nasledovné položky:
z prenájmu nebytových priestorov (ako je prenájom časti strechy za účelom umiestnenia telekomunikačných

4 838

zariadení , prenájom priestoru na prevádzku automatov na občerstvenie, príležitostné prenájmy konferenčnej
sály, vstupnej haly)
z prenájmu bytov nachádzajúcich sa v budove SNK

894

Plnenie príjmov v kat. 220 Administratívne a iné poplatky a platby v čiastke 67 431 Eur predstavuje plnenie
na 100 % k upraveného rozpočtu.
* Príjmy na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie v celkovej výške 4 203 Eur tvoria nasledovné príjmy
súvisiace s nedodržaním výpožičnej lehoty a nevrátením dokumentov čitateľmi:
za upomienky, oneskorené vrátenie kníh

4 129

za stratu diela, úhrada platobných rozkazov

40

za úroky z omeškania, trovy konania

7

za poškodenie kníh

0

za stratu dochádzkovej karty

27

* Príjmy na položke 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 63 228 Eur
predstavuje plnenie na 100 % v porovnaní s upraveným rozpočtom a tvoria ho nasledovné položky:
za servis softvéru - Knižnično-informačného systému 3. generácie pre malé a stredné knižnice
(KIS MaSK - knižnice, ktoré nemajú možnosť pracovať so systémom VIRTUA)
za predaj softvéru KIS MaSK

22 838
0

z predaja kníh a publikácií z vydavateľskej činnosti SNK

13 213

za reštaurátorské služby

5 200

za kovový odpad a ostatné zberné suroviny

1 448

za kopírovacie služby (xeroxové služby, skenovanie, napaľovanie CD, za vlastné foto, kameru)

6 888

zo vstupného v našich dvoch múzeách

6 754

za MMVS a MVS

3 861

za registráciu čitateľov

2 865

za predaj propagačného materiálu

161
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Plnenie príjmov ovplyvnili aj príjmy na položke 292 Ostatné príjmy čiastkou 46 162 Eur v percentuálnom plnení
na 112,9 % voči upravenému rozpočtu. V tom sú príjmy:
z refundácií nákladov z predchádzajúcich rokov – napr. úhrada faktúr za energie, úhrada faktúr za služby,

10 958

z refundácií ZPC
z dobropisov z minulých rokov – za elektrickú energiu, plyn

28 013

z vratiek – nevyčerpané náhrady príjmov na nemocenské dávky a zákonné odvody (VL za 12/16) z účtu cudzích

7 191

prostriedkov vo výške 650 Eur a vratka poplatku za zapožičanú výstavu 110 Eur

Mimorozpočtové príjmy v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách)
Mimorozpočtové príjmy
Rozpočtová položka

Zdroj

Poskytovateľ

Účel

4 270

310 Tuzemské bežné granty a transfery
v tom: 311

72a

Suma (v €)

Dar na podporu medzinárodnej

NABIMEX, s.r.o. Zvolen

konferencie Remeslo a kniha v zmysle

750

darovacej zmluvy č. 5/2017/DAR
11S1
v tom: 312 011

11S3

Žilinská univerzita Žilina na
k realizácii projektu
č.26220120061 medzi ŽU Žilina
a SNK Martin, OP: výskum

14

2 992

základe zmluvy o partnerstve
projekt "Pamäť Slovenska - Národné

352

centrum excelentnosti výskumu,
ochrany a sprístupňovania kultúrneho

a vývoj,

a vedeckého dedičstva

176
3 520

Celkom

11S1
11S2
14

4 270

ERDF - prostriedky EÚ
ERDF - spolufinancovanie
z vlastných zdrojov ŽU spolufinancovanie

4. 2 Výdavky organizácie

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2017 bol stanovený rozpočet výdavkov vo výške 9 807 385 Eur, vrátane
výdavkov na udržateľnosť 3 964 000 Eur a výdavkov na vedecko-výskumnú činnosť vo výške 262 641 Eur.
Rozpísané boli bežné výdavky, kapitálové výdavky rozpisom stanovené neboli.
Po vykonaní rozpočtových opatrení bol rozpočet výdavkov celkom upravený na 10 338 889 Eur. Čerpanie
celkových výdavkov vo výške 10 343 092 Eur (vrátane mimorozpočtových vo výške 4 270 Eur) predstavuje
plnenie na 100% upraveného rozpočtu.
Z hľadiska vecného plnenia boli čerpané bežné výdavky vo výške 10 098 896 Eur (vrátane mimorozpočtových)
na 100,0% a kapitálové výdavky vo výške 244 196 Eur v porovnaní s upraveným rozpočtom na 100,0%.
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A. Bežné výdavky – hlavná kategória 600
Celkový rozpočet bežných výdavkov k poslednému dňu sledovaného obdobia predstavoval výšku 10 094 693 Eur,
v tom:
* v prvku 08S0105 v objeme 10 091 993 Eur - prostriedky na bežnú prevádzkovú činnosť vo výške 9 931 352 Eur
(vrátane udržateľnosti 4 689 416 Eur) a prostriedky na vedecko-výskumnú činnosť v objeme 160 641 Eur
* v programe 08T vo výške 2 700 Eur - účelové prostriedky na prioritný projekt
Čerpanie bežných výdavkov celkom je vo výške 10 098 896 Eur na 100,0 % z upraveného rozpočtu, v tom:
* v prvku 08S0105 vo výške 10 096 223 Eur na 100,0 % (vrátane mimorozpočtových 4 270 Eur), z toho na
udržateľnosť 4 689 416 na 100,0% a na vedecko-výskumnú činnosť 160 641 Eur na 100,0 %
* v programe 08T vo výške 2 673 Eur na 99,0 %

Bežné výdavky boli čerpané v nasledovných kategóriách takto:
Kat. 610 – mzdy, platy, služobné príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2017 bol stanovený záväzný limit mzdových prostriedkov vo výške
2 859 024 Eur, v tom prostriedky na udržateľnosť vo výške 809 000 Eur a na vedu a výskum vo výške 143 950 Eur.
Rozpočtovými opatreniami ( 4% valorizácia a 2 % odmeny v zmysle memoranda, preklasifikovanie prostriedkov
na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov z kat.630) bol rozpočet v kat. 610 zvýšený na 3 052 924 Eur.
Vyčerpané boli prostriedky vo výške 3 056 444 Eur, čo je v percentuálnom vyjadrení na 100,1 % upraveného
rozpočtu. Prekročenie je z dôvodu čerpania 3 520 Eur z mimorozpočtových prostriedkov (refundácia z projektu
Pamäť Slovenska). Z uvedeného čerpania mzdových prostriedkov predstavujú prostriedky na udržateľnosť
798 000 Eur na 100 % a na vedu a výskum vo výške 68 950 Eur na 100 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.
Kat. 620 – Poistné a príspevky do poisťovní
Pôvodný rozpočet v kat. 620 vo výške 999 773 Eur (vrátane prostriedkov na udržateľnosť v objeme 282 000 Eur
a prostriedkov na vedu a výskum 50 311 Eur) bol následne upravený z dôvodu úpravy miezd v kat. 610
na 1 070 358 Eur.
Vyčerpaných bolo 1 070 358 Eur, na 100 % k upravenému rozpočtu. Z prostriedkov kat. 620 sa na udržateľnosť
čerpali finančné prostriedky v objeme 278 000 Eur a na vedu a výskum vo výške 22 351 Eur.
Kat. 630 – Tovary a služby
V kat. 630 bol schválený rozpočet vo výške 5 888 374 Eur (vrátane udržateľnosti 2 869 759 Eur a prostriedkov na
vedecko-výskumnú činnosť 68 380 Eur). Rozpočet bol upravovaný rozpočtovými opatreniami na 5 930 049 Eur
a čerpaný bol čiastkou 5 930 732 Eur na 100 % k upravenému rozpočtu, vrátane 750 Eur z mimorozpočtových
prostriedkov.
Čerpanie v kat. 630 ovplyvnili nasledovné položky a podpoložky:
Objemovo najvyššie čerpanou položkou v rámci kat. 630 je položka 635 Rutinná a štandardná údržba s celkovým
čerpaním 3 400 711 Eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom 3 400 711 Eur na 100 %. Výšku výdavkov na
položke ovplyvňuje hlavne čerpanie na udržateľnosť projektu DIKDA a to vo výške 2 864 750 Eur (z toho
predovšetkým údržba výpočtovej techniky, softvéru a údržba strojov, prístrojov a zariadení). Pomerne vysoká
čiastka bola použitá na údržbu budov, objektov alebo ich častí, celkom 270 322 Eur (oprava kancelárií, oprava
fasády na výškovej budove, oprava depozitov, oprava vonkajšieho osvetlenia, výmena podlahovej krytiny,
oprava vstupnej brány a plota v Brodzanoch, výmena bezpečnostných zámkov a rôzne iné opravy.
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Druhou položkou, ktorá značne ovplyvnila čerpanie v kat. 630 je položka 637 Služby s celkovým čerpaním
vo výške 990 548 Eur, v percentuálnom vyjadrení na 100,1 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Výšku čerpania
ovplyvnili predovšetkým výdavky na udržateľnosť vo výške 302 088 Eur – najmä za servis a prehliadku non IT
technológií, revízne kontroly konzervačných technológií, merania exhalácií a strážnu službu, výdavky na vedu
a výskum vo výške 52 636 Eur, výdavky na prioritný projekt vo výške 852 Eur, mimorozpočtové výdavky vo výške
750 Eur a výdavky na bežnú prevádzku organizácie vo výške 634 222 Eur. Najvyššie výdavky v rámci tejto položky
sa vynakladajú za všeobecné služby 438 609 Eur(z toho napr. upratovanie, pranie, deratizácia vo výške 77 411 Eur,
ochrana objektov 186 209 Eur, revízie a kontroly zariadení 266 535 Eur), za stravovanie 113 087 Eur a daň
z nehnuteľnosti celkom 31 601 Eur (v tom národné kultúrne pamiatky – Literárne múzeum 4 248 Eur, kaštieľ
Diviaky 762 Eur, NKP Slovanské múzeum A. S. Puškina vo výške 122 Eur).
Objemovo významnou položkou v rámci kat. 630 je aj položka 632 – Energie, voda a komunikácie s celkovým
čerpaním 547 695 Eur so 100 % čerpaním v porovnaní k upravenému rozpočtu. Z toho čerpanie na udržateľnosť
vo výške 164 725 Eur.
Ďalšia položka ovplyvňujúca čerpanie v kat. 630 je aj položka 633 Materiál s celkovým čerpaním vo výške
870 725 Eur na 100 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Výšku čerpania ovplyvnilo čerpanie udržateľnosti
v čiastke 43 437 Eur, čerpanie na vedu a výskum vo výške11 368 Eur a čerpanie za materiál na bežnú prevádzku
organizácie vo výške 815 920 Eur (napr. nákup kníh a časopisov vo výške 127 981 Eur, nákup kancelárskeho
materiálu 27 621 Eur, čistiaceho materiálu 23 271 Eur, nákup tonerov 48 943 Eur, licencií 370 924 Eur, archiválií
17 009 Eur a iné nákupy materiálu ).
V menšej miere ako predchádzajúce položky ovplyvnili čerpanie kat. 630 i nasledujúce položky:
Položka 631 Cestovné náhrady čiastkou 35 217 Eur, v tom tuzemské náhrady vo výške 9 367 Eur a zahraničné
v objeme 19 582 Eur.
Položka 634 Dopravné náklady predstavujú čiastku 27 599 Eur, v tom na udržateľnosť 4 926 Eur, a ostatné
dopravné výdavky spojené z bežnou prevádzkou knižnice v objeme 22 673 Eur. Výdavky zahrňujú hlavne náklady
na PHM, servis, údržbu a opravy.
Položka 636 Nájomné za prenájom vo výške 58 237 Eur. Z toho na udržateľnosť v objeme 31 169 Eur, prevažne za
prenájom skladových priestorov, na vedu a výskum 616 Eur- prenájom tlmočníckej techniky. Ostatné prostriedky
boli čerpané predovšetkým za prenájom priestorov knižnice v kaštieli Oponice, prenájom UPS (optické vlákna).
Kat. 640 – Bežné transfery
Pôvodný rozpočet v objeme 60 214 Eur bol upravovaný na 41 362 Eur. Čerpaný bol na 100 % v porovnaní
s upraveným rozpočtom. Podľa ekonomickej klasifikácie sa čerpali výdavky nasledovne :
Podpoložka

Suma v €

642 006 Transfery na členské príspevky v tuzemsku

998

642 012 Na odstupné

3 752

642 013 Odchodné

17 435

642 014 Jednotlivcovi
v tom

1 624

Súťaž o najkrajšie knihy Slovenska za rok 2016

700

Vreckové a stravné zamestnancom zo zahraničia

924

642 015 Na nemocenské dávky

11 837

649 003 Transfery medzinárodnej organizácii

5 716
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Členské príspevky za členstvo v tuzemských a zahraničných organizáciách zaplatené v roku 2017 sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
Organizácia

Zaplatené (v €)

Členské príspevky v tuzemsku

v tom

998
Medzinárodná rada múzeí - ICOM

447

Spolok slovenských knihovníkov

166

Slovenská asociácia knižníc

250

Zväz múzeí na Slovensku

102

Sanet

33

Za členstvo v medzinárodnej organizácii

5 716

CENL- Medzinárodná konferencia národných knižníc

v tom

2 000

Consortium UDC

1 710

ISBN - Medzinárodná agentúra

1 030

Medzinárodná agentúra pre štandardné číslovanie hudobnín ISMN

500

IFLA - Medzinárodná federácia knih. asociácií. a inštitúcií

476

Mimorozpočtové výdavky v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách (tab. č. 5 prílohy)
Mimorozpočtový príjem (zdroj 72 a) - dar od NABIMEX, s.r.o. Zvolen vo výške 750 Eur bol použitý na čiastočnú
úhradu nákladov za občerstvenie počas I. medzinárodnej konferencie „Remeslo a kniha“, konanej v dňoch
10. -12. 5. 2017.
Mimorozpočtový príjem (zdroj 11S1, 11S3, 14) z projektu Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti
výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva od Žilinskej univerzity bol použitý na
refundáciu nákladov na položke 611 na zdroji 111.

Zhodnotenie čerpania výdavkov na udržateľnosť projektu DIKDA
Refundáciou poslednej Žiadosti o platbu č. 122 dňa 9.11.2016 sa finančne ukončil projekt DIKDA a nastalo 5-ročné
obdobie udržateľnosti národného projektu. Celkovo bolo na NP DIKDA vynaložených 36 826 178,51 EUR oprávnených
výdavkov.
Rozpočet bežných výdavkov na udržateľnosť v roku 2017 vo výške 4 490 154 EUR (po úprave) bol vyčerpaný
výdavkami na udržateľné aktivity národného projektu. Najväčšie výdavky smerovali do Tovarov a služieb EK 630
v objeme 3 411 095 EUR. Išlo najmä o Rutinnú a štandardnú údržbu – EK 635 v objeme 2 864 750 EUR, a to
predovšetkým o:
* údržbu výpočtovej techniky – páskovej knižnice, dátových úložísk, sieťovej a serverovej infraštruktúry
v sume 1 092 530 EUR,
* údržbu strojov, prístrojov a zariadení - najmä servis skenerov - v sume 1 001 119 EUR
* údržbu softvéru a poskytovanie systémovej podpory v objeme 770 330 EUR.
Ďalšími významnými bežnými výdavkami boli všeobecné služby v EK 637, týkajúce sa najmä prehliadok a servisu
zariadení, revíznych kontrol a skúšok, v sume 192 592 EUR a výdavky na el. energiu v EK 632 v sume 151 030 EUR.
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Na zabezpečenie udržateľnosti a ďalšieho rozvoja technologickej infraštruktúry národného projektu Digitálna
knižnica a digitálny archív bol RO č. 12 zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov a obstarané Stroje, prístroje,
zariadenia, technika a náradie v EK 710 v sume 199 262 EUR z dôvodu modernizácie a optimalizácie serverovej
a sieťovej infraštruktúry projektu.
Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – EK 610 - udržateľných pracovníkov projektu sa
vyčerpalo celkovo 798 000 EUR spolu s Poistným a príspevkami do poisťovní – EK 620 v sume 278 000 EUR.
Vecné napĺňanie aktivít udržateľnosti je zhodnotené v časti 3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho
plnenie.

Zhodnotenie čerpania výdavkov na vedu a výskum
Výdavky na vedu a výskum v celkovej výške 160 641 boli vyčerpané na 100 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.
Najväčšie výdavky v položke 637 Služby predstavovali výdavky za tlač publikácií 37 200 Eur, tlmočnícka
a prekladateľská činnosť 992 Eur súvisiace s usporiadaním vedeckej konferencie. Väčšou položkou boli aj náklady
na reštaurátorský materiál vo výške 6 791 Eur a kancelársky materiál vo výške 2 794 Eur. Mzdy 4 pracovníkov
predstavovali čiastku 68 950 Eur.

Zhodnotenie účelových prostriedkov na prioritné projekty (bežné výdavky) –
program 08T:
Prostriedky na prioritný projekt boli pridelené RO č.1 v celkovej výške 10 000 Eur v prvku 08T0104 na projekt
„Výstava 12 historických knižničných dokumentov a historických tlačí v Bieloruskej národnej knižnici“. Rozpočet
bol upravený na 2 700 Eur a boli vyčerpané prostriedky vo výške 2 673 Eur (súdno-znalecký odhad hodnoty
12 historických tlačí v súvislosti s vývozom do Bieloruska, poistenie dopravy kníh kuriérskou službou, poistenie
kníh počas výstavy, cestovné náhrady kurátora zo SNK do Bieloruskej národnej knižnice).
B. Kapitálové výdavky – hlavná kategória 700
Rozpisom rozpočtu neboli SNK stanovené kapitálové výdavky. Úpravami rozpočtu na základe RO bol rozpočet
kapitálových výdavkov upravený 244 196 Eur. Vyčerpané boli na 100 %.

P. č.

Názov investičnej akcie

Rozpoč.

Skut.

Zdroj

Prvok

ČIA

EK

uprav.

čerp.

111

08T0109

22 169

710

0

0

SNK - Knižnično - informačný systém pre malé a stredné
1

knižnice
SNK – Odkúpenie pozemkov, PD objektov kaštieľa

2

v Brodzanoch

111

08S0105

35 949

710

32 990

32 990

3

SNK – Digitálna knižnica a digitálny archív

111

08S0105

27 945

710

199 263

199 263

SNK – PD, stavebné a interiérové úpravy priestorov
4

v sídelnej budove

111

08S0105

29 884

710

9 443

9 443

5

SNK – Rekonštrukcia I. budovy Matice slovenskej

111

08S0105

27 501

710

2 500

2 500

111

08S0105

32 061

710

0

0

700

244 196

244 196

SNK – Obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov,
6

zariadení, techniky a náradia

KV CELKOM

ČIA – Číslo investičnej akcie
Komentár k jednotlivým investičným akciám
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ČIA 22 169 - Knižnično- informačný systém pre malé a stredné knižnice
Rozpočtovým opatrením boli pridelené KV vo výške 10 000 Eur na realizáciu prioritného projektu s názvom
„Vybudovanie študovne historických knižničných dokumentov“, v prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva. Prostriedky na IA sa nečerpali, Na základe povolenej zmeny účelu použitia boli prostriedky vo výške
2 500 Eur použité na IA 27 501 – Rekonštrukcia I. budovy Matice slovenskej. Ostatné prostriedky boli kapitolou
MK SR zobraté.

ČIA 27 945 - Odkúpenie pozemkov, PD objektov kaštieľa v Brodzanoch
V rámci uvedenej akcie bol od Obecného úradu Brodzany na základe kúpnej zmluvy odkúpený pozemok za
29 000 Eur a vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu nových WC a napojenie kanalizácie-Múzeum
A.S. Puškina v Brodzanoch vo výške 3 990 Eur.

ČIA 35 949 - Digitálna knižnica a digitálny archív
Z dôvodu modernizácie a optimalizácie serverovej a sieťovej infraštruktúry projektu Digitálna knižnica a digitálny
archív v rámci udržateľnosti bol zakúpený hardvér v hodnote 199 263 Eur.

ČIA 29 884 – PD, stavebné a interiérové úpravy priestorov v sídelnej budove
V rámci investičnej akcie bolo vybudované WC pre imobilných v priestore služieb v sídelnej budove vrátane
dodania projektovej dokumentácie vo výške 9 443 Eur.

ČIA 27 501 – Rekonštrukcia I. budovy Matice slovenskej
V rámci IA bol dopracovaný Stavebno-projekčný zámer rekonštrukcie I. budovy Matice slovenskej (Literárne
múzeum SNK) v hodnote 2 500 Eur.

ČIA 32 061 – Obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia
Prostriedky boli pridelené preklasifikovaním z BV na zabezpečenie prístupového schodiska kamerovým
systémom vo výške 19 146 Eur. Prostriedky boli zo strany MK SR zobraté z dôvodu, že pre krátkosť času nebolo
možné zabezpečiť kamerový systém do konca roka.

Finančné operácie
Finančné operácie v roku 2017 prebiehali :
* na účte cudzích prostriedkov (depozitný účet) – príjem finančnej zábezpeky k VO na väzbu vo výške
2 000 Eur
* na účte finančného mechanizmu EHP – príjem vyplateného finančného príspevku v žiadanej čiastke,
t.j. 6 912 Eur v rámci Bilaterálneho fondu – opatrenia B pod kódom BFB-PA16-003, programu SK05
Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva( FM EHP=5 875 Eur,
spolufinancovanie FM EHP=1 037 Eur)
* na účte finančného mechanizmu EHP – výdaj - prevod prostriedkov zo zdroja 11E1(FM EHP)=5 875 Eur a zo
zdroja 126(spolufinancovanie FM EHP)= 1 037 Eur na výdavkový účet štátneho rozpočtu SNK z dôvodu
refundácie na zdroji 111.
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5. Prostriedky Európskej únie a na spolufinancovanie
Bilaterálny projekt medzi SNK a Nórskou národnou knižnicou (NNK)
Žiadosť o príspevok, ktorá bola predložená v rámci bilaterálneho opatrenia B programu SK05 Zachovanie
a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva pod kódom BFB - PA16-003, bola schválená v sume 7 112 EUR
v roku 2016.
Bilaterálna spolupráca medzi dvoma národnými kultúrnymi inštitúciami bola nadviazaná s cieľom:
* podporiť vzájomnú výmenu know-how v oblasti digitalizácie národného kultúrneho dedičstva
a sprístupňovania digitálneho obsahu, rozvoja spolupráce medzi SNK a NNK na viacerých úrovniach
odborných činností
* rokovať o možnosti vzdialeného prístupu k digitálnej knižnici Bokhylla pre používateľov SNK
* oboznámiť sa so zbierkami NNK, ktoré súvisia s osobnosťou Bjørnstjerne Bjørnsona v súvislosti
s finalizáciou libreta novej stálej expozície Literárneho múzea SNK.
Odborní pracovníci SNK sa v dňoch 14.11.2016 - 18.11.2016 zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v nórskom
Osle a Mo i Rane v rámci Bilaterálneho projektu medzi SNK a NNK. Aktivita bola v roku 2016 financovaná
z rozpočtu SNK. Refundácia vynaložených prostriedkov z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska
prostredníctvom grantov EHP pri zachovaní spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa
uskutočnila v roku 2017 po schválení podanej Žiadosti o platbu v požadovanej výške 6 912 Eur: FM EHP = 5 875 Eur,
Spolufinancovanie FM EHP = 1 037 Eur. Príjem a čerpanie prostriedkov sa uskutočňuje mimo príjmov a výdavkov
rozpočtu a prebieha cez finančné operácie.
Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania
kultúrneho a vedeckého dedičstva
Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe zmluvy o partnerstve medzi prijímateľom Žilinskou univerzitou
v Žiline (ŽU) a partnerom Slovenskou národnou knižnicou v Martine, formou refundácie v rámci:
* operačného programu - Výskum a vývoj,
* Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF),
* prioritnej osi - Podpora výskumu a vývoja.
Dĺžka trvania projektu: 2010-2013
Medzi SNK a ŽU v Žiline bola dňa 16.7.2010 uzatvorená Zmluva o partnerstve za účelom realizácie projektu
s názvom Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho
a vedeckého dedičstva (ITMS kód 26220120061).
Na základe uzatvorenej zmluvy o partnerstve bola SNK ako Partner 1 plne zodpovedná za aktivitu 3.3: Základný
výskum knižných dokumentov a fondov. Začiatok projektu bol datovaný septembrom 2010 a táto nosná aktivita
pre SNK, ako partnera, bola oficiálne ukončená 31. augusta 2013.
Finančná realizácia projektu
Za obdobie rokov 2011 – 2014 boli Žilinskou univerzitou poukázané na základe oprávnených výdavkov
deklarovaných v ŽoP prostriedky v celkovej výške 28 857, 70 Eur.
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V roku 2015 žiadala Žilinská univerzita výzvou zo dňa 13.07.2015 vrátenie finančných prostriedkov vo výške
4 139,05 Eur a výzvou zo dňa 11.11.2015 vo výške 1 859,01 Eur. V záujme o mimosúdne vysporiadanie sporu
v predloženom návrhu dohody o urovnaní uznala SNK časť žalovanej pohľadávky a Žilinskej univerzite uhradila
dňa 01.04.2016 sumy:
* 3 932,09 Eur z pôvodne uplatňovanej sumy 4 139,05 Eur
* 252,71 Eur z pôvodne uplatňovanej sumy 1 859,01 Eur
Z pôvodne žalovanej sumy 5 791,10 Eur Slovenská národná knižnica uhradila sumu 4 184,80 Eur z rozpočtu SNK,
zdroj 111. Zvyšnú časť uplatnenej pohľadávky vo výške 1 606,30 Eur SNK ako odporca neuznal.
Z vyššie uvedeného dôvodu bolo ponížené čerpanie za obdobie rokov 2011 – 2014 o vrátenú čiastku 4 184,80 Eur
na 24 672,90 Eur.
Na základe ŽoP 9 (11/2012 – 12/2012) – schválenej vo výške 3 519,72 Eur bol v roku 2015 na BÚ - Finančná
podpora SNK poukázaný príspevok vo výške 3 519,72 Eur. Až na základe nášho vyžiadania poslala ŽU avízo
k platbe vo výške 3 519,72 Eur s rozdelením na zdroje v mesiaci júl 2017, aby bolo možné mimorozpočtové
prostriedky vysporiadať (navýšenie mimorozpočtových prostriedkov na príjmoch podľa zdrojov a následná
refundácia výdavkov na zdroji 111 a čerpanie výdavkov na jednotlivých mimorozpočtových zdrojoch). Refundácia
na zdroji 111 bola v kat. 610.
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6. Personálne otázky SNK
Zhodnotenie zamestnanosti
Na rok 2017 bol stanovený záväzný limit priemerného evidenčného prepočítaného počtu zamestnancov
vo výške 319 a rozpočtovým opatrením č. 6 bol záväzný ukazovateľ jednorazovo znížený o 5 osôb na 314.
SNK dosiahla k 31. 12. 2017 fyzický stav zamestnancov 303, z toho 218 žien. Zamestnávala 5 zamestnancov
so skráteným pracovným úväzkom a 20 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
V priebehu roka 2017 bolo uzatvorených 19 nových pracovných pomerov a pracovný pomer ukončilo
22 zamestnancov. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru SNK zamestnávala v roku
2017 celkom 12 zamestnancov.
V roku 2017 zamestnávala SNK aj uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Martine, na základe Dohody uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a násl. zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení. Dobrovoľnícku činnosť v SNK vykonávalo 16 uchádzačov
o zamestnanie.
Oddelenie pre ľudské zdroje zrealizovalo v roku 2017 spolu 28 výberových konaní. Fluktuácia zamestnancov za
rok 2017 je 5,8 %.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov od 1.1.2017 do 31.12.2017
Fyzický

Prepočítaný

Spolu

Ženy

Muži

Spolu

Ženy

Muži

301,2

216,7

84,5

300,3

215,6

84,7

Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme (základná stupnica) sú odmeňované pracoviská zabezpečujúce ekonomickú, finančnú
a technickú agendu, personálnu a sociálnu agendu, obsluhu strojov a zariadení ako aj skladoví robotníci –
74 zamestnancov.
Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme (osobitná stupnica) sú odmeňovaní odborní pracovníci SNK a múzeí (Literárne múzeum,
Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch) – 218,2 zamestnancov.
Podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme (osobitná stupnica výskumných a vývojových zamestnancov) sú odmeňovaní 9 odborní
zamestnanci SNK.
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2017 bol vo výške 2 859 024 € a rozpočtovými opatreniami v roku 2017
bol upravený na 3 052 924 €r. Rozpočet mzdových prostriedkov bol k 31. 12. 2017 čerpaný vo výške 3 056 444 €.
Skutočná priemerná mzda k 31. 12. 2017 je 848,16 €.
Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP boli rozpísané vo výške 999 773 €, rozpočtovými
opatreniami boli navýšené na 1 070 358 €.
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Štruktúra zamestnancov
Členenie zamestnancov – fyzický stav k 31.12.2017

Počet

Odborní zamestnanci

230

Administratívni zamestnanci

46

Ostatní

27

Spolu

303

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov SNK k 31.12.2017
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet zamestnancov

%

VŠ – III. stupeň

15

5

VŠ – II. stupeň

147

48,5

VŠ – I. stupeň

11

3,6

126

41,6

Stredné odborné bez maturity

3

1

Základné

1

0,3

303

100

Počet zamestnancov

%

18 – 25 rokov

9

3

26 – 30 rokov

30

9,9

31 – 40 rokov

66

21,8

41 – 50 rokov

85

28

51 – 59 rokov

67

22,1

Nad 60 rokov

46

15,2

303

100

Stredné odborné s maturitou

Spolu

Veková štruktúra zamestnancov SNK k 31.12.2017
Vek zamestnancov

Spolu

V roku 2017 dosiahol priemerný vek zamestnancov výšku 45,61 roka (priemerný vek žien 45,96 rokov, priemerný
vek mužov 44,72 rokov).
K 31.12.2017 mala SNK 35 vedúcich zamestnancov, z toho 27 žien, t. j. 77 %.
Na materskej a rodičovskej dovolenke bolo evidovaných spolu 15 zamestnancov.
Starobný dôchodok v roku 2017 poberalo 30 zamestnancov, výsluhový dôchodok 3 zamestnanci
a 15 zamestnanci boli poberateľmi invalidného dôchodku.
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Fyzický stav zamestnancov na jednotlivých odboroch k 31.12.2017
Generálny riaditeľ

Počet
1

Kancelária generálneho riaditeľa

35

Odbor financií a plánovania

24

Odbor prevádzky a investícií

23

e-Stratégia

54

Národná bibliografia

45

Služby

33

Ochrana fondov

42

Odbor správy a výskumu pôvodných prameňov

31

Odbor správy a spracovania HKD a HKF

15

Spolu

303
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Organizačná štruktúra Slovenskej národnej knižnice
Od 1. apríla 2016 nadobudol v SNK účinnosť nový Organizačný poriadok zo dňa 2. 12. 2014, v znení dodatku č. 5
zo dňa 11. 3. 2016, ktorý je základným vnútorným organizačným predpisom SNK, určujúcim vnútorné členenie
SNK, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov a rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy
organizačných útvarov.
K 31. 12. 2017 bolo vytvorených 319 systemizovaných pracovných miest.
Štruktúra organizačných útvarov a počty systemizovaných pracovných miest v Slovenskej národnej
knižnici k 31. 12. 2017
Generálny riaditeľ SNK (spolu 1 SPM)

Právne oddelenie (5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Útvar vnútorného auditu (spolu 1 SPM)
Vnútorný audítor (1 SPM)

Projektová kancelária (3 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (2 SPM)

Odbor Kancelária generálneho riaditeľa
(spolu 37 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Oddelenie registratúry (5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Sekretariát generálneho riaditeľa (3 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (2 SPM)

Odbor prevádzky a investícií (spolu 24 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Oddelenie pre ľudské zdroje (5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Investičné oddelenie (3 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (2 SPM)

Oddelenie pre styk s médiami a verejnosťou
(5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Oddelenie prevádzky a majetku (20 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (19 SPM)

Vydavateľstvo (6 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (5 SPM)

Odbor e-Stratégia (spolu 57 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Literárne múzeum (12 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (11 SPM)

IKT (14 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (13 SPM)

Slovanské múzeum A. S. Puškina (5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Digitalizačné centrum (42 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (41 SPM)

Odbor financií a plánovania (spolu 26 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Odbor Národná bibliografia (spolu 47 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Finančné oddelenie (12 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (11 SPM)

Oddelenie doplňovania (14 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (13 SPM)
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Oddelenie spracovania kníh a špeciálnych
dokumentov (15 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (14 SPM)

Oddelenie prípravy dokumentov (10 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (9 SPM)

Oddelenie spracovania seriálov (10 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (9 SPM)

Oddelenie reštaurovania a konzervovania
(13 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (12 SPM)

Oddelenie spracovania článkov (7 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (6 SPM)

Výskum a vývoj (5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Odbor Služby (spolu 34 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Ochrana a správa depozitov (15 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (14 SPM)

Oddelenie pre rozvoj knižničného systému
(5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Odbor správy a výskumu pôvodných prameňov
(spolu 32 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Oddelenie výpožičných služieb a medziknižničných
výpožičných služieb
(11 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (10 SPM)

Literárny archív (19 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (18 SPM)
Národný biografický ústav (12 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (11 SPM)

Oddelenie rešeršných a referenčných služieb (8
SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (7 SPM)

Odbor správy a spracovania HKD a HKF
(spolu 16 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Oddelenie študovní (9 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (8 SPM)

Oddelenie správy HKD a HKF (5 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (4 SPM)

Odbor Ochrana fondov (spolu 44 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM)

Oddelenie spracovania HKD a HKF (10 SPM)
Vedúci oddelenia (1 SPM)
Ostatní zamestnanci (9 SPM)
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Aktivity zamerané na vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Cieľom politiky a programov vzdelávania v organizácii je zabezpečiť kvalifikovaných a vzdelaných zamestnancov,
ktorí sú schopní napĺňať súčasné i budúce potreby organizácie. Vzdelávanie zamestnancov v roku 2017 sa
realizovalo podľa ročného plánu vzdelávania a zároveň flexibilne reagovalo na nepredvídateľné okolnosti (napr.
na legislatívne zmeny v zákonoch).
SNK vynaložila na vzdelávanie zamestnancov v roku 2017 celkovo 7 851 €.
Prehľad školení a oblastí vzdelávania v roku 2017

Počet zamestnancov

Školenia a vzdelávanie na získanie a udržanie odbornej spôsobilosti
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, školenie vodičov z povolania, školenie vodičov
referentských vozidiel, obsluha plynových a tlakových zariadení, kurič NT kotlov, obsluha motorovej píly
a krovinorezu, školenie v oblasti CO

60

Vzdelávanie zamerané na znalosť legislatívy a preškolenie na legislatívne zmeny
Z oblasti ekonomickej, mzdovej, právnej, personálnej, investičnej, ochrany osobných údajov, správy
registratúry, odpadového hospodárstva

34

Školenia na interný informačný systém SOFTIP
Dochádzkový systém – zaškolenie nového zamestnanca, Ročná uzávierka

3

Školenia z oblasti IT
Oracle 10g/11g II. programovanie v PL/SQL, Kurz AngularJS –prispôsobovanie užívateľského PRIMO, Tvorba
webstránok IV. – Javascript a JSON

3

Školenia pre knihovníkov Infoparty SK

1

Celkový počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na vzdelávaní
Prehľad odborných konferencií v roku 2017

101
Počet účastníkov

Odborné konferencie domáce
Medzinárodné informatické sympózium INFOS 2017; Duševné vlastníctvo na Slovensku XVII; Museologica
literaria 2017; XXI. archívne dni v SR; J. M. Hurban v slovenských dejinách; Samuel Zoch – politik, verejný
a cirkevný činiteľ; Pramene slovenskej hudby VII; Príroda a jej ochrana v priereze času, Fenomén smrti
v genealógii a heraldike; Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania; Remeslo a kniha; Tradičné metódy
sterilizácie a dezinfekcie používané pri ochrane kultúrneho dedičstva

44

Odborné konferencie zahraničné
Biografie na prahu nového tisíciletí; Konference restaurátorů a konzervátorů 2017; Péče o novodobé
knihovní fondy; ICOM medzinárodná konferencia Odvahou k zodpovednosti; CASLIN 2017; IFLA 2017

14

Aktivity zamerané na starostlivosť o zamestnancov
Dňa 22. 12. 2016 bola podpísaná Kolektívna zmluva medzi SNK a Základnou organizáciou Slovenského odborového
zväzu verejnej správy a kultúry pri SNK, platná na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018, ktorá okrem
iného upravuje aj sociálnu oblasť a čerpanie sociálneho fondu.
V súvislosti s uplatňovaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe je pracovný čas
zamestnancov v SNK skrátený na 37,5 h týždenne. U zamestnancov, ktorí pracujú v dvojzmennej prevádzke je
pracovný čas 36,25 h týždenne a v nepretržitej prevádzke najviac 35 h týždenne. Pracovný čas zamestnancov,
ktorí pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom, je 33,5 h týždenne. V záujme zvýšenia efektívnosti
práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času je v SNK
zavedený pružný pracovný čas.
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Základný výmer dovolenky zamestnancov upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a je stanovená
v rozsahu jeden týždeň nad rámec minimálnej výmery dovolenky stanovenej v § 103 ods. 1 a ods. 2 ZP.
Stravovanie zamestnancov je zabezpečené poskytovaním stravovacích poukážok.
SNK v roku 2017 úspešne zorganizovala pre svojich zamestnancov 2 zamestnanecké podujatia – letnom období
športovo-relaxačný deň, v rámci ktorého prebehli aj aktivity zdravotno-preventívneho charakteru v spolupráci
so VšZP, a v závere roka návštevu divadelného predstavenia Traja veteráni v Slovenskom komornom divadle
v Martine.
Zamestnancom odboru Ochrana fondov zaradených do 3. kategórie rizikovosti práce bol celý rok vyplácaný
príplatok za prácu v sťažených podmienkach a príspevok na DDP.
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7. Záver
Rok 2017 bol pre SNK mimoriadne úspešný, a to predovšetkým vo vzťahu k rozvoju medzinárodnej spolupráce.
Zástupcovia SNK sa pravidelne zúčastňovali na aktivitách CENL (Conference of European National Librarians);
členom jej výkonného výboru je aj generálna riaditeľka SNK. Významná bola tiež spolupráca SNK s veľvyslanectvom
Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, ktorej výsledkom bola divácky mimoriadne atraktívna medzinárodná
panelová diskusia a výstavný projekt Re500formácia. SNK na svojej pôde privítala aj veľvyslancov Spojených
štátov amerických, Ruskej federácie, Indonézie a Indie. V auguste 2017 SNK zároveň prezentovala svoju činnosť
formou stánku na Svetovom knižničnom a informačnom kongrese (World Library and Information Congress)
vo Vroclave v Poľsku, ktorý každoročne organizuje IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions).
Rok 2017 sa niesol aj v znamení intenzívnej spolupráce s Národným osvetovým centrom, pričom do CAIR bolo
exportovaných viac ako 325 000 nových a aktualizovaných bibliografických metadát digitálnych objektov.
Mimoriadnym počinom SNK v oblasti národnej bibliografie bol preklad a vydanie katalogizačných pravidiel RDA,
ktorý je predpokladom na prechod knižničného systému SR na nové katalogizačné pravidlá.
Pre rozvoj múzejných činností SNK bola mimoriadne prínosná spolupráca s Ústavom slovenskej literatúry SAV.
Výsledkom tejto kooperácie bola schéma scenára pripravovanej novej stálej expozície v Literárnom múzeu SNK.
Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že rok 2017 sa v SNK niesol v znamení rozvoja
partnerstiev doma i v zahraničí. Aj spolupráca so širokým spektrom partnerov umožnila SNK zvyšovať kvalitu
svojich odborných činností a služieb verejnosti.
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8. Prílohy
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2017 k 31. 12. 2017 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov
Názov činnosti : Výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“)
Číslo: (príloha č. 1a - podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2017)
Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie

a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Finančné krytie
Výdavky celkom

Z prostriedkov ŠR

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

1 595 064

1 877 586

1 595 064

1 874 066

558 837

664 346

558 837

664 346

2 769 994

2 256 561

2 769 994

2 255 811

54 714

37 584

54 714

37 584

4 978 609

4 836 077

4 978 609

4 831 807

710 - Obstarávanie
kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

38 443

0

38 443

700 - Kapitálové výdavky
spolu

0

38 443

0

4 978 609

4 874 520

4 978 609

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

600 + 700 SPOLU

Z mimorozp. zdrojov

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti v eurách

58

750

0

4 270

117 000

112 095

38 443

0

0

0

0

4 870 250

0

4 270

117 000

112 095

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2017 v celých číslach

3 520

Názov činnosti : Výkon základných odborných činností múzeí podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Číslo: (príloha č. 1b - podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2017)
Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie

a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Finančné krytie
Výdavky celkom

Z prostriedkov ŠR

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

153 000

153 163

153 000

153 163

53 400

51 393

53 400

51 393

160 000

174 746

160 000

174 746

2 000

447

2 000

447

368 400

379 749

368 400

379 749

710 - Obstarávanie
kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

6 490

0

6 490

700 - Kapitálové výdavky
spolu

0

6 490

0

368 400

386 239

368 400

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

600 + 700 SPOLU

Z mimorozp. zdrojov

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti v eurách

0

0

7 000

8 360

6 490

0

0

0

0

386 239

0

0

7 000

8 360

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2017 v celých číslach

59

750

Názov činnosti : Archívna činnosť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov znení zákona č. 216/2007 Z. z.
Číslo: (príloha č. 1c - podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2017)
Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie

a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Finančné krytie
Výdavky celkom

Z prostriedkov ŠR

Z mimorozp. zdrojov

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

158 010

158 745

158 010

158 745

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

55 225

54 268

55 225

54 268

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

20 000

17 685

20 000

17 685

500

0

500

0

233 735

230 698

233 735

230 698

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti v eurách

4 000

3 140

710 - Obstarávanie
kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

700 - Kapitálové výdavky
spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

233 735

230 698

233 735

230 698

0

0

4 000

3 140

600 + 700 SPOLU

0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2017 v celých číslach

60

Názov činnosti : Vedecko – výskumná činnosť
Číslo: (príloha č. 1d - podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2017)
Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie

a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

Finančné krytie
Výdavky celkom

Z prostriedkov ŠR

Z mimorozp. zdrojov

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti v eurách

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

143 950

68 950

143 950

68 950

50 311

22 351

50 311

22 351

68 380

69 067

68 380

69 067

0

273

0

273

262 641

160 641

262 641

160 641

0

0

710 - Obstarávanie
kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

700 - Kapitálové výdavky
spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

262 641

160 641

262 641

160 641

0

0

0

0

600 + 700 SPOLU

0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2017 v celých číslach

61

Názov činnosti : Zabezpečenie financovania udržateľnosti projektov implementovaných v Operačnom programe
Informatizácia spoločnosti – PO2
Číslo: (príloha č. 1e -podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2017)
Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie

a

Finančné krytie
Výdavky celkom

Z prostriedkov ŠR

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

809 000

798 000

809 000

798 000

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

282 000

278 000

282 000

278 000

2 870 000

3 411 095

2 870 000

3 411 095

3 000

3 058

3 000

3 058

3 964 000

4 490 153

3 964 000

4 490 153

710 - Obstarávanie
kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

199 263

0

199 263

700 - Kapitálové výdavky
spolu

0

199 263

0

3 964 000

4 689 416

3 964 000

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

600 + 700 SPOLU

Z mimorozp. zdrojov

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti v eurách

0

0

199 263

0

0

0

0

4 689 416

0

0

0

0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2017 v celých číslach

62

Názov činnosti : Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
Číslo: (príloha č. 1f -podľa článku II. Predmet kontraktu - na rok 2017)
Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie

a

Finančné krytie
Výdavky celkom

Z prostriedkov ŠR

Z mimorozp. zdrojov

Rozpočtované príjmy
z financovanej
činnosti v eurách

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

1 578

1 578

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

0

1 578

710 - Obstarávanie
kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

700 - Kapitálové výdavky
spolu

0

0

600 + 700 SPOLU

0

1 578

0

1 578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 578

0

0

0

0

0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017
** - skutočnosť čerpania k 31. 12. 2017 v celých číslach

Tabuľky v prílohe vypracovala Ing. Čavajdová 29.1.2018.
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