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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
 
 
Názov:                    Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Sídlo:                 Hlavná 10, 042 30 Košice 
Rezort:                     Ministerstvo kultúry SR 
Dátum zriadenia:          20. február 1947  
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Riaditeľ:                      JUDr. Ján Gašpar 
   
 
Členovia vedenia:   
 
PhDr. Štefánia Petercová 
vedúca oddelenia  výpožičných služieb a študovní 
 
Ing. Viera Nagyová 
vedúca oddelenia špeciálnych fondov a služieb 
 
 Mgr. Ľubica Poklembová 
vedúca oddelenia bibliografie 
 
Mgr. Angela Kurucová 
vedúca oddelenia historických fondov 
  
Tatiana Šárová (do 30.6.2016), Mgr. Beáta Repíková (od 1.7.2016) 
vedúca oddelenia správy fondov 
 
PaedDr. Gabriela Timková 
vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov 
 
Ing. Jana Biathová 
vedúca oddelenia ekonomicko-správneho 
 
Ing. Vladimír Šiška 
vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií 
 
 
Telefón:                  +421 55 62 22 780, +421 55 24 54 131 
 
Fax:                         +421 55 62 22 331 
 
E-mail:                          sekretariat@svkk.sk; svkk@svkk.sk 
 
Adresa internetovej  
stránky organizácie:   www.svkk.sk 
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2. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE 
 

Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vychádzali z  jej základného 
poslania  daného zriaďovacou listinou, z organizačného poriadku  a z plánu činnosti 
na rok 2016. Prvoradým cieľom bolo plnenie stanovených úloh a skvalitňovanie 
činnosti knižnice na všetkých úsekoch knižničnej činnosti. Knižnica plnila dôležité 
úlohy v oblasti ochrany a sprístupňovania historických fondov a tiež v mapovaní 
regionálnej histórie. Budovala a sprístupňovala sekundárne informačné zdroje, online 
katalógy a špecializované bibliografické databázy. K rozvoju činnosti prispel aj 
prechod na vyššiu verziu KIS ALEPH21 vo všetkých činnostiach odborných oddelení. 
Významnou úlohou bolo pokračovanie digitalizácie regionálnych fondov knižnice a 
ich sprístupňovanie. Veľký dôraz sa kládol na kvalitné poskytovanie knižnično-
informačných služieb. Pracovníci poskytovali informačné a poradenské služby 
v jednotlivých knižničných oblastiach, o. i. i pri ochrane starých tlačí. Poskytované 
služby boli propagované aj formou letákov a aktualizáciou údajov na www stránke  
knižnice. 

Pre knižnicu bolo dôležité plnenie celoslovenských a regionálnych úloh. 
Významnú úlohu zohráva naša participácia na Súbornom katalógu periodík (SKP) a 
článkov. V roku 2016 sme v SKP vytvorili 15 nových bibliografických záznamov, 
aktualizovali sme ich 955. Nových holdingov sme vytvorili 114, aktualizovali sme ich 
1 242. V súbornom katalógu článkov sme vytvorili 1 684 bg. záznamov. V rámci 
celoslovenskej prípravy na prechod spracovania podľa katalogizačných pravidiel 
RDA sa  pracovníci príslušných oddelení zúčastnili školení usporiadaných SNK v 
Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity. 

Na základe osvedčenia MŠ SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj sa 
knižnica aktívne podieľala na celoslovenských výskumných úlohách v oblasti Dejín 
knižnej kultúry, Slovenskej národnej bibliografie, Plánu Slovenskej národnej 
retrospektívnej bibliografie a prezentácii ich výsledkov. Tieto úlohy realizovala 
v rámci oddelenia bibliografie a oddelenia historických fondov. Z dlhodobej 
výskumnej činnosti knižnica vydala biobibliografiu Dejatelia východného Slovenska. I. 
diel A-K. Naďalej pokračovala dlhoročná spolupráca s partnerskými pracoviskami 
výskumu starých tlačí na riešení nasledujúcich celoslovenských projektov: Generálna 
databáza slovacikálnych dokumentov do roku 1918, Generálny katalóg tlačí 16. 
storočia zachovaných na území Slovenska, Dejiny knižnej kultúry na Slovensku a 
Záchrana kultúrneho dedičstva na úseku reštaurovania a konzervovania. 

Knižnica sa aktívne podieľala na rozvoji slovenských knižníc systematickou prácou 
v týchto špecializovaných celoslovenských komisiách: Koordinačná rada pri Národnej 
bibliografii SNK, Komisia pre historické knižničné fondy, Národná komisia pre služby, 
Koordinačná rada Súborného katalógu SR – periodiká, ale i činnosťou v Slovenskej 
asociácii knižníc a v Spolku slovenských knihovníkov  a knižníc. 

Knižnica kládla dôraz aj na úlohy vyplývajúce z  jej regionálneho postavenia. Pri 
nadobúdaní neperiodickej i periodickej tlače, či nákupe starých tlačí dbala 
na regionálny záber. Ten sa uplatňoval aj pri realizácií výskumnej a vydavateľskej 
činnosti a spracovávaní územných a jazykových slovacík. Bibliograficky sa 
spracúvala seriálová a zborníková tlač, z ktorej sa budujú vlastné bibliografické 
databázy obsahujúce podskupiny s regionálnym záberom. Kultúrne dedičstvo 
regiónu sme sprístupňovali prostredníctvom študovne starých tlačí a študovne 
Bibliotheca Cassoviensis, bibliografických databáz a súpisov. Referát reštaurovania 
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a konzervovania vykonával záchranu knižného kultúrneho dedičstva regiónu 
v našom fonde. Spolupracovali sme s vlastníkmi a správcami historických knižných 
fondov na území východného Slovenska. V rámci ochrany a záchrany kultúrneho 
dedičstva regiónu sme za účelom digitalizácie knižničného fondu prioritne vyberali 
staré tlače a periodiká regionálneho charakteru. Osobitné postavenie v regióne 
zastáva Stredisko vedecko-technických informácií (VTI) a jeho dve súčasti - 
informačno-vedecké centrum (IVC) a PatLib centrum, ktoré poskytujú služby 
používateľom – podnikateľom, vedecko-technickým, výskumným pracovníkom 
a študentom. Knižnica úzko spolupracovala s knižnicami Košického a Prešovského 
samosprávneho kraja a ďalšími inštitúciami v regióne (Východoslovenské múzeum 
v Košiciach, Krajský pamiatkový ústav, Košický občiansky klub, Dejepisný spolok 
v Košiciach, MV Csemadok, Vojenský klub Beskydy, Archív mesta Košice, Štátny 
archív v Košiciach, Dejepisný spolok v Košiciach, Katedra histórie FF UPJŠ 
v Košiciach a i.). 

 

2.1  Knižničný fond 
 
Knižničný fond k 30. 12. 2016 dosiahol 2 239 890 knižničných jednotiek a tvoria ho 

slovenské a inojazyčné knihy a periodiká, staré a vzácne tlače, historický knižný 
fond, špeciálne technické dokumenty, mapy, hudobniny, audiovizuálne, 
multimediálne dokumenty. Knižničný fond narástol o 12 677 nových knižničných 
jednotiek. Úbytok z fondu predstavoval 8 201 kn. j. v celkovej sume 33 133,00 €. 

 

2.1.1  Doplňovanie KF 
 

V akvizícii periodických i neperiodických dokumentov sme sa zamerali na aktívne 
doplňovanie fondu povinným výtlačkom, nákupom, darmi, bezodplatným prevodom a 
výmenou.  

Povinný výtlačok na základe zákona č. 217/1997 o povinných výtlačkoch 
periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych 
diel v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je knižnica oprávneným príjemcom 
povinných výtlačkov monografií vydaných v náklade nad 500 výtl., povinných 
výtlačkov celoslovenských periodík a ostatných dokumentov v zmysle uvedeného 
zákona. Celkom sme získali 3 504 kn. j. monografií a 1 091 titulov periodík. 
Nedodané tituly sme pravidelne urgovali, na knihy sme odoslali 120 urgencií, 
návratnosť urgovaných titulov bola cca 20 %. Vydavatelia ako dôvod nedodania 
povinných výtlačkov uvádzajú nízky náklad (do 500 výtlačkov), čo však nie je možné 
overiť, pretože údaje o náklade vydavatelia nie sú povinní uvádzať. Niektoré urgencie 
sa vrátili s označením „adresát neznámy“. Na jednotlivé čísla periodík sme odoslali   
1 556 urgencií, z toho 1 198 na slovenské tituly a 358 na zahraničné periodiká. Pri 
kontrole povinného výtlačku dochádzajúcich periodík využívame aj Zoznam 
periodickej tlače MK SR. 

Fond slovenských technických noriem, vydaných v slovenskom jazyku, knižnica 
budovala v úplnosti a v roku 2016 ich získavala ako povinný výtlačok (201 kn.j.). 
Firemnú literatúru získavala knižnica ako povinný výtlačok formou elektronických 
objednávacích listov a osobnou účasťou na veľtrhoch a výstavách (2 000 kn.j.).  
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Pri nákupe neperiodických i periodických dokumentov sme sa riadili 

potrebami používateľov, odborných pracovníkov a odporúčaniami akvizičnej komisie, 
dbali sme o hospodárne využitie pridelených finančných prostriedkov. Zúčastnili sme 
sa na výstave zahraničnej literatúry usporiadanej dodávateľom Slovart G.T.G. na 
Technickej univerzite v Košiciach. Z tejto výstavy sme realizovali nákup odbornej 
literatúry na základe návrhov používateľov. Na základe požiadaviek učiteľov cudzích 
jazykov sme doplnili fond učebníc a anglickej literatúry pre vyučovanie najmä 
angličtiny a francúzštiny na strednom a základnom stupni. Realizovali sme i 
konkrétne návrhy používateľov prostredníctvom formulára zverejneného na 
internetovej stránke ŠVK. Obdržali sme 48 návrhov na doplnenie fondu, z toho bolo 
realizovaných 42, nerealizované boli návrhy so starším rokom vydania, niektoré sa 
vo fonde knižnice už nachádzali. Nákup sme realizovali prostredníctvom 
internetových predajní, ale i v kamenných obchodoch. Informácie o vydaných 
publikáciách sme získavali z periodík Knižná revue, Knižní noviny, regionálnej tlače, 
vydavateľských katalógov, na výstavách odbornej literatúry, prostredníctvom 
internetu a z ďalších informačných zdrojov.  

 
V akvizícii kníh a periodík bolo odoslaných 123 objednávok, spracovaných 149 

faktúr a 7 dobropisov. Celkom sme získali nákupom 3 955 kn. j., z toho 3 515 
monografií, 219 ročníkov periodík a 221 audiovizuálnych a elektronických 
dokumentov, ktoré tvorili jednak prílohy ku knihám a periodikám alebo boli získané 
ako dar do Nemeckej knižnice GI, či výberovo boli objednané a kúpené ako 
samostatný dokument. Knižnica získala spolu 470 kn. j. elektronických 
a multimediálnych dokumentov. 
 
Graf č. 1. Nákup kníh podľa rokov 
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Graf č. 2. Spôsoby nadobudnutia kníh v roku 2016 
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Graf č. 3. Priemerná cena kníh v eurách 
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Poznámka: 
Cena kníh je ovplyvnená počtom nakúpených zahraničných kníh (okrem českých). V roku 2016 sme 
nakúpili len minimálne množstvo zahraničnej literatúry, preto je priemerná cena oproti ostatným rokom 
nižšia. 
 

Darom sme získali 1 207 kn. j. monografií, z toho 209 kn. j. predstavovali dary pre 
Nemeckú knižnicu Goetheho inštitútu. Fond sme dopĺňali nielen novšou literatúrou, 
ale i staršími vydaniami slovenskej proveniencie, aby sme uchovali kultúrne 
dedičstvo pre ďalšie generácie. Darované knihy prechádzajú selekciou, aby sme 
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zbytočne nezvyšovali multiplicitu fondov, najmä u starších vydaní dokumentov. K 
inštitúciám, od ktorých sme obdržali najviac darov, patrili najmä: Americké 
veľvyslanectvo v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská univerzita v 
Prešove, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trnavská univerzita, Dom 
zahraničných Slovákov v Bratislave a ďalší. Mnoho darov sme obdržali aj od 
jednotlivcov a autorov, ktorí mali záujem na tom, aby ich knihy boli vo fonde ŠVK v 
Košiciach. Všetkým darcom patrí naša vďaka za obohatenie nášho knižného fondu. 
Do fondu periodík sme získali darom 124 ročníkov periodík, z toho 16 titulov bolo 
získaných darom pre Nemeckú knižnicu GI. Prírastok fondu audiovizuálnych 
a elektronických dokumentov činil 249 kn. j. Prírastky oddelenia špeciálnych fondov a 
služieb činili v roku 2016 spolu 2 995 kn. j. dokumentov (mimo periodík). 

Bezodplatným prevodom poskytoval Úrad priemyselného vlastníctva SR na 
základe zmluvy patentové spisy (115 kn. j.). 

Výmena dokumentov sa realizovala prostredníctvom výmeny dokumentov s 
knižnicami v zahraničí. Celkom sme získali 71 titulov kníh a 14 titulov periodík. 
Odoslali sme 64 kníh a 13 titulov periodík. Prostredníctvom medzinárodnej výmeny 
realizujeme konkrétne požiadavky našich výmenných partnerov. Priebežne v roku 
sme ponúkali jednotlivé tituly podľa profilácie našich partnerov, boli to najmä tituly z 
oblasti histórie a života národnostných menšín. Okrem toho sme odoslali jeden 
ponukový zoznam. 

Všetky činnosti akvizície sa uskutočňujú v knižnično-informačnom systéme Aleph 
– modul Akvizícia – monografie a periodiká. Celkom bolo vytvorených 8 382 
objednávok, spracovaných 149 faktúr a 7 dobropisov, adresár dodávateľov bol 
doplnený o 172 nových dodávateľov a údaje boli modifikované u 178 dodávateľov. V 
module Seriály boli nadväzne na objednávky vytvorené formuláre predplatného a 
prehľad vydávaných čísel. Celkom bolo zaevidovaných 19 707 čísel periodík. 
 

2.1.2  Spracovanie KF 
 
Spracovanie knižničného fondu zabezpečuje oddelenie doplňovania a spracovania 
fondov a oddelenie špeciálnych fondov a služieb. Budovanie všetkých katalógov a 
bibliografických databáz je v celej knižnici jednotné, realizuje sa v knižnično-
informačnom systéme Aleph. Na všetkých pracoviskách sme sa snažili o maximálnu 
kvalitu uplatňovaním medzinárodných štandardov AACR2 a ISBD vo formáte 
MARC21. Záznamy sú online prístupné na stránke knižnice, buď v celoknižničnom 
katalógu alebo v čiastkových katalógoch a špecializovaných databázach podľa 
jednotlivých oblastí. V katalogizácii nových prírastkov bolo menne spracovaných       
8 396 monografií, 1 382 popisných jednotiek periodík (2 866 zv.), 2 995 kn. j. 
špeciálnych dokumentov. Vecne bolo spracovaných 8 121 monografií a 101 periodík. 
Redakciou záznamov prešlo 6 015 kn. j. monografií, v personálnych autoritách bolo 
vykonaných 240 aktualizácií (zjednotenie, doplnenie dátumov, odstraňovanie 
duplicít). Nadväzne na katalogizáciu periodík bolo skompletizovaných 2 866 zv. 
periodík. Knihy a periodiká získané akvizíciou sme opatrili čiarovým kódom – celkom 
11 302 zv. Odpis vyradených kníh v prírastkovom zozname predstavoval 303 zv. 
Pracovníci oddelenia doplňovania a spracovania fondov sa venovali aj redakcii 
bibliografických záznamov gramoplatní – celkom bolo zrevidovaných 1107 
záznamov. 
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Tabuľka č. 1. Spracovanie knižničného fondu podľa druhu dokumentu 

Knihy Plán Skutočnosť 
 

Periodiká Plán Skutočnosť 

akces 8 000 8 159 
 

klasifikácia 
katalogizácia 

 
1 450 

101 
1 382 

klasifikácia 8 000 8 121 
 

signovanie 3 000 2 866 
katalogizácia 8 000 8 396 

 
väzba v KIS Aleph 3 000 2 866 

redakcia 8 000 6 015 
 

retrosp. dohrávanie 
 

518 
retrokonverzia 

 bg. záznamy 
 zväzky 

 
14 000 

 
14 453 
16 164     

Špec. dok. - 
katalogizácia 
a spracovanie 

Plán Skutočnosť 
 

Nemecká knižnica - 
katalogizácia 
a spracovanie 

Plán Skutočnosť 

firemná literatúra 2 000 2 000 
 

knihy 200 209 
normy 120 201 

    patenty 80 115 
    elektronické a 

multimediálne 
dokumenty  

600 470 
    

Retrokonverzia - 
normy 0 535 

    

 
ŠVK kladie dôraz na retrokonverziu knižničných katalógov. Má význam nielen pre 

používateľov, ktorým poskytuje prehľad o fonde, uľahčuje vyhľadávanie dokumentov, 
ale aj pre odborných pracovníkov – pri doplňovaní fondu, pri vyraďovaní dokumentov 
a pod. Na tejto úlohe pracujeme od r. 1997. Časť sme spracovali popri naplňovaní 
bežných pracovných úloh, väčšia časť je spracovávaná v rámci prioritných projektov. 
Predmetom retrokonverzie je celý knižničný fond – vytvorenie bibliografického 
záznamu a nadväzne záznamov o exemplároch, prioritne knihy, periodiká, články, 
audiovizuálne a multimediálne dokumenty. 

V roku 2016 bolo spracovaných 14 453 bg. záznamov monografií (16 164 zv.), v 
spolupráci s OIVS dohratých 518 zv. periodík k existujúcim záznamom. Na oddelení 
špeciálnych fondov a služieb pracovníčky retrokatalogizáciou spracovali mimo plánu 
535 bibliografických záznamov slovenských technických noriem. Retrospektívne sme 
spracovali aj 500 záznamov o gramoplatniach a 60 záznamov článkov. Aj keď na 
tejto úlohe intenzívne pracujeme, ak chceme mať prehľad o kompletnom fonde 
monografií, stále je potrebné dohrať cca 400 000 záznamov monografií. K pozitívam 
retrokonverzie patrí aj to, že pri nej odstraňujeme duplicitné záznamy. 
 
Tabuľka č. 2. Retrokonverzia 

Dokumenty bg. záznamy kn.j. 

monografie 14 453 16 164 

články 60 60 

technické normy 535 535 

periodiká  518 

Spolu: 15 048 17 217 
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Okrem spracovania nových prírastkov a retrokonverzie katalógov sme spracovali 
aj minimálne bg. záznamy pre účely revízie fondu. Celkom bolo pre tieto účely 
spracovaných 8 653 záznamov a viac ako 9 000 exemplárov, na čom sa podieľali 
najmä pracovníci oddelenia doplňovania a spracovania fondov, oddelenia 
informačných a výpožičných služieb, oddelenia správy fondov a oddelenia 
historických fondov. 
 
 

2.1.3  Ochrana  a revízia knižničného fondu 
 

Ochrana knižničného fondu v skladoch a ochrana dokumentov, ktoré sprístupňuje 
knižnica používateľom absenčne a prezenčne v študovniach, je hlavnou úlohou 
oddelenia správy fondov. Knižnica uchováva vo svojich fondoch 2 239 890 kn. j., 
z toho viac ako 1 100 000 tvoria monografie a periodiká. Umiestnené sú v 
nadzemných a pivničných skladoch na Hlavnej, Zvonárskej a Pribinovej ulici. 
Potrebám knižnice nevyhovuje doteraz využívaný prenajatý sklad na Pasteurovom 
námestí a z tohto dôvodu bude knižničný fond presťahovaný do priestorov na 
Zvonárskej ulici. Technicky nevyhovujúce sú najmä pivničné časti skladov pre 
vysokú, až 85% vlhkosť, obmedzenú výmenu vzduchu, a s tým súvisiace 
zaplesnivenie kníh. 

Od 1. júla 2016 bola zmena vo funkcii vedúcej OSF, zároveň boli vykonané 
niektoré racionalizačné opatrenia a prijatá nová koncepcia revízie fondov, s využitím 
automatizovaného KIS ALEPH. Personálne je prevádzka skladov zabezpečená 
ôsmimi pracovníkmi. 
 

Prevádzka skladov. V roku 2016 bolo prijatých: 85 290 elektronických žiadaniek, 
3 098 prezenčných žiadaniek a 2 323 žiadaniek z historického fondu. Ďalej boli 
vykonané práce súvisiace s ochranou dokumentov: 
 kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry, ich manuálna očista od prachu, 

sledovanie teploty a vlhkosti v priestoroch skladov, 
 skladníci zabezpečovali prípravu dokumentov pre čitateľov, uloženie vrátených 

dokumentov, posun periodík, preberanie nových zásielok kníh a periodík do 
fondu, označenie dokumentov čiarovými kódmi. 

 
Knihárske práce sa realizovali na základe požiadaviek pracovníkov skladu, ktorí 

v priebehu roka pravidelne pripravovali poškodené dokumenty a viazané periodiká z 
fondu knižnice na opravu väzby. V roku 2016 v knihárskej dielni bolo opravených: 
433 kníh, novín a časopisov tvrdou väzbou, 146 náhrad kníh. Preväzba poškodených 
kníh a rôznej edičnej činnosti 1 833 ks. Dodávateľsky sme do tvrdej väzby pripravili 
a dali zviazať 500 zv. periodík. Mäkká väzba, rezanie, šitie predstavovalo 7 000 ks, 
čo tvorí 687 % z dôvodu obmedzenia dodávateľských služieb. Práce v knihárskej 
dielni zabezpečuje jedna knihárka a skladníci. 
 

Revízia. V roku 2016 bol v zmysle dlhodobej koncepcie revízií vypracovaný nový 
revízny plán na roky 2016 – 2030. 
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V odbornej evidencii knižničných dokumentov sa vedie každý knižničný dokument 
zaradený do knižničného fondu bez ohľadu na spôsob nadobudnutia a formu nosiča. 
Patrí sem najmä kniha, samostatný zväzok diela na pokračovanie, ukončený ročník 
periodika, hudobnina, rukopis, grafika, kartografický knižničný dokument, patentový 
dokument, firemný dokument, technická norma, audiovizuálny dokument, 
mikrografický dokument a digitálny dokument. Čiarovými kódmi sú priebežne 
označované všetky staré dokumenty. Od 1. júla 2016 bolo označených 27 725 kn. j. 
Počas letných mesiacov sa v rámci brigády na lepení čiarových kódov podieľali aj 
pracovníci iných oddelení. 

Počas roka bola vykonaná revízia kníh v sklade – signatúry X0.1 – X0. 5600 – v 
počte 5 600 kn. j. a signatúry I.60 000 – I.83 500 v počte 23 500 kn. j. Na základe 
plánu obsahových previerok knižničného fondu ŠVK na rok 2016 bolo Komisiou pre 
obsahovú previerku a vyraďovanie dokumentov posúdených a z dôvodu poškodenia, 
zastarania, duplicity, výmeny celkom z fondu vyradených 8 241 kn. j., z toho v rámci 
obsahovej revízie bolo na OSF pripravených na vyradenie 4 633 kn. j. bez náhrady 
v celkovej hodnote 1982,57 Eur. Na základe  návrhu ODSF  bolo vyradených 276 
zväzkov duplikátov periodík určených na výmenu, zo študovní a z odborných 
pracovísk. Vyradená bola aj neaktuálna a technicky zastaraná firemná literatúra 
v počte 3 261 kn. j. Z nemeckej knižnice bolo vyradených 65 kn. j. kníh a 6 
audiovizuálnych médií. Straty čitateľmi predstavujú 107 kn. j. a boli nahradené 
rovnakým titulom, iným titulom alebo kópiou rovnakého titulu. Knižničné jednotky boli 
vyradené v zmysle smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu a 
ponúknuté knižniciam na Slovensku, ich zoznam bol zverejnený na portáli Infolib.  

 
Referát reštaurovania a konzervovania 
 
Reštaurovanie 
 Referát reštaurovania a konzervovania oddelenia historických fondov sa podieľa 
na ochrane a záchrane starých tlačí z knižničného fondu. V októbri 2016 došlo 
k personálnym zmenám, čo čiastočne ovplyvnilo pracovné výsledky pracoviska, ktoré 
už dlhodobo tvoria iba dvaja zamestnanci. Pracovníci referátu dokončili v uvedenom 
roku reštaurovanie 3 historických tlačí. Zároveň sa v priebehu roka pristúpilo k 
reštaurovaniu ďalších dvoch tlačí, z ktorých jedna je už v procese zošívania zložiek 
do knižného bloku a druhá tlač je vo fáze dolievania poškodených listov. 
V sledovanom roku bolo zreštaurovaných 1 265 listov, pri ktorých sa vykonávali 
nasledujúce činnosti: vodná a dezinfekčná kúpeľ, neutralizácia, doglejovanie, 
dolievanie – strojové, príp. ručné, sušenie, lisovanie, zabrusovanie, vystužovanie 
listov japonským papierom a i. Pri vstupe knihy na proces reštaurovania, ako aj 
pri výstupe, bola vypracovaná potrebná dokumentácia – reštaurátorský prieskum, 
protokol, fotodokumentácia, číslovanie a rozoberanie knižného bloku a pod. Dve 
knižné väzby reštaurovaných tlačí mali pôvodne drevené dosky, ktorých zachované 
fragmenty boli opravené a doplnené novými doskami. Na každú zreštaurovanú tlač 
bolo vyhotovené ochranné lepenkové puzdro. 
Zakonzervovaním, v prípade potreby aj zaplyňovaním v dezinfekčnej komore, 
prešlo 448 tlačí z nášho fondu. Počas procesu konzervovania sa vykonávajú aj 
ďalšie úkony, najmä lepenie a narovnávanie knižných dosiek, pretože veľká časť tlačí 
je poškodená najmä v oblasti rohov a chrbtov, vypadnuté listy a pod. Plátené a 
poloplátené väzby sú v mnohých prípadoch silne napadnuté plesňou a prešli 
procesom zaplyňovania v dezinfekčnej komore. Situácia v depozitoch historického 
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fondu je vo viacerých miestnostiach naďalej kritická – depozity sú bez potrebnej 
klimatizácie čo spôsobuje postupnú degradáciu historického fondu. Menšie opravy 
bez potreby rozoberania knižného bloku boli prevedené pri 13 kn. j. 
  

2.2  Služby knižnice 
 
 Dôležitou súčasťou činnosti knižnice je okrem poskytovania služieb, 
akvizície, spracovania knižničných fondov a ich ochrany aj sprístupnenie historických 
fondov a vedecký výskum v oblasti bibliografie a starých tlačí. Významnou úlohou je 
tiež pokračovanie digitalizácie regionálnych fondov knižnice a ich sprístupnenie. 
Digitalizované gramoplatne ŠVK v Košiciach môžu po podpísaní zmluvy 
so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči využívať aj používatelia tejto 
knižnice (tu platí výnimka v autorskom zákone). 
 Základným poslaním knižnice je v zmysle Zákona o  knižniciach č. 126/2015 Z. z. 
v znení platných predpisov poskytovanie kvalitných výpožičných, informačných a 
poradenských služieb, zvyšovanie spokojnosti používateľov a podpora celoživotného 
vzdelávania. Hlavnými výstupmi činnosti knižnice sú základné a špeciálne knižnično-
informačné služby a podávanie faktografických a bibliografických informácií. Na 
priamej realizácii služieb sa podieľajú: oddelenie výpožičných služieb a študovní, 
informačné a databázové centrum a oddelenia, ktoré poskytujú služby 
v špecializovaných študovniach – oddelenie špeciálnych fondov a služieb, oddelenie 
bibliografie a oddelenie historických fondov.1 
Ku skvalitneniu a širšiemu využitiu knižnično-informačných služieb prispeli tieto 
skutočnosti: 

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

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

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

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

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

 vzdialený prístup pre nevidiacich a slabozrakých – zdigitalizované 
gramoplatne pre používateľov Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, 

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

            -   digitalizované gramoplatne, 
 záujem o informatickú prípravu – 51 skupín a 1083 účastníkov, 
 dôraz na získavanie potenciálnych používateľov – bezplatný zápis nových 

používateľov z radov stredoškolských študentov v priebehu informatickej 
prípravy, 

                                            
1 Služby študovne Bibliotheca Cassoviensis a študovne starých tlačí p. bližšie v podkapitole 2.4. 
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 rozvoj dobrovoľníckej činnosti v InfoUSA. 
 

Pozitívne ohlasy používateľov knižnice potvrdili správnosť týchto rozhodnutí a ich 
výsledkom je to, že sa náš zákazník rýchlejšie dostane k žiadaným dokumentom. 
Vyššia kvalita služieb sa prejavila vo využívaní elektronických informačných zdrojov 
cestou vzdialeného prístupu a komfortnejšieho online prístupu k starším novinám vo 
forme digitalizovaných dokumentov (nárast výpožičiek). Samozrejmosťou je 
vypracovanie rešerší a wifi prístup k internetu vo všetkých priestoroch pre verejnosť. 
Používatelia ocenili vytvorenie priestoru pre tvorivú činnosť, oddych i štúdium 
(salónik), ktorý je zariadený moderným a pohodlným nábytkom. Pozitívom bolo tiež 
zriadenie centra regionálnych štúdií – Bibliotheca Cassoviensis s voľným výberom a 
sústredením časti regionálnych fondov na jednom mieste. Poskytovali sme aj 
špecifické služby – požičiavanie čítačiek kníh. Spolu 27 čitateľov malo prístup 
k desiatkam anglicky písaných e-kníh prostredníctvom absenčne vypožičaných 
elektronických čítačiek kníh Kindle. 
 Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby registrovaným používateľom. 
V roku 2016 bolo v ŠVKK registrovaných 6 200 čitateľov, plnenie na 100 %, z toho 
2 641 nových – plnenie plánu na 105,6 %. V porovnaní s rokom 2015 klesli 
registrovaní používatelia knižnice o 2,3 %, z  toho nových bolo o 126 viac (o 5 %). 
Z počtu 267 nových používateľov to boli stredoškoláci, ktorí sa zúčastnili na hodinách 
informatickej prípravy. Dlhoročný pokles používateľov pokračoval v Nemeckej 
knižnici GI, kde bolo zaregistrovaných 338 (rok predtým 395 používateľov, pokles 
o 14,4 %), zaevidovalo sa 101 nových čitateľov. 
 
Graf.č. 4. Meniace sa počty používateľov 

 
 

V knižničnej databáze je evidovaných 26 456 používateľov, (v r. 2015 - 23 108). 
Z evidencie bolo vyradených 2 296 neaktívnych používateľov. Častá výmena 
používateľov vzniká aj tým, že až 47 % ju tvoria vysokoškolskí študenti, ktorí sú 
zväčša z iných regiónov Slovenska a po ukončení štúdia už služby našej knižnice 
nevyužívajú. Značne stúplo využitie virtuálnych služieb knižnice. Virtuálnych 
návštevníkov prostredníctvom OPAC-u a webovej stránky knižnice sme zaznamenali 
1554 194. Knižnicu osobne navštívilo 225 970 osôb, z toho bolo 10 838 návštevníkov 
podujatí. Spolu služby knižnice využilo 1 780 164 (rok 2015 – 1 359 500 
návštevníkov, rok 2014 – 1 217 790), čo predstavuje 130,9 % nárast v porovnaní 
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s rokom 2015. Vysoký  nárast www návštevníkov knižnice je spôsobený všeobecným 
trendom hľadania informácií z domu na internete, používatelia viac využívali online 
služby knižnice (najmä objednávanie a rezervovanie dokumentov, prezeranie 
digitálnych dokumentov). Mierny pokles návštev priamo v knižnici súvisí so 
súčasným trendom hľadania informácií on-line z pohodlia domova. U používateľov 
navštevujúcich knižnicu osobne badať častejšiu frekvenciu návštev, každodenné 
trávenie voľného času v knižnici – študovňa kníh a periodík, britské a jazykové 
centrum, InfoUSA, prístup k internetu, návšteva podujatí). Internet priamo v knižnici 
využívalo 18 082 osôb. Údaje o návštevnosti sú uvedené v nasledujúcom grafe. 
 
Graf č. 5. Formy návštev používateľov 

 
 
 
 

Pevnou súčasťou moderných služieb knižnice  je činnosť informačno-vedeckého 
centra so vzdialeným prístupom k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) – 
databázam plných textov článkov, kníh, referenčných materiálov, encyklopédií a pod. 
od renomovaných svetových vydavateľov a producentov – EBSCO, Elsevier, 
Emerald, IET, SAGE Premier, Springer a Wiley v  rámci projektu Vytvorenie siete 
s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc. 
Počet vyhľadávaní v EIZ v roku 2016 činil 734 vyhľadávaní. 
 
Reprografické služby. Prostredníctvom reprografických služieb si používatelia 
vyhotovili kópie z dokumentov knižnice, prípadne z  dokumentov vypožičaných 
v rámci MVS a tiež tlač dokumentov z  internetu. Túto službu zabezpečovali 
predovšetkým konzultantky v hlavnej budove a pracovníci študovní. Celkovo bolo pre 
používateľov vyhotovených 6 037 kópií. Pre knižnicu bolo na jednotlivých 
pracoviskách vytlačených 29 175 kópií. 
 

2.2.1  Výpožičné služby 
 

V roku 2016 zaznamenala knižnica nárast ukazovateľov oproti roku 2015 v online 
návštevnosti, poskytovaní informácií. Mierny pokles nastal pri prezenčných 
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výpožičkách a používateľoch. Súvisí to predovšetkým s demografickým trendom 
klesania počtu obyvateľov, a tým nižšieho počtu študentov na vysokých školách, tiež 
s rozvojom informačných technológií, hľadaním informácií z domu cez internet. 

Pokles počtu upomienok je odrazom lepšej disciplíny používateľov pri dodržiavaní 
výpožičných lehôt v dôsledku vysokých pokút za neskoré vrátenie požičaných 
dokumentov. Čitatelia, ktorí nedodržali termín vrátenia, boli pravidelne upozorňovaní 
na svojom konte a až následne sankcionovaní. V študovni kníh návštevníci pozitívne 
privítali možnosť krátkodobých výpožičiek mimo otváracích hodín študovne. 
 
Graf č. 6. Počet výpožičiek 

 
 
 
Absenčné výpožičky 
 
 Spolu všetkých výpožičiek sme zaznamenali 663 011. V roku 2016 z fondu 
knižnice bolo absenčne vypožičaných 204 011, rok predtým 204 369 dokumentov. 
Z toho prolongovaných výpožičiek bolo 72 948 kn. j. (89,2 % výpožičiek v porovnaní 
s predošlým rokom). Tieto klesli aj z dôvodu striktného stanovenia počtu výpožičiek 
na 30 dokumentov jednému čitateľovi naraz. Treba zdôrazniť, že KIS ALEPH v ŠVK 
Košice nevykazuje prolongované výpožičky každý mesiac ako KIS VIRTUA, ale 
podľa kategorizácie používateľov sleduje výpožičnú lehotu až po 2 – 3 mesiacoch. 
Nárast o 1,7 % sme zaznamenali v medziknižničných výpožičných službách, v r. 
2016 sa požičalo 3421 dokumentov. 

Zo študovne kníh bolo možné zapožičať dokumenty domov počas voľných dní a 
cez víkendy, v roku 2016 sa zo študovne vypožičalo 2 356 kníh a vrátilo 2 410 kníh. 
Pri absenčnom vypožičiavaní staršieho knižničného fondu sa pokračovalo v 
označovaní čiarovým kódom a operátorky  a konzultantky vykonávali retrokonverziu 
periodík (886 kn. j.). 
 Od čitateľov sme prijali spolu 83 434 žiadaniek, z toho bolo nevybavených 
objednávok na výpožičku 19 465 – 23,3 %. Napriek nižšiemu počtu žiadaniek sme 
zaznamenali vyšší podiel vybavených objednávok – 76,7%, (v roku 2015 64,9 %), 
k čomu prispeli zmeny v dĺžke výpožičnej lehoty (zavedenie krátkodobých 
výpožičiek). Používatelia realizovali 19 456 rezervácií a 14 398 avíz o pripravených 
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rezervovaných dokumentov. Okrem toho v centrálnej požičovni sa vrátilo 77 312 
kn. j. Nemecká knižnica GI sprostredkovala používateľom absenčné výpožičky 
všetkých dokumentov v počte 6 591 kn. j. a Stredisko VTI v počte 772. 
 
Medziknižničná výpožičná služba 
 
 Cieľom tejto služby je na jednej strane sprostredkovať používateľom našej 
knižnice dokumenty, ktoré sa vo fonde ŠVK nenachádzajú, na druhej strane 
poskytnúť iným knižniciam na požiadanie dokumenty z fondu ŠVK. 
 
Tab. č. 3. MVS a MMVS výpožičky 
MVSa MMVS Žiadanky Výpožičky 

knihy 
Výpožičky 
kópie+scan 

Prolongácie Výpožičky  
spolu 

MVS iným 
knižniciam 

1 271 479 311 505 1 295 

MVS z iných 
knižníc 

1 692 692 846 535 2 073 

MMVS iným 
knižniciam 

34 29 13 3 45 

MMVS z iných 
knižníc 

17 2 6 0 8 

SPOLU 3 014 1 202 1 176 1 043 3 421 

 
Graf č. 7. MVS výpožičky za roky 2013 – 2016 (r. 2014 – zatvorenie SNK v Martine, zvýšený záujem 
o tieto služby v našej knižnici) 

 
 
 Požiadavky používateľov na medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu 
zabezpečuje knižnica predovšetkým prostredníctvom SNK v  Martine alebo priamo – 
z českých knižníc. Z fondu ŠVK boli poskytnuté výpožičky v rámci MMVS (45 iným 
knižniciam a 8 z iných knižníc). Iným knižniciam sme zapožičali 1295 a z iných 
knižníc sme dostali 2073 kn. j. MVS poskytujeme 330 partnerským knižniciam. 
 
Prezenčné výpožičky 
  
 Používatelia využívali možnosť prezenčného štúdia v jednotlivých študovniach, 
v čitárni pri požičovni a formou online prístupov. Spolu sa na týchto pracoviskách 
prezenčne vypožičalo 459 000 (90 % v porovnaní s rokom 2015). Prezenčné 
výpožičky klesali v študovni periodík, pretože používatelia využívajú periodickú tlač 
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čoraz častejšie doma na internete. Aj v študovni kníh sme zaznamenali pokles 
výpožičiek, hoci sa tu zvýšila návštevnosť najmä zahraničných študentov, ktorí 
využívajú vlastné študijné zdroje. Naopak, nárast výpožičiek sme zaznamenali 
v InfoUSA. V študovni periodík pracovníci okrem bežnej činnosti zabezpečovali 
kompletizáciu a prípravu periodík na väzbu a monitoring tlače. Spracovalo sa 1 380 
titulov periodickej tlače, 2 369 zväzkov a 17 801 čísel. V študovni návštevníci majú k 
dispozícii okrem tlačených periodík databázy EZB, DOAJ, EBSCO. V Stredisku VTI 
bolo prezenčne vypožičaných 12 430 kn. j. špeciálnych dokumentov, z toho 140 kn. j. 
audiovizuálnych dokumentov. Osobitnými pracoviskami v  sieti študovní v  ŠVKK  sú: 
Britské a jazykové centrum, InfoUSA - AC centrum a  Nemecká knižnica GI. 
Poskytujú komplexné knižnično-informačné služby (aj absenčné výpožičky), preto je 
návštevnosť týchto centier vyššia ako počet prezenčných výpožičiek. 
 
Tab. č. 4. Prehľad počtu návštevníkov a prezenčných výpožičiek podľa pracovísk a rokov 
Študovňa Návštev-

nosť 

2014 

Prez.  

výpožičky 

2014 

Návštev-

nosť 

2015 

Prez.  

výpožičky 

2015 

Návštev-

nosť 

2016 

Prez.  

výpožičky 

2016 

Študovňa kníh 34 374 161 506 
 

34 476 
 

151 280 35 108 144 750 

Študovňa periodík 9 316 107 573 
 

7 227 
 

90 854 6 378 86 047 

Čitáreň pri požičovni 13 599 55 668 
 

13 452 
 

56 435 13 155 56 171 

Britské a jazykové 

centrum 
 

7 843 

 

3 927 
 

5 901 
 

3 090 4 846 2 536 

InfoUSA – AC 4 007 2 280 
 

3 901 
 

3 142 4 860 3 606 

Študovňa starých 

tlačí   203    596   199    727    216    745 

Nemecká knižnica GI 4 527 4 508 4 750 4 416 4 236  4 438 

Stredisko VTI 

(techn. dok. + AVD) 2 804 12 680 2 562 12 820 2 564 12 430 

Bibliotheca 

Cassoviensis   342    733   450    983   380     917 

OSF* -    745 -    810   3 098 

Mikrofilmy, 

multimédia, 

audiovizuálne dokum.   -    282     246 

Elektronické 

dokumenty, vrátane 

digitálnych, 

mikrofilmy  10 288  

 
 
 
 

196 770  144 016 

S P O L U 77 015   360 504 72 918 

 
 

521 609 71 743 459 000 

* Výpožičky na prezenčné štúdium z hlavného skladu 
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2.2.2  Informačné služby 
 
 Na týchto službách sa v ŠVKK podieľajú: informačno-vedecké centrum, referát 
konzultantských služieb, informačné a databázové centrum, oddelenie bibliografie, 
oddelenie historických fondov a jednotlivé študovne. Všetky tieto zložky knižnice 
v roku 2016 spolu poskytli 81 703 informácií rôzneho druhu. 
Referát konzultantských služieb poskytuje informácie o službách a fondoch knižnice, 
o spôsoboch vyhľadávania dokumentov, informácie z  katalógov ŠVKK, ale aj iných 
knižníc prostredníctvom internetu, informácie zo SNB a ČNB, vybavuje telefonické 
požiadavky používateľov i požiadavky dochádzajúce elektronickou poštou. Na tomto 
pracovisku bolo poskytnutých v dvojzmennej prevádzke 40 666 informácií. 
Z celkového počtu bolo 31 700 faktografických a 7 355 dokumentografických 
informácií a 1 611 e-mailom. V jednotlivých študovniach knižnice sa poskytovali 
informácie z fondov príslušných študovní – spolu 39 478 informácií. Napriek tomu, že 
rastie počet používateľov využívajúcich vlastné notebooky, naďalej mnoho 
používateľov využíva internet na PC v knižnici. Možnosť vyhľadávania informácií z 
internetu na počítačových staniciach v rámci celej knižnice využilo 18 082 
používateľov. 

Pracovníčky poskytli v Stredisku VTI 602 odborných informácií, z toho11 
informácií z oblasti priemyselného vlastníctva, v Nemeckej študovni 606 odborných 
informácií. 
 
 

2.3  Vzdelávacia činnosť, kultúrno-spoločenské podujatia 
 
 Popri výpožičných a  informačných službách sa knižnica zameriava aj na služby 
v oblasti vzdelávania a organizovania podujatí rôzneho druhu. Tie zvyšujú kredit 
knižnice a vytvárajú z nej multikultúrne centrum. Z kultúrno-spoločenských podujatí 
ide hlavne o výstavy, prednášky, besedy, filmové, literárne či diskusné kluby, 
prezentácie literárnych a odborných diel a pod, z ktorých sa v  kultúrno-vzdelávacom 
centre zorganizovalo 54 a v školiacom centre 25. Vzdelávaciu funkciu plní aj 
organizovaním vzdelávacích podujatí hlavne pre pedagógov anglického 
a nemeckého jazyka a tiež formou informatickej výchovy pre študentov stredných 
a vysokých škôl. Pre širokú verejnosť, bolo pripravených a zorganizovaných spolu 
468 podujatí. Na všetkých podujatiach sa spolu zúčastnilo 10 838 návštevníkov. 

Naďalej pretrvával záujem o hodiny informatickej prípravy, uskutočnilo sa 51 
prednášok spojených s prehliadkou knižnice (1 083 účastníkov). Našim cieľom bolo 
získať potenciálnych klientov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa mohli 
zapísať za členov knižnice bezplatne počas informatickej prípravy. Túto možnosť 
využilo 267 používateľov vo veku 15 – 17 rokov. Poslucháči stredných škôl sa 
oboznámili so službami, fondmi knižnice, s možnosťou využívania informačných 
zdrojov a výpočtovej techniky v knižnici, dozvedeli sa o ponúkaných službách 
odborných študovní. Okrem toho sa uskutočnilo 31 exkurzií. 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia a akékoľvek novinky, čo sa týka našich služieb, 
boli zverejňované na www stránke knižnice. Jej pravidelnou aktualizáciou boli 
o všetkých činnostiach a službách v knižnici informovaní nielen naši používatelia, ale 
aj široká verejnosť. Vo vstupných priestoroch do hlavnej budovy je umiestnený 
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banner s ponúkanými službami knižnice a vitríny, v ktorých sú propagované služby 
poskytované mimo centrálnej budovy, predovšetkým oddelenie špeciálnych fondov a 
Nemecká knižnica GI (na Pribinovej ul.) a oddelenie historických fondov (Pri 
Miklušovej väznici). 

Propagáciu podujatí sme pravidelne zabezpečovali v regionálnych médiách, v 
mesačníku Kultúrny informátor, Zajtrajšie noviny, ako aj formou pozvánok, letákov, 
plagátov, na www stránkach: cassovia.sk, infolib.sk, na facebooku, prostredníctvom 
článkov v odborných časopisoch a pod. Pracovníci knižnice sa zúčastňovali na 
odborných podujatiach, na ktorých propagovali svoje služby, predovšetkým možnosť 
využívania digitalizovaných dokumentov ŠVK v Košiciach.  Veľmi populárnymi sa stali 
výstavy a podujatia organizované v InfoUSA, v rámci festivalu Hory a Mesto. 
 
Fotogr. č. 1. Festival Hory a Mesto 

 
 
Rozpis jednotlivých podujatí je uvedený v prílohe č. 2. 
 
 Britské a jazykové centrum, InfoUSA a Nemecká knižnica GI zabezpečujú 
komplexnú starostlivosť o vlastný fond od akvizície cez internú registráciu prírastkov, 
cirkulačné služby po základnú ochranu knižných jednotiek a revíziu zbierky. 
 

Britské a jazykové centrum. Jeho cieľom je podporiť výučbu cudzích jazykov. 
Tomu je podriadené aj doplňovanie dokumentov. Centrum poskytlo 2 016 informácií. 
Od roku 2013 sa rozšírili služby v Britskom centre o ďalšie jazyky (španielčina, 
francúzština, ruština), čo prispelo k zvýšeniu spokojnosti návštevníkov centra. Služby 
Britského centra využilo spolu 4 860 používateľov. Títo si vypožičali 7 820 kn. j. 
(z toho bolo 5 284 absenčných a 2 536 prezenčných výpožičiek). Britské centrum 
uskutočnilo spolu 24 kultúrno-vzdelávacích podujatí s registrovanou  účasťou 523 
návštevníkov. 
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InfoUSA – AC je jedným z  troch centier tvoriacich sieť InfoUSA - American 
Corners in Slovakia. Toto centrum bolo zriadené v  spolupráci s  Veľvyslanectvom 
Spojených štátov amerických na Slovensku a  jeho základným poslaním je 
podporovať vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi a Slovenskou 
republikou. Pre činnosť centra malo veľký význam predovšetkým opätovné 
podpísanie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci s Veľvyslanectvom 
USA v SR na roky 2016 až 2018 (10. 2. 2016). Knižničný fond tvoril 5 095 kníh a 
filmov, z toho prírastok predstavoval 197 kn. j., predovšetkým ako dar Veľvyslanectva 
USA v SR. Služby pracoviska využilo spolu 4 860 používateľov, ktorým sme poskytli 
5 015 výpožičiek, z toho 1 409 absenčných a 3 606 prezenčných. Centrum poskytuje 
vybrané informácie o vlastnom fonde a o fonde hostiteľskej knižnice v USA, a  to 
predovšetkým v oblasti vzdelávania (štandardizovaných testov a možnosti štúdia 
v USA) i mobility osôb. Pracovisko uskutočnilo 56 verejných podujatí, na ktorých sa 
zúčastnilo spolu 614 účastníkov. Išlo o pravidelné programy filmového klubu 
a diskusného klubu ChatRoom), pri organizácii a realizácii ktorých pomáhalo osem 
dobrovoľníkov z radov stredoškolských a vysokoškolských študentov a traja americkí 
expatriati žijúci v Košiciach, spolu odpracovali 705 hodín dobrovoľnej práce. 
Realizované programy prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu našich čitateľov, 
keďže im poskytujú priestor na zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Pri činnosti 
literárneho klubu sa využívali čítačky elektronických kníh KINDLE (27 používateľov). 
 
Fotogr. č. 2. Americký film – podujatie v spolupráci s UPJŠ 
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Fotogr. č. 3. Mentor Network Program 1  

 
 

 Nemecká knižnica GI, ktorá pracuje na základe zmluvy s GI so sídlom v 
Mníchove, zabezpečuje komplexné knižnično-informačné služby od akvizície, cez 
spracovanie až po sprístupňovanie fondu, jeho ochranu a revíziu. V roku 2016 
poskytla používateľom absenčne 6 591 kn. j. a prezenčne 4 438 kn. j. Pre 
používateľov sme sprístupnili novinku – spoločenské hry – na spestrenie vyučovania 
nemeckého jazyka v počte 11 kn. j. 

Fotogr. č. 4. Exkurzia študentov pri hrách v Nemeckej knižnici 
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Pracovníčky oddelenia špeciálnych fondov a Nemeckej knižnice GI zorganizovali, 
príp. spolupracovali pri príprave 149 podujatí, z toho 54 podujatí v KVC (semináre, 
prednášky, výstavy a iné), 25 podujatí v Školiacom centre a 70 v Nemeckej knižnici 
GI. V spolupráci s Ústavom pamäti národa, Katedrou histórie FF UPJŠ a Ecce 
Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v Košiciach pripravili Diskusné večery 
Ústavu pamäti národa a Katedry histórie. V spolupráci s Úniou žien Slovenska sme 
16. marca 2016 pripravili festival poézie - Vansovej Lomničku. 

 
Okrem toho sme v Nemeckej knižnici GI pripravili v roku 2016 nasledovné 

kultúrno-vzdelávacie podujatia: 
 
filmové popoludnia (premietanie dokumentov a hraných filmov nemeckej 
proveniencie v pôvodnom znení): v mesiacoch január – jún, september – 
december v celkovom počte 41, 

podujatia pre žiakov a študentov nemeckého jazyka: 

hodiny nemeckého jazyka pre študentov Katedry germanistiky UPJŠ v celkovom 
počte 21, exkurzie pre študentov stredných a základných škôl – 26-krát, 

literárne čítania, výstavy, semináre a iné:  
  18. apríla 2016 sme v spolupráci s GI Bratislava pripravili literárne podujatie      
     Johann Wolfgang Goethe: Malý Faust (Prafaust a Faust). 
 
 
Fotogr. č. 5. Prezentácia Goetheho Fausta 
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Fotogr. č. 6. Odovzdávanie jazykových diplomov študentom gymnázií 

 
 
 

2.4  Bibliografická a výskumná činnosť 
 

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

Oddelenie bibliografie 
 

Pracovníci oddelenia vyvinuli maximálne úsilie na vydanie diela z dlhodobej 
vedeckovýskumnej činnosti v rámci Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie 
a Dejín knižnej kultúry – Dejatelia východného Slovenska : biobibliografia. I. zv. 
A-K. Práce sa sústredili na finálnu úpravu hesiel, zostavenie pomocného 
aparátu, register, korektúry, zapracovanie recenzných posudkov až po samotnú tlač 
rozsiahleho edičného výstupu. Ďalšou prezentáciou výskumnej práce bolo 
usporiadanie podujatia Pradedovia na frontoch Veľkej vojny : prednáška, 
prezentácia zborníka Prvá svetová vojna a východné Slovensko a putovná výstava 
v spolupráci s Vojenským klubom Beskydy (Košice, 28. jún). Pozornosť bola 
venovaná aj ďalším projektom, najmä príprave Lexikónu Košičanov. II. diel J-Q, 
spracovávaniu dobovej a súbežnej vednoodborovej tlače, budovaniu a redakcii 
vlastnej bibliografickej databázy článkov (BIB). 

Celoslovenské úlohy. Participovali sme na budovaní národného bibliografického 
systému kooperáciou so SNK a vedeckými knižnicami na Slovensku, vyvrcholením 
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ktorého bola 13. Slovenská bibliografická konferencia (Martin, 24. november). 
V rámci celoslovenskej úlohy prechodu bibliografického spracovávania 
z katalogizačných pravidiel AACR2 na katalogizačné pravidlá RDA sme sa zúčastnili 
školenia k metodike popisu kníh (19. máj). Pre budovanie súborného katalógu 
článkov sme spracovali 1 684 nových bibliografických záznamov. 

 
Regionálne úlohy. Poskytovali sme bibliograficko-informačné služby 

v špecializovanej študovni Bibliotheca Cassoviensis, pracovali sme na výskumnej, 
edičnej a publikačnej činnosti, budovali sme podskupiny vo vlastnej bibliografickej 
databáze BIB s regionálnym záberom, organizovali sme regionálne podujatia 
a výstavy. Zúčastnili sme sa odborných, ale i kultúrno-spoločenských podujatí 
v regióne (spoločná porada bibliografov Košického samosprávneho kraja, 10. marec, 
Verejná knižnica J. Bocatia). 

 
Výrazne sme posilnili reprezentáciu našej knižnice prednáškovou, publikačnou 

a výstavnou činnosťou, čo sa odrazilo aj v užšej spolupráci s vedeckými inštitúciami 
a spolkami, najmä pri príprave podujatí a výstav (Východoslovenské múzeum 
v Košiciach, Krajský pamiatkový ústav, Košický občiansky klub, Dejepisný spolok 
v Košiciach, MV Csemadok, Vojenský klub Beskydy, Szépművészeti Múzeum). Pri 
historickom bádaní sme spolupracovali s Archívom mesta Košice, Štátnym archívom 
v Košiciach, Dejepisným spolkom v Košiciach, Katedrou histórie FF UPJŠ 
v Košiciach i so súkromnými osobami, najmä z Česka, Maďarska, Poľska, 
Švajčiarska, Rakúska. K našim najzaujímavejším podujatiam patrili: medzinárodná 
dvojjazyčná výstava Košická bohéma na stránkach časopisu (Kassai) Szinházi 
Ujság : 200. výročie maďarského divadla v Košiciach (Múzeum Františka 
Kazinczyho, Sátoraljaújhely, vernisáž 19. február), výstava Oprášené dejiny – 
pohľad do histórie košických priemyselných firiem (vernisáž 11. máj), ktoré 
zaznamenali mimoriadny ohlas doma i v zahraničí. Podieľali sme sa aj na príprave 
a realizácii niekoľkých podujatí venovaných opernej speváčke Márii Basilides pri 
príležitosti jej 130. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia (spomienkové podujatia, 
odhalenie busty). Knižnicu s jej výskumnou a bibliografickou činnosťou sme ďalej 
reprezentovali príspevkami na viacerých odborných podujatiach, propagovali sme 
jednotlivé edičné výstupy, najmä Lexikón Košičanov I. a výstavy, a to nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí – v Maďarsku (pozri príl. č. 2, 5, 6). 
 
 
Budovanie bibliografickej dokumentácie 
 

Priebežne pokračovala excerpcia z periodickej a zborníkovej, dobovej i súbežnej 
tlače z príslušných vedných odborov a špecializácií v slovenskom i v cudzích 
jazykoch (anglický, maďarský, český). Spolu bolo vyexcerpovaných 2 812 nových 
bibliografických záznamov (plán 2 800), z toho 2 577 do bibliografickej databázy 
(BIB) a 235 personálnych hesiel v textovom editore. Ročný prírastok v databáze BIB 
predstavuje 2 637 záznamov, z toho 2 577 nových záznamov a 60 záznamov 
spracovaných retrokonverziou. V retrokonverzii sa spracovanie tematicky viazalo k 
regiónu východného Slovenska. 
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Tabuľka č. 5. Prehľad ročného prírastku bibliografických záznamov do BIB podľa jednotlivých 
podskupín 

Báza dát BIB, podskupiny nové zázn. retrokonverzia spolu 

BAN 242  242 

GEO 1 059  1 059 

HUT 492  492 

REG 85 60 145 

RETRO 250  250 

ROMANO 187  187 

SLO 262  262 

spolu  2 577 60 2 637 

z toho súborný katalóg 1 684   
 
Biografické heslá / textový editor 235 

Celkom 2 812 

 
Z tabuľky vyplýva, že pri spracovaní boli dobre zastúpené technické odbory, menej  

celospoločenská a regionálna tematika. Súviselo to s prípravou edičného výstupu, 
kde sa musela excerpčná činnosť v tejto oblasti mierne utlmiť a dočasne prerušiť aj 
databázové budovanie biografických hesiel v podskupine REOS (regionálne 
osobnosti). Z hľadiska druhov dokumentov bolo pri analytickom spracovávaní 
proporcionálne zastúpenie medzi časopiseckou, novinovou a zborníkovou tlačou. Pri 
spracovaní článkov a štúdií z odborných periodík a zborníkov vydávaných na 
Slovensku i v zahraničí prevažoval slovenský a anglický jazyk, v menšej miere bol 
zastúpený český, maďarský a rómsky jazyk, pri dobovom retrospektívnom 
spracovávaní – podskupina RETRO – predovšetkým maďarský, v menšej miere 
nemecký jazyk. Do súborného katalógu bolo spracovaných a pripravených na export 
1 684 nových záznamov zo slovacikálnej tlače. Priebežne sme realizovali aj redakciu 
jednotlivých podskupín databázy. Všetky spracované záznamy sú online prístupné 
verejnosti na stránke knižnice. 
 
Bibliotheca Cassoviensis – Centrum regionálnych štúdií 
 

Špecializované služby regionálnej študovne si získali svojich stálych návštevníkov 
z radov historikov, regionálnych bádateľov, študentov a doktorandov vysokých škôl 
humanitného zamerania i pracovníkov kultúrnych inštitúcií a spolkov. Študovňu 
navštívilo 380 používateľov (plán 350), ktorým sme poskytli 917 prezenčných (z 
toho 138 mikrofilmov) (plán 800) a 56 absenčných výpožičiek. Spolu 66 čitateľov si 
samoobslužne oskenovalo 3 569 strán z publikácií z knižničného fondu. Poskytli sme 
125 náročných informácií (plán 150). Používatelia priebežne využívali naše 
poradenské služby. Súčasťou činnosti tohto pracoviska je historický výskum 
regiónu Košíc, v rámci ktorého sa dlhodobá pozornosť venuje najmä 
reprezentantom spoločenského a kultúrneho života Košíc, akými sú Sándor Márai, 
Edmund Mihályi, Jakub Moskovics, Leopold Horovitz, ale i dejinám priemyselných 
podnikov, slobodomurárskym lóžam (pozri príl. č. 2, 5, 6). Pracovníčky študovne 
nadviazali úzku spoluprácu s organizáciami i jednotlivcami doma i v zahraničí 
a výraznou mierou sa tak podieľajú na propagácii knižnice, či už odbornou  
prednáškovou, publikačnou, vydavateľskou (spoluaut.), rešeršnou a konzultantskou 
činnosťou, ale i aktívnou spoluprácou na celoknižničných výstavách. V priebehu 
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hodnoteného obdobia bola uskutočnená revízia KF študovne miestnej kultúry 
a turizmu. 

Na náročných informáciách sa podieľali tak pracovníčky študovne Bibliotheca 
Cassoviensis, ako aj jednotliví pracovníci oddelenia, špecializovaní na príslušné 
oblasti. Spolu bolo poskytnutých 125 náročných informácií používateľom (plán 
150). Pravidelne sme pracovali v akvizičnej komisii a v ďalších pracovných skupinách 
v rámci knižnice i mimo nej. Priebežne sme aktualizovali a dopĺňali fond vo všetkých 
príručkách. 

V rámci ďalšieho odborného vzdelávania sa dvaja naši pracovníci zúčastnili 2. 
ročníka trojdňového odborného školenia organizovaného Archívom mesta Budapešť 
(Budapest Főváros levéltára, 19. – 21. september) pre pracovníkov zahraničných 
archívov a knižníc. Účelom školenia bola digitalizácia v procesoch ochrany, 
reštaurovania a spracovania všetkých typov historických dokumentov a nosičov 
archívnych a knižničných fondov, ako aj možnosti medzinárodnej odbornej 
spolupráce archivárov a knihovníkov. V závere roka sme úspešne rokovali 
s Národnou knižnicou v Budapešti o možnosti prístupu k databáze Arcanum za ročný 
poplatok. 
 
Oddelenie historických fondov 
 
Referát starých tlačí 

Práca s historických fondom v Štátnej vedeckej knižnici má dlhodobú tradíciu. V 
roku 2015 uplynulo dvadsať rokov od založenia samostatného oddelenia historických 
fondov a za uvedené obdobie bolo bibliograficky spracovaných vyše 12 200 starých 
tlačí s vročením do roku 1918. Oddelenie historických fondov je členené na referát 
starých tlačí a referát reštaurovania a konzervovania. Aj v roku 2016 sa štyria 
pracovníci referátu starých tlačí zamerali na výskum v oblasti dejín knižnej kultúry 
a najmä na spracovávanie historického fondu knižnice, jeho prezentáciu a 
skvalitňovanie ponúkaných služieb. 
 
Stav spracovania starých tlačí. Bibliografické spracovanie historického fondu je 
základným krokom pri výskume nielen dejín knižnej kultúry, pretože kvalitný 
bibliografický záznam ponúka množstvo informácií odborníkom rôzneho zamerania. 
Značná pozornosť bola naďalej venovaná bibliografickému popisu starých tlačí, v 
roku 2016 bolo spolu odborne spracovaných 838 bibliografických záznamov 
o starých tlačiach v týchto výskumných projektoch: 
  Územne a jazykovo slovacikálne tlače vydané do roku 1918; 
  Územne bohemikálne tlače vydané do roku 1918; 
  Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. XI.B zv.; 
  Tlače 17. – 18. storočia neslovacikálneho charakteru. 
 

Všetky spracované tituly sú online prístupné v elektronickom katalógu knižnice v 
databáze HIS. Adresa katalógu historického fondu: https://sclib.svkk.sk/his01/. 

V rámci databázy historických fondov bola priebežne vykonávaná redakcia 
a prelinkovanie bibliografických záznamov konvolútov, verifikácia tlačí a vytváranie 
registrov a kartoték autorít: autorov, typografov, vydavateľov, mien z úvodov, 
dedikácií a pod. Všetky autority sú overované v dostupných odborných tlačených 
prácach biografického, encyklopedického charakteru ako aj v elektronických 
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zdrojoch. Zároveň je elektronický katalóg priebežne dopĺňaný o obrazový materiál. 
Vzhľadom na kompletizáciu stavu zachovania historického fondu v ŠVK K sme 

v roku 2016 pokračovali v heuristike tlačí vydaných do roku 1918 na základe 
zdigitalizovaného signatúrového katalógu. Prioritne sme sa zamerali na fyzicky 
presun tých tlačí do depozitu OHF, ktoré spadajú do aktuálnych spracovateľských 
projektov. Ostatné tlače s vročením do roku 1918 sme evidovali v textových 
súboroch. 
 
Územne a jazykovo slovacikálne tlače vydané do roku 1918 
Bibliografickým popisom bolo v roku 2016 spracovaných 406 slovacikálnych tlačí z 
nášho knižničného fondu s vročením do 1918. 
 
Staré tlače 16.-19. storočia neslovacikálneho charakteru 
 
Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. 
V roku 2016 prebiehali spracovateľské práce v rámci XI.B zväzku celoslovenskej 
edície, ktorý zahŕňa tlače 16. storočia v inštitúciách na území mesta Košice (okrem 
našej knižnice). Realizovali sme výskum a spracovanie v historickej biskupskej 
knižnici v Košiciach – tlače uložené v depozite Arcidiecézneho archívu a tlače 
deponované v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. V sledovanom 
roku bolo bibliograficky spracovaných 182 titulov v biskupskej knižnici a 7 dodatočne 
nájdených tlačí v našom fonde. 
 
Tlače 17. a 18. storočia neslovacikálneho charakteru. 
Bibliografické spracovávanie pokračovalo podľa naplánovaného harmonogramu a 
súbežne s riešením iných plánovaných úloh. Spracovávanie neslovacikálnych tlačí 
17. storočia bolo v septembri 2016 nateraz ukončené a predstavuje 2 520 záznamov 
o starých tlačiach z daného obdobia. Vzhľadom nato, že jednotlivé bibliografické 
záznamy sú online prístupné a sú to tituly pre našu geografickú oblasť možno menej 
atraktívne a žiadané, dospeli sme k záveru zatiaľ nevydať v tlačenej podobe túto 
chronologicky ucelenú časť fondu. 
 
Počet spracovaných titulov v roku 2016: 
a/ tlače 17. storočia vo fonde ŠVK K – 139 bibliografických tlačí 
b/ tlače 18. storočia vo fonde ŠVK K – 104 bibliografických tlačí 
 
Územne bohemikálne tlače vydané do roku 1918 
Produkcia českých typografov predstavuje v našom fonde bohatú zbierku, v roku 
2016 bolo spracovaných 23 titulov. Priebežne bola vykonávaná redakcia záznamov 
územných bohemík spracovaných pred rokom 1999 a aktualizácia autorít, pretože v 
čase budovania tejto databázy neexistovala možnosť internetového overovania 
autorít a online vyhľadávania. 
 
V roku 2016 pracovníci referátu realizovali výskum v Slovenskom národnom archíve 
v Bratislave zameraný na dokumenty z činnosti Právnickej akadémie v Košiciach a 
ku knižniciam rádu kamaldulov na Slovensku. Zároveň prebiehajú parciálne výskumy 
v našom knižničnom historickom fonde. Príspevok Reformačné i katolícke redakcie 
Biblie vo fondoch ŠVKK odznel na konferencii Liber-Verbum-Oratio v ŠVK v 
Prešove. Na 13. Slovenskej bibliografickej konferencii bol prezentovaný príspevok 
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Historický fond v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – stav spracovania, 
projekty, výskum a digitalizácia, spracované boli tiež dve recenzie na odborné 
publikácie (pozri príl. č. 5). 
 
Obrazový materiál zo starých tlačí – projekt má za cieľ obohatenie bibliografických 
záznamov v databáze historických fondov KIS ALEPH o digitalizované prvky – 
ukážky z daných tlačí: priebežné dopĺňanie titulných listov, zaujímavých ilustrácií, 
provenienčných záznamov a pod. V hodnotenom období bolo zosnímaných, 
upravených a popísaných 119 digitálnych objektov, ktoré boli priradené k 81 
bibliografickým záznamom v elektronickom katalógu HIS. 
 
Súpis zahraničných periodík do roku 1918 vo fonde ŠVK K – spracovali sme cca 166 
titulov periodickej tlače z historického fondu PA a z bežného fondu knižnice. 
Výsledným produktom tohto projektu bude edičný titul, ktorý zmapuje stav 
zachovania daných periodík v knižničnom fonde. 
 
Študovňa starých tlačí 
 
Oddelenie historických fondov zabezpečuje služby špecializovanej študovne starých 
tlačí, ktorá formou prezenčného štúdia sprístupňuje historický fond knižnice do roku 
1918, regionálne periodiká do roku 1918, publikácie z oblasti knižnej kultúry, 
bibliografie, vlastné elektronické databázy a pod. Fond študovne je vzhľadom na jej 
zloženie určený pre úzky okruh používateľov, jej služby využilo 216 bádateľov zo 
Slovenska a zo zahraničia. K prezenčnému štúdiu bolo poskytnutých 745 kn. j. 
a podaných 69 odborných informácií a konzultácií z oblasti starých tlačí a dejín 
knižnej kultúry osobne v študovni, ako aj elektronickou poštou. V priebehu roka 
študovňu navštívili 2 školské exkurzie a knihovníci z poľských knižníc. Študovňa 
organizovala Deň otvorených dverí, počas ktorého sme záujemcom prezentovali 
historický knižničný fond a unikátny nový titul v našej knižnici Nekonečný Leonardo. 
 
Tab. č. 6. Porovnanie ukazovateľov 
Rok 2014 2015 2016 
Prezenčné štúdium 596 727 745 
Počet čitateľov 203 199 216 
Inf. a konzultačná činnosť  

84 
 

83 
 

69 

exkurzie 3 5+1 DOD 3+1 DOD 

 

2.5  Vydavateľská činnosť 
 
Správa o činnosti za rok 2015 / zost. Angela Kurucová, Jana Biathová. Košice : 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2016. 89 s. 
 
Plán hlavných úloh na rok 2016 / zost. Viera Nagyová. Košice : Štátna vedecká 
knižnica v Košiciach, 2016. 22 s. 
 
Publikačná činnosť zamestnancov ŠVK v Košiciach a ŠVK v médiách za rok 2015 : 
interný dokument / zost. Jana Červeňáková. Nestr. 
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Dejatelia východného Slovenska : biobibliografia. I. zv. A-K / Ľubica Poklembová ... 
[et. al.]. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2016. 736 s. 
 
Slezáková, Daniela. Oprášené dejiny : pohľad do histórie košických priemyselných 
firiem : sprievodca po výstave. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2016. 
Nestr. 
 
Slezáková, Daniela. Republika utopená v krvi : letectvo a Španielska občianska 
vojna 1936 – 1939 : sprievodca po výstave. Košice : Štátna vedecká knižnica v 
Košiciach, 2016. Nestr. 
 

2.6  Knižnično-informačné technológie 
 
a) Modernizácia IT knižnice 

V marci sme prevzali zariadenie pre registratúru – 2 pracoviská – 2 PC, monitory, 
2 laserové tlačiarne, 1 skener a 4 kartové čítačky. Postupne sme na vybraných PC 
preinštalovali Windows 10. Prebehla plánovaná výmena PC. Nahradilo sa 
nefunkčné multifunkčné zariadenie, klimatizačné zariadenie, router, 2 čítačky ČK a 
3 HD diskového poľa. Pracovisko revízie bolo vybavené novým notebookom a 2 
čítačkami čiarového kódu. 

b) Skenovanie fondu a sprístupnenie v elektronickom katalógu na internete: 
 obaly a obsahy kníh 
 periodiká 
 mikrofilmy 
 mikrofiše 

    Výsledky sú v tabuľke. 
c) Zabezpečenie prevádzky IS a funkčnosti IKT i zabezpečenie reprografického   
    materiálu pre pracoviská prebiehalo bezproblémovo. 
d) Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti sieťovej infraštruktúry 

Preznačili sa sieťové zásuvky v objekte Miklušova 1 a modifikoval sa popis siete. 
Nevyskytli sa výpadky konektivity. 

e) Správa, vývoj a aktualizovanie www stránky knižnice. 
     Bez problémov. 
f) Poskytovanie rešerší a informácií z vlastných i internetových zdrojov. 
     Výsledky sú v tabuľke. 
g) Posielanie avíz, upomienok, zastupovanie na súde pri vymáhaní nevrátených   
     dokumentov, výroba čitateľských preukazov. 
     Výsledky sú v tabuľke. 
h) Kopírovanie pre náhrady dokumentov. 
     Výsledky sú v tabuľke. 
i) Dohľad na ochranou osobných údajov a zabezpečovanie informačnej bezpečnosti   
     IS sa plnilo priebežne, bez výskytu bezpečnostných incidentov. 
j)   Úprava priestorov OIKT – 1 časť: bývalá sála VS 
    Cieľom bolo zmeniť pracovné priestory bývalej sály VS s fealovým obložením na 
kanceláriu pre štyroch pracovníkov VS. Práce boli naplánované na prázdniny, kedy 
je nízka návštevnosť. Začalo  sa uvoľnením sály, premiestnila sa výpočtová technika, 
nábytok, pracovníci sa dočasne presťahovali. Demontovalo sa fealové obloženie a 
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znížený strop. Tieto práce vykonali pracovníci OIKT. Prerobenie elektroinštalácie 
bolo zabezpečené tiež pracovníkom knižnice. Dodávateľsky sa urobili nové omietky, 
vymaľovanie a nový kazetový strop. Potom nasledovalo svojpomocné vyčistenie sály 
a priestoru pod zdvojenou podlahou a navrátenie nábytku a techniky. Celá 
rekonštrukcia prebehla bez odstavenia prevádzky IS a vďaka zapojeniu vlastných 
pracovníkov sa ušetrili aj finančné prostriedky. 
 
Tab. č. 7. Hlavné číselne ukazovatele 
Ukazovateľ Plán Plnenie % 
Avíza 17 000 14 398 84,7 
Rezervovanie dokumentov 24 000 19 465 81,1 
Upozornenia o nevrátení dokumentov  8 400  6 560 78,1 
Pokus o zmier 1 600 1 397 87,3 
Advokátske upomienky   900 539 59,9 
Súdne podania 50 50 100,0 
Výroba čitateľských preukazov  400 348 87,0 
Rešerše (IDC) 260 264 101,5 
Informácie z databáz IDC, internetu 430 351 81,6 
Skenovanie 95 000 121 520 127,9 
Kopírovanie 25 000  26 352 105,4 

 

2.7  Riadiaca činnosť 
 

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

 

Pre MK SR boli vypracované koncepčné materiály: 
 Kontrakt ŠVK v Košiciach na rok 2017; 
 Príprava prioritných projektov pre MK SR: Revitalizácia :  
     Revitalizácia priestorov pre služby a oprava kultúrnej pamiatky, 70 rokov ŠVK   
     v Košiciach. 
Na vyžiadanie MK SR sa spracovali podklady k strategickým materiálom: 
 Stratégia k prevencii kriminality za rok 2015/2016 a odpočet za rok 2016; 
 Akčný plán predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatným prejavom intolerancie na obdobie 2016; 
 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 

postihnutím – odpočet 2016; 
 Národný program aktívneho starnutia 2014-2020; 
 Koncepcia integrácie cudzincov. 
 
Analytické materiály: 
 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji za rok 2015 (ŠÚ SR); 
 Ročný zber dát výskumu a vývoja organizácie za rok 2015 (portál SKCRIS. 
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie 
za rok 2016 
 

  Štátna vedecká knižnica v Košiciach má na rok 2016 uzavretý kontrakt č. MK – 
1895/2015-340/16460 s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 
1370 zo dňa 18.12.2002. 
Kontrakt bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou knižnice na poskytovanie 
verejných služieb a  realizáciu nasledovných činností: 
a) výkon odborných knižničných činností, 
b) vedeckovýskumná činnosť, 
c) sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych 

poukazov. 
 

Plnenie kontraktu: 

a) výkon odborných knižničných činností: 
− zabezpečiť každoročné rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 3 500 

knižničných jednotiek (ďalej len kn. j.). V roku 2016 sme nákupom získali 3 955 kn. j., 
čo predstavuje plnenie na 113,88%, z toho bolo 3 515 monografií, 239 ročníkov 
periodík a 245 špeciálnych dokumentov, 

− každoročne zabezpečiť spolu minimálne 500 000 absenčných a prezenčných 
výpožičiek. V r. 2016 sme zaznamenali spolu 663 011 absenčných a prezenčných 
výpožičiek. V tomto ukazovateli sú zahrnuté aj elektronické a digitálne výpožičky, 

− každoročne zabezpečiť minimálne 6 200 aktívnych používateľov a 780 000 
návštevníkov knižnice. V roku 2016 sme evidovali 6 200 používateľov a 1 780 164 
návštevníkov knižnice. Vysoká návštevnosť je dôsledkom vyššej ponuky virtuálnych 
služieb a čoraz častejšieho využívania online služieb knižnice, 

− zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničných jednotiek. 
Prírastok bol spracovaný, 

b) vedeckovýskumná činnosť: 
− zabezpečiť práce na 8 vedeckovýskumných úlohách. V r. 2016 sa priebežne 

pracovalo na všetkých 8 úlohách, 
− spolupracovať na 2 vedeckovýskumných projektoch. V r. 2016 pokračovala 

spolupráca na dvoch projektoch, 
− autorsky zabezpečiť 1 dielo najmä z oblasti knižničného výskumu, múzejníctva, 

vednoodborovej, personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky. V r. 2016 bola 
vydaná biobibliografia Dejatelia východného Slovenska. I. zv. A-K / Ľubica 
Poklembová ... [et. al.]. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2016. 736 s. 

− pri budovaní vlastných elektronických bibliografických databáz spracovať 3 150 
záznamov. V r. 2016 bolo spracovaných 3 415 nových záznamov (databázy BIB 
a HIS), 

− zorganizovať vedecké podujatia v počte 2. Boli zrealizované dve podujatia, 
na ktorých sa prezentovala vedeckovýskumná činnosť knižnice. 

- sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych 
poukazov. V roku 2016 využilo kultúrne poukazy 246 osôb v sume 246 €. 

 
Úlohy stanovené v kontrakte sme k 31.12.2016 splnili. Evidujeme vysoký nárast 

online návštevnosti, čo dokazuje zmenu záujmu verejnosti o knižnicu a jej služby, 
najmä využívanie knižnično-informačných služieb cez internet. 
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4. Rozpočet organizácie 
 
Tab. č. 8 Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31. 12. 2016 v EUR  
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2015 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet  

2016 

Skutočnosť 
2016 

% Index 
16/15x100  čerpania 

 4:3  4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 

49 853 57 000 42 000 42 898 102,14% 86,05% z toho: 

200 Nedaňové príjmy 

49 853 57 000 42 000 42 898 102,14% 86,05% z toho: 

210 Príjmy z vlastníctva majetku 929          120            120   
               

294   245,00% 31,65% 

220 Administratívne a iné popl. 45 734 56 880 41 880 42 175 100,70% 92,22% 

230 Kapitálové  príjmy             

290 Iné nedaňové príjmy 3 190     429   13,45% 

300 Granty a transfery             

600 Bežné výdavky 
1 210 548 1 158 424 1 216 665 1 216 665 100,00% 100,51% 

z toho: 

610 Mzdy, platy služ. príjmy 
a OOV 599 972 560 014 626 464 626 464 100,00% 104,42% 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 212 021 195 720 215 721 215 721 100,00% 101,75% 

630 Tovary a služby, z toho: 395 524 397 240 370 410 370 410 100,00% 93,65% 

631 Cestovné náhrady 1 355 2 000 1 776 1 776 100,00% 131,07% 

632 Energie, voda 
a komunikácie 133 094 137 910 132 327 132 327 100,00% 99,42% 

633 Materiál 103 198 99 770 92 691 92 691 100,00% 89,82% 

634 Dopravné 3 064 5 060 3 004 3 004 100,00% 98,04% 

635 Rutinná a štand. údržba 23 223 35 960 17 856 17 856 100,00% 76,89% 

636 Nájomné za nájom 2 199 2 200 2 185 2 185 100,00% 99,36% 

637 Služby 129 391 114 340 120 571 120 571 100,00% 93,18% 

640 Bežné transfery, z toho: 3 031 5 450 4 070 4 070 100,00% 134,28% 

642 3 031 5 450 4 070 4 070 100,00% 134,28% 
700 Kapitálové výdavky, z 
toho: 0 0 0 0     

710 Obstar. kapitál. Aktív     

Výdavky celkom   (BV + KV) 1 210 548 1 158 424 1 216 665 1 216 665 100,00% 100,51% 
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5.  

4.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu    
organizácie na rok 2016 

 
Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2016  

boli  určené tieto záväzné ukazovatele:   
 
Tabuľka č. 9: Prehľad záväzných ukazovateľov   k 1.1.2016                                                                                                                             

U k a z o v a t e ľ 
 

Schválený rozpočet 2016 
 

  1. Príjmy  ŠR ( zdroj 111)                                           200 
 

      57 000   € 
 
2. Bežné výdavky spolu                                              600 

 
 

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

1 158 424  € 

    z toho:  
    Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                       610                    560 014  € 

    Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) 
 

    
         81 

 

 
Rozpočtovými opatreniami  v roku 2016 došlo k postupnej úprave záväzných 

ukazovateľov: 
 

Rozpočtové opatrenia 
 
RO č. 1 
Zvýšenie rozpočtu  BV v kat. 630 o 25.000 € na financovanie prioritných projektov: 
1.) „Retrokonverzia katalógov“  o sumu 15.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku 
programovej štruktúry 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO. 

2.) „Akvizícia knižničného fondu“ o sumu 10.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku 
programovej štruktúry 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov. 

RO č. 2 
Úprava rozpočtu BV na krytie zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone vo 
verejnom záujme (Nariadenie vlády SR č. 432/2015): 
 
Kat.  610 Mzdy a platy, služobné príjmy a OOV........................   +   24.450 € 
Kat.  620 Poistné a príspevok do poisťovní...............................   +     8.545 € 

Úprava bola vykonaná v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť. 

RO č. 3 
Presun v rámci rozpočtu BV  z kat. 630 do kat. 610 z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na krytie obligatórnych výdavkov  
 

Kat.  610 Mzdy a platy, služobné príjmy a OOV........................   +   42.000 € 
Kat.  630 Tovary a služby..........................................................   –   42.000 € 
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Úprava bola vykonaná v prvku 08S0105.  
Zároveň bol znížený záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov na rok 2016 o 2 
osoby. 

RO č. 4 
Zníženie záväzného ukazovateľa ŠR – príjmy ŠR o sumu........    -   15.000 €  

RO č. 5 
 Zvýšenie  rozpočtu  BV  v  kat. 630 o 246,00 €. Finančné prostriedky boli pridelené 
na základe zúčtovania vyzbieraných kultúrnych poukazov  na rok 2016. Úprava bola 
vykonaná v prvku 08S0105 
 
Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov k 31.12.2016    nebol prekročený. 
 
  Tabuľka č.10 : Prehľad záväzných ukazovateľov  po úpravách  RO  (k 31.12.2016)  
                                                                                                                              

Ukazovateľ 
 

zdroj 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

k 31.12.2016 

Príjmy celkom          57 000         42 000 

 
Bežné výdavky spolu, z toho: 

       
   1 158 424 

 
   1 216 665    

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

111 
111 

   1 158 424 
      560 014 

   1 191 665 
      626 464 

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

111 
111 

         ----  
         ----  

        15 000 
        10 000  

    

Limit počtu zamestnancov               81               79   

 
 

4.2  Príjmy organizácie 
 
      Pre rok 2016 bol v oblasti príjmov stanovený  minimálny limit vo výške 57.000 €.  

RO č. 4 bol limit príjmov znížený na 42.000 €.  K úpravám sa pristúpilo z dôvodu 
poklesu počtu čitateľov knižnice v roku 2016 oproti roku 2015, 2014 a 2013. 
Upravená výška príjmov bola splnená na 102,1 % t.j. výška príjmov k 31.12.2016 
predstavovala 42.898 €. 
   
 
  Tabuľka č. 11:  Vývoj vlastných  príjmov  (kat. 200) 
 

 
Ukazovateľ (v EUR) 
  

 

 2011     
* 

2012     
** 

2013     
*** 

 
2014 
**** 

 
.2015 
***** 

 
2016 
****** 

 
Nedaňové príjmy -  rozpočet 

 
65 724 

 
65 724 

 
54 724 

 
51 724 

 
48 600 

 
42 000 

 
Nedaňové príjmy - skutočnosť 

 
71 794 

 
68 914 

 
57 446 

 
55 095 

 
49 853 

 
42 898 

 
 
Poznámka:   + kultúrne poukazy  v hodnote * 582 €, ** 618 €, *** 342 €, **** 303 €, *****278 € ******246 € 
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Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie  
 
Hlavnými príjmami knižnice sú príjmy: 

- z cirkulovanej výpožičnej služby, z kopírovania, z tvorby rešerší, z predaja 
vlastnej edičnej činnosti  (71,03%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch),  - 
podpoložka 223001, 

- upomienky, náhrady kníh, súdne vymáhanie…(27,02%-ný podiel na dosiahnutých 
príjmoch) – podpoložka 222003, 

- z prenájmu knižničných priestorov (0,69%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch) – 
podpoložka 212003, 

- ostatné príjmy – dobropisy - podpoložka 292, úroky z omeškania - časť  podpol. 
222003  a príjmy za zberné  suroviny – časť  podpol.  223001  (1,26%-ný podiel 
na dosiahnutých príjmoch). 

 
 
 

Tab. č. 12 Prehľad  dosiahnutých príjmov v členení podľa činností 

P
.č

. 

Prehľad  dosiahnutých príjmov v členení podľa činností/produktov k 31.12.2016 

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

  príjmy  spolu 200            42 898    100,00% 

1 ročné zápisné čitateľov 223001            27 827    64,87% 

2 upomienky 222003            10 541    24,57% 

3 ostatné (dobropisy, úroky, poistné plnenie) 22...29..                 429    1,00% 

4 kopírovanie, väzba 223001              1 067    2,49% 

5 prenájom 212003                 294    0,69% 

6 rešerše 223001              1 557    3,63% 

7 za stratu diela 222003              1 052    2,45% 

8 zberné suroviny 223001                 111    0,26% 

9 edičná činnosť 223001                   20    0,05% 

 
Graf č.8:  Štruktúra príjmov v r. 2016 
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Graf č.9 : Vývoj príjmov v r. 2016 podľa mesiacov 

 
 
 
 

V roku 2016 nezískala organizácia žiadne mimorozpočtové zdroje. 
 
 

V roku 2016 neprijala  organizácia žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ a prostriedky 
zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv. 
 
 
 

4.3  Výdavky organizácie  
 
 Výdavky organizácie podľa ekonomickej  klasifikácie 
 

K   31.12.2016  organizácia  čerpala  bežné  a  kapitálové výdavky  v  tomto 
členení a výške: 
 
   Tab. č. 13 Prehľad  čerpania bežných a kapitálových výdavkov  

 
Výdavky 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

 
 
Skutočnosť 

2016 
  

 
%  

čerpania 
 

610  Mzdy, platy a OOV 560 014  626 464 626 464 100,00% 

620  Poistné a príspevok do poisť. a NÚP 195 720 215 721 215 721 100,00% 

630  Tovary a služby ( program 08S+08T) 397 240 370 410 370 410 100,00% 

640  Bežné transfery    5 450    4 070    4 070 100,00% 

600  Bežné výdavky  1 158 424 1 216 665 1 216 665 100,00% 

700  Kapitálové výdavky          0         0         0  

       Výdavky spolu 1 158 424 1 216 665 1 216 665 100,00% 
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Bežné  výdavky  
 

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 1.158.424 € bol v priebehu roka  
v dôsledku získania zdrojov na plnenie prioritných úloh, úpravy mzdových 
prostriedkov a odvodov ako  aj príjmov z predaja služieb formou kultúrnych poukazov 
upravený na výšku 1.216.665 € a v rovnakej výške aj čerpaný, čo predstavuje  105 
%-né čerpanie jeho pôvodne schválenej ročnej výšky. Skutočné čerpanie vo vzťahu 
k upravenému rozpočtu predstavuje 100,00 % .  
 

Mzdové prostriedky   ( 610 ), Poistné fondy   ( 620 ) 

Rozpočet organizácie v kat. 610 na rok 2016 v celkovej výške 560.014 € bol  
k 31.12 2016 upravený  na 626.464 €  a v plnej výške aj vyčerpaný, čo predstavuje  
100,0 %-né čerpanie jeho upravenej výšky v oblasti miezd a platov.  
     K úprave záväzného ukazovateľa došlo jednak z dôvodu zvýšenia tarifných miezd 
a platov k 1.1.2016  a jednak presunom z inej kategórie bežných výdavkov 
organizácie z dôvodu nepostačujúceho krytia mzdových nárokov zamestnancov. 
 
     Čerpanie položky 620 – poistné fondy k 31.12.2016 vo výške 215.721 € sa 
realizovalo  v súlade so zákonom.  
 

Priemerná mzda zamestnanca knižnice k 31.12.2016, predstavujúca výšku 674€  
je dlhodobo pod priemerom v SR. Vývoj miezd za posledné roky, charakterizovaný 
ukazovateľom priemernej mzdy zamestnanca, dosahuje nasledovné hodnoty: 
 

 
ROK 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

 
2016 

 
 
Priemerný plat  ŠVK 
KE 

 
625 

 
626 

 
588 

 
623 

 
644 

 
651 

 
674 

 
Priemerný plat  v NH 

 
769 

 
786 

 
805 

 
824 

 
858 

 
882 

 
900* 

           
      Pozn.: * 3 Q/2016  (Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

Graf č. 10 Výška  priemerného platu zamestnanca ŠVK KE v rokoch 2010 – 2016 
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Tovary a ďalšie služby   ( 630 ) 

Rozpočtovaná výška vecných výdavkov v sume 397.240 € bola v dôsledku 
získania zdrojov v hodnote 25.000 € pre zabezpečenie plnenia prioritných úloh 
upravená na 422.240 €. V dôsledku úspory kategórie 630 v 2. polovici roka 2016, 
ako aj nevyhnutnosťou presunu zdrojov kategórie  tovarov a služieb na 
dofinancovanie nedostatočnej výšky finančných zdrojov v  oblasti miezd a platov, 
bola rozpočtovaná výška vecných výdavkov upravená na  370.410 € a v tejto výške 
aj vyčerpaná. 
 
  Tabuľka č. 14: Čerpanie rozpočtu za tovary a ďalšie služby                                                                    

Ukazovateľ (v EUR) 
Schválený 
rozpočet     

2016 

Upravený 
rozpočet  

2016 

Skutočnosť 
2016 

  

% 
Čerpania 

 3:2 

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

397 240 370.410 370.410 100,00 

631 Cestovné výdavky  2 000 1 776 1 776 100,00 

632 Energie, voda a komunikácie 137 910 132 327 132 327 100,00 

633 Materiál (08S) 99 770 82 691 82 691 100,00 

633 Materiál ( 08T) 0 10 000 10 000 100,00 

634 Dopravné 5 060 3 004 3 004 100,00 

635 Rutinná a štandardná  údržba 35 960 17 856 17 856 100,00 

636 Nájomné za prenájom 2 200 2 185 2 185 100,00 

637 Ostatné tovary a služby (08S) 108 640 99 871 99 871 100,00 

637 Ostatné tovary a služby (08T) 0 15 000 15 000 100,00 

630 na úlohy výskumu a vývoja 5 700 5 700 5 700 100,00 
 

Výraznejší podiel na čerpaní kategórie mali položky: 

 
Energie, voda, komunikácie   ( 632 ) 

Plánovaná položka vo výške 137.910 € bola k 31.12.2016 upravená na 132.327 € 
a v tejto výške aj vyčerpaná. Čiastka  pozostáva zo spotreby elektrickej energie 
(26.049 €), plynu (6.288 €), tepelnej energie (82.098 €), vodné-stočné + zrážková 
voda (6.269 €), poštové a telekomunikačné služby (2.493 €), telefón (5.645 €) a 
služby SANET (3.484 €).  Na zníženom čerpaní danej položky sa podieľala úspora 
v spotrebe  tepla v dôsledku teplej zimy 2016,  nižšie ceny plynu. 
 
Materiál a dodávky    ( 633 )  

Položka  plánovaná vo výške 99.770 € bola v dôsledku získania zdrojov v hodnote 
25.000 € pre zabezpečenie plnenia prioritných úloh upravená na 124.770€. 
V dôsledku úspor aj nevyhnutnosťou presunu zdrojov z kategórie  tovarov a služieb 
na dofinancovanie nedostatočnej výšky finančných zdrojov v  oblasti miezd a platov, 
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bola rozpočtovaná výška vecných výdavkov upravená na  82.691 € a v tejto výške aj 
vyčerpaná.  
Výraznejší podiel na čerpaní uvedenej položky mali tieto podpoložky: 

633001– interiérové vybavenie. Čerpanie 5.444 €  obsahuje zakúpenie nového 
interiéru do kancelárie OOF (2.803 €), výmenu zničených kobercov a PVC (851 €), 
výmenu vertikálnych žalúzii v kanceláriách na Pribinovej 1 (1.230 €) a Hlavnej 10  
(338 €) a výmenu poškodených a opotrebovaných stoličiek (222 €) 

633002– výpočtová technika. Čerpanie 2.632 € zahŕňa platbu za kúpu routera 
(190€), laserovej tlačiarne (403 €), 4 ks snímačov čiarových kódov ( 663 €), výmena 
disku HP 300 GB (267 € ) a pevného disku (55 €), kúpa notebooku (890 €) a 75 GB 
Plugable SAS-SFF SP (164 €) 

633004 – prevádzkové ne stroje a zariadenia. Čerpanie vo výške 2.294 € 
predstavuje výdavky na zakúpenie vysávača (153 € ), príklepovej vŕtačky (121 €),  
kúpu klimatizácie vrátane montáže ( 1.476 €),  šicieho stavu do reštaurátorskej dielne 
(199 €), skrutkovača AEG (133 €), 3 ks vlhkomerov  a strunovej kosačky (spolu 55€) 

633006 - všeobecný materiál. Čerpanie vo výške 12.941 €  pozostáva z výdavkov na 
zakúpenie kancelárskeho materiálu,  nenahratých nosičov dát, tonery,  samolepky 
(7.003 €), výdavkov na tabelačný a kancelársky  papier (1.946 €),  čistiace potreby 
(944 €) a výdavky na materiál za účelom údržby všetkých objektov organizácie 
(2.266€),  tlačivá, posypový materiál a  materiál pre VT (198 €), stavebný 
a vodoinštalačný a elektro materiál (231€), všeobecný materiál na údržbu (353 €) 

633007 – špeciálny materiál. Čerpanie vo výške 1.371 € predstavuje výdavky na 
zakúpenie materiálu do knihárskej dielne(863 €) a reštaurátorského pracoviska 
(508€) 

633009 – knihy, noviny, časopisy. Uvedená podpoložka  rozpočtovaná v programe 
08S0105 vo výške 75.000 € bola k 31.12.2016 upravená na sumu 54.164 €  a v tejto 
výške aj vyčerpaná 

Nákup kníh bol realizovaný aj v rámci prioritného programu 08T0106. 
Z pridelených zdrojov 10.000 € sa k 31.12.2016 vyčerpala celá suma.  
 
Čerpanie vo výške 64.164 €  je nasledovné:  
 
Doplňovanie fondov                      rok 2011    rok 2012    rok .2013     rok 2014    rok 2015    rok 2016 
                                                                   v €               v €                v €              v €               v €                 v  € 
Knihy                                             54.953        62.650           54.658        41.155        35.868          40.015  
Periodiká                                               37.680        24.635           22.531        14.348        23.998          13.409 
Videokazety, CD ROM, Databázy                706              421                405                0           1.145               740 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––------–-    
Spolu (skutočnosť)                       93.339       87.706            77.594          55.503       61.001          54.164 
Knihy (mimorozpočtové )           .               1.810             0                    0                   0                0                  0 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––------–––––––-    
Spolu (skutočnosť)                                95.149       87.706          77.594            55.503       61.001         54.164 
Prioritná úloha programu 08T0106               0           30.000           25.000           25.000       30.000         10.000 
________________________________________________________________________________________ 
Spolu (za všetky programy a zdroje)       95.149     117.706        102.594            80.503        91.001         64.164 

 
633011– potraviny. Čerpanie vo výške 1.942 € predstavuje výdavky na 
zabezpečenie pitnej vody do dávkovača pitnej vody v požičovni na Hlavnej 10 a na 
Pribinovej 1. 
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633013– softwer. Čerpanie vo výške 1.553 € predstavuje výdavky na zakúpenie   
licencií software (365 €), upgradelicencií (1080 €),  upgrade 2 ks Infix PDF Editor   
v hodnote 108 €. 

633016– reprezentačné. Čerpanie vo výške 254 € predstavuje výdavky na 
občerstvenie. 

 

Dopravné    ( 634 )  

Položka   plánovaná vo výške 5.060 € bola k 31.12.2016 znížená na 3.004 € 
a vyčerpaná. Uvedená suma bola použitá na nákup PHM (1.276 €), servis, údržbu 
vozového parku Opel Vectra  (80 €),  poistenie (1.598 €), na zakúpenie parkovacích 
kariet a známok (50 €).  
 
Rutinná a štandardná údržba  ( 635 )                                                                                                   

Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 35.960 € bola k 31.2.2016  upravená na 
17.856 € a plne vyčerpaná. Uvedené čerpanie predstavuje oproti schválenému 
rozpočtu úsporu 50,3 %, ktorá bola použitá na dofinancovanie podhodnotených 
miezd.  
Suma  sa použila na: 
- údržbu VT (348 €), 
- údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (1.085 €), 
- údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (1.037 €), 
- údržbu budov a priestorov (6.925 € ), 
- údržbu softvéru- Aleph, Oracle (8.461 €). 
 
Nájomné za prenájom   ( 636 ) 

Rozpočtovaná  položka    vo výške 2.200 €, bola k 31.12.2016 upravená na 
2.185€ a čerpaná nasledovne: 

Organizácia má na základe zmluvy o prenájme dlhodobo prenajatý majetok od   
BPMK  š.p. – sklady na Pasteurovom námestí 10 (čerpanie 875 €) a jedno 
parkovacie miesto (čerpanie 798 €).  
Výdavok 512 € predstavuje prenájom čistiacich rohoží a dávkovača pitnej vody na 
Pribinovej 1 a prenájom poštového priečinka. 
 
Ostatné tovary a služby   ( 637 ) 

Uvedená položka  rozpočtovaná vo výške 108.640 €, bola v dôsledku získania 
zdrojov v hodnote 15.000 € pre zabezpečenie plnenia prioritných úloh upravená na 
123.640 €. K 31.12.2016  došlo k jej úprave na výšku 99.871 €. Upravená čiastka 
bola plne vyčerpaná.  
 
Na čerpaní sa podieľali: 
podpoložka 637001- 597 €. Čerpanie  predstavuje účasť zamestnancov na 
školeniach, seminároch a konferenciách 

podpoložka 637003- 204 €. Čerpanie  predstavuje platby za propagáciu a reklamu 

Čerpanie: na podpoložke 637004- všeobecné služby vo výške 21.056 € predstavuje 
výdavky za upratovanie, deratizáciu a dezinfekciu dávkovača (7.957 €), zimnú 



 
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach                                                                          Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016   

  

41 

 

údržbu chodníkov (1.200 €), odborné prehliadky EZS (1.440 €), revíziu výťahov 
(845€) a revízie elektroinštalácie na Pribinovej 1 (1.730 €),  čistenie komína a revíziu 
bleskozvodov Pri Miklušovej väznici 1 (102 €),  revíziu plynových zariadení (330 €) 
revíziu EPS (240 €), rozmnožovanie a väzbu (5.374 €),  odvoz dreveného odpadu 
(352 €), grafická úprava publikácie - dofinancovanie (890 €) 

Čerpanie podpoložky 637005- špeciálne služby vo výške 6.232 € predstavujú 
výdavky za notárske a právne služby (6.029 €),  konzultačnú činnosť zo strany 
SOFTIP-u (155 €) a   materiálnu ochranu objektov (48 €).  

Čerpanie na podpoložke 637012- výdavky na úhradu poplatkov a odvodov 
predstavuje   poplatky banke. Celková výška čerpania  k 31.12.2016  predstavuje 
161 €. 

Čerpanie na podpoložke 637014 predstavuje  výdavky na stravovanie vo výške 
42.166 €. 

Čerpanie na podpoložke 637016- predstavuje prídel do sociálneho fondu vo výške 
8.200 €. 

Čerpanie na podpoložke 637027- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
predstavuje  personálne zabezpečenie šatne na dohody a upratovanie objektu 
Pribinova 1 (11.102 €). 

Čerpanie na podpoložke 637035- dane,  predstavuje platbu dane z nehnuteľnosti za 
rok 2016 v  čiastke 7.541 €, poplatky za komunálny odpad (1.459 €), poplatky RTVS 
(956 €).  

 
Bežné transfery   ( 642 ) 

V podpoložke 642006 k 31.12.2016 organizácia účtovala úhradu za členský 
príspevok  SANET 33 €, SSKK 100 €, príspevok SAK 100 €. 
Z dôvodu odchodu  zamestnanca do predčasného dôchodku bolo vyplatených 764 € 
Na  nemocenské dávky bolo čerpaných 3.073 €.   
 
Kapitálové  výdavky ( program  08T) 
 
V roku 2016 organizácia nezískala žiadne kapitálové zdroje. 

Výdavky organizácie podľa funkčnej klasifikácie 

 
   Tabuľka č. 15:  Funkčná klasifikácia čerpania bežných a kapitálových výdavkov 

 
Funkčná 
klasifik. 

 
Výdavky 

Skutočnosť 
2015 

 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

  

%  
čerpania 

 

 
0133 

 
a) bežné výdavky 1 210 548 1  152 724 1  210 965 1  210 965  100,00 

 
0133 

 

b) kapitálové 
výdavky 

0     0     0 0 0 

    0133 Výdavky spolu 1 210 548 1  152 724 1  210 965 1  210 965  100,00 

0850 
Na úlohy výskumu 
a vývoja 

0        5 700        5 700       5 700   100,00 
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 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie 
 

08S0105 Knižničná činnosť Celkom 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet 1 158 424 560 014 195 720 397 240 5 450 0 

Upravený rozpočet 1 191 665 626 464 215 721 345 410 4 070 0 

Skutočnosť 1 191 665 626 464 215 721 345 410 4 070 0 

Knižničná činnosť:  analyzovaná v kapitole 4.3. 
 
08T0103 Podpora 
kultúrnych aktivít PO a RO 

Celkom 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 15 000   15 000   

Skutočnosť 15 000   15 000   

Retrokonverzia katalógov: cieľom projektu bolo spracovať záznamy dokumentov z 
lístkového katalógu, ktoré sa zatiaľ nenachádzajú v online katalógu ŠVKK, zlučovať 
duplicitné záznamy ale aj spracovávať dokumenty postupne aj podľa prírastkových 
zoznamov. V r. 2016 sme celkom spracovali v rámci projektu 13 636 záznamov 
monografií. K bibliografickým záznamom bolo pridaných 15 408 záznamov o 
exemplároch. 
 
08T0106 Projekt akvizície 
zbierkových predmetov 

Celkom 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 10 000   10 000      

Skutočnosť 10 000   10 000   

Akvizícia knižničného fondu: čiastka sa použila na zakúpenie kníh slovenskej 
a zahraničnej odbornej literatúry v jazyku slovenskom, českom, anglickom, najmä 
z oblasti ekonomiky, spoločenských a prírodných vied, techniky, počítačovej 
literatúry, filozofie, medicíny do knižničného fondu na základe zohľadnenia  
požiadaviek používateľov knižnice 
 

 
V roku 2016 nečerpala finančné prostriedky EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv. 
 
 

V roku 2016 nečerpala organizácia mimorozpočtové zdroje. 
 

 
Organizácia v roku 2016 nečerpala finančné prostriedky na zahraničné aktivity. 
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4.4  Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch 
 

Finančné operácie v roku 2016 prebiehali iba na účte sociálneho fondu. 
 
Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol vo výške 4.317,88 €.  Príjmy tvoril 

odvod z objemu vyplatených miezd vo výške 1,5%, čo predstavovalo  8.199,95 € 
vratka zamestnanca  za stravné lístky vo výške 4 €  z dôvodu ukončenia 
pracovného pomeru. 

 
Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka 2016 predstavovali výšku 

11.299 € a boli použité v súlade s kolektívnou zmluvou nasledovne: 
 

- čerpanie na stravovanie zamestnancov ..............     7.334,00 € 
- čerpanie na sociálnu výpomoc pri úmrtí manžela..        70,00 € 
- čerpanie na regeneráciu pracovnej sily.................... 3.825,00 € 

 
 

          Tabuľka č. 16:  Pohyby na účte sociálneho fondu 
 

 
Rok 2016 (€) 

Produkt v Štátnej pokladnici Počiatočný stav Suma CREDIT Suma DEBET Konečný stav 

BÚ - účet sociálneho  fondu         4 317,88     8 203,95         11 229,00          1 292,83    

spolu             4 317,88           8 203,95         11 229,00          1 292,83    

 

Na depozitnom účte neboli v roku 2016 žiadne obraty. 
 
 

 

   5. Prostriedky Európskej únie a na spolufinancovanie 
 

Organizácia v roku 2016 nečerpala finančné prostriedky EÚ. 
 
 

6.   Zhodnotenie zamestnanosti 
 

V priebehu roka 2016 do riadneho pracovného pomeru boli prijatí piati 
zamestnanci, 
dvaja zamestnanci odišli dohodou a dvaja zamestnanci ukončili pracovný pomer 
výpoveďou, danou zamestnancom.  

      
V hodnotenom období bolo uzavretých 27 dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, z toho šesť uzavretých pre zabezpečovanie prevádzky šatne, 
príjem, ochranu a vydávanie vecí uložených v šatni, jedna dohoda bola uzatvorená  
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na upratovacie práce v budove Pribinova 1, jedna dohoda na upratovacie práce v 
budove Hlavná 10, jedna dohoda na údržbárske práce, dve dohody na 
recenzentský posudok a 16 dohôd boli práce retrokonverzie knižničného fondu. 
   

V priebehu roka 2016 mala knižnica priemerný evidenčný počet zamestnancov 
fyzický 78,2 a prepočítaný 77,6 osôb. K poslednému dňu roka bolo zamestnaných 
77 fyzických osôb, v mimoevidenčnom stave bola jedna zamestnankyňa na 
materskej dovolenke a dve na rodičovskej dovolenke. 
 

Na kratší pracovný čas boli zamestnaní dvaja zamestnanci. 
Na pracoviskách knižnice sú zamestnávaní šiesti zamestnanci so zdravotným 

postihnutím I. stupňa.    
 
Štruktúra zamestnancov:          počet              VŠ           ÚSO            SO             Z 
vedúci zamestnanci                     9                   9                -                 -                - 
odborní zamestnanci                 51                 26              25                 -                - 
administratívni zamestnanci        7                   -                 7                 -                - 
ostatní                                       10                   2                2                 3               3                                                                                                                                   
 
 
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016: 
  do 25 r.           26 r. - 30 r.       31 r. - 40 r.       41 r. - 50 r.         51 r. - 59 r.       nad 60 r.  
       2                      2                      7                     25                      21                   20 
Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2016 bol 50,96, z toho žien 50,48 a mužov 
53,14. 
 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2016: 
VŠ   -   z toho VŠ knih.           ÚSO  -   z toho knih.                 SO                       Z 
 37                7                         34               9                             3                         3 

 
 
Organizačná štruktúra : 
 
Činnosť knižnice je organizačne rozdelená do deviatich  oddelení, a to : 

1. útvar riaditeľa 
2. oddelenie výpožičných služieb a študovní 
3. oddelenie doplňovania a spracovania fondov 
4. oddelenie špeciálnych fondov a služieb 
5.        oddelenie bibliografie 
6.        oddelenie historických fondov 
7.        oddelenie správy fondov 
8.        oddelenie informačných a komunikačných technológií 
9.        oddelenie ekonomicko-správne 

 
1. Útvar riaditeľa 
 
1.1        sekretariát, referát dopravy, kontrola.      
1.2.       referát PO, CO, BOZP a poštových zásielok 
1.3.       referát výstav a propagácie 
1.4.       právny referát 
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Všetky činnosti spadajú pod   priame riadenie riaditeľa knižnice a sú 
zabezpečované piatimi kmeňovými zamestnancami. Úlohy právneho referátu  sú 
zabezpečované dodávateľsky.                                                                                                                                                            
 
2. Oddelenie výpožičných služieb a študovní  
 
2.1.      študovňa kníh a periodík 
2.2.      Info USA 
2.3.      Britské a jazykové centrum 
2.4.      výpožičné služby 
2.5.      konzultačné služby a MVS 
2.6.      šatňa   
Činnosť oddelenia zabezpečuje sedemnásť kmeňových zamestnancov riadených 
vedúcou oddelenia. Prevádzka šatne je sezónne zabezpečovaná v rámci dohody o 
pracovnej činnosti. 
 
3. Oddelenie doplňovania a spracovania fondov 
 
3.1.      referát doplňovania a spracovania kníh 
3.2.      referát doplňovania a spracovania periodík 
Činnosti oddelenia zabezpečuje deväť zamestnancov riadených vedúcou 
oddelenia. 
 
4. Oddelenie špeciálnych fondov a služieb 
  
4.1.      stredisko vedecko-technických informácií 
4.2.      Nemecká knižnica GI 
4.3.      Kultúrno-vzdelávacie centrum 
4.4.      školiace centrum 
Činnosti oddelenia zabezpečuje šesť zamestnancov riadených vedúcou oddelenia. 
 
5. Oddelenie bibliografie  
 
5.1.      referát retrospektívnej bibliografie 
5.2.      referát súbežnej bibliografie 
5.3.      študovne Bibliotheca Cassoviensis 
Činnosti oddelenia zabezpečuje deväť zamestnancov riadených vedúcou 
oddelenia. 
 
6. Oddelenie historických fondov 
 
6.1.      referát starých tlačí 
6.2.      referát reštaurovania a konzervovania 
6.3       študovňa starých tlačí 
Činnosti oddelenia zabezpečuje šesť zamestnancov riadených vedúcou oddelenia. 
 
7. Oddelenie správy fondov 
7.1.       referát správy fondov 
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7.2.       referát revízie fondov 
7.3.       kníhviazačská dielňa 
Činnosti oddelenia zabezpečuje osem zamestnancov riadených vedúcou 
oddelenia. 
 
8. Oddelenie informačných a komunikačných technológií 
 
8.1.       referát podpory knihovníckych procesov 
8.2.       referát technickej podpory 
8.3.       referát LAN a podpory informačných technológií 
8.4.       informačné a databázové centrum 
8.5.       digitalizačné pracovisko   
Činnosti oddelenia zabezpečuje deväť zamestnancov riadených vedúcim 
oddelenia. 
 
9. Oddelenie ekonomicko-správne 
 
9.1.        referát rozpočtovej politiky 
9.2.        referát všeobecného účtovníctva 
9.3.        referát personálnej a mzdovej agendy a  majetku 
9.4.        referát pokladničnej agendy, nákupu a MTZ 
9.5.        referát technickej prevádzky a správy budov 
 
Činnosti oddelenia zabezpečuje osem  zamestnancov riadených vedúcou 
oddelenia.  
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7. Záver 
 

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie 
 
Základným poslaním knižnice je v zmysle zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o 

knižniciach v znení platných predpisov poskytovanie kvalitných výpožičných, 
informačných a poradenských služieb, zvyšovanie spokojnosti používateľov a 
podpora celoživotného vzdelávania. 

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

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

dokumentov: zmena výpožičnej lehoty najfrekventovanejších dokumentov na 
2 týždne, možnosť absenčného požičiavania dokumentov zo študovne kníh 
počas voľných dní, 

 modernizácia technického vybavenia: samoobslužný skener a nové PC, 
 využívanie elektronických informačných zdrojov formou vzdialeného prístupu, 
 komfortnejší online prístup k starším novinám a iným digitalizovaným 

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

(rešerše a vzdialený prístup k EIZ), 
 wifi vo všetkých priestoroch pre verejnosť, 
 zriadenie salónika, čím sa v knižnici vytvoril priestor pre tvorivú činnosť, 

oddych i štúdium; je zariadený moderným a pohodlným nábytkom, 
 systém dobrovoľníckej práce, v rámci ktorej dobrovoľníci (8+3) bezplatne 

pomáhali InfoUSA pri organizovaní podujatí, 
 činnosť centra regionálnych štúdií – Bibliotheca Cassoviensis s  voľným 

výberom, 2 depozitmi  a sústredením časti regionálnych fondov na jednom 
mieste. 

Aj v budúcnosti sa budeme jednoznačne orientovať na používateľa, plánujeme 
modernizovať a  prehodnocovať služby, viac využívať nové informačné technológie a 
elektronické informačné zdroje a tým poskytovať čo najlepšie príležitosti na 
celoživotné vzdelávanie. Cieľom je vytvoriť v knižnici čo najpríjemnejšie prostredie, 
aby tu návštevníci, predovšetkým mladí ľudia a dôchodcovia, trávili čo najviac času. 
 
Budovanie a ochrana KF 
 

Akvizícia knižničného fondu sa realizovala v súlade s platnými zákonmi a 
internými predpismi knižnice. Tlačené aj špeciálne dokumenty knižnica získavala v 
zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších 
predpisov, na základe ktorého má knižnica nárok na povinný výtlačok tlačených 
dokumentov, včítane slovenských technických noriem; kúpou, darom, výmenou a 
bezodplatným prevodom. Na nákup knižničného fondu boli vynaložené finančné 
prostriedky vo výške 64.164 Eur. V rámci prioritnej úlohy programu 08T0106 
Akvizícia knižničného fondu bolo Ministerstvom kultúry SR poskytnutých 10 000 Eur. 
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Celkom sme v r. 2016 získali nákupom 3 515 kn. j. monografií. Pri akvizícii boli 
uplatňované zásady doplňovania knižničných fondov, zohľadnené boli potreby 
používateľov, odborných pracovníkov a odporúčania akvizičnej komisie. 

V spracovaní KF sme kládli dôraz na dodržanie medzinárodných štandardov. 
Všetky dokumenty získané akvizíciou sú sprístupnené v online katalógu ŠVK. Pri 
vyhľadávaní v katalógu majú používatelia možnosť vidieť novinky knižničného fondu, 
najpožičiavanejšie knihy a seriály. K lepšej orientácii prispievajú aj skenované obaly 
a obsahy. 

V rámci prípravy na prechod spracovania podľa katalogizačných pravidiel RDA sa 
pracovníci príslušných oddelení zúčastnili odborných školení usporiadaných SNK v 
Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity. 

Nezanedbateľná je naša participácia na Súbornom katalógu periodík (SKP) a 
článkov. V roku 2016 sme v SKP vytvorili 15 nových bibliografických záznamov, 
aktualizovali sme ich 955. Nových holdingov sme vytvorili 114, aktualizovali sme ich 
1 242. V súbornom katalógu článkov sme vytvorili 1 684 bg. záznamov. 

Spracovanie historických tlačí vydaných do roku 1918 v sledovanom roku 
predstavuje 838 nových bibliografických záznamov v online databáze HIS. Z tohto 
počtu bolo 182 titulov pochádzajúcich z fondu historickej biskupskej knižnice 
v Košiciach (ŠVK K je spoluriešiteľom celoslovenskej výskumnej úlohy Generálny 
katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska). 

V ochrane knižničného fondu sa pozornosť sústredila najmä na ochranu a 
záchranu kultúrneho dedičstva. V roku 2016 bolo ukončené reštaurovanie troch 
historických tlačí a zároveň priebežne prebiehal proces reštaurovania u ďalších 
dvoch tlačí. Z uvedených tlačí bolo zreštaurovaných 1 265 listov. Zároveň bolo z 
historického fondu knižnice očistených a zakonzervovaných 448 tlačí. Ani v roku 
2016 sa nepodarilo odstrániť problém vlhkých a plesnivých stien tohto pracoviska. 
Situácia v depozitoch historického fondu je vo viacerých miestnostiach naďalej 
kritická – depozity sú bez potrebnej klimatizácie, čo spôsobuje postupnú degradáciu 
fondu. 
 
Knižnično-informačné služby 
 

Veľkú pozornosť sme venovali spokojnosti našich používateľov s poskytovanými 
službami. Za tým účelom sme pripravili niekoľko zmien vo výpožičných službách. 
(zriadenie salónika – relaxačno-študijného centra, modernizácia technického 
zariadenia knižnice – samoobslužný skener, nové PC a PC na prehliadanie CD 
ROM-ov). K skvalitneniu služieb prispela aj neustála obmena fondu študovne kníh a 
Britského a jazykového centra. Osvedčilo sa skrátenie výpožičnej lehoty 
najžiadanejších titulov, ako 2-týždenné výpožičky a 48 hodinové zo študovne kníh. 
Používatelia mohli sledovať nové tituly v online katalógu podľa obalov a obsahov 
dokumentov. Uvedené zmeny sa prejavili zvýšením počtu kladne vybavených 
objednávok na výpožičky a skrátením čakacej lehoty na rezervovaný dokument. 
Pripravuje sa predregistrácia čitateľov, zjednodušenie prístupu k online katalógu 
prostredníctvom centralizovanej autorizačnej služby podľa prihlasovacieho čísla a 
nickov. K ľahšiemu prístupu k fondom prispelo nové pracovisko Bibliotheca 
Cassoviensis zriadené počas EHMK KOŠICE 2013, zamerané na regionálne 
dokumenty z oblasti histórie, kultúry a miestopisu. 

Kvalitné služby môže knižnica poskytovať len v príjemnom prostredí s moderným 
technickým vybavením (najmä PC a tlačiarní, samoobslužných automatov a 
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skenerov), preto je nevyhnutná pravidelná obmena týchto zariadení. Vzhľadom na 
uvedené výsledky je potrebné zvýšiť úroveň propagácie knižnice a knižnica sa musí 
viac orientovať na moderné informačné technológie, elektronické knihy, 
digitalizované dokumenty a ich väčšiu publicitu. V snahe prilákať nových 
návštevníkov a udržať si starých chceme využívať relaxačno-vzdelávacie zóny, 
uľahčiť prístup k nedostatkovej literatúre, rýchlejšie spracovávať nové dokumenty. 
Prínosom je, že rastie počet používateľov, ktorí využívajú moderné knižničné služby 
– elektronické informačné zdroje (EIZ), najmä po umožnení vzdialeného prístupu 
k týmto zdrojom. Naši používatelia majú prístup k elektronickým knihám cez systém 
NAVIGA a digitalizovaným súborom z knižničných fondov ŠVK (periodiká, knihy, 
gramoplatne). 

Knižnica kládla veľký dôraz na kvalitné poskytovanie knižnično-informačných 
služieb v  rámci KIS Aleph21. V roku 2016 bolo v ŠVK registrovaných 6 200 
používateľov, z toho 2 641 nových členstiev. Okrem toho sme evidovali 330 
partnerov pre medziknižničné výpožičné služby. Špecifikom vedeckej knižnice je, že 
viac ako tretinu používateľov knižnice tvoria noví čitatelia, práca s ktorými si vyžaduje 
viac pozornosti. Viac sme sa orientovali na potenciálnych používateľov z radov 
stredoškolskej mládeže, výsledkom bol vyšší podiel nových čitateľov. V roku 2016 
predstavovali noví čitatelia 42,6 %, kým v roku 2015 39,7 %, v r. 2014 37,9 %, zo 
všetkých používateľov knižnice. Poslucháči VŠ tvorili v roku 2016 – 47 %, v r. 2015 – 
49,3 %, 2014 – 52 %. Podľa oficiálnych štatistických ukazovateľov nastal úbytok 
vysokoškolských študentov na Slovensku, vrátane Košíc, a to vo veľkej miere 
ovplyvnilo pokles používateľov knižnice. 

Podľa plánu na rok 2016 (6 200 členov) sme ukazovateľ používateľov splnili na 
100 %. V návštevnosti knižnice sme dosiahli 1 780 164 návštevníkov (plán 
1 061 000), čo tvorilo 167,7 % z plánovaného ukazovateľa. Počet virtuálnych 
návštevníkov knižnice rástol s rozvojom informačných technológií, rozšírením 
internetu medzi obyvateľmi a ponukou online služieb knižnice. Na základe rozdielu 
medzi skutočnosťou a plánom sme analyzovali vzniknutý stav a premietneme to 
v pláne činnosti na rok 2017. 

V oblasti výpožičiek sme zaznamenali plnenie plánu na 100,4 %, pri prezenčných 
výpožičkách to bolo 98,5 % a pri absenčných 104,8 %. Tieto čísla odrážajú 
skutočnosť, že narastá počet návštevníkov knižnice, klesá však počet návštev 
priamo v knižnici, naopak, rastie počet nových druhov výpožičiek (digitálnych). Aj 
napriek tomu sa zvyšovala frekvencia návštev jednotlivých používateľov, ktorí trávili 
viac času v študovniach a viac využívali internet najmä na hľadanie informácií a 
využívanie elektronickej pošty. Prínosom je rast počtu používateľov využívajúcich 
služby s pridanou hodnotou, ako sú rešerše, databázy, elektronické informačné 
zdroje (EIZ). Oceňujú najmä vzdialený prístup k týmto zdrojom. 

 
Hlavné skupiny používateľov výstupov 

 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach je univerzálnou verejnou vedeckou knižnicou 

a jej pôsobnosť je zameraná nielen na Košice a na územie východného Slovenska, 
ale prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby slúži používateľom celého 
Slovenska, ba aj zo zahraničia. Používateľské zázemie je veľmi rozmanité, 
používatelia knižničných služieb pochádzajú zo všetkých košických univerzít, 
stredných a iných škôl, zo štátnej správy, z vedeckých a výskumných ústavov, z 
rôznych významných ekonomických i podnikateľských subjektov. Tvoria ho vedeckí 
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pracovníci, pedagógovia a študenti všetkých typov škôl, ekonómovia, právnici, štátni 
zamestnanci, pracovníci firiem, podnikatelia a iná odborná verejnosť. Knižnica 
získala 42,6 % nových používateľov. V roku 2016 ju navštívilo osobne 225 970 
návštevníkov, z toho bolo 10 838 návštevníkov podujatí. Okrem toho sa zvýšil počet 
online návštevníkov (1 554 194). Najväčšie percento používateľov je z radov 
poslucháčov vysokých škôl (47 %). Títo tvoria aj najväčšiu časť prechodných 
návštevníkov využívajúcich služby knižnice len na obmedzenú dobu. Demografická 
skladba obyvateľstva a pokles VŠ študentov ovplyvnili počty používateľov knižnice a 
prispeli k ich poklesu. Pozitívne je, že sa zvýšil podiel stredoškolskej mládeže. 
V databáze používateľov bolo evidovaných spolu 26 456 používateľov, 
z ktorých v priebehu roka 2016 aktívne využilo služby knižnice 6 200. Z toho bolo 2 
641 nových. Najviac používateľov knižnice bolo vo veku 20 – 25 rokov a 26 – 35 
rokov. Pozri nasledujúce grafy: 
 
 
Graf č. 11. Skladba používateľov podľa veku 

 
 
 
 

Používatelia vo veku 20 – 25 r. tvorili v roku 2014 – 53%, v r. 2015 – 47 % a v r. 
2016 – 46 %. O 8 % vzrástol počet používateľov vo veku 26 – 35 r. (r. 2014 – 17 %, 
r. 2015 – 21 %, r. 2016 – 20 %). Používatelia vo veku 36 – 45 r. predstavovali v r. 
2014 – 10 %, v r. 2015 – 12 % a v r. 2016 – 13 %. Dôchodcovia tvorili stabilne 4 %. 
Používatelia vo veku 15 – 19 r. tvorili 7 % zo všetkých používateľov a ich počet 
vzrástol o 11,1 % (381 členov knižnice, rok predtým 343).  
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Graf č. 12. Skladba používateľov podľa kategórií a platnosti 

 
 

V roku 2016 v porovnaní s r. 2015 podľa kategórie čitateľov poklesli poslucháči VŠ 
o 2 %, rok predtým o 2,7 %. Používatelia s 1-dňovým preukazom tvorili v r. 2013 – 15 
%, kým v r. 2014 a 2015 – 9 % a v r. 2016 – 8%. K tomu pribudli používatelia s 1 
mesačným preukazom, ktorí tvorili 2 %. Zo všetkých používateľov tvorili VŠ študenti 
v roku 2014 – 52%, v r. 2015 – 49,3 %, v r. 2016 – 47 %. Absolventi VŠ klesli o 1 % 
(r. 2014 – 22 %, r. 2015 – 24 %, r. 2019 – 23 %). Služby knižnice najviac využívali 
poslucháči VŠ a absolventi vysokých škôl – spolu 70 %. 

V oddelení špeciálnych fondov a služieb využíval služby a výstupy široký okruh 
používateľov: vedecká, odborná, pedagogická, študentská i všeobecná verejnosť. V 
roku 2016 sa v  Nemeckej knižnici GI zaregistrovalo 338 osôb, z toho bol počet 
nových používateľov 101. Návštevnosť v NK bola 4 236, z toho na podujatiach 1 422 
používateľov, v Stredisku VTI 2 564 používateľov. V NK absolvovalo 26 skupín 
študentov stredných a žiakov základných škôl (nielen z Košíc, ale z celého regiónu 
východného Slovenska) exkurzie s výkladom o jej službách a činnosti. Počet 
vyučovacích hodín zorganizovaných v Školiacom centre pre študentov UPJŠ 
predstavoval 21 hodín. Prístup na internet využilo 260 používateľov v Nemeckej 
knižnici GI a  967 používateľov v Stredisku VTI. 
 Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými školami, 
v rámci ktorej pre poslucháčov a študentov pravidelne zabezpečovala informatickú 
výchovu, exkurzie a poskytovala základné informácie o knižnici a jej fonde, čím si 
vychováva svojich potenciálnych používateľov. Pre nových členov sme realizovali 
vstupné inštruktáže s možnosťou bezplatného zápisu za člena knižnice. 
 Návštevnosť knižnice bude závisieť od jej napredovania a od spokojnosti 
používateľov. Riešením bude vybudovanie relaxačnej zóny pre návštevníkov, 
priestoru na tímovú prácu, zlepšenie technického a interiérového vybavenia, 
zvýšenie počtu žiadaných titulov dokumentov, ich rýchlejšie spracovanie a 
sprístupnenie e-kníh a ďalších digitalizovaných dokumentov. Veľkým problémom je 
zastarané technické vybavenie, najmä PC a nedostatok samoobslužnej techniky. 
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Štátna vedecká knižnica v Košiciach je rozpočtovou organizáciou, ktorej činnosť je 
financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Aj v roku 2016 plnila úlohy 
vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a plánu hlavných činností na daný rok. Knižnica 
patrí medzi najväčšie a najnavštevovanejšie inštitúcie v regióne, je prístupná širokej 
verejnosti. Rozsahom svojich služieb a fondov jej patrí 3. miesto medzi knižnicami na 
Slovensku. 
 Pozitívne môžeme hodnotiť činnosť knižnice vo vzťahu k používateľovi. V priebehu 
roka sa realizovali viaceré úlohy zamerané na skvalitnenie služieb používateľom: 

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

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

 Modernizácia knižničných služieb – spokojnosť používateľov (modernizácia 
technického zariadenia knižnice ako samoobslužný skener, nové PC), 
vytvorenie nových priestorov – salónika ako tvorivého centra s relaxačnou 
zónou). V InfoUSA sa zmodernizovalo interiérové a technické vybavenie 
a realizovalo sa požičiavanie čítačiek s literatúrou v angličtine s cieľom 
rozšírenia poznatkov z anglického jazyka. 

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

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

 Pokračovanie digitalizácie a sprístupnenie na internete v online katalógu – 
obaly a obsahy kníh, online katalóg gramofónových platní s hudobnou 
ukážkou (aj pre používateľov Slovenskej knižnice pre nevidiacich), historické 
periodiká s plnými textami, medzivojnové regionálne noviny. 

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

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

 
Kvalitu knižnično-informačných služieb v roku 2016 potvrdzuje: 

 zvyšujúci sa počet virtuálnych návštevníkov, 
 mierny rast počtu medziknižničných výpožičných služieb, 
 vyšší počet podaných odborných informácií našimi pracovníkmi, 
 využívanie vzdialeného prístupu do digitálneho katalógu knižnice, do 

elektronických informačných zdrojov (vyšší počet rešerší, využívanie plných 
textov cez online katalóg a elektronických kníh), 
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 záujem o knižničné služby, najmä o študovňu kníh a informácie o košickom 
regióne z radov zahraničných návštevníkov, 

 veľký záujem používateľov o internet v knižnici, 
 kvalitné podujatia a ich návštevnosť. 

 
Realizácia projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, 

akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie nám poukázala 
na skutočnosť, že naše aktivity smerujúce k zabezpečeniu dostupnosti 
a koncentrácie informácií potrebných pre podnikateľov, vedeckých a odborných 
pracovníkov a v neposlednom rade aj pre študentov v regióne, boli najväčšmi 
využívané práve poslednou skupinou užívateľov – študentmi. To je dôvodom nášho 
plánu naďalej poskytovať v IVC vzdialený prístup do EIZ a ďalších databáz 
a podporovať predovšetkým vzdelávanie študentov, ale aj rozvoj podnikateľských 
aktivít podnikateľov východného Slovenska. 
 Odbornej verejnosti sprístupňujeme fond slovenských technických noriem, 
firemnej literatúry a prostredníctvom PATLIB siete informácie a prístup do databáz z 
oblasti priemyselného vlastníctva. 
 Činnosť Nemeckej knižnice GI smerujeme v súlade so zmluvou s GI Bratislava a 
podľa požiadaviek našich používateľov, okrem klasických knižničných služieb, 
spolupracujeme s Katedrou germanistiky UPJŠ v Košiciach, s Metodicko-
pedagogickým centrom v Košiciach, organizujeme kultúrno-vzdelávacie podujatia.  
 Na oddelení špeciálnych fondov a služieb je potrebné realizovať tieto návrhy na 
zmeny: 

 zmodernizovať a zabezpečiť skladovacie priestory pre patentovú literatúru, 
 naďalej zabezpečovať využívanie elektronických informačných zdrojov v oboch 

študovniach sprístupňovaním relevantných databáz, 
 rozšíriť priestory nemeckej knižnice GI (potrebné finančné náklady na stavebné 

práce – spracovaný prioritný projekt na rok 2016). 
 
Najdôležitejšie úlohy zamerané na zvýšenie úrovne poskytovaných knižnično-
informačných služieb používateľom: 

 pokračovanie projektu: sprístupňovanie EIZ v IVC pre používateľov 
z podnikateľskej, výskumnej a výrobnej sféry, 

 aplikácia nových postupov pri elektronickom spracovaní všetkých získaných 
dokumentov vo vyššej verzii knižnično-informačného systému ALEPH, 
sprístupnenie ich online katalógov, 

 spolupráca Nemeckej knižnice a GI v Bratislave pri organizácii činnosti a pri 
ďalšom vzdelávaní odborných pracovníčok. 

 
Kultúrno-vzdelávacia činnosť 
 

Knižnica organizovala odborné a kultúrno-vzdelávacie podujatia, realizovala 
tematické výstavy. Dosiahnuté výsledky v tejto oblasti (zrealizovaných 468 podujatí 
a 10 838 návštevníkov) stále viac dokazujú, že knižnica je multikultúrnym centrom. 
Počet podujatí sa neustále zvyšuje. Ku skvalitneniu činnosti napomohlo vybudovanie 
a zriadenie moderného objektu kultúrno-vzdelávacieho centra ako aj otvorenie 
nového výstavného priestoru na Pribinovej ul.1. Okrem podujatí v rámci Týždňa 
slovenských knižníc, tradičných výstav, informatickej prípravy, exkurzií, rôznych 
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vyučovacích hodín v knižnici, literárnych klubov a iných sa knižnica už tradične 
zapojila do festivalu Hory a Mesto a podujatia Európsky deň jazykov. Úspešné bolo 
aj stretnutie študentov s predstaviteľmi Americkej obchodnej komory venované 
študijným pobytom a pracovných možnostiam. Toto podujatie sa stretlo s veľkým 
záujmom verejnosti (70 účastníkov). V knižnici pracujú už od roku 2006 dobrovoľníci, 
ktorí sa podieľajú na organizovaní rôznych podujatí a vedú kluby v InfoUSA . 
 
 
Tab. č. 17. Plnenie hlavných úloh za roky 2014 - 2016 

Ukazovateľ Jedn. 2014 2015 

 

2016 

Registrovaní používatelia osoby 7 073 6 343 6 200 

Návštevnosť: 

z toho – www stránky 

     - osobná návšteva osoby 

1 217 790 

979 791 

237 999 

1 359 685 

1 130 459 

229 041 

1 780 164  
1 554 194  

225 970  

Výpožičky  spolu: 

 

z toho - absenčné 

      - prezenčné  kn. j. 

585 917 

 

225 413 

360 504 

725 978 

204 369 

521 609 

663 011 

204 011 

459 000 

MVS, MMVS kn. j. 4 773 3 364 3 421 

Informácie jedn. 72 054 76 756 81 703 

Užívatelia internetu osoby 19 121 19 171 18 082 

Rešerše počet 2 736 2 699 615 

Celkový knižničný fond  kn. j. 2 225 304 2 235 454  2 239 890

Prírastok  spolu: 

z toho – povinný výtlačok 

             nákup 

             výmena 

             dary + náhrady 

             bezodplat.  prevod kn. j. 

13 560 

7 007 

4 243 

97 

2 130 

83 

12 829 

6 794 

4 190 

109 

1 649 

87 

12 677 

6 796 

3 955 

85 

1 726 

115 

Prírastok kníh 

 

kn. j. 

 

9 029 

 

8 537 

 
8 443 

 

Prírastok periodík 

 

roč. 

 

1 507 

 

1 462 

 
1 448 

 

Prírastok špec. dokumentov kn. j. 3 024 2 830 2 995 

Úbytok KF kn. j. 6 930 2 679 8 241 

Revízia KF kn. j. 59 570 46 944 73 702 

Vydavateľská činnosť tituly 2 0 1 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia počet 360 468 
 

468 
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Bibliografická a výskumná činnosť 
 

Na základe udeleného Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum 
knižnica pokračovala vo vedeckovýskumnej činnosti v rámci celoslovenských 
projektov Dejiny knižnej kultúry, Plán slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie 
a SNB. Jej výsledky prezentovala v publikačnej, prednáškovej a edičnej činnosti. 
Vynaložené dlhoročné úsilie bolo zhodnotené v edičnom biografickom výstupe 
Dejatelia východného Slovenska. I. diel A-K. Bibliografické spracovanie historického 
fondu je základným krokom pri výskume nielen dejín knižnej kultúry. Už samotné 
kvalitné spracovanie záznamu si vyžaduje náročné vyhľadávanie odborných 
informácií a tiež vedomosti pracovníka. V sledovanom roku boli realizované tiež 
parciálne výskumy v pamäťových inštitúciách na Slovensku. V budúcom období 
budeme pokračovať v rozpracovaných projektoch. 
 
Medzinárodná spolupráca 

 
Knižnica aj v roku 2016 rozvíjala spoluprácu so zahraničnými partnermi 
z USA, Veľkej Británie a Nemecka v rámci InfoUSA, Britského centra a Nemeckej 
knižnice GI a plnila tak funkciu informačných stredísk pre dané krajiny na východnom 
Slovensku. Popri už tradičných našich partneroch sa zintenzívnila spolupráca aj 
s Poľskom a  Bulharskom. Nemecká knižnica GI a InfoUSA-AC sú dôležitým 
spojivom medzi kooperujúcimi krajinami v oblasti kultúry. Dosvedčuje to aj bohatý 
program kultúrnych a vzdelávacích podujatí na pôde týchto centier. Aktívna je 
spolupráca s českými knihovníkmi v rámci výmeny skúseností a účasti na Národnej 
komisii pre služby, ktorá sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. Knižnica už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Veľvyslanectvom 
ČR a Českým spolkom na Slovensku a pripravuje spoločné podujatia. 

Naša knižnica zabezpečovala medzinárodné medziknižničné výpožičné služby 
(ďalej MMVS) podľa požiadaviek zahraničných partnerov i našich používateľov. 
Medzinárodná spolupráca sa realizovala aj prostredníctvom medzinárodnej výmeny 
kníh a periodík. Spolupracujeme najmä s knižnicami v Českej republike, Maďarsku, 
Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Ukrajine, s Library of Congress v USA. Touto formou 
sme získali 71 dokumentov, čo predstavuje 71 % plánovaného prírastku získaného 
výmenou. 

Aj v oblasti bibliografie sme rozvíjali vzájomné vzťahy medzi bibliografickými 
pracoviskami knižníc Českej republiky, ale aj s ďalšími zahraničnými vedeckými 
inštitúciami, napr. Národným archívom Maďarska, Maďarskou akadémiou vied, 
Maďarskou národnou galériou v Budapešti, Petőfiho literárnym múzeum (Petőfi  
Irodalmi Múzeum) v Budapešti, Spoločnosťou Ferenca Kazinczyho (Kazinczy Ferenc 
Társaság) v Sátoraljaújhelyi, Katedrou maďarskej literatúry Univerzity Loránda 
Eötvösa v Budapešti (Eötvös Loránd Tudományegyetem) či súkromnými osobami. V 
spolupráci s Múzeom Františka Kazinczyho v Sátoraljaújhely sme uskutočnili 
medzinárodnú dvojjazyčnú výstavu Košická bohéma na stránkach časopisu (Kassai) 
Szinházi Ujság : 200. výročie maďarského divadla v Košiciach (vernisáž 19. február 
2016, Sátoraljaújhely). Naši pracovníci sa zúčastnili medzinárodného školenia 
k digitalizácii dokumentov v Národnom archíve v Budapešti. Predmetom 
medzinárodnej spolupráce je aj výskum: 1. sv. vojny či významné osobnosti, ako sú 
Sándor Márai, Leopold Horovitz, P. Luzsénszky a i. Cieľom medzinárodných podujatí 
i osobných stretnutí bolo predstaviť vedeckovýskumnú činnosť Štátnej vedeckej 
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knižnice v Košiciach v súvislosti s činnosťou rodákov zo spoločných regiónov 
a nadviazať vzájomnú spoluprácu pri výskume spoločných dejín. 
 

Cieľom knižnice je naďalej pokračovať v skvalitňovaní knižnično-informačných 
služieb. Na základe stratégie a koncepcie rozvoja knižnice sme rozpracovali projekty 
na skvalitnenie propagácie a označenia knižnice, voľný prístup k regionálnym 
dokumentom a ich sústredenie na jednom mieste, na vytvorenie príjemných 
vzdelávacích a relaxačných zón pre návštevníkov knižnice. Budeme systematicky 
dopĺňať knižničný fond a tiež pokračovať vo vzdelávacích aktivitách pracovníkov aj 
používateľov. Veľkú pozornosť budeme venovať vedeckovýskumným úlohám, 
historickým fondom a naďalej klásť dôraz na ochranu knižničného fondu.
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Príloha č. 1. Organizačná schéma ŠVKK platná od 15.10.2015 
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Príloha č. 2 

Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia v roku 2016 
 
Výstavy:  

 

medzinárodné: 
 
Medzinárodná dvojjazyčná výstava Košická bohéma na stránkach časopisu (Kassai) 
Szinházi Ujság : 200. výročie maďarského divadla v Košiciach. Sátoraljaújhely, MR, 
Múzeum Františka Kazinczyho, 19. február 2016; 
 
domáce: 
Videl som všetky kostoly Slovenska : výstava fotografií / autor fotografií  Zdenko 
Dzurjanin, kurátor Pavol Demeš, grafická realizácia Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko. Košice, ŠVK – KVC, január; 
 
Umenie a hobby : výstava puzzle s témou impresionistov a postimpresionistov : 
v spolupráci s Úniou žien Slovenska v Košiciach, Okresnou organizáciou Košice IV. 
Košice, ŠVK, február – marec; 
 
Slovenská ilustrovaná kniha v 20. storočí: 2. časť : výber z fondu Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach zo 70. až 90. rokov. Košice, ŠVK, Pribinova 1, západné krídlo, 
január – august. (Doplnená medailónmi ich tvorcov, ilustrátorov a grafikov, ako Oľga 
Bajusová, Igor Benca, Róbert Brun, Jozef Cesnak, Marián Čapka, Stano Dusík, Maja 
Dusíková, Peter Kľúčik, Karol Ondreička) ; 
 
Ladislav Rozman : Fotografie : výber z fotografickej tvorby významného košického 
fotografa. Košice, ŠVK – KVC, marec – máj; 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) život a dielo : výstava z fondu ŠVK 
v Košiciach pri príležitosti 260. výročia narodenia hudobného génia. Košice, ŠVK, 
Hlavná 10, marec – apríl; 
 
Apokalypsa : neznáma krajina očami Pavla Kočiša : výstava fotografií košického 
autora pri príležitosti Dňa Zeme. Košice, ŠVK, Hlavná 10, apríl – jún; 
 
Oprášené dejiny – pohľad do histórie košických priemyselných firiem : výstava 
z fondu ŠVK v Košiciach, archívov inštitúcií Košíc a zbierok potomkov a zberateľov. 
Košice, ŠVK, Hlavná 10, máj – jún; 
 
Pradedovia na frontoch Veľkej vojny : výstava fotografií a dokumentov v spolupráci s 
Klubom vojenskej histórie Beskydy. Košice, ŠVK, Hlavná 10, jún – august. 
(Na vernisáži prednáška Rodáci v 1. svetovej vojne : výskum nasadenia vojakov 
z územia dnešnej Slovenskej republiky na frontoch 1. svetovej vojny / Radoslav 
Turík); 
 
Bratři Čapkové na Oravě : výstava v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach. 
Košice, ŠVK – KVC, august. 
(Výstavu pripravil Památník Karla Čapka v Starej Huti při Dobříši); 
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Z histórie športu v košickom regióne : výstava z fondu ŠVK v Košiciach 
a súkromných archívov športovcov a zberateľov. Košice, ŠVK – KVC, september – 
október; 
 
Praha, české a moravské mestá na pohľadniciach z 19.storočia : výber zo zbierky 
pohľadníc zberateľa Ottó Zachára, predsedu Kruhu priateľov českej kultúry Bohemia 
z Budapešti. Košice, ŠVK, Hlavná 10, október – november. 
(Podujatie počas Dní českej kultúry 2016 v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach 
a Českým centrom v Bratislave); 
 
Republika utopená v krvi : Letectvo a Španielska občianska vojna 1936 – 1939 / 
Dušan Slezák. Košice, ŠVK – KVC, október – november. 
(Pri príležitosti 80. výročia začiatku bratovražedného konfliktu s celosvetovým 
dosahom; vernisáž počas Dní španielskej kultúry v spolupráci s Gymnáziom, Park 
mládeže 5, Košice, s bilingválnou slovensko-španielskou sekciou); 
 
Najlepšie knihy Slovenska : výber kníh z rokov 2010 – 2015 ocenených rôznymi 
slovenskými cenami. Košice, ŠVK, Pribinova 1, západné krídlo, október; 
 
Zimná turistika a lyžovanie v Košiciach : výstava o začiatkoch zimných športov 
v Košiciach a zimných zrazoch turistov Košíc a okolia. Košice, ŠVK, Hlavná 10, 
december. 
(Fotografie a dokumenty členov klubov turistov mesta Košice a archívu Dr. Jána 
Gašpara); 
 
200 rokov maďarského divadelníctva v Košiciach :dvojjazyčná výstava v spolupráci s 
Mestským výborom Csemadok v Košiciach. Košice, ŠVK – KVC, december; 
 
Frohe Weihnachten : výstava z fondu Nemeckej knižnice. Košice, ŠVK, Pribinova 1, 
december. 
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach v roku 2016 zapožičala svoje výstavy 
týmto inštitúciám: 
 
Podduklianska knižnica vo Svidníku, Kazinczyho múzeum v Sátoraljaújhelyi, 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Univerzitná knižnica 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Podtatranská knižnica v Poprade, Mestská 
knižnica vo Svite. 
 
ĎaIšie podujatia: 
 
Pradedovia na frontoch Veľkej vojny : prednáška, prezentácia zborníka Prvá svetová 
vojna a východné Slovensko a putovná výstava. Košice, ŠVK, 28. jún 2016 
(spoluorganizátor: Klub vojenskej histórie Beskydy); 
 
Košice a Sándor Márai : prednáška a exkurzia pre stredoškolských profesorov 
Gymnázia Miklósa Radnótiho z Budapešti. Košice, ŠVK, 21. máj 2016; 
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mesačné Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie : 1. polrok 2016 
– 6 x. Košice, ŠVK – KVC. 
(V spolupráci s Ústavom pamäti národa, Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach a 
Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v Košiciach). 
 
Festival poézie Vansovej Lomnička. Košice, ŠVK – KVC, 16. marec 2016. 
(V spolupráci s Úniou žien Slovenska); 
 
Mentor Network Program : stretnutie študentov s riadiacimi predstaviteľmi 
významných firiem v regióne. Košice, ŠVK – InfoUSA, 22. marec 2016. 
(V spolupráci s  Americkou obchodnou komorou); 
 
Národné parky a ochrana prírodného dedičstva : podujatie s americkým rangerom G. 
Losinským v rámci festivalu Hory a Mesto. Košice, ŠVK – InfoUSA, 13. apríl 2016; 
 
Výchovno-osvetové stretnutie o histórii rodiny, tradíciách domova a regiónu : projekt 
Vlákno – Kronika mojej rodiny. Košice, ŠVK, Hlavná 10 – Salónik, február. 
(V spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska, Košice 4); 
 
Kolorit slovenského ornamentu : 6. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
v kreslení a maľovaní ornamentov. Košice, marec 2016. 
(Hlavní organizátori:  Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Miestny 
odbor a Dom Matice slovenskej v Košiciach, spoluorganizátor: ŠVK Košice). 
 
Johann Wolfgang Goethe : Malý Faust (Prafaust a Faust I) : literárne popoludnie s 
prezentáciou knihy prekladateľa Milana Richtera. Košice, ŠVK – KVC, 18. apríl 2016. 
(Úryvky z diela: Peter Vilhan). 
 
Európsky Deň Jazykov. Košice, priestor pred ŠVK, Hlavná 10 a v KVC, 28. 
september 2016. 
(Aktívna spolupráca, prezentácia jazykových študovní ŠVK v Košiciach, premietanie 
krátkych filmov produkcie európskych krajín). 
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Filmové popoludnia v Nemeckej knižnici GI : premietanie dokumentov a hraných 
filmov nemeckej proveniencie v pôvodnom znení – spolu 41. Košice, ŠVK, Pribinova 
1, január – jún, september – december. 
 
Metodický seminár pre učiteľov nemeckého jazyka. Košice, ŠVK, Pribinova 1, 16. 
máj 2016 (tri semináre). 
(V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Košiciach). 
 
Slávnostná ceremónia odovzdávania nemeckých jazykových diplomov (DSD) 
študentom gymnázií východného Slovenska. Košice, ŠVK – KVC, 19. máj 2016. 
(Hlavní hostia: honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach Prof. Dr. 
Juraj Banský, odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo pani Gudrun 
Telge a odborný poradca pre nemčinu ako cudzí jazyk na východnom Slovensku p. 
Michael Oberhaus). 
 
Alternatívne vyučovacie hodiny v anglickom jazyku spojené s diskusiou na rôzne 
témy – 5. Košice, ŠVK, InfoUSA. 
 
Informatická príprava študentov. Košice, ŠVK – 51 stretnutí s 1 083 účastníkmi. 
 
Exkurzie: v InfoUSA – 31, Britskom a jazykovom centre – 6, na oddelení špeciálnych 
fondov a služieb – 26. 
 
Inštruktáže s exkurziou knižnice knihovníkov z Poľska (6 osôb). 
 
Hodiny nemeckého jazyka pre študentov Katedry germanistiky UPJŠ – 21. 
 
Spoznávajme USA : premietanie filmov v rámci Filmového klubu – 29 verejných 
premietaní. Košice, ŠVK, InfoUSA. 
 
CHAT ROOM – diskusný klub pri InfoUSA – 27 podujatí. 
 
Prednášky, besedy, školenia a prezentácie – účasť (Košice): 
 
Medzinárodná konferencia učiteľov anglického jazyka – SKA 2016 Košice, 23. – 24. 
september. 
(Prezentácia InfoUSA a britského a jazykového centra ŠVK). 
 
AZU-Big Day – študentský a kariérny veľtrh : prezentácia jazykových študovní ŠVK 
v Košiciach. Košice, TU, 28. november. 
 
Projekty verejnej diplomacie : 13 tematických podujatí v rámci v InfoUSA. 
(V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku, Fulbrightovou komisiou v SR, 
Americkou obchodnou komorou a ďalšími partnermi). 
 
Ambasádne návštevy z Veľvyslanectva USA na Slovensku – 9 (z toho 1-krát s 
veľvyslancom USA v SR p. Adamom Sterlingom). 
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Príloha č. 3 

Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach v SR 

Dátum Pracovník Miesto konania Podujatie 

17.2.2016 JUDr. Gašpar Martin SNK Zasadnutie SAK 

18.2.2016 Ing. Šiška Bratislava Pracovné stretnutie informatikov 

18.2.2016 Ing. Krištof Bratislava Pracovné stretnutie informatikov 

1.3.2016 Ing. Nagyová Vranov n./T. Týždeň Slovenských knižníc  

3.3.2016 JUDr. Gašpar Bratislava Cena ministra kultúry SR za rok 2015 

14.-15.3.2016 Ing. Krištof Jasná pod Ch. Konferencia ILIDE 2016 

15.-18.3.2016 Mgr. Fabrici Bratislava Tréning zamestnancov Info USA centra 

4.-5.4.2016 Mgr. Kurucová Bratislava SAV Zasadnutie komisie pre historické knižné fondy 

4.-5.4.2016 
Mgr. Feniková 
Čarnogurská Bratislava SAV štúdium dokumentov v národnom archíve 

21.4.2016 Ing. Nagyová Prešov XVI – od nápadu k patentu 

21.4.2016 Eva Szabóová Prešov Akvizícia firemných letákov 

21.4.2016 A.Nagy-Salociová Prešov Akvizícia firemných letákov 

26.4.2016 Ing. Nagyová Banská Bystrica Duševné vlastníctvo na SR 

27.4.2016 Dr. Timková Martin SNK Seminár: Elektornické knihy v knižniciach 

11.-12.5.2016 
Mgr. Feniková 
Čarnogurská,  Csájiová Martin SNK Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti 

19.5.2016 Mgr. Gurská Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 K. Pikalová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 M. Uhrinová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 PhDr. Šándorová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 Mgr. Klobušníková Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 Ľ. Doláková Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 Mgr. Popovičová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 Mgr. Kurucová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 
Mgr. Feniková 
Čarnogurská  Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 A. Csájiová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 Mgr. Jeszenicsová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 A. Silvášiová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 PhDr. Mičietová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 Ing. Červeňáková  Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

19.5.2016 Mgr. Popovičová Prešov UK PU Seminár Katalogizačné pravidlá RDA 

25.5.2016 Mgr. Jeszenicsová Nitra  23. strojársky veľtrh Agrokomplex 

25.5.2016 E. Szabóová Nitra  23. strojársky veľtrh Agrokomplex 

8.6.2016 PhDr. Petercová Ružomberok Zasadnutie národnej komisie pre služby 

8.6.2016 E. Schubertová Ružomberok Zasadnutie národnej komisie pre služby 
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10.6.2016 Mgr. Blašková Jelšava Dni mesta Jelšava – príspevok  

10.6.2016 Ľ. Doláková Prešov Seminár Katalogizačné pravidlá RDA II. 

10.6.2016 K. Pikalová Prešov Seminár Katalogizačné pravidlá RDA II. 

10.6.2016 Mgr. Gurská Prešov Seminár Katalogizačné pravidlá RDA II. 

10.6.2016 PhDr. Šándorová Prešov Seminár Katalogizačné pravidlá RDA II. 

10.6.2016 M. Uhrinová Prešov Seminár Katalogizačné pravidlá RDA II. 

15.6.2016 Mgr. Popovičová Bratislava Infopárty SUWECO 

15.6.2016 Ľ. Doláková Bratislava Infopárty SUWECO 

16.6.2016 Ing. Biathová Banská Bystrica Školenie Softip - modulu „pohľadávky“ 

16.6.2016 M. Lipová Banská Bystrica Školenie Softip - modulu „pohľadávky“ 

7.9.2016 Ing. Nagyová Nitra UKF Prednáška na konfer.: Pramene slov.hudby VI. 

7.9.2016 Ing. Krištof Nitra UKF Projekt digitalizácie LP v ŠVK 

8.9.2016 Dr. Timková Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

8.9.2016 K. Pikalová Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

8.9.2016 Mgr. Gurská  Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

8.9.2016 M. Uhrinová Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

8.9.2016 PhDr. Šándorová Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

8.9.2016 Ľ. Doláková Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

8.9.2016 Mgr. Popovičová Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

8.9.2016 PhDr. Verešová Prešov UK PU Prešovský bibliografický deň 

16.9.2016 Mgr. Blašková Rožňava 65. výročie Okresnej knižnice  - príspevok 

13.10.2016 Mgr. Kurucová Prešov ŠVK Medzinárodná vedecká konferencia 

13.10.2016 Mgr. Blašková Prešov ŠVK Medzinárodná vedecká konferencia 

13.10.2016 A. Csájiová Prešov ŠVK Medzinárodná vedecká konferencia 

8.11.2016 PhDr. Petercová Banská Bystrica Konferencia a prednáška 

8.11.2016 Ing. Nagyová Banská Bystrica Konferencia a prednáška 

11.11.2016 Mgr. Blašková Jelšava Návšteva mestského múzea 

14.11.2016 Ing. Krištof Jasná Workshop „Bibliofséry“ 

14.-16.11.2016 PhDr. Petercová Jasná Workshop „Bibliofséry“ 

23.11.2016 PhDr. Szeghy Prešov ŠVK Konferencia Verbum-liber-oratio 

24.11.2016 Mgr. Kurucová Martin SNK 13. Slovenská bibliografická konferencia 

24.11.2016 
Mgr. Feniková 
Čarnogurská Martin SNK 13. Slovenská bibliografická konferencia 

24.11.2016 Mgr. Szabó Martin SNK 13. Slovenská bibliografická konferencia 

2.12.2016 Mgr. Blašková Jelšava 
II. interdisciplinárna konferencia - Kultúrne 
dedičstvo Gemera a Malohonu 

13.-14.12.2016 Mgr. Fabrici Bratislava Workshop Info USA 

18.-19.12.2016 Mgr. Kurucová Bratislava 70. výročie SKK 

19.-20.12.2016 PhDr. Petercová Bratislava 70. výročie SKK 
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Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach v zahraničí 
 
Dátum              Pracovník                    Miesto konania                                 Podujatie 
                                                             rok 2016 

19.2.2016 Mgr. Blašková Satoraljaújhely / HU Pracovné stretnutie v knižnici 

2.-5.5.2016 Ing. Nagyová Helsinky / Fínsko Medzinárodná konferencia PATLIB 

23.-25.5.2016 PhDr. Petercová Praha / ČR INFORUM 2016 

30.5.-1.6.2016 Mgr. Kurucová Brno / ČR VI. kolokvium kniž.-inform. pracovníkov V4 

  2. polrok 2016  

8.9.2016 Mgr. Otvös Miškolc / HU Prednáška „Šándor Márai“ 

11.-17.9.2016 Ing. Nagyová Berlín / Nemecko Zmeny v knižniciach - exkurzia 

19.-21.9.2016 Mgr. Otvös Budapešť / HU Školenie na digital. ochranu archív. dokum. 

19.-21.9.2016 PhDr. Szeghy Budapešť / HU Školenie na digital. ochranu archív. dokum 

19.-21.9.2016 Mgr. Szabo Budapešť / HU Školenie na digital. ochranu archív. dokum 

9.12.2016 Mgr. Blašková Budapešť / HU Prezentácia databázyArcanum 
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Príloha č. 4 
 

Štatistika plnenia úloh v ŠVK v Košiciach za rok 2016 a ich plnenie v % 
 

p.č. názov ukazovateľa jedn. plán 
Plnenie 

k 31.12.201
6 

Plnenie 
% 

 
KNIŽNIČNÝ FOND  -  DOPLŇOVANIE 

    

 
KNIHY 

    
1  povinný výtlačok kn.j. 3 300 3 504 106,2 

2  Nákup - slovenský kn.j. 1 400 1 449 103,5 

3  
 

- zahraničný kn.j. 2 090 2 066 98,9 

4  
 

- e-knihy 
 

10 0 
 

5  
 

- spolu kn.j. 3 500 3 515 100,4 

6  Výmena - príjem kn.j. 100 71 71,0 

7  
 

- odoslané kn.j. 
 

64 
 

8  dary  - knihy kn.j. 700 998 142,6 

9  
 

- knihy NK kn.j 200 209 104,5 

10  
 

- e-knihy kn.j. 
   

11  Náhrady kn.j. 200 146 73,0 

12  knihy spolu kn.j. 8 000 8 443 105,5 

 
PERIODIKÁ 

    
13  povinný výtlačok roč. 1 000 1 091 109,1 

14  nákup slovenský roč. 49 48 98,0 

15  
 

- pre študovňu    
periodík 

roč. 33 32 97,0 

16  
 

- pre výmenu roč. 16 13 81,3 

17  nákup zahraničný roč. 32 31 96,9 

18  nákup český roč. 150 140 93,3 

19  dary slovenské roč. 70 68 97,1 

20  dary zahraničné roč. 50 56 112,0 

21  z toho: NK roč. 16 16 100,0 

22  InfoUSA roč. 
 

0 
 

23  výmena - príjem roč. 10 14 140,0 

24  výmena - odoslané čís. 
 

92 
 

25  evidencia čísel čís. 20 000 19 707 98,5 

26  periodiká spolu roč. 1 361 1 448 106,4 

 
ŠPECIÁLNE DOKUMENTY 

    
27  normy - povinný výtlačok (PV) kn.j. 120 201 167,5 

28  firemná literatúra - PV kn.j. 2 000 2 000 100,0 
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29  patentové spisy - bezodplatný prevod kn.j. 80 115 143,8 

30  audioCD - nákup kn.j. 100 91 91,0 

31  audioCD - dar kn.j. 100 52 52,0 

32  elektron. (DVD,CD ROM a i.) - nákup kn.j. 150 130 86,7 

33  elektron. (DVD,CD ROM a i.) - dar kn.j. 250 197 78,8 

34  knihy NK - dar  kn.j 200 209 104,5 

35  špec. kn. fondy spolu kn.j. 3 000 2 995 99,8 

36  doplňovanie spolu kn.j. 12 161 12 677 104,2 

 
SPRACOVANIE 

     

 
KNIHY 

    
37  Akces kn.j. 8 000 8 159 102,0 

38  syst. klasifikácia kn.j. 8 000 8 121 101,5 

39  menný popis kn.j. 8 000 8 396 105,0 

40  kontrola (redakcia) kn.j. 8 000 6 015 75,2 

41  retrokonverzia zázn. 14 000 14 453 103,2 

 
PERIODIKÁ 

    
42  katalogizácia kn.j. 1 450 1 382 95,3 

43  signovanie kn.j. 3 000 2 866 95,5 

44  väzba v Alephe kn.j. 3 000 2 866 95,5 

45  retrospekt. dohrávanie zväzkov kn.j. 1 000 518 51,8 

 
SÚBORNÝ KATALÓG 

    

 
Periodiká 

    
46  aktualizované lokačné údaje zázn. 

 
1 221 

 
47  nové lokačné údaje zázn. 

 
120 

 

 
Články 

    

48  nové bibliografické záznamy zázn. 
 

1 684 
 

 
ŠPECIÁLNE DOKUMENTY - katalógy 

    
49  Normy zázn. 120 201 167,5 

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

51  patentové spisy zázn. 80 115 143,8 

52  audioCD zázn. 200 143 71,5 

53  elektronické zázn. 400 327 81,8 

54  knihy NK – dar zázn. 200 209 104,5 

55  špeciálne kn. fondy spolu zázn. 3 000 2 995 99,8 

56  spracovanie spolu zázn. 12 450 12 493 100,3 
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REVÍZIA A VÄZBA 

    

 
REVÍZIA 

    
57  OSF knihy, čas., nezv., straty, vyrad. kn.j. 22 000 42 591 193,6 

58  Nemecká knižnica kn.j. 6 600 6 878 104,2 

59  špeciálne dokumenty kn.j. 29 500 23 397 79,3 

60  odd. výpožičných služieb a študovní kn.j. 6 500 0 0,0 

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

62  Britské centrum kn.j. 4 000 0 0,0 

63  príručka konzultantských služieb kn.j. 3 000 0 0,0 

64  dokumentov v PK kn.j. 
 

836 
 

65  revízia spolu kn.j. 73 900 73 702 99,7 

66  úbytok kníh, periodík, firemnej literatúry kn.j. 5 100 8 201 160,8 

 
VÄZBA v knižnici 

    
67  tvrdá - náhrady, preväzba, inventár kn.j 190 182 95,8 

68  - noviny zväzky 80 5 6,3 

69  - časopisy zväzky 80 246 307,5 

70  mäkká - náhrady, preväzba  kn.j 260 377 145,0 

71  - edičná činnosť, súpisy a i. kn.j 100 82 82,0 

72  iné - obaly, škatule, dosky ks 200 1 374 687,0 

73  - šitie časopisov drôtom ks 50 1 2,0 

74  - rezanie ks 4 000 7 000 175,0 

75  Väzba dodávateľsky - periodiká zväzky 1 000 500 50,0 

76  väzba spolu zväzky 1 710 1 392 81,4 

 
S L U Ž B Y  K N I Ž N I C E 

    
77  REG. POUŽÍVATELIA (OVSaŠ, NK) osoby 6 200 6 200 100,0 

78  z toho noví osoby 2 500 2 641 105,6 

79  vyradenie čitateľov osoby 2 000 2 296 114,8 

 
NÁVŠTEVNOSŤ 

    
80  odd. výpožičných služieb a študovní osoby 200 000 198 774 99,4 

81  študovňa starých tlačí osoby 200 216 108,0 

82  Stredisko VTI, Nem. knižnica osoby 5 400 5 378 99,6 

83  západné krídlo, Pribinova 1 osoby 6 000 10 764 179,4 

84  - z toho Bibliotheca Cassoviensis osoby 350 380 108,6 

85  návštevnosť podujatí osoby 7 500 10 838 144,5 

86  služby + podujatia spolu osoby 219 100 225 970 103,1 

87  návštevnosť www stránky ŠVKK osoby 850 000 1554 194 182,8 

88  návštevnosť spolu osoby 1061 600 1780 164 167,7 
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VÝPOŽIČKY                                      

     

 
Absenčné 

    
89  odd. výpožičných služieb a študovní kn.j. 86 500 85 290 98,6 

90  z toho: AVD, multimédiá kn.j. 2 000 2 393 119,7 

91  prolongované (ÚAVS) kn.j. 80 000 72 498 90,6 

92  MVS a MMVS kn.j. 3 300 3 421 103,7 

 
KÓPIE a tlač z PC 

    
93  odd. výpožičných služieb a študovní jedn. 18 200 35 252 193,7 

94  študovňa starých tlačí jedn. 300 187 62,3 

95  Stredisko VTI jedn. 600 469 78,2 

96  Spolu jedn. 19 100 35 908 188,0 

97  firemná techn. lit. kn.j. 300 303 101,0 

98  Nemecká knižnica kn.j. 5 500 6 591 119,8 

99  absenčné spolu kn.j. 194 700 204 011 104,8 

 
Prezenčné 

    
100 v študovni odbornej lit. kn.j. 150 000 144 750 96,5 

101 v študovni periodík a čitárni kn.j. 88 000 86 047 97,8 

102 v študovi InfoUSA-Košice kn.j. 3 000 3 606 120,2 

103 v Britskom centre kn.j. 3 000 2 536 84,5 

104 v študovní starých tlačí kn.j. 700 745 106,4 

105 v Stredisku VTI kn.j. 12 000 12 430 103,6 

106 Nemecká knižnica kn.j. 4 500 4 438 98,6 

107 odd. výp. služieb a študovní, prízemie kn.j. 53 000 56 171 106,0 

108 audiovizuálne dokumenty, multimédiá kn.j. 200 246 123,0 

109 Bibliotheca Cassoviensis kn.j. 800 917 114,6 

110 elektronické vrátane digitálnych kn.j. 150 000 144 016 96,0 

111 odd. správy fondov zväzky 700 3 098 442,6 

112 prezenčné spolu kn.j. 465 900 459 000 98,5 

113 výpožičky spolu kn.j. 660 600 663 011 100,4 

 
BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

    

 
Bibliografické bázy 

    
114 nové záznamy zázn. 2 800 2 812 100,4 

115 retrokonverzia zázn. 60 60 100,0 

 
BIBLIOGRAFIE, SÚPISY, REŠERŠE 

    
116 bibliografia jedn. 1 1 100,0 

117 odd. historických fondov jedn. 0 0 0,0 

 
Rešerše - vyhľadávania 
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118 informačno-vedecké centrum EIZ jedn. 2 000 351 17,6 

119 z elektronických nosičov - IDC jedn. 260 264 101,5 

120 počet záznamov zázn. 
 

9 967 
 

 
INFORMAČNÁ ČINNOSŤ A 
INTERNET      

121 náročné bibl. inf.     - Bibliotheca Cassoviensis jedn. 150 125 83,3 

122                                   - študovňa starých tlačí jedn. 100 69 69,0 

123 Spolu jedn. 250 194 77,6 

 
informácie - odd. výpož. služieb a študovní 

    
124 faktografické jedn. 32 000 31 700 99,1 

125 dokumentografické jedn. 7 000 7 355 105,1 

126 e-mailom jedn. 1 600 1 611 100,7 

127 inf. v študovniach - ŠK,ŠP,InfoUSA  jedn. 30 000 39 284 130,9 

128 Spolu jedn. 70 600 79 950 113,2 

129 informácie v NK jedn. 600 606 101,0 

130 Stredisko VTI jedn. 600 602 100,3 

131 z databáz IDC a internetu jedn. 430 351 81,6 

132 Spolu jedn. 1 630 1 559 95,6 

133 informácie spolu jedn. 72 480 81 703 112,7 

 
užívatelia internetu 

    
134 - Stredisko VTI osoby 1 000 967 96,7 

135 - Nemecká knižnica osoby 300 260 86,7 

136 - odd. výpožičných služieb a študovní osoby 16 000 16 855 105,3 

137 Spolu osoby 17 300 18 082 104,5 

 
VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

     

 
REZORTNÝ VÝSKUM 

    

138 odd. historických fondov - staré tlače titl. 750 838 111,7 

 
KONZULTAČNO-PORADENSKÁ a METODIC. 
ČINNOSŤ     

139 praktikanti osoby 
 

0 
 

140 porady, semináre jedn. 
 

0 
 

141 - počet návštevníkov osoby 
 

0 
 

142 besedy, prednášky jedn. 
 

1 
 

143 - počet návštevníkov osoby 
 

48 
 

144 inštruktáže jedn. 
 

7 
 

145 informatická príprava jedn. 50 51 102,0 

146 - počet návštevníkov osoby 1 000 1 083 108,3 

147 odb. príprava prac. osoby 
 

21 
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148 Exkurzie jedn. 50 31 62,0 

149 kolektívne podujatia InfoUSA jedn. 80 97 121,3 

150 - počet návštevníkov osoby 1 500 2 092 139,5 

151 kolektívne podujatia v BC jedn. 20 24 120,0 

152 - počet návštevníkov osoby 370 523 141,4 

153 KVC a iné jedn. 50 54 108,0 

154 - počet návštevníkov osoby 
 

2 622 
 

155 Školiace centrum jedn. 30 25 83,3 

156 - počet návštevníkov osoby 
 

260 
 

157 Nemecká knižnica GI jedn. 60 70 116,7 

158 - počet návštevníkov osoby 
 

943 
 

159 exkurzie Nem. knižnice jedn. 25 26 104,0 

160 - počet návštevníkov osoby 
 

479 
 

 
VÝSTAVY 

    
161 Tematické jedn. 15 16 106,7 

162 - počet návštevníkov osoby 1 500 2 788 185,9 

163 zapožičané iným inštitúciám jedn. 
 

6 
 

164 počet návštevníkov spolu osoby 7 500 10 838 144,5 

 
INFORMAČNÉ  TECHNOLÓGIE 

    
165 Modernizácia IKT ŠVKK jedn. 

 
9 

 
166 odpracované dni 

 
29 

 
167 Skenovanie  jedn. 95 000 121 520 127,9 

168 z toho - obaly a obsahy kníh a platní jedn. 
 

49 149 
 

169 - noviny jedn. 
 

72 371 
 

170 odpracované dni 
 

378 
 

171 Reorganizácia kamer. Systému na P1 jedn. 3 0 0,0 

172 odpracované dni 
 

1 
 

173 Zabezpečenie prevádzky IS dni 
 

49 
 

174 Zabezpečenie prevádzky IKT dni 
 

332 
 

175 Správa sietí dni 
 

50 
 

176 Správa a vývoj webu knižnice dni 
 

35 
 

 
KIS Aleph 

    
177 Správa dni 

 
198 

 
178 Inovácie dni 

 
82 

 
179 prevádzka dni 

 
157 

 
180 Avíza jedn. 17 000 14 398 84,7 

181 rezervovanie dokumentov jedn. 24 000 19 465 81,1 
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182 urgencie - upozornenia jedn. 8 400 6 560 78,1 

183 - pokus o zmier jedn. 1 600 1 397 87,3 

184 - adv. upomienky jedn. 900 539 59,9 

185 - súdne podania jedn. 50 50 100,0 

186 vyrobené preukazy                     jedn. 400 348 87,0 

 
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

     

 
Kopírovacie služby pre knižnicu 

    
187 - odd. inform. a komunikačných tech. jedn. 25 000 26 352 105,4 

188 - odd. historických fondov jedn. 300 253 84,3 

189 - odd. výpožičných služieb a študovní jedn. 3 000 2 016 67,2 

190 - Stredisko VTI jedn. 400 554 138,5 

191 spolu pre knižnicu jedn. 28 700 29 175 101,7 

 
Kopír. služby pre používateľov 

    
192 - odd. výpožičných služieb a študovní jedn. 9 000 5 381 59,8 

193 - Stredisko VTI jedn. 600 469 78,2 

194 - odd. historických fondov jedn. 300 187 62,3 

195 spolu pre používateľov jedn. 9 900 6 037 61,0 

196 Ostatné rozmnožovanie listy 60 000 0 0,0 

 
KONZERVATORSKÉ A REŠTAURÁTORSKÉ 
PRÁCE     

197 odd. hist. fondov - reštaurovanie  kn.j. 5 3 60,0 

198 odd. hist. fondov - reštaurovanie listy 900 1 265 140,6 

199 odd. hist. fondov - konzervovanie kn.j. 470 448 95,3 

200 odd. hist. fondov - preväzba kn.j. 
 

0 
 

 
FINANČNÝ PLÁN 

     
201 príjmy knižnice: € 42 000 42 000 100,0 

202 - z vlastníctva € 120 120 100,0 

203 - pokuty a penále € 11 400 11 400 100,0 

204 - predaj výrobkov a služ. € 30 480 30 480 100,0 

205 BV: - mzdy € 626 464 626 464 100,0 

206        - poistné € 215 721 215 721 100,0 

207        - tovary a služby € 345 410 345 410 100,0 

208        - bežné transféry € 4 070 4 070 100,0 

209 spolu bežné výdavky € 1 191 665 1191 665 100,0 

210 Priority ( BV) € 25 000 25 000 100,0 

211 spolu BV + priority € 1 216 665 1 216 665 100,0 

212 KV € 0 0 
 

213 BV+KV € 1 216 665 1 216 665 100,0 
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Príloha č. 5 

Publikačná činnosť zamestnancov ŠVK v Košiciach v roku 2016 
 
Blašková, Eleonóra. Életre keltett történelem [Oživená história]. In Kassai Figyelő. 
Roč. 14, č. 6 (2016), s. 14-15. 
 
Blašková, Eleonóra. Kníhkupecká rodina Vitézovcov ako organizátor hudobného 
života v Košiciach : dva albumy koncertov v hoteli Schalkház z rokov 1875-1943. In 
Studia Bibliographica Posoniensia 2016. Bratislava : Univerzitná knižnica 
v Bratislave, 2016. S. 54-66. 
 
Blašková, Eleonóra. Košickí taneční majstri a ich školy v období rokov 1848-1938 na 
stránkach dobovej tlače. In Košické historické zošity 25/2015. Košice : Dejepisný 
spolok v Košiciach, 2016. S. 475-489. 
 
Blašková, Eleonóra. Kytica blahoželaní k 90-tym narodeninám významnej slovenskej 
bibliografky PhDr. Márie Mihókovej. In Historica Carpatica 47/2016 : zborník 
Východoslovenského múzea v Košiciach. Košice : Východoslovenské múzeum 
v Košiciach, 2016. S. 145-174. 
 
Blašková, Eleonóra. Prínos týždenníka (Kassai) Szinházi Ujság – (Košické) 
Divadelné noviny k formovaniu estetického a umeleckého vkusu meštianskej 
spoločnosti Košíc v období rokov 1911-1923 : rigorózna práca. Žilina : Žilinská 
univerzita, Fakulta humanitných vied, 2016. 127 s. 
 
Blašková, Eleonóra. Tak plynul čas... : poľovníctvo v histórii Košíc (1). In Naše 
poľovníctvo. Roč. [13], č. 2 (2016), s. 14-15. 
 
Blašková, Eleonóra. Tak plynul čas... : poľovníctvo v histórii Košíc (2). In Naše 
poľovníctvo. Roč. [13], č. 3 (2016), s. 14-15. 
 
Blašková, Eleonóra. Tak plynul čas... : poľovníctvo v histórii Košíc (3). In Naše 
poľovníctvo. Roč. [13], č. 5 (2016), s. 26-27. 
 
Blašková, Eleonóra. Týždenník (Kassai) Szinházi Ujság – kronika divadelného 
umeleckého diania v Košiciach v rokoch 1911-1923. In Zborník k 70. výročiu 
Štátneho divadla v Košiciach. Košice, 2016. 
 
Blašková, Eleonóra. Z mozaiky mojich postrehov. In Historica Carpatica 47/2016 : 
zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Košice : Východoslovenské 
múzeum v Košiciach, 2016. S. 145-147. 
 
Feniková Čarnogurská, Martina. Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu 
v Spišskom biskupstve z roku 1832 / Jozef Šimončič, Katarína Karabová. Krakov : 
Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. 847 s. In 
Studia Bibliographica Posoniensia 2016. Bratislava : Univerzitná knižnica v 
Bratislave, 2015. S. 164-167. 
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Hotel Bankov / Peter Anna, Ján Gašpar, Dana Kušnírová, Richard Papáč. Košice : 
Hotel Bankov, 2015. 117 s.  
 
Karpatský front 1914/1915 / Miloslav Čaplovič, Martin Drobňák, Viktor Szabó, 
Radoslav Turik. Bratislava : Vojenský historický ústav Bratislava a Klub vojenskej 
histórie Beskydy, 2016. 312 s.  
 
Kurucová, Angela. Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Bratislava : Univerzitná 
knižnica v Bratislave, 2015. 204 s. In Kniha 2016 : zborník o problémoch a dejinách 
knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2016. S. 487-489.  
 
Nagyová, Viera. Medzinárodná konferencia PATLIB 2016, Helsinki, 2. – 4. máj 2016. 
In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. Roč. 24, č. 2 (2016), s. 54-58.   
 
Oprášené dejiny : pohľad do histórie košických priemyselných firiem / Eleonóra 
Blašková, Ján Gašpar. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2016. 56 s. 
 
Szabó, Viktor. Karpatský front 1914/1915 v zemplínskej dobovej tlači (propaganda a 
realita). In Karpatský front 1914/1915. Bratislava : Vojenský historický ústav 
Bratislava a Klub vojenskej histórie Beskydy, 2016. S. 238-254.   
 
Prezentácie, prednášky 
 
Blašková, Eleonóra. Košický týždenník Szinházi Ujság 1911-1923 / Kassai folyóirat 
Szinházi Ujság 1911-1923. (48. Kazinczy napok, 3. november 2016, Košice). 
 
Blašková, Eleonóra. Mária Basilides (1886 -1946). (Kassai Polgári klub [Košický 
občiansky klub], 26. september 2016). 
 
Blašková, Eleonóra. Mária Basilides – slávik z Jelšavy. (10. jún 2016, Jelšava). 
 
Blašková, Eleonóra. Slávna rodáčka – Mária Basilides. (spomienkové podujatie 
k 130. výročiu narodenia opernej speváčky Márie Basilides, 11. november 2016, 
Jelšava). 
 
Blašková, Eleonóra. Spomienka na Máriu Basilides (1886 -1946). (11. jún 2016, 
Jelšava). 
 
Blašková, Eleonóra. Tri hlasy z Gemera na európskych operných scénach : život 
a kariéra Ilony Bárdossy, Márie Basilides, a Ildikó Kolbay. (konferencia Kultúrne 
dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie, 2. december 2016, Jelšava).  
 
Kurucová, Angela. Historický fond v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – stav 
spracovania, projekty, výskum a digitalizácia. (13. Slovenská bibliografická 
konferencia, 23.-24. november 2016, Martin). 
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Nagyová, Viera. Knižnice – Váš partner pri vzdelávaní. (prezentácia pre účastníkov 
jazykového kurzu nemčiny počas Týždňa slovenských knižníc v Hornozemplínskej 
knižnici vo Vranove nad Topľou, 1. marec 2016). 
Nagyová, Viera. Projekt digitalizácie a archivácie platní v Štátnej vedeckej knižnici 
v Košiciach. (konferencia Pramene slovenskej hudby VI., 6.-7. september 2016, 
Nitra). 
 
Ötvös, Anna. Kassai kapcsolat. [Košické spojenie]. (prednáška o Sándorovi Máraim 
a jeho manželke, o ich rodinách a kulte spisovateľa v Košiciach, 8. september 2016, 
Miskolc).  
 
Ötvös, Anna. Mládenecké roky Sándora Máraiho vo svetle jeho listov priateľovi 
Ödönovi Mihályimu. (Občianske združenie ROVÁS, 12. apríl 2016, Košice). 
 
Ötvös, Anna. Po stopách Sándora Máraiho : Svetový deň sprievodcov v Košiciach. 
(20. február 2016, Košice). 
 
Petercová, Štefánia. Nagyová, Viera. Digitalizácia, archivácia a sprístupňovanie 
digitalizovaných dát v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. (odborný seminár TLib –  
trendy v knižničnej praxi, 8. november 2016, Banská Bystrica). 
 
Szeghy, András. Reformačné i katolícke redakcie Biblie vo fondoch ŠVK K. 
(konferencia VERBUM – LIBER – ORATIO. 9.-10. november 2016, Prešov). 
 
Príspevky odovzdané do tlače v r. 2016 
 
Blašková, Eleonóra. Zenei reminiszcenciák vagy Mi köti össze Vitéz Antal és Vitéz 
Sándor kassai könyvkereskedőket Bárdossy Ilona és Basilides Mária budapesti 
primadonnákkal. (do zborníka Széphalom 2017).  
 
Redakčné práce (FAI): 
 
Dejatelia východného Slovenska : biobibliografia. I. diel A-K / Ľubica Poklembová ... 
[et al.]; redaktori: Viktor Szabó, Anna Ötvös, Valéria Farah, Eva Mičietová, Jana 
Červeňáková. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2016. 736 s. 
 
Citácie: 
 
Gašpar, Ján. Blašková, Eleonóra. Mihóková, Mária. Lexikón Košičanov 1848 – 1938. 
I. diel A-I. Košice : Equilibria, 2014. 484 s. 
 
Hotel Bankov / Peter Anna, Ján Gašpar, Dana Kušnírová, Richard Papáč. Košice : 
Hotel Bankov, 2015. 117 s. 
 
Kolesárová, Gabriela. Sklenené negatívy vo fonde Baníckeho múzea v Rožňave 
z rokov 1888 – 1930. In Gemer-Malohont : zborník Gemersko-malohontského múzea 
v Rimavskej Sobote. Ročník 11. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské 
múzeum, 2015. S. 202-208. 
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Ötvös, Anna. Márai Sándor irásai az 1915-ös kassai napilapokban. In Médiatörténeti 
Tanulmányok 2014. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia a 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. S. 24-26. 
 
Prvé ženy v slovenskej advokácii / Martina Gajdošová, Peter Kerecman. Bratislava : 
Veda, 2015. 318 s. 
 
Szeghy-Gayer, Veronika. Ján Gašpar, Eleonóra Blašková, Mária Mihóková : Lexikón 
Košičanov 1848 - 1938. I. diel A-I. Equilibria, Košice, 2014. In Századok. Roč. 5, 
2016. S. 1354-1356.  
 
Gašpar, Ján. Košice – pohľady do histórie mesta na starých pohľadniciach. Poprad : 
Region Poprad, 2011. 284 s. 
 
(SEN). Haboše od Mégayho chutili ako jedna báseň. In Košice : Dnes. Roč. 3, č. 202 
(20.10.2016), s. 12-13. 
 
(SEN). Morový stĺp a jeho kulisy – aké boli, aké sú. In Košice : Dnes. Roč. 3, č. 230 
(1.12.2016), s. 12-13. 
 
(SEN). Nárožie Hlavnej a Mlynskej ulice, Levočský dom. In Košice : Dnes. Roč. 3, č. 
192 (6.10.2016), s. 12-13. 
 
(SEN). Pamätáte si Maratón? Čo stálo na mieste VÚB-ky? In Košice : Dnes. Roč. 3, 
č. 197 (13.10.2016), s. 12-13. 
 
(SEN). V Biskupskom paláci prenocoval aj cisár František Jozef I. In Košice : Dnes. 
Roč. 3, č. 235 (8.12.2016), s. 12-13. 
 
(SEN). Zbrojničná ulica dostala názov pred takmer 250 rokmi. In Košice : Dnes. Roč. 
3, č. 211 (3.11.2016), s. 12-13. 
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Príloha č. 6 
Informácie o ŠVK v Košiciach publikované v tlači a iných médiách v roku 2016 
 
Tlač 
Balassa, Zoltán. Szerzők a Kassaiak lexikonáról. In Klubestek 2015. Košice : Kassai 
Polgári Klub, 2015. S. 16-19. 
 
Dunajčanová, Mária. Ján Gašpar oprášil dejiny najznámejších košických fabrík. In 
Košice : Dnes. Roč. 3, č. 127 (1.7.2016), s. 10-11. 
 
Három évforduló a Kazinczy Napokon. In Kassai Figyelő. Roč. 14, č. 12 (2016), s. 
17. 
 
Kováts, Dániel. Huszonötödik évkönyvünk ürügyén. In HÍRlevél: a Kazinczy Ferenc 
Társaság tájékoztatója 51/2016. Széphalom: Kazinczy Ferenc Társaság, 2016. S.6-7 
 
R.I. A. Kassai Bohém Társaság 2016. február 19. In Új Orpheus : A Petőfi Irodalmi 
Múzem – Kazinczy Ferenc Múzeum Értesítője 2016. Sátoraljaújhely : Petőfi Irodalmi 
Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum, 2016. S. 15. 
 
Slávna rodáčka. In Gemersko : Rožňavsko-Rimavskosobotsko-Revúcko : regionálne 
noviny. Roč. 20, č. 30 (2016), s. [6]. 
 
Smoradová, Cecília. Korčuliarsky pavilón miesto zimných radovánok. In Košice : 
Dnes. Roč. 3, č. 231 (2.12.2016), s. 12-13. 
 
Szabová, Lenka. Dni mesta Jelšava : piatok 10. jún 2016. In Jelšavan. Roč. 21, č. 7 
(2016), s. 3-4. 
 
Szi-B.A. Kiállításon a Kassai Színházi Ujság. In  Zempléni Szuperinfó. Roč. 22, č. 8 
(2016), s. 6. 
 
Šišmiš, Milan. Genealogický výskum v regiónoch Slovenska : zborník Gemersko-
malohontského múzea v Rimavskej Sobote - Gemer-Malohont, ročníky 1-10. In 
Genealogicko-heraldický hlas. Roč. 26, č. 1 (2016), s. 63-69. (Publikačná činnosť E. 
Blaškovej). 
 
(vam). Krstili knihu o najstaršom slovenskom hoteli. In Naše noviny. Č. 5 (2016), s. 5. 
 
Z histórie športu v košickom regióne. In Košice : Dnes. Roč. 3, č. 172 (7.9.2016), s. 
12-13.  
 
Rozhlas 
Rádio Devín 
19.5.2016                    Oprášené dejiny - pohľad do histórie košických priemyselných                                                  
                                    firiem - rozhovor s Jánom Gašparom a Eleonórou Blaškovou. 
                                    14:20 hod.  
3.11.2016                     Hosť naladený na Devín / Viktor Szabó.  15:00 hod. 
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Rádio Košice           
27.2.2016                     Krst knihy Hotel Bankov – rozhovor s riaditeľom ŠVK Košice,                                   
                                     JUDr. Jánom Gašparom o knihe. 
 

15.5.2016                     15.5.2016                     Ötvös, Anna. Sándor Márai – reportáž.  14:00 hod.   
                                                                          Dostupné na internete:  

                                     http://www.radiokosice.sk/index.php? 
                                     Option=com_content&task=view&id=41110&Itemid=20.                       
  
12.10.2016                   Rozhovor s riaditeľom ŠVK Košice, JUDr. Jánom Gašparom o  
                                     histórii pohľadníc.  
Rádio Patria 
13.4.2016                     Prednáška Anny Ötvös o mládeneckých rokoch Sándora  
                                     Máraiho.  7:15 hod. 
 
16.5.2016                     Ötvös, Anna. Mládenecké roky Sándora Máraiho.  14:00 hod.  
                                     Dostupné na internete:                               
                                     http://www.radiokosice.sk/index.php? 
                                     option=com_content&task=view&id=41110&Itemid=20. 
 
Rádio Regina 
26.3.2016                     Riaditeľ ŠVK K JUDr. Ján Gašpar rozprával o prameňoch v                                                                      
                                     okolí Košíc (Bankov, Anička). 
 
18.10.2016                   Rozhovor o výstave Španielska občianska vojna s autorom  
                                     výstavy, PhDr. Dušanom Slezákom. 
 
Televízia  
RTV:2   
14.4.2016                      V rodnom meste spomínali na Sándora Máraiho / Anna            
                                      Ötvös. 
                                      Dostupné na internete: 
                                      http://www.hirek.sk/video/20160413203916/Szulovarosaban-                       
                                      Maraira-emlekeztek.html. 
   
Národnostný magazín 
24.10.2016                   Rozhovor s Ing. Vierou Nagyovou o podujatí Európsky deň  
                                     jazykov 2016. 
                                     Dostupné na internete: 
                                     http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10071/109186 
 
6.12.2016                     Beseda v InfoUSA ŠVK K o nemecko-slovenskom básnikovi z  
                                     Košíc Eugenovi Deilovi so študentami Katedry germanistiky  
                                     FF UPJŠ v Košiciach.  
                         
TV Košice : Dnes (TV Naša)  
25.4.2016                    Ötvös, Anna. Sándor Márai a jeho pamätná izba.                                
11.10.2016                  Rozhovor s riaditeľom ŠVK Košice, JUDr. Jánom Gašparom 

http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41110&Itemid=20
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41110&Itemid=20
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41110&Itemid=20
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41110&Itemid=20
http://www.hirek.sk/video/20160413203916/Szulovarosaban-
http://www.hirek.sk/video/20160413203916/Szulovarosaban-Maraira-emlekeztek.html
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10071/109186
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                                    o histórii železničnej stanice.  
 
8.11.2016                    Rozhovor s riaditeľom ŠVK Košice, JUDr. Jánom Gašparom o  
                                    histórii mesta. 
 
6.12.2016                    Rozhovor s riaditeľom ŠVK Košice, JUDr. Jánom Gašparom o  
                                    histórii korčuľovania v Mestskom parku Košice. 
 
Zemplén TV (Maďarsko) 
22.2.2016                    Rozhovor s E. Blaškovou (preklad A. Ötvös) na vernisáži   
                                    výstavy Košická bohéma na stránkach týždenníka Szinházi  
                                    Ujság v Sátoraljaújhelyi. 
 
Internet 
Balassa, Zoltán. Színházról, művekről és nyelvünkről [online]. [cit. 07.11.2016]. 
Dostupné na internete:  
http://felvidek.ma/2016/11/szinhazrol-muvekrol-es-nyelvunkrol. 
 
Gladiš, Marián. Popularizačné prednášky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF 
UPJŠ pokračujú. [cit. 26.4.2016]. Dostupné na internete: 
http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/popularizacne-prednasky-katedry-anglistiky-a-
amerikanistiky-ff-upjs-pokracuju/. 
http://upjs.sk/public/media/12283/spm-Popularizacne-prednasky-KAA.pdf. 
 
Gladiš, Marián. Popularizačné prednášky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF 
UPJŠ pre verejnosť pokračujú. [cit. 26.4.2016]. Dostupné na internete: 
http://www.hlavnespravy.sk/popularizacne-prednasky-katedry-anglistiky-a-
amerikanistiky-ff-upjs-pre-verejnost-pokracuju/772608.  
 
Idegenvezetők világnapja kassai szemszögből / Ágnes Kovács, Péter Szilvássy, Ottó 
Bodnár. Dostupné na internete: 
http://www.hirek.sk/video/20160222201106/Idegenvezetok-vilagnapja-kassai-
szemszogbol.html. 
 
kovács. Idegenvezetők világnapja – Kassán magyarul és angolul is vezettek. 
Dostupné na internete:  
http://www.hirek.sk/itthon/20160222144551/Idegenvezetok-vilagnapja-Kassan-
magyarul-es-angolul-is-vezettek.html. 
 
http://www.hirek.sk/video/20160413203916/Szulovarosaban-Maraira-
emlekeztek.html. 
 
majoros. Emléktáblát avattak Basilides Máriának Jolsván. [Márii Basilides odhalili 
pamätnú tabuľu v Jelšave] [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné na internete:  
http://www.hirek.sk/itthon/20160613105922/Emlektablta-avattak-Basilides-Marianak-
Jolsvan.html. 
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TASR. Slávnu rodáčku bude pripomínať plastika pred múzeom [online]. [cit. 
13.6.2016]. Dostupné na internete:  
http://nasnovohrad.sme.sk/c/20187885/slavnu-rodacku-bude-pripominat-plastika-
pred-muzeom.html. 
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Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2016 k 31.12.2016 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov  

Názov činnosti : Výkon odborných knižničných činností 
Číslo: 1 

(v eurách) 

Výdavky na činnosť VÝDAVKY                  FINANČNÉ KRYTIE 

v členení podľa Celkom Z prostriedkov zo ŠR 
Z mimorozp. 

zdrojov Rozpočt. príjmy 

rozpočtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné                  

         príjmy a OOV spolu:          560 014            626 464             560 014            626 464            

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok                 

         do poisťovní spolu:          195 720            215 721             195 720            215 721            

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu:          391 540            339 710             391 540            339 710            

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu:              5 450                4 070                 5 450                4 070            

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu       1 152 724         1 185 965          1 152 724         1 185 965                -          

710 - Obstarávanie kapitálových 
aktív spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky spolu                   -                          -                

600 + 700 SPOLU       1 152 724         1 185 965          1 152 724         1 185 965                -          57 000          42 898     

Poznámka:  * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2016 
                     ** - skutočnosť čerpania k 31.12.2016 v celých číslach 
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Názov činnosti : Vedecko-výskumná činnosť 

Číslo: 2 
(v eurách) 

Výdavky na činnosť VÝDAVKY                  FINANČNÉ KRYTIE 

v členení podľa Celkom Z prostriedkov zo ŠR Z mimorozp. zdrojov Rozpočt. príjmy 

rozpočtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné                  

         príjmy a OOV spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a príspevok                 

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby spolu:             5 700               5 700               5 700               5 700            

v tom:                 

640 - Bežné transfery spolu:                 

v tom:                 

600 - Bežné výdavky spolu            5 700               5 700               5 700              5 700                -           

710 - Obstarávanie kapitálových aktív 
spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky spolu                   -                          -                

600 + 700 SPOLU            5 700               5 700               5 700              5 700                -           

Poznámka:  * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2016 
  

                   ** - skutočnosť čerpania k 31.12.2016 v celých číslach 
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