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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Sídlo:
Prevádzky:

Hlavná 10, 042 30 Košice
Pribinova 1 (BC, KVC, Stredisko VTI, Nemecká knižnica GI,
útvary akvizície, spracovania, digitalizácie a reprografie)
Pri Miklušovej väznici 1 (historický fond)
Zvonárska 19 (knižničné depozity)
Zvonárska 21 (knižničné depozity)
Pasteurovo nám. 1 (knižničné depozity)

Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Dátum zriadenia:

20. február 1947

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Kontakt:

tel. +421 55 62 22 780, +421 55 24 54 131
e-mail: sekretariat@svkk.sk, svkk@svkk.sk
URL: . www.svkk.sk

Štatutárny zástupca:

JUDr. Ján Gašpar (1.1.- 14.3.2018)
Ing. Vladimír Šiška (15.3.-14.9.2018)
Ing. Jana Biathová (15.9.-14.11.2018)
PhDr. Darina Kožuchová (15.11.- 31.12.2018)

Členovia vedenia:
Ing. Jana Biathová, vedúca oddelenia ekonomicko-správneho
Mgr. Jozef Fabrici, vedúci oddelenia výpožičných služieb a študovní
Mgr. Angela Kurucová, vedúca oddelenia historických fondov
Ing. Ján Krištof, vedúci oddelenia digitalizácie a správy elektronických zdrojov
Ing. Viera Nagyová, vedúca oddelenia špeciálnych fondov a služieb
Mgr. Beáta Repíková, vedúca oddelenia správy fondov
Ing. Vladimír Šiška, vedúci oddelenia Výpočtové stredisko
PaedDr. Gabriela Timková, vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov
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2. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vychádzali v roku 2018 z jej
základného poslania daného zriaďovacou listinou, plánom činností a uzavretým kontraktom
s Ministerstvom kultúry SR na sledovaný rok. Hlavným cieľom bolo plnenie stanovených úloh
a skvalitňovanie činnosti knižnice na všetkých úsekoch odborných činností, pri poskytovaní
knižnično-informačných služieb, príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a pri
vedeckovýskumnej činnosti.
Stále činnosti
- akvizícia informačných zdrojov v tlačenej i elektronickej forme rôznymi spôsobmi
nadobúdania, spracovanie nadobudnutých dokumentov a retrospektívna katalogizácia
v knižnično-informačnom systéme ALEPH 500 podľa platných národných noriem
a štandardov alebo v súlade s pravidlami uzatvorených zmlúv,- budovanie lokálneho
súborného katalógu, sekundárnych informačných zdrojov a špecializovaných bibliografických
databáz,
- ochrana a správa knižničných fondov, starostlivosť o depozitáre, zabezpečenie knihárskych
prác, revízia fondov,
- záchrana knižného kultúrneho
a konzervačných činností,

dedičstva

regiónu

v rámci

reštaurátorských

- poskytovanie knižnično-informačných služieb podľa zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach
v platnom znení a v zmysle uzavretých kontraktov, prístup k internetu a k externým
elektronickým informačným zdrojom,
- správa, údržba a rozvoj informačných a komunikačných technológií od knižničnoinformačného systému, cez ekonomické a personálne agendy až po rôzne softvérové
aplikácie, zabezpečovanie bezpečnosti IT,
- riadiaca, ekonomická a kontrolná činnosť, plnenie úloh na úseku BOZP a PO.
Dlhodobé činnosti
- spolupráca na budovaní národného súborného katalógu periodík a článkov,
- vedecko-výskumná činnosť v oblasti národnej retrospektívnej bibliografie, dejín knižnej
kultúry, biografického a historického výskumu Košíc a okolia, spolupráca s ďalšími
pamäťovými, vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v národnom i medzinárodnom meradle,
- digitalizácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, najmä starých tlačí a periodík
regionálneho charakteru, propagácie fondov a služieb prostredníctvom webovej stránky
knižnice, sociálnych sietí a ďalších foriem oslovovania verejnosti.
Krátkodobé činnosti
- kultúrno-vzdelávacie aktivity, konferencie a odborné podujatia s cieľom propagovať
odborné a vedeckovýskumné aktivity knižnice, podporovať celoživotné vzdelávanie
a zvyšovať informačnú a mediálnu gramotnosť a kultúrne povedomie verejnosti,
- edičná činnosť,
- príprava a realizácia prioritných projektov (max. 1 rok).
Uvedené činnosti predstavujú len základný rámec; okrem nich realizuje ŠVKK v priebehu
roka aj ďalšie vopred neplánované úlohy, aktivity a projekty.
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ŠVKK sa aktívne podieľa aj na rozvoji slovenského knihovníctva systematickou prácou v
rôznych 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. Ing. Viera Nagyová bola vymenovaná
za členku odbornej komisie v rámci podprogramu 5.1.Knižnice Fondu na podporu umenia na
roky 2017-2018.
Knižnica úzko spolupracuje 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 ŠVKK k 31.12.2018 dosiahol 2 247 438 knižničných jednotiek. Jeho
obsahovú štruktúru tvoria predovšetkým slovenské a zahraničné knihy a periodiká, staré a
vzácne tlače, historický knižný fond, špeciálne dokumenty, mapy, hudobniny, audiovizuálne
a multimediálne dokumenty. Prírastok knižničného fondu v roku 2018 predstavoval 12 332
kj., úbytok 6 586 kj.
2.1.1 Doplňovanie knižničného fondu
V súlade s platnou legislatívou, predovšetkým zákonom sme knižničný fond dopĺňali
povinným výtlačkom, kúpou, darom, výmenou, bezodplatným prevodom a náhradami za
stratené dokumenty.
a. Povinný výtlačok
V rámci povinného výtlačku v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch sme
získali 3500 monografií, 1 064 titulov periodík, 155 slovenských technických noriem a 2000 kj
firemnej literatúry.
Už niekoľko rokov riešime urgovanie nedodaných povinných výtlačkov zo strany
dodávateľov; v roku 2018 sme vystavili 130 urgencií na knižné publikácie s návratnosťou
52,3% (68 titulov) a približne 720 urgencií na jednotlivé čísla periodík slovenských titulov1.
Ako dôvod nedodania povinných výtlačkov vydavatelia uvádzajú nízky náklad kníh, ale
jedným z nedostatkov tohto procesu je aj neuvádzanie informácií o vydanom náklade v novo
vydaných publikáciách.
b. Nákup
Pri nákupe neperiodických i periodických dokumentov sa riadime požiadavkami používateľov
vyjadrovanými prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke knižnice,
odporúčaniami odborných pracovníkov knižnice a koncepciou akvizície (posledná je z roku
1997).
Nákupom z rozpočtových prostriedkov knižnice sme nadobudli knižničný fond vo výške
83 398 € a v rámci prioritnej úlohy MK SR (program 08T0106 Akvizícia knižničného fondu)
za ďalších 20 000 €.
Celkom nám do fondu knižnice pribudlo v roku 2018 nákupom 3 236 kníh, 223 ročníkov
periodík a 154 audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Z tohto počtu bolo 1 215
1

Celkový počet urgencií na čísla periodík predstavoval číslo 1196, z toho 720 na slovenské tituly
a 476 na zahraničné tituly
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slovenských, českých a anglických titulov (1 418 zväzkov) odborných zakúpených rámci
prioritnej úlohy programu 08T0106.
V procese akvizície bolo odoslaných 151 objednávok, spracovaných 172 faktúr a 2
dobropisy.
c. Dar
Darom sme v roku 2018 získali 1 644 kníh a 131 periodík. Z tohto počtu sa 148 monografií
a 16 periodík týkalo fondu Nemeckej knižnice GI.
d. Výmena
Výmenou sme do knižničného fondu získali v roku 2018 prírastok 166 monografií a 11
periodík.
Tabuľka č. 1. Doplňovanie knižničného fondu
Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia

Skutočnosť
(kj)

Plán
(kj)

Plnenie
plánu %

Povinný výtlačok

6 719

6 180

108,7

Monografie

3 500

3 000

116,7

Periodiká

1 064

1 000

106,4

Firemná literatúra

2 000

2 000

100,0

Normy

155

180

86,1

Nákup

3 613

3 822

94,5

Monografie

3236

3 400

95,2

Periodiká

223

232

96,1

Audiovizuálne a elektronické dokumenty

154

190

81,1

Dary

1 644

1 170

140,5

Monografie

1 315

800

164,37

Periodiká

131

110

119,1

Audiovizuálne a elektronické dokumenty

198

260

76,2

Výmena

177

110

160,9

Monografie

166

100

168,0

11

10

110,0

101

80

126,3

78

200

36,5

12 332

11 562

106,6

Periodiká
Bezodplatný prevod
Náhrady
Spolu:
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e. Bezodplatný prevod
Úrad priemyselného vlastníctva SR nám na základe zmluvy poskytoval formou
bezodplatného prevodu patentové spisy v počte 101 kj.
f.

Náhrady

Z dôvodu strát vypožičaných dokumentov zo strany používateľov bolo do knižničného fondu
spracovaných 78 kj.
2.1.2 Spracovanie knižničného fondu
a. Katalogizácia
Katalogizácia knižničného fondu v súčasnosti prebieha na dvoch útvaroch (ODSF
a OŠFS). Dokumenty sa katalogizujú v KIS Aleph 500, v štandardoch AACR2 a ISBD a
formáte MARC21. Vecný popis bibliografických záznamov od roku 2018 dopĺňame o
anglické ekvivalenty predmetových hesiel. Z dôvodu plánovaného prechodu na
katalogizačné pravidlá RDA v roku 2019 sme sa zúčastňovali seminárov organizovaných
SNK v Martine.
V procese mennej katalogizácie bolo spracovaných 8215 monografií, 1647 popisných
jednotiek periodík a 2608 špeciálnych dokumentov. Redakciou záznamov prešlo 8188
monografií a 437 gramoplatní. V procese vecnej klasifikácie bolo spracovaných 7669
monografií, 66 titulov periodík a 3294 špeciálnych dokumentov. Nadväzne na katalogizáciu
periodík bolo skompletizovaných 3037zväzkov periodík. Všetky nové prírastky kníh
a zväzkov periodík sme označili čiarovým kódom.
Odpis vyradených kníh v prírastkovom zozname predstavoval len 247 kj.; išlo o stratené
dokumenty, ktoré boli nahradené novými titulmi.
Katalogizačné záznamy sú prístupné v súbornom lokálnom katalógu ŠVKK alebo aj v
čiastkových (oddelených) katalógoch a databázach špecializovaných podľa jednotlivých
oblastí. Webová stránka umožňuje získať informácie aj o novinkách v knižničnom fonde
alebo o najvyužívanejších dokumentoch, a to vrátane ich obálok a obsahov.
b. Retrospektívna konverzia bibliografických záznamov2
Na retrospektívnej konverzii pracujeme od roku 1997 najmä v rámci prioritných projektov.
Retrokonverziou nielen dohrávame nové bibliografické záznamy, ale súčasne opravujeme aj
tie staré a odstraňujeme duplicitné. Preto sa na tejto činnosti podieľajú pracovníci niekoľkých
útvarov.
V roku 2018 pribudlo do lokálneho katalógu 10503 bibliografických záznamov monografií
(cca 15700 kj), 11251 kj (zväzkov) periodík k už existujúcim bibliografickým záznamom, 613
záznamov
audiovizuálnych
a elektronických
dokumentov
(hudobných
CD
a
príloh k časopisom) a 686 záznamov slovenských technických noriem.
Nové bibliografické záznamy periodík a zborníkov v počte 400 pribudli do katalógu aj v rámci
retrokonverzie na referáte analytického spracovania článkov.

2

Retrospektívna konverzia okrem analytického spracovania článkov
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Aj v rámci procesu revízie knižničného fondu zapisujeme do katalógu minimálne záznamy
monografií, ktoré zatiaľ nie sú v systéme Aleph 500 a vyskytujú sa len v prírastkových
zoznamoch alebo v lístkových katalógoch: na zápise 14156 takýchto bibliografických
záznamov sa podieľajú nielen pracovníci na oddelení správy fondov, ale aj vo výpožičných
službách, v študovniach, na oddelení historických fondov a spracovania fondov.
Tabuľka č. 2. Spracovanie knižničného fondu podľa druhu dokumentu

Forma spracovania / Druh dokumentu

Mer. j.

Skutočnosť

Plán

%
plnenie

Akvizičný záznam (min. záznam - monografie)

kj.

Katalogizácia menná

kj.

Monografie

kj.

8 215

7 500

109,5

Periodiká

kj.

1 647

1 400

117,6

Špeciálne dokumenty – z toho:

kj.

2 608

3 050

59,0

Normy

kj.

155

180

86,11

Firemná literatúra

kj.

2 000

2 000

51,7

Patentové spisy

kj.

101

80

126,3

Audio CD

kj.

59

60

98,3

Elektronické dokumenty

kj.

293

390

75,1

Katalogizácia vecná

kj.

11 029 10 650

103,6

Retrokonverzia monografií

záznam

10 503 11 000

95,5

Retrokonverzia noriem

záznam

Retrokonverzia audiovizuálnych a elektronických
dokumentov

záznam

Retrospektívne dohrávanie zväzkov periodík

kj.

8 242

7 500

109,9

13 156 11 950

110,1

686

340

201,76

613
11 251

500 2 250,2

c. Analytické spracovanie článkov
Priebežne sme pokračovali v budovaní 5 tematických podskupín a regionálnej podskupiny
bibliografickej databázy BIB excerpovaním a bibliografickým spracovaním článkov
z časopiseckej, novinovej a zborníkovej tlače z vedných odborov v slovenskom, českom,
anglickom a maďarskom jazyku (Tab. 3): spolu 2481 nových bibliografických záznamov,
z toho 2234 pre Súborný katalóg SR – články.
d. Participácia na národnom Súbornom katalógu periodík a článkov
V roku 2018 sme v SKP vytvorili 7 nových bibliografických záznamov / 61 nových holdingov
a aktualizovali sme 1001 záznamov/ 1 130 holdingov. Pre SKČ sme vytvorili 2234
bibliografických záznamov (údaj aj v predchádzajúcom odstavci).
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Tabuľka č. 3. Spracovanie záznamov do databázy BIB podľa tematických podskupín
Databáza

Nové záznamy

GEO (Geológia)

746

HUT (Hutníctvo)

525

Záznamy z
retrokonverzie

BAN (Baníctvo)

77

SLO (Slovensko - spoločenský život)

881

ROMANO (rómska problematika)

110

REG (Regionálny rozvoj)

142

400

Spolu

2481

400

2.1.3 Ochrana a revízia knižničného fondu
a. Ochrana fondov a prevádzka knižničných depozitov
V depozitoch ŠVKK uchovávame 2 247 438 dokumentov, ktoré sú umiestnené v budovách
na Hlavnej, Zvonárskej a Pribinovej ulici, časť sa nachádza v prenajatých priestoroch na
Pasteurovom námestí. Dispozične, vybavením a najmä hygienicky nevyhovujú najmä
pivničné priestory na Zvonárskej a Pribinovej ulici a na Pasteurovom námestí. Vysoká
vlhkosť, obmedzená výmena vzduchu a s tým súvisiace zaplesnivenie kníh a periodík
vyžadujú každý rok nemalé náklady na dezinfekciu priestorov pomocou suchej hmloviny,
resp. zaplyňovanie proti plesniam.
Pracovné činnosti súvisiace s ochranou knižničného fondu vykonávame na niekoľkých
útvaroch, a síce OSF, OŠFS a Referáte reštaurovania a konzervovania OHF.
Oddelenie správy fondov zabezpečuje tieto činnosti:


preberanie nových spracovaných kníh a periodík do depozitov podľa preberacieho
protokolu (v roku 2018: 8 682 kníh a 3 071 zväzkov periodík),



výdaj dokumentov z depozitov: 60 650 dokumentov pre absenčné výpožičky na
základe elektronických žiadaniek a 1 129 zväzkov najmä starších novín a časopisov
pre prezenčné výpožičky do študovní a na retrospektívne spracovanie,



uloženie vrátených 69 086 dokumentov späť do depozitov,



kontrolu uloženia dokumentov podľa signatúry, ich manuálnu očistu, sledovanie
teploty a vlhkosti v priestoroch depozitov,



označovanie starších dokumentov čiarovými kódmi, posuny zväzkov periodík.

Kníhviazačská dielňa pracuje najmä na väzbe, opravách a preväzbách poškodených kníh,
vyhotovuje obaly a realizuje rezačské práce. V roku 2018 sa tvrdou väzbou a preväzbou
opravilo 171 kníh, 455 zväzkov novín a časopisov a mäkkou väzbou zviazalo 493
dokumentov. Pre potreby pracovísk knižnice bolo vyhotovených 1 656 obalov a škatúľ.
Dodávateľským spôsobom sme do tvrdej väzby dali zviazať 1 350 zväzkov periodík.
Referát reštaurovania a konzervovania OHF dbá o ochranu a záchranu historického fondu
knižnice. Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému a hygienickému stavu niektorých
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depozitároch sme sa zamerali najmä na odplesnenie, dezinfekciu, náročnú očistu a
konzervovanie napadnutých tlačí vyžadujúcich viacfázové postupy. Týmto spôsobom
sme ošetrili 375 dokumentov (83,33% plánovaných). Priebežne sme vykonávali
reštaurovanie 6 historických tlačí, z ktorých 4 tlače boli v roku 2018 aj ukončené (66,6%
plánu); 821 listov (136,83% plánu) prešlo náročnými procesmi vodnej a dezinfekčnej kúpele,
neutralizáciou, doglejovaním, strojovým alebo ručným dolievaním, sušením, lisovaním,
zabrusovaním, vystužovaním listov japonským papierom. Na každú zreštaurovanú tlač bolo
vyhotovené ochranné lepenkové puzdro. V prípade 10 dokumentov bola na základe
nefunkčnej, resp. chýbajúcej väzby zrealizovaná ich preväzba.
b. Revízia fondov
V roku 2018 prešlo revíziou priebežnou 135 308 kj, (116,1 % z celoročného plánu revízií):
A. Revízia fondov v depozitoch v počte 62 147 kj.:
-

monografie so signatúrami I.12 000 – I.15 000, III.1 – III.15 000, III. 177 000 – III. 219
000, III. 240 000 - III. 242 000
periodiká signatúrnych radov C.5781, C.7177, C.7335, C.7714, C.8067 (prevažne
roky 2001-2009 presunuté v skladoch na Zvonárskej ulici)

B. Revízia špeciálnych fondov a Nemeckej knižnice GI v počte 44 106 kj.:
-

firemná literatúra v počte 8 095 kj.

-

patenty z fondu STN v počte 9 561 kj.

-

fond kníh a médií Nemeckej knižnice GI v počte 6 450 kj.

C. Revízia fondu v príručných knižniciach v počte 29 055 kj.:
- PK 20 - odd. historických fondov, PK 24 – študovňa miestnej kultúry a turizmu, PK3 –
Regionálna bibliografia, PK12 – príručná knižnica riaditeľa, PK23 – Bibliotheca
Cassoviensis, PK1 – študovňa kníh a PK2 – konzultanti.
Okrem revízie a vyraďovania zabezpečuje referát aj preberanie nových dokumentov do
depozitov periodickej i neperiodickej literatúry a vykonáva zmeny statusov v systéme
Aleph500. Zisťovaním a overovaním informácií v bibliografických záznamoch, ale aj priamo v
knižničných depozitoch sa referát podieľa na správnom zápise údajov v knižničnoinformačnom systéme.
Tabuľka č. 4. Revízia knižničného fondu

Skutočnosť
(kj)

Plán na rok
2018 (kj)

Plnenie v %

Knihy

62 147

50 000

124,29

patenty

20 000

20 000

100,00

normy

9 561

8 200

116,59

firemná literatúra

8 095

8 000

101,18

fond Nemeckej knižnice GI

6 450

6 600

97,72

26 043

23 740

109,70

135 308

116 540

113,51

Revízia

príručné knižnice
Spolu:
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c. Vyraďovanie knižničného fondu
Počet dokumentov navrhnutých na vyradenie Vyraďovacou komisiou za rok 2018
predstavoval 4 521 kj kníh a 479 zväzkov periodík. Finančná hodnota vyradených
dokumentov predstavovala 13 167,51 €.
Osobitne sa vyraďovali fondy Strediska VTI v počte 1331 kj. zahraničnej, neaktuálnej
a zastaranej firemnej literatúry a fondu Nemeckej knižnice GI v počte 255 kj. kníh a nosičov
DVD.
Straty dokumentov zapríčinené používateľmi, z ktorých väčšina bola nahradená kópiou,
novším vydaním rovnakého titulu, resp. iným titulom, predstavovali 78 dokumentov.
Tabuľka č. 5. Úbytky knižničného fondu

Úbytky

Mer. j.

Skutočnosť

Plán

% plnenie

kj.

4 521

5 000

100

Knižničné depozity:
-

monografie

-

periodiká

479

fond NK GI:

kj.

255

---

---

Firemná literatúra:

kj.

1 331

---

---

Spolu:

kj.

6 586

6 000

109,7

2.2 Knižnično-informačné služby
ŠVKK je univerzálnou verejnou vedeckou knižnicou slúžiacou nielen obyvateľom mesta
a regiónu; prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby poskytuje svoje fondy a služby
záujemcom z celého Slovenska i zo zahraničia. Základným poslaním knižnice vo vzťahu k jej
používateľom je poskytovať knižničné a špecializované informačné služby s cieľom
uspokojovať dopyt po kvalitných adresných službách a podporovať celoživotné vzdelávanie
používateľov. Na tomto poslaní sa podieľa niekoľko útvarov knižnice: OVSŠ, IDS, OŠFS,
OHF a úsek analytického spracovania článkov patriaci do ODSF.
Knižnica poskytuje svoje služby registrovaným i neregistrovaným používateľom, najmä
študentom a pedagógom košických univerzít, stredných a základných škôl, odborníkom
a vedcom z vedecko-výskumných ústavov, zamestnancom štátnej správy, podnikateľom
a pracovníkom firiem i ostatnej verejnosti.
K 31.12.2018 bolo v databáze používateľov evidovaných celkom 17 772 používateľov.
Počet používateľov vyradených v roku 2018 z evidencie predstavoval 3 005.
V roku 2018 bolo v databáze používateľov registrovaných 4 996 aktívnych používateľov,
čo predstavuje plnenie kontraktu na rok 2018 na 86,13%. Z tohto počtu je 2 704 používateľov
s obnoveným členstvom a 2 292 nových používateľov, práca s ktorými si vyžaduje viac
pozornosti.
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Graf č. 1 Trend v počte aktívnych používateľov za roky 2015-2018

aktívni používatelia
6343

6200
5427
4996

2515

2015

2641

2016
aktívni používatelia

2468

2017

2292

2018

z toho noví

Noví používatelia tvorili 45,87 % z celkového počtu registrovaných používateľov v roku 2018,
čo je o 3,14 % menej ako v roku 2017.3 Získavanie nových používateľov najmä z radov
študentov a udržanie ich záujmu o našu knižnicu aj po skončení ich štúdia je jednou z našich
priorít. V záujem tohto cieľa už niekoľko rokov intenzívne spolupracujeme so strednými
školami pri podpore ich informačného vzdelávania. Študenti stredných škôl majú pri prvej
návšteve ŠVKK absolvovanej v rámci informačnej výchovy možnosť získať bezplatne ročné
členstvo; musíme sa však zamyslieť nad tým, prečo v roku 2018 túto možnosť využilo len
8,57% zo všetkých zúčastnených študentov.
Hlavné skupiny používateľov
Aj v roku 2018 tvorili najväčší podiel používatelia vo veku 20-25 rokov, čo z celkového počtu
používateľov predstavuje 38%4, počet používateľov vo veku 26-35 predstavuje 24%5, počet
používateľov vo veku 36-45 predstavuje 12%6, počet
používateľov vo veku 46-55
predstavuje 8%7 a počet používateľov vo veku 15-19 predstavuje 7%. Používatelia nad 63
rokov tvorili 5% z celkového počtu používateľov.

3
4
5
6
7

Rok 2017 45,5%, rok 2016 42,6%, rok 2015 39,7%
Rok 2017 37,36%, rok 2016 46%, rok 2015 47%
Rok 2017 24,07%, rok 2016 20%, rok 2015 21%
Rok.2017 12,76%, rok 2016 13%, rok 2015 12%
Rok 2017 7,7%, rok 2016 7%, rok 2015 7%
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Graf č. 2 Skladba používateľov podľa veku

POUŽÍVATELIA PODĽA VEKU
63-70r.:
3%

nad 70r. :
2%

do 15r.:
.0%

15-19r.:
7%

56-62r.:
4%

46-55r.:
8%
20-25r.:
38%
36-45r.:
12%

26-35r.:
24%

Takmer polovicu z celkového počtu používateľov tvoria vysokoškolskí študenti, a to napriek
všeobecne klesajúcemu trendu8; tento fakt sa aj v našej knižnici prejavil v 7,3% poklese
počtu vysokoškolských študentov zaregistrovaných medzi rokmi 2015 a 2018. V roku 2018
tvorili poslucháči vysokých škôl 42% všetkých používateľov. Vplyv na štastistiké hodnoty u
tejto skupiny používateľov má aj skutočnosť, že väčšina študentov pochádza mimo regiónu
východného Slovenska a po ukončení štúdia v Košiciach služby našej knižnice ďalej
nevyužíva.
V roku 2018 bol rozdiel medzi počtom poslucháčov VŠ a absolventov VŠ zapísaných
v knižnici 19%. Toto číslo poukazuje na skutočnosť, že takmer pätina našich používateľov
navštevuje našu knižnicu z dôvodu štúdia, ale po jeho ukončení nemajú viac dôvod používať
naše služby aj v pracovnom procese, resp. im knižnica neponúka ďalšie služby a možnosti
na uspokojenie ich zmenených potrieb.
Návštevnosť knižnice
V roku 2018 navštívilo knižnicu fyzicky 107 177 osôb, z toho 10 490 predstavovali
návštevníci rôznych podujatí.
Služby knižnice využilo spolu 505 179 fyzických a virtuálnych návštevníkov. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi9 je to výrazný štatisticky vykazovaný pokles, ktorý je však

8

Podľa štatistík CVTI SR ich počet v roku 2017 klesol oproti roku 2015 o 13,86%.
Rok 2017: 2 460 830 návštevníkov, rok 2016:1 780 164 návštevníkov, rok 2015:1 359 500
návštevníkov
9
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spôsobený zmenenou metodikou zberu dát v prípade sledovania návštevnosti webových
stránok knižnice.10
Nová metodika zreálňuje skutočnú návštevnosť webového sídla, ktorú sme premietli aj do
kontraktu na rok 2019 pokiaľ ide o údaje o predpokladanej návštevnosti.
Graf č. 3 Skladba používateľov podľa kategórie

POUŽÍVATELIA PODĽA KATEGÓRIE
ostatní
5%

MVS
2%

30 dní
2%

vedecká hodnosť
1%

do 15 r.
0%

24 hod
5%
dôchodca
6%

študent VŠ
42%

absolvent SŠ
6%

študent SŠ
8%
absolvent VŠ
23%

Graf č. 4 Vývoj návštevnosti v rokoch 2015 - 2018

návštevnosť

2 349 679
1 554 194
1 130 459

10

V predchádzajúcich rokoch zahŕňalo toto číslo aj prístupy na webovú stránku398prostredníctvom
tzv.
002
robotov - kombajnov
rôznych
vyhľadávacích
služieb.
V
tomto
roku
ide
o
číslo,
ktoré
predstavuje
iba
229 041
225 970
151
107 177
„čistú“ návštevnosť našich webových stránok alebo on-line111katalógu.
2015 (SPOLU: 1 359 500)

2016 (SPOLU: 1 780 164)
osobne

2017 (SPOLU: 2 460 830)
on-line

2018 (SPOLU: 505 179)
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Tabuľka č. 5 Návštevnosť knižnice
Ukazovateľ

Skutočnosť

Aktívni používatelia

11

(kontrakt)

Kontrakt/
%
plán na 2018 plnenie

4 996

5 800

86,1

Počet návštevníkov (fyzických a virtuálnych)

505 179

460 500

109,7

Počet návštevníkov fyzických

107 177

120 000

89,3

96 687

110 000

88,0

10 490

10 500

99,9

398 002

340 000

117,0

148 686

110 000

135,2

249 316

230 000

108,4

z toho:
-

fyzicky prítomní návštevníci

-

návštevníci podujatí

Počet návštevníkov virtuálnych
z toho:
-

návštevníci webového sídla

-

návštevníci on-line katalógu

Graf č. 5 Formy návštevnosti

formy návštevnosti
osobná návštevnosť v službách
(96 687 os.)

návštevnosť elektronického
katalógu (249 316 os.)

návštevnosť na podujatiach
(10 490 os.)

návštevnosť webového sídla
(148 686 os.)
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osobná návštevnosť v službách

návštevnosť na podujatiach

návštevnosť webového sídla

návštevnosť elektronického katalógu

Používatelia, ktorí využili aspoň jednu autorizovanú operáciu cez systém Aleph 500
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2.2.1 Výpožičné služby
V 2018 zaznamenala knižnica v porovnaní s rokom 2017 mierny nárast v absenčných
výpožičkách a pokles v prezenčných výpožičkách a v pasívnych MVS (požiadavky MVS
z iných knižníc na dokumenty v našom fonde).

Graf č. 6 Vývoj absenčných a prezenčných výpožičiek 2015-2018

vývoj výpožičiek
204 369
204 011

521 609

2015 (SPOLU: 725 978)

146 213

150 323

180 818

175 079

2017 (SPOLU: 327 031)

2018 (SPOLU: 325 402)

459 000

2016 (SPOLU: 663 011)

prezenčné

absenčné (vrátane (M)MVS)

a. Absenčné výpožičné služby
V roku 2018 bolo z fondu knižnice absenčne vypožičaných 150 323 dokumentov.
Tabuľka č. 7 Absenčné výpožičky
Absenčné výpožičky
Výpožičný pult a referáty odboru výpožičných služieb a
študovní cez systém Aleph 500 (vrátane MVS iným
knižniciam)
Aktívna MVS a MMVS z iných knižníc
(neevidovaná cez systém Aleph 500)
Prolongácie cez systém Aleph 500
Stredisko VTI - Firemná literatúra
(neevidované cez systém Aleph 500)
Nemecká knižnica cez systém Aleph 500
SPOLU

Skutočnosť Kontrakt/plán

65 852

68 000

%
plnenie

96,8
118,8

1 069

900

80 903

75 000

115,6

235

300

78,3

2 264

2 000

113,2

150 323

146 200

102,8
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Na miernom náraste tejto služby sa podieľalo aj zavedenie víkendového vypožičania
dokumentov zo študovne kníh a študovne periodík, ako aj absenčného vypožičania
vybraných titulov nezviazaných periodík na dobu 1 týždňa.
Na celkovom počte sa Nemecká knižnica GI podieľala 2 264 absenčnými výpožičkami
a Stredisko VTI 235 absenčnými výpožičkami.
Od používateľov sme prijali 60 650 žiadaniek, o 16 688 menej ako v roku 2017. Používatelia
vykonali 12 281 rezervácií na obsadené (už vypožičané) dokumenty a knižnica poslala 10
753 oznámení o pripravených rezervovaných dokumentoch. Do centrálnej požičovne sa
vrátilo 66 770 dokumentov.
b. Prezenčné výpožičné služby
Používatelia využívali možnosť prezenčného štúdia v jednotlivých študovniach, v čitárni pri
požičovni v hale prvého kontaktu a formou on-line prístupov k plnotextovým dokumentom. Aj
keď on-line prístup znižuje záujem o tlačené periodiká, v roku 2018 sme zaznamenali mierny
nárast v prezenčných výpožičkách tlačených periodík v študovni periodík. V tejto študovni
majú používatelia k dispozícií aj prístup k databázam EZB, GALE, DOAJ a EBSCO.
V študovni odbornej literatúry a v ďalších špecializovaných študovniach s výnimkou
Bibliotheca Cassoviensis evidujeme pokles výpožičiek oproti roku 2017, ktorý súvisí aj
s celkovým poklesom návštevnosti a zníženým záujmom o prácu s tlačenými dokumentmi.
Tabuľka č. 8 Prezenčné výpožičky

Skutočnosť

Plán

%
plnenie

10 837

51 880

58 000

89,44

Študovňa periodík

5 515

80 863

77 000

105,0

InfoUSA a študovňa anglického jazyka

2 637

1 111

1 500

74,1

13 340

21 386

20 000

106,83

Stredisko VTI

2 815

10 718

10 000

107,18

Nemecká knižnica GI

2 569

3 730

4 000

93,25

Študovňa starých tlačí

127

286

700

40,85

Bibliotheca Cassoviensis

434

605

800

75,62

---

1 129

1 000

Audiovizuálne dokumenty, multimédiá

---

134

300

44,66

Mikrofilmy, mikrofiše

---

11

70

15,71

Elektronické dokumenty vrátane digitálnych

---

3 226

2 400

134,41

SPOLU

---

175 079

184 770

94,75

Prezenčné výpožičky
Študovňa odbornej literatúry

Čitáreň pri požičovni (hala prvého kontaktu)

Výpožičky do čitárne

13

Návštevnosť

12

112,9

12

Okrem návštevnosti podujatí
Ide o dokumenty zatiaľ neskatalogizované v systéme Aleph 500, ktoré sa prostredníctvom
požiadaviek evidovaných u konzultantiek (denná tlač) alebo na oddelení historických fondov (staré
tlače) prinesú používateľom do čitárne v hale prvého kontaktu.
13
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c. Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
Cieľom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) je sprostredkovať používateľom našej
knižnice dokumenty, ktoré sa vo fonde ŠVK nenachádzajú (pasívna MVS) alebo poskytnúť
iným knižniciam na požiadanie dokumenty z fondu ŠVKK (aktívna MVS).
V roku 2018 sme pre našich čitateľov prostredníctvom pasívnej MVS zadali do iných knižníc
881 žiadaniek, z čoho 601 bolo úspešných (68,21 %). V rámci pasívnej MVS sme iným
knižniciam zapožičali 1 347 dokumentov.
Požiadavky používateľov na medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS)
zabezpečuje knižnica najmä prostredníctvom SNK v Martine alebo priamo z českých
knižníc. Našim používateľom sme zo zahraničia zabezpečili 53 výpožičiek a do zahraničia
sme poslali 5 dokumentov.
Celkovo bolo prostredníctvom MVS a MMVS realizovaných 3 101 výpožičiek14. V rámci MVS
a MMVS spolupracujeme so 150 partnerskými knižnicami.
Tabuľka č. 9 MVS a MMVS
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Graf č. 7 Trend počtu výpožičiek (M)MVS v rokoch 2015 – 2018
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Oproti roku 2017 pokles o 197 výpožičiek
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Pracoviská knižnice poskytujúce výpožičné služby

a. Študovňa kníh
Návštevníci pozitívne hodnotia možnosť krátkodobých absenčných výpožičiek mimo
otváracích hodín študovne, ktoré sa zaviedli v roku 2016. V minulom roku sme z tejto
študovne absenčne požičali 824
kníh a na prezenčné štúdium bolo používateľom
požičaných 51 880 dokumentov.
b. Študovňa periodík
Študovňa ponúkala v minulom roku okrem prezenčných výpožičiek aj možnosť krátkodobého
absenčného vypožičania periodík. V sledovanom období sme z tejto študovne absenčne
požičali 367 čísel vybraných časopisov a prezenčne 80 863 čísel.
c. InfoUSA a študovňa anglického jazyka
InfoUSA bolo zriadené v roku 2014 a jeho základným poslaním je podporovať vzájomné
porozumenie medzi SR a USA. Je jedným z troch centier tvoriacich sieť InfoUSA–American
Corners na Slovensku a na jeho rozvoji aktívne participuje aj Veľvyslanectvo USA v SR.
Zabezpečuje komplexné činnosti od akvizičných procesov cez výpožičné služby až po
ochranu dokumentov a ich revíziu. V roku 2018 využilo služby centra 2 637 používateľov,
ktorí si vypožičali 4 964 výpožičiek, z toho 3 836 absenčných a 1 128 prezenčných. Centrum
poskytuje priestor na zdokonalenie sa v anglickom jazyku aj oddychové trávenie času,
podstatnou súčasťou jeho činnosti je aj príprava a realizácia podujatí. V roku 2018 sa
pripravilo 150 verejných podujatí pre 2 673 účastníkov: kultúrno-vzdelávacie podujatia
vrátane informačného vzdelávania, výučba angličtiny pre žurnalistov, pravidelné programy
Filmového klubu a Diskusného klubu; niektoré podujatia sa organizujú v spolupráci so 6
dobrovoľníkmi.
d. Nemecká knižnica Goetheho inštitútu
Činnosť tejto knižnice súvisí s Goetheho inštitútom s centrom v Mníchove. Knižnica sa
zameriava na nemecké reálie a podporu výučby nemeckého jazyka. Cieľom je udržiavať
a podporovať živý záujem mladých ľudí o Nemecko a jeho kultúru. Knižnica zabezpečuje
komplexné knižnično-informačné služby: v roku 2018 sa v nej zaregistrovalo 248
používateľov, z toho 69 nových, navštívilo ju 3 709 používateľov, z toho 1 290 účastníkov
podujatí. Knižnica poskytla 8 153 absenčných výpožičiek. (z toho 5 889 prolongácií), 3 730
prezenčných výpožičiek vrátane spoločenských a jazykových hier. Pre záujemcov pripravila
86 výchovno-vzdelávacích podujatí, napr. aj 41 filmových popoludní počas školského roka,
27 exkurzií a 14 hodín nemeckého jazyka pre študentov z Katedry germanistiky UPJŠ
v Košiciach. Prístup na internet v knižnici využilo 181 používateľov.
e. Stredisko vedecko-technických informácií
Súčasťou Strediska VTI sú aj Informačno-vedecké centrum (IVC) a Stredisko patentových
informácií (PATLIB). V roku 2018 Stredisko VTI navštívilo 2 815 používateľov, ktorí si
absenčne vypožičali 235 firemných dokumentov a prezenčne vyžiadali 10 718 špeciálnych
dokumentov. Prístup na internet využilo 1 118 používateľov. Stránka PATLIB bola
aktualizovaná o novinky získané na medzinárodnej konferencii organizovanej Európskym
patentovým úradom v Ľubľane. Pre študentov Technickej univerzity v Košiciach sa
uskutočnila prednáška o normalizácii na Slovensku.

f. Študovňa starých tlačí
Študovňa sprístupňuje formou prezenčného štúdia historický fond knižnice do roku 1918.
V roku 2018 poskytla 127 záujemcom 286 starých tlačí. Dôvodom trendu znižovania
návštevnosti študovne je najmä postupná digitalizácia historických tlačí a ich on-line
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sprístupňovanie. V rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila Deň otvorených dverí
študovne, tri exkurzie pre školy s odborným výkladom o historickom fonde.

g. Bibliotheca Cassoviensis
Bibliotheca Cassoviensis (BC) je študovňou, ktorej fond chronologicky nadväzuje na
študovňu starých tlačí; poskytuje najmä fond regionálneho charakteru s rokom vydania od
1918. Staršia regionálna periodická tlač je z dôvodu zlého fyzického stavu pripravovaná na
digitalizáciu. V minulom roku bolo v študovni prezenčne poskytnutých 605 dokumentov pre
434 používateľov. Používatelia majú k dispozícii aj prístup do elektronickej databázy
ARCANUM vyhľadávanú najmä historikmi. Služby študovne boli v priebehu roka
prezentované dvom exkurziám.

h. Študovňa turizmu a miestnej kultúry
Fond knižnice predstavuje 899 dokumentov zo zbierky Eugena Gutteka. Zbierka je v našej
knižnici sprístupňovaná na základe zmluvy o úschove uzavretej so združením Alpin Bašta
Club Košice v roku 2011. Záujem o danú zbierku je minimálny, v roku 2018 ju navštívili len 2
záujemcovia.
2.2.2 Informačné a rešeršné služby
Na poskytovaní informačných, konzultantských a referenčných služieb sa v ŠVKK podieľa
niekoľko pracovísk: Referát konzultantských služieb OVSŠ, Informačno-vedecké centrum
OSFS, Informačné a databázové centrum OD a špecializované študovne knižnice.
V roku 2018 poskytli tieto pracoviská knižnice spolu 81 986 informácií rôzneho druhu: 40
721 faktografických a 39 575 bibliografických, pričom 3 159 všetkých poskytnutých informácií
bolo podaných prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
a. Referát konzultantských služieb poskytuje informácie o službách a fondoch knižnice, o
katalógov ŠVK a iných knižníc, o spôsoboch vyhľadávania dokumentov v týchto katalógoch,
informácie zo SNB a ČNB, vybavuje telefonické požiadavky používateľov i požiadavky
dochádzajúce elektronickou poštou a na facebook. Na tomto pracovisku bolo v priebehu
roka 2018 poskytnutých v dvojzmennej prevádzke 15 170 informácií, z toho 2 010 informácií
e-mailom a 3439 odpovedí telefonicky.
b. Poskytovanie rešerší a informácií z vlastných databáz a elektronických informačných
zdrojov zabezpečovalo Informačné a databázové centrum (IDC). V roku 2018 bolo
vypracovaných 219 rešerší (84,23 % z plánu), najčastejšie z oblasti sociálnej práce,
bezpečnostného manažmentu, špeciálnej pedagogiky, medicíny, histórie, trestného,
občianskeho, správneho a obchodného práva, ekonomiky, manažmentu verejnej správy,
masmediálnej komunikácie a marketingu. Pri spracovaní rešerší boli využité online katalógy,
napr. KIS3G, medvik.cz, jib.cz, Infotrac Gale. Knižnica zaznamenáva dlhodobo nízky záujem
o túto službu. Okrem rešerší poskytlo IDC 315 referenčných informácií.
c.
Informačno-vedecké centrum (IVC) ponúka používateľom možnosť vyhľadania
dokumentov v elektronických informačných zdrojoch (EIZ). Používatelia sú osobne
inštruovaní ako správne formulovať rešeršnú požiadavku alebo si vyhotovujú rešerš
vzdialene podľa poskytnutého písomného návodu. V roku 2018 bolo zaznamenaných 711
vyhľadávaní v EIZ, cez vzdialený prístup sa k EIZ prihlásilo 10 nových používateľov
d. Študovňa InfoUSA a anglického jazyka poskytuje vybrané informácie o vlastnom
fonde, fonde hostiteľskej knižnice, informácie o USA predovšetkým v oblasti vzdelávania
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(štandardizované testy a možnosti štúdia v USA) a mobility osôb. Študovňa poskytla v roku
2018 931 referencií.
e. V Nemeckej knižnici GI bolo poskytnutých 598 odborných informácií prevažne
o vlastnom fonde, fonde GI, o možnostiach absolvovania certifikovaných skúšok
z nemeckého jazyka a podobne.
f. Stredisko VTI poskytlo v minulom roku 610 odborných informácií, z toho 12 z patentovej
oblasti.
g. Študovňa starých tlačí poskytla 78 konzultácií a náročnejších bibliografických informácií
priamo v študovni alebo e-mailom.
h. Biblioteca Cassoviensis poskytla v minulom roku náročnejších bibliograficko-informačné
služby 89 používateľom.
Graf č. 8 Záujem o rešerše v IDC za roky 2015-2018

.
Vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu na počítačoch v knižnici využilo
v minulom roku 18 696 používateľov. Aj keď je táto služba v knižnici stále žiadaná, rastie
počet používateľov využívajúcich vlastné mobilné zariadenia, ktorí do internetovej siete
vstupujú prostredníctvom wi-fi pripojenia.
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Graf č. 9 Prehľad využívania PC s prístupom na internet v rokoch 2015-2018

záujem používateľov o PC s prístupom na internet
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2.2.3 Reprografické služby a digitalizácia
Reprografické služby ponúkajú vyhotovovanie kópií z dokumentov knižnice, prípadne
z dokumentov vypožičaných v rámci MVS. Táto služba je zabezpečovaná pracovníkmi
knižnice na kopírovacích zariadeniach v OVSŠ (Hlavná 10), v študovni starých tlačí (Pri
Miklušovej väznici 1), v Stredisku VTI (Pribinova 1) a v študovni InfoUSA. V roku 2018 sme
v súlade s autorským zákonom poskytli 9109 reprografických kópií pre používateľov. Pre
potreby knižnice bolo na kopírovacích strojoch jednotlivých pracovísk knižnica vyhotovených
ďalších 13500 kópií.
Prostredníctvom samoobslužných skenerov v požičovni na Hlavnej ulici aj v Biblioteca
Cassoviensis si naši používatelia vyhotovili 31 011 skenov z knižničného fondu.
Digitalizačné pracovisko poskytlo 98 280 skenov z dokumentov vo fonde knižnice. Plnenie
plánu v oblasti digitalizácie dosiahlo 84,7%, čo bolo zapríčinené zníženou kvalitou
a atypickými rozmermi digitalizovaných objektov. Digitalizovali sa hlavne noviny rozmeru A3
často v zlom fyzickom stave. Digitalizáciou obalov a obsahov kníh z knižničného fondu
v počte 24 619 skenov sme aj v minulom roku prispievali ku obohateniu informačnej hodnoty
nášho online katalógu. Digitalizujú sa aj knihy, časopisy, firemná literatúra, normy a proces
digitalizácie sa využíva aj pri náhradách dokumentov. Po naskenovaní sú digitalizované
objekty spracovávané postupne v postprocesingu, kde dochádza k ich úprave
a rozpoznávaniu textu.
Z dôvodu ochrany fondov, ako aj pre účely poskytovania digitálnych dokumentov
používateľom digitalizačné pracovisko v roku 2018 vyhotovilo 15 692 skenov z kníh a 57 969
skenov zo seriálových dokumentov.
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2.3 Vzdelávacia činnosť a kultúrno-spoločenské podujatia
Okrem knižnično-informačných služieb sa knižnica zameriava aj na služby v oblasti
vzdelávania a organizovania podujatí rôzneho druhu. Knižnica sa aj vďaka týmto aktivitám
stala multikultúrnym centrom pre odbornú i laickú verejnosť. Z kultúrno-spoločenských
podujatí ide hlavne o výstavy, prednášky, besedy, filmové, literárne či diskusné kluby,
prezentácie literárnych a odborných diel a pod.
Vzdelávaciu funkciu plní knižnica organizovaním vzdelávacích podujatí najmä pre
pedagógov a študentov anglického a nemeckého jazyka, a tiež formou informačnej prípravy
pre študentov stredných škôl.
V roku 2018 pripravili pracovníci knižnice alebo sa podieľali na príprave 319 odborných,
vzdelávacích, informačných a kultúrnych podujatí pre odbornú i širokú verejnosť. Na
všetkých týchto podujatiach sa zúčastnilo 10 490 návštevníkov.
V porovnaní s rokom 2017 výrazne poklesol záujem o hodiny informačnej prípravy pre
študentov stredných škôl. Uskutočnilo sa 99 prednášok s prehliadkou knižnice, na ktorých sa
zúčastnilo 1 927 študentov. Poslucháči stredných škôl sa oboznámili so službami a fondmi
knižnice, možnosťou využívania informačných zdrojov a výpočtovej techniky v knižnici.
Možnosť zapísať sa za členov knižnice bezplatne počas informačnej prípravy využilo iba 165
používateľov vo veku 15–19 rokov.
Kultúrne a vzdelávacie podujatia a akékoľvek novinky v službách zverejňujeme na webovej
stránke knižnice. Ponúkané služby propagujeme aj na banneroch vo vstupných priestoroch
do hlavnej budovy a vo vitrínach mimo hlavnej budovy, napr. pri oddelení špeciálnych
fondov, Nemeckej knižnici GI a oddelení historických fondov. Propagáciu podujatí pravidelne
zabezpečujeme aj v regionálnych médiách, ďalej formou pozvánok, letákov, plagátov, na
webových stránkach cassovia.sk, infolib.sk, na facebooku, či prostredníctvom článkov
v odborných časopisoch.
Pracovníci knižnice sa zúčastnili odborných podujatí, na ktorých prezentovali nové služby
knižnice, najmä možnosť využívania digitalizovaných dokumentov.

Prehľad výstav, vzdelávacích a kultúrnych podujatí v roku 2018
a. Výstavy
Architekti Zbuškovci. Ferdinand Zbuško st. (1918 – 1995), Ferdinand Ivan Zbuško
(1944 – 1996). Výstava v spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach
a rodinou Zbuškovcov ( január – február, Pribinova 1).
Českí umelci a Slovensko. Kontakty českej a slovenskej kultúry v minulosti
v dokumentoch ŠVK Košice. Výstava v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach
a Českým centrom v Bratislave doplnená o panel s názvom „MINIOBRAZOTÉKA“
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELCOV. Úsmev a dobrá nálada. Súbor portrétov
z renomovaného medzinárodného projektu nazvaného „ART TRIBUTE - výtvarná pocta
osobnostiam“ (január – február, Hlavná 10).
O SLOVENSKOM HOMÉROVI. Život a dielo Pavla Dobšinského, kňaza, redaktora,
básnika, prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok. Výstava z fondov
ŠVK Košice pri príležitosti 190. výročia narodenia autora (január – február, Hlavná 10).
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KALENDÁRE NIE SÚ IBA DNI A ČÍSLA. Výber z fondu ŠVK v Košiciach od najstarších
do konca 20. storočia (január – december, výstavná miestnosť v západnom krídle budovy
na Pribinovej 1).
SCRIBO ET ORNATE.
Výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva
v Košiciach, odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, maliarske techniky. Kolekcia
vystavených prác o schopnosti mladého človeka vcítiť sa do úlohy knižného iluminátora v
stredoveku a kníhviazača (február – marec, Pribinova 1).
Z HISTÓRIE ŠPORTU V KOŠICKOM REGIÓNE. Výstava z fondu ŠVK v Košiciach
a súkromných archívov (február – marec, Hlavná 10).
JAZYK, PÍSMO A KNIŽNÁ KULTÚRA TIBETU. Výstava tibetského písomníctva. Výstava
o rôznych aspektoch tibetskej kultúry - súčasť festivalu ProTibet v Košiciach, pripravená v
spolupráci s OZ Viola (SK) a centrom Potala(CZ). Výstavu uviedla známa česká
etnologička PhDr. Z. Ondomišiová (marec – máj, KVC Pribinova 1).
REMESLÁ ČIAS MINULÝCH. Zanikajúce tradičné remeslá v Rumunsku očami Pavla
Kočiša. Výstava fotografií (marec – máj, Hlavná 10).
Bratia Grimmovci a súčasný rozprávkový svet. Výstava v spolupráci s Goetheho
inštitútom v Bratislave (máj - jún, KVC Pribinova 1).
Vladimír Koštial (1912-2001) – Fotografie. Výber autorovej tvorby z rokov 1950-1965,
zameraná na krajinu, vidiek a folklór. Výstava v spolupráci s rodinou autora. Kurátorka
výstavy Lucia Petrůjová z Ostravy (máj – september, Hlavná 10).
Oprášené dejiny 2. Košickí remeselníci a obchodníci v minulosti. Výstava z fondu ŠVK
v Košiciach, zo súkromných zbierok potomkov, zberateľov a fondov Štátneho archívu
v Košiciach, archívu Slovenského technického múzea v Košiciach, Východoslovenského
múzea v Košiciach a Archívu mesta Košice. Výstava venovaná pamiatke JUDr. Jána
Gašpara, propagátora regionálnej histórie (jún–september, KVC Pribinova 1).
Maľuj svoje sny. Výstava detských kresieb, malieb a plastík z celoročného výtvarného
kurzu Art academy s. r. o. 2017/2018 (20.-22.6.2018, ŠVK v Košiciach, KVC Pribinova 1).
Od svetového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Výstava k 100. výročiu
vzniku Československa z fondu ŠVK v Košiciach v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach
a Českým centrom v Košiciach. Úvodné slovo Mgr. Ondrej Ficery, PhD. (19.9.-9.11.2018,
KVC Pribinova 1).
Alžbeta Schnürerová: 60 sukien mala. Výstava fotografií mladej fotografky v Roku
európskeho kultúrneho dedičstva (2.10.-26.10.2018, Hlavná 10, požičovňa).
Oprášené dejiny 2. Košickí remeselníci a obchodníci v minulosti. Výstava z fondu ŠVK
v Košiciach, zo súkromných zbierok potomkov, zberateľov a fondov Štátneho archívu
v Košiciach, archívu Slovenského technického múzea v Košiciach, Východoslovenského
múzea v Košiciach a Archívu mesta Košice (29.10.-4.12.2018, Hlavná 10).
Vojnový album II. práporu košického cisárskeho a kráľovského 34. pešieho pluku.
Vernisáž výstavy pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny v roku 1918.
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V spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy v Humennom (12.11.2018 - 11.1.2019,
KVC Pribinova 1).
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok na dobových pohľadniciach. Výstava pohľadníc zo
zbierky JUDr. Jána Gašpara (5.12.2018 – 18.1.2019, Hlavná 10).
b . P r e d n á š k o v ý c y k l u s „NÁBOŽENSTVÁ POD LUPOU“
v spolupráci s neziskovou organizáciou CEREHIS (Centrum pre religionistiku a historické
štúdiá, n. o.):
Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť? Prednáška PhDr. Ing. Tomáša Gála, PhD.
z Univerzity Komenského v Bratislave (31.1.2018, KVC Pribinova 1).
Jeruzalem v islamskej tradícii. Prednáška Doc. Attilu Kovácsa, PhD. z Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (28.2.2018, KVC Pribinova 1).
Podoby soudobého satanizmu. Prednáška Ing. Mgr. et Mgr. Miroslava Vrzala z Filozofickej
fakulty Masarykovej univerzity v Brne (28.3.2018, KVC Pribinova 1).
První Čechoslováci ve Lhase a jejich vnímání tibetského buddhismu. Prednáška Doc.
PhDr. Luboša Bělku, CSc., z Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (25.4.2018,
KVC Pribinova 1).
Verili starovekí Minojčania a Egypťania v podobné božstvá? Prednáška Mgr. Veroniky
Dubcovej - Institut für Klassische Archäologie, Universität Wien (30.5.2018, KVC Pribinova
1).
Náboženstvo Churritov a ich krvavé rituály v starovekom Urkeši. Prednáška Mgr. Tibora
Sedláčka, PhD.,zo Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev pri SAV v Bratislave
(27.6.2018, KVC Pribinova 1).
c . P r e d n á š k o v ý c y k l u s „KOŠICKÁ EGYPTOLOGICKÁ JESEŇ“
v spolupráci s neziskovou organizáciou CEREHIS (Centrum pre religionistiku a historické
štúdiá, n. o.):
Jak se kope v Abúsíru a objev hrobky inspektora kadeřníků královského paláce
Anchirese. Prednáška Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkovej, PhD.,z Českého egyptologického
ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (12.9.2018, ŠVK v Košiciach, KVC
Pribinova 1).
Smrť je len začiatok - Proces balzamovania u starých Egypťanov. Prednáška Doc.
PhDr. Kvety Smolárikovej, PhD. z Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty
Univerzity Karlovej v Prahe (10.10.2018, KVC Pribinova 1).
Nielen zlato – kovy v starovekom Egypte. Prednáška Mgr. et Mgr. Martina Odlera
z Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
(7.11.2018, KVC Pribinova 1).
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V zemi slunečného boha – Egypt v době 5. dynastie. Prednáška Doc. Mgr. Jaromíra
Krejčího, PhD. z Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej
v Prahe (12.12.2018, KVC Pribinova 1).
d. Konferencie, prednášky, prezentácie kníh a ďalšie podujatia
SLOVENSKO A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA. Medzinárodná vedecká konferencia pri
príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny v roku 1918. V spolupráci s Klubom
vojenskej histórie Beskydy v Humennom (22.- 23.2.2018,KVC Pribinova 1).
Americká diplomacia a médiá v ére dezinformácií. Prednáška spojená s diskusiou
v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR (15.2.2018, KVC Pribinova 1).
Spoločenské hry. Rôzne spoločenské hry pre malých aj veľkých v slovenčine aj angličtine
(26.2.2018, InfoUSA, Hlavná 10).
Reel Rock 12 - Hory a mesto. Premietanie filmu spojené s diskusiou v spolupráci
s Festivalom horského filmu a dobrodružstva Hory a Mesto a Veľvyslanectvom USA v SR
(27.3.2018, KVC Pribinova 1).
Mentor Network Program. Mentorské stretnutie manažérov z významných firiem so
študentmi vysokých škôl v spolupráci s Americkou obchodnou komorou a Veľvyslanectvom
USA v SR (11.4.2018, ŠVK v Košiciach, KVC Pribinova 1).
Jana Micenková: Sladký život. Prezentácia knihy poviedok a beseda s jej autorkou,
finalistkou súťaže Anasoft Litera a ilustrátorkou knihy Veronikou Korečkovou (19.4.2018,
KVC Pribinova 1).
Kolorit slovenského ornamentu 2018. Spoluorganizanie tradičnej súťaže spoločne so
súkromným múzeom HUMNO a Maticou slovenskou v Košiciach. Na Hlavnej 10 sa
sústreďovali práce z celého mesta, dokonca i zo zahraničia.
Štúrov Zvolen. Regionálne kolo súťaže v rétorike pre žiakov a študentov v spolupráci so ZŠ
Hroncova, Košice a Úniou žien Slovenska (30.4.2018, KVC Pribinova 1).
Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti. Prezentácia knihy vedúceho
katedry histórie UPJŠ v Košiciach Doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD. (23.5.2018, ŠVK
v Košiciach, KVC Pribinova 1).
Dobrovoľnícky program v InfoUSA. Odovzdávanie certifikátov o dobrovoľníckej činnosti.
Podujatie v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR – vyhodnotenie dobrovoľníckych
programov uskutočnených v školskom roku 2017/2018 (22.8.2018, InfoUSA , Hlavná 10).
Vladimír Štollmann – Vladimír Laubert – Mária Laciková. Jakutské Oloncho. Prezentácia
knihy za účasti autora Vladimíra Štollmanna. Kniha vznikla po úspešnej spolupráci Technickej
univerzity vo Zvolene so Severovýchodnou federálnou univerzitou M. K. Ammosova Jakutsk
(5.9.2018, KVC Pribinova 1).
Dejiny nemecko-slovenskej diplomacie: následky, účinky a poučenie. Prednáška pri
príležitosti 25. výročia nemecko-slovenských vzťahov a 25 rokov Nemeckej knižnice
Goetheho inštitútu v spolupráci s Veľvyslanectvom SRN v Bratislave. Tlmočená prednáška
historikov Matthiasa Dornfelda a Enrica Seewalda k historickým udalostiam, so zreteľom na
oblasť diplomacie v rokoch 1922-1993 (26.9.2018, KVC Pribinova 1).
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Konzulárne a notárske služby. Poskytovanie špecializovaných služieb usporiadané
v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR (27.9.2018, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Recitačná súťaž. Podujatie v spolupráci s Okresnou
organizáciou Únie žien Slovenska Košice IV (28.9.2018, KVC Pribinova 1).
Éva Gyulai: Régi Diárium – Clementis János fancsali evangélikus lelkész naplója,
1719-1760 (dennik evanjelickeho farárapôsobiaceho v 18. storočí). Knihu predstavil historik
prof. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove v slovenskom jazyku
(3.10.2018, KVC Pribinova 1).
Štúdium v USA. Podujatie v spolupráci s Fulbrightovou komisiou v SR a EducationUSA –
poradenstvo o možnosti vzdelávacích mobilít (22.10.2018, InfoUSA, Hlavná 10).
Môj americký príbeh. Panelová diskusia spojená so stretnutím zástupcov Veľvyslanectva
USA v SR a Fulbrightovej komisie v SR (23.10.2018, kino Úsmev, Kasárenské nám. 1).
Halloweenska kvapka krvi. Podujatie v spolupráci s Americkou obchodnou komorou
(24.10.2018, KVC Pribinova 1).
Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 19181920. Prvá časť vedeckej konferencie v spolupráci s nadáciou CEREHIS, n. o. (14.11.2018,
KVC Pribinova 1).
Work&Travel program a štúdium v USA. Podujatie v spolupráci s agentúrou
zabezpečujúcou študentské mobility – poradenstvo o možnosti vzdelávacích mobilít
(14.11.2018, InfoUSA, Hlavná 10).
XXV. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany - Krajské výberové kolo Košice
2018. Podujatie v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska Košice IV
(16.11.2018, KVC Pribinova 1).
Stretnutie s prekladateľkou z nemeckého jazyka Paulínou Šedíkovou-Čuhovou.
Prezentácia najnovších prekladov: F. Micieli: Viem len, že môj otec má veľké ruky, P. Mercier:
Nočný vlak do Lisabonu, J. Zeh: Prázdne srdcia (20.11.2018, ŠVK v Košiciach, KVC
Pribinova 1).
Cesta k porozumeniu (80 rokov od Viedenskej arbitráže). Diskusia pri príležitosti výročia
tejto udalosti v spolupráci s Katedrou histórie UPJŠ v Košiciach (22.11.2018, ŠVK
v Košiciach, KVC Pribinova 1).
e. Výstavy zapožičané iným inštitúciám
„O slovenskom bohémovi“. Život a dielo Pavla Dobšinského, kňaza, redaktora, básnika,
prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok“ zapožičaná Domu Matice
slovenskej v Galante, v júni požičaná MO Matice slovenskej v Tisovci do Mestskej knižnice
v Tisovci a v septembri putovala do MO Matice slovenskej v Pustých Úľanoch.
„Košická bohéma na stránkach časopisu Kassai Szinházi Ujság“ prezentovaná v máji
a júni v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach (ŠDK), neskôr ju ŠDK uviedlo v poľskom
Rzeszowe.
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V októbri si ŠDK požičalo výstavu „Českí divadelníci a hudobníci v Košiciach po roku
1918“.
Výstavu „Od vojnového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov“ si v novembri
požičala Zemplínska knižnica v Trebišove.
f. Pravidelné podujatia
Diskusný klub v InfoUSA. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-jún a septemberdecember, každý utorok, InfoUSA, Hlavná 10).
Filmový klub v InfoUSA. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-jún a septemberdecember, každú stredu, InfoUSA, Hlavná 10).
Premietanie filmov v Nemeckej knižnici GI (január-jún a september-december, každú
stredu, KVC Pribinova 1).
Angličtina pre novinárov. Podujatie v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR (marec-jún,
každý pondelok a stredu, Salónik/InfoUSA, Hlavná 10).

2.4 Bibliografická a výskumná činnosť
ŠVKK je od roku 2009 držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum
vydaným MŠVVaŠ. Bibliografická a výskumná činnosť sa vykonávaná najmä na OHF, ktoré
v roku 2018 pokračovalo v rozpracovaných vedeckovýskumných projektoch zameraných na
dejiny knižnej kultúry a historický a biografický výskum regiónu východného Slovenska.
Výskum vyžadoval bádanie nielen v tlačených publikáciách, ale aj v archívnych prameňoch
vyžadujúcich znalosť cudzích jazykov a pomocných vied historických.
V roku 2018 sme organizačne zabezpečili viacero podujatí určených pre odbornú verejnosť,
ktoré boli venované významným výročiam našich dejín:


Medzinárodnú vedeckú konferenciu v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy
pod názvom Slovensko a 1. sv. vojna (22.–23. február 2018) za účasti
prednášajúcich zo Slovenska a okolitých krajín. Štúdie sú publikované
v rovnomennom konferenčnom zborníku.



Spoluorganizovanie konferencie Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske
zvraty na vidieku v rokoch 1918 -1920, ktorá sa pod gesciou CEREHIS, n. o. konala
v troch mestách východného Slovenska (14. november 2018).



Viedenskej arbitráži a udalostiam, ktoré po nej nasledovali, bola venovaná verejná
diskusia Cesta k porozumeniu, organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie UPJŠ
v Košiciach a Fórom inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne. Prvá svetová vojna
bola predmetom výstavy s názvom Vojnový album II. práporu rakúsko-uhorského
„košického“ 24. pešieho pluku (1914 – 1915).



Výsledky biografického a historického výskumu prezentovala výstava o významných
Košičanoch Oprášené dejiny 2. Košickí remeselníci a obchodníci v minulosti.
Vernisáž spojená s prednáškou sa uskutočnila 13. júna 2018 za bohatej účasti
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potomkov osobností Košíc.


Putovná výstava Košická Bohéma na stránkach časopisu Kassai Szinházi Ujság bola
v priebehu roka inštalovaná v maďarskom meste Encs, v Štátnom divadle v Košiciach
a na medzinárodnom divadelnom festivale Trans/Misie 2018 v poľskom Rzeszowe.



Pripravili sme besedu s autorkou knihy Sladký život Janou Micenkovou, ktorá bola
zaradená medzi desiatku najlepších v súťaži Anasoft Litera 2018 a prezentáciu knihy
Évi Gyulai Régi Diárium.



Svojimi odbornými poznatkami sme prispeli pri zostavovaní výstavy
Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Človek fotografický. Košickí
fotografi v medzivojnovom období 1918 – 1938.

Výskum realizujeme aj v pamäťových inštitúciách: v roku 2018 sme pripravili odborné štúdie
na rôzne témy, ktoré boli prezentované na vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí,
alebo boli vydané v odborných časopisoch a zborníkoch15. Spolupráca s dlhoročnými
partnermi sa rozšírila aj na ďalšie vedné a kultúrne inštitúcie na Slovensku a v Maďarsku, jej
výsledkom boli už spomenuté spoločné projekty.
V sledovanom období pracovníci referátu starých tlačí bibliograficko-analytickým popisom
spracovali 701 bibliografických záznamov o starých tlačiach (107,84 % plánu). Pozornosť
bola zameraná predovšetkým na slovacikálne tlače (územne a jazykovo) do 1918 a tlače 16.
a 18. storočia neslovacikálneho charakteru. Knižnica je riešiteľom celoslovenskej úlohy
Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, v rámci nej boli
spracovávané tlače biskupskej knižnice v Košiciach deponované v priestoroch TFKU.
Priebežne je robená redakcia záznamov, verifikácia, dopĺňanie údajov na základe nových
výskumov, prelinkovanie konvolútov v databáze historického fondu a priradzovanie
zaujímavého obrazového materiálu k záznamom. Všetky spracované tituly sú on-line
prístupné v elektronickom katalógu knižnice v databáze HIS. Zároveň sa začali počiatočné
prípravy na vydanie katalógu Súpis zahraničných periodík vydaných do roku 1918 vo fonde
ŠVKK, 1. časť, ktorý bude zahŕňať uvedené dokumenty nachádzajúce sa vo fonde knižnice
Právnickej akadémie. Vzhľadom na kompletizáciu stavu zachovania historického fondu v
ŠVKK sme aj v roku 2018 pokračovali v heuristike tlačí vydaných do roku 1918 na základe
zdigitalizovaného signatúrového katalógu. Prioritne sme sa zamerali na fyzicky presun tých
tlačí do depozitu oddelenia historického fondu, ktoré spadajú do aktuálnych
spracovateľských projektov.
V rámci úlohy Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov 1901 – 1918 Referát
retrospektívnej bibliografie excerpoval periodiká vydávané v historickom regióne Spiša
a Gemera – spolu bolo za sledované obdobie spracovaných 895 bibliografických záznamov
(111,87% plánu), záznamy sú sprístupnené v on-line katalógu knižnice. Na referáte
pokračuje biografický výskum Košíc a okolia. V priebehu roka bolo doplnených a
novovytvorených 214 personálnych hesiel (107% plánu) k ďalším častiam Lexikónu
Košičanov 1848 –1938. Práce na tejto úlohe výrazne poznačil náhly odchod JUDr. J.
Gašpara, ktorý bol jedným zo spoluautorov diela. Po presune mikrofilmov do depozitu
študovne Bibliotheca Cassoviensis sa v roku 2018 uskutočnilo triedenie a zápis mikrofilmov
periodík z fondu ŠVKK (spracovaných 70 titulov a 429 ročníkov – zatiaľ iba v textovom
súbore), ktorý bude sprístupnený na webovej stránke knižnice. Táto časť fondu je málo
využívaná najmä z dôvodu značne zastaraného čítacieho stroja na tento typ dokumentov.
15

Zoznam publikačnej a edičnej činnosti je uvedený v rámci Prílohy č. 2 „Publikačná činnosť
zamestnancov, edičná činnosť knižnice a mediálne výstupy o ŠVKK za rok 2018“
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2.5 Knižnično-informačné technológie
Úsek informačných technológií (ÚIT) zabezpečuje prevádzku informačných technol knižnice
s dôrazom
na minimalizovanie výpadkov, zabezpečovanie informačnej bezpečnosti
a zavádzanie nových technológií.
V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami knižnice sa ÚIT zameral na plnenie nasledujúcich
plánovaných úloh v rámci modernizácie a prevádzky IT knižnice:
Vytvorenie zabezpečeného prístupu k WiFi sieti knižnice: Riadeným pripojením sme
zvýšili bezpečnosť WiFi siete. Do WiFi siete sa môžu návštevníci knižnice pripojiť len ako
host s obmedzením pripojenia na polhodinu alebo ako čitateľ s 24hodinovým limitom
pripojenia na deň. K tomuto účelu bol zakúpený mikroserver v cene PC.
Online platby pre čitateľov knižnice: Úloha je rozpracovaná, nebola ukončená, pretože
nedošlo zo strany knižnice k uzavretiu zmluvy s bankou.
Náhrada 33 PC nadobudnutých pred rokom 2009, notebooku a dataprojektoru: Podaný
prioritný projekt nebol schválený. Presunom rozpočtových prostriedkov z miezd sme v
decembri zakúpili 24 PC a monitorov a postupne ich rozmiestnili na vybrané pracoviská.
Náhrada servera pre archiváciu a sprístupňovanie digitálnych objektov (prioritný
projekt)
Zabezpečenie prevádzky IS: Po otestovaní sme spustili do prevádzky poslednú verziu 23
systému Aleph 500.
Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti sieťovej infraštruktúry
Zabezpečenie funkčnosti IT zariadení a reprografického materiálu pre pracoviská: V
tabuľke č. 10 je prehľad prostriedkov vynaložených podľa účelu; v tabuľke č.11 podľa
použitia.
Správa, vývoj a aktualizovanie WWW stránky knižnice
Posielanie avíz, upomienok, zastupovanie na súde pri vymáhaní nevrátených
dokumentov, výroba čitateľských preukazov: Výsledky sú v tabuľke č.12.
Kopírovanie pre náhrady dokumentov: Plnenie je menšie ako predpokladané hodnoty,
a to z dôvodu nižšieho počtu náhrad dokumentov, a tiež zavedením on-line registrácie
používateľov, čoho následkom je zrušenie potreby kopírovať registračné formuláre pre
používateľov.
Dohľad nad ochranou osobných údajov a zabezpečovanie informačnej bezpečnosti:
Pripravili sme potrebné dokumenty a opatrenia k uplatneniu GDPR v knižnici.
V minulom roku sme zaznamenali jeden bezpečnostný incident, keď pri stavebných prácach
v susednej budove bol prerušený optický kábel, ktorým knižnica pristupuje na internet.
K vyriešeniu incidentu došlo v nasledujúci deň; k prerušeniu prevádzky knižnice nedošlo, iba
ku krátkemu výpadku internetových služieb knižnice.
Tabuľka č. 10 (v Eur)

Modernizácia

14 257,00

Náhrady IT

16 974,00

Prevádzka

13 728,00
SPOLU €

44 959,00
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Tabuľka č. 11 (v EUR)

HW

31 252,00

SW

1 079,00

Služby

11 839,00

Údržba

789,00
SPOLU €

44 959,00

Tabuľka č. 12 (v EUR)

Ukazovateľ
Avíza
Rezervovanie dokumentov
Upozornenia na nevrátenie dokumentov
Pokus o zmier
Advokátske upomienky
Súdne podania
Výroba čitateľských preukazov

Plán
12 000
15 000
5 500
1 000
500
70
350

Plnenie
10 753
12 800
5 387
1 058
485
67
340

%
89,6
85,3
97,9
105,8
97,0
95,7
97,1

2.6 Riadiaca činnosť
V oblasti riadenia sa činnosť knižnice zameriavala na plnenie strednodobých i priebežných
úloh, tvorbu prioritných projektov, kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárnosti knižnice a
aplikácii záverov z porád vedenia i jednotlivých útvarov.
Organizačná štruktúra knižnice zostala sa v roku 2018 nezmenila. V rámci úseku knižničných
činností bola zriadená Komisia pre služby ako poradný orgán štatutára. Jej hlavnou náplňou
je organizovanie a skvalitňovanie knižničných služieb.
Riadenie knižnice bolo poznamenané úmrtím štatutára knižnice v marci 2018. V období od
15. marca 2018 do 14. septembra 2018 zastával funkciu povereného štatutára Ing. Vladimír
Šiška, od 15. septembra 2018 do 14. novembra 2018 Ing. Jana Biathová. Nová riaditeľka
ŠVKK bola do tejto funkcie menovaná dňom 15. novembra 2018.
Za účelom prevádzky knižnice a jej ďalšieho rozvoja bolo spracovaných niekoľko
štatistických alebo súhrnných materiálov o ŠVKK:


Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017/ sprac. Gabriela Timková
a Jana Biathová. Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018.
76 s.



Plán hlavných úloh na rok 2018. Zost. Jozef Fabrici. Košice, Štátna
vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 25 s.



Ročný výkaz o knižnici KULT (MK SR)10 - 01



Odpočet činnosti ku: Národný program rozvoja životných podmienok
osôb so zdravotným postihnutím - odpočet opatrení za roky 2016 –
2017
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Odpočet činnosti ku: Integračná politika Slovenskej republiky – žiadosť
o podklady za rok 2017 - elektronický list.



Odpočet činnosti ku: Stratégia prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 za roky 2016
a 2017



Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji za rok 2017



Ročný zber dát výskumu a vývoja organizácie za rok 2017

3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE

Štátna vedecká knižnica v Košiciach uzavrela s Ministerstvom kultúry SR kontrakt na rok
2018 č. MK – 4859/2017-341/17166 v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa
18.12.2002.
3.1. Vyhodnotenie kontraktu
K 31.12.2018 knižnica napĺňala ciele a ukazovatele kontraktu takto:
a. Odborné činností


Zabezpečiť rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 3 400 knižničných
jednotiek – nákupom bolo získaných 3 613 kj, z toho 3 236 kj monografií: úloha
plnená na 106,26 %.



Poskytnúť minimálne 320 000 absenčných a prezenčných výpožičiek – spolu bolo
zrealizovaných 325 402 výpožičiek: úloha plnená na 101,68 %.



Získať minimálne 5 800 aktívnych používateľov a 120 000 návštevníkov, spolu s online návštevníkmi 450 000 návštevníkov – k 31.12.2018 evidujeme
4 996
používateľov: úloha splnená na 86,13 %, návštevnosť predstavovala 505 179
návštev, z čoho fyzická návštevnosť 107 177 osôb: úloha splnená na 89,31 %.



Zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničných jednotiek –
prírastok 12 332 kj, spracovaných 13 156 kj, spracovanie prebieha priebežne.
V tomto počte sú zahrnuté aj dokumenty, ktoré boli získané akvizíciou v decembri
2017 a ich spracovanie prešlo do roku 2018.

b. Vedeckovýskumné činnosti


Zabezpečiť práce na 8 vedeckovýskumných úlohách – jednotlivé výskumné úlohy sa
riešia priebežne na oddelení historických fondov a referáte analytického spracovania
článkov ODSF. Na referáte analytického spracovania článkov ODSF od začiatku roku
2018 prebieha výskum a prieskum na vznik novej bibliografie pod názvom „Hámre
v Čechách a na Slovensku – vznik a zánik“. Bibliografia sa bude týkať jednotlivých
oblastí Čiech a Slovenska, v ktorých sa rozmáhala ťažba kovov a následné
spracovanie v hámroch.
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Spolupracovať na 1 vedeckovýskumnej úlohe – OHF dlhodobo participuje na
výskumnej úlohe v oblasti dejín knižnej kultúry.



Autorsky zabezpečiť jedno dielo najmä z oblasti knižničného výskumu, múzejníctva,
vednoodborovej, personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky – Oddelenie
historických fondov pripravilo konferenčný zborník Slovensko a 1. svetová vojna,
ktorého editovanie bolo ukončené v decembri 2018 a titul bol daný do tlače. Referát
analytického spracovania článkov ODSF vydal 2 bibliografie: Rómske umenie a
Rudolf Schuster – prezident, spisovateľ, cestovateľ: výberová bibliografia za roky
2004 – 2018 : úloha je splnená na 100 %.



Pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických
informácií spracovať 4 450 dokumentov. Pracovníci knižnice spracovali 4 077
bibliografických záznamov, z toho 2 481 na Oddelení doplňovania a spracovania
fondov a 1 596 na Oddelení historických fondov: úloha je splnená na 91,61%.
Pre bibliografiu s názvom „Rudolf Schuster ...“ bolo z tlače a internetových zdrojov
vyexcerpovaných 650 záznamov, ktoré neboli spracované do databázy. Plán 3 000
bibliografických záznamov pre našu vlastnú databázu článkov bol splnený len na
82,7% z dôvodu práce na bibliografii „Rudolf Schuster ...“ a v poslednom štvrťroku
2018 aj pre dlhodobejšiu práceneschopnosť na referáte analytického spracovania
článkov.



Zorganizovať jedno vedecké podujatie - ŠVKK organizačne zabezpečila
a zorganizovala dve podujatia: konferenciu Slovensko a 1. svetová vojna a
konferenciu Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku
v rokoch 1918 – 1920: úloha je splnená na 100 %.

3.2. Vyhodnotenie prioritných projektov
08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov
Čiastka 20 000,00 EUR bola použitá na akvizíciu - 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,
encyklopédie a príručky. Celkovo bolo zakúpených 1215 titulov/ 1418 kj. slovenských,
českých a anglických titulov odborných publikácií.
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Čiastka vo výške 15 000,00 EUR bola použitá na retrokonverziu záznamov dokumentov z
lístkového katalógu, ktoré sa zatiaľ nenachádzajú v systéme Aleph 500, resp. v on-line
katalógu ŠVKK, zlučovanie duplicitných záznamov, ako aj spracovanie záznamov
dokumentov podľa prírastkových zoznamov. V roku 2018 sme spracovali v rámci projektu 10
503 záznamov monografií. K bibliografickým záznamom bolo pridaných cca 16.000
záznamov o exemplároch. Na tejto úlohe sa podieľali pracovníci ODSF, OVSŠ, OHF a OSF.
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Zo schváleného rozpočtu 9 469,00 EUR bol zakúpený server pre archiváciu
a sprístupňovanie digitálnych objektov ako náhrada zastaraného, ktorý sa používal pri
spracovaní a sprístupňovaní digitálnych objektov ŠVK v Košiciach od roku 2008. Obnovou
zastaraného servera dokážeme zabezpečiť na určité obdobie plynulé poskytovanie služieb a
ich modernizáciu.
Tabuľkové vyjadrenie čerpania finančných výdavkov na prioritné projekty je v časti 4.3 tejto
správy.
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4. Rozpočet organizácie
Tab. č. 13 Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31. 12. 2018 (EUR)

Ukazovateľ
a
Príjmy celkom, z toho:
200 Nedaňové príjmy, z
toho:
210 Príjmy z vlastníctva
majetku
220 Administratívne a iné
poplatky

Skutočnos
ť 2017

Schválený
rozpočet
2018

Upravený
rozpočet
2018

Skutočnosť
2018

%
čerpania
4:3

1

2

3

4

5

Index
18/17x100

4:1
6

47 433

42 000

42 000

43 140

102,71

90,95

47 433

42 000

42 000

43 140

102,71

90,95

973

960

960

1 040

108,33

106,89

42 506

41 040

41 040

39 624

96,55

93,22

230 Kapitálové príjmy
290 Iné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
600 Bežné výdavky, z
toho:
610 Mzdy, platy služ.
príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok
do poisťovní
630 Tovary a služby, z
toho:

3 954

2 476

62,62

1 316 423

1 356 483

1 455 201

1 455 201

100,00

110,54

665 230

719 650

752 539

752 539

100,00

113,12

231 811

230 849

261 219

261 219

100,00

112,69

412 499

398 551

425 909

425 909

100,00

103,25

631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda
a komunikácie

1 778

1 700

2 577

2 577

100,00

144,94

146 628

146 000

132 269

132 269

100,00

90,21

633 Materiál

100 064

95 670

127 907

127 907

100,00

127,83

3 548

4 860

4 504

4 504

100,00

126,94

20 454

35 300

21 899

21 899

100,00

107,06

636 Nájomné za nájom

2 232

2 200

2 237

2 237

100,00

100,22

637 Služby
640 Bežné transfery, z
toho:

137 795

112 821

134 516

134 516

100,00

97,62

6 883

7 433

15 534

15 534

100,00

225,69

313

333

313

313

100,00

100,00

3 358

3 358

100,00

634 Dopravné
635 Rutinná a štand.
údržba

Členské príspevky
Odstupné
Odchodné

2 402

4 000

8 036

8 036

100,00

334,55

Náhrada príjmu
700 Kapitálové
výdavky, z toho:

4 168

3 100

3 827

3 827

100,00

91,82

0

0

9 469

9 469

100,00

710 Obstar. kapitál. aktív
9 469
9 469
100,00
Výdavky celkom (BV +
KV)
1 316 423 1 356 483
1 464 670
1 464 670
100,00
Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky

111,26
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4.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2018
Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2018
určené tieto záväzné ukazovatele:

boli

Tab. č. 14 Prehľad záväzných ukazovateľov k 1.1.2018

Ukazovateľ

Klasifikácia

Schválený
rozpočet

Príjmy ŠR celkom (zdroj 111)

kat. 200

42 000

Bežné výdavky spolu (zdroj 111), z toho:
01.3.3 Iné všeobecné služby, z toho:
- mzdy a platy (610)
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti, rekreácie, kultúry a
náboženstva

kat. 600

1 356 483
1 355 483
719 650

kat. 610

Limit počtu zamestnancov

1 000
81

Rozpočtovými opatreniami v roku 2018 došlo k postupnej úprave záväzných ukazovateľov:
RO č. 1 - zvýšenie rozpočtu BV v kat. 630 o 35.000 € na financovanie prioritných projektov:
1. „Akvizícia knižničného fondu 2018“ o sumu 20.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku
programovej štruktúry 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných
fondov.
2. „Retrokonverzia katalógov“ o sumu 15.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku programovej
štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva.
RO č. 2 - zvýšenie rozpočtu KV v kat. 710 o 10.000 € na realizáciu prioritného projektu:
„ŠVK KE - Server pre archiváciu a sprístupňovanie digitálnych objektov “ , č. IA 36 863 .
Úprava bola vykonaná v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva.
RO č. 3 - zvýšenie rozpočtu BV v kat.:
600 Bežné výdavky spolu ................................................ + 63.540 €,
v tom:
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a OOV ........................... + 47.089 €
620 Poistné a príspevok do poisťovní ........................... + 16.541 €
Úprava bola vykonaná v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť.
RO č. 4 - presun z kategórie 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a OOV v čiastke 14.200 €, do
kategórie 630 Tovary a služby na obnovu zastaraných osobných počítačov.
RO č. 5 - zvýšenie rozpočtu BV v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť celkom 178 €
na zabezpečenie vybilancovania kultúrnych poukazov na rok 2018.
RO č.6 - zníženie rozpočtu KV v kat. 710 o nevyčerpané zdroje vo výške 530,86 € pri
realizácii prioritného projektu:
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„ŠVK KE - Server pre archiváciu a sprístupňovanie digitálnych objektov “ , č. IA 36 863 .
Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov stanovený na 81 v roku 2018 nebol prekročený.
Tab. č. 15 Prehľad záväzných ukazovateľov k 31.12.2018

Ukazovateľ

Klasifikácia

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet
k 31.12.2018

Príjmy celkom (zdroj 111)

200

42 000

42 000

Bežné výdavky spolu (zdroj 111), z toho:
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť,
z toho:
mzdy a platy (610)
Bežné výdavky 08T 01 spolu
08T 0106 Projekt akvizície knižničných
fondov
08T 0109 Stratégia rozvoja slov.
knihovníctva
Limit počtu zamestnancov

600
600
610

1 356 483
1 356 483
719 650

1 455 201
1 420 201
752 539

600

-------

35 000
20 000

600

15 000
81

81

Kapitálové výdavky spolu (zdroj 111), z toho:
08T 0109 Stratégia rozvoja slov.
knihovníctva

710

9 469,14

Záväzný ukazovateľ príjmov stanovený vo výške 42.000 € dosiahol k 31.12.2018 výšku
43.140 €, čo predstavuje plnenie na 102,7%
Záväzný ukazovateľ čerpania bežných výdavkov schválený vo výške 1.356.483 € bol
v priebehu roka upravený na 1.455.201 € a k 31.12.2018 v rovnakej výške aj vyčerpaný
Záväzný ukazovateľ miezd a platov schválený vo výške 719.650 € bol k 31.12.2018
upravený na sumu 752.539 € a vyčerpaný na 100 %
Záväzný ukazovateľ bežné výdavky 08T 01 vo výške 35.000 € upravili rozpočet organizácie
rozpočtovým opatrením č. 1
Záväzný ukazovateľ kapitálové výdavky vo výške 9.469,14 € navýšil rozpočet organizácie.
Čerpanie 100 %.
Limit zamestnancov stanovený vo výške 81 bol dodržaný.
4.2 Príjmy organizácie
Pre rok 2018 bol v oblasti príjmov stanovený minimálny limit vo výške 42.000 €.
K 31.12.2018 dosiahla organizácia príjmy v celkovej výške 43.140 € čo predstavuje splnenie
záväzného ukazovateľa na 102,7% .
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Tab. č. 16 Vývoj vlastných príjmov (kat. 200)

Ukazovateľ (v EUR)

2013
*

2014
**

2015
***

2016
****

.2017
*****

2018
******

Nedaňové príjmy - rozpočet
Nedaňové príjmy - skutočnosť

54 724
57 446

51 724
55 095

48 600
49 853

42 000
42 898

42 880
47 433

42 000
43 140

Pozn.: + kultúrne poukazy v hodnote * 342 €,** 303 €, ***278 €, ****246 €,*****206 €, ******178 €

Hlavnými príjmami knižnice sú príjmy:
- z cirkulovanej výpožičnej služby, z kopírovania, z tvorby rešerší, z predaja vlastnej edičnej
činnosti (65,87%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch), podpoložka 223001
- upomienky, náhrady kníh, súdne vymáhanie (25,49%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch),
podpoložka 222003
- z prenájmu knižničných priestorov (2,41%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch), podpoložka
212003
- ostatné príjmy: dobropisy (6,23%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch), podpoložka
292, úroky z omeškania (časť podpoložky 222003) a príjmy za zberné suroviny (časť
podpoložky 223001)
Graf č. 10 Štruktúra príjmov

P.č.

Tab. č. 17 Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností/produktov k 31.12.2018
Produkt/činnosť

príjmy spolu
ročné zápisné čitateľov
upomienky
ostatné (dobropisy, úroky, poistné plnenie)
kopírovanie, väzba
rešerše
prenájom
za stratu diela
edičná činnosť
zberné suroviny

Ekonomická
klasifikácia.

200
223001
222003
22...29..
223001
223001
212003
222003
223001
223001

Skutočnosť
(€)

%-ny
podiel

43 140 100,00%
25 359 58,78%
10 313 23,91%
2 485
5,76%
1 476
3,42%
1 256
2,91%
1 040
2,41%
683
1,58%
326
0,76%
202
0,47%
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4.3 Výdavky organizácie
A. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
K 31.12.2018 organizácia čerpala bežné a kapitálové výdavky v tomto členení:
Tab. č. 18 Prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov

Výdavky

Schválený
rozpočet
2018

Upravený
rozpočet
2018

Skutočnosť
K
31.12.2018

%
čerpania
uprav. r.

610 Mzdy, platy a OOV

719 650

752 539

752 539

100,0

620 Poistné a príspevok do poisť.

230 849

261 219

261 219

100,0

630 Tovary a služby

398 551

425 909

425 909

100,0

640 Bežné transfery

7 433

15 534

15 534

100,0

600 Bežné výdavky

1 356 483

1 455 201

1 455 201

100,0

-

9 469

9 469

100,0

1 356 483

1 464 670

1 464 670

100,0

710 Kapitálové výdavky
Celkové rozpočtované výdavky

a) Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 1.356.483 € bol v priebehu roka
2018 rozpočtovými opatreniami upravený na 1.455.201 €. Skutočné čerpanie vo vzťahu
k upravenému rozpočtu predstavuje 100,0 % .
610 Mzdy v celkovej upravenej výške 752.539 € boli použité na výplatu tarifných platov,
osobných príplatkov, príplatkov za riadenie, zmennosť, nadčasovú prácu a odmien za
splnenie mimoriadnych úloh.
620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 261.219 € bolo použité v súlade so
zákonom.
630 Tovary a ďalšie služby. Rozpočtovaná výška vecných výdavkov v sume 398.551 €
bola k 31.12.2018 upravená na 425.909 € a plne vyčerpaná.
Výraznejší podiel na čerpaní kategórie mali položky:
631 Cestovné výdavky
Pôvodná výška (1.700 €) bol upravená na 2.577 € a čerpaná vo výške 2.007 € na náhradu
tuzemských pracovných ciest a vo výške 570 € na náhradu zahraničných pracovných ciest
(prehľad v Prílohe č. 3)
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632 Energie, voda, komunikácie
Uvedená položka vo výške 132.269 € bola k 31.12.2018 vyčerpaná na 100 %. Čiastka
pozostáva zo spotreby elektrickej energie (25.285 €), plynu (4.813 €), tepelnej energie
(84.715 €), vodného-stočného + zrážkovej vody (5.964 €), poštových služieb (2.241 €),
výdavkov na telekomunikačné služby (5.767 €) a služieb SANET a mobilného internetu
(3.484 €).
633 Materiál a dodávky
Položka plánovaná vo výške 95.670 € bola k 31.12.2018 upravená na 127.907 €
a v rovnakej výške aj vyčerpaná.
Položka bola čerpaná nasledovne:
633001 – interiérové vybavenie. Čerpanie 5.063 € ( 3 ks skrinky pre uloženie CD, 5 stoličky,
kontajner pod PC stôl, výmena kobercov a PVC, výmena svietidiel),
633002 – výpočtová technika. Čerpanie 20.379 € zahŕňa platbu za kúpu: 24 ks PC,
serverov, pamätí do PC, kúpu tlačiarne, pocket box 2,5 IBM, grafickú kartu, fuser xerox ,
laserovú čítačku.
633004 – prevádzkové stroje a zariadenia. Čerpanie vo výške 779 € predstavuje výdavky na
zakúpenie : chvostovej píly, 4 ks skartovačiek, domáci telefón, 2 ks vozíkov
633005 – špeciálne stroje, prístroje a zariadenia. Čerpanie vo výške 1.594 € predstavuje
výdavky na zakúpenie : 2 ks kamier a 3 prevodníky pre 8 kamier,
633006 - všeobecný materiál. Čerpanie vo výške 11.817 € pozostáva z výdavkov na
zakúpenie kancelárskeho materiálu, nenahratých nosičov dát, tonerov, čiarových kódov a
prelepiek (6.798 €), papier do tlačiarne (1.715 €), čistiace potreby (898€) a výdavky na
materiál za účelom údržby všetkých objektov organizácie (1.445 €), materiál pre VT (110 €),
tlačivá, kvety a posypový materiál (850€).
633007 – Špeciálny materiál. Čerpanie vo výške 1.334 € predstavuje výdavky na zakúpenie
materiálu do knihárskej dielne (1.212 €) a reštaurátorského pracoviska (122 €).
633009 – Knihy, noviny, časopisy. Uvedená podpoložka rozpočtovaná v programe 08S0105
vo výške 75.000 € bola k 31.12.2018 upravená na 63.398 € a vyčerpaná. Nákup kníh bol
realizovaný aj v rámci prioritného programu 08T0106 vo výške 20.000 €.
Čerpanie na doplňovanie fondov vo výške 83.398 € je nasledovné:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Knihy
54.658
41.155
35.868
40.015
45.573
32.237
Časopisy, noviny
22.531
14.348
23.998
13.409
22.999
30.501
Videokazety, CD ROM, Databázy
405
0
1.145
740
600
660
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Spolu
77.594
55.503
61.001
54.164
69.172
63.398
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Prioritná úloha (08T0106)
25.000
25.000
30.000
10.000
10.000
20.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Spolu
102.594
80.503
91.001
64.164
79.172
83.398

633011 – Potraviny. Čerpanie vo výške 1.937 € predstavuje výdavky na zabezpečenie pitnej
vody do dávkovača pitnej vody v požičovni na Hlavnej 10 a na Pribinovej 1,
633013 – Softvér. Čerpanie vo výške 1.079 € predstavuje výdavky na predĺženie licencie
AVG antivirus,
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633016 – Reprezentačné. Čerpanie vo výške 261 € predstavuje výdavky na občerstvenie.
634 Dopravné
Položka plánovaná vo výške 4.860 € bola k 31.12.2018 upravená na 4.504 € a vyčerpaná.
Suma bola použitá na nákup PHM (1.529 €), servis, údržbu a opravy vozového parku Opel
Vectra (2.754 €), poistenie (171 €), na zakúpenie parkovacích kariet a známok (50 €).
635 Rutinná a štandardná údržba
Rozpočtovaná položka vo výške 35.300 € bola v priebehu roka upravená na 21.899 €.
Suma sa použila na:
údržbu interiérového vybavenia (102 €).
údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (3.102 €),
údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (1.187 €),
údržbu budov a priestorov (8.495 € ),
údržbu softvéru Aleph, Oracle (8.523 €).
údržbu komunikačnej infraštruktúry (490 €).
636 Nájomné za prenájom
Čerpanie vo výške 2.237 €. 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 732 €),
- prenájom čistiacich rohoží a dávkovača pitnej vody na Pribinovej, Hlavnej a prenájom
poštového priečinka (čerpanie 630 €).
637 Ostatné tovary a služby
Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 111.821 €, bola k 31.12.2018 upravená na
121.963 € a plne vyčerpaná. Na čerpaní sa podieľali tieto podpoložky:
637001 – Školenia, kurzy, semináre, čerpanie 549 € predstavuje účasť zamestnancov na
školeniach, seminároch a konferenciách,
637004 -- Všeobecné služby vo výške 34.126 € predstavujú výdavky za upratovanie
upratovacím servisom (9.726 €), dezinfekciu skladov (3.714 €), dezinfekciu dávkovačov vody
(85 €), zimnú údržbu chodníkov (1.920 €), odborné prehliadky EZS, EPS, výťahov a revízie
elektroinštalácie na Pribinovej 1, revízia bleskozvodov na Pribinovej 1, čistenie komínov Pri
Miklušovej väznici 1 (6.314 €), výdavky na rozmnožovanie a väzbu (9.998 €), likvidácia
všetkých druhov odpadu (212 €), grafická úprava a tlač výstavy (625 €), tlač 2 ks publikácií
a preklady textov (1.375 €),
637005 - Špeciálne služby vo výške 6.219 € predstavujú výdavky za notárske a právne
služby (6.016 €), konzultačnú činnosť zo strany SOFTIP-u (155 €) a materiálnu ochranu
objektov (48€).
637006 - Náhrady vo výške 1.327 € predstavujú výdavky na pravidelné preventívne
prehliadky zamestnancov,
637010 - Výdavky na úlohy výskumu a vývoja, čerpanie 1.000 €
637011 - Štúdie, expertízy, posudky, čerpanie 297 € tvorí znalecký posudok na Krásnu,
znalecké posudky DIM na posúdenie ich technického stavu,
637012 – Poplatky, odvody. Celková výška čerpania k 31.12.2018 predstavuje 165 €.
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637014 – Stravovanie. Celková výška čerpania 45.446 € ako príspevok zamestnávateľa na
zabezpečenie stravovania zamestnancov,
637016 - Prídel do sociálneho fondu, predstavuje prídel do sociálneho fondu v zmysle
kolektívnej zmluvy v celkovej výške 9.874 €.
637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru predstavuje personálne
zabezpečenie šatne na dohody, upratovanie objektu Pribinova 1, Hlavná 10 – kancelárie, Pri
Miklušovej väznici 1 a zabezpečovanie údržbových prác pre všetky objekty (13.693 €).
637035 - Dane, predstavuje platbu dane z nehnuteľnosti za rok 2018 v čiastke 7.542 €
(z toho 5.901 € predstavujú dane zaplatené za NKP), poplatky za komunálny odpad
(1.459€), poplatky RTVS (956 €).
637036 – Reprezentačné výdavky – medzinárodná konferencia – cattering v celkovej výške
309€.
642 Bežné transfery
V podpoložke 642006 k 31.12.2018 organizácia účtovala úhradu za členský príspevok
SANET 33 €, príspevok SAK 180 €, príspevok SSK 100 €.
Na odchodné pri odchode 3 pracovníkov do starobného dôchodku bolo čerpaných 8.036 €.
Na odstupné z dôvodu organizačných zmien bolo 1 pracovníkovi vyplatené 3.358 €.
Na nemocenské dávky bolo čerpaných 3.827 €.
b) Kapitálové výdavky
V priebehu roka 2018 sme získali a čerpali finančné zdroje na investičnú aktivitu: „ŠVK KE
- Server pre archiváciu a sprístupňovanie digitálnych objektov “, č. IA 36 863.
B. Výdavky organizácie podľa funkčnej klasifikácie
Tab. č. 19 Funkčná klasifikácia čerpania bežných a kapitálových výdavkov – 01.3.3 Iné všeobecné
služby

Zdroj

Program

Položka

Názov

Rozpočet

Čerpanie

111

08S0105

610

Mzdy, platy a OOV

752 539

752 539

111

08S0105

620

Poistné a príspevok do poisť.

257 772

257 772

111

08T0109

620

Poistné a príspevok do poisť.

3 447

3 447

111

08S0105

630

Tovary a služby

393 356

393 356

111

08T0106

630

Tovary a služby

20 000

20 000

111

08T0109

630

Tovary a služby

11 553

11 553

111

08S0105

640

Bežné transfery

15 534

15 534

600

Bežné výdavky spolu

1 454 201

1 454 201

111
111

08T0109

710

Obstaranie kapitálových aktív

9 469

9 469

111

08T0109

700

Kapitálové výdavky spolu

9 469

9 469
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Tab. č. 20 Funkčná klasifikácia čerpania bežných – 08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry
a náboženstva

Zdroj

Program

Položka

Názov

Rozpočet

Čerpanie

111

08S0105

630

Tovary a služby

1 000

1 000

111

08S0105

600

Bežné výdavky spolu

1 000

1 000

C. Výdavky podľa programovej štruktúry
K 31.12.2018 organizácia čerpala programovo výdavky v členení:
08S0105 Knižničná
činnosť

Celkom

610

620

630

640

Schválený rozpočet

1 356 483

719 650

230 849

398 551

7 433

Upravený rozpočet

1 429 670

752 539

257 771

394 357

15 534

Skutočnosť

1 429 670

752 539

257 771

394 357

15 534

630

640

710

Knižničná činnosť: analyzovaná v kapitole 4.2
08T0106 Projekt
akvizície zbierkových
predmetov

Celkom

610

620

710

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

20 000

20 000

Skutočnosť

20 000

20 000

Akvizícia knižničného fondu: čiastka bola použitá 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, encyklopédie a príručky. Celkovo bolo zakúpených 1418 kj. dokumentov.
08T0109 Stratégia
rozvoja slovenského
knihovníctva

Celkom

610

620

630

640

710

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

15 000

3 447

11 553

Skutočnosť

15 000

3 447

11 553

Retrokonverzia katalógov: cieľom projektu bolo spracovať záznamy dokumentov z
lístkového katalógu, ktoré sa zatiaľ nenachádzajú v systéme Aleph 500, resp. v on-line
katalógu ŠVKK, zlučovať duplicitné záznamy, ako aj spracovávať dokumenty postupne podľa
prírastkových zoznamov. V roku 2018 sme spracovali v rámci projektu 10 503 záznamov
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monografií. K bibliografickým záznamom bolo pridaných cca 16.000 záznamov o
exemplároch.
08T0109 Stratégia
rozvoja slovenského
knihovníctva

Celkom

610

620

630

640

710

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

9 469

9 469

Skutočnosť

9 469

9 469

Server pre archiváciu a sprístupňovanie digitálnych objektov: v rámci prioritného
projektu sa zakúpil nový server ako náhrada zastaraného, ktorý sa používal pri spracovaní a
sprístupňovaní digitálnych objektov ŠVK v Košiciach od roku 2008. Obnovou zastaraného
servera dokážeme zabezpečiť na určité obdobie plynulé poskytovanie služieb a ich
modernizáciu.
D. Mimorozpočtové príjmy a výdavky
K 31.12.2018 organizácia neprijala ani nečerpala žiadne mimorozpočtové zdroje.

4.4 Zhodnotenie plnenia kontraktu
Tab. č. 21 Výkon odborných knižničných činností
Výdavky na
Rozpočtované
činnosť
FINANČNÉ KRYTIE (v EUR)
príjmy z
financovanej
v členení podľa
Výdavky celkom
Prostriedky ŠR
Mim.zdr.
činnosti
rozpočtovej
klasifikácie
*
**
*
**
*
**
*
**
a
1
2
3
4
5
6
7
8
610 - Mzdy, platy,
719 650
752 539
719 650
752 539
služobné príjmy a
OOV spolu
620 - Poistné
a príspevok do
230 849
257 771
230 849
257 771
poisťovní spolu
630 - Tovary a
397 551
393 357
397 551
393 357
služby spolu:
640 - Bežné
transfery spolu:
600 - Bežné výdavky
spolu
710 - Obstarávanie
kapitálových aktív:
700 - Kapitálové
výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

7 433

15 534

7 433

15 534

1 355 483

1 419 201

1 355 483

1 419 201

1 355 483

-

1 419 201

1 355 483

1 419 201

-

42 000 43 140
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Tab. č. 22 Vedeckovýskumná činnosť
Výdavky na činnosť
v členení podľa
rozpočtovej
klasifikácie
A
610 - Mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV
spolu
620 - Poistné
a príspevok
do poisťovní spolu:
630 - Tovary a služby
spolu:
640 - Bežné transfery
spolu:
600 - Bežné výdavky
spolu
710 - Obstarávanie
kapitálových aktív
spolu:
700 - Kapitálové
výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

FINANČNÉ KRYTIE (v EUR)
Výdavky celkom
*
**
1

2

Prostriedky ŠR
*
**
3

4

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Mim.
zdroje
*
**
5

6

Rozpočtové
príjmy z
financovanej
činnosti
*
**
7

8

1 000

4.5 Finančné operácie a pohyby na samostatných účtoch
Finančné operácie v roku 2018 prebiehali iba na účte sociálneho fondu.
Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol vo výške 2.460,25 €. Príjmy tvoril odvod
z objemu vyplatených miezd vo výške 1,5%, čo predstavovalo 9.873,98 € .
Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka 2018 predstavovali výšku 9.239,58 € a boli
použité v súlade s kolektívnou zmluvou nasledovne:
čerpanie na stravovanie zamestnancov ...................................................... 9.099,58 €
čerpanie na sociálnu výpomoc pri úmrtí zamestnanca, rod. príslušníka .... 140,00 €
Konečný stav na účte sociálneho fondu k 31.12.2018 je 3.094,65 €.
Na depozitnom účte neboli v roku 2018 žiadne obraty.

5. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté organizácii na základe medzinárodných zmlúv
V roku 2018 neprijala organizácia žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie ani iné
prostriedky zo zahraničia.
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6. Personálne otázky
V priebehu roka 2018 mala knižnica priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický 77,29
a prepočítaný 76,34. K poslednému dňu roka bolo zamestnaných 80 fyzických osôb.
V priebehu roka 2018 bolo do riadneho pracovného pomeru prijatých 7 zamestnancov a 7
zamestnancov ukončilo pracovný pomer.
Na kratší pracovný čas boli zamestnaní traja zamestnanci.
V hodnotenom období bolo uzavretých 23 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, z toho päť dohôd pre zabezpečovanie prevádzky šatne, tri dohody na upratovacie
práce v budove Hlavná, Pribinova a Pri Mikušovej väznici, 1 dohoda na údržbárske práce, 13
dohôd na retrokonverziu knižničného fondu a 1 dohoda na vypracovanie recenzného
posudku.
Na pracoviskách knižnice sú zamestnávaní deviati zamestnanci so zdravotným postihnutím
I. stupňa a 1 zamestnanec so zdravotným postihnutím II. stupňa.

Do 25 r.
1

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2018
26 r. – 30 r.
31 r. – 40 r.
41 r. – 50 r.
51 r. – 59 r.
3
9
24
20

nad +60 r.
23

Vzdelanie
Štruktúra zamestnancov
vedúci zamestnanci
odborní zamestnanci
administratívni zamestnanci
Ostatní

Z
3

Z
3

SO
4

ÚSO
26
6
4

VŠ
9
24
2
1

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2018
SO
ÚSO
Z toho ÚSO –
VŠ
knihovníci
4
36
9
37

Celkom
9
50
8
12

z toho VŠ –
knihovníci
5

Ročný rozpočet v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli v zmysle
dofinancovania zvýšené zo 719.650 € na 766.739 €. Uvedená čiastka z dôvodu úspory
mzdových prostriedkov bola vo výške 14.200 € koncom roka presunutá z kategórie 610 do
kategórie 630 za účelom obnovy zastaraných osobných počítačov. Úspora vo výške
presunutej čiastky bola dosiahnutá úmrtím štatutára v marci 2018 a obsadením nového
štatutára až 15.novembra 2018.
Organizácia mohla ďalšou úsporou mzdových prostriedkov vyplatiť aj odmeny za splnenie
mimoriadnych úloh, čím došlo oproti minulému roku k zvýšeniu priemernej mzdy
zamestnanca.
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Napriek tomu výška priemernej mzdy
priemerom v národnom hospodárstve.

zamestnanca

Priemerná mzda
zamestnanca

dlhodobo vykazuje hodnoty pod

ROK
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Priemerná mzda
ŠVKK

588

623

644

651

674

726

822

Priemerná mzda
v národnom
hospodárstve

805

824

858

882

912

925

98416

Graf č. 11 Výška priemernej mzdy zamestnanca ŠVKK v rokoch 2012 – 2018

Výška priemerného platu zamestnanca ŠVK KE
v jednotlivých rokoch
900
800
700
600
500
400

Vývoj priemernej mzdy
zamestnanca ŠVK KE

300
200
100
0
2012

16

2013

2014

2015

2016

2017

2018

* 1-3 Q /2018 (Zdroj: Štatistický úrad SR)
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7. Záver
Dlhodobým cieľom ŠVKK je vybudovať z knižnice inštitúciu, ktorá sa nebude prezentovať
iba štatistickými údajmi o veľkosti fondu, počtom registrovaných používateľov a počtom
výpožičiek. Nechceme byť inštitúciou s kilometrovými radmi kníh hoc aj v nevyhovujúcich
podmienkach, knižnicou, v ktorej sa používateľ zastaví len nakrátko, aby si prevzal alebo
vrátil vypožičanú knihu alebo v ktorej tí istí od internetu závislí používatelia strávia celý deň
len preto, že u nás je internet zadarmo.
Chceme byť knižnicou novej doby, miestom pre štúdium a vzdelávanie sa aj vo večerných
a nočných hodinách, miestom, kde sa môže návštevník voľne pohybovať po rôznych
študovniach, čitárňach a miestach s voľným výberom kníh z regálov s možnosťou využívania
samoobslužných služieb, miestom konania zaujímavých podujatí, ktoré si návštevníci
zaznačia do kalendára, alternatívou ku kníhkupectvám s kaviarňami pre trávenie voľného
času v príjemnom a tvorivom prostredí, miestom stretávania sa rôznych komunít
a nadväzovania kontaktov.
V profesionálnej oblasti chceme byť inštitúciou zamestnávajúcou vzdelaných, zvedavých,
flexibilných a permanentne sa učiacich profesionálov, ktorí považujú poskytnutie služby a
podpory používateľovi a návštevníkovi knižnice za prirodzený výstup svojej každodennej
práce. Chceme formovať kolektív, ktorý sa zhodne s vedením knižnice na spoločnej vízii
a ktorý dokáže previazať skúsenosti starších zamestnancov s poznatkami a schopnosťami
mladšej generácie zamestnancov.
Silné stránky knižnice:
o

Súčasť
kultúrnospoločenského
strategickou polohou knižnice

zázemia

o

Bohatý knižničný fond s konzervačnou funkciou povinného výtlačku
slovenskej produkcie

o

Významný regionálny historický fond a regionálne zbierky a možnosť
ich výskumu
a
prezentácie formou tematických výstav,
zdigitalizovaných kolekcií, edičnej činnosti

o

Špecializované jazykové zbierky v InFoUSA a Nemeckej knižnici GI

o

Pomerne stabilná používateľská
stredných a vysokých škôl

o

Priestory vhodné pre vzdelávanie, výučbu, workshopy, semináre,
kultúrno-spoločenské akcie, prednášky, prezentácie, výstavy

základňa

mesta

z radov

zvýraznená

študentov

Slabé stránky organizácie:
o

Uzavreté, dislokované, nevhodné, nedostatočne vybavené, málo
kapacitné depozity knižničného fondu a jeho nelogické typologické
rozmiestnenie na rôznych miestach, ktoré vyžadujú zvýšené finančné
a personálne nároky na jeho správu, ochranu a sprístupnenie.

o

Finančne a personálne náročná správa a údržba 6 budov, z ktorých
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sú min. 3 v kritickom stave využiteľnosti
o

Nevyhnutnosť komplexnej rekonštrukcie hlavnej budovy knižnice,
novej štúdie jej využiteľnosti a prestavby na modernú knižnicu s
technologicky
kontrolovaným
pohybom
návštevníkov,
voľne
prístupným fondom, študovňami a čitárňami, samoobslužnými
zariadeniami a prístupom pre fyzicky hendikepovaných návštevníkov aj
do priestorov na poschodí

o

Dislokácia študovní a pracovísk vyžadujúca permanentné sťahovanie
dokumentov, personálu, technických zariadení – zvýšené nároky na
personálne pokrytie pracovísk otvorených pre verejnosť

o

Krátke otváracie hodiny hlavných študovní a ďalších pracovísk, ktoré
sa prekrývajú s časom, ktorí používatelia trávia v škole alebo v práci

o

Technologická zastaranosť zariadení a výpočtovej techniky, absencia
samoobslužných technológií (3D brány, zariadenia RFID, multifunkčné
zariadenia)

o

Zastaraná koncepcia akvizičnej politiky, ktorá by prispela
k rýchlejšiemu procesu vyraďovaniu dokumentov v zmysle platnej
legislatívy o knižniciach

o

Nízka zainteresovanosť odborníkov v kooperatívnych projektoch,
nevyužívanie fondov EÚ alebo iných fondov zo zahraničia

o

Nízke využitie špecializovaných informačných služieb, neatraktívnosť
ponúkaných foriem informačného alebo celoživotného vzdelávania

o

Nevyhovujúca veková i profesijná štruktúra zamestnancov, málo
skúseností z odborných podujatí a pobytov v zahraničí = málo zmien
v procesoch a logistike pracovných činností a v poskytovaných
službách

o

Absencia odborníkov - špecialistov i stredného personálu v útvaroch,
ktoré zabezpečujú personalistiku, správu budov a marketing

o

Náhly odchod dlhoročného štatutára knižnice v marci 2018 a riadenie
knižnice dvomi štatutármi do polovice novembra spomalili rozvoj
knižnice a umožnili jej pokračujúcu stagnáciu v mnohých oblastiach

o

Málo kreatívna a nápaditá propagácia a prezentácia služieb a podujatí
organizovaných knižnicou, absencia moderných foriem komunikácie
s verejnosťou vrátane obsahovej a dizajnovej prezentácie knižnice na
webovej stránke

Zmeny sú nevyhnutné vo všetkých oblastiach fungovania knižnice:
Dlhodobé/strednodobé ciele:
o

Hľadanie nových priestorov pre knižničné depozity, zbavenie sa
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starých, nevyhovujúcich a na údržbu náročných budov
o

Hľadanie možností a zdrojov pre rekonštrukciu budovy na Hlavnej ul.,
počnúc riešením optimalizácie klimatických podmienok v hale prvého
kontaktu až po celkovú zmenu funkčnej využiteľnosti budovy

o

Modernizácia technologického vybavenia pracovísk, študovní,
Kultúrno-vzdelávacieho centra, Reštaurátorského pracoviska

o

Zapojenie sa do projektov mobilít a kooperatívnych projektov za
účelom posilnenia partnerstiev a spolupráce

o

Zmeny organizačnej štruktúry organizácie reflektujúce technologické,
demografické, politické, ekonomické a sociálne trendy, vrátane zmeny
správania sa ľudí na internete a pri vyhľadávaní informácií

Krátkodobé ciele:
o

Spracovanie novej koncepcie akvizičnej stratégie s dopadom na
zriaďovaciu listinu a nové kontrakty so zriaďovateľom

o

Spracovanie novej koncepcie digitalizácie s dopadom na politiku
vyraďovania knižničného fondu, zavedenie nových postupov pri
revíziách a vyraďovaní knižničného fondu

o

Prechod na nové štandardy RDA pri katalogizácii, posúdenie činností
súvisiacich s retrospektívnou katalogizáciou

o

Posúdenie edičnej politiky, spolupráce na tvorbe národnej bibliografie,
vedeckovýskumnej činnosti

o

Nastavenie knižnično-informačného systému tak, aby bol užívateľsky
príjemnejší
a poskytoval adresnejšie informácie pre virtuálnych
návštevníkov nášho katalógu

o

Posúdenie knižničného poriadku a stratégie rozvoja služieb

o

Pokračovanie v modernizácii technologického vybavenia na všetkých
útvaroch knižnice

o

Presun niektorých interných činností na externé organizácie,
využívanie možností získavania niektorých typov pracovníkov cez
projekty zamestnanosti ponúkané Úradom práce

o

Posilnenie útvarov súvisiacich s personalistikou, správou budov
a majetku, marketingom služieb a propagáciou / prezentáciou podujatí

o

Zmena koncepcie komunikácie s verejnosťou a prezentácie knižnice
smerom navonok vrátane webovej stránky a corporate identity

o

Spracovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja knižnice
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Príloha č. 1

Plnenie hlavných úloh za roky 2015 - 2018

Tab. č. 22 Plnenie hlavných úloh za roky 2015 - 2018

Ukazovateľ
Aktívni registrovaní používatelia
Návštevnosť
z toho - www stránky
- osobná návšteva
Výpožičky spolu:
z toho – absenčné
- prezenčné
MVS, MMVS
Informácie
Užívatelia internetu
Rešerše
Celkový knižničný fond
Ročný prírastok spolu:
z toho - povinný výtlačok
- nákup
- výmena
- dary
- náhrady
- bezodplatný prevod
Prírastok kníh
Prírastok periodík
Prírastok špeciálnych dokumentov
Úbytok KF
Revízia KF
Vydavateľská činnosť
Kultúrno-vzdelávacie podujatia

merná j.
osoby
osoby

kj.

kj.
jedn.
osoby
jedn.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
kj.
tituly
jedn.

2015
6 343
1 359 685
1 130 459
229 041
725 978
204 369
521 609
3 364
76 756
19 171
2 699
2 235 454
12 829
6 794
4 190
109
1 649
77
87
8 537
1 462
2 830
2 679
46 944
0
468

2016
6 200
1 780 164
1 554 194
225 970
663 011
204 011
459 000
3 421
81 703
18 082
615
2 239 890
12 677
6 796
3 955
85
1 726
146
115
8 443
1 448
2 995
8 241
73 702
1
468

2017
2018
4 996
5 427
505 179
2 460 830
398 002
2 349 679
107 177
111 151
325 402
327 031
150 323
146 213
175 079
180 818
3 101
3 297
81 986
102 680
18 696
19 532
219
875
2
247
438
2 241 692
12 332
12 732
6 719
6 767
3 613
4 126
177
139
1 644
1 488
78
125
101
87
8295
8 555
1431
1 428
2608
2 749
6586
10 930
135 308
105 819
3
1
319
297
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Príloha č. 2

Publikačná činnosť zamestnancov, edičná činnosť knižnice a mediálne
výstupy o knižnici za rok 2018
Publikačná činnosť za rok 2018
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Návraty v čase i priestore. In: Historica Carpatica 49/2018 : zborník
Východoslovenského múzea v Košiciach. Košice : Východoslovenské múzeum v Košiciach.
2018, S. 143-146.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Objektívom bibliografa. In: KPK – Kassai Polgári Klub – Košický
občiansky klub 1998 – 2018 / zost. I. Palenčárová. Košice : KPK – KOK, 2018. S. 81-83.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Tri hlasy z Gemera na prestížnych európskych operných scénach :
život a kariéra Ilony Bárdossy, Márie Basilides a Ildikó Kolbay. In: Gemer-Malohont : vedecký
časopis o kultúre regiónov na Slovensku = Scientific Journal of Regional Culture in Slovakia.
Roč. 2, č. 1 (2018), s. 48-75. Dostupné aj na: http://csr.sk/wp-content/uploads/2018/12/CSRVolume-2-2018-1.pdf
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. V premenách doby : viac ako polstoročie košickej retrospektívnej
bibliografie. In: Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti /
zost. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. S. 43-62. ISBN
978-80-89614-58-5.
DROBŇÁK, Martin – SZABÓ, Viktor. Vojnový album II. práporu rakúsko-uhorského
"košického" 34. pešieho pluku (1914 – 1915). In: Slovensko a Prvá svetová vojna : (zborník
štúdií z vedeckej konferencie) / zost. Martin Drobňák,Viktor Szabó. Humenné : Klub
vojenskej histórie Beskydy ; Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. S. 207-213.
DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav. Mesto Stropkov a
okolie počas I. svetovej vojny. In: Slovensko a Prvá svetová vojna : (zborník štúdií z vedeckej
konferencie) / zost. Martin Drobňák, Viktor Szabó. Humenné : Klub vojenskej histórie
Beskydy ; Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. S. 76-96.
FARAH, Valéria. Publikačná činnosť pracovníkov ŠVK Košice a o ŠVK Košice za rok 2017 :
interný dokument / zost. Valéria Farah. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018.
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Prchavé šťastie žrebov. In: Studia Bibliographica
Posoniensia 2018 / zost. Miriam Ambrúžová Poriezová. Bratislava : Univerzitná knižnica v
Bratislave, 2018. S. 131-139. ISBN 978-80-89303-69-4.
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Rec.: Studia Bibliographica Posoniensia 2017 / zost.
Miriam Ambrúžová Poriezová a kol. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. 200
s. ISBN 978-80-89303-56-4. In: Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a
budúcnosti / zost. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. S.
247-250. ISBN 978-80-89614-58-5
KURUCOVÁ, Lívia. Rec.: Vývoj kultúry východného Slovenska : zborník z konferencie / zost.
Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová. Košice : Štátna vedecká knižnica v
Košiciach, 2017. 350 s. ISBN 978-80-85328-68-4. In: Studia Bibliographica Posoniensia
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2018 / zost. Miriam Ambrúžová Poriezová. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave,
2018, S. 183-188. ISBN 978-80-89303-69-4.
SOCHA, Michal. Rec.: Vývoj kultúry východného Slovenska / zost. Martina Feniková
Čarnogurská, Angela Kurucová. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 350 s.
ISBN 978-80-85328-68-4. In: Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti
a budúcnosti / zost. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018,
S. 255-257. ISBN 978-80-89614-58-5.
SZABÓ, Viktor. Medzilaborce pred rokom 1914. In: Medzilaborce 1914 – 1918 / zost. Viktor
Szabó a kol. Medzilaborce : Mesto Medzilaborce ; Humenné : Klub vojenskej histórie
Beskydy, 2018. S. 17-22. ISBN 978-80-570-0491-2.
SZABÓ, Viktor. Obyvatelia Spiša vo Veľkej vojne na stránkach regionálnej dobovej tlače. In:
Slovensko a Prvá svetová vojna : zborník štúdií z vedeckej konferencie / zost. Martin
Drobňák, Viktor Szabó. Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy ; Košice : Štátna
vedecká knižnica v Košiciach, 2018. S. 214-221. ISBN 978-80-570-0576-6.
SZABÓ, Viktor. Poľné noviny Kilences Honvédek 1917 – 1918. In: Studia Bibliographica
Posoniensia 2018 / zost. Miriam Ambrúžová Poriezová. Bratislava : Univerzitná knižnica v
Bratislave, 2018, S. 140-158. ISBN 978-80-89303-69-4.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Faragó Ödön színházigazgató az 1918 – 1919-es kassai
impériumváltásról. In: Trianon arcai : Naplók, visszaemlékezések, levelek / Eds. Kunt,
Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt, Anikó. Trianon arcai : Naplók, visszaemlékezések,
levelek. Budapest : Libri Kiadó, 2018. S. 272-291.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Eugen Bárkány a jeho angažovanosť v živote mesta Prešov v
rokoch 1920 – 1938 = Eugen Bárkány and his involvement in the public life of Prešov in 1920
– 1938. In: Eugen Bárkány : medzi Prešovom a Bratislavou ; [katalóg výstavy v Židovskom
komunitnom múzeu, Bratislava, 25. máj – 7. október 2018] = Eugen Bárkány : Between
Prešov and Bratislava / zost. Maroš Borský, Jana Švantnerová. Bratislava : Neinvestičný
fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, 2018. S. 65-75. ISBN 978-80-969720-8-1.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Jewish War Memory as a Local Community Building Project –
the Heroes’ Memorial in Prešov, Slovakia. In: Jewish Soldiers in the Collective Memory of
Central Europe / Eds. Gerald, Lamprecht, Eleonore, Lappin-Eppel, Ulrich, Wyrwa. Wien :
Böhlau Verlag, 2018. S. 297-310.
Príspevky odprezentované v roku 2018, zatiaľ nepublikované tlačou, účasť na
diskusiách, iné.
SZEGHY, András. Štatistické anomálie v demografickej štruktúre obyvateľstva Hačavy.
Prednáška a prezentácia na konferencii Obce za prevratu. Košice, 14.11.2018.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Cesta k porozumeniu : 80 rokov od Viedenskej arbitráže.
Odborná diskusia pri príležitosti 80. výročia Viedenskej arbitráže. Košice, 22.11.2018.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Die Jüdische Glaubensgemeinschaften in der Slowakei (1918 1938). In: Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert.
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SZEGHY-GAYER, Veronika. Le renouvellement des élites locales dans les villes de
Slovaquie orientale, 1919–1923. Prednáška a prezentácia na konferencii Approches locales
de la sortie de guerre des territoires austro-hongrois. Paríž, 14.-16.6. 2018.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Régi és új világ – Blanár Béla kassai polgármester. Prednáška
a prezentácia na konferencii Na hranici dvoch svetov. Vznik Československa a zmeny na
lokálnej úrovni 1918-1919. Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi
átmenetek, 1918-1919, Šamorín. 9.10. 2018.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Violence against civilians in Košice after the creation of
Czechoslovakia. Prednáška a prezentácia na workshope Years of Violence, The First World
War and its Aftermath in Austria and Hungary 1914 –1920. Viedeň, 12.12.2018.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Zbierka dokumentov Miklósa Molnára o štátnom prevrate v
Košiciach v rokoch 1918 – 1919. Prednáška a prezentácia na konferencii Na ceste k
slovenskej štátnosti. Košice, 18.-20.9.2018.
Edičná činnosť za rok 2018
DROBŇÁK, Martin – TURIK, Radoslav – SZABÓ, Viktor. Zoznam padlých, ranených a
zajatých vojakov v I. svetovej vojne z obce Vinné. Humenné : Klub vojenskej histórie
Beskydy, 2018. 52 s.
DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav – SZABÓ, Viktor. Obec Chotča počas
I. svetovej vojny. Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy, 2018.
16 s.
Oprášené dejiny 2 : košickí remeselníci a obchodníci v minulosti ; sprievodca po výstave /
zost. Eleonóra Blašková, Daniela Slezáková. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach,
2018. 56 s.
Plán hlavných úloh na rok 2018 : interný dokument /zost. Jozef Fabrici. Košice : Štátna
vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 25 s.
Prezident, spisovateľ, cestovateľ Rudolf Schuster : bibliografia za roky 2004-2018 / zost.
Zuzana Džavoronok a kol. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 159 s. ISBN
978-80-85328-70-7.
Rómske umenie : výberová bibliografia / zost. Valéria Farah. Košice : Štátna vedecká
knižnica v Košiciach, 2018. 182 s. ISBN 978-80-85328-69-1.
Slovensko a Prvá svetová vojna : zborník štúdií z vedeckej konferencie / zost. Martin
Drobňák, Viktor Szabó. Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy ; Košice : Štátna
vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 288 s. ISBN 978-80-570-0576-6.
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 : interný dokument/ zost. Gabriela Timková,
Jana Biathová. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 76 s.
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Mediálne výstupy o ŠVKK za rok 2018
BALASSA, Zoltán. A Kassai Színházi Ujság Encsen. In: Kassai Figyelő. Roč. 16, č. 2
(február 2018), s. 14.
BARNIŠOVÁ, Eva. Mladá fotografka zachytila krásu vzácnych krojov. In: Zajtrajšie noviny.
Roč. 7, č. 18 (12.10.2018), s. 5.
ŠIMKOVÁ, Cecília. Oprášili dejiny remesla. In: Košice: dnes. Roč. 5, č. 130 (09.07.2018), s.
8.
PRIATKOVÁ, Adriana – BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Tanečné školy v medzivojnových Košiciach.
In: Pamiatky a múzeá : revue pre historické dedičstvo. Roč. 67, č. 1 (2018), s. 21-28.
(RED). Zomrel veľký lokálpatriot Ján Gašpar. In: Košice: dnes. Roč. 5, č. 51 (13.03.2018), s.
5.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Államfordulat és az újrastruktúrálódó helyi elit Bártfán (1918 –
1919). In: Századok. Roč. 152, č. 6 (2018), s. 1215-1236.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej
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Oprášené dejiny 2 : košickí remeselníci a obchodníci v minulosti (výstava) – rozhovor
redaktorky Cecílie Šimkovej s autorkou výstavy Eleonórou Blaškovou.
Televízia RTVS 20.9.2018, 19:00 hod.
Od vojnového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov – výstava k 100. výročiu
vzniku Československa z fondu ŠVK v Košiciach (správa).
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Rádio Pátria 19.7.2019
Diskusia za okrúhlym stolom pod názvom Felvidékből Szlovenszkó; államfordulat Kassán és
a Felvidéken 1918/19-be s hosťkou Veronikou Szeghy-Gayer [online]. [cit. 2019-02-13].
Dostupné aj na internete: https://patria.rtvs.sk/clanky/rangado-derby/171865/kassabolkosice-felvidekbol-szlovenszko
Rádio Regina 20.9.2018, 17:20 hod.
Výstava Od vojnového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov – rozhovor
redaktorky Denisy Rybárovej s D. Takácsivou, O. Ficerim, D. Slezákovou.
Rádio Regina Východ 16.3. 2018, 6:13 hod.
Spomienka na Jána Gašpara (redaktor Ján Kondor).
Rádio Regina Východ 10.4.2018, 7:35 hod.
Divadelníci na fronte – rozhovor Eleonóry Blaškovej s redaktorkou Dušanou Štecovou.
Rádio Regina Východ 10.4.2018, 15:10 hod.
Divadlo v zajateckých táboroch – rozhovor Eleonóry Blaškovej s redaktorkou Dušanou
Štecovou.
Rádio Regina Východ 13.6.2018, 8:20 hod.
Telefonická upútavka k výstave Oprášené dejiny 2 : košickí obchodníci a remeselníci
v minulosti (autorka výstavy Eleonóra Blašková s redaktorkou Ihnátovou).
Rádio Slovensko 5.9.2018, 14:00-15:00
Deň otvorených dverí RTVS – rozhovor s Viktorom Szabóom. Vysielané v relácii Cyklus
1918.
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Príloha č. 3

Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach v SR
a zahraničí v roku 2018
Dátum

Pracovník

Podujatie

Miesto konania

29.1.2018

Szeghy Veronika,Phd Bardejov

Bádanie v štátnom archíve – výskum

28.-29.1.2018

Mgr. Jesenská M.

B. Bystrica

Konzultácia v Info USA

20.2.2018

Martin SNK

Valné zhromaždenie SAK

13.3.2018

Ing. Nagyová V.
Dr. Timková G.,
Mgr. Farah V.,
PhDr. Mičietová E.,
Ing. Kandrová J.,
Ing. Vargová V.,
Mgr. Szabó V.

Martin SNK

Katalogizačné pravidlá RDA

19.-20.3.2018

Mgr. Kurucová A.

Bratislava MK SR 1.zasadnutie rezortnej pracovnej skupiny

28.3.2018

Ing. Šiška, Ing. Krištof B. Bystrica

Workshop GDPR

5.4.2018

Ing. Nagyová V.

B. Bystrica

Úrad priemysel. vlastníctva SR - školenie

13.4.2018

Mgr. Kurucová A.

Bratislava

Zasadnutie komisie pre historické KF

17.4.2018

Mgr. Kurucová A.

Bratislava MK SR Zasadnutie rezortnej pracovnej skupiny

16.-17.4.2018

Ing. Krištof J.

Jasná pod Chop. Konferencia „In Digital Era 2018“

2.-3.5.2018

Mgr. Jesenská M.

Bratislava

Možnosti štúdia v USA – Fulbright.komisia

15.-16.5.2018

Mgr. Kurucová A.

B. Bystrica ŠVK

XVII. roč. seminár „Trendy v knižničnej praxi“

18.5.2018

Mgr. Kurucová A.
Bratislava MK SR Rokovanie RPS ku katalógu prac. činností
Ing.Šiška V.,
Ing. Krištof J.,
Kofčáková B.
Prešov ŠVK
Konzultácia k IKT konsolidácii - NUNTIO
Mgr. Jeszenicsová D.,
Szabóová E.
Nitra
Výstava Agrokomplex – akvizícia FL

18.5.2018
23.5.2018

Bratislava

25. výročie Goethe Institut

7.6.2018

Ing. Nagyová V.
Ing. Nagyová V.,
Mgr. Fabrici J.

Prešov ŠVK

Zasadnutie národnej komisie pre služby

13.6.2018

Ing. Šiška V.

Martin SNK

Valné zhromaždenie SAK

25.-26.6.2018

Mgr. Fabrici J.

Martin SNK

Úvod do knihovníctva – vzdelávací program

26.6.2018

Ing. Šiška V.

2.-3.7.2018

Ing. Nagyová V.

Bratislava MK SR Pracovné stretnutie
Ružomberok
Katolícka univerz. Kongres nemeckého jazyka GI

16.8.2018

Prešov ŠA

Bádanie v archíve za účelom výskumu

6.9.2018

Szeghy Veronika
Dr. Timková G.,
PhDr. Mičietová E.,
Mgr. Farah V.,
Ing. Vargová V.,
Mgr. Džavoronok Z.,
Mgr. Szabó V.,
Uhrinová M.

Prešov UK

Prešovský bibliografický deň 2018

21.8.2018

Dr. Timková G.

Trnava

Dovoz kníh do fondu ŠVK

27.5.2018
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21.8.2018

Čomorová J.

Bratislava MK SR Otváranie obálok s uchádzačmi ŠVK riad.

5.9.2018

Ing. Šiška V.

Martin SNK

6.9.2018

Čomorová J.

Bratislava MK SR Otváranie obálok s uchádzačmi ŠVK riad.

10.-11.9.2018

Mgr. Fabrici J.

Martin SNK

27.9.2018

Bratislava MK SR Školenie na admin Softip

7.-9.10.2018

Ing. Krištof J.
Mgr. Farah V.,
PhDr. Mičietová E.

8.-10.10.2018

Szeghy Veronika

Šamorín

Konfer. - Fórum inštitút pre výskum menšín

2.-3.10.2018

Mgr. Fabrici J.

Bratislava

Knižnice 2018 – konferencia SAK

8.-11.10.2018

Mgr. Fabrici J.

Tréning pracovníkov InfoUSA centier

11.10.2018

Mgr. Kurucová A.

Bratislava
Levoča kniž. pre
nevidiacich

8.11.2018

Mgr. Jesenská M.
Ing. Šiška V.,
Ing. Maďar J.,
Ing. Krištof J.,

10.10.2018

Valné zhromaždenie SAK
Všeobecný úvod do knihovn. - pokračovanie

Nitra kn.K.Kmeťka XXI. roč. Kolokvium sl., čes. a mor. bibliog.

70. výročie knižnice

Ambas.USA Blava Veľtrh VAPAC, Fulbright. komisia
Prešov

Pracovné jednanie s dodávateľom VT

16.-17.10.2018 Ing. Nagyová V.

Bratislava GI a MK Inovácie pre rozvoj verejných knižníc

25.10.2018

Mgr. Fabrici J.

Martin SNK

Skúška : Všeobecný úvod do knihovníctva

26.10.2018

Mgr. Szabó V.

Prešov PU

Implementácia RDA

25.-26.10.2018 Bárányová M.
5.-8.11.2018

Bárányová M.

Košice - Kavečany Školenie BOZP
Predná Huta

Školenie CO a krízového riadenia

19.-20.11.2018 Ing. Krištof J.

Jasná pod Chop. Bibiosféry 2018

10.-11.12.2018 PhDr. Kožuchová D.
Mgr. Repíková B.,
12.12.2018
Čomorová J.

Bratislava MK SR Pracovné stretnutie riaditeľky ŠVK a SKD MK
Bratislava

Valné zhromaždenie SAK

4.1.2018

Mgr. Blašková E.

Encs / Maďarsko

Stretnutie k výstave „Košická bohéma ...“

22.-23.1.2018

Mgr. Blašková E.

Encs / Maďarsko

Prezent. výstavy „Košické divadelné nov.“

3.-4.5.2018

Ing. Nagyová V.

Ľubľana / Slovinsko

Medzinárod. konferencia PATLIB

10.-11.4.2018

Ing. Krištof J.

Brno / ČR

Workshop k Aleph2Koha

22.-28.4.2018

Mgr. Jesenská M.

Kyjev /Ukrajina

Medzinár. workshop “Literárna gramotnosť“

10.-11.5.2018

Dr. Timková G.

Praha / ČR

Medzinárod. knižný veľtrh „Svět knihy 2018“

Paríž / Francúzsko

Medzinárod. konferencia

14.-15.6.2018

Dr. Szeghy V. Phd.
Mgr. Szabó,
16.-18.10.2018 Dr. Szeghy, PhD.

Budapešť / Maďarsko „Spoločnú minulosť, zachovajme pre bud.“

24.11.-9.12.

Mgr. Jesenská M.

Washington DC / USA Program koordinátorov Info USA centier

12.12.2018

Dr. Szeghy, PhD.

Viedeň / Rakúsko

Prednáška na Rakús.-maďar. histor.worksh.
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Príloha č. 4

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov vykonaných za
obdobie roka 2018

Audity
V roku 2018 nebol vykonaný žiadny audit.

Externé kontroly
Kontrolný orgán: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
Dátum vykonania kontroly: 16.4.2018
Predmet kontroly:
- kontrola odvodov poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
- posúdenie správnosti registrácie, vymeriavacích základov a počtu kalendárnych dní
v prílohách mesačného výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie u bývalej zamestnankyne Evy Rajnovej
Výsledok kontroly: Na základe zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia a zabezpečené
ich odstránenie. Neboli uložené penále ani pokuty.

Interné kontroly
V súlade so Smernicou o kontrolnej činnosti v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a jej
novelou platnou od 1. 7. 2007 a Plánom kontrolnej činnosti bolo v roku 2018 na úseku
vnútornej kontroly vykonaných spolu 16 kontrolných akcií (8 v prvom a 8 v druhom polroku).
Vedúci zamestnanci kontrolovali odborné knihovnícke činnosti súvisiace s uchovávaním,
ochranou a evidenciou knižničného fondu, spotrebou materiálu, financovaním a evidenciou
majetku knižnice. Na základe záznamov z vyhodnotení kontrolných činností neboli zistené
žiadne vážnejšie nedostatky, a preto neboli prijaté nijaké opatrenia na ich odstránenie.
V prípade kontroly pokladne neboli zistené nijaké nedostatky, účtovný stav vždy súhlasil s
fyzickým stavom v pokladni.
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