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Katarína Krištofová
 generálna riaditeľka

Úvodné slovo generálnej riaditeľky

Výročná správa Slovenskej národnej knižnice za rok 
2014, ktorú máte pred sebou, ponúka zhrnutie výsled-
kov jej činnosti za predchádzajúci rok a ukazovateľov 
plnenia jej zákonom stanovených úloh.

Rok 2014 sa pre Slovenskú národnú knižnicu (SNK) nie-
sol najmä v znamení intenzívnej realizácie národného 
projektu Digitálna knižnica a digitálny archív. Jeho ak-
tivity v súvislosti s masovou digitalizáciou materiálov 
slovacikálneho písomného kultúrneho dedičstva a ich 
konzervovania národnú knižnicu posúvajú k digitálnej 
budúcnosti. Medzi hlavné míľniky roku 2014 v tejto 
súvislosti patrí spustenie a rýchly postup stavebných 
prác pri rekonštrukcii depozitov SNK a pri moderni-
zácii budovy digitalizačného a konzervačného centra 
SNK vo Vrútkach a úplné dobudovanie technologic-
kej infraštruktúry masovej digitalizácie. Medzi ďalšie 
významné úspechy roku 2014 možno zaradiť najmä 
sprístupnenie najvzácnejších dokumentov zo zbierok 
SNK v prestížnej Svetovej digitálnej knižnici, prevádz-
kovanej Kongresovou knižnicou vo Washingtone a UNESCO, zorganizovanie 20. ročníka 
medzinárodného seminára CASLIN, ktorý svojou účasťou poctila prezidentka najvplyv-
nejšej medzinárodnej knihovníckej federácie IFLA, Sinikka Sipilä, spustenie nového we-
bového portálu SNK, či hodnotné diela vydané SNK v rámci jej vydavateľskej činnosti 
ako sú monumentálne Inkunábuly, Stöckelov katechizmus alebo Biografi cké kalendárium 
a Personálna bibliografi a Ľudovíta Štúra.

Vo výročnej správe však samozrejme nájdu všetci, ktorí sa o činnosť Slovenskej národnej 
knižnice zaujímajú, aj ďalšie podrobné a komplexné informácie o všetkých oblastiach, 
v ktorých pôsobí.
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1. Identifi kácia organizácie
 

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

Detašované pracoviská Slovenskej národnej knižnice pre verejnosť: 

Literárne múzeum

M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin
Telefón: 043/245 16 10, 245 16 01 
E-mail: literarne.muzeum@snk.sk

Slovanské múzeum A. S. Puškina

958 42 Brodzany
Telefón: 038/245 26 50, 245 26 51
E-mail: slovanske.muzeum@snk.sk
 

Odbor správy historických knižničných dokumentov 

a historických knižničných fondov, 

pracovisko Oponice

956 14 Oponice 271
Telefón: 0915 851 883
E-mail: appony.kniznica@snk.sk
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1.1 Organizačná štruktúra Slovenskej národnej knižnice k 31. 12. 2014
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1.2 Hlavné činnosti organizácie

Hlavné činnosti Slovenskej národnej knižnice sú vymedzené v § 6 odsek 3 zákona č. 183/2000 Z. z. o kniž-
niciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starost livosti 
a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (ďalej len 
Zákon o knižniciach) a v článku I odsek 3 Rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o vydaní zria ďovacej listi-
ny Slovenskej národnej knižnice z 27. júna 2000, ktorý bol upravený Rozhodnutím Minis terstva kultúry 
SR o zmene zriaďovacej listiny Slovenskej národnej knižnice v Martine č. mk 11176/2005-400/25507 z 26. 
septembra 2005 a Rozhodnutím Ministerstva kultúry SR č. mk 5199/2009-10/16012 o zmene zriaďovacej 
listiny Slovenskej národnej knižnice zo dňa 15. decembra 2009 a Rozhodnutím Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky č. mk-2587/2013-110/12377 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenskej ná-
rodnej knižnice v Martine zo dňa 17. júla 2013.

Podľa Zákona o knižniciach Slovenská národná knižnica:

1. je konzervačnou knižnicou a depozitnou 
knižnicou Slovenskej republiky,

2. prednostne zhromažďuje, odborne 
spracúva, uchováva, ochraňuje 
a sprístupňuje domáce a zahraničné 
slovacikálne dokumenty,

3. je národnou bibliografi ckou agentúrou, 
ktorá zabezpečuje koordináciu národného 
bibliografi ckého systému, národnú 
bibliografi ckú registráciu slovacikálnych 
dokumentov, odborné spracúvanie 
a sprístupňovanie slovenskej národnej 
bibliografi e,

4. je pracoviskom na literárnoarchívnu, 
literárnomúzejnú a biografi ckú 
dokumentáciu, výskum, ochranu 
a podporu slovenskej kultúry a literatúry,

5. je metodickým, poradenským, 
koordinačným, vzdelávacím a štatistickým 
pracoviskom knižničného systému,

6. je národnou agentúrou pre medzinárodné 
štandardné číslovanie dokumentov 
a medzinárodnú identifi káciu 
dokumentov,

7. je vedeckovýskumným a štandardizačným 
pracoviskom knižničného systému,

8. je národným ústredím medziknižničnej 
výpožičnej služby a pracoviskom 
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej 
služby,

9. spravuje a ochraňuje historický knižničný 
dokument a historický knižničný fond,

10. vyjadruje sa k návrhom na vyhlásenie 
a zrušenie historického knižničného 
dokumentu a historického knižničného 
fondu a určuje jeho hodnotu,

11. vedie Ústrednú evidenciu historických
knižničných dokumentov a historických
knižničných fondov a evidenciu 
o dokumentoch a súboroch knižničných 
dokumentov, vyradených z ústrednej 
evidencie,

12. vyjadruje sa k žiadosti o uvedenie 
súhlasu na trvalý vývoz dokumentu 
alebo súboru dokumentov, ktorý by pre 
svoju mimoriadnu hodnotu bolo možné 
navrhnúť do katalógov knižníc,

13. je národným pracoviskom pre oblasť 
reštaurovania, konzervovania, ochranného 
kopírovania a digitalizácie knižničných 
dokumentov,

14. spravuje súborný katalóg monografi  
í knižníc a koordinuje tvorbu súborných 
katalógov knižníc,

15. uzatvára s príslušnou organizáciou 
kolektívnej správy hromadnú licenčnú 
zmluvu na rozširovanie predmetov 
ochrany vypožičiavaním, realizovaným 
prostredníctvom Knižničného systému 
Slovenskej republiky,

16. prostredníctvom príslušnej organizácie 
kolektívnej správy uhrádza odmeny 
nositeľom práv za rozširovanie predmetov 
ochrany vypožičiavaním v rozsahu 
udelenej licencie; spôsob úhrady odmeny 
a jej rozsah ustanoví ministerstvo 
opatrením,

17. vykonáva ďalšie činnosti, ktoré jej určí 
zriadovateľ v rozsahu svojej pôsobnosti 
v zriadovacej listine.
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V súlade so Zriaďovacou listinou Slovenská národná knižnica ďalej plní najmä tieto verejné 
funkcie a verejnoprospešné činnosti:

 zabezpečuje a koordinuje informatizáciu, internetizáciu a zavádzanie informačných technológií 
v rámci Knižničného systému Slovenskej republiky,

 zabezpečuje a koordinuje digitalizáciu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky 
na internete,

 realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi,

   je kontaktným informačným miestom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

 je Informačným miestom Rady Európy a Európskych informácií,

 je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnoarchívnu a literárno-
-múzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry 
a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj literatúry a kniž-
nej kultúry Slovenska a Slovákov, vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí

 podieľa sa na správe Národného cintorína v Martine,

 na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, 
odborne spracováva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej 
kultúry a knižnej grafi ky,

 organizuje vedecké, kultúrno-výchovné, vzdelávacie a spoločenské podujatia a realizuje expozič-
nú a výstavnú činnosť vo vlastných i cudzích priestoroch, prijíma a spoluorganizuje výstavy iných 
právnických a fyzických osôb zo Slovenskej republiky i zo zahraničia,

 je špecializovaným archívom, ktorý získava, odborne a vedecky spracúva, ochraňuje a sprístup-
ňuje literárne a hudobné rukopisy, biografi cké, zvukové, obrazové a iné archívne dokumenty 
z oblasti slovenskej kultúry so zameraním na literatúru a hudbu,

 je ústredným pracoviskom pre výskum, dokumentáciu, spracovanie a prezentáciu biografi í 
a genealógií reprezentantov slovenskej národnej kultúry, umenia, vedy, techniky, hospodárske-
ho, spoločenského a politického života v minulosti a súčasnosti, rieši vlastné vedecké, výskumné 
a inovačné úlohy v oblasti svojej pôsobnosti a spolupracuje na základnom a aplikovanom vý-
skume a vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií,

 prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, distribučnej a obchodnej činnosti zabezpečuje propagá-
ciu, zverejňovanie výsledkov a prezentáciu svojej práce a práce v príslušných odboroch,

 v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami 
doma i v zahraničí a so súhlasom zriadovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projek-
tov,

 prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa využívajú na dočasný pobyt pre po-
treby knižnice, kultúrnych organizácií a zriaďovateľa v súlade s platnými predpismi,

 uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie 
predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Sloven-
skej republiky a prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny nosi-
teľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

2.1. Poslanie organizácie

Slovenská národná knižnica je národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúr-
nou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografi  ckej, literár-
nomúzejnej, literárnoarchívnej a biografi  ckej činnosti. Je súčasťou Knižničného systému SR, ktorý 
organicky zapadá do štátneho informačného systému. Knižničný systém SR tvorí SNK, vedecké 
knižnice, akademické knižnice, verejné knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice. SNK vznikla 
1. júla 2000 odlúčením od Matice slovenskej. Sídlom SNK je mesto Martin.

Získava (akviruje), spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné dokumenty, 
predovšetkým slovacikálne. Dokumenty získava na základe zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných vý-
tlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel 
v znení neskorších predpisov, darmi, z rezervných fondov, domácou kúpou, zahraničnou kúpou 
a prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov. Vedie ústrednú evidenciu historických kniž-
ničných dokumentov a fondov SR. Pripravuje návrhy na vyhlásenie jednotlivín a zbierok za historické 
knižničné dokumenty alebo fondy. Zabezpečuje pasportizáciu historických knižničných dokumentov 
a fondov na území SR. Cieľom úlohy je zmapovanie výskytu a stavu historických knižničných fondov na 
Slovensku a čiastočne, v súlade s pripravovanými celoslovenskými projektmi, aj v zahraničí.

Služby
Svoje služby (výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné 

služby, rešeršné služby, internetové služby, služby študovní, reprografi cké služby, referenčné služby, 
genealogicko-informačné služby) poskytuje vedeckej, odbornej, pedagogickej, študentskej i širokej 
verejnosti.

Národná bibliografia
Je národnou agentúrou ISBN a ISMN. Národná agentúra ISBN a ISMN zároveň plní funkciu Národnej 

registračnej agentúry pre URN:NBN – registruje a schvaľuje žiadosti o pridelenie prefi xov URN:NBN. 
Je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom pre celý 

Knižničný systém SR. Zaoberá sa prípravou a uplatňovaním legislatívnych predpisov v knižniciach. Uza-
tvára s organizáciou kolektívnej správy LITA hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov 
ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom Knižničného systému Slovenskej republiky. 
Vďaka používaniu spoločného softvéru Virtua môže SNK pripravovať každoročne štatistické podklady 
pre výpočet odmien pre autorov za použitie diel v knižniciach vypožičiavaním.

Výskum dejín knižnej kultúry
Programovo sa usiluje o dokumentáciu národného kultúrneho dedičstva a to výskumom a tvorbou 

nových znalostí o starých a vzácnych tlačiach vydaných alebo zachovaných na území Slovenska, ako aj 

ich systematizáciou.

Bibliografická veda
V oblasti bibliografi ckej vedy rozpracúva problematiku a publikuje vedecké, teoretické, organizač-

né (manažment, projekty) práce z oblasti budovania národného bibliografi ckého systému, národného 
programu štandardizácie, národného programu retrokonverzie a konverzie bibliografi ckých databáz 
a knižničných katalógov, informačných systémov, informačných technológií, dokumentológie, teórie, 
dejín a kritiky bibliografi e.

Ochrana zbierok
Spravuje a fyzicky ochraňuje všetky druhy fondov, ktoré jej boli zverené do opatery. Zaoberá sa 

ich organizáciou, preventívnou starostlivosťou a mechanickou očistou. Zveľaďuje národné kultúrne 
dedičstvo, ktoré predstavujú literárne a hudobné rukopisné pamiatky a fotodokumenty osobností, 
miest a historických udalostí. Zverené archívne dokumenty ochraňuje, spracúva a sprístupňuje báda-
teľskej verejnosti. Buduje osobné fondy spisovateľov, literárnych vedcov, hudobníkov a iných pred-
staviteľov slovenského národného života. Zabezpečuje ochranu dokumentov digitalizáciou.

Reštauruje a konzervuje historické a novodobé dokumenty v celoslovenskom meradle v du-
chu maximálnej záchrany historickej hodnoty originálu. Zabezpečuje aplikovaný výskum zavádza-
ných technológií a materiálov. Má na starosti vodnú a nevodnú deacidifi káciu papiera. Konzervo-
vanie dokumentov je zamerané na ich očistu, dezinfekciu, ošetrovanie povrchov väzieb, meranie 
pH. Aplikovaný výskum je zameraný na analýzu vlastností materiálov používaných na reštaurovanie 
a konzervovanie, preventívnu ochranu fondov.
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Digitalizácia
Digitalizácia umožňuje konverziou dokumentov do digitálnej podoby ich sprístupňovanie širokej 

verejnosti. Prvoradým cieľom digitalizácie je chrániť konzervačný fond Slovenskej národnej knižnice 
(Zákon č. 183/2000 Z.z., § 6 ods. 3), a tiež zbierky, ktoré svojou kultúrnou, historickou a informačnou 
hodnotou prekračujú národný význam a tvoria neoddeliteľnú súčasť Európskej a svetovej kultúry.

Biografia a genealógia
Dokumentuje a skúma biografi e a genealógie reprezentantov slovenskej národnej kultúry ume-

nia, vedy, techniky, spoločenského, politického a hospodárskeho života doma i v zahraničí. Osobit-
nú pozornosť venuje budovaniu biografi ckej dokumentácie ako pramennej bázy výskumnej, edičnej 
a informačnej činnosti. Intenzívne sa podieľa na tvorbe, redigovaní a vydávaní významných slovníko-
vých diel. Poskytuje základný informačný servis z oblasti biografi í a genealógií.

Archív
Je špecializovaným verejným archívom, ktorého hlavným poslaním je dopĺňať archívne fondy 

a zbierky zamerané predovšetkým na písomný a fotografi cký materiál osobností slovenskej literatúry 
a hudby. Zverené archívne dokumenty ochraňuje, spracúva a sprístupňuje bádateľskej verejnosti pre-
zenčne v špecializovanej študovni Literárneho archívu.

Slovenská národná knižnica je iniciátorom, spolutvorcom a realizačným pracoviskom národných stra-
tégií (Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013, Stratégia digitalizácie 
na Slovensku a pod.). Je iniciátorom a účastníkom národných a medzinárodných projektov (Program 
elektronizácie knižníc v Slovenskej republike, Európska knižnica, Európska digitálna knižnica - Euro-
peana, World Digital Library, Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických 
a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie, Národný projekt MK SR Informatizácia knižníc, Sloven-
ská digitálna knižnica, Digitálna knižnica a digitálny archív a pod.).

Je národnou agentúrou ISBN a ISMN. Je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím 
a štatistickým pracoviskom pre celý Knižničný systém SR. Zaoberá sa prípravou a uplatňovaním le-
gislatívnych predpisov v knižniciach. Uzatvára s organizáciou kolektívnej správy LIta hromadnú li-
cenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom 
Knižničného systému Slovenskej republiky. Vďaka používaniu spoločného softvéru Virtua môže 
snk pripravovať každoročne štatistické podklady pre výpočet odmien pre autorov za použitie diel 
v knižniciach vypožičiavaním.

Slovenská národná knižnica sa podieľa na správe Národného cintorína v Martine.

2.2. Strednodobý výhľad organizácie

Strednodobý výhľad organizácie vychádza z vízie SNK, ktorá ako moderná, otvorená a inovatívna ná-
rodná pamäťová a fondová inštitúcia efektívne plní svoje poslanie štandardnej národnej knižnice vy-
spelého Európskeho štátu, to znamená, že:

 bezpečne a dlhodobo uchováva slovacikálne materiály písomného kultúrneho, vedeckého 
a intelektuálneho dedičstva pre budúce generácie

 buduje zbierky relevantných informačných zdrojov pre vedu, výskum, vzdelávanie a privátny 
sektor v analógovej a digitálnej forme

 poskytuje dôveryhodné a pertinentné informácie každému, kto má o ne záujem

 poskytuje priamočiary fyzický a digitálny prístup k svetovým poznatkom a kultúrnemu dedičstvu 
kedykoľvek a odkiaľkoľvek

 zohráva proaktívnu úlohu v oblasti kultúry, vedy, výskumu a budovania informačnej a znalost-
nej spoločnosti v Európskom kontexte, je uznávaným partnerom v medzinárodných projektoch 
a nadnárodných iniciatívach

 a ako jeden z pilierov knižničného systému a znalostnej ekonomiky zohráva nezastupiteľnú úlohu 
v spoločnosti a hospodárstve Slovenska, a to tak vo vzťahu k súčasným, ako aj k budúcim generá-
ciám.
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Rozvoj informačných a komunikačných technológií v posledných desaťročiach od základov zmenil 
spôsob prístupu k informáciám, ich dostupnosť a využívanie. Digitálna revolúcia podstatným spôso-
bom zasiahla aj do činnosti knižníc ako inštitúcií poskytujúcich prístup k informáciám. V blízkej budúc-
nosti objem informácií v digitálnej forme z hľadiska produkcie a využívania prevýši objem informácií  
uložených v tlačenej papierovej podobe. Subjekty, ktoré informácie produkujú, ich často vydávajú zá-
roveň v analógovej aj digitálnej forme, čo spochybňuje doteraz všeobecne prijímanú defi níciu pojmu 
„originál diela“ a vyžaduje nové prístupy v oblasti tvorby zbierok a ich uchovávania.

Slovenská národná knižnica musí na tento vývoj reagovať a v nasledujúcich rokoch pristúpiť 
k inováciám, ktoré jej umožnia sa týmto trendom prispôsobiť a zároveň ich aktívne ovplyvňovať. 
V dobe, keď je primárnym miestom vyhľadávania informácií internet a informácie, ktoré nie sú do-
stupné po niekoľkých kliknutiach, sú často ignorované, hoci poskytujú kvalitnejší obsah, musí národná 
knižnica nanovo defi novať svoje postavenie tak, aby okrem plnenia svojich tradičných úloh v oblasti 
uchovávania a sprístupňovania analógových zdrojov aktívne rozvíjala elektronické služby. Používate-
lia pritom očakávajú nielen prístup k bibliografi ckým údajom o tlačených dokumentoch ale aj online 
prístup k ich plným textom. V konkurencii internetových vyhľadávačov musí nájsť spôsob, ako svoje 
zbierky atraktívnym a používateľsky komfortným spôsobom sprístupniť tým, ktorí dôveryhodné in-
formácie potrebujú. To si bude opäť vyžadovať inovatívne prístupy v oblasti katalogizácie, vyhľadáva-
nia a otvárania nových kanálov na prístup k dokumentom.

Rastúca online dostupnosť dokumentov však neznamená, že sa fyzické analógové zbierky dostávajú 
do úzadia. Naopak, skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že rozvoj digitálnych knižníc významne podpo-
ruje využívanie fyzických zbierok a ich atraktívnosť pre používateľov. Objavenie zaujímavého zdigitali-
zovaného dokumentu zvyšuje záujem o priamy prístup k jeho fyzickému originálu. Ani technologický 
rozvoj teda nezmení fundamentálnu úlohu národnej knižnice, ktorou je zabezpečenie dlhodobého 
uchovania a fyzickej ochrany existujúcich zbierok. Základnou prioritou v tejto oblasti musí byť vytvo-
renie takých podmienok ich uloženia, ktoré zabezpečia, že sa v najlepšom možnom stave zachovajú 
pre nasledujúce generácie.

Ako výsledok personálnych zmien vo vedení SNK v minulosti bolo stanovených 5 základných strate-
gických priorít na najbližšie roky, ktorými SNK reaguje na výzvy a príležitosti, ktoré so sebou prináša 
rozvoj digitálnych technológií. Rovnaký dôraz pritom kladie na rozvoj starostlivosti o fyzické zbierky 
a ďalšie tradičné úlohy národnej knižnice. Medzi tieto strategické priority patria:

Adaptácia na digitálnu budúcnosť, v rámci ktorej je prioritnou úlohou digitalizácia podstatnej čas-
ti fondov SNK v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý SNK realizuje 
v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, komplexné riešenie 
otázky sprístupňovania digitálneho obsahu, vrátane riešenia otázky autorských práv a jeho dlho-
dobého uchovávania. Zároveň je potrebné riešiť otázku uchovávania born digital materiálov.

Spojenie používateľov a obsahu, v rámci ktorej je potrebné knižnicu otvoriť vo virtuálnom priesto-
re a zlepšiť a zmeniť jej služby tak, aby zodpovedali očakávaniam používateľov, zjednodušiť vyhľa-
dávanie a prístup k zbierkam knižnice najmä prostredníctvom zabezpečenia vysokej dostupnosti 
digitalizovaného obsahu či vytvorením stratégie akvizície zbierok, ktoré nie sú predmetom legis-
latívy o povinnom výtlačku.

Rozvoj partnerstiev a prehlbovanie spolupráce jednak v rámci knižničného systému SR, kde sú 
kľúčovými partnermi SNK najmä najvýznamnejšie vedecké a akademické knižnice a profesijné 
knihovnícke združenia, ako aj na medzinárodnej úrovni najmä v rámci Konferencie riaditeľov Eu-
rópskych národných knižníc (CENL), Medzinárodnej federácie knižničných združení (IFLA) či nad-
národných iniciatívach ako sú The €opean Library, €opeana, World Digital Library a pod.

Integrácia aktívnej a pasívnej ochrany zbierok, v rámci ktorej je potrebné vypracovať najmä 
komplexný plán ochrany zbierok a najmä vytvoriť podmienky pre radikálne zlepšenie uloženia 
zbierok SNK prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a prístavby sídelnej budovy SNK ako 
najvyššej investičnej priority. Zároveň je potrebné v súlade so svetovými poznatkami a trendmi 
riešiť aktívnu ochranu a konzervovanie knižničných zbierok.

Progresívne riadenie orientované na výsledok, ktoré je predpokladom dosiahnutia všetkých uve-
dených strategických cieľov a zahŕňa komplexné a hlboké zmeny vo všetkých oblastiach fungo-
vania SNK ako organizácie.
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie 

V závere roka 2013 bol schválený a podpísaný kontrakt č. MK – 358/2013 – 340/19689 na rok 2014 medzi 
Ministerstvom kultúry SR a Slovenskou národnou knižnicou v Martine.

Objem fi nančných prostriedkov krytých kontraktom bol poskytnutý na plnenie vyššie uvedených čin-
ností (podľa článku II ods.1) v celkovej výške 5 693 407 €.

Analýza čerpania kontrahovaných ukazovateľov:

Kontrahované ukazovatele Kontrahovaná suma v € Skutočnosť v €

Bežné výdavky (BV) 5 693 407 11 309 982

Kapitálové výdavky (KV) 0 8 743 079

Príjmy 73 000 142 906

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie verej-
ných služieb a realizáciu nasledovných činností:

a) poskytovanie knižnično-informačných služieb a zabezpečenie kultúrnych, informačných, vý-
skumno-vedeckých a vzdelávacích služieb pre používateľov,

b) realizáciu múzejných činností,
c) činnosť špecializovaného archívu
d) sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.

2. Činnosti prijímateľa budú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele:

a) Zabezpečenie automatizovaného spracovania celého prírastku knižničných jednotiek (KJ).

Skutočnosť:
Odborom Národná bibliografi a  SNK bolo v roku 2014 automatizovane spracovaných 28 466 
knižničných jednotiek, čo je súčet ročného prírastku KJ za rok 2014 (28 461 KJ) a náhrad za 
stratené dokumenty (5 KJ).

Porovnanie kontrahovaných a skutočných ukazovateľov
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b) Retrospektívne spracovanie minimálne 2 500 knižničných jednotiek.

Skutočnosť:
Odborom Národná bibliografi a SNK bolo spracovaných 2 510 monografi ckých knižničných jed-
notiek.

c) Dosiahnutie výpožičiek knižničného fondu v počte 110 000 výpožičiek.

Skutočnosť:
Odbor Služby SNK dosiahol výpožičky knižničného fondu v počte 104 626 výpožičiek. Odbor 
správy historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SNK dosiahol 
1 065 výpožičiek. Spolu dosiahli 105 691 výpožičiek. Dôvodom nesplnenia plánovaného počtu 
výpožičiek bolo obmedzenie výpožičných služieb v súvislosti s vyskladňovaním depozitov kvô-
li príprave ich rekonštrukcie.

d) Dosiahnutie 13 000 výpožičiek v rámci medziknižničnej výpožičnej služby a 1 700 výpožičiek
v rámci medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

Skutočnosť:
Odbor Služby SNK dosiahol v rámci medziknižničnej výpožičnej služby 24 680 výpožičiek 
a v rámci medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 1 639 výpožičiek. Dôvodom nespl-
nenia plánovaného počtu  bolo obmedzenie výpožičných služieb v súvislosti s vyskladňovaním 
depozitov kvôli príprave ich rekonštrukcie.

e) Zhotovenie 3 400 rešerší.

Skutočnosť:
Literárny archív Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK vypracoval 75 rešerší, 
odbor Služby SNK zhotovil 4 089 rešerší a Odbor správy historických knižničných dokumentov 
a historických knižničných fondov SNK 62, čo je spolu 4 226 rešerší.

f) Poskytnutie 5 000 strán digitálnych kópii a 50 000 strán xerokópii.

Skutočnosť:
Odbor správy historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SNK 
poskytol 132 strán digitálnych kópií a 7 xerokópií.
Literárny archív Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK poskytol 9 439 strán 
digitálnych kópií a 5 847 strán xerokópií.
Odbor Služby SNK poskytol 18 176 strán digitálnych kópií a 97 577 strán xerokópií.
Spolu bolo poskytnutých 27 747 strán digitálnych kópií a 103 431 strán xerokópií.

g) Zvýšenie počtu knižníc v národnej licencii EBSCO na 165.

Skutočnosť:
Počet knižníc v národnej licencii EBSCO dosiahol 166.

h) Dosiahnutie 1 800 000 vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch.

Skutočnosť:
SNK dosiahla 3 040 116 vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch.

i) Poskytnutie služieb pre minimálne 800 bádateľov.

Skutočnosť:
Odbor správy historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SNK 
poskytol služby pre 29 bádateľov. 
Literárny archív Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK poskytol služby 986 bá-
dateľom. Dohromady Slovenská národná knižnica poskytla služby 1 061 bádateľom.
Národná bibliografi a – Oddelenie spracovania starých tlačí poskytol služby 25 bádateľom. 
Odbor múzeí poskytol služby 21 bádateľom. 
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j) Zrealizovanie výpožičiek v objeme 60 000 archívnych dokumentov.

Skutočnosť:
Literárny archív Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK zrealizoval výpožičky 
v počte 69 915 vypožičaných archívnych dokumentov.

k) Upravenie cca 900 knižničných jednotiek reštaurovaním a konzervovaním.

Skutočnosť:
Odbor ochrany fondov SNK zreštauroval a zakonzervoval 2 719 knižných jednotiek (1 880 kníh 
a 48 010 listín, čo je 839 knižničných jednotiek). 

l) Zrealizovanie min. 6 výstav a 20 podujatí

Skutočnosť:
Odbor múzeí  SNK zrealizoval 9 výstav (z toho 2 prevzaté, 6 vlastných, 1 zo zahraničia) a 29 pod-
ujatí. Celkovo SNK pripravila 23 výstav a 94 podujatí (vlastné autorské, dovezené, realizované 
v spolupráci s externými subjektmi).

m) Udržanie návštevnosti v múzeách na úrovni roku 2013 (Literárne múzeum 36 998 návštevníkov, 
Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch 3542 návštevníkov).

Skutočnosť:
Celková návštevnosť Literárneho múzea SNK v roku 2014 bola 40 316 návštevníkov, z toho 
stálu expozíciu, výstavy a podujatia múzea navštívilo 8159 návštevníkov a múzeum „in situ“ 
Národný cintorín 32 157 návštevníkov.
Celková návštevnosť Slovanského múzea A. S. Puškina  v Brodzanoch bola 3 829 návštevníkov, 
z toho expozíciu Slovanského múzea A. S. Puškina navštívilo 3 322  návštevníkov a na poduja-
tiach organizovaných múzeom sa zúčastnilo 507 osôb.
Návštevnosť oboch múzeí sa podarilo v porovnaní s minulým rokom zvýšiť. Oproti roku 2013 
klesla návštevnosť stálej expozície Literárneho múzea (zatvorená expozícia pre očistu a inšta-
láciu EPS) o 790 návštevníkov, ale mierne stúpla návštevnosť múzea na ďalších prezentačných 
a sprievodných aktivitách a v múzeu in situ na Národnom cintoríne o 4 108 návštevníkov. 
V Slovanskom múzeu A. S. Puškina oproti minulému roku stúpla návštevnosť o 287 návštevní-
kov. 

n) Dosiahnutie minimálne 15 000 návštevníkov v Oponiciach

Skutočnosť:
Celková návštevnosť Aponiovskej knižnice v Oponiciach bola 16 329 návštevníkov.

o) Prečipovanie fondu univerzálnej študovne (cca 12 000 dokumentov) RFID čipmi v súvislosti s výme-
nou systému elektronickej ochrany fondov a následná revízia fondu študovne.

Skutočnosť:
Prečipovaných bolo 16 043 dokumentov.  
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4. Činnosti/Produkty organizácie a ich náklady

Stále činnosti Slovenskej národnej knižnice vyplývajú zo Zriaďovacej listiny a zo Zákona o knižniciach.

4.1. Náklady na činnosť/produkty organizácie

Skutočné náklady na činnosť/projekt organizácie v roku 2014

Činnosť/projekt Výdavky
spolu

FINANČNÉ KRYTIE 
(v €):

zo ŠR Iné zdroje Spolu

Poskytovanie knižnično-informačných slu-
žieb a zabezpečenie kultúrnych, informač-
ných, výskumno-vedeckých a vzdelávacích 
služieb pre používateľov 

19 447 649 5 129 269 14 318 380 19 447 649

Realizácia múzejných činností 408 433 408 433 – 408 433

Činnosť špecializovaného archívu 195 566 195 566 – 195 566

Sprístupňovanie kultúry a podpora náv-
števnosti prostredníctvom kultúrnych po-
ukazov

1 413 1 413 – 1 413

SPOLU 20 053 061 5 734 681 14 318 380 20 053 061

Štruktúra výdavkov podľa činností

Skutočné výdavky celkom vo výške 20 053 061 € boli v porovnaní s kontrahovanými výdavkami vo výš-
ke 5 693 407 € čerpané na 352,2 %. Vysoké čerpanie v porovnaní s výškou kontrahovaných výdavkov 
bolo ovplyvnené čerpaním prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, ktoré neboli kontrahované 
najmä prostriedky EÚ – na projekt DIKDA – Digitálna knižnica a digitálny archív.
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4.2 Zhodnotenie jednotlivých činností/produktov organizácie

Ukazovateľ 2014 2013 2012

*2014 Knižničné jednotky spolu za sledované 
obdobie do 31. 12. 2014 5 038 117 4 986 652 4 920 635

Počet zaevidovaných periodík 2 591 2 378 1 978

Ročný prírastok knižničných jednotiek
(knižnič. jednotky 28 461 + archív. dokumenty 22 
633 + náhrady za stratené dokumenty 5 + BIO 561)

51 660 66 017 56 783

Úbytky knižničných jednotiek 195 2 865 1 780

Knižničné jednotky spracované automatizovane 805 822 772 129 750 385

Výpožičky 177 971 166 947 304 204

 – Cez Virtuu 67 522 126 488 148 493

MVS iným knižniciam 4 062 28 383 27 275

MVS z iných knižníc 20 618 1 100 833

MMVS iným knižniciam 54 176 157

MMVS z iných knižníc 1 585 1 634 1 734

Počet vypracovaných rešerší spolu 
(Služby 4 089 + Literárny archív 75 + HKD a HKF 62) 4 226 4 459 4 893

 – Počet vypracovaných rešerší automatizovane 4 089 4 386 4 845

 – Počet vypracovaných rešerší klasicky (HKD a HKF        
62 + Lit. archív 75) 137 73 48

Aktívni používatelia 9 794 11 537 9 544

Návštevníci študovní (Služby 16 051 + Študovňa LA 
712 + Biografi cký ústav 100 16 863 19 381 18 441

Návštevníci knižnice okrem aktívnych používateľov 62 502 95 030 136 310

Upomienky 18 605 26 516 26 445

Reprografi cké služby (xeroxové kópie: Služby 97 577 

+ LA 5 847 + HKD a HKF 7) 103 431 156 979 166 016

Kópie z mikrofi lmov (xeroxové) 9 410 16 354 13 154

Skenovanie (digitálne kópie: Služby 18 176 + LA 9 439 
+ HKD a HKF 132) 27 747 33 299 27 003

Odoslanie dokumentov na väzbu 15 333 13 564 5 777

Počet reštaurovaných knižničných jednotiek 337 344 419

Počet vyrobených faksimilií 0 0 9

Počet konzervovaných KJ 1 880 kníh
**48 010 listín 

1 048 kníh 
46 713 listín 599

Počet bádateľov v Literárnom archíve (vrátane 
zahraničných osôb) 986 1 041 1 033

* v tom: knihy a viazané periodiká: 2 840 157 audiovizuálne dokumenty: 31 729
 elektronické dokumenty: 11 520 mikroformy: 12 795
 rukopisy: 1 534 272 iné špeciálne dokumenty: 607 644

** 48 010 listín = 839 KJ
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4.2.1 Akvizičná činnosť

Akvizičnú činnosť SNK zabezpečujú odbory: Národná bibliografi a – Oddelenie doplňovania, Od-
bor správy a výskumu pôvodných prameňov – Literárny archív a Literárne múzeum SNK. Od-
delenie doplňovania Národnej bibliografi e kompletne zabezpečuje súbežné a retrospektívne dopl-
ňovanie knižničných fondov SNK monografi ckými, seriálovými a špeciálnymi publikáciami (zvyčajnými 
spôsobmi akvizície – povinné výtlačky, domáca kúpa, zahraničná kúpa, dary, medzinárodná výmena), 
akvizičné spracovanie nadobudnutých dokumentov v prostredí súborného katalógu Slovenská knižni-
ca. Oddelenie pripravilo prioritný projekt Akvizícia knižničných dokumentov, ktorý bol zameraný na 
potreby nákupu chýbajúcich slovacikálnych dokumentov vo fondoch knižnice a na nákup vzácnych 
historických dokumentov. Ministerstvo kultúry SR schválilo pre rok 2014 sumu vo výške 47 000  €. 

Prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov a zahraničnej kúpy boli získavané hlav-
ne zahraničné slovaciká a výberovo dokumenty z profi lových odborov SNK. V roku 2014 oddelenie 
spolupracovalo so 143 aktívnymi výmennými partnermi na celom svete a kontakty sa nadviazali 
s 1 novým partnerom. Prostredníctvom zahraničnej kúpy SNK získala 811 KJ. Sú to hlavne encyk-
lopedické, slovníkové publikácie a publikácie z oblasti knihovníctva ako aj tituly z českej produkcie. 
Prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov SNK získala 823 titulov prevažne zahranič-
ných slovacík. Zahraničným partnerom bolo odoslaných 1 287 knižničných jednotiek.

Nákupná a oceňovacia komisia pre knižné zbierky SNK zasadala v roku 2014 trikrát a prostredníc-
tvom nej bolo od súkromných osôb zakúpených 982 dokumentov (293 knižných dokumentov, jedna 
hudobnina, šesť máp, 682 pohľadníc) a 21 ročníkov seriálových publikácií. V rámci retrospektívneho 
doplňovania sa podarilo získať nákupom viaceré vzácne dokumenty absentujúce vo fondoch SNK. 

V oddelení boli spracované do knižničného systému Virtua aj dokumenty, ktoré sú súčasťou osob-
ných knižníc Michala Rešetku (110 KJ) a Martina Hamuljaka (266 KJ) .
Čínsky veľvyslanec v SR Pchan Wejfang podaroval SNK pri príležitosti návštevy dve bibliofi lské vy-

dania faksimile originálu vrcholného diela klasickej čínskej literatúry, Cchao Süečchinovho románu 
Chunglou meng, v preklade Sen o Červenom pavilóne spolu s ďalšími 67 knižničnými jednotkami.

Akvizícia Monografi cké publikácie:

Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia 2014 2013

Domáca kúpa (DK) 963 759

Zahraničná kúpa (ZK) 811 547

Povinné výtlačky (PV) 18 747 20 707

Dary (D) 961 1  867

Medzinárodná výmena dok. (MVD) 823 992

Rezervné fondy (F) 274 296

Bezodplatný prevol (BP) 21 15

SPOLU 22 600 25 183

Oddelenie doplňovania v spolupráci s oddelením spracovania seriálov zabezpečovalo akvizíciu se-
riálových publikácií. Oddelenie spracovania seriálov zabezpečovalo komplexne činnosti spojené so 
spracovaním, uchovávaním a sprístupňovaním seriálových publikácií.

Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia 2014 2013

Domáca kúpa (DK) 2 9

Zahraničná kúpa (ZK) 354 110

Povinné výtlačky (PV) 5392 5 694

Dary (D) 20 41

Medzinárodná výmena dok. (MVD) 89 93

Bezodplatný prevol (BP) 4 19

SPOLU 5861 5 966

Akvizícia Seriálové publikácie:

Celkový prírastok v roku 2014 bol 28 461 KJ (neperiodické a periodické dokumenty).
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4.2.2 Spracovanie dokumentov, seriálových publikácií, archívnych 
materiálov a muzeálnych predmetov

Odbor Národná bibliografi a, Oddelenie spracovania kníh a špeciálnych druhov dokumentov ka-
talogizačne a bibliografi cky spracovalo v roku 2014 podľa schválených medzinárodných a národných 
štandardov 16 832 bibliografi ckých záznamov. Záznamy o spracovaných dokumentoch sú súčasťou 
databázy Produkčná_01 slúžiacej ako Súborný katalóg (SK), tak i Lokálny katalóg SNK. Tieto bibliogra-
fi cké záznamy predstavujú nové prírastky do fondov SNK za rok 2014 a retrospektívne spracované 
záznamy o nespracovaných dokumentoch v rokoch 2010-2012.

Oddelenie spracovania kníh a špeciálnych dokumentov Národnej bibliografi e buduje a garantuje 
správu online katalógu monografi ckých publikácií zbierok SNK ako aj dokumentov série B-S 
(mapy, špeciálne tlače, fi remná literatúra, grafi ka, hudobniny, ofi ciálne dokumenty, audiovizuálne do-
kumenty, slepecké tlače, normatívne dokumenty, počítačové súbory, elektronické zdroje na fyzických 
nosičoch). Plní úlohy koordinačného, bibliografi ckého, výskumného a metodického pracoviska 
národného bibliografi ckého systému. Zabezpečuje úlohy súvisiace s univerzálnou bibliografi ckou 
kontrolou a sprístupňuje národnú bibliografi u prostredníctvom portálu. Podieľa sa na tvorbe národ-
ného bibliografi ckého systému, ktorého cieľom je: vybudovať úplnú generálnu bázu slovacikálnych 
bibliografi ckých údajov a systém všeobecne dostupných bibliografi ckých služieb.

Okrem originálnej katalogizácie pracovníčky odboru revidovali a editovali bibliografi cké záznamy 
vytvorené inými knižnicami v rámci databázy Slovenská knižnica. V roku 2014 pokračovalo rekatalogi-
začné spracovanie dokumentov, ktoré sú predmetom výpožičiek a o ktorých existujú len záznamy 
z tzv. rýchlej katalogizácie, ako aj dokumentov, ktoré prešli digitalizačným procesom a v Lokálnom 
katalógu SNK absentovali ich kompletné bibliografi cké záznamy a holdingové záznamy. Rekatalogi-
zovaných bolo 40 991 dokumentov, v rámci ktorých bolo v oddelení spracovania starých tlačí zreka-
talogizovaných 385 dokumentov zo 16. – 19. storočia.

Oddelenie vytvára súbory národných autorít, implementuje ich do súbornej databázy a katalógu 
Slovenská knižnica. V roku 2014 vytvorili pracovníci oddelenia 2 046 záznamov personálnych a 960 
záznamov korporatívnych autorít a projekčne sa podieľali na oprave syntaxe v permanentných 
menných autoritách.

Literárny archív získal v roku 2014 do svojich fondov a zbierok celkovo 13 004 literárnych a hudob-
ných rukopisov a fotografi í, z toho kúpou 5 597 archívnych dokumentov v hodnote 18 700 €. Zbierka 
negatívov sa rozšírila o 2 539 negatívov. V priebehu roka zasadali tri nákupné komisie, na ktorých boli 
prerokované návrhy ocenení literárnych a hudobných rukopisov a fotografi í. Komisia schválila:

 kúpu písomných pozostalostí a  osobných archívov –  Emil Benčík, Ladislav Švihran, Emil Charous, 
Vojtech Čelko, Ján Vladimír Ormis, Milan Polák, Jaroslav Kalný, Ján Štepita, Peter Karvaš, Viera Štet-
ková, Milan Ferko, Jozef Telgársky, Ferdinand Šteller-Šteliar, Tadeáš Salva a iných – kúpu pohľadníc 
a fotografi í miest;

 dary a presuny písomných pozostalostí a osobných archívov – Augustín Maťovčík, Ján Podolák, Pavol 
Florek, Jozef Malovec – dary rôznych dokumentov do zbierky jednotlivín, fotografi e Imricha Kružliaka, 
Mikuláša Petrikovicha, Milana Ferku, Daniela Bacháta, Ladislava Gábriša-Škultétyho, Štefana Závod-
níka, Augustína Maťovčíka, fotografi e z prvej svetovej vojny, z podujatí SNK a iné.

Stav archívnych fondov a zbierok Literárneho archívu k 31. 12. 2014 je 1 779 318 literárnych 
a hudobných rukopisov a fotodokumentov + 156 archívnych škatúľ nespracovaných doku-
mentov.

Akvizičná činnosť Odboru múzeí SNK

Na akvizíciu zbierkových predmetov boli Literárnemu múzeu SNK pridelené kapitálové prostriedky 
v celkovej sume 24 500 €. Z toho na nákup zbierkových predmetov 5 000 €. Na nákup slovacík múzejnej 
a galerijnej hodnoty diela Kolomana Sokola sumu 19 500 €. Komisia pre tvorbu zbierok SNK zasadala 
10. 10. 2014. Na svojom zasadnutí schválila akvizíciu 187 ks  múzejných predmetov v celkovej hodnote 
26 396 €. 
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Ku kompetenčným povinnostiam oddelenia patrí aj tvorba Indexu Translationum a jeho včasné 
a efektívne sprístupňovanie širokej čitateľskej verejnosti a profesionálnej knihovníckej komunite. 
Oddelenie spracovalo a vyexportovalo 2 312 záznamov súpisu Index Translationum za rok 2014. Ana-
lyticky a koncepčne pripravilo a v spolupráci s IKT realizovalo reindexáciu a reeditáciu Súborného 
katalógu Slovenská knižnica (376 163 bibliografi ckých záznamov) a s ňou súvisiacu rekonštrukciu 
bibliografi ckých záznamov v stave „Error“, chybovosť ktorých vznikala po konverziách lokálnych kata-
lógov knižníc vstupujúcich do projektu KIS3G (14 522 bibliografi ckých záznamov). Oddelenie spra-
covania kníh a špeciálnych dokumentov realizovalo v rámci reeditácie a reindexácie Súborný katalóg 
Slovenská knižnica priebežnú elimináciu duplicitných a multiplicitných záznamov vzniknutých 
konverziou lokálnych katalógov knižníc vstupujúcich do projektu KIS3G. V roku 2014 bolo priebežne 
deduplikovaných 57 388 bibliografi ckých záznamov. V spolupráci s IKT oddelenie koncepčne navrhlo 
a realizovalo prípravu bibliometadát pre digitalizované dokumenty a ich kontrolované exporty zo 
Súborného katalógu Slovenská knižnica externému dodávateľovi článkový text.

Štatistický prehľad merateľných ukazovateľov jednotlivých aktivít oddelenia

Činnosti Počet záznamov

Spracovanie všetkých typov dokumentov 16 832

Spracovanie kníh 8 677

Spracovanie špeciálnych dokumentov 6 203

Spracovanie noriem 1 952

Reindexácia a reeditácia databázy KIS3G 376 163

Deduplikácia 57 388

Rekatalogizácia 40 991

Unifi kácia indexu Autor 113 800

Menné autority 2 046

Korporatívne autority 1 031

Reeditácia záznamov v stave Error 14 522

Index Translationum 2 312

Príprava kontrolovaných exportov bibliografi ckých metadát 279 000

Bibliografi a bibliografi í a bibliografi ckých letákov vydaných na Slovensku v roku 
2014 155

Oddelenie spracovania seriálov kontinuálne zabezpečovalo evidenčné a katalogizačné spracovanie 
zdrojov na pokračovanie. V roku 2014 bolo evidovaných 2 339 titulov povinných výtlačkov periodickej 
tlače. V rámci medzinárodnej výmeny bolo registrovaných 112 titulov a v oblasti zahraničnej kúpy 140 
titulov. Spolu to predstavuje 2 591 titulov.

Denné prírastky výtlačkov v objeme cca 130 čísiel sa evidenčne spracovávali priebežne. Skompleto-
vaných bolo 11 958 exemplárov 671 titulov. Zaregistrovaných bolo 39 nových titulov, tri tituly ukončili 
vydávanie. 

Na doplnenie neúplných exemplárov boli urgované nedodané výtlačky z 293 titulov.  Korektne bolo 
rekatalogizovaných 1 237 bibliografi ckých záznamov. Deduplikáciou bolo z produkčnej bázy vymaza-
ných 5 832 bibliografi ckých záznamov, z ktorých bolo  prelinkovaných 7 427 exemplárov (ide prevaž-
ne o záznamy spracované na monografi ckej úrovni zo začiatku elektronického spracovávania). 

Zaprírastkovaných bolo 5 862 exemplárov perodickej tlače (5 392 povinných výtlačkov, 354 exem-
plárov zahraničnej kúpy, 2 domácej kúpy, 89 medzinárodnej výmeny, 20 darov a 5 z rezervných fon-
dov).

Ku koncu roka 2014 evidujeme v Produkčnej báze Virtua bibliografi cké záznamy 8 896 titulov perio-
dickej tlače s lokáciou SNK. 

Oddelenie spracovania seriálov zabezpečovalo výber a spracovanie dokumentov seriálovej  povahy na 
digitalizáciu. Celkom bolo spracovaných 920 titulov, čo predstavuje 182 674 čísiel. Na rozčlánkovanie 
z nich bolo vybratých 270 titulov, čo predstavuje 25 810 čísiel.
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V Literárnom archíve boli odborne spracovávané literárne rukopisy, hudobné rukopisy a fotografi e.
Popisným spôsobom bolo spracovaných 37 450 archívnych dokumentov, analyticky 6 543 archívnych
dokumentov. Bolo vyhotovených 806 strán akvizičných a inventárnych súpisov a opečiatkovaných
8 043 strán literárnych rukopisov a 5 645 fotografi í. Literárne rukopisy a fotografi e sa katalogizovali
klasicky, vyhotovovali sa katalogizačné lístky a karty (3 916 ks), ktoré boli založené do katalógov
v študovni la (3 033 ks). Popri priebežných revíziách archívnych dokumentov bola v rámci cielenej 
a plánovanej revízie  dokumentov realizovaná revízia časti zbierky fotodokumentov (sign. SOC 1 – SOC 
8), ktorá zahŕňala výmenu archívnych obalov, náhradu sklenených negatívov kinofi lmom, vyhotovenie 
digitálnych kópií fotografi í a prepis zväzkového katalógu. Bola ukončená revízia prvostupňovo spra-
covaných fotodokumentov osobností (13 428 fotodokumentov), jej súčasťou bola výmena ochran-
ných obálok a vypracovanie súpisu fotodokumentov podľa menného hľadiska. Pokračovalo sa v revízii 
zbierky albumov, v rámci ktorej boli zrevidované 3 albumy obsahujúce 221 fotografi í. 

Bádateľskej verejnosti boli sprístupnené:
 osobné fondy: Jonáš Bohumil Guoth;

 fotografi e osobností: Thurzovci, Turzovci, Elise Lehnerová, Vilma Boršická, Ivan Stodola, Marie 
Pospíšilová, Janko Silan, Karol Strmeň, Teodor Kojiš, Ľudovít Štúr;

Rozpracované sú:
 literárne fondy: Fedor Ruppeldt, Štefan Janšák;

 hudobná zbierka: Jasov – dodatky;

 zbierka fotodokumentov: rodina Ferkovcov, Theo H. Florin.

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SPOLU

Periodiká spolu 9 146 13 660 11 113 10 869 18 826 17 015 23 782 14 343 18 738 13 557 16 194 15 431 182 674

na články 2 453 2 959 4 118 783 4 339 3 140 1 855 1 508 592 3 320 694 49 25 810

4.2.3  Správa depozitu Slovenskej národnej knižnice 

Odbor ochrana fondov, oddelenie ochrany a správy depozitov sa zaoberá správou a fyzickou 
ochranou knižničných fondov SNK. Zodpovedá za komplexnú ochranu a uloženie všetkých fondov 
SNK. Oddelenie sa  v roku 2014 sústredilo na implementáciu NP DIKDA, participuje pri rekonštrukcii 
troch poschodí depozitu SNK, zabezpečuje vyskladnenie dokumentov na digitalizáciu a ich opätovné 
naskladnenie. Konzultuje výber dokumentov na reštaurovanie a konzervovanie pred digitalizáciou
a zároveň sa podieľa na plnení prierezových činností SNK a úloh vyplývajúcich z PHU. 

V rámci realizácie národného projektu DIKDA sa pracovníci oddelenia sústredili na presunutie časti 
fondov do uvoľnených priestorov depozitu, ktorých sa rekonštrukcia netýka a časť fondov uložili 
v prepravných boxoch vo vyhradených priestorov SNK. Takto bolo presunutých 12 970 m fondov, čo 
predstavuje cca 518 880 titulov, z toho je cca 216 510 KJ v 6 186 ks prepravných boxoch. Pre potreby 
digitalizácie bolo vyskladnených a opätovne založených 24 447 KJ monografi í, 4 575 zborníkov a 16 281 
zdrojov na pokračovanie.

Na pracovisku oddelenia ochrany a správy depozitov dochádza ku kompletizácii všetkých doku-
mentov prebratých zo spracovateľských pracovísk, ich označeniu, adjustácii a konečnému uloženiu 
v  hlavnom depozite. V roku 2014 sme prebrali do depozitu 29 738 nových prírastkov KJ. 

V záujme zabezpečenia ochrany konzervačného fondu, pracovisko zabezpečuje vyhotovovanie ná-
hradných xerokópií z chýbajúcich titulov alebo poškodených duplikátov pre potreby používateľov. 
V roku 2014 sme pripravili a odovzdali na doplnenie fondov 81 dokumentov a najžiadanejších titulov, 
z ktorých máme iba konzervačné exempláre a vymenili sme 79 poškodených titulov vo forme ná-
hrad.

Oddelenie ochrany a správy depozitov pokračuje v realizácii projektu OPIS spracovaním 5 232 kniž-
ničných jednotiek v programe VIRTUA na pracovisku rýchlej katalogizácie. V roku 2014 sme postupo-
vali v zavedenom spôsobe evidencie pohybu dokumentov medzi  depozitom a výpožičným pultom, 
čím sa znížil počet nevybavených žiadaniek. Do depozitu bolo prostredníctvom pracoviska  rýchlej 
katalogizácie prebratých 35 635 knižničných jednotiek, z toho vrátených k výpožičnému pultu 5 761 
knižničných jednotiek vo forme rezerv. Uskutočňujeme prípravu a výber lístkov z repozitného kata-
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lógu na spracovanie záznamov pre digitalizáciu a zároveň aj preberanie a spätné založenie lístkov do 
repozitného katalógu. Za rok 2014 bolo na tento účel vybratých 19 063 lístkov a spätne založených 
14 800 lístkov, naďalej dopĺňame prírastky do repozitného katalógu kde sme prebrali a založili 18 370 
katalógových lístkov.

V roku 2014 bol pripravený zoznam multiplikátov navrhnutých na vyradenie z fondu SNK. Zoznam ob-
sahuje 195 titulov, ktoré sú dostatočne zastúpené vo fonde SNK, zoznam bol predložený na posúdenie 
a schválený Vyraďovacou komisiou SNK. 

Ukazovateľ 2014 

Výpožičky z depozitu SNK (KJ) 70 365

Zakladanie dokumentov do depozitu (KJ) 120 707

Adjustácia dokumentov (opatrenie dokumentov štítkom so signatúrou) 
(KJ) 43 900 

Presuny fondov (KJ) 654 680

Odoslanie dokumentov na väzbu (KJ) 15 333

Výber dokumentov na reštaurovanie (KJ) 127

Preväzba dokumentov (výber a evidencia) (KJ) 481 

Výber dokumentov z konzervačného fondu (KJ) 39 795 

Rýchla katalogizácia : vytváranie záznamov 842 

Vytváranie záznamov o jednotkách (KJ) 8 704

Vyraďovanie dokumentov z depozitu SNK (KJ) 462 

Náhrady za stratené a nezvestné tituly (KJ) 160

Opravy dokumentov (KJ) 108 

Triedenie a zakladanie lístkov do Depozitného katalógu 34 320 

Zostavovanie záznamu multiplikátov 380

4.2.4 Ústredná evidencia a pasportizácia historických knižničných 
dokumentov a fondov (Odbor správy HKD a HKF)

Odbor správy HKD a HKF sa zameriava na niekoľko ťažiskových procesov, ktoré súvisia s Programom 
komplexnej ochrany HKD  a HKF v Slovenskej republike. V prvom rade ide o detailnú pasportizáciu HKD  
a HKF  v prostredí všetkých typov vlastníkov na území Slovenska. Druhou najvýznamnejšou úlohou 
odboru je budovanie ústrednej evidencie HKD a HKF. Tento proces je mimoriadne dôležitý, pretože 
vytipované jednotliviny a súbory dokumentov dostávajú legislatívnou formou lepšie možnosti ochra-
ny, ako aj privilegované postavenie v procese získavania fi nančných prostriedkov. Odbor zabezpečuje 
vybudovanie elektronickej evidencie navrhovaných titulov, pripravuje komplexné návrhy, komuniku-
je s vlastníkmi a správcami a v konečnej fáze vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností, ktoré pre 
majiteľov HKD  a HKF vyplývajú zo zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.

Ukazovateľ 2014

Výpožičky historických kníh v rámci inštitúcie 1 064

Výpožičky historických kníh mimo inštitúcie 11

Presuny vo fondoch historických knižníc 10 600+ 240*

Konzultácie a informácie (domáci a zahraniční bádatelia) 62

Výber dokumentov na reštaurovanie 126

Budovanie kartotéky rytcov 85

Všetky údaje v tabuľke sú v zväzkoch a záznamoch. 
* Údaj je v prepravkách.
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Pasportizácia HKDaF na Slovensku – elektronická evidencia

Lokalita/počet

Martin – Slovenská národná knižnica Počet zv.

Zaiovska knižnica 2 008

Kapucínska knižnica 974

Knižnica Jána A. Peťku 890 

Knižnica Muzeálnej slovenskej spoločnosti 720

Nitrianska diecéza – Rímskokatolícke farské úrady 
– rukopisné aj elektronické záznamy z farností

Veľké Zálužie 392

Topoľčany 675

Ludanice 71

Preseľany 511

Nové Sady 61

Jacovce 42

Nadlice 284

Prašice 320

Jarok 55

Veľký Ďur 535

Kolíňany 620

Močenok 732

Len rukopisné

Branč 1 273

Krušovce 187

Horné Lefantovce 2

Šišov 244

Báb 443

Komjatice 519

Šurany 319

Maňa 160

Veľký Kýr 353

Dolný Oháj 144

Mojmírovce 283

Trávnica 363

Tesárske Mlyňany 427

Jelenec 91

Zlaté Moravce 223

Sľažany 309

Skýcov 21

Štúrovo 130

Palárikovo 449

Obid 132
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Ďalšie činnosti a výkony:

 Pasportizácia

  Pasportizácia Nitrianskej diecézy – ukončenie pasportizácie dekanátov – Hronský Beňadik, Lužian-
ky, Topoľčany, Močenok, Štúrovo, Zlaté Moravce, Šurany a začatý dekanát Nové Zámky

 Ústredná evidencia

  V roku 2014 bola v ÚE HKD a HKF zapísaná Knižnica Malohontskej učenej spoločnosti a vyhlásená 
za historický knižničný fond pod číslom MK-1703/2014-222/7811 ( 2764 tlačí 16.-19. storočia)  
Príprava ďalších dokumentov na zapísanie do ÚE HKD a HKF zo Štátnej vedeckej knižnice v Koši-
ciach (inkunábuly) a z Univerzitnej knižnice v Prešove a príprava dokumentov Štefánikovej knižni-
ce a tlačí 16. storočia Baníkovej knižnice na vyhlásenie za HKF 

 Metodická činnosť v oblasti základnej a komplexnej ochrany HKF a HKD ich evidencie, fyzického 
uloženia, sprístupňovania, ako aj prípravy projektov

  Metodické usmernenia správcov starých tlačí priamo v mieste uloženia fondu – 43
Metodické inštrukcie a pre vlastníkov a správcov HKD a HKF (písomné, telefonické, mailové,)  – 45

 Očista fondov (vysávanie, dezinfekcia ) 

  Kompletná očista a dezinfekcia fondu farskej knižnice v Branči (1273 zv.)
  Kompletná očista priestoru, kde je uložená časť fondu františkánskej knižnice v SNK
  Kompletná očista, dezinfekcia a sterilizácia fondu farskej knižnice z Nových Zámkov 
  + vyžiarenie priestoru, kde boli plesňou zdevastované knihy uložené, germicídnou lampou

 Presuny fondov – fond prvotlačí a tlačí 16. storočia 10 600 zv.
     – fond časti Baníkovej knižnice  240 prepraviek

 Prezentačná digitalizácia

  Príprava textov na prezentačnú digitalizáciu, výber a skenovanie dokumentov
  Knižnica M.R.Štefánika + propagácia Štefánikovej knižnice v RTVS
  Knižnica Michala Rešetku + príprava virtuálnej výstavy Michal Rešetka + revízia a príprava 
  na zdigitalizovanie jeho knižnice 

Cabaj-Čápor 241

Žitavany 116

Mužla 115

Veľká Lehota 27

Topoľčianky 1 256

Svodín 546

Nové Zámky 115

Ladice 495

Pohranice 400

Skenovanie dokumentov

Skenovanie vybraných  dokumentov z knižnice M.R.Štefánika 30

Skenovanie a digit.kópie dokumentov pre bádateľov (rôzne titulné listy) 132

Pasportizačné záznamy:

Pasportizačné záznamy 13 681

Záznamy základnej evidencie HKF v správe SNK: 4 592

Celkový počet záznamov (pasportizácia + základná evidencia): 18 273
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 Ostatné:
Participácia na Krízovom pláne SNK
Vyhodnotenie strategického plánu slov. knihovníctva (2008 – 2013)
Návrh k novelizácií knižničného zákona (časť o HKD a HKF) 
Týždeň slovenských knižníc – prednášky o HKD a HKF v SNK pre študentov + výstavy – Najkrajšie 
faksimile vo fondoch SNK a Vývoj učebníc na Slovensku (SNK a Kysucká knižnica v Čadci)
Pomoc pri príprave zriadenia pamätnej izby Malohontskej učenej spoločnosti v Nižnom Skálniku 
a prednáška o historickej knižnici Malohontskej učenej spoločnosti pri príležitosti otvorenia pa-
mätnej izby v Nižnom Skálniku (13. 9. 2014) 
Príprava podkladov a textov na www.dikda.sk a pre hovorkyňu SNK 
Odborné stanoviská ku grantom 
Príprava podkladov pre revízie HKD a HKF v SNK    
Príprava štúdie o knižnici Učenej spoločnosti malohontskej do Zborníka Gemersko-malohonského 
múzea v Rimavskej Sobote GEMER – MALOHONT 10, 2014.
Príprava štúdie Analýza súčasného stavu Aponiovskej knižnice do Zborníka z medzinárodnej kon-
ferencie Aponiovci v dejinách knižnej kultúry Slovenska.
Príprava štúdie Rekonštrukcia knižnice Čákiovcov do e-zborníka Šľachta a šľachtické knižnice na 
východnom Slovensku (sídla – každodennosť – knižná kultúra). 

Odbor správy HKD a HKF spravuje aj Aponiovskú knižnicu v Oponiciach

Knižnicu v roku 2014 navštívilo spolu 16 329 návštevníkov a boli poskytnuté služby pre šiestich bá-
dateľov (spolu 45 zv.) Bolo poskytnutých 32 informácií a zaslaných 14 digitálnych kópií bádateľom 
do Nemecka a Bulharska. Kontrakt s MK SR 15 000 návštevníkov bol prekročený o 1329 návštevníkov. 
Obrovský záujem o knižnicu sledujeme najmä zo strany mladých ľudí, žiakov, študentov, ale aj učiteľov 
na základných, stredných či vysokých školách. Veľmi populárne sú aj večerné prehliadky knižnice po 
názvom „noc v knižnici“. Počas dvoch večerov (14. – 15. 11. 2014) knižnicu navštívilo 360 návštevníkov. 
Obrovský záujem bol aj o Deň otvorených dverí v Aponiovskej knižnici v rámci Týždňa slovenských 
knižníc. O činnosť Aponiovskej knižnice mali v roku 2014 záujem aj médiá, napr. TV Markíza, RTVS a zá-
stupcovia regionálnej tlače. Knižnicu tento rok navštívilo aj 50 veľvyslancov a diplomatických pracov-
níkov, ktorí majú svoje zastupiteľstva v Slovenskej republike.

V mesiacoch august až október bola v knižnici sprístupnená výstava Geraldina Apponyi pri príležitos-
ti nedožitých 99. narodenín albánskej kráľovnej a priamej príbuznej Aponiovcov z Oponíc. 

4.2.5 Služby

Ústredným pracoviskom SNK pre poskytovanie knižnično-informačných služieb verejnosti je odbor 
Služby. Pracovisko plnilo tieto úlohy:

 Poskytovanie výpožičných, konzultačných, referenčných, rešeršných, reprografi ckých, elektronic-
kých, digitálnych, lektorských a ďalších služieb

 Funkciu národného centra SR pre MVS

 Poskytovanie vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom

 Zabezpečenie národnej licencie databáz EBSCO Publishing

 Spravovanie portálu služby Spýtajte sa knižnice

 Funkciu Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR

 Metodickú činnosť v knižnično-informačných služieb systému knižníc SR

 Služby pre knižničný systém SR v oblasti metodiky, vzdelávania a štatistiky

 Organizovanie činnosti Národnej komisie pre služby

 Predaj publikácií vydaných v SNK

 Organizáciu činnosti pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v KIS Virtua
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Výpožičné služby

V roku 2014 mala SNK 9 794 aktívnych čitateľov a 1 225 nových čitateľov, ktorí sa zaregistrovali od 
1. 1. do 31. 12. 2014. Celkovo v tomto období navštívilo SNK za účelom uskutočnenia výpožičnej transak-
cie spolu 39 026 čitateľov.
Čitateľom sme požičali 104 626 dokumentov (bez MVS a MMVS), z toho 67 522 prostredníctvom KIS 

Virtua. Pokles čitateľov i výpožičiek bol spôsobený pozastavením výpožičných služieb od 1. 7. 2014 pre 
rekonštrukciu depozitov SNK v súvislosti s digitalizáciou knižničného fondu SNK.

Celý 2. polrok 2014 bol preto zameraný najmä na vrátenie dokumentov vypožičaných absenčne čita-
teľom. Čitateľom sme poslali 40 652 pripomienok (upozornení o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty) 
a 18 605 upomienok, pričom prvé a druhé upomienky sme posielali iba v elektronickej forme.

2014 2013

Počet aktívnych čitateľov 9 794 11 537

Počet nových čitateľov 1 225 4 596

Návštevnosť vo výpožičných službách 39 026 69 584

Výpožičky celkom (bez MVS a MMVS) 177 971 166 947

Výpožičky cez KIS Virtua 67 522 126 488

Výpožičky zo študovní 37 104 40 459

Pripomienky 40 652 65 695

Upomienky 18 605 26 516

Pre čitateľov SNK sme implementovali novú službu – predregistráciu čitateľov v rámci modulu Výpo-
žičky KIS Virtua.

V oblasti  metodiky výpožičiek v knižniciach s KIS Virtua sme do výpožičného procesu priebežne zaúčali 
nových zamestnancov partnerských knižníc, riešili sme nahlásené problémy a každý mesiac sme  part-
nerským knižniciam zhotovovali a posielali  štatistiku čitateľov (aktívnych, nových a celkový počet 
používateľov výpožičných služieb) a výpožičných transakcií (výpožičiek vrátane predĺžení výpožičnej 
lehoty, vrátení, žiadaniek a rezervácií). Túto štatistiku sme zhotovovali a zasielali aj za každý štvrťrok 
a polrok vrátane štatistiky za rok 2014.

Oboznamovali sme sa aj s konzorcionálnou verziou KIS Virtua a s jej uplatnením vo výpožičnom proce-
se, v rámci čoho sme navštívili knižnicu Katolíckej univerzity v Louvain-la-Neuve v Belgicku a pracovisko 
RERO v meste Martigny vo Švajčiarsku.

Popri práci vo výpožičných službách sme vykonávali aj iné činnosti:

 Práce súvisiace s kopírovacími službami (evidencia objednávok, vyhľadávanie dokumentov v kata-
lógoch a ich príprava nakopírovanie, distribúcia kópií so sprievodným listom, fakturácia)

 Predaj publikácií SNK: Predalo sa 297 publikácií za  3 084,54 €.

 Výstavky v požičovni: Uskutočnilo sa 52  výstaviek k jubileám, autorov, medzinárodným dňom 
a novinkám vo fonde SNK, na ktorých bolo prezentovaných 581 publikácií.
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Medziknižničné a medzinárodné medziknižničné služby (MVS a MMVS)

MVS bola zameraná na výpožičky z fondov SNK pre iné knižnice SR (najmä v 1. polroku 2014) a na výpo-
žičky z fondov iných knižníc pre čitateľov SNK (najmä v 2. polroku 2014).

2014 2013

Výpožičky MVS spolu 24 680 29 483

Z fondov SNK iným knižniciam 4 062 28 383

Z iných knižníc čitateľom SNK 20 618 1 100

Rozdiely vo výsledkoch MVS oproti roku 2013 boli spôsobené uzatvorením výpožičných služieb SNK,  
v dôsledku čoho nebolo možné realizovať výpožičky z fondov SNK pre žiadajúce knižnice a naopak, 
uzavretie výpožičných služieb pre čitateľov SNK sa kompenzovalo výpožičkami MVS z iných knižníc SR.

Pracovisko pôsobí ako národné centrum MVS. V rámci plnenia tejto funkcie sa knižniciam poskytlo 919 
metodických konzultácií o postupoch v MVS. Uskutočnilo 2 metodické  školenia o MVS a o referenč-
ných a rešeršných službách pre knižnice Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja. Školenia boli 
veľmi pozitívne hodnotené a zúčastnili sa na nich pracovníci rôznych typov knižníc v regióne.

2014 2013

Výpožičky MMVS spolu 1 639 1 810

Zo zahraničných knižníc 1 585 1 634

Z SNK pre zahraničné knižnice 54 176

MMVS z fondov zahraničných knižníc pre SNK a iné knižnice

V MMVS sa využívali zahraničné  súborné katalógy umožňujúce elektronické objednávanie výpožičky, 
resp. elektronické zasielanie žiadaniek MMVS. Na bibliografi cké overovanie  žiadaniek MMVS sme vyu-
žívali najmä Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK) a katalógy SUBITO, British Library, EZB a online katalógy 
národných knižníc.

Elektronické dodávanie dokumentov

V rámci služby EDO (elektronické dodávanie dokumentov), ktorá je súčasťou MVS, sme využívali služ-
by SUBITO, EZB a EDO Univerzitnej knižnice v Bratislave a služby Library of Congress. Do slovenských 
a zahraničných  knižníc sme odoslali  3 054 digitálnych kópií, zo slovenských knižníc sme získali 2 335 
digitálnych kópií a zo zahraničných knižníc 3 364 digitálnych kópií.

Podujatia konané v rámci výpožičných služieb a MVS

Národná komisia pre služby 11. – 12. 6. 2014, Verejná knižnica 
M. Rešetku, Trenčín

Metodické školenie MVS pre knižnice Nitrianskeho 
samosprávneho kraja

28. 3. 2014, Krajská knižnica K. Kmeťku, 
Nitra

Metodické školenie MVS pre knižnice Trnavského 
samosprávneho kraja

4. 12. 2014, Knižnica J. Fándlyho, 
Trnava
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Konzultačné služby

Konzultačné služby sme poskytovali na všetkých pracoviskách odboru Služby. Boli zamerané na:

 Prácu s novými čitateľmi SNK

 Vybavovanie telefonických a elektronických požiadaviek čitateľov a používateľov SNK

 Metodickú pomoc čitateľom pri vyhľadávaní požadovanej literatúry v študovniach

 Metodickú pomoc pri využívaní zahraničných databáz EBSCO Publishiong, Naviga a ďalších EIZ

 Metodickú pomoc knižniciam i čitateľom SNK pri využívaní MVS

 Metodická pomoc pri rešeršovaní

 Metodickú pomoc pri využívaní mikrofi lmov a e-dokumentov, ai.

Poskytli sme  60 723  registrovaných bibliografi ckých a faktografi ckých informácií.

Registrované bibliografi cké a faktografi cké informácie 2014 2013

Registrované bibliografi cké a faktografi cké informácie 
a konzultácie spolu 60 723 101 298

– Výpožičky a MVS 41 248 78 080

– Odd. študovní 9 135 9 955

– Odd. digitálnych služieb 2 074 3 701

– Odd. pre rozvoj knižničného systému 8 266 9 562

Referenčné služby
V rámci digitálnych referenčných služieb sme poskytli 22 875 informácií.

2014 2013

Digitálne referenčné služby spolu, z toho 22 875 24 851

Výpožičky a MVS 10 685 12 899

Odd. študovní 294 260

Odd. digitálnych služieb 2 814 2 543

Metodika pre knižničný systém, benchmarking 270 1 320

Hudobné knihovníctvo 419 113

Detské knihovníctvo 0 150

KIS MASK 246 260

Štatistika 6 101 5 300

Vzdelávanie 523 250

Napíšte nám 1 000 1 000

Spýtajte sa knižnice 523 756
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Portál Spýtajte sa knižnice

Do portálu je v súčasnosti zapojených  22 knižníc podľa mesta.  Prostredníctvom portálu bolo zada-
ných 357 otázok.  

2014 2013

Počet rešerší 4 089 4 386

Rešeršné služby

V roku 2014 sme zhotovili 4 089 rešerší.

V roku 2014 sme uskutočnili  v databázach EBSCO 2 514 280 vyhľadávaní v plných textoch a 524 800 
vyhľadávaní v abstraktoch.

EBSCO – počet vyhľadávaní 2014 2013

V plných textoch 2 514 280 2 837 924

V abstraktoch 524 800 760 142

Služby Strediska patentových informácií

K problematike patentov a ochranných známok sme poskytli 19 patentových informácií. Pravidelne 
sme aktualizovali informačný panel SPI v SNK a budovali príručný fond SPI. Stredisko sa podieľalo na 
aktivitách Úradu priemyselného vlastníctva SR, pre stredné školy zorganizovalo podujatie Duševné 
vlastníctvo okolo nás a zúčastnili sme sa aj na podujatí PATLIB 2014 v Istanbule. 

Názov podujatia Dátum Počet účastníkov

Duševné vlastníctvo okolo nás 4. 11. 2014 80

Prístup do elektronických informačných zdrojov

EIZ  sme poskytovali z 38 databáz:

EBSCO 18 BD v rámci národnej licencie

Naviga 15 BD v rámci projektu Informácie pre 
inovácie

Springer Journal BD  vyd. SpringerLink v rámci projektu NISPEZ

4BD z vlastných fi nančných  zdrojov BiblioMedica, Monitor tlače, ASPI, STN

V roku 2014 sme  v týchto databázach zaznamenali celkom 3 040 116 vyhľadávaní.

V roku 2014 sme pre nedostatok fi nančných prostriedkov prestali fi nancovať prístup do databáz RILM 
Abstract of Music Literature a RIPM (Retrospective Index to Music Periodicals pre členov Slovenskej 
národnej skupiny IAML, činnosť ukončil aj Monitor tlače. Od 1.1.2014 sme našim používateľom umožnili  
online prístup do  databázy STN.

Národná licencia EBSCO

V roku 2014 sme do národnej licencie databáz EBSCO zaregistrovali ďalšie knižnice, k 31. 12. 2014 ich 
bolo 166.

2014 2013

EBSCO-počet knižníc 166 158
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Testovali sme skúšobný prístup k dokumentom prostredníctvom Discovery systému EBSCO, PRIMO 
a SUMMON.
Sprístupňovali sme aj e-knihy. Proces sprístupňovania bol prezentovaný zamestnancom SNK a na Ná-
rodnej komisii pre služby.

Prístup do ďalších EIZ

Používateľom sme umožňovali prístup do ďalších EIZ a to:

2014 2013

Naviga 700 (iba pre SNK) 1 932

BiblioMedica 315 368

ASPI 21 69

Projekt Informácie pre inovácie skončil 30.6.2013. Používateľom sme však naďalej poskytovali vzdiale-
ný prístup k EIZ i praktické ukážky vyhľadávania v prostredí Naviga.

Informačno-vedecké centrum (IVC)

Služby IVC boli zamerané najmä na vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom. V roku 
2014 vzdialený prístup využívalo 4 322 používateľov.

2014 2013

Používatelia vzdialeného prístupu 4 322 3 222
 
V oblasti prístupu k EIZ sme vyvíjali i bohatú metodickú a vzdelávaciu činnosť. Zorganizovali sme 
3 významné odborné  podujatia,  zúčastňovali sme  sa na odborných podujatiach v rámci Slovenska 
i na významných zahraničných podujatiach.

Názov podujatia Dátum konania Počet účastníkov

Odborný seminár vydavateľstva SAGE 13. 5. 2014 15

Stratégia rešeršovania 19. 6. 2014 25

EBSCO Day 19. 11. 2014 15

Služby študovní

Používatelia majú k dispozícii 3 študovne: univerzálnu, multimediálnu a mikrofi lmovú. Študovne spolu 
navštívilo 16 051 používateľov. Pokles používateľov a ďalších ukazovateľov je dôsledkom zatvorenia 
univerzálnej a multimediálnej študovne pre verejnosť v mesiacoch júl a august 2014.

Celkový počet návštevníkov

2014 2013

Všetky 3 študovne spolu 16 051 18 211
  

Celkový počet výpožičiek  
  

2014 2013

Všetky 3 študovne spolu 37 104 40 459
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Univerzálna študovňa

Dopĺňanie fondov Univerzálnej študovne

Do jej fondov sme v roku 2014 založili 7 463 čísel periodík, 730 titulov kníh a 121 noriem. V roku  2014 
mali používatelia  v univerzálnej študovni online prístup k STN.

2014 2013

Knihy 730 483

Periodiká (čísla) 7 463 
4 912 slovenských 

2 220 zahraničných 
331 knihovníckych

7 733 
5 135 slovenských 

2 274 zahraničných 
324 knihovníckych

Normy 121 519

Univerzálnu študovňu navštívilo 14 370 používateľov, z toho 4 835 používateľov po 18. hod.

Univerzálna študovňa 2014 2013

Počet návštevníkov 14 370 16 673

Po 18. hod. 4 835 5 195

Výpožičné služby z fondov študovne

Používatelia si na prezenčné štúdium vypožičali 32 676 dokumentov, z toho 40 z národného konzer-
vačného fondu (simplikáty). 

Výpožičné služby z fondu študovne 2014 2013

Výpožičky celkom 32 676 36 076

periodiká 16 236 17 586

knihy 15 203 16 865

simplikáty 40 397

V študovni bol 17.5.2013 nainštalovaný nový bezpečnostný systém elektronickej ochrany dokumentov 
ORIS PLUS. Z toho dôvodu  sme v období júl – august 2014 prečipovali fond študovne. Následne sme 
vykonali komplexnú revíziu fondov univerzálnej študovne. Prečipovali sme 16 043 dokumentov.

V študovni sa taktiež aktualizoval heslár so znakmi MDT používaný na zaraďovanie nových dokumentov 
do fondu. Podávali sa aj návrhy na zakúpenie nových dokumentov do fondu študovne (deziderata).

Multimediálna študovňa

Multimediálna študovňa je zameraná na sprístupňovanie CD a periodík z oblasti audiovizuálnej a digi-
tálnej techniky. Fond multimediálnej študovne sme takisto zabezpečovali čipmi RFID. Multimediálnu 
študovňu navštívilo  345 používateľov, ktorí si vypožičali  na prezenčné štúdium 150 CD a 354 perio-
dík.

Multimediálna študovňa 2014 2013

Počet používateľov 345 320

Počet výpožičiek CD 150 171

Počet výpožičiek periodík 354 336



32

Od roku 2013 sa duplikáty slovacikálnych CD uchovávajú iba v multimediálnej študovni, čo je dôvodom 
zvýšenia počtu CD v multimediálnej študovni.

Multimediálna študovňa 2014 2013

Počet založených samostatných CD 2 732 502

Počet CD príloh kníh 16 11

Počet CD príloh periodík 222 91

Činnosť multimediálnej študovne sa v roku 2014 zamerala najmä na problematiku sprístupňovania di-
gitálnych dokumentov v rámci projektu DIKDA na elektronických čítacích zariadeniach  a v priestoroch 
IVC.

Študovňa mikrofi lmov

V študovni sa nachádzajú tituly periodík, ktoré sú prístupné iba na mikrofi lme. Študovňu navštívilo 
1 136  používateľov, ktorí si vypožičali na prezenčné štúdium 3 924 mikrofi lmov. Mikrofi lmy možno 
čítať na čítacích zariadeniach a robiť z nich xeroxové i digitálne kópie.

Študovňa mikrofi lmov 2014 2013

Počet používateľov 336 1 218

Počet výpožičiek mikrofi lmov 3 924 3 876

Počet papierových kópií z mikrofi lmov 9 410 16 354

Počet digitálnych kópií z mikrofi lmov 4 089 11 140

Internetové služby

Služby verejného internetu v SNK využilo 3 315 používateľov. V roku 2014 sme zrušili verejné interne-
tové pracovisko pre neustály pokles záujmu používateľov a internetové služby sa začali poskytovať iba 
v univerzálnej študovni.

2014 2013

Internetové služby 3 315 4 396

V študovni 3 315 3 499

Verejné internetové pracovisko zrušené 897

Kopírovacie služby

Zhotovili sme 97 577 xeroxových kópií, z toho v univerzálnej študovni 21 058 kópií a v študovni mikro-
fi lmov 9 410  kópií.

 

2014 2013

Celkový počet kópií 97 577 138  747

– pre používateľov 15 088 25 620

– pre SNK 52 021 53 693

– študovňa pre čitateľov 11 790 22 781

– študovňa pre SNK 9 268 20 299

– z mikrofi lmov 9 410 16 354
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Skenovacie služby

V roku 2014 sme zhotovili 18 176 digitálnych kópií. Skenovacie služby sa poskytovali používateľom SNK, 
MVS a zamestnancom SNK.

2014 2013

Počet digit. kópií 18 176 25 124

pre MVS 7 790 1 595

pre čitateľov 3 016 9 601

pre SNK 3 281 2 788

z mikrofi lmov 4 089 11 140

Lektorské služby
 

2014 2013

Počet exkurzií 103 94

Počet účastníkov 3 450 3 075

Pracoviská odboru Služby navštívilo okrem aktívnych používateľov 62 502 ďalších návštevníkov.

4.2.6 Služby Literárneho archívu (LA)

Literárny archív Odboru správy a výskumu pôvodných prameňov SNK v roku 2014 poskytoval služby 
domácim i zahraničným bádateľom. V archívnej študovni sa prezenčne sprístupňovali archívne dokumenty 
na štúdium, vyhotovovali sa kópie z archívnych materiálov kopírovaním (14 826 strán) a skenovaním (1 
838 dokumentov, 7 615 strán a 1 824 fotografi í) a fotografi cké reprodukcie (35 ks). Na požiadanie sa vypraco-
vávali rešerše (75 ks), podávali informácie a konzultácie o fondoch a zbierkach (osobne, telefonicky, písomne, 
elektronickou poštou – 600 ×) a poskytovali sa lektorské výklady (3 ×). 

  Počet bádateľov: 986, z toho 25 bádateľov zo zahraničia (Česko, Island, Francúzsko, Malajzia,
  Japonsko, Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, Srbsko, Maďarsko, USA)

  Počet výpožičiek: 69 915 archívnych dokumentov (z toho 13 257 fotodokumentov) 

Literárny archív plnil aj ďalšie úlohy:

Evidencia a ochrana archívnych dokumentov

Evidencia archívnych dokumentov sa realizovala v zmysle platného zákona a vyhlášky. Bolo zaprírast-
kovaných 3 855 fotodokumentov a 22 archívnych fondov, ktoré sa stali súčasťou archívu. Prostred-
níctvom aplikačného programového vybavenia AFondy bolo vypracovaných 11 nových záznamov a 40 
bolo aktualizovaných. Viedla sa agenda Nákupnej oceňovacej komisie Literárneho archívu a majetko-
voprávna agenda nadobudnutých archívnych dokumentov. Priebežne boli aktualizované údaje a do-
pĺňané nové informácie o archívnych dokumentoch na internetovej stránke SNK.
V rámci ochrany originálnych dokumentov sa pokračovalo vo výrobe zabezpečovacích negatívov z fo-
tografi í (2 539 ks), výmene ochranných obalov (5 227 ks), pokračovalo sa v očiste archívnych dokumen-
tov (197 archívnych škatúľ). Naskenovali sa a boli  uložené na CD ďalšie archívne dokumenty na študijné 
a prezentačné účely (175 rukopisov a 2 556 fotodokumentov). Mikrofi lmy sa v roku 2014 nevyhotovo-
vali, aktuálny stav k 31. 12. 2014 je 593 484 snímok (1 276 kotúčov).

Edičná činnosť  LA
V rámci edičnej činnosti archívu boli na vydanie pripravené dve publikácie (archívna pomôcka a zbor-
ník) a niekoľko propagačných tlačí. Príprava obsahovala zostavenie, jazykovú úpravu rukopisov, korek-
túry, vypracovanie menných registrov a ich korektúry.
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Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice XXXII. Fondy 249 – 254. Zostavila Mag-
daléna Brincková. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 131 s. ISBN 978-80-8149-025-5.
Literárny archív 39. Zborník venovaný 60. výročiu Literárneho archívu. Zostavovateľka Magdaléna Brincko-
vá. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. 288 s. ISBN 978-80-8149-030-9.
Súbor historických pohľadníc (Vysoké Tatry), propagačný materiál
Informačný leták o Literárnom archíve, propagačný materiál
Pozvánka na seminár k 60. výročiu Literárneho archívu

Publikačná, výstavná a prezentačná činnosť, podujatia LA
Na  základe výskumu archívnych dokumentov odborní pracovníci vypracovali 29 príspevkov do zborní-
kov a odborných časopisov a 7 príspevkov predniesli na seminároch a konferenciách. Archív sa verej-
nosti prezentoval  aj prostredníctvom výstavy Literárny archív vo fotografi í pripravenej pri príležitosti 
60. výročia Literárneho archívu. 
V súlade so zmluvami o výpožičke pokračovalo zapožičanie originálnych archívnych dokumentov na 
výstavné účely Slovenskému národnému múzeu – Historickému múzeu v Bratislave a Slovenskej ná-
rodnej galérii na výstavu. 
Lektorské výklady o histórii, službách a dokumentoch Literárneho archívu boli poskytnuté študentom 
katedry knižnično-informačnej vedy FiF Univerzity Komenského, redaktorke Nového času, verejnosti 
prostredníctvom televízie a rozhlasu RTVS, veľvyslancovi ČĽR na Slovensku a ďalším návštevníkom ar-
chívu.
Pri príležitosti výročia archívu sa dňa 9. 9. 2014 uskutočnil v konferenčnej sále SNK seminár s názvom 
60 rokov Literárneho archívu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 90 registrovaných návštevníkov. Súčasťou 
seminára bola prezentácia digitálnej vezie fi lmu o Literárnom archíve z roku 1965.

Ostatné operatívne úlohy LA
 Priebežné vypracovávanie koncepčných materiálov, stanovísk, hodnotení a podkladov k činnosti 

Literárneho archívu.

 Výber a príprava na skenovanie 2 889 pohľadníc miest zo zbierok LA, úpravy 2 076 záznamov a vy-
hotovenie 813 nových záznamov v rámci OPIS špeciálne dokumenty.

 Výber a popis v systéme Virtua jedného rukopisného dokumentu a 50 fotografi í v rámci spoluprá-
ce na projekte €opeana Collections 1914 – 1918.

 Spolupráca pri prezentácii projektu DIKDA výberom archívnych dokumentov (pohľadnice Bratisla-
vy, fotografi e a rukopisy týkajúce sa A.  Jurkovičovej, Krvavé sonety P. O. Hviezdoslava, fotografi e 
a rukopisy týkajúce sa M. R. Štefánika, rukopis prekladu Shakespearovho diela od P. O. Hviezdosla-
va, fotografi e a rukopisy k M. Kukučínovi, vysvedčenia 19 osobností slovenskej literatúry a národ-
ných dejateľov, rukopisy a fotografi e H. Zelinovej, M. Urbana, A. P. Zátureckého a A. Bednára).

 Výber a popis 10 archívnych dokumentov do World Digital Library.

 Vypracovanie rozsiahlych tematických rešerší z archívnych dokumentov na tému prvá svetová 
vojna (prezretie 4 698 archívnych dokumentov) a Slovenské národné povstanie.

 Vypracovanie prehľadu bádateľských návštev v archíve v rokoch 1969 – 2000 (2 309 záznamov).

 Prieskum, vyhľadanie a sumarizácia špecifi kovaných dokumentov (parte) v súpisoch popisne spra-
covaných literárnych fondov. Vypracovanie súpisu so 713 záznamami, excerpovaných 511 akvizič-
ných súpisov archívnych fondov získaných do archívu v rokoch 2000 – 2014.

 Konzultácie týkajúce sa registratúry SNK a účasť na rokovaniach týkajúcich sa spisovej rozluky 
medzi SNK a Maticou slovenskou.

 Spolupráca na príprave konferencie Pramene slovenskej hudby IV., zostavenie a príprava do tlače 
zborníka Pramene slovenskej hudby IV.

 Príprava a odovzdanie do registratúrneho strediska SNK registratúrnych záznamov z činnosti ar-
chívu v roku 2012.
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 Účasť na zasadnutiach 

  – Komisie pre tvorbu zbierok Slovenského národného múzea – Múzeá v Martine (členstvo v ko-  
 misii);

  – Komisie pre tvorbu zbierok Literárneho múzea SNK (členstvo v komisii);
  – Rozprávačské Lodno, 17. ročník národnej súťažnej prehliadky rozprávačov Slovenska,   

 Lodno, 14. – 15. 6. 2014 (členstvo v porote);
  – Vyraďovacej komisie k vyraďovaniu registratúrnych záznamov z činnosti LA do 1. 6. 2000 
   v rámci spisovej rozluky medzi SNK a MS

 Vedenie príručnej knižnice v študovni LA a zabezpečenie prezenčných výpožičiek kníh.

 Aktualizácia lokačných plánov v depotoch archívu.

 Spolupráca na inventarizácii skladu publikácií SNK.

 Spolupráca pri číslovaní lístkov generálneho katalógu SNK (5 816 očíslovaných katalogizačných 
lístkov).

 Dňa 10. 9. 2014 vykonal odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR tematickú kontrolu 
zameranú na  dodržiavanie § 9 a 10 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavania § 27 až 39 vyhlášky MV SR č. 
628/2002 Z. z. Kontrola bola zameraná na evidenciu aktuálneho uloženia archívnych dokumentov 
a evidenciu archívneho dedičstva.  O výsledku kontroly bola zaslaná správa a v archíve boli prijaté 
opatrenia.

 V súvislosti s výmenou okien v depotoch archívu a odstránením potrubia vzduchotechniky boli 
služby archívu dočasne obmedzené (5.11. – 1. 12. 2014), dotkli sa výpožičných služieb literárnych 
a hudobných rukopisov z depotov. Pracovníci archívu zabezpečili prípravu priestorov na rekon-
štrukčné práce a očistu depotov po rekonštrukčných prácach.

4.2.7 Bibliografi cká činnosť

Rozpracované projekty a úlohy, ktoré realizujú zamestnanci oddelenia spracovania starých tlačí Národ-
nej bibliografi e možno charakterizovať ako bibliografi ckú a taktiež  ako výskumnú činnosť.

Oddelenie spracovania starých tlačí odboru Národná bibliografi a pokračovalo v roku 2014 vo vý-
skumných projektoch. Tie sú zamerané na heuristický prieskum a výskum pamiatok a prameňov k dejinám 
knižnej kultúry Slovenska a Slovákov v rámci široko koncipovanej výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry 
na Slovensku. Riešenie základných úloh oddelenia prebiehalo v dvoch líniách. V heursticko-spracovateľ-
skej, ktorá je základom ďalších výskumných činností v oblasti písomného dedičstva. Jej výsledky prezentu-
jú katalógy a bibliografi cké súpisy starých a vzácnych tlačí. Druhú líniu predstavuje vedecko-výskumná 
činnosť.

Oddelenie pripravilo k edičnej realizácii nasledujúce úlohy:

 Katalóg tlačí 16. storočia vo františkánskych knižniciach - základná zostava diela obsahuje 2 183 
bibliografi ckých záznamov a súbor 8 registrov: register mien ostatných pôvodcov, register mien z pre-
fácií, dedikácií a príležitostných básní, topografi cko - typografi cký register, register tlačiarov a nakla-
dateľov, posesorský register, chronologický register, jazykový register. 

 Katalóg tlačí 16. storočia v knižniciach nitrianskeho samosprávneho kraja a nitrianskej diecé-
zy - katalóg obsahuje 587 bibliografi ckých záznamov o tlačiach 16. storočia zachovaných v Aponiovskej 
knižnici v Oponiciach a v katolíckych a evanjelických farských knižniciach v Nitrianskom kraji a súbor  
8 registrov: register mien ostatných pôvodcov, register mien z prefácií, dedikácií a príležitostných 
básní, topografi cko-typografi cký register, register tlačiarov a nakladateľov, posesorský register, chro-
nologický register, jazykový register a repozitný register. 

 Inkunábuly – umenie Európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej ná-
rodnej knižnice. Reprezentatívna obrazovo - textová monografi a prezentujúca v jednotlivých 
kapitolách všetky umelecké a remeselné aspekty prvotlačí – knižné maliarstvo (ilumináciu), kali-
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grafi ckú a kreslenú výzdobu, grafi ckú ilustráciu a typografi u, signety tlačiarov, nakladateľov a vy-
davateľov i neskorogotickú a ranorenesančnú knižnú väzbu v špecifi kách jej dekoru i kovových 
výzdobných prvkov.

Zamestnanci oddelenia pokračovali v heuristicko-spracovateľskej a výskumnej činnosti na nasledujú-
cich úlohách:

 
 Katalóg tlačí 16. storočia v Zaiovej knižnici – pokračoval základný bibliografi cký popis tlačí 

v lokálnej databáze v systéme Virtua vo formáte MARC 21, preverovanie bibliografi ckých údajov vo 
svetových bibliografi ách a databázach, overovanie defektných exemplárov a príprava podkladov 
pre zahraničné konzultácie o defektných tlačiach, tvorba bibliografi ckých záznamov. Lokálna databáza  
obsahuje v súčasnom období  220 kompletných bibliografi ckých záznamov, z ktorých bolo v roku 2014 
spracovaných 71 KJ.

  Katalóg tlačí 16. storočia v Lyceálnej knižnici v Kežmarku – pokračoval základný  bibliografi cký 
popis dokumentov v lokálnej databáze v systéme Virtua vo formáte MARC 21, preverovanie údajov  vo 
svetových bibliografi ách a databázach, overovanie defektných  exemplárov a príprava podkladov  pre 
zahraničné konzultácie o defektných tlačiach, tvorba, overovanie a doplňovanie historických men-
ných autorít. V súčasnom období obsahuje lokálna báza tlačí 16. storočia 1 059 bibliografi ckých zázna-
mov,  v roku 2014 sa spracovalo 557  bibliografi ckých záznamov.

 Bibliografi a územne slovacikálnych tlačí 19. storočia – ukončila sa prvá redakcia základnej 
bibliografi ckej zostavy, ktorá obsahuje 16 253 bibliografi ckých záznamov. Pripravili sa podklady 
pre počítačové spracovanie súboru 10 registrov a uskutočnila sa prvá redakcia Názvového regis-
tra (zredigovaných 468 s. z celkového počtu 663 s.). Dielo bude  ukončené na edičnú realizáciu 
v roku 2015.

 Databáza inorečových tlačí z územia Slovenska v r. 1901 – 1918 – po ukončení prieskumu tlačí 
v pamäťových inštitúciách Slovenska sa pokračovalo v prieskume tlačí v základnom fonde  Országos 
Széchényi Könyvtár v Budapešti. Pristúpilo sa aj k bibliografi ckému spracovaniu týchto  tlačí vo formáte 
MARC 21 v systéme Virtua. Databáza inorečových územne slovacikálnych tlačí bola zredigovaná a dedup-
likovaná a v súčasnosti obsahuje 5 544 signálnych záznamov so signatúrami ich vlastníkov. Zároveň sa 
v priebehu roka bibliografi cky spracovalo 489 knižničných jednotiek.

 Databáza Romano – pokračovalo sa v heuristickom prieskume pramennej literatúry o Rómoch 
a bibliografi ckom spracovaní záznamov pre pripravovanú Bibliografi u literatúry o Rómoch. Prehĺbila 
sa aj spolupráca s múzeami rómskej kultúry a inštitúciami participujúcimi na spracovaní literatúry 
s rómskou problematikou. V roku 2014 bolo v rámci úlohy spracovaných 408 nových bibliografi ckých 
záznamov.

 Retrospektívna katalogizácia historických dokumentov – zamestnanci oddelenia sa podieľali na 
retrospektívnej katalogizácii a kompletnom bibliografi ckom spracovaní historických dokumentov 
16. – 19. storočia v systéme Virtua vo formáte MARC21, ktoré boli do fondov SNK získané retrospek-
tívnym doplňovaním formou kúpy a darov – 271 titulov.

 Retrospektívne spracovanie historických knižničných fondov – zamestnanci oddelenia sa 
podieľali na retrospektívnom spracovaní dokumentov z Historických knižničných fondov – Osob-
né knižnice dejateľov. Menovite dokumentov z Knižnice Michala Rešetku a Knižnice Martina Ha-
muljaka, ktoré zatiaľ neboli skatalogizované a bibliografi cky spracované. Knižničné jednotky boli 
spracované v systéme Virtua, vo formáte MARC 21 a bolo spracovaných  529 bibliografi ckých 
záznamov (Rešetka 115, Hamuljak 414)

 Rekatalogizačné spracovanie starých tlačív – zamestnanci oddelenia sa zapojili aj do rekata-
logizačného spracovania dokumentov, ktoré sú predmetom výpožičiek a o ktorých existujú len 
záznamy z tzv. rýchlej katalogizácie, ako aj dokumentov, ktoré prešli digitalizačným procesom 
a v Lokálnom katalógu SNK absentovali ich kompletné bibliografi cké záznamy. Rekatalogizova-
ných bolo 185 dokumentov.
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Štatistický prehľad merateľných ukazovateľov jednotlivých aktivít oddelenia

Úloha Činnosť Počet záznamov

Tlače 16. stor. v Zaiovej knižnici Bibliografi cké spracovanie 71 zázn.

Tlače 16. stor. v Lyceálnej knižnici 
Kežmarok Bibliografi cké spracovanie 557 zázn.

Inorečové slovaciká 1901 – 1918 H€istika, nové signálne záznamy v 
databáze 5544 zázn.

Inorečové slovaciká 1901 – 1918 Bibliografi cké spracovanie 489 zázn.

Databáza Romano Bibliografi cké spracovanie 408 zázn.

Retrospektívna katalogizácia Bibliografi cké spracovanie 271 zázn.

Retrospektívne spracovanie HKF 
a HKD Bibliografi cké spracovanie 529 zázn.

Rekatalogizácia Bibliografi cké spracovanie 185 zázn

4.2.8 Biografi cká činnosť

Národný biografi cký ústav plnil všetky úlohy podľa plánu činnosti na rok 2014. V tomto pláne zá-
kladnou a prioritnou úlohou bola práca na šiestom zväzku Biografi ckého lexikónu Slovenska (písm. M – N). 
Vedúci lexikálnych oblastí sa zamerali na spracovanie a redakciu nových hesiel a získavanie externých au-
torov pre tvorbu hesiel do tohto zväzku. Z celkového počtu 1846 hesiel je zredigovaných 656 hesiel 
a pripravených na redakciu 300 hesiel.

Pripravili sme a zrealizovali vyhotovenie výstavy k 100. výročiu narodenia Janka Silana Slávme to 
spoločne, ktorej vernisáž sa uskutočnila 30. 10. 2014 v Literárnom múzeu SNK. Výstavu o J. Silanovi sme 
prezentovali v Spišskej Kapitule 19. 11. 2014, vo Važci 24. 11. 2014 a Nových Sadoch 27. 11. 2014. Boli sme 
spoluorganizátori medzinárodnej vedeckej konferencie o J. Silanovi v Spišskej Kapitule 19. – 20. 11. 
2014, na ktorej sme predniesli dva príspevky. Okrem toho sme participovali na organizovaní a príprave 
genealogickej konferencie Osobnosti v živote rodín 15. – 16. 10. 2014, na ktorej pracovníci NBiÚ pred-
niesli príspevky. Taktiež sme sa s príspevkom zúčastnili na vedeckej konferencii venovanej S. Zochovi 
24. 4. 2014 v Bratislave. Koncom roka 2014 sme vydali dve publikácie: Ľ. Štúr – Biografi cké kalendárium 
a Personálna bibliografi a, venovaná 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a Knihu o súcite (Tradície a osobnosti 
(nielen) slovenského vegetariánstva.

Zostavili, zredigovali a vydali sme zborník Biografi cké štúdie 37 prezentujúci výsledky výskumnej činnosti 
pracoviska. V oblasti vedeckého výskumu a prezentácie sa vedeckí a odborní pracovníci Národného 
biografi ckého ústavu aktívne zúčastnili na viacerých konferenciách a seminároch, na prezentáciách kníh 
a výstav o slovenských národných dejateľoch.

Vyhodnotili sme prihlásené a evidované diela do Ceny J. M. Hurbana. Na poli výskumu a prezentácie sme 
plánované úlohy plnili v oblasti genealogického bádania i v redakcii časopisu Knižnica, kde v roku 2014 
vyšli 4 čísla.

Národný biografi cký ústav dlhodobo plní úlohy v oblasti budovania biografi ckej dokumentácie. V roku 
2014 pokračoval v získavaní a spracovávaní základných biografi ckých dokumentov, bibliografi e biografi ckej li-
teratúry, ako aj výstrižkov zo súčasnej tlače, pričom sme sa zamerali najmä na dokumenty súvisiace s redigova-
ním hesiel 6. zv. Biografi ckého lexikónu Slovenska. Získali sme 635 pôvodných biografi ckých dokumentov, 
845 výstrižkov a 2 385 bibliografi ckých záznamov. Presťahovali sme archív biografi ckých dokumentov 
zo suterénu II. na II. poschodie, na základe čoho sme začali s revíziou depozitu dokumentov (2 304 osobných 
fondov) a s revíziou výstrižkov (1 649 osobných fondov).
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4.2.9. Ochrana fondov, reštaurovanie, reparácia a ochrana dokumentov 

Oddelenie reštaurovania a reparácií, sterilizácie a deacidifi kácie odboru Ochrana fondov SNK 

Najvýznamnejšou činnosťou oddelenia reštaurovania a reparácií je reštaurovanie našich najstarších 
a najvzácnejších písomných pamiatok  tak, aby sa nestratila ich historická identita a boli dostupné pre 
verejnosť. Oddelenie sa zameriava aj na preventívnu a priamu fyzickú ochranu papierových dokumen-
tov vo fondoch SNK. Výsledky činnosti oddelenia prispievajú k záchrane najviac ohrozených dokumen-
tov vyrobených na kyslom papieri po roku 1850 a vytvárajú podmienky pre komplexné hodnotenie 
stavu a životnosti týchto fondov v knižniciach. 

Retrospektívne zobrazenie hlavných ukazovateľov 

 Ukazovateľ 6/2013 2013 2014

 Počet zreštaurovaných knižničných jednotiek  189 344 337

 Z toho náročných reštaurovaní na úplný protokol  21  54  63

 Reštaurovanie listín  4  4  16

 Dolievanie listov  2096  4037  2599

 Doglejovanie listov  68 68 140

 Ochranné obaly na zreštaurované dokumenty  30 65 124

 Rozoberanie a mechanická očista listov  10815  31758  27597

 Vodná neutralizácia listov  13346 22358  16642

Nevodná neutralizácia činidlom Bookkeeper 5

 Reštaurovanie listov japonským papierom  12117 20681 16797

 Čistenie fragmentov  162 259 346 

 Pasparty  14 20 6

 Pozdravné dosky  2 36  1

 Mechanická očista a zakonzervovanie kníh  949 949 1880

 Dezinfekcia a sterilizácia dokumentov   403

 Mechanická očista listín   46713  48010

Z celkového množstva zhotovených knižných jednotiek v roku 2014 bolo reštaurovaných 337 kníh. 

Celkový počet zhotovených  väzieb 
v roku 2014 bol 337 knižných jednotiek, 

z toho

celokožených väzieb 89

polokožených väzieb 30

pergamenových a polo - 
pergamenových 25

papierových 89

plátenných a polo - plátenných väzieb 54

brožované a iné 50

Medzi nimi bolo 63 kníh, ktoré vyžadovali veľmi náročné reštaurovanie na protokol. Ide o reštaurova-
nie inkunábul a tlačí 16. storočia, pri ktorých je proces reštaurovania zdokladovaný fotodokumentá-
ciou stavu knižnej jednotky pred a po reštaurovaní. 
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Na dosiahnutie  vyššie uvedených výkonov bolo potrebné 
vykonať nasledovné činnosti:

rozobrať a mechanicky vyčistiť     27597 listov

zneutralizovať   16642 listov

čistenie a reštaurovanie fragmentov       63 listov

doglejovanie zoslabených listov 140 listov

reštaurovanie poškodených listov japonským 
papierom 16797 listov

zhotovenie ochranných obalov       124 listov

reštaurovanie poškodených listov dolievaním 
papierovou suspenziou   2599 listov

V konzervátorskej časti oddelenia reštaurovania a reparácií, sterilizácie a deacidifi kácie bola zabezpe-
čená mechanická očista dokumentov a ich zakonzervovanie v počte 1 880 knižných jednotiek a 145 
archívnych krabíc – čo predstavuje 48 010 listín. V období september až december 2014 sa na tejto 
práci aktívne podieľali aj piati zamestnanci na dobrovoľnícke činnosti.

Okrem vyššie uvedených prác oddelenia reštaurovania a reparácií, sterilizácie a deacidifi kácie zreš-
taurovalo na Základe zmluvy o dielo historickú mapu mesta Rajec z roku 1847, fragmenty historických  ta-
piet z kaštieľa v Hajnej Novej Vsi a čínsku kaligrafi u od Prof. Žen Fažung, ktorú Slovenskej národnej knižnici 
venovala Mgr. Marína Čarnogurská – Ferancová, CSc. 

Počas týždňa slovenských knižníc bola inštalovaná vo vestibule SNK výstava o činnosti oddelenia, za 
účelom oboznámenia širšej verejnosti s používanými postupmi a technikami reštaurovania a konzer-
vovania dokumentov. Pri príležitosti 60. výročia Literárneho archívu vystúpil Mgr. Peter Oravec s pred-
náškou Reštaurovanie dokumentov.

V rámci spolupráce SNK a STU v Bratislave, študent Ondrej Híreš,  pracoval na diplomovej práci: 
Vývoj metódy výberu knižničných dokumentov do procesu sterilizácie v SNK, kde úzko spolupraco-

val s pracovníkmi ORARSAD a OaSD.

Oddelenie výskum a vývoj

V auguste 2014 bolo personálne obsadené oddelenie výskum a vývoj odboru ochrany fondov. Úlohou 
oddelenia je vykonávať výskumno-vývojovú činnosť v oblasti ochrany papierových nosičov informácií. 
Analyzuje vývoj technológií v oblasti procesov konzervačnej vedy (deacidifi kácie, sterilizácie, kontroly 
kvality). Rieši národné a medzinárodné výskumno-vývojové projekty a navrhuje možnosti participácie 
Slovenskej národnej knižnice v nich. Oddelenie prezentuje výsledky svojej práce na národných a me-
dzinárodných seminároch a konferenciách. Spolupracuje s ostatnými pracoviskami ochrany pri tvorbe 
metodologických materiáloch a pôsobí ako poradenské centrum ochrany papierových nosičov aj pre 
ostatné pamäťové a fondové inštitúcie. 

Oddelenie sa podieľa na chemicko-technologickom prieskume vybraných reštaurovaných doku-
mentov podľa potrieb oddelenia reštaurovania a reparácií, sterilizácie a deacidifi kácie. Oddelenie 
nadviazalo medzinárodnú spoluprácu so zahraničným konzorciom na projekte PaperRepair a záro-
veň rozvíja spoluprácu na akademickej úrovni s FCHPT STU v Bratislave v oblasti štúdia nových metód 
kontroly kvality knižničných dokumentov. Oddelenie sa taktiež podieľa na plnení záväzkov plynúcich 
z projektu DIKDA.

Oddelenie prípravy dokumentov 

Oddelenie sa zameriava na  prípravu analógových nosičov na digitalizáciu a logistiku tokov dokumen-
tov od výberu dokumentu, cez proces čistenia, prípravy, transportu, až po ich opätovné naskladnenie 
do depozitu.

Hlavné zameranie oddelenia vyplývajú z  projektu OPIS NP1 Digitálna knižnica a digitálny archív a na-
pĺňania hlavných indikátorov projektu.

 Oddelenie zabezpečovalo hlavne nasledovné úlohy:

 výber a triedenie dokumentov pre digitalizáciu z hľadiska ich fyzického stavu a vhodnosti pre 
jednotlivé digitalitačné technológie 

 mechanickú očistu dokumentov a ich základné dezinfekčné ošetrenie 
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 sledovanie kompletnosti úplnosti a poškodenia dokumentov

 zaraďovanie a vyraďovanie dokumentov z procesu digitalizácie podľa stanovených kritérií 

  a fyzického stavu dokumentu (stav väzby a papierového nosiča) 

 vytváranie transportných várok

 vedenie podrobnej evidencie a štatistických údajov o výbere dokumentov, stave dokumentov 
pred a po procese digitalizácie a  ich spätnom zakladaní do depozitu

 vedenie a vyhodnocovanie štatistických údajov

 presun a transport dokumentov

Výber a triedenie dokumentov 

Výber a triedenie dokumentov na digitalizáciu prebiehalo na základe schváleného digitalizačného 
plánu projektu. Na základe stanovených kritérií boli na systematickú digitalizáciu vyšpecifikovávané 
monografie (vrátane zborníkov monografickej povahy) a zdroje na pokračovanie (noviny, časopisy, 
zborníky, ročenky, výročné správy) slovacikálneho fondu, kde hlavné ťažisko výberu dokumentov spo-
čívalo na  dokumentoch periodickej povahy.

V priebehu prvého polroka 2014 z dôvodu naplnenia indikátorov bol digitalizačný plán upravovaný 
a nastavený na digitalizáciu zvýšeného objemu zdrojov na pokračovanie (noviny, časopisy, zborníky).

Značný vplyv na nárast objemov pripravených dokumentov na digitalizáciu mali aj novo nainštalo-
vané digitalizačné roboty.

Celý systém výberu triedenia dokumentov bol nastavený tak, aby bol vytvorený nepretržitý tok 
dokumentov na digitalizáciu zohľadňujúci výkonové parametre, technické špecifikácie digitalizačných 
robotov a celkový stav dokumentov. 

 Hlavné kritéria výberu a triedenia dokumentov boli nastavené nasledovné:

 výber dokumentov v zmysle digitalizačného plánu

 slovacikálne písomné dokumenty 

 vhodný fyzický stav 

 kompletnosť dokumentu 

 vhodnosť do procesu digitalizácie. 

Systém pre riadenie digitalizačného Workfl ow

Rok 2014 bol rokom nábehu na systém riadenia digitalizačného workfl ow. 
Všetky pracoviská OF, od výberu dokumentov, až po ich transport do Vrútok boli zaradené do systé-

mu  digitalizačného workfl ow, predovšetkým do Item Taracking, ktorý zahŕňa riadenie toku digitalizo-
vaného objektu,  jednotlivých technologických krokov, logistiku papierovej formy z Martina do Vrútok 
a späť ako aj medzi jednotlivými technologickými procesmi v rámci digitalizácie. 

V súčasnosti celá produkcia dokumentov na digitalizáciu prechádza systémom Item Taracking 
a zahŕňa nasledovné postupy:

Výber dokumentov z depozitu

Základný výber dokumentov z depozitu vychádza z podkladov a zoznamov NB a rešpektuje ich delenie 
na Monografi e, Monografi cké zborníky, Zdroje na pokračovanie (periodiká, články) a Špeciálne doku-
menty.

 výber dokumentov z regálov a ich ukladanie do prepraviek určených len na presun medzi depo-
zitom a OPD
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 prvotná selekcia dokumentov v prípade monografi í

 transport vybraných dokumentov do priestoru pre zmenu ich statusu a  registrovanie do systé-
mu Item Taracking 

Mechanická očista dokumentov
 
Pred samotným triedením dokumentov a výkonom digitalizácie prebiehala mechanická očista doku-
mentov. Súčasné priestory depozitov nezabezpečujú také podmienky uskladnenia dokumentov, kto-
ré by úplne vylúčili prítomnosť prachových častíc z vonkajšieho prostredia, manipulačnou činnosťou, 
ako aj degradáciou papiera a ostatných organických súčastí dokumentov. Prítomnosť týchto častíc je 
potrebné z dokumentov pred digitalizáciou odstrániť z dôvodu citlivosti optických súčastí a jemnej 
mechaniky digitalizačných zariadení. 

Mechanickú očistu vybraného fondu zabezpečuje čistiaca linka zostavená z čistiaceho zariadenia 
DEPULVERA, zariadenia na čistenie veľkoformátových dokumentov LAURA MAX a dvoch zariadení SPI-
RABILIA na manuálne čistenie obzvlášť znečistených dokumentov. Zariadenia DEPULVERA a LAURA MAX 
zabezpečujú povrchové čistenie a odprášenie dokumentov pomocou rotujúcich kief s prírodného 
materiálu. Prachové častice sú odsávané výkonnými odsávacími zariadeniami s HEPA filtrom, čo zabez-
pečuje maximálnu účinnosť zachytávania mikroskopických prachových častíc bez ďalšej kontaminácie 
pracovného prostredia. 

V zariadeniach SPIRABILIA pre čistenie veľmi znečistených dokumentov čistenie prebieha v špeciál-
ne uzavretom priestore zariadenia, v ktorom prebieha čistenie jednotlivých stránky dokumentu. 

Všetky vyčistené dokumenty  boli následne povrchovo ošetrené dezinfekčnými prípravkami.

Sledovanie kompletnosti úplnosti a poškodenia dokumentov

Všetky dokumenty vstupujúce do procesu digitalizácie prechádzajú procesom vstupnej kontroly kom-
pletnosti a kontroly ich fyzického stavu. Do digitalizácie sa dostávajú len skontrolované dokumenty, 
ktoré prešli prelistovaním a kontrolou všetkých strán. 

Všetky zistené nedostatky sú zaznamenávané do systému  Item Taracking s možnosťou ich neskor-
šieho vyhľadávania a odstraňovania poškodení a problémov pred digitalizáciou, ako aj odstraňovanie 
poškodenia vzniknuté po procese digitalizácie. Celkovo je sledovaných cca 45 údajov, na základe kto-
rých sa pristupuje k rozhodovaniu o ich vhodnosti, či nevhodnosti pre proces digitalizácie, prípadne 
sa stanovujú podmienky manipulácie a nakladania s dokumentmi. 

Kontrola a triedenie dokumentov

Záverečná fáza toku dokumentov – Kontrola a triedenie dokumentov zabezpečovala činnosti viazané 
na záverečnú kontrolu stavu dokumentov a ich vhodnosť pre proces digitalizácie.

Ďalej zabezpečovala a koordinovala exporty dokumentov:
 

 selekciu dokumentov pre proces reštaurovania  

 vytváranie prepraviek (obsadenie transportnej prepravky jednotlivými dokumentmi)

 vytváranie várok (ucelené časti tvorené viacerými prepravkami)

Pri vytváraní transportných várok sa úzko spolupracuje s Národnou bibliografi ou, predovšetkým s Od-
delením spracovania seriálov. Transportné várky sú vytvárané na základe ich výberových zoznamov 
tak, aby korešpondovali s digitalizačným plánom pre dané obdobie a výkonnosťou a stavom digitali-
začnej linky

 registrovanie prepraviek na základe čiarových kódov prepraviek

 zabezpečenie prepraviek bezpečnostnými prvkami (samolepiaci bezpečnostný prvok)

V rámci dovozov po digitalizácii zabezpečovala:

 kontrolu stavu dokumentov po procese digitalizácie

 zoraďovanie dokumentov podľa dohodnutých pravidiel
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 presun dokumentov na ich spätné zakladanie do depozitu

Presun a transport dokumentov

Presun dokumentov sa vykonával výhradne v prepravných uzatvárateľných boxoch. Boxy sú vyčlenené 
zvlášť na vnútorné presuny medzi depozitom a linkou prípravy dokumentov a zvlášť na  transport 
a uskladnenie v prepravných uzatvárateľných boxoch. 

Transport dokumentov sa vykonáva kyvadlovou prepravou vozidlami určenými len na transport 
dokumentov medzi budovou SNK a DC Vrútky.  

Po procese digitalizácie a spätnom dovoze dokumentov do inštitúcie prebieha zoraďovanie do 
pôvodnej postupnosti, prebieha kontrola úplnosti a stavu dokumentov po digitalizácii a prebiehalo 
spätné zaraďovanie dokumentov na stanovené pozície v depozite SNK.

Tabuľka: Počty dokumentov pripravených na digitalizáciu za rok 2014

Typ dokumentov 
I.  

’14
II. 

’14
III.
’14

IV 
’14

V 
’14

VI 
’14

VII 
’14

Monografi e 2 150  5 289 2 709 – 205 798 653

Monografi cké zborníky 73 24 1 799 2 337 – – 86

Zdroje na pokračovanie 9 146 13 660 11 113 10 869 18 826 17 015 23 782

Spolu 11 369 18 973 15 621 10 869 19 031 17 813 24 521

Typ dokumentov 
VIII 
’14

IX 
’14

X  
’14

XI 
 ’14

XII 
’14

Spolu

Monografi e 585 584 4 092 4 818 2 564 24 447

Monografi cké zborníky 39 46 41 44 52 2 204

Zdroje na pokračovanie 14 343 18 738 13 557 16 194 15 431 182 674

Spolu 14 967 19 368 17 690 21 056 18 047 209 325

Grafi cké znázornenie vývozu dokumentov za rok 2014
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4.2.10 Metodika, poradenstvo a koordinácia

Metodické služby pre knižničný systém SR

Metodiku pre knižničný systém SR zabezpečoval odbor Služby prostredníctvom Oddelenia pre rozvoj kniž-
ničného systému (ORKS), ktoré bolo 1.1.2013 pričlenené k odboru Služby. V oblasti metodiky sa poskytovala 
metodická pomoc pre všetky oblasti knižnično-informačnej činnosti vo všetkých typoch knižníc a to formou 
online diskusií na webovej stránke SNK, elektronickou poštou, telefonicky a osobne.

ORKS pripravilo dokumenty:

 Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov SNK

 Defi nícia pojmov do Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020

 Zhodnotenie vývoja knižničného systému v r. 2008-2013

 Riešenie konfl iktných a záťažových situácií pri komunikácii s problémovými čitateľmi – podklady 
pre vydanie zborníka na CD

 Štatistický prehľad činnosti knižníc v SR za rok 2012

 Štatistický prehľad činnosti knižníc za rok 2013 (odovzdaný do tlače)

 Metodické materiály k novému vydaniu citačnej normy ISO 690

 Doplnenie kódovníkov formátov MARC21 a UNIMARC (Kódy pracovísk, kódy roly autorov, kódy 
jazykov, kódy krajín a národné polia)

 Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť - koncepcia vzdelávacieho programu – (materiál 
vzdelávacej aktivity vypracovaný a odoslaný na MŠVVaŠ SR v súvislosti s udelením akreditácie uve-
deného programu)

 Vyhodnotenie doterajšieho vývoja a perspektívy KIS MASK

 Metodické odporúčania k realizácii prieskumu spokojnosti používateľov so službami knižníc (elek-
tronický vzorový dokument)

 Stanovisko k stavu a vývoju štatistických údajov v Novohradskej knižnici v Lučenci

 Metodika spracovania hudobných dokumentov vo formáte MARC21

 Odporúčania na postup pri rušení stagnujúcich knižníc

 Metodické pokyny pre štatistické vykazovanie činnosti knižníc

 ON-line webový dotazník na prieskum pracovníkov knižníc SR

 Analýza vekovej, kvalifi kačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc v roku 2007 a 2014 (vý-
skumná správa)

 Pramene slovenskej hudby IV (zborník príspevkov z konferencie)

V spolupráci s regionálnymi knižnicami zorganizovalo ORKS OS 7 vyhodnocovacích porád metodikov 
a rozborov činnosti regionálnych knižníc Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Bratislav-
ského a Trnavského, Košického, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja. Rozbory obsahovali 
podrobné vyhodnotenie štatistických výsledkov o verejných knižniciach v grafoch, zamerané na ich 
podmienky a výkony a na prepočtové údaje na obyvateľov a zamestnancov vykonávajúcich knihov-
nícke činnosti.
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ORKS pripravilo aj ďalšie podujatia:

Názov podujatia Miesto a dátum konania Zameranie

Riešenie konfl iktných 
a záťažových situácií pri 
komunikácii s problémovými 
čitateľmi – odborný seminár

SNK, 26. 3. 2014 Problémy s neprispôsobivými 
používateľmi knižnice

Porada riaditeľov knižníc SR SNK, 26. 3. 2014 Celoslovenské stretnutie 
k problematike činnosti knižníc 

Dni verejných knižníc 
– odborný seminár

SNK, 3. – 4. 6. 2014 Riešenie problematiky vo 
verejných knižniciach

Seniorklub 2014 Pezinok, 20. – 21. 08.2 014 Celoslovenské stretnutie 
seniorov (knihovníkov)

Seminár s vydavateľmi Bratislava, 7. 11. 2014 Riešenie problematiky 
štatistického vykazovania

Profesia  – knihovník II. SNK, 24. 11. 2014 Celoslovenská konferencia 
zameraná na profesiu 
knihovníkov

Benchmarking

ORKS OS zastrešovalo a metodicky usmerňovalo realizáciu projektu Benchmarking verejných knižníc 
na Slovensku. Národní knihovna ČR, ktorá zastrešuje projekt v rámci ČR aj SR, vyhlásila možnosť pre 
verejné knižnice na Slovensku zapojiť sa do projektu aj v roku 2014. ORKS OS komunikovalo s verejnými 
knižnicami v SR ohľadom ich účasti v projekte. Bola pripravená a na podpis odoslaná Zmluva o využíva-
ní databázy projektu „Benchmarking knižníc“, ktorú by mali podpísať generálni riaditelia NKP a SNK.

ORKS zorganizovalo a metodicky pripravilo i celoslovenský seminár Benchmarking verejných knižníc. Po-
dujatie bolo určené pre všetky verejné knižnice, ktoré sa do projektu Benchmarking už zapojili, resp. by 
sa chceli zapojiť a potrebujú o ňom informácie.

Názov podujatia Miesto a dátum konania Zameranie

Benchmarking verejných 
knižníc

SNK, 14. 10. 2014 Riešenie problematiky 
benchmarkingu verejných 
knižníc

Poskytnuté  informácie  a konzultácie v oblasti benchmarkingu

2014

Informácie 125

Elektronické 270

Metodika v oblasti knižnično-informačných služieb

ORKS OS vypracovávalo pripomienky do návrhu zákonov, smerníc a stratégií v celoslovenskom roz-
sahu.

Prebiehala aktualizácia adresárov knižníc SR na pôvodnej webovej stránke SNK (2 856 knižníc) a prí-
prava adresára knižníc v upravenej podobe pre novú webovú stránku SNK (2 407 knižníc).

ORKS OS sa podieľalo na registrácii čitateľov typu PO pre vzdialený prístup k EIZ do KIS Virtua 
(67 záznamov).

V súvislosti s mapovaním vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov knižníc zrealizovalo 
a vyhodnotilo ORKS OS dotazníkový prieskum Vzdelávacie aktivity pre odborných zamestnancov kniž-
níc (spracovaných a vyhodnotených bolo 140 dotazníkov).
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Pracovisko vypracovalo podklady do Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov 
na výkon povolania a odborných činností v rezorte kultúry, týkajúce vzdelávania žiakov pre prácu 
v knižniciach.

Pracovníci ORKS OS sa aktívne zúčastňovali na rôznych seminároch, konferenciách, kolokviách, kde 
vystupovali s odbornými prednáškami a referátmi.

V gescii ORKS OS bolo aj udržiavanie kódovníkov a národných polí vo formátoch UNIMARC 
a MARC21.

Pracovisko pripravilo podklady pre súťaž Knižnica roka 2015 a podieľalo sa na príprave a realizácii 
Seniorklubu 2014.

Metodika KIS MASK

V ORKS OS sa rozvíjala metodika v súvislosti s prevádzkou KIS MaSK (Knižnično-informačný systém pre 
malé a stredné knižnice). Metodické aktivity sa týkali hlavne koordinácie činnosti a konzultácií týkajú-
cich sa obsahu jednotlivých údajov bibliografi ckých záznamov. V súvislosti s pripravovaným upgrade 
systému sa uskutočnili tri školenia systému pre knižnice, ktoré ho využívajú.

Názov podujatia Miesto a dátum konania Zameranie

Školenia KIS MASK Trnava, 15. 10. 2014
Prešov, 16. 10. 2014
Zvolen, 28. 10. 2014

Metodické školenia

Poskytnuté  informácie  a konzultácie v oblasti KIS  MaSK:

2014

Informácie 376

Elektronické 246

Metodika detského knihovníctva

Pracovné miesto ústredného metodika pre prácu s deťmi a mládežou nebolo v roku 2014 obsadené, 
aktivity v tejto oblasti sa nerealizovali.

Metodika hudobného knihovníctva

V rámci metodiky hudobného knihovníctva sa pripravil v ORKS OS materiál Metodika spracovania hu-
dobných dokumentov vo formáte MARC 21. Jeho prvá verzia vyšla ako elektronický dokument. Prípra-
va metodiky bola konzultovaná aj na stáži v Hudobnom oddelení NKP. Uskutočnili sa aj ďalšie konzul-
tácie týkajúce sa spracovania hudobných dokumentov ako aj ďalších aktivít týkajúcich sa hudobného 
knihovníctva na Slovensku. ORKS OS sa podieľalo na príprave a realizácii 4. konferencie hudobných 
knihovníkov, archivárov a múzejníkov pod názvom Pramene slovenskej hudby IV., ktorá sa uskutočnila 
v septembri 2014 v Žiline. Z konferencie bol vydaný zborník.

Názov podujatia Miesto a dátum konania Zameranie

Pramene slovenskej hudby IV 
– vedecká konferencia

Žilinská univerzita, 
24. – 25. 09. 2014

Celoslovenská odborná 
konferencia

Poskytnuté  informácie  a konzultácie v oblasti hudobného knihovníctva:

2014

Informácie 308

Elektronické 419



46

Metodická a štandardizačná činnosť Národnej bibliografi e

Metodická a štandardizačná činnosť oddelenia spracovania kníh a špeciálnych dokumentov Národnej 
bibliografi e sa v roku 2014 orientovala na metodickú a konzultačnú prácu s katalogizátormi a bibliograf-
mi nielen v rámci súborného katalógu Slovenská knižnica ale v rámci celého bibliografi ckého systému SR. 
Dominantnými témami metodickej činnosti boli problémy bibliografi ckého spracovania knižných typov 
dokumentov podľa typológie AACR2, spracovanie ofi ciálnych dokumentov, hudobných, nehudobných 
zvukových dokumentov a článkov. V rámci tejto činnosti sa uskutočnili podujatia pre katalogizátorov 
a bibliografov knižníc KIS3G zamerané na informácie o novinkách v katalogizácii: porady bibliografov okre-
sov a krajov Slovenska podľa Plánu podujatí na rok 2014, Dni regionálnej bibliografi e 2014, Bratislavský 
bibliografi cký deň 2014 a Prešovský bibliografi cký deň 2014, Bibliografi cký workshop pre knižnice Tr-
navského samosprávneho kraja.

V rámci metodickej a štandardizačnej činnosti publikovalo oddelenie metodické príručky:

Metodika tvorby personálnych autorít vo formáte MARC 21 s interpretáciou Pravidiel AACR2. 
Príručka používateľa Verzia V 1.1; Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretácou 
Pravidiel AAC2. Príručka používateľa Verzia V 1.4. Vypracovalo doplnky k metodike popisu kníh a špe-
ciálnych dokumentov pre spracovanie dokumentov v systémovom prostredí KIS3G.

Oddelenie organizovalo v roku 2014 interné školenia o spracovaní dokumentov a problematike  men-
ného a vecného spracovania dokumentov pre zamestnancov iných oddelení SNK (Literárny archív SNK, 
Digitalizačné centrum SNK).

V rámci metodickej a štandardizačnej činnosti odboru pripravilo aj oddelenie spracovania seriá-
lov metodickú príručku Metodika pre popis zdrojov na pokračovanie a Oddelenie spracovania 
starých tlačí metodickú príručku Metodika spracovania historických dokumentov vo formáte 
MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR2 pre jednotné spracovanie historických dokumentov 
v  katalogizačnom prostredí Slovenska. Oddelenie zorganizovalo v decembri celoslovenský workshop 
k problematike bibliografi ckého spracovania historických dokumentov.

4.2.11 Štatistiky a prieskumy

Oddelenie pre rozvoj knižničného systému SR zabezpečovalo spracovávanie štatistík KULT 2-01 Ročný výkaz 
o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva za rok 2013 (za SNK), KULT 4.01 Ročný výkaz o neperio-
dických publikáciách za rok 2013, KULT 10-01 Ročný výkaz o knižnici za rok 2013.

KULT 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

ORKS OS garantovalo zber a spracovanie údajov štatistického zisťovania KULT 4-01. Pripravovalo me-
todické usmernenia a konzultovalo množstvo problémov súvisiacich s vyplňovaním údajov do elek-
tronického formulára. Za vydavateľov, ktorí nemali prístup k elektronickému formuláru, ho vyplnili 
a uložili do databázy pracovníci ORKS OS - na základe vydavateľmi dodaných údajov. Pred samotným 
spustením štatistického vykazovania prebehlo v ORKS OS generálne predtestovanie funkčnosti formu-
lára. Počas celého procesu štatistického vykazovania realizovali pracovníci ORKS OS množstvo konzultá-
cií jednak so spravodajskými jednotkami, ale aj s gestorom – Ministerstvom kultúry SR, resp. Národným 
osvetovým centrom (NOC). ORKS OS vyexpedovalo 1 648 sprievodných listov vydavateľom a vydavateľ-
stvám SR so žiadosťou o vyplnenie štatistického výkazu KULT 4-01. Urgovalo sa 720 vydavateľstiev a vy-
davateľov, ktorí do stanoveného termínu nevyplnili štatistické formuláre. Štatistické údaje poskytlo 
1 320 vydavateľov a vydavateľstiev.

Poskytnuté informácie a konzultácie v oblasti štatistického vykazovania KULT 4-01:

2014

Informácie 1343

Elektronické 3001

Konzultácie 1499
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KULT 10-01 Ročný výkaz o knižnici

Za rok 2013 bolo celkovo spracovaných 2 468 štatistických formulárov. So štatistikou súvisela 
príprava online štatistického zisťovania, vypracovanie podrobných metodických vysvetliviek a poky-
nov, testovanie online formulára a nahlasovanie chýb a zmien. Popri koordinácii a usmerňovaní siete 
cca 50 metodičiek a metodikov sme kontrolovali, overovali a opravovali chybné údaje v online formu-
lároch. Zabezpečili sme zber elektronických formulárov a skenov potvrdených Vyhlásením o súhlase 
so zverejnením dôverných štatistických údajov pre potreby analýz SNK a metodikov knižníc SR.  Na odbore 
informatiky MK SR sme iniciovali zabezpečenie aktualizácie tabuliek v online ročenke za rok 2013 a za-
vedenie zmien vykazovaných údajov vo formulári na rok 2015-2017, ktoré boli zaslané na Odbor múzeí, 
galérií a knižníc SKD MK SR a do NOC.

Problémy štatistického vykazovania KULT 10-01 sa riešili i prostredníctvom online diskusie dostupnej pre 
všetky spravodajské jednotky na webovej stránke SNK. Online diskusia mala viac ako 20 000 návštev. Zvýšenú 
pozornosť sme venovali aktualizovaniu zoznamu spravodajských jednotiek, na ktorej sa podieľala celá 
sieť metodikov knižníc SR. 

Zorganizovali sme celoslovenskú poradu pre metodikov k štatistickému zisťovaniu a formuláru KULT 
10-01 o knižniciach za rok 2014 pre verejné knižnice. 

Názov podujatia Miesto a dátum konania Zameranie

Porada metodikov k štatistic-
kému zisťovaniu a spracovaniu 
štatistiky o knižniciach 
za rok 2014

SNK, 14.10.2014 Riešenie problematiky 
štatistického vykazovania

Poskytnuté  informácie v oblasti štatistického vykazovania KULT 10-01:

2014

Informácie 4500

Elektronické 3100

Ďalšie štatistiky v odbore Služby

Odbor Služby zhotovoval mesačne i štvrťročne pre každú knižnicu s KIS Virtua štatistiku čitateľov (ak-
tívnych, nových, celkovú návštevnosť vo výpožičných službách) a štatistiku výpožičných transakcií 
(počet výpožičiek, predĺžení výpožičnej lehoty, vrátení, žiadaniek na výpožičku a rezerváciu) vrátane 
štatistiky za rok 2014. 

V rámci národnej licencie EBSCO sme spracovávali mesačné štatistiky využívania databáz EBSCO na 
Slovensku za národnú licenciu a zabezpečovali ich zverejnenie.

4.2.12 Vzdelávanie

Oddelenie pre rozvoj knižničného systému SR (ORKS) odbor Služby priebežne poskytovalo elektronic-
ké a telefonické konzultácie zamerané na problematiku vzdelávania. V apríli 2014 pripravilo oddele-
nie prieskum vo všetkých typoch knižníc pod názvom Vzdelávacie aktivity pre odborných zamestnancov 
knižníc. Prieskum zisťoval prehľad o vzdelávacích aktivitách knižníc pre zamestnancov knižníc. Jeho 
výsledky boli predpokladom pre vypracovanie novej koncepcie vzdelávacej aktivity.

V roku 2013 skončila akreditácia vzdelávacieho programu Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc 
pre znalostnú spoločnosť. Preto bolo potrebné pristúpiť k inovácii a tvorbe novej koncepcie vzdeláva-
cej aktivity, ktorá by refl ektovala aktuálne požiadavky v knihovníctve, pripomienky zo strany účastní-
kov predchádzajúceho vzdelávacieho programu ako i lektorov. ORKS OS vypracovalo novú štruktúru, 
učebné osnovy pre modulovú vzdelávaciu aktivitu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorá 
je v procese akreditácie MŠVVaŠ SR. V súvislosti so vzdelávacou aktivitou boli zabezpečení aj lektori. 
Oddelenie sa v spolupráci s odborom IKT podieľalo na tvorbe vzdelávacieho e-learningového 
portálu http://elearning.snk.sk, ktorý je určený na výukové účely pre dištančnú formu danej vzde-
lávacej aktivity. Záujem o vzdelávanie, rekvalifi kačnú vzdelávaciu aktivitu stále pretrváva nielen medzi 
zamestnancami knižníc bez knihovníckeho vzdelania, ale aj osobami so záujmom pracovať v oblasti 
knihovníctva.
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Poskytnuté informácie v oblasti vzdelávania

2014

Informácie 115

Elektronické 523

4.2.13 Národná agentúra ISBN a ISMN

Národná agentúra ISBN a ISMN (medzinárodné štandardné číslo kníh a medzinárodné štandardné číslo 
hudobnín) plní funkciu sprostredkovateľa medzi vydavateľským, knižným a knižničným prostre dím. Ná-
rodná agentúra realizuje služby pre vydavateľský sektor prideľovaním čísiel ISBN a ISMN publikáciám vydá-
vaných v slovenských vydavateľstvách. Sleduje dodávanie povinného výtlačku a urguje nedodané tituly 
a exempláre. Zabezpečuje budovanie databázy vydavateľov a ohlásených kníh a kaž doročne oznamuje šta-
tistiku nárastu vydavateľov medzinárodnej agentúre  ISBN a ISMN.

Do systému sa v roku 2014 prihlásilo 201 nových vydavateľov. Celkový počet členov systému ISBN v SR 
k 31. 12. 2014 bol 6 098 . Z toho bolo ku koncu roka registrovaných 717 tzv. zberných vydavateľov (1 číslo 
ISBN pre 1 vydavateľa). Národná agentúra pridelila 13 977 čísiel ISBN. V roku 2014 bolo z celkového počtu 
vydavateľov registrovaných v NA ISBN aktívnych 1 638 vydavateľov (vydavatelia, ktorí požiadali o pridele-
nie čísla ISBN). Informácie o nahlásených tituloch boli zverejňované na webovej stránke SNK.

V roku 2014 pokračovala v činnosti Národná agentúra ISMN v SR. Za toto obdobie sa zaregistrovali šty-
ria noví vydavatelia. Agentúra pridelila 96 čísel ISMN a k 31. 12. 2014 eviduje 32 hudobných vyda vateľov. 
Na webovej stránke SNK sú zverejnené všetky potrebné materiály súvisiace s činnosťou NA ISBN a NA ISMN. 
Národná agentúra ISBN a ISMN pokračovala v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou ISBN v Londýne, kde 
sa odosielajú aktualizované adresáre slovenských vydavateľov pre medzinárodný adresár PIID (Publishers` 
International ISBN Directory) a súpisy chybných čísel ISBN. Taktiež zintenzívnila spoluprácu s Medzinárodnou 
agentúrou ISMN  v Berlíne, kde sa odosielajú aktualizované adresáre slovenských vydavateľov hudobnín.

Národná agentúra ISBN a ISMN začala v roku 2014 plniť v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratisla-
ve funkciu Národnej registračnej agentúry pre URN:NBN. V uvedenom roku bolo zaregistrovaných šesť 
žiadateľov o pridelenie prefi xu. 

Agentúra v roku 2014 poslala urgencie na 1 494 ohlásených titulov do SNK.

Ukazovateľ 2014 2013

Počet pridelených čísiel ISBN 13 977 14 573

Počet registrovaných vydavateľov 6 098 5 897

Ukazovateľ 2014 2013

Počet pridelených čísiel ISMN 96 77

Počet registrovaných vydavateľov 32 28

4.2.14 Vedecká a výskumná činnosť

Oddelenie spracovania starých tlačí Národnej bibliografi e je ústredným výskumným, koordinačným 
a metodickým pracoviskom, ktoré sa zameriava na výskum dejín knižnej kultúry a historických knižničných 
fondov a dokumentov a na prieskum a vedecký výskum pamiatok a prameňov k dejinám knižnej kultúry 
Slovenska a Slovákov. Jeho hlavné vedeckovýskumné činnosti sú zamerané na prípravu syntetických dejín 
v parciálnych oblastiach dejín knižnej kultúry, historických knižničných fondov a dokumentov a tiež na 
budovanie generálnej bázy údajov o retrospektívnych dokumentoch, ktorá registruje národné písomné 
dedičstvo Slovenska a Slovákov od najstarších čias po súčasnosť.
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Vo výskume dejín knižnej kultúry zabezpečuje dokumentáciu národného knižného dedičstva a to vý-
skumom a tvorbou nových znalostí o starých a vzácnych tlačiach vydaných alebo zachovaných na území 
Slovenska a v zahraničných pamäťových inštitúciách, resp. o vydaniach v zahraničí, ktoré majú slovacikálny 
charakter.

Medzi prioritné úlohy oddelenia spracovania starých tlačí patrila v roku 2014 príprava reprezentatív-
nej obrazovo-textovej monografi e Inkunábuly – umenie Európskych knižných tvorcov 15. storočia 
v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Monografi a, ktorá vyšla koncom roka 2014, prezentuje v jed-
notlivých kapitolách všetky umelecké a remeselné aspekty prvotlačí – knižné maliarstvo (ilumináciu), kali-
grafi ckú a kreslenú výzdobu, grafi ckú ilustráciu a typografi u, signety tlačiarov, nakladateľov a vydavateľov 
i neskorogotickú a ranorenesančnú knižnú väzbu v špecifi kách jej dekoru i kovových výzdobných prvkov.

V oddelení boli v roku 2014 rozpracované ďalšie výskumné úlohy, napr. Slovensko, €ópa a svet na starých 
mapách, výskum šľachtických knižníc Zičiovcov a výskum dizertačných prác slovenských študentov študujú-
cich v 17. – 18. storočí na nemeckých univerzitách.

V  oddelení sa edične pripravil zborník Kniha 2014, ktorý obsahuje  štúdie o výskume dejín knižnej kultúry 
na Slovensku a v stredoEurópskom priestore. Zborník Kniha je rezultátom medzinárodnej vedeckej 
konferencie o výskume dejín knižnej kultúry, ktorá sa uskutočnila v apríli 2014 v priestoroch Univerzit-
nej knižnice v Bratislave.

Zamestnanci oddelenia sa zúčastnili viacerých seminárov a konferencií venovaných dejinám knižnej kultú-
ry doma  aj v zahraničí. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentujú v 23 vypracovaných 
odborných príspevkoch, z ktorých väčšina bude publikovaná v odborných časopisoch a zborníkoch. 
V rámci vzdelávania knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť pripravili prednášky o de-
jinách kníhtlačiarstva na Slovensku v 16. - 19. storočí.

Pri príležitosti 240. výročia založenia slávnej Aponiovskej knižnice zorganizovalo oddelenie dvoj-
dňovú medzinárodnú konferenciu v Oponiciach, ktorá bola venovaná rodu Aponi v dejinách knižnej 
kultúry Slovenska. Rezultátom konferencie bude zborník v slovenskej a anglickej mutácii, ktorý bude 
edične realizovaný v 1. polroku 2015.

Oddelenie spracovania starých tlačí sa aj v roku 2014 zapojilo do medzinárodného projektu WORLD 
DIGITAL LIBRARY, pre ktorý bolo zdigitalizovaných 30 vzácnych knižničných, archívnych a muzeálnych ob-
jektov. Zdigitalizované objekty s bio-bibliografi ckými metadátami v slovenčine a angličtine boli zaslané 
pre WDL na zverejnenie

Vedeckovýskumná činnosť Literárneho múzea  sa orientovala prevažne na prípravu libriet a scenárov pôvod-
ných výstav (Krvavé sonety), odborné a kurátorské príspevky na výstavách a podujatiach, na prednášky, 
aktívnu účasť na vedeckom seminári 49. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok k 220. 
výročiu narodenia Gašpara Féjerpataky - Belopotockého a 490. výročiu vzniku kežmarského divadelníctva. 

   Vedecká činnosť: 

 vypracovanie metodiky akvizície múzejných zbierkových predmetov a dokumentov 

 vypracovanie metodiky digitalizácie fondu analógových zvukových nosičov (magnetofónové ko-
túčové pásy, audiokazety, platne a i.) zo zbieky LM SNK a ALU SNK. 

 vypracovanie metodiky digitalizácie 2D a 3D predmetov v zbierkach LM SNK 

 vypracovanie projektu sprístupnenie zbierok a stálej expozície LM SNK prostredníctvom aplikácií 
v mobilných zariadeniach 

 vypracovanie projektu cezhraničnej spoluprác Friendly museum 

 príprava štúdie na tému 60. jubilea vzniku Literárneho archívu, štúdium dokumentov a vznik štú-
die o 60-ročnej spolupráci  Literárneho archívu s Literárnym múzeom 

Metodická činnosť sa sústreďovala na prácu v odborných komisiách, aktívnu účasť v literárnych sú-
ťažiach, prípravu a realizáciu programu Noc múzeí a galérií. Taktiež sme vypracovali program stáže 
zahraničnej stážistky Gianniny Spanu v LM SNK – projekt EÚ Leonardo da Vinci a výkon pozície tútora 
počas trvania stáže vypracovanie pracovnej náplne, oboznámenie stážistky s problematikou sloven-
ského múzejníctva a knihovníctva.  
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4.2.15  Súborný katalóg monografi í a článkov SR

Staroslivosťou o súborný katalóg knižníc SR – monografi e (SKK SR – M) je v súlade so zákonom č. 183/200 Z.z. 
o knižniciach poverená SNK. V rámci riešenia projektu Knižnično – informačný systém tretej generácie KIS 
3G SNK pokračovala v budovaní centrálneho SKK SR – M. V priebehu roka 2013 SNK zabezpečovala prípravu 
konverzií záznamov z lokálnych systémov do formátu MARC21 a v importe záznamov do centrálnej databá-
zy clas0 v prostredí spoločného softvéru VIRTUA. Odborní pracovníci SNK sa naďalej podieľali na metodic-
kom usmerňovaní a riešení problémov pri katalogizácii a vytváraní nových záznamov v spolupracujúcich 
knižniciach.

Štatistika: Články za rok 2013 – participanti KIS3G

typ lokácia počet

a Knižnica Juraja Fándlyho Trnava 109

a Martin SNK 49

a ŠVKBB Banská Bystrica 14

a ŠVKPO Prešov 7

a Tríbečská knižnica Topoľčany 1

a Zemplínska knižnica Trebišov 2

b Akad.knižnica Akadémie ozbrojených síl 
gen.M.R.Štefánika Lipt.Mikuláš

619

b Bratislava ÚĽUV 74

b Galantská knižnica Galanta 2 737

b Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou 837

b Knižnica Davida Gutgesela Bardejov 1 023

b Knižnica Juraja Fándlyho Trnava 6 686

b Knižnica POH Prešov 1 477

b Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 357

b Martin SNK 4 476

b Podduklianska knižnica Svidník 3

b Podtatranská knižnica Poprad 4 260

b Slovenské múzeum prírody a jaskyniarstva 
Liptovský Mikuláš

161

b SPK Bratislava 1 413

b ŠVKBB Banská Bystrica 365

b ŠVKPO Prešov 2 711

b Tríbečská knižnica Topoľčany 10

b Vihorlatská knižnica Humenné 174

b Záhorská knižnica Senica 535

b Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 
Michalovce

1 596

b Zemplínska knižnica Trebišov 1 211

b Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda 2 036

m Akad.knižnica Akadémie ozbrojených síl 
gen.M.R.Štefánika Lipt.Mikuláš

195

m Akadémia umení Banská Bystrica 334

m Bibiana Bratislava 335

m Bratislava SNM Sp. múzeum Levoča 131

m Bratislava SNM 812

m Bratislava ÚĽUV 261
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typ lokácia počet

m Galantská knižnica Galanta 1 080

m Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou 82

m Knižnica Davida Gutgesela Bardejov 45

m Knižnica Juraja Fándlyho Trnava 621

m Knižnica POH Prešov 741

m Knižnica Štefana Homolu Báčsky Petrovec 13

m Levoča Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu

958

m Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 43

m Martin SNK 14 023

m Podduklianska knižnica Svidník 149

m Podtatranská knižnica Poprad 514

m Ružomberok Univerzitná knižnica KU 2 583

m Slovenská chemická kniž STUSCHK 440

m Slovenské múzeum prírody a jaskyniarstva 
Liptovský Mikuláš

2

m SPK Bratislava 529

m ŠVKBB Banská Bystrica 8 141

m ŠVKPO Prešov 4 289

m Tríbečská knižnica Topoľčany 57

m UKSAV Bratislava 1 718

m Univerzitná knižnica KU, pracovisko Košice 558

m Univerzitná knižnica KU, pracovisko Spišské 
Podhradie

44

m Vihorlatská knižnica Humenné 101

m Záhorská knižnica Senica 188

m Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 
Michalovce

42

m Zemplínska knižnica Trebišov 131

m Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda 624

s Akad.knižnica Akadémie ozbrojených síl 
gen.M.R.Štefánika Lipt.Mikuláš

1

s Bratislava SNM 204

s Martin SNK 61

s ŠVKBB Banská Bystrica 57

s ŠVKPO Prešov 94

s UKSAV Bratislava 27

Legenda k typu dokumentov:
a, b = články
m = monografi e
s = seriály
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4.2.16 Digitalizačné centrum

Projekt Digitálna knižnica a digitálny archív

Digitalizačné centrum ako špecializované pracovisko na masovú digitalizáciu dokumentov zo zbierok 
SNK vzniklo v rámci implementácie národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA). 
Cieľom tohto projektu je masová digitalizácia obsahu knižničných fondov a archívnych fondov a ochra-
na nosičov informácií (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou. Cieľom projektu je tiež vybudovanie 
funkčnej infraštruktúry pre digitalizačné centrum a konzervačné centrum s technológiami a pracovis-
kami na digitalizáciu, spracovanie digitálneho obsahu a jeho uchovávanie, sterilizáciu, deacidifi káciu, 
vstupno-výstupnú kontrolu kvality, reštaurovanie a reparácie.

Digitalizácia ako proces zahŕňa triedenie dokumentov pre digitalizáciu, skenovanie, spracovanie 
obrazových súborov a tvorbu metadát. Súvisí s ňou tiež vybudovanie dátového centra, pracovného 
úložiska dát a technologickej infraštruktúry, ako aj systém pre riadenie a správu digitálnych dát. 

Digitalizačné centrum

Rok 2014 možno považovať z hľadiska prevádzky Digitalizačného centra (DC) za prelomový. Dôvodom 
je skutočnosť, že došlo k úplnému dobudovaniu technologickej infraštruktúry digitalizácie po hardvé-
rovej aj softvérovej stránke, ktorej integráciu zabezpečuje robustný systém na riadenie digitalizačné-
ho workfl ow. Tento zabezpečuje výkon činností od riadenia logistických tokov dokumentov, cez ich 
skenovanie, a spracovanie (obrazové, OCR, metadáta) až po produkciu fi nálnych štandardizovaných 
PSP balíkov.

V roku 2014 boli v DC zoskenované :

 Monografi e (vrátane zborníkov monografi ckej povahy): 25 962 objektov

 Zdroje na pokračovanie (noviny, časopisy, zborníky, ročenky, ...): 155 767 objektov

 Články v odbornej periodickej tlači a príspevky v zborníkoch: 443 084 objektov

 Špeciálne dokumenty (mapy, plagáty, pohľadnice apod.): 2 063 objektov

Celkový počet zoskenovaných objektov k 31. 12. 2014:

 Monografi e (vrátane zborníkov monografi ckej povahy): 128 467 objektov

 Zdroje na pokračovanie (noviny, časopisy, zborníky, ročenky, ...): 222 426 objektov

 Články v odbornej periodickej tlači a príspevky v zborníkoch: 864 785 článkov

 Špeciálne dokumenty (mapy, plagáty, pohľadnice a pod.): 2 063 objektov

Potrebný počet na naplnenie indikátorov do konca projektu:

 Monografi e (vrátane zborníkov monografi ckej povahy): 100 000 objektov

 Zdroje na pokračovanie (noviny, časopisy, zborníky, ročenky, ...): 350 000 objektov

 Články v odbornej periodickej tlači a príspevky v zborníkoch: 800 000 článkov

 Špeciálne dokumenty (mapy, plagáty, pohľadnice apod.): 10 000bjektov

Počet nových zamestnancov 
K 1. januáru 2014 malo DC 70 zamestnancov, k 31. 12.2014 počet stúpol na 89 zamestnancov.

 
Služobné cesty 
Počet tuzemských a zahraničných služobných ciest: 8
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Nové zariadenia
Počet nových zariadení na oddelení skenovania : 2 /scanVpage/

Digitalizačné centrum v roku 2014 a jeho činnosti
Činnosti a procesy v DC sa počas roka neustále inovovali, pričom do fi nálnej podoby, v rámci ktorej 
bude prevádzka prebiehať aj v budúcnosti, sa dostali v druhej polovici roku 2014.

A. ČINNOSTI REALIZOVANÉ V PROCESE SKENOVANIA

Prevzatie dokumentov určených na digitalizáciu 

Objekty určené na skenovanie sú dodávané v dávkach spolu so sprievodnou dokumentáciou.
Triedenie objektov – fyzická selekcia objektov sa realizuje podľa:

 typov objektov 

 typov skenerov

Skenovanie dokumentov – sa realizuje v aplikačnom rozhraní systému na riadenie digitalizačného 
workfl ow. Všetky dokumenty sa skenujú vo farebnom móde a rozlíšení 300 dpi., pričom skenované 
dokumenty majú dva výstupné formáty:

 TIFF (bez kompresie) – všetky historické dokumenty vydané pred rokom 1900
a dokumenty umeleckej hodnoty vydané po roku 1900

 JPEG (100 %  – bezstratový)  – všetky dokumenty vydané po roku 1900 okrem výnimiek uvede-
ných pri TIFF 

Skenovací proces pozostáva z nasledovných fáz:

 skenovanie čiarového kódu objektov

 identifi kácia objektov v systéme pre riadenie digitalizačného workfl ow

 skenovanie objektov s priebežnou kontrolou kvality skenovacieho procesu

 aktualizácia popisných informácií objektu, súvisiacich s kvalitou a komplexnosťou skenovaných 
objektov alebo skenovacieho procesu

 výstupná vizuálna kontrola skenovaných objektov

 odoslanie skenov spracovaných dokumentov na dátové úložisko

 evidencia skenovaných objektov v externom evidenčnom systéme

B. ČINNOSTI REALIZOVANÉ V PROCESE ÚPRAVY VÝSTUPOV SKENOVANIA – POSTPROCESSING

Spracovanie dokumentov v digitalizačnom workfl ow

Workfl ow disponuje funkcionalitou pre spracovanie dokumentov v dvoch paralelných vetvách, v závis-
losti od typu dokumentu – SNK Monograph (monografi e, špeciálne dokumenty) a SNK Serial (periodiká). 
Spracovanie prebieha v nasledujúcich krokoch: Import, Cropping, Zoning, Structure a Output. Doba spra-
covania dokumentu v jednotlivých krokoch závisí od druhu a kvality naskenovaného dokumentu. 

Import

 vstup naskenovaných objektov do procesu spracovania; 

 nastavenia globálnych parametrov, používaných v ďalších krokoch úpravy konkrétneho doku-
mentu
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Cropping – ponúka základné formátovacie nástroje na úpravu výstupov skenovania (natočenie, oreza-
nie, odstránenie skenu, vloženie skenu a i.)

Zoning – skupina nástrojov na:

 analýzu textu (OCR, zabudovaná funkcia)

 kontrolu aj korekciu logickej postupnosti skenov, vrátane jej číselnej reprezentácie 

 defi novanie typov skenov

 určovanie oblastí textových a obrazových zón

 aktualizácia informácií o spracovávanom dokumente (poznámky)

Structure – nástroje na aktualizáciu bibliografi ckých metadát

Output 

 výstupná kontrola spracovaného dokumentu

 neobsahuje žiadne funkcie na jeho dodatočnú úpravu

Po prechode dokumentov vyššie uvedenými krokmi vzniká fi nálny výstup digitalizácie vo formáte PSP 
balíkov. 

C. FÁZA KONTROLY

Táto kontrola sa vykonáva prostredníctvom 15 zamestnancov kontroly skenov a metadát, pracujúcich 
v dvoch zmenách.
Tieto výstupy je možné pred odoslaním na úložisko skontrolovať, kde obsahom kontroly monografi c-
kých a seriálových PSP balíkov sú:

 kontrola úplnosti (obrazové súbory, logická a fyzická štruktúra)

 kontrola bibliografi ckých metadát a popisných údajov

V prípade výskytu nekorektného stavu alebo nesúladu metadát alebo popisných údajov je možné 
vrátiť proces spracovania dokumentu v digitalizačnom workfl ow do predchádzajúceho kroku/krokov, 
kde sa zistený problém môže odstrániť.
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4.2.17 Informačno-komunikačné technológie (IKT)

Odbor informačných a komunikačných technológií (IKT) vykonáva funkciu kontaktného miesta pre 
používateľov výpočtovej techniky z radov zamestnancov SNK. Poskytuje im podporu, konzultácie a in-
štruktáž, správu a údržbu koncových zariadení (705 ks PC a notebookov, 224 ks tlačiarní a multifunkč-
ných zariadení, kopírovacie zariadenia, 178 ks skenerov, štyri dataprojektory, 250 ks komunikačných 
a periférnych zariadení a pod.), komunikáciu s externými partnermi a používateľmi služieb. Servisné 
zásahy a požiadavky zo strany zamestnancov SNK sú evidované v systéme HelpDesk a následne vyba-
vované podľa priority a technickej náročnosti. IKT zabezpečuje prevádzku HW a SW infraštruktúry pre 
softvérové aplikácie SNK a zodpovedá za jej vysokú dostupnosť a bezpečnosť, zabezpečuje technickú 
podporu, prevádzkyschopnosť a odstraňovanie prevádzkových incidentov systémovej infraštruktúry 
SNK.  Ďalej zabezpečuje prevádzku knižnično – informačného systému, digitalizačného workflow, LTP 
úložiska a ďalších kľúčových aplikácií SNK, vykonáva ich testovanie, monitoring, update a upgrade, 
trvalú údržbu a systémový dohľad, pripravuje importy a exporty z príslušných databáz do kľúčových 
aplikácií SNK, zabezpečuje implementáciu štandardov do všetkých kľúčových aplikácií SNK, zodpovedá 
za dodržiavanie štandardov v súlade so štandardmi ISO, Európskymi a slovenskými normami a štan-
dardmi pre štátny informačný systém SR. 

Požiadavky Digitalizácia Mail EPS Poruchy HW KIS MASK KIS Virtua

Zadané 15 19 2 1 69 86 279

Vyriešené 14 19 2 1 61 84 262

Požiadavky Ostatné Sieť Softvér Telefóny Tlač Tonery Objednávky

Zadané 329 54 72 8 15 3 3

Vyriešené 202 50 60 5 8 2 2

Projekt KIS3G 

Projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systé-
mu. Združuje subjekty, ktoré sa dobrovoľne rozhodli používať integrovaný knižnično-informačný sys-
tém Virtua. Odbor IKT SNK zabezpečuje kompletnú prevádzku (systémovú a aplikačnú) systému Virtua 
v rámci projektu KIS3G. 

K 17.12.2014 projekt KIS3G združoval 40 členských knižníc, pričom 33 je aktívnych knižníc, ktoré sa 
dobrovoľne rozhodli používať integrovaný knižnično - informačný systém Virtua. 

Dňa 30.6.2014 bolo odprezentované  uvedenie systému generovania PDF dokumentov z reportov zo 
systému KIS3G - Infostation do pilotnej prevádzky pre aktívnych používateľov  KIS3G Virtua. 

V novembri 2014 bola spustená ostrá prevádzka systému CHAMO pre SNK. V súčasnosti beží nová 
verzia CHAMO súbežne s pôvodným systémom CHAMELEON. Systém CHAMO pre ostatné knižnice bude 
priebežne spustený po príprave webových rozhraní.

Ďalšie úlohy IKT spojené s projektom KIS3G:

 Konfigurácia systému generovania PDF z KIS3G - Infostation pre viacerých kooperantov

 Optimalizácia logovacieho systému a archivácia starých logov pre systém KIS3G

 Optimalizácia súborov archívu žiadaniek na tlač a vyriešenie reprint systému v náväznosti na 
úpravy

 Prípravné práce na zahájenie prechodu systému KIS3G Virtua na novšiu verziu
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Priebežná systémová administrácia knižníc KIS3G v systéme Virtua 

Systémová spolupráca pri inventarizácii knižníc KIS3G 5 knižníc 

V spolupráci s NB SNK 

Spracovanie dokumentov všetkých typov 16 832

Spracovanie kníh 8 677

Spracovanie špeciálnych dok. 6 203

Spracovanie noriem 1 952

Reindexácia a reeditácia databázy KIS3G 376 163

Deduplikácia 57 388

Rekatalogizácia 40 606

Unifi  kácia indexu Autor 113 800

Menné autority 2 046

Korporatívne autority 960

Reeditácia záznamov v stave Error 14 522

Príprava kontrolovaných exportov bibliografi ckých metadát 279 000

Bibliografi í a bibliografi ckých letákov vydaných na Slovensku v roku 2013 155

Detailný rozpis výpožičiek za rok 2014 prezentuje nasledujúca tabuľka:

Knižnice Celkový počet výpožičiek Absenčné

Vedecké 683 629 312 937

Akademické 113 896 67 904

Špeciálne 56 339 42 864

Krajské 499 846 323 130

Regionálne 1 124 956 662 064

Mestské 1 400 1 327

Spolu 2 480 066 1 410 226

Stretnutia a služobné cesty 

 Belgicko, Louvain-la-Neuve – 16. – 19. 2. 2014  – Oboznámenie sa s nasadením konzorcionálnej ver-
zie KIS Virtua

Účastníci: PhDr. Darina Janovská, riaditeľka odboru Služby, Mgr. Ľubica Galuščáková, vedúca oddelenia 
Analógových služieb – odbor Služby, Ing. Viliam Polonec, aplikačný administrátor KIS Virtua – odbor 
IKT, Jiří Bečka, systémový administrátor KIS Virtua – odbor IKT

 Švajčiarsko, Martigny + Sion – 5. – 8. 6 2014 – Oboznámenie sa s nasadením konzorcionálnej verzie 
KIS Virtua

Účastníci: Jiří Bečka, systémový administrátor KIS Virtua – odbor IKT,  PhDr. Darina Janovská,  riaditeľka 
odboru Služby, PhDr. Ľudmila Rohoňová, vedúca oddelenia Spracovania kníh a špeciálnych dokumen-
tov, Ing. Viliam Polonec, aplikačný administrátor KIS Virtua – odbor IKT, Mgr. Veronika Gyalogová, Uni-
verzitná knižnica, Bratislava
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 Švajčiarsko, Bern – 16. – 19. 9. 2014 – Stretnutie VTLS EMEA UG

Účastníci: PhDr. Darina Janovská,  riaditeľka odboru Služby, Ing. Viliam Polonec, aplikačný administrá-
tor KIS Virtua – odbor IKT, Ing. Alžbeta Martinická, vedúca oddelenia Digitálnych služieb – odbor Služby, 
Vladimír Sim, systémový administrátor IKT – odbor IKT

 Slovensko, Bratislava – 11. – 12. 11. 2014 – ITAPA 2014 – Medzinárodná konferencia, kde boli pre-
zentované súčasné trendy, inovácie a napredovanie v projektoch, týkajúcich sa priamo národnej 
koncepcie informatizácie verejnej správy.

Účastníci: Bc. Boris Rakús, systémový administrátor – odbor IKT, Vladimír Sim, systémový administrátor 
– odbor IKT

Odbor IKT v rámci projektu KIS3G 

Zabezpečoval prevádzku a údržbu spoločného aplikačného softvéru Virtua, vrátane aplikačnej a systé-
movej podpory pre partnerské knižnice. Vykonával primárny kontakt pre partnerské knižnice v pro-
jekte KIS3G – telefonicky, aj prostredníctvom e-mailovej adresy s názvom helpdesk@snk.sk. Uvedená 
e-mailová adresa zároveň slúži na evidenciu požiadaviek a problémov s informačnými a komunikač-
nými systémami pre pracovníkov SNK, ale aj na evidenciu požiadaviek čitateľov z iných knižníc. Viedol 
agendu súvisiacu s projektom KIS3G (zmluvy, dodatky zmlúv, podklady pre fakturáciu). Viedol har-
monogram školení systému VIRTUA za príslušné kalendárne obdobie. Nachádza sa na stránke https://
www.kis3g.sk/dokumenty/index.html, zároveň sú tu vystavené všetky metodické príručky. Zabezpe-
čoval meranie a sledovanie návštevnosti webových stránok KIS3G, SNK a SNK on-line katalógu. Mesač-
né reporty prístupov do Slovenskej knižnice monitorované cez službu spoločnosti NAJ.sk sú súhrnne 
dostupné na stránke portálu Slovenská knižnica https://www.kis3g.sk/dokumenty/naj.html. Boli ukon-
čené práce na lokalizácii anglickej verzie webovej stránky www.kis3g.sk, kde boli dokončené všetky 
podstránky. Odbor IKT usmerňoval prácu systémových knihovníkov v knižniciach SR (virtuakniznice@
snk.sk). Boli vypracované analýzy knižnično-informačných systémov (procesov) pre potreby knižníc SR 
(Infostation - upomienky, dostupnosť, query-reportér).

Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK) 

V roku 2014 bolo vykonaných 20 inštalácií, z toho: 

 v obecných a mestských knižniciach   – 15 inštalácií

 na základných školách – 2 inštalácie, 

 v múzeách, galériách a špecializovaných kultúrnych zariadeniach – 3 inštalácie. 

Od začiatku implementácie KIS MaSK (1. 1. 2005) do 31. 12. 2014 bolo implementovaných 400 inštalácií.
Súborný katalóg MaSK (on-line vyhľadávanie dokumentov) sa nachádza na adrese: http://mask.snk.sk, 
kde sa môže vyhľadávať podľa lokácie knižnice (vlastníka knižnice). Ku dňu 17. 12. 2014 je na tejto adre-
se vystavených 71 katalógov knižníc, ktoré obsahujú 558 764 bibliografických záznamov. 
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Novinky v KIS MaSK-u boli prezentované na nasledujúcich metodických podujatiach: 

 prezentácii knižnično-informačných systémov v Krajskej knižnici Karola Kmeťku v Nitre

 metodické školenie knihovníkov v ŠVK v Prešove

 metodické školenie knihovníkov v KKĽŠ vo Zvolene

 metodické školenie knihovníkov v Univerzitnej knižnici v Trnave

Finančné výnosy: 

 Z predaja KIS MASKU (20 inštalácii) : 2 704,28 € 
 Servisný poplatok : 22 771,69 €
 Suma : 25 475,97 €

Odbor IKT v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA)

Zabezpečuje v projekte podporu používateľov, kooperáciu a komunikáciu s externými spoločnosťami, 
zodpovedá za vysokú dostupnosť a bezpečnosť infraštruktúry. Prebiehali práce na príprave infraštruk-
túry pre systém pre správu a uchovávanie krátkodobého a strednodobého digitálneho obsahu. Odbor 
IKT spolupracoval s digitalizačným centrom, bola spustená ostrá prevádzka digitalizačného workfl ow, 
konverzia PSP balíkov a vklad SIP balíkov do Centrálneho dátového archívu.

Dátové centrum

V dátovom centre prebiehali rozsiahle inštalácie virtualizačného software VMWARE, migrácia core in-
fraštruktúry na novú technológiu, kompletná inštalácia softvéru docWorks (fyzické aj virtuálne serve-

Štatistiky návštevnosti stránky MaSK on-line



59

ry), sfunkčnenie a rozdelenie prívodu el. energie na vetvu A a vetvu B, vrátane spojazdnenia dvoch 
nezávislých motogenerátorov.

Pracovné úložisko pre softvér docWorks

V dátovom centre bolo nainštalované pracovné úložisko pre softvér docWorks s kapacitou 300 TB 
RAW, využívane softvérom na spracovanie dokumentov a taktiež úložisko s kapacitou 100 TB RAW 
k serverom na riadenie páskovej knižnice STORAGETEK SL8500.

Rozšírenie páskovej knižnice

Pásková knižnica bola rozšírená o kapacitu 20 PB RAW, bude využívaná na archiváciu zdigitalizovaných 
dokumentov.

Ostatné aktivity oddelenia IKT 

Pre zvýšenie dostupnosti lokálnych a podporných služieb IKT došlo v prvom polroku 2014 k niekoľkým 
konsolidačným krokom lokálnej IKT infraštruktúry. Uskutočnila sa revízia výpočtovej techniky (pracov-
né stanice, tlačiarne, atď.) a následná výmena najstarších počítačov za nové. Odbor IKT zabezpečuje 
správu webovej stránky www.snk.sk, meranie a sledovanie návštevnosti webových stránok SNK a SNK 
on-line katalóg, MaSK. V súčinnosti s odborom KGR sme sprístupnili novú webovú stránku www.snk.

sk.

Štatistiku návštevnosti stránky www.snk.sk za rok 2014 reprezentujú nasledujúce tabuľky:

Zobrazené stránky
(Celkový počet zobrazení stránok)
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Unikátni návštevníci
(Jednotlivci, ktorí navštívili webové stránky aspoň raz pri pevne stanovenom časovom intervale)

Počet návštev
(Návštevy stránok, ktoré aktívne prezerali webový obsah)
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Kliknutia
(Celkový počet požiadaviek na naše WWW stránky)

Štatistiku návštevnosti stránky www.kis3g.sk za rok 2014 reprezentujú nasledujúce tabuľky:

Zobrazené stránky
(Celkový počet zobrazení stránok)
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Unikátni návštevníci
(Jednotlivci, ktorí navštívili webové stránky aspoň raz pri pevne stanovenom časovom intervale)

Počet návštev
(Návštevy stránok, ktoré aktívne prezerali webový obsah)
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Kliknutia
(Celkový počet požiadaviek na naše WWW stránky)

zdroj: naj.sk
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4.2.18 Múzejná činnosť

V rámci SNK sa múzejnej činnosti v prvom polroku 2014 venovalo Literárne múzeum SNK a Slovan-
ské múzeum A. S. Puškina so sídlom v Brodzanoch. V rámci zmeny organizačnej štruktúry platnej od 
1. 6. 2014 vznikol Odbor múzeí, v ktorom sú organizačne začlenené dve oddelenia: Literárne múze-
um a Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch.

Literárne múzeum (LM) 

LM SNK je koordinačným pracoviskom SR pre literárnomúzejnú dokumentáciu, podporu a prezentáciu 
slovenskej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným dôrazom na vývoj 
slovenskej literatúry. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety 
so vzťahom k dejinám národnej literatúry, literárnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok 
textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru, zbiera aj dokumenty 
umenovednej povahy s orientáciou na vývin slovenskej literatúry, jej dejiny, prezentáciu a populari-
záciu. Buduje informácie databázy zbierkových fondov. Literárne múzeum SNK slúži odbornej i laickej 
verejnosti. Spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá, múzejnými a iný-
mi odbornými pracoviskami doma i v zahraničí. Výsledky prezentuje formou výstav, stálou expozíciou, 
podujatiami a edičnými aktivitami. Národný cintorín ako stála expozícia in situ patrí k vysunutým 
expozíciám LM so špecifi kami prezentácie panteónu. Vyžaduje si aj systematickú starostlivosť ako ná-
rodná kultúrna pamiatka I. triedy. 

Múzeum a jeho odborné pracoviská si počas sledovaného obdobia plnili svoje základné činnosti zodpo-
vedne (napr. tvorba zbierkového fondu, odborná evidencia múzejných zbierok a knižných dokumen-
tov elektronickou aj klasickou formou). Pracovalo sa na optimalizácii deponovania zbierkového fondu, 
jeho pravidelného ošetrovania, múzeum sa spolupodieľalo na vypracovaní Krízového plánu ochrany 
zbierkových predmetov v čase vojny. Kustódka Literárneho múzea sledovala stav klimatických pod-
mienok v depozitároch. Zabezpečovalo sa sprístupňovanie zbierkového fondu i služby bádateľom. 

ZBIERKOTVORNÁ ČINNOSŤ 

Akvizícia zbierkových predmetov a knižničných dokumentov 

Múzejný fond

V prvom polroku 2014 bol v Literárnom múzeu SNK vykonaný audit k akvizícii zbierkových predmetov, 
ku ktorému bol pracovníčkou múzea vypracovaný metodický dokument o akvizícii múzejných zbierok 
a dokumentov. V zmysle schválenej Stratégie akvizície Literárneho múzea SNK múzeum akvirovalo 
zbierkové predmety formou kúpy, daru a presunu. Komisia na tvorbu zbierok KTZ zasadala jeden-
krát.
V roku 2014 múzeum získalo a zaevidovalo 186 múzejných zbierkových predmetov v celkovej 
hodnote 26 146 €. 

Múzejné zbierky akvirované cez KTZ pri SNK

 Počet Hodnota v €

Kúpou 118 24 550

Darom 62 1 496

Presunom 6 100

Spolu 186 26 146

Fond textových zbierok bol doplnený o múzejné knihy a faksimílie. Múzejné knihy sa doplnili napr. 
o samizdaty dr. Štefana Hanakoviča s náboženskou tematikou, knihu prekladov básní slovenských spi-
sovateliek Dany Podrackej, Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Mily Haugovej, biblie a spevník z rokov 1883, 
1922 a 1906. Fond faksimílií bol rozšírený o ukážky tlače Listu študentov prešovského kolégia z roku 
1839, prvé číslo časopisu Česká wčela z roku 1854, Trasořítka anebo Stará láska z roku 1833 a iné doku-
menty. 

Fond vecných zbierok bol doplnený o osobné predmety (cylinder, pinč, krištáľový pohár, diplomy...) 
po dr. Jozefovi Škultétym; nábytok po Kláre Jarunkovej, ocenenia spisovateľov Vladimíra a Hany Fer-
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kovcov, písací stroj dr. Štefana Hanakoviča, na ktorom boli písané samizdaty s náboženskou temati-
kou, štočky ku knihe Mikuláša Bakoša Avantgarda 38, dobové stoličky po spisovateľke Elene Maróthy-
Šoltésovej, kovový lis na knihy a iné dobové reálie. 

Fond výtvarných zbierok bol rozšírený o výtvarné diela z pozostalosti dr. Jozefa Škultétyho (portrét 
Amálie Makovickej, obraz od Vojtecha Stašíka, ktorý daroval dr. Škultétymu k 90. narodeninám), ilu-
strácie akad. maliarky Daniely Zacharovej ku knihe Kláry Jarunkovej O psovi, ktorý mal chlapca, kresby 
domu Thea Herkela Florina v Dolnom Kubíne, unikátne ilustrácie Kolomana Sokola ku knihe Josefa 
Spilku Napucánek, ale aj jeho maliarske a grafi cké diela. 

Do fondu audiovizuálnych zbierok pribudli audio nahrávky rozhlasových relácií Emila Benčíka, au-
dio nahrávky autorského čítania Mily Haugovej, audiovizuálne dokumenty ku Kolomanovi Sokolovi, 
audio nahrávky rozhlasových hier spisovateľa Ladislava Švihrana, audio nahrávky z vedeckej konfe-
rencie k 90. výročiu narodenia Mila Urbana, zo seminárov k spisovateľom Dobroslavovi Chrobákovi 
a J. C. Hronskom. 

Dokumentačný fond

Nákup do Dokumentačného fondu realizuje LM SNK v súčinnosti s odborom Národná bibliografi a. 
V roku 2014 múzeum získalo 348 dokumentov v hodnote 2 228,10 €.

Textové a audiovizuálne jednotky do Dokumentačného fondu SNK LM a Dokumentačnej knižnice

Spolu 348 prírastkov
/hodnota 2 228,10 €

Dokumentačný fond SNK LM 
formou kúpy

Dokumentačná knižnica 
forma získania vl. zber

Prír. č. Kusy Hodnota v € Prír. č. Kusy Hodnota v €

Knihy 239 239 1 634,66 0 0 0

CD 6 6 60,67 0 0 0

DVD 2 2 19,78 0 0 0

Periodiká 27 30 388,56 13 17 63,50 

Lístotlače (plagáty) 0 0 0 0 0 0

Drobné tlače 0 0 0 61 61 61,00

Spolu 274 277 2 103,67 74 78 124,50 
 

Do Dokumentačného fondu SNK LM pribudla náučná, vedecká a beletristická literatúra slovenských 
autorov. Prioritou bol nákup kníh k Ľudovítovi Štúrovi a k štúrovskej problematike. V roku 2015 bude 
Literárne múzeum v rámci Roka Ľudovíta Štúra realizovať niekoľko výstavných a sprievodných poduja-
tí venovaných osobnosti Ľ. Štúra. 

Príručná knižnica

Nákup do príručnej knižnice realizuje LM SNK cez odbor Národná bibliografi a. Evidencia takto akvirova-
ných kníh je cez odbor Služby SNK. V roku 2014 múzeum získalo 22 dokumentov v hodnote 307,55 €.

Spolu 21 kníh / hodnota 
307,55 €

Kúpou Cena v € Presunom Hodnota v €

19 267,55 3 40,00

PRVOSTUPŇOVÁ A DRUHOSTUPŇOVÁ EVIDENCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
A KNIŽNIČNÝCH DOKUMENTOV

Literárne múzeum systematicky vedie prvostupňovú a druhostupňovú múzejnú evidenciu a rozšírenú 
prvostupňovú knihovnícku dokumentáciu. Taktiež sa venuje budovaniu odborných katalógov a karto-
ték, fotodokumentácii i elektronickému spracovaniu zbierok. 
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Literárne múzeum pokračovalo v spolupráci so SNM v Bratislave v národnom programe Centrálnej evi-
dencie múzejných zbierok (CEMUZ). V roku 2014 bolo v programe Esez 4G prvostupňovo a druhostup-
ňovo spracovaných spolu 5 391 múzejných zbierkových predmetov. Z dôvodu duplicitného prekon-
vertovania múzejných zbierok z Virtuy a z Isiz-u v roku 2013 muselo Literárne múzeum v roku 2014 
skontrolovať všetky záznamy a duplicitné vymazať. 

Počet spracovaných zbierkových predmetov v programe Esez 4 G 
v roku 2014

Počet spracovaných 1. stupňových záznamov 
v roku 2014

4 936

Počet spracovaných 2.stupňových záznamov 
 roku 2014

455

Počet spracovaných 2. stupňových záznamov 
s obrázkami v roku 2014

233

Počet priložených obrázkov v roku 2014 241

Spolu spracovaných 1. a 2. stupňových záznamov 
v roku 2014

5 391

Počet vymazaných záznamov v programe Esez 4 G v roku 2014

Počet vymazaných duplicitných 1. stupňových 
záznamov v roku 2014

9 323

Počet vymazaných 2.stupňových záznamov 
v roku 2014

9 336

Počet vymazaných 2. stupňových záznamov 
s obrázkami v roku 2014

1 643

Počet vymazaných obrázkov v roku 2014 1 653

Spolu vymazaných duplicitných záznamov 
z 1. a 2. stupňovej evidencie

18 659

Celkový počet spracovaných zbierok v programe Esez 4 G

Počet spracovaných 1. stupňových záznamov 11 139

Počet spracovaných 2.stupňových záznamov 10 479

Celkový počet spracovaných 1. a 2. stupňových 
záznamov

21 618

Literárne múzeum pokračovalo v spracovávaní knižničných dokumentov. Knihy a audiovizuálne do-
kumenty eviduje v knižničnom systéme Virtua, periodiká klasickou formou, listotlače a drobné tlače 
v Exceli. 

Evidencia knižničných dokumentov

Druhy 

V knihe prírastkov 
zaevidované: 

Knižnične 
skatalogizované 

(za hodnotené obdobie): (za hodnotené obdobie): 

prír. č.: ks: evid. č.: ks: 

Knižné dokumenty do 
Dokumentačného fondu SNK LM 239 239 399 399

Knižné dokumenty do 
Dokumentačnej knižnice 0 0 0 0

CD do Dokumentačného 
fondu SNK LM 6 6 47 47 
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DVD do Dokumentačného fondu SNK 
LM 

2 2 14 14 

Periodické dokumenty do Dokum. 
fondu SNK LM 

27 30 33 347 

Periodické dokumenty do 
Dokumentačnej knižnice 

13 17 30 141 

Spolu 287 294 523 948

Elektronická evidencia drobných tlačí

Akvizícia formou vlastného zberu 61

Elektronická evidencia v exceli 32

Digitalizácia audiovizuálnych zbierkových predmetov 
a fotodokumentácia zbierkových predmetov 
(Katalóg digitálnych negatívov)

Digitalizácia audio záznamov 24 jd. – 620 minút

Digitalizácia video 12 jd. – 400 minút

Fotodokumentácia zbierkových 
predmetov

350

Sken zbierkových predmetov 220

Fotodokumentácia podujatí 1750

Generálny katalóg 

Prekontrolované karty 60

Výroba hlavičiek na rozraďovače 20

DEPOZITNÁ OCHRANA ZBIERKOVÝCH FONDOV A KNIŽNIČNÝCH DOKUMENTOV 

Stav depozitnej ochrany zbierkových fondov sa výraznejšie nezmenil. V súvislosti s nárastom zbier-
kového fondu sa múzeu výrazne zmenšuje úložný priestor v depozitoch, čo bude musieť pracovisko 
v blízkej perspektíve riešiť. 

Počet klimatizačných jednotiek (8) sa v prvom polroku nezmenil, súčasné klimatizačné jednotky vo 
vybraných depozitných miestnostiach nezvládajú udržiavanie optimálnych klimatických podmienok 
(v zimných mesiacoch je priemerná teplota 7 – 11° C, v letných mesiacoch 26 – 30 ° C).

Denná kontrola depozitárov, sledovanie a monitorovanie klimatických podmienok, 
evidencia a vyhodnocovanie záznamov v depozitnom denníku teploty a vlhkosti

Mesiac priemerná teplota °C priemerná vlhkosť %

Január Nemerané Nemerané

Február 12,06 45,72

Marec 12,59 45,87

Apríl 14,98 46,44

Máj 14,91 45,65

Jún 18,78 46,82

Júl 21,41 44,20

August 20,62 49,35

September Nemerané dovolenka Nemerané dovolenka

Október 18,21 50,68

November 17,11 51,32
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December 16,43 50,75

Príjem zbierok do depozitu a ich ošetrovanie 

Príjem, ošetrenie 
a uloženie nových 
zbierkových predmetov:
Spolu 447 zb. predmetov

Dokumentačné knihy DK SNK 447

Príjem, ošetrenie 
a uloženie zbierkových 
predmetov po vrátení 
z výpožičiek
spolu 392 zb. predmetov

Texty (knihy, časopisy..)
Ekraniky (VK, DVD)
Výtvarné zbierky+scénografi ky
Magnetofónové pásky 
+ gramoplatne + CD
Vecné pamiatky

239
24
59

38
32

Priebežná očista zbierok
Spolu 1675 zb. predmetov

Knihy
Obrazy
Plastiky
Vecné zbierky
Umelecký textil
Ilustrácii
Bábky

208 
38
24
16
8

161
1 220

Celkovo ošetrených 2 067 zbierkových predmetov

REŠTAUROVANIE 

Z dôvodu nepodporenia 2 prioritných projektov LM určených na ošetrenie umeleckých zbierok a po-
mníkov, bol odborne zreštaurovaný 1 kus zbierkového predmetu: Portrét Ľ. Štúra od J. B. Klemensa. 
Obraz zreštaurovala akad. maliarka a reštaurátorka Mária Bidelnicová, Art D. Reštaurovanie bolo reali-
zované v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, ktorá zabezpečila jeho fi nancovanie.

SLUŽBY BÁDATEĽOM 

Zbierkové predmety sa vypožičiavali a sprístupňovali formou osobných prezenčných výpožičiek, 
formou dohody o dočasnom premiestnení a zmluvami o výpožičke. V roku 2014 navštívilo múzeum 
9 bádateľov. Formou elektronickej korešpondencie alebo telefonického kontaktu v súvislosti so zbier-
kovými predmetmi a dokumentmi sme komunikovali celkom s 11 respondentmi, ktorým sme poskytli 
informácie o ilustráciách M. Cipára v zbierkach LM SNK, zbierkach k J. Hollému, oceneniach Hany Ponic-
kej, k dokumentu o Literárnom archíve, o fi lme k E. M. Šoltésovej od K. Plicku, Ľ. Štúrovi, diele Alžbeta 
Bátoryová od O. Čepana, múzejné zbierkové predmety k V. Hložníkovi atď. Bádateľke z Katedry umenia 
Košickej univerzity boli poskytnuté karty diel od M. Havránkovej a P. Ledaja. 

PREZENTÁCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

Literárne múzeum SNK v roku 2014 predstavilo na stránkach Svetovej digitálnej knižnice (WDL) výber 
svojich zbierkových predmetov, napr. portrét Ľudovíta Štúra od J. B. Klemensa z r.1873. Portrét bol na-
maľovaný podľa zachovanej litografi e českého maliara F. Kolářa. 

Druhým zbierkovým predmetom bola jedna z najstarších a najvzácnejších pamiatok na J. Murgaša vo 
fonde LM: maliarske dielo J. Murgaša Sedliacky dvor. Murgaš ho namaľoval ešte ako kaplán asi v r.1895 
po návrate z maliarskych štúdií v Mníchove na Slovensko. Slovenský vynálezca J. Murgaš bol pri príleži-
tosti 150. výročia narodenia zaradený do kalendára svetových osobností UNESCO. 
LM sa v hodnotenom období zúčastnilo projektu Zväzu múzeí na Slovensku „Múzeum v čase – čas v mú-
zeu“ venovanému 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny, bol v edičnej časti Príbeh predmetu 
prezentovaný portrét J. Jesenského od J. Vodrážku. Spisovateľ bol priamym účastníkom 1. svetovej 
vojny. Počas vojny si písal denník, ktorý po vojne prepracoval na cestopis a vydal pod názvom Cestou 
k slobode. V roku 2014 sme si pripomenuli 140. výročie narodenia J. Jesenského a 100. výročie narode-
nia J. Vodrážku. 

VÝPOŽIČKY ZO ZBIERKOVÉHO FONDU NA VÝSTAVNÉ ÚČELY
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V roku 2014 evidovalo múzeum výpožičky na pôvodné domáce výstavné projekty, ako aj na výstavné 
projekty iných inštitúcií: 

Domáce: 
Večné svetlá – Pocta písmu..., Z tichých i búrnych chvíľ – M. Rázus, Dar – Ľ. Balková, Slovenské stretnutia 
J. Kupalu, Počuje ma niekto, Z depozitu na svetlo, Krvavé sonety, Slávme to spoločne – J. Silan.

Zapožičané iným inštitúciám:
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok – výstava B. Němcová a Slovensko 
Kancelária prezidenta SR – obraz Ľudovíta Štúra
Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine – diela J. Vodrážku na výstavu venovanú 120. výročiu 
jeho narodenia 
Slovenský inštitút v Prahe – kresby a grafi ky na výstavu K. Sokol – výber z tvorby
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave – socha Ľ. Štúra

Zbierkový 
fond

Zbierkový druh Žiadankou
(44)

Dohodou 
o dočasnom. 

premiestnení
(6)

Zmluvou 
o výpožičke

(3)

Texty knihy 226 6 0

časopisy 13 0 0

drobné tlače 0 0 0

plagáty-listotlače 0 0 0

faksimile 0 1 0

Foniky mg pásy 18 0 0

gramoplatne  6 0 0

CD 14 0 0

Ekraniky DVD  5 0 0

videokazety 19 0 0

fi lmy hrané  0 0 0

fi lmy 
dokumentárne

 1 1 0

diapozitívy  0 0 0

diafi lmy  0 0 0

Vecné
zbierky

32 21 0

Výtvarné
zbierky

Obrazy
Plastiky
Ilustrácie 
Exlibrisy
Drobné kresby
Umelecký textil
Scénografi ky, 
bábky

 6
15
 9
 0
 0
 0
 1

1
5
0
8
0
0
0

32
 0
64
 5
98
 0
 0

Spolu: 602 365 43 194

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ – 21 výstav 

Literárne múzeum pripravilo šesť vlastných výstav (Dar Ľ. Balkovej; Počuje ma niekto?; Z depozitu na 
svetlo; Krvavé sonety; Nebeská rieka; Slávme to spoločne), dve prevzaté výstavy (Z tichých i búrných 
chvíľ v spolupráci s Múzeom J. Kráľa v L. Mikuláš; Horizonty v spolupráci s Umeleckou besedou Sloven-
ska), jednu dovezenú výstavu zo zahraničia (Slovenské stretnutia Janka Kupalu v spolupráci s Bie-
loruským veľvyslanectvom na Slovensku a Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici), dve 
výstavy vyviezlo do zahraničia (Koloman Sokol – Praha, Detvan – slovenský spolok v Prahe – Liberec), 
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10 repríz výstav (Božena Němcová a Slovensko – Kežmarok; Anton Bernolák a bernolákovci – Galanta, 
Michalovce, Brodzany; Slovenský Sokrates – Holič; Večné svetlá – Kežmarok; Pavol Socháň – Brodzany; 
Slávme to spoločne – Spišská Kapitula, Važec, Nové Sady). 

PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ – 29 podujatí

Stála expozícia sa sústreďuje na dopĺňanie a rozširovanie vedomostí o slovenskej literatúre a kultúre 
u žiakov a študentov zo základných a stredných škôl, ktorí múzeum navštevujú v rámci plánovaných 
literárnych exkurzií, pokračuje v práci so študentmi slovenských univerzít, pre ktorých organizuje špe-
ciálne metodické výklady (napr. Žilinská univerzita – kultúrne dedičstvo, Univerzita J. A. Komenského 
v Bratislave, Prešovská univerzita – knihoveda), spolupracuje so zdravotne ťažko postihnutými štu-
dentmi – Stredná odborná škola sluchovo postihnutých v Kremnici alebo Spojená škola pre telesne 
postihnutých v Bratislave. Ošetrovatelia a pacienti zo psychiatrického oddelenia – denný stacionár – 
Univerzitnej nemocnice v Martine pravidelne navštevujú nové výstavy v múzeu (štyrikrát počas roka 
2014). LM SNK nadviazalo spoluprácu aj s Univerzitou tretieho veku a pre jej študentov pripravilo dve 
prednášky z dejín umenia a literatúry.. 

Okrem stálej expozície sa návštevníkom LM SNK ponúkajú ďalšie múzejno-pedagogické aktivity a vý-
stavy, vrátane komentovaných prehliadok.

LM SNK poskytlo v roku 2014 spolu 152 odborných lektorátov v stálej expozícii a na výstavách 
a 26 na Národnom cintoríne: PhDr. Ivana Danková – 40, Mgr. Eva Kalnická – 33, Mgr. Pavol Máťuš – 13, 
PhDr. Mária Rapošová – 62, Mgr. Daniela Paulďurová – 2, Mgr. Adriana Brázdová – 1, PhDr. Jozef Beňov-
ský – 1 a Mgr. Viera Valocká – 26 (NC).

V roku 2014 navštívilo LM SNK spolu 143 hromadných výprav, v ktorých dostalo výklad 3 988 náv-
števníkov. 

V roku 2014 navštívilo LM SNK 58 zahraničných výprav – z Českej republiky, Ruska, Írska, Nórska, 
Nemecka, Poľska a Srbska.

Tradične k bohato navštevovaným podujatiam organizovaným LM SNK patrili vernisáže výstav. Počas 
roka 2014 pripravilo múzeum pre svojich návštevníkov šesť vernisáží výstav s kultúrnym progra-
mom, na ktorých sa zúčastnilo 583 návštevníkov. 

LM SNK pripravilo celkom 29 komponovaných edukačných programov, na ktorých sa zúčast-
nilo 2 079 návštevníkov. Z toho bolo 22 vlastných podujatí (umelecké programy, vernisáže – do 
celkového počtu sú zarátané aj reprízy niektorých podujatí – vyučovacích hodín a prednášok) a sedem 
realizovaných v spolupráci s ďalšími inštitúciami (Gymnázium V. P. Tótha v Martine – literárna súťaž 
Paulinyho Turiec, Turčianske kultúrne stredisko v Martine a VÚC Žilina – Vajanského Martin, Bilingválne 
anglicko-slovenské gymnázium v Sučanoch – Dni Milana Hodžu, mesto Kežmarok – 49. ročník súťaže 
Literárny Kežmarok).

Počas Noci múzeí a galérií 2014 sa LM SNK podieľalo na realizácii literárnej súťaže Paulínyho Turiec, 
súčasťou ktorej bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov jej 17. ročníka v Národnej dvorane spojené s kul-
túrnym programom a prezentáciou najlepších prác.

V spolupráci s mestom Kežmarok sa LM SNK podieľalo aj na organizovaní 49. ročníka Literárneho 
Kežmarku – celoslovenskej literárnej súťaže pre žiakov a študentov zo Slovenskej republiky a krajanov 
zo zahraničia (včítane odbornej spolupráce na príprave a realizácii odborného seminára). Mgr. Pavol 
Máťuš predniesol príspevok „Gašpar Fejérpataky Belopotocký – národný buditeľ“. 

Na Národnom cintoríne v Martine sa konali pietne spomienky pri hroboch Pavla Mudroňa, Milana 
Hodžu, Janka Jesenského a Pietna spomienka pri príležitosti spomienky na zosnulých.

LM SNK sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Vlakom do múzeí a galérií. Zvýhodnenú prepravu vlak-
mi pre žiakov základných škôl a žiakov 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR, spojenú s návštevou 
LM SNK a Národného cintorína využilo počas jarnej časti tohto projektu päť škôl (159 návštevníkov) 
a v jesennej časti päť škôl (119 návštevníkov).

P. č. Pozvánka k podujatiu a výstave

Počet 
napísaných 
a zaslaných 

obálok 

Počet 
zaslaných 
pozvánok 
e-mailom 

1. Z TICHÝCH I BÚRNYCH CVÍĽ – vernisáž výstavy 100 90

2.
Pietna spomienka na Národnom cintoríne v Martine 
pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Mudroňa 90
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P. č. Pozvánka k podujatiu a výstave

Počet 
napísaných 
a zaslaných 

obálok 

Počet 
zaslaných 
pozvánok 
e-mailom 

3. DAR – vernisáž výstavy výtvarných prác Ľ. Balkovej 125 90

4.

SLOVENSKÉ STRETNUTIA JANKA KUPALU – vernisáž 
výstavy venovanej bieloruskému spisovateľovi 
J. Kupalovi a jeho vzťahu ku Slovensku 80 90

5. Noc múzeí a galérií 150 120

6. LITERÁRNY KEŽMAROK 2014 1250 –

7.
HORIZONTY. Jubilanti Umeleckej besedy Slovenska 
– vernisáž výstavy 80 90

8.

ZO ZAJATIA umelecký program k 140. výročiu 
narodenia J. G. Tajovského a 100. výročia 
vypuknutia prvej svetovej vojny 90 130

9.
Pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky 
zosnulých na Národnom cintoríne v Martine 80 135

10.
Pietna spomienka na Janka Jesenského na 
Národnom cintoríne v Martine 80 135

11.
Vernisáž výstavy KRVAVÉ SONETY. Slovenská 
literatúry a prvá svetová vojna 125 135

12.

Vernisáž výstavy NEBESKÁ RIEKA. Výber maliarskej 
a ilustrátorskej tvorby akademickej maliarky 
K. Vavrovej 110 135

13.
Programový spravodaj LM SNK na obdobie október 
– december 2014 60 135

ÚČASŤ TELEVÍZNYCH A ROZHLASOVÝCH MÉDIÍ NA PODUJATIACH ORGANIZOVANÝCH LM SNK 
6. 2. 2014 Rádio Regina Banská Bystrica, nahrávka relácia Ako sme žili – PhDr. Ivana Danková priblí-
žila poslanie a činnosť LM, v Národnej dvorane a trvalých častiach expozície upozornila na najzaujíma-
vejšie exponáty múzea.

(V zázname z Národnej dvorany lektorovala exkurziu študentov Gymnázia Martin PhDr. Mária Rapo-
šová.). Vysielané 16.2.2014 o 10.00 h., redaktor Erik Šimoňák.

6. 3. 2014 TV Turiec Martin, záznam Pietnej spomienky pri hrobe P. MUDROŇA (1835 – 1914) pri príle-
žitosti 100. výročia jeho úmrtia. Hlavný príhovor – Mgr. Viera Valocká, LM SNK. 

11. 4. 2014 TV Turiec Martin – Záznam z vernisáže výstavy výtvarníčky ĽUDMILY BALKOVEJ Dar pri prí-
ležitosti životného jubilea (60 rokov). Rozhovor s autorkou výstavy Ľ. Balkovou. (Výber výtvarných prác 
inšpirovaný krásou slovenskej prírody a poéziou M. Haľamovej.)

17. 5. 2014 TV Turiec Martin – PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ LM SNK priblížil kultúrne programy 
a výstavy, ktoré LM SNK pripravilo na Noc múzeí a galérií 2014. Záznam z literárno-umeleckého pásma 
Počuje ma niekto? o vynálezcovi J. Murgašovi, záznam z rovnomennej výstavy a záznam návštevníkov 
pri prehliadke trvalej výstavy.
 TV Turiec Martin – V relácii NA AKTUÁLNU TÉMU – podrobnejší medailón z podujatí pripravených na 
Noc múzeí a galérií a prehliadky expozičných častí LM SNK návštevníkmi. 

3. 7. 2014 Rádio Regina Banská Bystrica – PhDr. Jarmila Kováčová, riad. Odboru múzeí v rozhovore 
predstavila výstavu Z depozitu na svetlo – posedenie v kreslách spisovateľov. Redaktorka Katarína 
Csiacsiová

12. 8. 2014 TV Turiec – Záznam z vernisáže výstavy Horizonty jubilantov UMELECKEJ BESEDY SLOVEN-
SKEJ.

25. 9. 2014 Turiec ONLINE Dobré správy z regiónu – Fotodokumentácia vernisáže výstavy Krvavé 
sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna. Venovaná 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej 
vojny. Redaktorka Miroslava Kováčová
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2. 10. 2014 TV Turiec a Turiec ONLINE Dobré správy z regiónu – Záznam umeleckého programu Zo 
zajatia – scénické čítanie korešpondencie J. Gregora Tajovského a jeho manželky H. Gregorovej z voj-
nových r. 1915 – 1919./záznam vysielaný 10.10.2014 na TV Turiec – Podujatia v literárnom múzeu/

10. 10. 2014 TV Turiec – Vysielanie PODUJATIA V LITERÁRNOM MÚZEU– hovorkyňa SNK Miriam Štefková 
a Jarmila Kováčová priblížili výstavu Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna
– Záznam z programu Zo zajatia – scénického čítania korešpondencie J. G. Tajovského a jeho manželky 
H. Gregorovej z vojnových rokov 1915 – 1919 – PhDr. Jarmila Kováčová hovorila o podujatiach k prvej 
svetovej vojne, ktoré pripravilo LM SNK

20. 10. 2014 Rádio Devín B. Bystrica – PhDr. Jarmila Kováčová, riaditeľka LM SNK hovorila o výstave 
Krvavé sonety inštalovanej v LM SNK.

31. 10. 2014 TV Turiec – Národný cintorín – záznam z pietnej spomienky pri príležitosti Pamiatky zo-
snulých a spomienke na spisovateľa J. Jesenského pri príležitosti 140. výročia narodenia spisovateľa

31. 10. 2014 Rádio Regina Banská Bystrica – Informácia o podujatiach na Národnom cintoríne – 
pietnej spomienke pri príležitosti Pamiatky zosnulých a spomienke na spisovateľa J. Jesenského pri 
príležitosti 140. výročia narodenia

31. 10. 2014 Rádio Rebeca Martin – PhDr. Jarmila Kováčová, riaditeľka Odboru múzeí SNK informo-
vala o podujatiach na Národnom cintoríne – pietnej spomienke pri príležitosti Pamiatky zosnulých 
a spomienke na spisovateľa J. Jesenského pri príležitosti 140. výročia narodenia

13. 11. 2014 RTVS – Rádio Devín Banská Bystrica – Mgr. Pavol Máťuš, autor výstavného projektu 
hovoril v relácii živého vysielania o výstave Krvavé sonety – Slovenská literatúra a prvá svetová vojna 
realizovanej v LM SNK. Redaktor Mgr. art. Vladimír Kivader
SPOLU: 16 mediálnych reportáží

EVIDENCIA PROPAGÁCIE LM SNK V PRINTOVÝCH MÉDIÁCH
 
Vyhľadávanie novinových článkov o činnosti LM SNK v roku 2014, robenie výstrižkov, xerox, popis
– zaznamenanie zdroja článkov, založenie do príručnej dokumentácie) 
SPOLU: 80 jednotiek výstrižkov 

Do príručného fondu sumarizovanie pozvánok, letákov, bulletinov z podujatí konaných v LM SNK za rok 
2014
SPOLU: 35 jednotiek propagačných materiálov

ŠKOLENIA, SEMINÁRE, KONFERENCIE

Pracovníci Literárneho múzea SNK sa v roku 2014 zúčastnili školení, konferencií a seminárov organi-
zovaných Slovenským komitétom ICOM, Zväzom múzeí na Slovensku a SNM – Muzeologickým kabine-
tom. 

Dokumentátorka a kustódka múzea absolvovali školenie CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných 
zbierok) v katalogizačnom systéme Esez 4G v Bratislave (V. Valocká, D. Jesenská).

Kurátorka múzea sa zúčastnila moderovanej diskusie na tému Autorské právo v súčasnej múzejnej 
praxi 2014 organizovanej Slovenským národným múzeom v Bratislave. Z diskusie vyplynula úloha pre 
katalogizátorov v programe Esez 4G dopĺňať pri každom spracovanom zbierkovom predmete, či pred-
met podlieha alebo nepodlieha autorskému zákonu. (A. Brázdová)

Kurátorka múzea sa zúčastnila odbornej konferencie Mediálna sebaprezentácia a budovanie indivi-
duálneho imidžu múzea v 21. storočí organizovanej Zväzom múzeí na Slovensku a SNM. Konferencia sa 
konala v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. (I. Danková)

Kurátorka múzea sa zúčastnila školenia a prezentácie nového dizajnu vstupenkového, rezervačného 
a prezentačného systému (ORES) organizovaným odborom informatiky MK SR v Bratislave. (A. Brázdová).
Kurátorka a kustódka múzea sa zúčastnili na seminári a diskusnom fóre slovenského komitétu ICOM na 
tému Originál a kópia v múzeu, ktorý sa konal v Žiline (A. Brázdová, D. Jesenská)
Pracovníci múzea sa zúčastnili 24. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, výročnej schôdzi 
slovenského komitétu ICOM a konferencie k 60. výročiu vzniku Literárneho archívu SNK v Martine.
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ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY

ZPC č. 7/2014 – 11. 3. 2014 – Eisenstadt (Rakúsko) – Mgr. P. Máťuš – inštalácia a účasť na vernisáži medzi-
národného výstavného projektu SNK Adam František Kollár – slovenský Sokrates

ZPC č. 14/2014 – 26. 3. 2014 – Eisenstadt (Rakúsko) – Mgr. P. Máťuš – demontáž a dovoz výstavy Adam 
František Kollár – slovenský Sokrates

ZPC č. 33/2014 – 28. – 29. 8. 2014 – Eisenstadt (Rakúsko) – PhDr. J. Kováčová – pracovné stretnutie 
s honorárnym konzulom SR pre Spolkovú republiku Burgenland Alfredom Tomborom o spolupráci 
konzulátu so SNK v roku 2015 

ZPC č. 45/2014 – 19. – 22.11.2014 – Praha – PhDr. J. Kováčová, Ing. E. Bieliková – inštalácia a účasť na 
vernisáži výstavy Koloman Sokol

ZPC č. 49/2014 – 30.11. – 3.12.2014 – Liberec – Mgr. P. Máťuš – inštalácia a účasť na vernisáži medzinárod-
ného výstavného projektu SNK Detvan – Slovenský spolok Detvan v Prahe

ZPC č. 51/2014 – 10. – 12.12.2014 – Praha – Mgr. P. Máťuš, Ing. E. Bieliková – demontáž a dovoz výstavy 
Koloman Sokol a pracovné rokovanie so zástupcami Památníka národního písemnictví v Prahe

NÁVŠTEVNOSŤ 

Hlavnými užívateľmi programových výstupov LM sú návštevníci múzea, odborní bádatelia z radov 
vedcov, galeristov, múzejníkov cca 5 %. Stálu expozíciu a výstavy navštevuje najmä školská mládež, 
stredoškolskí a vysokoškolskí študenti cez 75 %, ale aj individuálni návštevníci, rodičia s deťmi, turisti, 
zástupcovia kultúrnych a verejných inštitúcií, na pietnom mieste NC zástupcovia rôznych sociálnych 
a vekových skupín cca 20 %. V roku 2014 spolu navštívilo LM s expozíciou in situ Národným cin-
torínom 40 316 návštevníkov. 

Literárne múzeum, Martin

Ukazovateľ
2014 2013 Index (1/2) x 100

1 2 3

Počet zbierkových 
predmetov spolu 35 652 35 466 100,52

Ročný prírastok zbierkových 
predmetov 186 89 208,99

Výstavy 21 23 91,30

Vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské podujatia pre 
používateľov 29 42 69,05

Celkový počet návštevníkov 8159 8 949 91,17

Národný cintorín, Martin

Ukazovateľ
2014 2013 Index (1/2) x 100

1 2 3

Celkový počet návštevníkov 32 157 28 049 114,65

Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch 

Interiéry bývalej knižnice baróna Friesenhofa slúžili aj v roku 2014 na organizovanie vyučovacích hodín 
pre žiakov ZŠ a koncertov žiakov a pedagógov ZUŠ , resp. študentov a pedagógov konzervatória pre 
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kultúrnu verejnosť z Brodzian, Partizánskeho a okolia. Ošetrovaný historický park pri múzeu poskyto-
val možnosti na relaxáciu a oddych. 

AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ 

V roku 2014 mala pokračovať akvizičná činnosť s cieľom obohatiť zbierkový fond múzea o predmety 
vo vzťahu k bývalým majiteľom kaštieľa, či o výtvarnú pozostalosť majiteľky kaštieľa Natálie Oldenbur-
govej, príp. o dobové predmety približujúce životný štýl aristokracie v 19. a na prelome 19. a 20.storo-
čia. Z dôvodu nedostatočného pridelenia fi nančných prostriedkov na nákup zbierkových predmetov 
pre múzeá SNK nemohli byť nákupy realizované. 

Slovanské múzeum A. S. Puškina získalo 1 zbierkový predmet (portrét Natálie Oldenburgovej) v hod-
note 250 €. 

EVIDENCIA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

V druhej polovici roku 2014 sa rozbehla spolupráca so Slovenským národným múzeom v Bratislave na 
národnom programe Centrálnej evidencie múzejných zbierok (CEMUZ). V roku 2014 Slovanské múzeum 
A. S. Puškina v programe Esez 4G spolu prvostupňovo a druhostupňovo spracovalo 101 múzejných 
zbierkových predmetov.

Počet spracovaných 1. stupňových 
záznamov v roku 2014 25

Počet spracovaných 2. stupňových 
záznamov v roku 2014 76

Počet spracovaných 2. stupňových 
záznamov s obrázkami v roku 2014 76

Počet priložených obrázkov v roku 2014 76

Spolu spracovaných 1. a 2. stupňových 
záznamov v roku 2014 101

SLUŽBY BÁDATEĽOM 
Okrem lektorátov pracovníci SM poskytli prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobnej návštevy 
v múzeu odborné konzultácie študentom stredných a vysokých škôl. 

LEKTORSKÁ ČINNOSŤ 

V priebehu roku 2014 pracovníčky múzea poskytovali lektorské služby žiakom, študentom a peda-
gógom základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií, ako aj individuálnym návštevníkom, 
deťom z MŠ, klubom dôchodcov a iným skupinovým návštevám. Lektorské slovo bolo prispôsobené 
návštevníkovi, jeho vedomostnej úrovni a orientácii v historických a dobových súvislostiach. Lektor-
ské slovo rešpektovalo aj osobitné požiadavky pedagógov, ktorí navštívili múzeum spolu so žiakmi či 
študentmi. Pre zahraničných návštevníkov bol výklad v ruskom, francúzskom a anglickom jazyku.

ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY

Rok 2014 bol pomerne bohatý aj na zahraničné návštevy. Múzeum navštevovali turisti z Ruska, naj-
častejšie išlo o kúpeľných hostí z Bojníc a Piešťan, ale aj pedagógovia so žiakmi. Zahraničné návštevy 
boli zastúpené aj hosťami z USA, Ekvádoru, Japonska, Izraela, Nemecka, Maďarska, Českej republiky, 
Ukrajiny. Početnou skupinou boli študenti letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica 
Slovaca z mnohých štátov sveta.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY

Múzeum navštívilo aj niekoľko skupín turistov z Ruska vrátane pedagógov a žiakov z Moskvy, študentky 
z Kalifornie a Ekvádoru, baletka z Japonska a hostia z Izraela. 
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Múzeum poctili svojou návštevou i spisovateľka a germanistka Jana Judínyová (autorka knihy o po-
slednej majiteľke brodzianskeho kaštieľa Natálii Oldenburgovej) či Jozef Lenhart – kunsthistorik, dra-
matik a spisovateľ. Po stopách Elimara Oldenburga – nemeckého vojvodu a manžela Natálie Oldenbur-
govej – pátral publicista Peter Otto z Nemecka Členka rodiny Kvassayovcov Petronela Kvassyová si so 
záujmom prezrela bývalé sídlo rodiny, ktorá vlastnila brodziansky kaštieľ do roku 1844.

PROGRAMOVÉ AKTIVITY MÚZEA

Múzeum pripravilo v spolupráci so základnými školami, Základnou umeleckou školou Bošany a Súkrom-
ným konzervatóriom D. Kardoša viacero kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí.

Pri príležitosti 215. výročia narodenia básnika A. S. Puškina a 35. výročia vzniku slovanského múzea 
sa uskutočnila vyučovacia hodina A. S. Puškin – rozprávkar, ktorej súčasťou bola aj literárno-výtvarná 
súťaž. Nasledovala vyučovacia hodina pre deti základných škôl na tému Mária Ďuríčková v živote a diele. 
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitého 95. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia spiso-
vateľky. V spoločenskej sále múzea sa uskutočnil absolventský koncert Romany Hyroššovej, študentky 
Súkromného konzervatória D. Kardoša v Topoľčanoch. O význame poľovníctva a ochrany prírody sa 
dozvedeli žiaci základných škôl počas besedy s ochrancom prírody a poľovníkom v spoločenskej sále 
múzea, súčasťou podujatia bola aj prednáška na tému Poznaj a chráň prírodu! Už tradičným májovým 
podujatím bol Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Školský rok zavŕšili žiaci 
a pedagógovia ZUŠ Bošany v prednáškovej sále múzea koncertom určeným širokej verejnosti. Múzeum 
A. S. Puškina zrealizovalo v spolupráci s účastníkmi Zrazu veteránov z Bojníc prehliadku historických 
vozidiel.

Vyučovacia hodina Erby a ich majitelia spojená s tvorivou dielňou pomohla spoznať žiakom ZŠ pod-
statu erbu, jeho súčasti a ich výpovednú hodnotu.

Čo sa skrýva za múrmi kaštieľa? bol názov ďalšej vyučovacej hodiny, ktorá dvakrát priblížila žiakom ZŠ 
životný štýl šľachty v 19.stor. Netradičné vyučovanie bolo spojené so súťažou a dobrodružným pátra-
ním v historickom parku.

Európski rozprávkari a zberatelia rozprávok boli témou vyučovacej hodiny, ktorá sa uskutočnila 
v súvislosti s Európskym týždňom jazykov. Žiaci si svoje vedomosti o tvorbe najvýznamnejších roz-
právkarov preverili v záverečnom súťažnom kvíze. Životné príbehy majiteľov brodzianskeho kaštieľa 
v kontexte 19. a prvej polovice 20.stor. a ich prepojenie na známe i menej známe historické udalosti 
spoznali žiaci počas vyučovacej hodiny Zastavenie v čase. Vianočná besiedka – kultúrny program žiakov 
ZŠ v Brodzanoch a vianočný koncert žiakov ZUŠ Bošany priniesli do múzea sviatočnú vianočnú atmo-
sféru na záver roka.

VÝSTAVY 

Návštevníci múzea mohli okrem stálej expozície vidieť v roku 2014 aj dva putovné výstavné projekty 
SNK. V átriu Slovanského múzea bol sprístupnená výstava Anton Bernolák a bernolákovské hnutie, 
ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 250. výročia narodenia a 200. výročia úmrtia Antona Bernoláka. 
V spoločenskej sále múzea bola inštalovaná výstava Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografi e, oboz-
namujúca návštevníkov so životom a tvorbou fotografa, novinára a etnografa Pavla Socháňa.

PROPAGÁCIA MÚZEA, SPOLUPRÁCA S MASMÉDIAMI 

Aktivity múzea boli propagované v spolupráci s referátom pre styk s médiami a verejnosťou, ktoré 
zverejňovalo informácie o podujatiach múzea aj na sociálnych sieťach. Kurátorka múzea propagovala 
muzeálne podujatia publikačnou činnosťou v regionálnom týždenníku tempo. V priebehu mesiaca 
august nakrúcali v Slovanskom múzeu A. S. Puškina reportáže televízia JOJ a regionálna televízia TV 
Tempo. O tom, čo môžu vidieť návštevníci v brodzianskom kaštieli a priľahlom parku i o podujatiach 
múzea, hovorila kurátorka múzea v rozhovore s regionálnym spravodajcom RTVS M. Ondášom v no-
vembri.

ŠKOLENIA, SEMINÁRE, KONFERENCIE
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Pracovníčky múzea absolvovali školenie CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných zbierok) v katalogizač-
nom systéme Esez 4G v Bratislave /Z. Gráchová, M. Zajícová, A. Lukáčová/.

Kurátorka múzea sa zúčastnila odbornej konferencie „Mediálna sebaprezentácia a budovanie indivi-
duálneho imidžu múzea v 21. storočí“ organizovanej Zväzom múzeí na Slovensku a Slovenským národ-
ným múzeom. Konferencia sa konala v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 
/A. Lukáčová/

TECHNICKÉ PROBLÉMY
Priestory prízemnej časti literárnej expozície sú v dôsledku vlhnutia muriva napadnuté plesňou a z hľa-
diska ochrany zdravia zamestnancov múzea a návštevníkov sú od marca 2009 uzavreté pre verejnosť. 
Dňa 12. 8. 2014 sa uskutočnil štátny pamiatkový dohľad nad stavom a zabezpečením ochrany národnej 
kultúrnej pamiatky – nad objektom kaštieľa a Brodzianskeho parku. Z finančných dôvodov sa nepoda-
rilo uskutočniť opravu šindľovej strechy kaštieľa, izoláciu a odvlhčenie múrov kaštieľa (rekonštrukcia 
budovy múzea bola začlenená do projektových zámerov SNK na programové obdobie 2014 – 2020). 
Uskutočnila sa však oprava zatekajúcej strechy bývalej friesenhofovskej knižnice, dnešnej administra-
tívnej budovy a oprava odkvapových rúr na hrobke a kaplnke bývalých majiteľov kaštieľa.

CHRÁNENÝ AREÁL BRODZIANSKY PARK

V zmysle rozhodnutia Okresného úradu Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie a jeho 
súhlasným stanoviskom so žiadosťou SNK Martin o výrub drevín sa v poslednej tretine roku 2014 usku-
točnil výrub 18 stromov v areáli Brodzianskeho parku a následná výsadba piatich nových stromov.

V priebehu roku 2014 sa uskutočnila aj oprava jedného z drevených mostov v parku a výmena 
drevených častí lavičiek osadených v parku. 

NÁVŠTEVNOSŤ MÚZEA

V roku 2014 navštívilo múzeum 3 829 návštevníkov, z toho 234 cudzincov. Na podujatiach múzea sa 
zúčastnilo 507 účastníkov. Pracovníčky múzea uskutočnili 469 lektorátov. Niektorí turisti sa rozhodli 
navštíviť len chránený historický park a hrobku s kaplnkou, ktoré sú súčasťou pamiatkového areálu 
múzea. 

4.2.19  Starostlivosť o Národný cintorín

SNK je spolu s Mestom Martin a MS poverená správou Národného cintorína v Martine. Pracovníci mú-
zea sa zúčastnili na Komisii pre správu Národného cintorína (4x) , ktoré sa konali v dňoch 13. 5. 2014, 
2. 10. 2014, 31. 10. 2014 a 18. 12. 2014, a taktiež sa zúčastnili na kontrolnom dni 23. 5. 2014 na Národnom 
cintoríne. Spolupráca s Mestským úradom v Martine pri kontrole pomníkov na Národnom cintoríne 
(statické kontroly, identifi kácia hrobov a pomníkov...). Komisia pre správu NC sa zaoberala hlavne po-
kračovaním rekonštrukcie chodníkov a oplotenia, osvetlenia, terénnymi úpravami, prevádzkou a fi -
nancovaním NC, opravami pomníkov na NC a bezpečnosťou, ako aj vydláždením priestoru, kde sa 
konajú pietne akty. Dňa 16. 10. 2014 sa na Národnom cintoríne konalo slávnostné odhalenie Pamätníka 
slovenským olympionikom. Pre rok 2014 boli spracované dve žiadosti prioritných projektov určených 
na ošetrenie a reštaurovanie umeleckých diel a pomníkov v múzeu „in situ“ Národný cintorín, avšak 
neboli podporené. 

Na Národnom cintoríne LM zabezpečilo štyri pietne spomienky s umeleckým programom (každo-
ročné Dni Milana Hodžu, 100 rokov úmrtia P. Mudroňa,140 rokov narodenia J. Jesenského, Pamiatka 
zosnulých). 

V roku 2014 navštívilo Národný cintorín 32 157 návštevníkov, z toho 913 platiacich návštevníkov, 
ktorým bolo poskytnutých 27 lektorských výkladov.
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4.2.20 Marketing a Public Relations SNK

Marketingovú stratégiu a Public Relations Slovenskej národnej knižnice zastrešuje Referát 
pre styk s médiami a verejnosťou SNK (RpSsMaV). Referát sa zameriava na tvorbu a implementáciu 
koncepcie marketingovej politiky SNK a komunikačných aktivít, informovanie verejnosti o aktivitách, 
koordináciu realizácie širokého spektra kultúrnych a spoločenských podujatí (prednášky, semináre, 
konferencie) pre odbornú i širokú verejnosť. Všetky aktivity sa realizujú v súlade so schválených Plá-
nom hlavných úloh SNK.

Implementácia komunikačnej stratégie a budovanie značky SNK sa v roku 2014 sústredila na pre-
zentáciu Slovenskej národnej knižnice ako modernej, vedeckej, informačnej, kultúrnej a vzdelávacej 
inštitúcie. Komunikáciou s médiami a verejnosťou prispievame k zvyšovaniu a šíreniu informovanosti 
o tejto významnej národnej knižnici nielen na Slovensku, ale i v Európskom a svetovom kontexte. Zve-
rejňovanie informácií sa realizuje prostredníctvom nového websídla www.snk.sk a profi lov Slovenskej 
národnej knižnice na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). Nastavená komunikač-
ná stratégia dala bazálny rámec základnej kontrole a selekcii zverejnených údajov na novosprístupne-
nom websídle SNK. Pristúpilo sa k aktualizácii zverejnených údajov a redukcii redundantných informá-
cií a podstránok. Tieto aktívne využívajú používatelia doma i v zahraničí. Websídlo SNK slúži ako zdroj 
informácií pre sociálne siete - na všeobecnú propagáciu SNK, ako i propagáciu fondov a zbierok na 
sociálnych sieťach. Táto  bola realizovaná aj formou aktívneho linku na www.snk.sk, čím sme zvýšili 
informovanosť verejnosti o websídle aj jeho návštevnosť.

V snahe o vytvorenie používateľsky orientovaného prostredia portálu, ktorý zastrešuje všetky web-
stránky pod správou SNK (SNK.sk, Spytajtesakniznice.sk, DIKDA, portál Slovenská knižnica) sa v hodnote-
nom období kreovala logická štruktúra websídla a jeho obsahu – zatiaľ pre slovenskú verziu websídla. 
Pri návrhu štruktúry websídla i informačného obsahu sa stanovili základné kritériá pre komunikačný 
kanál SNK (dosiahnutie minimalizácie textov a maximalizácie ich informačnej hodnoty s orientáciou na 
trend podávania augmentovanej informácie). Pri návrhoch pre websídlo a prezentáciu SNK sa spolu-
pracovalo so zodpovednými pracovníkmi jednotlivých odborov. Po dohode s riadiacimi pracovníkmi 
bol stanovený plán doplňovania obsahu pre websídlo SNK.sk na rok 2015 (začlenené archívy vytypova-
ných zborníkov a časopisu Knižnica). V rámci implementácie nového portálu SNK.sk boli v kooperácii 
s Odborom IKT navrhnuté a čiastočne realizované úpravy front-end a back-end riešenia web portálu 
SNK.sk, v realizácii týchto úprav sa bude pokračovať aj v roku 2015, kedy je plánovaná aj prípravná fáza 
pre spustenie anglickej jazykovej mutácie webportálu SNK.sk.  V komunikácii s dodávateľom riešenia 
bol upresnený plán optimalizácie websídla pre jeho plnú využiteľnosť zo strany SNK i návštevníkov. 

Pri príležitosti 10. ročníka podujatia Dni Milana Hodžu sa pristúpilo k reštrukturalizácii stránky Hodžo-
va knižnica, tematicky orientovaného katalógu umiestneného na websídle Memoria Slovaca. V spolu-
práci so Slovenskou akadémiou vied boli identifi kované a spracované dokumenty prezentujúce osob-
nosť a činnosti Dr. Milana Hodžu a doterajšiu históriu podujatia. Prepojením stránky Hodžova knižnica 
a zdigitalizovaných dokumentov z vedeckých konferencií a literárnych súťaží konaných v rámci Dní Mi-
lana Hodžu prezentovaných na portáli DIKDA, vznikla konzistentná prezentácia podujatia. Pre potreby 
pripravovaného 20. medzinárodného seminára CASLIN 2014 bola na websídle SNK.sk sprístupnená pod-
stránka CASLIN s registráciou účastníkov a pravidelne aktualizovanými  informáciami o konferencii.

Edičné, výstavné, prezentačné, kultúrno – spoločenské aktivity a  podujatia sa realizovali v súla-
de s Plánom hlavných úloh SNK  na rok  2014, a to  v sídelnej budove SNK, detašovaných pracoviskách 
i mimo priestorov SNK. Viaceré z nich sa konali v spolupráci s externými partnerskými organizáciami 
na Slovensku i v zahraničí.  Jednalo sa odborné semináre, konferencie, podujatia pri príležitosti Týž-
dňa slovenských knižníc, Noci múzeí a galérií.  SNK realizovala  desiatky exkurzií, špeciálne vyučovacie 
hodiny, Dni otvorených dverí, Dni Milana Hodžu, prezentácie publikácií z produkcie SNK, 20. ročník me-
dzinárodného odborného seminára CASLIN 2014 a ďalšie aktivity. Verejnosti sme prezentovali aktivity 
SNK na medzinárodnom knižničnom veľtrhu Bibliotéka 2014. Zoznam všetkých podujatí a vydaných 
edičných titulov sú zverejnené ako samostatné prílohy vo Výročnej správe SNK za rok 2014.

Komunikačné výstupy  SNK sa uskutočňovali so zreteľom na oslovenie danej cieľovej skupiny /školy, 
inštitúcie .../ s cieľom čo najširšej  informovanosti o podujatiach. Referát pravidelne komunikoval s no-
vinármi, pripravoval reportáže zo zaujímavých pracovísk SNK, tlačové správy z podujatí, zabezpečoval 
ich uverejnenie na www.snk.sk, pripravoval reklamné postery na propagáciu výnimočných podujatí, 
zverejňoval informácie v sekcii NOVINKY, zabezpečoval uverejňovanie informácií a pozvánok na pod-
ujatia vo vybraných médiách. V prvom polroku 2014 bolo uverejnených viac ako 65 tlačových 
správ a viac ako 300 mediálnych výstupov z diania v SNK, čo výrazne prispelo k informovanosti 
laickej a odbornej verejnosti. Referát pravidelne vydáva špeciálne tlačové správy, ktoré informujú 
o aktualitách v realizácii Národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), vybrané zdi-
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gitalizované objekty v atraktívnej propagačnej forme sprístupňuje na webovej stránke www.dikda.
eu. Práve tie sa stali mimoriadne úspešnou témou pre novinárske spracovanie.
Od júna 2014 bola posilnená propagácia národného projektu DIKDA vytvorením pozície manažéra 
publicity, ktorého úlohou je zvyšovať povedomie o stave, význame a aktivitách projektu. V priebehu 
6 – 12/2014 komunikovala SNK projekt a jeho zaujímavosti podľa presného mediaplánu príťažlivou 
formou. Adresná forma prezentácie projektu vďaka vybraným špeciálnym námetom (vysvedčenia his-
torických osobností, kuriozity z digitalizácie, knižnica Michala Rešetku, móda, stravovanie pred 100 
rokmi, osobné fondy a rukopisy vybraných osobností napr. Štúra, Hurbana, Hodžu, Sládkoviča, Va-
janského, Kukučína, Štefánika a pod.) zvýšila počet spracovaných publicistických príspevkov zo stra-
ny slovenských masmédií, ako aj záujem verejnosti o prebiehajúce projektové aktivity, digitalizované 
zbierky a fondy SNK ako také. Zvyšujúce sa povedomie sa odrazilo aj na rastúcej návštevnosti webu 
projektu www.dikda.eu, ktorá prekonala hranicu 100 000 návštev.

Komunikácia Slovenskej národnej knižnice s používateľmi sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Linke-
dIn, Google+, Youtube) bola obohatená o pravidelné pripomienky významných udalostí a výročí 
– bol zaznamenaný pomerne značný nárast používateľov reagujúcich na správy zverejnené prostred-
níctvom profi lov SNK na jednotlivých sociálnych sieťach, tak na úrovni pravidelných odberateľov no-
viniek SNK na profi loch SNK na sociálnych dieťach ako i zaangažovanosti používateľov sociálnych sietí. 
Návrh riešenia komunikácie s používateľmi prostredníctvom sociálnych sietí a tvorba plánu zverejňo-
vania informácií na sociálnych sieťach vzhľadom na výročia z tematického okruhu literatúra a kultúra 
(Slovensko, zahraničie). Pristúpilo sa k úprave a dennej administrácii informácií zverejnených v profi -
loch SNK, čo rozšírilo komunikačný rámec Slovenskej národnej knižnice o možnosť komunikácie s do-
sahom na široké publikum a najmä aktuálnej spätnej väzby od používateľov. 

RpSsMaV pripravil v súčinnosti s jednotlivými odbormi a referátmi SNK Výročnú správu za rok 2014, 
kde sú zosumarizované všetky aktivity, činnosti SNK a plnenie kontraktu uzavretým s Ministerstvom 
kultúry SR. Výročná správa je zverejnená na web stránke Ministerstva kultúry SR a SNK.
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5. Rozpočet organizácie

               v €

Ukazovateľ Skutočnosť
2013

Schválený 
rozpočet

2014

Upravený 
rozpočet 

2014

Skutočnosť
rok

2014

%
čerpania

4:3 

Index 
14/13x100  

4:1

a 1 2 3 4 5 6

Príjmy celkom
z toho: 158 935 73 000 119 901 142 906 119,2 89,9

200 Nedaňové
príjmy z toho: 151 248 73 000 119 901 128 365 107,1 84,9

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 30 671 26 750 6 710 6 711 100,0 21,9

220 Adminin.
a iné popl. a pl. 83 671 46 250 76 885 85 031 110,6 101,6

290 Iné nedaň.
príjmy 36 906 1 500 36 306 36 623 100,9 99,2

300 Granty 
a transfery 7 687 – – 14 541 – 189,2

310 Tuzemské 
bežné granty 
a transfery 3 704 – – 10 189 – 275,1

330 Zahraničné 
granty 3 983 – – 4 352 – 109,3

600 Bežné 
výdavky z toho: 6 268 298 5 693 407 11 319 899 11 309 982 99,9 180,4

610 Mzdy,platy služ.
príjmy a OOV 2 335 896 1 739 272 2 717 150 2 723 322 100,2 116,6

620 Poistné 
a príspevok do
poisťovní 901 909 619 067 948 373 950 531 100,2 105,4

630 Tovary a služby
z toho: 2 990 232 3 273 268 7 607 228 7 588 981 99,8 253,8 

631 Cestovné
náhrady 58 020 78 000 49 766 51 625 103,7 89,0

632 Energie, voda 
a komun. 504 798 749 900 491 693 491 693 100,0 97,4

633 Materiál 1 269 649 962 667 1 243 629 1 243 629 100,0 98,0

634 Dopravné 47 753 73 800 43 849 44 045 100,4 103,0

635 Rutinná a štand. 
údržba 386 138 711 855 489 422 489 422 100,0 126,7

636 Nájomné za 
prenájom 40 835 32 215 61 034 61 034 100,0 149,5

637 Služby 688 039 664 831 5 227 835 5 207 533 99,6 756,9

640 Bežné transfery
z toho: 40 261 61 800 47 148 47 148 100,0 117,1

Na členské 
príspevky v tuz. 939 1 000 986 986 100,0 105,0

Na odstupné 3 727 15 000 11 079 11 079 100,0 297,3

Jednotlivcom 1 038 1 800 1 177 1 177 100,0 113,4

Odchodné 14 271 24 200 12 212 12 212 100,0 85,6

Na nemocenské 
dávky 9 917 9 700 13 812 13 812 100,0 139,3

Na členské 
medzinárodným 
organizáciám 10 369 10 100 7 882 7 882 100,0 76,0
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Ukazovateľ Skutočnosť
2013

Schválený 
rozpočet

2014

Upravený 
rozpočet 

2014

Skutočnosť
rok

2014

%
čerpania

4:3 

Index 
14/13x100  

4:1

a 1 2 2 4 5 6

700 Kapitálové 
výdavky 
z toho: 2  644 037 – 8 743 577 8 743 079 100,0 330,7

710 Obstar. kap. 
aktív 2 644 037 – 8 743 577 8 743 079 100,0 330,7

Výdavky celkom
/BV + KV/ 8 912 335 5 693 407 20 063 476 20 053 061 99,9 225,0

Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie vrátane 
prostriedkov EÚ a na spolufi nancovanie a mimorozpočtové výdavky
  BV – bežné výdavky
  KV – kapitálové výdavky

Skutočne dosiahnuté príjmy  v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013

Skutočne dosiahnuté výdavky  v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013
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5.1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov

Ministerstvo kultúry SR schválilo na rok 2014 pre Slovenskú národnú knižnicu (SNK) záväzné ukazovate-
le a limity štátneho rozpočtu v programovej štruktúre:

08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
08S 01 Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
08S 0105 Knižnica a knižničná činnosť
Funkčná klasifi kácia: 08.2.0.5 Knižnice

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre SNK ilustruje nasledovná tabuľka:   
 

Ukazovateľ Ekonomická 
klasifi kácia

Schválený rozpočet 
v €

1. Príjmy ŠR (zdroj 111) 200 73 000
2. Bežné výdavky spolu (zdroj 111) 600 5 693 407

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania 610 1 739 272

Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) – 246

Štruktúra záväzných ukazovateľov po úpravách RO:
            

Ukazovateľ Ekonomická 
klasifi kácia

Upravený rozpočet
v €

1. Príjmy ŠR (zdroj 111) 200 119 901
2.    Bežné výdavky spolu (zdroj 111) 600 5 811 817
2.1 Bežné výdavky 08S 0105 spolu 600 5 554 862

       z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 610 1 966 753
2.2 Bežné výdavky 08T 01 spolu 630 256 955
2.2.1 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 630 30 000
2.2.2 08T 0105 Projekt informatizácie kultúry 630 179 955
2.2.3 08T 0106 Projekt akvizície knižničných fondov 630 47 000
3. Bežné výdavky 0A90602 spolu 600 5 508 082

3.1
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 11S1) 600 2 490 206

3.2
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 11S2) 600 439 448

3.3
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 11S3) 600 376 954

3.4
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 13S1) 600 1 618 966

3.5
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 13S2) 600 285 700

3.6
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 13S3) 600 245 070

3.7
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 131D) 600 51 738
Bežné výdavky celkom ( r. 2+3 ) 600 11 319 899

4.
Kapitálové výdavky 08S+08T spolu 
(zdroj 111,131C) 700 166 872

4.1 Kapitálové výdavky 08S spolu 700 142 322

4.1.1
08S 0501 SNK - Odkúpenie pozemkov a PD na 
sanáciu schodiska (zdroj 111) 710 34 828

4.1.2

08S 0501 SNK – PD, stavebné a interiérové úpravy 
priestorov služieb a rokovacej miestnosti   (zdroj 
111) 710 15 120
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Ukazovateľ Ekonomická 
klasifi kácia

Upravený rozpočet
v €

4.1.3
08S 0503 SNK - Slovenská dig.knižnica-DP Vrútky 
(zdroj 131C) 710 92 374

4.2. Kapitálové výdavky 08T spolu 700 24 550

4.2.1
08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov (111) 710 5 000

4.2.2
08T 010C Projekt Stratégia nákupu slovacík 
múzejnej a galerijnej hodnoty (111) 710 19 550

5. Kapitálové výdavky 0A90602 spolu 700 8 576 705

5.1
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 11S1) 710 2 609 277

5.2
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 11S2) 710 460 461

5.3
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 11S3) 710 394 978

5.4
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 13S1) 710 3 840 778

5.5
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 13S2) 710 677 784

5.6
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 13S3) 710 581 395

5.7
0A90602 Digitálna knižnica a digitálny archív  
(zdroj 131D) 710 12 032
Kapitálové výdavky celkom ( r. 4+5 ) 700 8 743 577
Výdavky celkom ( BV celkom + KV celkom) 600 + 700 20 063 476

Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) – 370

Zdroj 111 Prostriedky ŠR
Zdroj  131C Prostriedky ŠR z roku 2012
Zdroj  131D Prostriedky ŠR z roku 2013
Zdroj  11S1 EFRR – prostriedky EÚ
Zdroj 11S2 EFRR – spolufi nancovanie zo ŠR
Zdroj 11S3 EFRR – pro rata 
Zdroj 13S1 EFRR – prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov
Zdroj  13S2 EFRR – spolufi nancovanie zo ŠR z predchádzajúcich rokov
Zdroj 13S3 EFRR – pro rata z predchádzajúcich rokov

5.1.1. Rozpočtové opatrenia

Záväzné ukazovatele, určené SNK rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2014, boli v priebehu roka 
2014 upravované rozpočtovými opatreniami (RO) MK SR. Bolo prijatých 49 RO v tom v príjmovej časti 
1 RO. Za sledované obdobie bolo urobených aj 53 presunov na organizácii - bez narušenia záväzných 
ukazovateľov a 14 navýšení na mimorozpočtovom zdroji – 72e, 72a, 11S1, 11S2, 14 (§23 zákona o roz-
počtových pravidlách).

RO č. 1
Zvýšenie (rozviazanie) bežných výdavkov na použitie v roku 2014, viazaných v roku 2013 v prvku 
0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív , v kat. 630 (záloha) celkom o 7 249 694 €:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – prostriedky EÚ 13S1 5 459 745

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 963 484

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 826 465

Celkom 7 249 694
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RO č. 2/KV
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov , viazaných v rozpočte roka 2013 s použitím v rozpočtovom 
roku 2014, v čiastke 374 566 €:

 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €

SDK – Detašov. pracovisko SNK Vrútky -131C 21 941 08S0503 310 787

Digitálna knižnica a digitálny archív – 131D 27 945 0A90602 63 769

RO č. 3
Zníženie bežných výdavkov (zálohovej platby) v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitál-
ny archív v celkovej výške – 872 400 € z dôvodu čerpania KV zo zálohovej platby:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 -657 004

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 -115 942

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 -99 454

Celkom -872 400

RO č. 4/KV EÚ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív, in-
vestičná akcia č. 27 945 v celkovej výške 872 400 €: 

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 657 004

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 115 942

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 99 454

Celkom 872 400

RO č. 5
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby o 77 000 €, účelovo určených na fi nan-
covanie nasledujúcich projektov:

Názov projektu Prvok Suma v €
„Edičná činnosť – Inkunábuly SNK a Tlače 16.stor. vo františ. 
knižniciach“ 08T0103 30 000

„Akvizícia knižničných dokumentov do fondov“ 08T0106 47 000

RO č. 6
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na základe ZoP: 21120120007524 v podprograme 0A906 Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvku 0A90602 – Digitálna 
knižnica a digitálny archív celkom 68 521 € a zvýšenie počtu zamestnancov o 124 osôb(OPIS):

Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 38 028 6 711 5 756 50 495

620 poistné a príspevok do poisťovní 13 249 2 338 2 006 17 593

630 tovary a služby 326 58 49 433

Celkom 51 603 9 107 7 811 68 521
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RO č. 7/KVEÚ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív, in-
vestičná akcia č. 27 945 v celkovej výške 17 575 €: 

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 13 236

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 2 336

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 2 003

Celkom 17 575

RO č. 8
Zníženie bežných výdavkov (zálohovej platby) v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitál-
ny archív v celkovej výške – 17 575 € z dôvodu čerpania KV zo zálohovej platby:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 -13 236

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 -2 336

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 -2 003

Celkom -17 575

RO č. 9
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 24 550 €, účelovo určených na nasledovné investičné akcie 
(IA):

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €

SNK – Akvizícia zbierkových predmetov 15 671 08T0106 5 000

SNK - Akvizícia osobitnej priority: K. Sokol - III. Etapa 30 484 08T010C 19 550

RO č. 10
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inšti-
túcií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvoku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív 
celkom 72 334 €- ZoP: 21120120007527:

Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 40 175 7 090 6 081 53 346

620 poistné a príspevok do poisťovní 13 946 2 461 2 111 18 518

630 tovary a služby 354 62 54 470

Celkom 54 475 9 613 8 246 72 334

RO č. 11
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitú-
cií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív celkom 
66 888 €- ZoP: 21120120007528:

Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 37 141 6 554 5 622 49 317

620 poistné a príspevok do poisťovní 12 892 2 275 1 952 17 119

630 tovary a služby 341 60 51 452

Celkom 50 374 8 889 7 625 66 888
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RO č. 12 
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť o 62 962 €, z dôvo-
du zabezpečenia fi nancovania zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme (Nariadenie vlády SR č. 441/2013 z 11. decembra 2013). Menovite:

Kategória Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vyrovnania 46 656

620 poistné a príspevok do poisťovní 16 306

RO č. 13
Zníženie bežných výdavkov (zálohovej platby) v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitál-
ny archív v celkovej výške – 3 082 789 € z dôvodu čerpania KV zo zálohovej platby:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 -2 321 648

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 -409 703

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 -351 438

Celkom -3 082 789

RO č. 14/KVEÚ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív, in-
vestičná akcia č. 27 945 v celkovej výške 3 082 789 €: 

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 2 321 648

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 409 703

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 351 438

Celkom 3 082 789

RO č. 15/KV
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov presunom  z bežných výdavkov v prvku 08S0105

 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €

SNK – Odkúpenie pozemkov a PD na sanáciu schodiska 21 941 08S0105 36 100

RO č. 16
Zníženie rozpočtu bežných výdavkov presunom  z kapitálových výdavkov v prvku 08S0105

Kategória Celkom

630 Tovary a služby -36 100

 
RO č. 17
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitú-
cií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív celkom 
221 428 € na základe - ZoP: 21120120007529, ZoP: 211533
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Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 122 506 21 619 18 544 162 669

620 poistné a príspevok do poisťovní 42 559 7 510 6 443 56 512

630 tovary a služby 1 233  218 187 1 638

640 bežné transfery 459 81 69 609

Celkom 166 757 29 428 25 243 221 428

RO č. 18/KV
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov  (zdroj 131D) presunom  do bežných výdavkov
v prvku 0A90602  v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 349/2014

 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €

SNK – Digitálna knižnica a digitálny archív 27 945 0A90602 -51 378

RO č. 19
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov (zdroj 131D) presunom  z kapitálových výdavkov v zmysle uzne-
senia vlády SR č. 349/2014 na úhradu korekcie v rámci projektu OPIS PO2

Kategória Celkom

630 Tovary a služby  51 378

RO č. 20
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08T0105 Projekt informatizácie kultúry (zdroj 111) účelo-
vo určených na úhradu licenčného poplatku za prístup do databáz EBSCO vr. DPH na rok 2014

Kategória Celkom

630 Tovary a služby 179 955

RO č. 21/KVEÚ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív, in-
vestičná akcia č. 27 945 v celkovej výške 3 082 789 €: 

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 848 890

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 149 804

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 128 500

Celkom 1 127 194

RO č. 22
Zníženie bežných výdavkov (zálohovej platby) v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitál-
ny archív v celkovej výške – 1 127 194 € z dôvodu čerpania KV zo zálohovej platby:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 13S1 -848 890
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 13S2 -149 804
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 13S3 -128 500
Celkom -1 127 194
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RO č. 23
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív 
– ZoP:21120120007145 – zálohová platba:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 1 506 200
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 265 800
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 228 000
Celkom 2 000 000

RO č. 24
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív 
– ZoP:21120120007535 – priebežná platba:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 3 333
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 588
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 505
Celkom 4 426

RO č. 25
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitú-
cií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív celkom 
93235 € na základe - ZoP: 21120120007536

Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 51 523 9 092 7 800 68 415
620 poistné a príspevok do poisťovní 17 875 3 154 2 706 23 735
630 tovary a služby 558 98 84 740
640 bežné transfery 260 46 39 345
Celkom 70 216 12 390 10 629 93 235

RO č. 26
Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť(zdroj 111) z dôvodu 
presunu do kapitálových výdavkov na zabezpečenie protipožiarnych dverí a interiérového vybavenia 
rokovacej miestnosti a úhradu autorského dozoru v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny ar-
chív na dofi nancovanie rekonštrukcie depozitov

Kategória Celkom

630 Tovary a služby -16 820

RO č. 27/KV
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  (zdroj 111) presunom  z bežných výdavkov
na nasledovné investičné akcie:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €

SNK – Digitálna knižnica a digitálny archív 27 945 0A90602 1 700
SNK PD, stavebné a interiérové úpravy priestorov služieb 
a rokovacej miestnosti 29 884 08S0105 15 120
Celkom 16 820
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RO č. 28/KVEÚ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív z dô-
vodu čerpania KV :

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 63 441

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 11 196

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 9 603

Celkom 84 240

RO č. 29
Zníženie bežných výdavkov (zálohovej platby) v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitál-
ny archív  z dôvodu čerpania KV zo zálohovej platby:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 63 441

Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 11 196

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 9 603

Celkom 84 240

RO č. 30
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inšti-
túcií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív na 
základe - ZoP: 21120120007537

Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 55 006 9 707 8 326 73 039
620 poistné a príspevok do poisťovní 19 090 3 369 2 890 25 349
630 tovary a služby 593 105 90 788
640 bežné transfery 462 81 70 613
Celkom 75 151 13 262 11 376 99 789

RO č. 31/KV
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov  (zdroj 131C) v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 517/2014 
na nasledovnú investičnú akciu:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €
SNK – Slovenská digitálna knižnica – detašované 
pracovisko SNK Vrútky 21 941 08S0503 -218 413

RO č. 32
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inšti-
túcií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív na 
základe - ZoP: 21120120007539

Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 58 961 10 405 8 925 78 291
620 poistné a príspevok do poisťovní 20 268 3 577 3 068 26 913
630 tovary a služby 651 115 98 864
640 bežné transfery 328 58 50 436
Celkom 80 208 14 155 12 141 106 504
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RO č. 33
Zvýšenie záväzného ukazovateľa príjmov ŠR na rok 2014 (zdroj 111) o 46 901 €, na 119 901€.

RO č. 34
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív 
– ZoP:21120120007158 – zálohová platba:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 2 820 962
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 497 817
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 427 021
Celkom 3 745 800

RO č. 35
Zníženie bežných výdavkov (zálohovej platby) v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitál-
ny archív  z dôvodu čerpania KV zo zálohovej platby:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 -2 535 829
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 -447 499
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 -383 859
Celkom -3 367 187

RO č. 36/KVEÚ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív z dô-
vodu čerpania KV :

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 2 535 829
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 447 499
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 383 859
Celkom 3 367 187

RO č. 37/KV
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  (zdroj 111)  na nasledovnú investičnú akciu na základe žia-
dosti SNK:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €
SNK – Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko 
SNK, Vrútky 21 941 08S0503 17 303

RO č. 38
Úprava rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť z kat.630 do kat.610 
z dôvodu časového nesúladu refundácie výdavkov v rámci projektu OPIS

Kategória Celkom

630 tovary a služby -330 825
610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vyrovnania 330 825
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RO č. 39/KV
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  (zdroj 111)  na dofi nancovanie nasledovnej investičnej ak-
cie:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €
SNK – Slovenská digitálna knižnica – detašované 
pracovisko SNK, Vrútky 21 941 08S0503 139

RO č. 40
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) z dôvo-
du zabezpečenia vyfi nancovania kultúrnych poukazov na rok 2014 

Kategória Celkom

630 tovary a služby 1 413

RO č. 41/KV
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov (zdroj 111) z dôvodu vyfi nancovania potrieb organizácie 
v kapitole MK SR:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €

SNK – Digitálna knižnica a digitálny archív 27 945 0A90602 -1 423

RO č. 42
Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme 0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inšti-
túcií a obnova ich národnej infraštruktúry v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív na 
základe - ZoP: 21120120007542,  ZoP: 21120120007544,  ZoP: 21120120007548

Kategória 11S1 11S2 11S3 Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 161 784 28 550 24 490 214 824
620 poistné a príspevok do poisťovní 55 893 9 863 8 461 74 217
630 tovary a služby 1 733 306 262 2 301
640 bežné transfery 830 147 126 1 103
Celkom 220 240 38 866 33 339 292 445

RO č. 43/KV
Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov  (zdroj 111)  na nasledovnú investičnú akciu:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €
SNK – Slovenská digitálna knižnica – detašované 
pracovisko SNK, Vrútky 21 941 08S0503 -139

RO č. 44
Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív 
– ZoP:21120120007158 – vratka zálohová platba cez KPR:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 -36
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 -6
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 -5
Celkom -47
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RO č. 45/KV
Zvýšenie  rozpočtu kapitálových výdavkov  (zdroj 111)  na dofi nancovanie nasledovných  investičných 
akcií na základe žiadosti SNK:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €
SNK – Slovenská digitálna knižnica – detašované 
pracovisko SNK, Vrútky

21 941 08S0503 234 894

SNK – Digitálna knižnica a digitálny archív 27 945 0A90602 47 589
Celkom 282 483

RO č. 46/KVEÚ
Zvýšenie kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív z dô-
vodu čerpania KV :

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 10 008
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 1 766
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 1 515
Celkom 13 289

RO č. 47
Zníženie rozpočtu bežných výdavkov (záväzného ukazovateľa – kat 610) v prvku 08S0105 Knižnice 
a knižničná činnosť  MK SR na dofi nancovania bežných výdavkov v inej organizácii kapitoly

Kategória Celkom

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vyrovnania -150 000

RO č. 48
Zníženie bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív z dôvodu 
čerpania KV:

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 -10 008
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 -1 766
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 -1 515
Celkom -13 289

RO č. 49/KV
Viazanie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014 (zdroj 111) pre použitie v roku 2015 na nasledov-
né  investičné akcie:

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v €
SNK – Slovenská digitálna knižnica – detašované 
pracovisko SNK, Vrútky 21 941 08S0503 -252 197
SNK – Digitálna knižnica a digitálny archív 27 945 0A90602 -47 866

Odkúpenie pozemkov a PD na sanáciu schodiska 29 883 08S0105 -1 272
Celkom -301 335
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5. 2 Príjmy organizácie

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2014 bol SNK v Martine stanovený rozpočet príjmov vo výške 
73 000 €. Rozpočet príjmov bol rozpočtovým opatrením zvýšený o 46 901 € na 119 901 €.

Skutočné celkové príjmy (vrátane mimorozpočtových) za rok 2014 predstavujú objem 142 906 €, čo je 
plnenie na 195,8 % zo schváleného a na  119,2 % upraveného rozpočtu. 

Na celkovej výške príjmov sa mimorozpočtové príjmy ( v zmysle § 23, odst.1, zák. č. 523/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách) podieľali výškou 14 737 €. 

5. 2.1. Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifi kácie

Rozpočtové nedaňové príjmy sú plnené čiastkou 128 169 € na 175,6 % voči schválenému a na 106,9 % 
k upravenému rozpočtu.

Vysoké plnenie príjmov ovplyvnili prevažne príjmy na položke 292 Ostatné príjmy vo výške 36 426 €, 
ktoré neboli plánované, v tom:

z dobropisov z minulých rokov – za elektrickú energiu, plyn 4 702
z refundácií nákladov z predchádzajúcich rokov – napr. neskorá úhrada faktúr za energie, 
úhrada za prekročenie  limitu hovorného zamestnancov SNK pri používaní služobných 
mobilov, z refundácií ZPC, 30 325
z vratiek – z miezd – nevyčerpané náhrady príjmov na nemocenské dávky za 12/13 z účtu 
cudzích prostriedkov 1 279
iné 120

Plnenie príjmov v kat. 220 Administratívne a iné poplatky a platby v čiastke 85 031 € predstavuje plne-
nie na 183,9 % schváleného a 110,6% € upraveného rozpočtu.

Priaznivé plnenie je z dôvodu vysokého plnenia:
 na podpoložke 223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb v objeme 78 119 €, plnenie na 202,6 % 
schváleného rozpočtu a  111,6 % upraveného rozpočtu:

zo vstupného v našich dvoch múzeách 5 700
z predaja kníh a publikácií z vydavateľskej činnosti SNK 10 308
z predaja časopisu Knižnica 2 025
z predaja propagačného materiálu 152
za kopírovacie služby (xeroxové služby, skenovanie, napaľovanie CD), za vlastné foto, 
kameru 7 201
za MVS a registráciu čitateľov 2 289
za MMVS 2 909
za predaj softvéru - Knižnično-informačného systému 3. generácie pre malé 
a stredné knižnice (KIS MaSK - knižnice, ktoré nemajú možnosť pracovať so systémom 
VIRTUA) 1 990
za servis KIS MaSK 23 986
za reštaurátorské služby 371
za použitie diela podľa licenčnej zmluvy 30
za kovový odpad a ostatné zberné suroviny 21 158
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Na podpoložke 222 003 Za porušenie predpisov sumou 6 912 € – súvisiace s nedodržaním výpožičnej 
lehoty a nevrátením dokumentov čitateľmi, percentuálne plnenie v porovnaní so schváleným rozpoč-
tom 7 700 € na 89,8 % a v porovnaní s upraveným rozpočtom 6 871 € na 100,6 %.

za upomienky, oneskorené vrátenie kníh 6 342
za stratu diela, úhrada platobných rozkazov 439
za úroky z omeškania, trovy konania 98
za stratu dochádzkovej karty 33

V kategórii 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahla SNK príjmy v objeme
6 711 €, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu 25,1 % a upraveného na 100,0 % na položke 212 
Príjmy z vlastníctva

z prenájmu nebytových priestorov (ako je prenájom priestorov klubu s príslušenstvom 
a výdajne stravy, prenájom časti strechy za účelom umiestnenia telekomunikačných 
zariadení , prenájom priestoru na prevádzku automatov na občerstvenie,  príležitostné 
prenájmy konferenčnej sály, vstupnej haly)

5 393

z prenájmu bytov nachádzajúcich sa v budove SNK 863
z prenájmu interiérového  zariadenia v priestoroch klubu s príslušenstvom 455

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov v porovnaní s rokom 2013 ( 22 961 €) poklesli z dôvodu ukon-
čenia zmlúv zo Servis gastro, s.r.o Sučany – prenájom priestorov klubu s príslušenstvom k 31.12.2013, 
prenájom výdajne stravy  a technického vybavenia v jedálni a výdajne stravy k 28.2.2014. Obdobná si-
tuácia je aj pri prenájme interiérového zariadenia v priestoroch klubu s príslušenstvom – prenájom bol 
ukončený k 31.12.2013, čo spôsobilo pokles príjmov v porovnaní s  rokom 2013 (rok 2013 - 6 756 €).

5.2.2 Mimorozpočtové prostriedky (zapojené do plnenia rozpočtu podľa 
§ 23 zákona o rozpočtových pravidlách):

Mimorozpočtové príjmy 

Rozpočtová
položka

Zdroj Poskytovateľ Účel Suma
v €

312 Transfery v rámci ver. 
správy 10 189

v tom: 312 011 11S1

Žilinská univerzita 
Žilina na základe 
Zmluvy o partnerstve 
k realizácii projektu č. 
26220120061 medzi ŽU 
Žilina a SNK Martin , OP: 
výskum a vývoj, (ERDF - 
prostriedky EÚ)

projekt „Pamäť 
Slovenska - Národné 
centrum excelentnosti 
výskumu, ochrany 
a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého 
dedičstva“

8 661

v tom: 312 011 11S2

Žilinská univerzita 
Žilina na základe 
Zmluvy o partnerstve 
k realizácii projektu č. 
26220120061 medzi ŽU 
Žilina a SNK Martin, OP: 
výskum a vývoj, (ERDF - 
spolufi nancovania)

projekt „Pamäť 
Slovenska - Národné 
centrum excelentnosti 
výskumu, ochrany 
a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého 
dedičstva“

1 019
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v tom: 312 011 14

Žilinská univerzita 
Žilina na základe 
Zmluvy o partnerstve 
k realizácii projektu 
č. 26220120061 medzi 
ŽU Žilina a SNK Martin, 
OP: výskum a vývoj,(z 
vlastných zdrojov ŽU 
spolufi nancovanie a 
neoprávnené)

projekt „Pamäť 
Slovenska - Národné 
centrum excelentnosti 
výskumu, ochrany 
a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého 
dedičstva“

509

290 Iné nedaňové príjmy 196

v tom: 292 006 72e Generali Poisťovňa, a.s. 
Bratislava

Likvidácia poistnej 
udalosti č. 2090127281,
č.2090137465

196

330 Zahraničné granty 4 352

v tom: 331 002 72a

EBSCO GmbH, Wien 
na základe darovacej 
zmluvy Realizácia 20. 

Medzinárodného 
seminára CASLIN 
2014 v dňoch 16.-
20. Septembra 2014 
v Chateau Appony, 
Oponice

1 600

Albertina ucime 
Praha s.r.o. na základe 
darovacej zmluvy

1 000

INCAD, spol. s.r.o. Praha 
na základe darovacej 
zmluvy

500

Prof. EM. Ľubomír 
Ďurovič, Švédsko na 
základe darovacej 
zmluvy

Tlač faksimile 
Bardejovský 
katechizmus z roku 1581 
– najstaršia slovenská 
kniha

1 252

CELKOM 14 737

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

Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany 
a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe zmluvy o partnerstve medzi prijímateľom Žilin-
skou univerzitou v Žiline a partnerom Slovenskou národnou knižnicou v Martine, formou refundácie 
v rámci:

 operačného programu - Výskum a vývoj, 

  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 

 prioritnej osi - Podpora výskumu a vývoja, 

Dĺžka trvania projektu  2010 – 2013 

Medzi Slovenskou národnou knižnicou a Žilinskou univerzitou v Žiline bola dňa 16.7.2010 uzatvore-
ná Zmluva o partnerstve za účelom realizácie projektu s názvom Pamäť Slovenska – Národné cen-
trum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva (ITMS kód  
26220120061).
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Na základe uzatvorenej zmluvy o partnerstve bola Slovenská národná knižnica ako Partner 1 plne zod-
povedná za aktivitu 3.3: Základný výskum knižných dokumentov a fondov. Začiatok projektu bol dato-
vaný septembrom 2010 a táto nosná aktivita pre SNK ako partnera  bola ofi ciálne ukončená 31. augusta 
2013. 

Za obdobie 10/2010 – 1/2013 boli schválené ŽoP a zrefundované prostriedky vo výške 28 605 €.
Za obdobie 09/2012 – 12/2012 k dnešnému dňu neboli zrefundované personálne výdavky.

Finančný príspevok za rok 2014 bol prijatý na BÚ – Finančná podpora SNK vo výške 10 189 €. Tieto 
prostriedky boli presunuté v prospech príjmovéhu účtu SNK Tuzemské bežné transfery v členení: 

 prostriedky ERDF /zdroj 11S1/ vo výške 8 661 €

 prostriedky spolufi nancovania a ERDF /zdroj 11S2/ vo výške 1 019 €

 spolufi nancovanie 5% – z vlastných zdrojov Žilinskej univerzity /zdroj 14/ vo výške 509 €.

Projekt „Informovanosť o €opeane (elektronická informovanosť- EAwareness“)

Poskytovateľom fi nančnej pomoci je Európska únia, zastúpená Európskou komisiou cez koordinátora 
STICHTING €OPEANA (EP), so sídlom  v PRINS WILLEM ALEXANDERHOF 5, 2595 BE DEN HAAG – HOLANDSKO 
na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. 297261 a pristúpenia k zmluve o poskytnutí grantu prijíma-
teľmi

Finančná pomoc bola poskytnutá z ostatných prostriedkov z rozpočtu EÚ poskytované priamo prijí-
mateľovi v rámci Komunitárnych programov  CIP ICT PSP – Rámcový program pre konkurencieschop-
nosť a inovácie, časť programu podpory politiky informačných a komunikačných technológií formou 
predfi nancovania.

Dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov od 01. 01. 2012.
Celkové náklady projektu: vlastné zdroje  1 440 €
 zdroje EÚ   5 760 €

V roku 2012 boli  poskytovateľom zaslané prostriedky na mimorozpočtový účet darov a grantov vo 
výške 3 072 € a v roku 2013 bola zaslaná 2. splátka príspevku vo výške 993 €, t.j. celkom  4 065 €. 

V roku 2013 boli presunuté prostriedky z mimorozpočtového účtu darov a grantov na príjmový účet 
SNK – zahraničné granty v celkovej výške 3 983 € a v tejto výške bolo aj navýšenie na zdroji 1303. Zosta-
tok príspevku k 31. 12. 2013 na mimorozpočtovom účte darov a grantov bol 82 €. 

V roku 2014 nebol poskytnutý poskytovateľom žiadny príspevok. Zostatok prostriedkov na mimoroz-
počtovom účte darov a grantov k 31. 12. 2014 je  teda v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezme-
nený, t. j. 82 €. 
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5. 3 Výdavky organizácie

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2014 bol stanovený rozpočet výdavkov vo výške 5 693 407 
€. Rozpísané boli bežné výdavky, kapitálové výdavky rozpisom stanovené neboli. Po vykonaní roz-
počtových opatrení bol rozpočet výdavkov celkom upravený na 20 063 476 €. 

Čerpanie celkových výdavkov (vrátane mimorozpočtových 14 737 €) vo výške 20 053 061 € predstavuje 
plnenie na 99,9 % upraveného rozpočtu. 

Rozpočtové výdavky vo výške 20 038 324 € boli čerpané na 99,9 % v porovnaní s upraveným rozpoč-
tom.

Z hľadiska vecného plnenia boli čerpané bežné výdavky (vrátane mimorozpočtových) vo výške 
11 309 982 € a kapitálové výdavky v objeme 8 743 079 €.

5. 3.1. Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifi kácie

A. Bežné výdavky – hlavná kategória 600
Celkový rozpočet bežných výdavkov k poslednému dňu sledovaného obdobia predstavoval výšku 
11 319 899 €, vtom:

 v prvku 08S0105 v objeme 5 554 862 € - prostriedky na bežnú prevádzkovú činnosť

 v programe 08T vo výške 256 955 € - účelové prostriedky na prioritné projekty - projekt „Edičná 
činnosť - Inkunábuly SNK a Tlače 16 stor. vo františkánskych knižniciach „ vo výške 30 000 €, projekt 
„Akvizícia knižničných dokumentov“   v objeme 47 000 € a 179 955 € na úhradu licenčného poplat-
ku za prístup do databáz EBSCO vr. DPH na rok 2014

 v prvku 0A90602 vo výške 5 508 082 € – prostriedky Európskej únie a na spolufi nancovanie projek-
tu „Digitálna knižnica a digitálny archív vo výške 5 456 344 € a 51 738 € v zmysle  Uznesenia vlády 
SR č. 349/2014 na neoprávnené výdavky (úhrada 1 % korekcie v projekte OPIS)

Čerpanie bežných výdavkov celkom vrátane mimorozpočtových je vo výške 11 309 982 €, na 99,9 % 
z upraveného rozpočtu, vtom:

 v prvku 08S0105 vo výške 5 569 598 € (vrátane mimorozpočtových – 14 737 €) na 100,3 %

 v programe 08T vo výške 256 955 € na 100,0 %

 v prvku 0A90602 vo výške 5 483 429 € na 99,6 % - prostriedky EÚ a na spolufi nancovanie projek-
tu DIKDA vo výške 5 456 344 € na 100 % a 27 085 € na úhradu 1 % korekcie v projekte OPIS na 
52,4 %.

Bežné výdavky boli čerpané v nasledovných kategóriách takto:

Kat. 610 – mzdy, platy, služobné príjmy
Mzdové prostriedky boli v rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu rozpísané vo výške 
1 739 272 €. Rozpočet mzdových prostriedkov bo zvýšený na 2 717 150 € a to hlavne z NFP DIKDA for-
mou refundácie mzdových prostriedkov o 750 397 € a o 227 484 € v prvku 08S0105 (zdroj 111) z dôvodu 
vykrytia potreby mzdových prostriedkov pre pracovníkov participujúcich na projekte DIKDA (vypláca-
né najprv z vlastných zdrojov v prvku 08S0105 a ich následná refundácia z NFP DIKDA  – prvok 0A90602) 
vrátane hmotnej zainteresovanosti  pracovníkov knižnice. 

Rozpočet v kat. 610 bol čerpaný čiastkou  2 723 322 €, čo je  na 100,2 % k upravenému rozpočtu. Prekro-
čenie je z dôvodu čerpania mimorozpočtových prostriedkov vo výške 6 172 €. 
Podrobnejšie čerpanie mimorozpočtových prostriedkov je popísané v časti 5.3.5.  Vyhodnotenie po-
užitia mimorozpočtových prostriedkov zapojených do plnenia rozpočtu v zmysle § 23 zákona o roz-
počtových pravidlách
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Rozpočtové prostriedky boli čerpané v plnej výške 2 717 150 €, čo je plnenie na 100,0 % k upravenému 
rozpočtu, v tom v prvku 08S0105 (zdroj 111) na bežnú prevádzkovú činnosť v objeme 1 966 753 € na 
100,0 % a  na projekt DIKDA vo výške 750 397 € na 100 %, v tom: 

Zdroj Suma v €

Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ 11S1 565 123
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufi nancov. zo ŠR 11S2 99 728
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 11S3 85 546
Celkom 750 397

Kat. 620 – Poistné a príspevky do poisťovní
Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP bolo rozpísané vo výške 619 067 €. Z dôvodu 
zvýšenia limitu mzdových prostriedkov boli zvýšené aj tomu prislúchajúce zákonné odvody z tarif-
ných platov na 948 373 €.

Skutočné čerpanie vo výške 950 531 € (vrátane mimorozpočtových v čiastke 2 158 €) predstavuje pl-
nenie na 100,2% oproti upravenému rozpočtu. Prekročenie je z dôvodu čerpania mimorozpočtových 
prostriedkov vo výške 2 158 €.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov je v plnej výške 948 373  € na 100,0 % k upravenému rozpoč-

tu, v tom na bežnú prevádzkovú činnosť v prvku 08S0105 v objeme 688 418 € a na projekt DIKDA 
259 955 €.

Kat. 630 – Tovary a služby
Pôvodný rozpočet v kat. 630 vo výške 3 273 268 € bol upravený na 7 607 228 € a čerpaný čiastkou 7 588 
981 €, na 99,8 % k upravenému rozpočtu.

Rozpočtové prostriedky na bežnú prevádzku boli čerpané vo výške 2 855 649 € na 100,0 % k uprave-
nému rozpočtu 2 855 650 € a na účelové prostriedky pridelené na prioritné projekty v programe 08T 
sa čerpali v objeme 256 955 € na 100,0 % z upraveného rozpočtu 256 955 €. V rámci projektu DIKDA sa 
čerpali prostriedky na 100 % vo výške 4 442 885 €. Okrem rozpočtových prostriedkov štátneho rozpoč-
tu boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 6 407 €.

Čerpanie v kat. 630 ovplyvnili nasledovné položky a podpoložky:

Objemovo najvyššie čerpanou položkou bola položka 637 – Služby s celkovým čerpaním
5 207 533 €. Z toho z účelových prostriedkov vyčerpaných na prioritné projekty vo výške 209 955 € sa 
čiastka 179 955 € použila na úhradu licenčného poplatku za prístup do databáz EBSCO vr. DPH na rok 
2014 a ostatné prostriedky vo výške 30 000 € sa vynaložili na prioritný projekt „Edičná činnosť – Inkuná-
buly SNK a Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach a Catechesis Stõckelii.

Na projekt DIKDA boli použité prostriedky vo výške 4 187 881 € z prostriedkov NFP (predo  všet kým 
na externú digitalizáciu článkov SNK, externú digitalizáciu dokumentov  SNA, refundáciu nákladov na 
tvorbu SF zamestnancov DIKDA) a  27 085 € bolo použitých v zmysle  Uznesenia vlády SR č. 349/2014 na 
neoprávnené náklady (úhradu 1 % korekcie v projekte OPIS).

Z ostatných výdavkov na knižničnú činnosť vo výške 778 260 € sa z uvedenej položky fi nancovali 
najmä výdavky za všeobecné služby vo výške 201 269 € (napr. upratovanie pranie, deratizácia vo výške 
39 811 €, väzba periodík 44 435 €, tlačiarenské služby 44 435 €, revízie a kontroly zariadení 57 378 €, 
fotoslužby vrátane MMVS 6 422 €, arboretické práce v parku múzea v Brodzanoch a výsadba kvetov 
vo výške 8 268 €, zhotovenie rôznych panelov a značiek 8 221 € a ostatné služby ako vývoz VKK, vývoz 
všetkých druhov odpadov, remeselnícke práce, kosenie trávnatých plôch, nakládka a vykládka nadroz-
merných strojov a zariadení), špeciálne služby vo výške 274 212 € (napr. ochrana objektov 112 940 €, 
právne služby 21 379 €, výkon požiarneho technika 6 908 €) a  časť výdavkov vo výške cca 90 438 € za 
externú digitalizáciu,  ktorá bude refundovaná v  roku 2015 z NFP DIKDA, na propagáciu, reklamu a 
inzerciu 34 975 €, školenia , kurzy, semináre vo výške 19 942 €.

Vysoké výdavky v rámci služieb sú výdavky za stravovanie zamestnancov – 105 213 €, a prídel do soci-
álneho fondu v objeme 22 054 €. Vysoké čerpanie stravného je z dôvodu, že výdavky za zamestnancov 
participujúcich na projekte DIKDA neboli zatiaľ refundované.
Na dane sa vynaložili prostriedky vo výške 40 196 €, z toho daň z nehnuteľností celkom 
30 738 € ( v tom národné kultúrne pamiatky vo výške 5 122 € - Literárne múzeum SNK 4 248 €, kaštieľ 
Diviaky 762 €, NKP Slovanské múzeum A. S. Puškina vo výške 112 €), poplatky za komunálne odpady boli 
zaplatené vo výške 7 051 €, koncesionárske poplatky za TV a rozhlas vo výške 2 390 €.
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Druhá položka, ktorá značne ovplyvnila čerpanie kat. 630 je položka 633 – Materiál s celkovým čerpa-
ním vo výške 1 243 629 €, v tom

 materiál na zabezpečenie bežnej činnosti knižnice – 08S0105 vo výške 1 024 821 €,

 materiál na zabezpečenie prioritného projektu v prvku 08T0106 vo výške 47 000 € na nákup kniž-
ničných dokumentov

 materiál na projekt DIKDA – 0A90602 vo výške 171 808 €.

Z prostriedkov na bežnú činnosť sa fi nancoval hlavne nákup kníh a časopisov vo výške 
214 803 €, nákup licencií vo výške 372 045 €, z toho (hromadná licencia autorskej spoločnosti LITA vo 
výške  357 006 €), nákup výpočtovej techniky v hodnote 97 830 €, nákup všeobecného materiálu vo 
výške 144 782 € (napr. kancelársky materiál 73 802 €, papier 10 847 €, čistiaci materiál 17 157 €, nákup 
tonerov 16 368 €, reštaurátorský materiál 5 136 €), archiválie 8 700 €, nákup  interiérového vybavenia  
za 97 830 € a ostatný  materiál nevyhnutný na prevádzku.

V rámci výdavkov na položke 632 – energie, voda a komunikácie sa najviac prostriedkov vynaložilo 
za  tepelnú energiu 160 764 € - náklady za teplo v sídelnej budove SNK, za plyn (vykurované 2 múzeá 
SNK, DP Vrútky ) 62 386 € a náklady za elektrickú energiu predstavujú výšku 159 528 €. Výdavky za vod-
né, stočné predstavujú výšku 50 306 €. Objemovo vysoké sú aj výdavky za poštové služby vo výške 25 
980 €, telekomunikačné  služby vo výške 27 867 € a poplatky komunikačnej infraštruktúry (sanet, inter-
net) vo výške 4 861 €.

Z položky 635 Rutinná a štandardná údržba v celkovej výške 489 422 € sú čerpané prostriedky na údrž-
bu v prvku 08S0105 vo výške 438 401 € a to nasledovne:

 údržba výpočtovej techniky 9 989 € – predĺženie autorizovaného servisu diskového poľa

 údržba softvéru vo výške 108 745 € – servisný poplatok na údržbu VTLS Inc.Softvéru (KIS3G). 

Na údržbu budov, objektov alebo ich častí sa vynaložili prostriedky vo výške 228 185 € (napr. výmena 
okien v sídelnej budove 34 932 €, výmenu hliníkových dverí v sídelnej budove 19 056 €, výmena a mon-
táž pozinkovaných parapetov 4 196 €, výmena svetlíkov na južnej stane budovy SNK 1 714 €, oprava 
svetelného loga  1 187 €, výmena 6 ks garážových dverí 27 146 €, výmena starých dverí na trafostanici 
9 090 €, výmena  14 ks pásových okien 33 182 €, výmena prasknutých nadokených skiel 52 807 €, oprava 
elektroinštalácie 6 992 €, oprava mostíka v parku Brodzany 4 497 €, oprava drevených lavičiek v parku 
Brodzany 1 869 €, oprava odkvapového systému v kaplnke v Brodzanoch 2 594 €, oprava šindľa v kaštie-
li v Diviakoch 3 353 €, údržba budovy kaštieľa v Diviakoch 4 496 €, konzervovanie a reštaurovanie erbu 
kaštieľa Diviaky 9 874 €)

Na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení sa použili prostriedky vo výške 37 712 € (napr. 
údržba trafostanice-beznapäťové stavy 28 028 €, údržba radiátorov a žalúzií 3 891 €, údržba výmen-
níkovej stanice tepla 1 113 €  a ostatné menšie opravy - kopírovacích  a tlačových strojov, výťahov, 
kotlov, kotolní, klmatizačného zariadenia)

Z prostriedkov za údržbu špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vo výške 53 770 € sa čerpali pre-
dovšetkým prostriedky na údržbu signálno-bezpečnostnej techniky 53 201 €.

V menšej miere ako predchádzajúce položky ovplyvnili čerpanie kat. 630 i nasledujúce položky:

Položka 631 Cestovné čiastkou 51 625 €, z toho z  prevádzkových prostriedkov 49 587 € (v tom tuzem-
ské náhrady vo výške 15 309 € a zahraničné v objeme 34 277 €). Okrem toho bolo čerpané cestovné aj 
z mimorozpočtových prostriedkov vo výške 1 859 € z projektu Pamäť Slovenska a z projektu DIKDA vo 
výške 179 €.

 
Položka 634 Dopravné náklady predstavujú čiastku 44 045 €, z toho z bežných prevádzkových výdavkov  
vo výške 42 760 € (napr.  na nákup PHM a špeciálnych kvapalín 28 728 €, na servis, údržbu a opravy 9 
947 €, na  poistenie zmluvné a havarijné 3 379 € a 705 € za karty, diaľničné známky a poplatky za parko-
vanie). V decembri 2014 vlastnila SNK 9 automobilov vrátane 3 automobilov  zakúpených z NFP  DIKDA. 
Ostatné výdavky na položke 634 boli čerpané v prvku 0A90602 – projekt DIKDA za zmluvné a havarijné 
poistenie 3 automobilov.

Položka 636 Nájomné za prenájom vo výške 61 034 € – prostriedky boli čerpané z prostriedkov na bež-
nú prevádzku vo výške 30 127 € za prenájom administratívnych priestorov vo výške 6 649 € (nájom skla-



99

dových priestorov v ZŤS na ul. Thurzová 16 v Martine, nájom priestorov knižnice v kaštieli v Oponiciach, 
nájom  kancelárskych priestorov pre pracovníčku SNK v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 1 – 4/2014 
– nájom je už ukončený), prenájom pozemkov pod schodami 249 €, prenájom kopírovacích strojov
10 468 €, prenájom komunikačnej infraštruktúry (optické vlákna) 7 905 € a  ostatné prenájmy, ako 
napr. prenájom odpadových nádob, prenájom technických plynov, prenájom tlmočníckej techniky 
a prenájom stánku na Bibliotéku 2014. Ostatné prostriedky za prenájom boli čerpané z NFP na projekt 
DIKDA v objeme 30 907 € za prenájom nebytových priestorov v ZŤS Martin. a.s. - dočasné skladovanie 
časti depozitov z dôvodu rekonštrukcie depozitov v sídelnej budove SNK.

Kat. 640 – Bežné transfery

Pôvodný rozpočet v objeme 61 800 € bol upravený na 47 148 €, čerpaný vo výške 47 148 € na 76,3 % 
k schválenému a na 100,0% k upravenému rozpočtu. Podľa ekonomickej klasifi kácie sa čerpali výdavky 
nasledovne :

Podpoložka Suma v €
642 006 Transfery na členské príspevky v tuzemsku 986
642 012 Na odstupné 11 079
642 013 Odchodné 12 212
642 014 Jednotlivcovi 1 177

v tom
Súťaž o najkrajšie knihy Slovenska za rok 2013 700
Vreckové a stravné zamestnancom zo zahraničia 477

642 015 Na nemocenské dávky 13 812
649 003 Transfery medzinárodnej organizácii 7 882

Členské príspevky za členstvo v tuzemských a zahraničných organizáciách zaplatené v roku 2014 sú 
uvedené v tabuľke:

Organizácia
Zaplatené 

v €

Členské príspevky v tuzemsku 986

v tom

Spolok slovenských knihovníkov 166
Medzinárodná rada múzeí - ICOM 447
Slovenská asociácia knižníc 150
Sanet 33
Slovenská numizmatická spoločnosť 21
Slovenská národná skupina IAML 93
Zväz múzeí na Slovensku 76

Za členstvo v medzinárodnej organizácii 7 882

v tom

IFLA - Medzinárodná federácia knih. asociácií. a inštitúcií 432
ISBN - Medzinárodná agentúra 1 000
CENL- Medzinárodná konferencia národných knižníc 1 000
Európska knižnica (TEL-The €open Librrary) 5 000
Medzinárodná agentúra pre štandardné číslovanie hudobnín 
ISMN 450
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B. Kapitálové výdavky – hlavná kategória 700

Rozpisom rozpočtu neboli SNK stanovené kapitálové výdavky. Úpravami rozpočtu na základe RO bol 
rozpočet KV upravený na 8 743 577 €. Čerpanie v objeme 8 743 079  € predstavuje v percentuálnom 
vyjadrení 100,0 %. 

Čerpanie rozpočtových kapitálových výdavkov podľa zdrojov, prvkov programu a jednotlivých inves-
tičných akcií zobrazuje nasledovná tabuľka (bez NFP z projektu DIKDA):

           v €

P.
č.

Názov investičnej akcie Zdroj Prvok ČIA
Rozpočt.
podpol.

Rozpoč. 
uprav.

Skutoč.
čerp.

1
Slovenská národná knižnica-
detašované pracovisko SNK 
Vrútky

131C 08S0503 21 941
716 7 458 7 457
717 002 83 129 83 129
717 003 1 787 1 787

Spolu 131C 08S0503 710 92 374 92 373
Spolu kapitálové výdavky 131C 700 92 374 92 373

2 Digitálna knižnica a digitálny 
archív 131D 0A90602 27 945

713 004 10 200 10 200
716 907 907
717 002 925 925

Spolu 131D 0A90602 710 12 032 12 032
Spolu kapitálové výdavky 131D 700 12 032 12 032

Spolu kapitálové výdavky 131 700 104 406 104 405

SNK - Odkúpenie pozemkov a PD 
na sanáciu schodiska 111 08S0105 29 883 711 001 34 828 34 428

SNK – PD ,stavebné a interiérové 
úpravy priestorov služieb 
a rokovacej miestnosti

111 08S0105 29 884
713 001 11 520 11 520

717 002 3 600 3 503

Spolu 111 08S0105 49 948 49 451

3 SNK – akvizícia zbierkových 
predmetov 111 08T0106 15 671 719 002 5 000 5 000

4 SNK – Akvizícia osobitnej 
priority: K. Sokol – III. etapa 111 08T010C 30 484 719 002 19 550 19 550

Spolu 111 08T 710 24 550 24 550

Spolu kapitálové výdavky 111 700 74 498 74 001

Kapitálové výdavky celkom 
(131C+131D+111) 700 178 904 178 406

ČIA – Číslo investičnej akcie
Zdroj 131C – KV presunuté z roku 2012
Zdroj 131D – KV presunuté z roku 2013

5.3.2 Výdavky organizácie podľa funkčnej klasifi kácie

Všetky výdavky SNK v roku 2014 sú v zmysle funkčnej klasifi kácie zaradené takto :
v oddiele 08  Rekreácie, kultúra a náboženstvo
v skupine 08.2  Kultúrne služby
v triede 08.2.0  Kultúrne služby
v podtriede 08.2.0.5  Knižnice 
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            v €

Kód 
klasifi kácie Názov EK

Rozpis 
rozpočtu

Rozpočet 
upravený Skutočnosť

08.2.0.5. Knižnice
600 5 693 407 11 319 899 11 309 982
700 0 8 743 577 8 743 079

08.2.0.5 Spolu 5 693 407 20 063 476 20 053 061

Poznámka: Upravený rozpočet a skutočnosť je vrátane Prostriedkov z EÚ – DIKDA – Digitálna knižnica a digitálny 
archív vo výške 14 021 017 €, v tom BV 5 456 344 € a KV 8 564 673 €.

5.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie

Výdavky sú realizované v nasledujúcich programoch :
08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt:
08T – Tvorba a implementácia politík
0A9 – Informatizácia spoločnosti 

Prvok 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť – základný prvok v ktorom organizácia realizuje 
svoju základnú činnosť.

   v €

Názov Celkom 610 620 630 640 710

Schválený rozpočet 5 693 407 1 739 272 619 067 3 273 268 61 800 0
Upravený rozpočet 5 604 810 1 966 753 688 418 2  855 650 44 041 49 948
Skutočnosť 5 619 049 1 972 925 690 576 2  862 056 44 041 49 451

Percentuálne plnenie programu je na 100,3 % k upravenému rozpočtu, z toho bežné výdavky na 
100,3 % a kapitálové výdavky na 99,0 %.

V skutočnosti bežných výdavkov je rozpočet prekročený z dôvodu čerpania mimorozpočtových 
výdavkov vo výške 14 737 €, v tom v kat. 610 v sume 6 172 €, v kat. 620 vo výške 2 158 €, v kat. 630 vo 
výške 6 407 €, zároveň v kat. 630 bola úspora rozpočtových prostriedkov 1 €, čím celkové prekročenie 
skutočnosti oproti upravenému rozpočtu v kat. 630 predstavuje 6 406 €.

Projekty – kapitálové výdavky realizované v rámci prvku 08S0105 :

SNK – Odkúpenie pozemkov a PD na sanáciu schodiska

Názov Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 34 826 0 0 0 0 34 826
Skutočnosť 34 428 0 0 0 0 34 428

Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 15/KV na základe žiadosti SNK presunom
z bežných výdavkov SNK výške 36 100 €. RO č. 49/KV boli viazané prostriedky vo výške 1 272 € (z dôvodu 
neukončenia vysporiadania vlastníckych vzťahov s Mestom Martin). Tým bol rozpočet upravený na 34 
828 €. Prostriedky vo výške 34 428 € sa vyčerpali na odkúpenie pozemkov vrátane znaleckého posudku 
na stanovenie hodnoty pozemkov zapísaných na LV, vrátane kolkov  (snímok z mapy, povolenie vkladu 
do katastra).

SNK – PD, stavebné a interiérové úpravy priestorov služieb a rokovacej miestnosti

Názov Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 15 120 0 0 0 0 15 120
Skutočnosť 15 023 0 0 0 0 15 023
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Prostriedky boli pridelené RO č. 27/KV na základe žiadosti  SNK presunom z bežných výdavkov SNK vo 
výške 15 120 €. Prostriedky sa použili na interiérové vybavenie rokovacej miestnosti vo výške 11 520 € 
a dodávku a montáž 3 ks protipožiarnych dverí.

Prvok 08S0503 –  Slovenská digitálna knižnica SNK Vrútky, v prvku bola realizovaná jedna in-
vestičná akcia:

SNK – Slovenská digitálna knižnica-detašované pracovisko SNK Vrútky

Názov Celkom 610 620 630 640 710
Upravený rozpočet 92 374 0 0 0 0 92 374
Skutočnosť 92 373 0 0 0 0 92 373

Prostriedky boli rozviazané RO č. 2/KV (ČIA 21 941) vo výške 310 787 €. Jedná sa o prostriedky pôvodne 
pridelené ešte v roku 2012. Z dôvodu, že prostriedky boli časovo viazané na vyčerpanie do konca roka 
2014 a z dôvodu zdĺhavého CVO nebol predpoklad ukončenia stavby do konca roka 2014. Z týchto 
dôvodov boli prostriedky vo výške 218 413 € RO č. 31/KV vrátené do kapitoly MK SR s požiadavkou 
ich opätovného pridelenia s možnosťou čerpania v roku 2015. Po uvedených úpravách bol rozpočet 
upravený na výšku 92 374 €. Čerpanie vo výške 92 373 € bolo nasledovne: nákup kolkov pre získanie LV 
č. 265 potrebného k ohláseniu drobnej stavby „Oprava plota a rekonštrukcia brán v DP SNK Vrútky vo 
výške 8 €, na zhotovenie komínových lávok v DP Vrútky - DC v objeme 1 787 €, vypracovanie statického 
posudku 1 699 €, doplnenie elektroinštalácie a napojenie el. obvodov na záložný zdroj v rozvodni RH2 
v prevádzke IKDC Vrútky v objeme 4 500 €, autorský dohľad na stavbu „DP SNK Vrútky“ vo výške 1 250 
€, rekonštrukcia vstupných brán a plota v DP Vrútky vo výške 79 235 €, montáž odsávania od skenerov 
v DC Vrútky v objeme 3 894 €. 

Prvky, v ktorých sa rozpočtuje program 08T - Tvorba a implementácia politík:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových organizácií, v prv-
ku bol realizovaný jeden prioritný projekt z BV:

„Edičná činnosť Inkunábuly SNK a Tlače 16.storočia vo františkánskych knižniciach a Catechesis 
Stöckelii-katechizmus Leonarda Stöckela“

Názov Celkom 610 620 630 640 710
Upravený rozpočet 30 000 0 0 30 000 0 0
Skutočnosť 30 000 0 0 30 000 0 0

Rozpočtové prostriedky boli pridelené na základe žiadosti o prioritný projekt RO č. 5. Na základe žia-
dosti SNK došlo k doplneniu edičnej činnosti o publikáciu Catechesis Stöckelii-Katechizmus Leonarda 
Stöckela. Za pridelené fi nančné prostriedky boli edične zrealizované všetky  tri tituly z oblasti výskumu 
dejín knižnej kultúry na Slovensku.

Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry, v prvku sa realizoval jeden  prioritný projekt 
z BV:

„Úhrada licenčného poplatku za prístup do databáz EBSCO vr. DPH na rok 2014“

Názov Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 179 955 0 0 179 955 0 0
Skutočnosť 179 955 0 0 179 955 0 0

Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 20 . Pôvodne bol poplatok zaplatený z prvku 08S0105. Po za-
platení faktúry bolo urobené RO v prvku 08T0105 na presnú výšku úhrady v €. Úhradou licenčného po-
platku sa zabezpečil prístup pre používateľov SNK, vedeckých, akademických, verejných a špeciálnych 
knižní SR do elektronických informačných zdrojov poskytovaných z databáz EBSCO Publishing. Úhrada 
poplatku za prístup do databáz bola vo výške 150 237 € a DPH k faktúre vo výške 29 718 €.
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Prvok 08T0106 – Projekt akvizície knižničných fondov a zbierkových predmetov“:

Názov Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 71 550 0 0 47 000 0 24 550
Skutočnosť 71 550 0 0 47 000 0 24 550

V prvku sa realizovali 3 prioritné projekty:

„Akvizícia knižničných dokumentov“

 Celkom 610 620 630 640 710
Upravený rozpočet 47 000 0 0 47 000 0 0
Skutočnosť 47 000 0 0 47 000 0 0

Prostriedky boli pridelené RO č. 5 a umožnili nakúpiť chýbajúce slovacikálne dokumenty a vzácne his-
torické dokumenty do fondov SNK.

„SNK - Akvizícia zbierkových predmetov“

 Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 5 000 0 0 0 0 5 000
Skutočnosť 5 000 0 0 0 0 5 000

Finančné prostriedky (ČIA 15 671) boli pridelené RO č. 9/KV. Prostriedky boli vyčepané v plnej výške  
na nákup: mg. kazety literárno-dramatických pásiem Ladislava Švihrana (28ks), grafi ky Viliama Chmela 
z cyklu Ľudové piesne, farebný linoryt (5 ks), ilustrácie a vecné pamiatky po Kláre Jarunkovej (5 ks), 
stoličky po E.M.Šoltésovej, petrolejová lampa a tlačiarenský lis, reliéfny portrét Hany Zelinovej (1ks), 
výtvarné a vecné pamiatky po Dr. J. Škultétym (5 ks), ocenenie spisovateľov Vladimíra Ferku a  Hany 
Ferkovej (6 ks), obal na kvetináč (váza1ks), grafi ka od Jany Kiselovej-Sitekovej (1 ks), audio nahrávky 
k spisovateľke Mile Haugovej, rozhlasové relácie Emila Benčíka na CD a elektronická kniha (3 ks). 

„SNK – Akvizícia osobitnej priority: K. Sokol – III. Etapa“

Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 19 550 0 0 0 0 19 550
Skutočnosť 19 550 0 0 0 0 19 550

Finančné prostriedky na investičnú akciu (ČIA 30 484) boli pridelené RO č. 9/KV. Prostriedky boli použité 
na nákup knižných ilustrácií Kolomana Sokola (9 ks) – 4 500 €, a na výtvarné diela K. Sokola a audio na-
hrávky rozhovorov s Kolomanom Sokolom (15 ks) – 15 050 €.  

Prvok 0A90602 – Digitálna knižnica a digitálny archív

Názov Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 14 084 787 750 397 259 955 4 494 623 3 107 8 576 705
Skutočnosť 14 060 134 750 397 259 955 4 469 970 3 107 8 576 705

Prostriedky na projekt boli poskytnuté z prostriedkov EÚ rozpočtovými opatreniami formou refundá-
cie a zálohovej platby v celkovej výške 14 021 017 €, v tom bežné výdavky vo výške 5 456 344 € a kapi-
tálové výdavky vo výške 8 564 673 €. Takto boli aj čerpané.

Okrem prostriedkov EÚ boli na uvedený prvok poskytnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu (ne-
oprávnené náklady) vo výške 63 770 €. Rozpočet a čerpanie je v nasledujúcej tabuľke.
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„Digitálna knižnica a digitálny archív – neoprávnené“

Názov Celkom 610 620 630 640 710

Upravený rozpočet 63 770 0 0 51 738 0 12 032
Skutočnosť 39 117 0 0 27 085 0 12 032

Prostriedky boli rozviazané RO č. 2/KV (ČIA 27 945 – neoprávnené) vo výške 63 769 €.  Pôvodne boli 
tieto prostriedky pridelené v roku 2013. Z prostriedkov bola uhradená úprava a doplnenie technickej 
správy “Rekonštrukcia depozitov v budove SNK“ vo výške 907 €, úhrada 5% korekcie (neoprávnených 
výdavkov – CVO VT Group) vo výške 750 € (klimatizácia- DC), vo výške 175 € (motorgenerátor – DC), vo 
výške 10 199,40 € (skenery),  prostriedky vo výške 0,04 € sa použili na vysporiadanie rozdielu (vznikol z 
titulu zaokrúhľovania) medzi nami vysporiadanou 5 % korekciou v roku 2013 a oznámením o výsledku 
administratívnej kontroly Žiadosti o platbu č. 21120120007222, č.21120120007217 – celkové čerpanie 
KV 12 032 €.

Zostávajúca výška 51 738 € bola v nadväznosti na uznesenie vlády č. 349/2014 (zmena účelu použitia) 
presunutá do bežných výdavkov RO č. 19. Prostriedky boli použité  na úhradu 1 % korekcie (neopráv-
nené výdavky – CVO Tender Media Group) za analytické spracovanie článkov a digitalizáciu dokumen-
tov SNA vo výške  27 085 €. Predpoklad korekcií za rok 2014 nebol naplnený, zostávajúce prostriedky 
vo výške 24 653 €  na základe pripravovaného materiálu na rokovanie vlády mali mať zmenený účel 
použitia. Zmena účelu sa neuskutočnila a prostriedky  nebolo možné použiť na iný účel.

„Digitálna knižnica a digitálny archív-prostriedky EÚ a spolufi nancovanie

 Názov Celkom 610 620 630 640 710
Upravený rozpočet 14 021 017 750 397 259 955 4 442 885 3 107 8 564 673
Skutočnosť 14 021 017 750 397 259 955 4 442 885 3 107 8 564 673

5.3.4.  Výdavky organizácie hradené z Európskych prostriedkov 
 a spolufi nancovanie k nim

Slovenská národná knižnica aj v roku 2014 čerpala prostriedky Európskej únie v rámci národného pro-
jektu Digitálna knižnica a digitálny archív. 
Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA – pracovný názov) ITMS kód – 21120120007

Zmluva o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku bola uzavretá medzi Poskytovateľom - Úra-
dom vlády Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Prijímate-
ľom – Slovenskou národnou knižnicou dňa 7. 3. 2012, Dodatkom č.1 Zmluvy zo dňa 18.12.2013, Dodat-
kom č.2 Zmluvy zo dňa 29.1.2014, Dodatkom č.3 Zmluvy zo dňa 21.5.2014 a Dodatkom č.4 Zmluvy zo 
dňa 2.10.2014.

V zmysle platnej zmluvy o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku č. MK-37/2012-M v znení jej 
dodatkov bola po zmene projektu č.19 schválená suma NFP vo výške 39 715 647,17 €.

Nenávratný fi nančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov pre:

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
Spolufi nancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Prioritná os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
  infraštruktúry
Opatrenie: 2.1. Digitalizácia obsahu pamäťových  a fondových inštitúcií, jeho 
  archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,   
  spracovania a ochrany

Štruktúra prvkov programovej štruktúry ŠR pre SNK je nasledovná:

Medzirezortný program: Informatizácia spoločnosti (kód 0A9)
Podprogram (rezortný): Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
     infraštruktúry
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Prvok (kód) 0A9 0602:   Digitálna knižnica a digitálny archív
Číslo investičnej akcie v RI:  27 945

Nenávratný fi nančný príspevok bol v roku 2014 poskytovaný formou rozpočtových opatrení – kombi-
náciou zálohových platieb a refundácie v celkovej výške 14 021 017 €.

Z rozpočtových prostriedkov kapitoly boli čerpané prostriedky na úhradu neoprávnených vý-
davkov na projekt:

131D, 0A90602 =39 116,98 € (1% korekcia TMG (BV=27 085 €, KV=IA č. 27 945 =
12 031 €)

111, 08S0105 =10 651 € (vratky nezúčtovateľných platieb a vysporiadanie nezrovnalostí na 
základe oznámenia administratívnej kontroly SORO realizovaných z NFP v roku 2012, 2013. 
Vratky boli poukázané na účet PJ MK SR

131C, 08S0503 = 92 373 € (IA č. 21 941 Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko 
SNK Vrútky –  nezaradené do rozpočtu projektu DIKDA + neoprávnené)

Rozpočet a výdavky za rok 2014 vynaložené na projekt podľa jednotlivých zdrojov zobrazuje nasledov-
ná tabuľka:

Zdroj Rozpočet v € Výdavky v €

ERDF- prostriedky EÚ 11S1 5 099 483 5 099 483
ERDF-spolufi nancovanie 11S2 899 909 899 909
ERDF - Pro rata 11S3 0 0
ERDF - prostriedky EÚ (z pred. roka) 13S1 5 459 744 5 459 744
ERDF-spolufi nancovanie (zpred. roka) 13S2 963 484 963 484
ERDF-Pro rata (z pred. roka) 13S3 826 465 826 465
ŠR z r.2013 (1% korekcie) 131D 63 770 0
ŠR (vratky) 111 10 651 10 651
ŠR z r.2012 131C 92 374 92 374
Spolu 14 187 812 14 163 158

Rozpočet a výdavky na projekt z prostriedkov NFP podľa ekonomickej klasifi kácie: 
v €

Ukazovateľ
Skutočnosť

2012

Skutočnosť
rok

2013

Upravený 
rozpočet rok 

2014

Skutočnosť
rok

2014

%
čerpania

4:3 

a 1 2 3 4 5
600 Bežné výdavky 
z toho: 79 026 750 581 5 456 344 5 456 344 100,0

610 Mzdy,platy služ.
príjmy a OOV 8 801 386 581 750 397 750 397 100,0
620 Poistné 
a príspevok do
poisťovní

3 070 133 991 259 955 259 955 100,0

630 Tovary a služby
z toho: 67 155 230 009 4 442 885 4 442 885 100,0

631 Cestovné 
náhrady 179 179

632 Energie voda a 
komunikácie 0 0

633 Materiál 65 920 219 788 171 808 171 808 100,0
634 Dopravné 663 1 089 1 089 100,0
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Ukazovateľ
Skutočnosť

2012

Skutočnosť
rok

2013

Upravený 
rozpočet rok 

2014

Skutočnosť
rok

2014

%
čerpania

4:3 
635 Rutinná 
a štandardná údržba 2 631 51 021 51 021 100,0

636 Nájomné za 
nájom 3 040 30 907 30 907 100,0

637 Služby 1 235 3 887 4 187 881 4 187 881 100,0
640 Bežné transfery 3 107 3 107
642 Transfery jedn. 
a nez. právn. os. 3 107 3 107

700 Kapitálové 
výdavky
z toho: 5 076 677 1 680 125 8 564 673 8 564 673 100,0

710 Obst.kap.ak. 5 076 677 1 680 125 8 564 673 8 564 673 100,0
Výdavky celkom
/BV + KV/ 5 155 703 2 430 706 14 021 017 14 021 017 100,0

Financovanie potrieb projektu NP DIKDA využíva kombináciu systémov zálohových platieb a refun-
dácií. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky projektu na 
základe Žiadostí o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej plat-
by). V rámci systému refundácií sa fi nančné prostriedky poskytujú na základe skutočne vynaložených 
oprávnených výdavkov na projekt a ktoré sú uhrádzané najskôr z vlastných rozpočtových zdrojov 
SNK.

Financovanie kapitálových výdavkov projektu a jednorazových prevádzkových výdavkov sa usku-
točňuje zo systému prijatých zálohových platieb v časových intervaloch v závislosti od plánovaného 
harmonogramu realizácie projektu. Pravidelné bežné prevádzkové výdavky (energie, vodné, stoč-
né,...) a mzdové výdavky zamestnancov, podieľajúcich sa na aktivitách projektu, sa realizujú najmä 
prostredníctvom refundácií.

V roku 2014 sa vyčerpala zálohová platba v hodnote 7 249 126,95 €, ktorá nebola zúčtovaná v roku 2013, 
pričom objem nových prijatých zálohových platieb v roku 2014 predstavoval 5 745 800 €. 

Zároveň sa pre účely ďalšej realizácie projektu OPIS NP1 Digitálna knižnica a digitálny archív vyna-
ložili prostriedky v objeme 14 021 017 €, a to najmä na upgrade páskovej knižnice, nákup technológií 
konzervačného centra, softvérového systému pre krátkodobé a strednodobé operatívne uchováva-
nie digitálneho obsahu a na dátové úložisko a jeho rozšírenie.

Čerpanie nenávratného fi nančného príspevku v roku 2014 v členení na bežné a kapitálové výdavky 
ukazuje nasledovná tabuľka:

zdroj 11S1
zdroj 
11S2

zdroj 
11S3

zdroj 13S1
zdroj 
13S2

zdroj 
13S3

   Celkom

600 Bežné výdavky (BV) 2 490 206 439 448 376 954 1 618 966 285 700 245 070 5 456 344

– z toho:        

610 Mzdy, platy, SP a OOV 565 123 99 728 85 546 0 0 0 750 397

620 Poistné a PDP 195 772 34 548 29 635 0 0 0 259 955

630 Tovary a služby 1 726 971 304 759 261 419 1 618 966 285 700 245 070 4 442 885

640 Bežné transfery 2 340 413 354    3 107

700 Kapitálové výdavky 
(KV)

2 609 277 460 461 394 978 3 840 778 677 784 581 395 8 564 673

– z toho:        

710 Obstarávanie 
kapitálových aktív 2 609 277 460 461 394 978 3 840 778 677 784 581 395 8 564 673

– z toho:        

711 Nákup pozemkov 
a nehmotných aktív 1499874 264684 227042 657 004 115 942 99 454 2 864 000

713 Nákup strojov, 
prístrojov a zariadení 1100939 194283 166654 994832 175558 150592 2 782 858
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zdroj 11S1
zdroj 
11S2

zdroj 
11S3

zdroj 13S1
zdroj 
13S2

zdroj 
13S3

   Celkom

714 Nákup dopravných 
prostriedkov 8464 1494 1282 0 0 0 11 240

717 Realizácia stavieb a ich 
tech. zhod. 0 0 0 13 236 2 336 2 003 17 575

718 Rekonštrukcia 
a modernizácia 0 0 0 2 175 706 383 948 329 346 2 889 000

Výdavky celkom 
(BV+KV)

5 099 483 899 909 771 932 5 459 744 963 484 826 465 14 021 017

Z celkových výdavkov na projekt DIKDA v roku 2014 bolo formou zúčtovania zálohových pla-
tieb zúčtovaných 10 384 230 €. Objem refundácií certifi kovaných v roku 2014 predstavoval sumu 
1 025 570 €. Celkový zúčtovaný (certifi kovaný) objem fi nančných prostriedkov z NFP v roku 2014 bol 
v sume 11 409 801  €, ktorých rozdelenie podľa zdrojov a ekonomických klasifi kácií je nasledovné:

zdroj 
11S1

zdroj 
11S2

zdroj 
11S3

zdroj 
13S1

zdroj 
13S2

zdroj 
13S3

Celkom

600 Bežné výdavky (BV) 2 072 939 365 813 313 791 203 057 35 834 30 738 3 022 171

– z toho:        

610 Mzdy, platy, SP a OOV 565 123 99 728 85 546 0 0 0 750 397

620 Poistné a PDP 195 772 34 548 29 635 0 0 0 259 955

630 Tovary a služby 1 312 044 231 537 198 610 203 057 35 834 30 738 2 011 819

700 Kapitálové výdavky 
(KV) 

2 605 113 459 726 394 347 3 711 611 654 990 561 843 8 387 630

– z toho:        

711 Nákup pozemkov 
a nehmotných aktív 1 499 874 264 684 227 042 657 004 115 942 99 454 2 864 000

713 Nákup strojov, 
prístrojov a zariadení 1 046 439 184 666 158 404 848 890 149 804 128 500 2 516 703

714 Nákup dopravných 
prostriedkov 0 0 0 0 0 0 0

717 Realizácia stavieb 
a ich tech. zhod. 58 800 10 376 8 901 30 011 5 296 4 543 117 927

718 Rekonštrukcia 
a modernizácia 0 0 0 2 175 706 383 948 329 346 2 889 000

Výdavky celkom 
(BV+KV)

4 678 052 825 539 708 138 3 914 668 690 824 592 580 11 409 801

V prípade mzdových výdavkov sú v tabuľke uvádzané čerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na 
zamestnancov pracujúcich v roku 2014 na národnom projekte DIKDA.

Od začiatku realizácie aktivít projektu DIKDA do 31. 12. 2014 boli poskytnuté zálohové platby v kumulo-
vanom objeme 20 045 800 €. Z tohto objemu sa formou zúčtovanie zálohovej platby zúčtovalo 16 064 
245 € a formou refundácie bolo certifi kovaných 1 561 673 €, pričom celkové čerpanie NFP na pro-
jekt DIKDA predstavovalo sumu 17 625 918 €. K 31. 12. 2014 Slovenská národná knižnica zdigitalizovala 
1 218 668 objektov a partner projektu DIKDA Slovenský národný archív 418 461 objektov. V roku 2014 
taktiež začala rekonštrukcia a výstavba Konzervačného a digitalizačného centra knižničných a archív-
nych dokumentov vo Vrútkach. 
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Štruktúra certifi kovaných bežných výdavkov

Štruktúra certifi kovaných kapitálových výdavkov
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Projekt „Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany 
a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva“

Výdavky na vyššie uvedený projekt boli čerpané v rovnakej výške a v  členení, ako boli navýšené na 
mimorozpočtových príjmoch. Výdavky v roku 2014 vo výške 10 189 € boli použité na refundáciu miezd 
a prislúchajúcich odvodov pracovníkov podieľajúcich sa na projekte a na cestovné náhrady, pôvodne 
zaplatené zo ŠR. 

Čerpanie podľa zdrojov je nasledovné:

Príspevok Zdroj Suma v €
ERDF – prostriedky EÚ 11S1 8 661
ERDF – spolufi nancovanie 11S2 1 019
z vlastných zdrojov Žilinskej univerzity  
– spolufi nancovanie a neoprávnené výdavky 14 509
Spolu 10 189

Projekt „Informovanosť o €opeane (elektronická informovanosť- EAWARENESS)“
V roku 2014 neboli čerpané na uvedený projekt žiadne prostriedky.

5.3.5. Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov zapojených 
do plnenia rozpočtu v zmysle § 23 zákona o rozpočtových pravidlách

Použitie mimorozpočtových prostriedkov v celkovej výške 14 737 € v hlavnej kat. 600 – bežné výdavky 
s uvedením poskytovateľa a účelu je nasledovné: 

       

 Poskytovateľ Účel EK Zdroj
Suma 

v €

Žilinská univerzita Žilina na základe 
Zmluvy o partnerstve k realizácii 
projektu č. 26220120061 medzi 
Žilinskou univerzitou Žilina a SNK 
Martin, OP: výskum a vývoj (ERDF 
– prostriedky EÚ)

projekt „Pamäť Slovenska 
– Národné centrum 
excelentnosti výskumu, 
ochrany a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého 
dedičstva“

611 11S1 5 247

621 11S1 267

623 11S1 258

625 11S1 1 309

631 11S1 1 580

11S1 8 661

Žilinská univerzita Žilina na základe 
Zmluvy o partnerstve k realizácii 
projektu č. 26220120061 medzi 
Žilinskou univerzitou Žilina a SNK 
Martin, OP: výskum a vývoj,(ERDF 
– spolufi nancovania)

projekt „Pamäť Slovenska 
- Národné centrum 
excelentnosti výskumu, 
ochrany a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého 
dedičstva“

611 11S2 617

621 11S2 31

623 11S2 31

625 11S2 154

631 11S2 186

11S2 1 019

Žilinská univerzita Žilina na základe 
Zmluvy o partnerstve k realizácii 
projektu č. 26220120061 medzi 
Žilinskou univerzitou Žilina a SNK 
Martin ERDF , OP: výskum a vývoj, 
(z vlastných zdrojov ŽU spolufi n. 
a neoprávnené)

projekt „Pamäť Slovenska 
– Národné centrum 
excelentnosti výskumu, 
ochrany a sprístupňovania 
kultúrneho a vedeckého 
dedičstva“

611 14 308

621 14 16

623 14 15

625 14 77

631 14 93

14 509
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 Poskytovateľ Účel EK Zdroj
Suma 

v €

Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava Likvidácia poistnej udalosti č. 
2090127281,2090137465

634 72e 196

72e 196

EBSCO GmbH, Wien na základe 
darovacej zmluvy

Realizácia 20. 
Medzinárodného seminára 
CASLIN 2014 v dňoch 16.-20. 
Septembra 2014 v Chateau 
Appony, Oponice

637 72a 1 600

Albertina ucime Praha s.r.o. na základe 
darovacej zmluvy 637 72a 1 000

INCAD, spol. s.r.o. Praha na základe 
darovacej zmluvy

637 72a 500

72a 3 100

Prof. EM. Ľubomír Ďurovič, Švédsko na 
základe darovacej zmluvy

Tlač faksimile Bardejovský 
katechizmus z roku 1581 – 
najstaršia slovenská kniha

637 72a 1 252

72a 1 252
CELKOM 14 737

Por. 
č.

Štát/Mesto
 

Podujatie Počet Výdavky
631002

Prínos pre činnosť
organizácie

osôb dní

1/
2014

ČR - Praha Účasť na seminári 
Dagguerreobase

1 3 199 € Propagácia dagerotypií zo zbierok Literárneho 
archívu SNK.

2/
2014

Nemecko - 
Berlín

Účasť na konferen. Unlocking 
sources

1 3 474 € Rozvoj medzinárodnej spolupráce na aktivitách 
kultúrnych inštitúcií súvisiacich s 1. svetovou 
vojnou, na ktorých SNK spolupracuje. Okrem 
prezentácie spustenia portálu Europeana1914-
1918.eu, ku ktorého obsahu SNK v rámci 
Zberných dní projektu v závere roka 2013 
významne prispela, bola významným prínosom 
dohoda o vytvorení slovenskej mutácie portálu, 
ktorú zabezpečí SNK a najmä defi nitívne 
dohodnutie účasti SNK ako asociovaného 
partnera na projekte Europeana Collections 
1914-1918, ktorý realizujú významné národné 
knižnice Európy.

3/
2004

Belgicko -  
Louvain

Oboznámenie sa s 
fungovaním konzorcionálnej 
verzie KIS Virtua v praxi

3 4 2 629 € Zoznámenie sa s technickými a systémovými 
prvkami a funkcionalitami konzorcionálnej verzie 
VTLS VIRTUA

5/
2014

Francúzsko - 
Marseille

Stretnutie Akademického 
výboru Európskej skupiny 
„EBSCO“

1 4 300 € Predstavenie noviniek a pripravovaných zámerov 
spoločnosti EBSCO Publishing. Vyhodnotenie 
doterajších funkcionalít, ktoré používateľské 
prostredie poskytuje používateľom

6/
2014

Maďarsko - 
Budapešť

Výskum dejín kniž.  kultúry 3 6 962 € Získanie nových titulov, ktoré nie sú zachované 
v slovenských pamäťových inštitúciách do 
databázy inorečových kníh vydaných na 
Slovensku v rokoch 1901-1918

7/
2014

Rakúsko  - 
Eisenstadt

Inštalácia a vernisáž výstavy 
Slovenský Sokrates A. F. Kollár

3 1 243 € Prezentácia SNK a jej aktivít v zahraničí

8/
2014

Macedónsko - 
Ochrid

Prezentácia diela Proglasu v 
zastúpení SNK ako vydavateľa 
publikácie v Ochride

1 3 1 070 € Prezentácia SNK a jej aktivít v zahraničí

9/
2014

Turecko - 
Istanbul

„ PATLIB 2O14“ 1 4 134 € Konferencia zameraná na patentové informácie, 
využívanie duševného vlastníctva v knižniciach, 
nové informácie o perspektívach ďaľšieho 
využívania a príblíženia sa používateľom

5.3.6. Vyhodnotenie čerpania fi nančných prostriedkov poskytnutých 
na zahraničné aktivity
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Por. 
č.

Štát/Mesto
 

Podujatie Počet Výdavky
631002

Prínos pre činnosť
organizácie

osôb dní

11/
2014

Poľsko - 
Czestochowa

Prezentácia a príspevok 
Digitálne knižnice na 
Slovensku a digitálne služby 
SNK

2 1 142 € Zviditeľnenie SNK a jej služieb na medzinárodnej 
úrovni

12/
2014

ČR - Praha Metodické konzultácie ku 
tvorbe metodiky spracovania 
hudobných dokumentov

1 3 127 € Získanie poznatkov potrebných pri tvorbe 
metodiky, možnosť konzultácie a diskusie s 
odborníkmi v dannej oblasti

13/
2014

ČR - Praha Účasť na konferencii iAQ 2014 2 5 2 025 € Osobné dohovory s kolegami z významných 
zahraničných inštitúcií o budúcej spolupráci  
pri sledovaní vplyvov znečistenia na stabilitu 
zbierok, ktorú by sme chceli zahájiť hneď 
po vybudovaní konzervačného centra a 
rekonštrukcii depozitov

14/
2014

Rakúsko - 
Eisenstadt

Deinštalácia výstavy 
„Slovenský Sokrates Adam 
František Kollár“ a pracovné 
rokovanie

2 1 187 € Prezentácia SNK a jej aktivít v zahraničí

15,16/
2014

RF - Moskva Účasť na každoročne sa 
konajúcom stretnutí  členov 
CENL (28 th Annual Meeting of 
the Foundation CENL“)

2 4 2 051 € Prínos účasti na rokovaní spočíval v 
medzinárodnej odbornej výmene skúseností 
a nových poznatkov v predmetnej oblasti, 
nadviazaní odborných kontaktov a 
medzinárodnej spolupráce a v reprezentácii SNK 
na medzinárodnej úrovni. Významným prínosom 
sú ponuky na rozvoj odbornej medzinárodnej 
spolupráce v oblasti digitalizácie a uchovávania 
píomného kultúrneho dedičtva, ako aj ponuka 
na účasť v prestížnom Európskom projekte 
Europeany.

17/
2014

ČR - Praha Knižný veľtrh Svět knihy 
2014 - akvizícia zahraničných 
slovacikálnych dokumentov, 
profi lových dokumentov

3 3 160 € Akvizícia zahraničných slovacikálnych 
dokumentov do fondov SNK

19/
2014

ČR - Praha Zaškolenie pracovníkov 
Ochrany fondov, odd.rešt.a 
reparácii na systéme Neschen 
C 500, vstupné a výstupné 
analýzy deacidifi kovaných 
dokumentov

3 5 1 104 € Zaškolenie na neutralizačnom zariadení 
Neschen C500:  prispelo k reálnemu obrazu 
o možnostiach, využití a technologických 
postupoch, ktoré budú využité po vybudovaní 
konzervačného centra.

20/
2014

Nemecko - 
Gotha

Výskum dizertačných tlačí 
slovenských študentov na 
nemeckých univerzitách v 16. 
- 18. storočí

2 12 2 467 € Spracovanie dizertačných prác Slovákov 
študujúcich na nemeckých univerzitách v 
16.-18. storočí, ktoré sú zachované jedine vo 
Forschungsbibliothek Gotha

21/
2014

Maďarsko - 
Budapešť

Výskum dejín kniž. kultúry. - 
prieskum inorečových tlačí 
z územia Slovenska v r. 1901 
- 1918

2 6 869 € Získanie nových titulov, ktoré nie sú zachované 
v slovenských pamäťových inštitúciách do 
databázy inorečových kníh vydaných na 
Slovensku v rokoch 1901-1918

22/
2014

ČR - Praha Akvizicia literárnych 
rukopisov

2 3 213 € Získanie slovacikálnych archívnych dokumentov.

23/
2014

Švajčiarsko - 
Martigny

Oboznámenie sa s 
fungovaním konzorcionálnej 
verzie KIS Virtua v konzorciu 
RERO združujúcom 220 knižníc

4 3 1 168 € Zoznámenie sa s technickými a systémovými 
prvkami a funkcionalitami konzorcionálnej verzie 
VTLS VIRTUA

24/
2014

Francúzsko - 
Lyon

Účasť na pravidelnej 
konferencii IFLA a CENL

2 8 2 442 € Získané informácie umožnia SNK kvalitnejšie 
čeliť výzvam, pred ktorými stojí sektor knižníc, 
t.j. najmä digitalizácia, sprístupňovanie a 
uchovávanie digitálneho obsahu, poskytovanie 
digitálnych služieb či ochrana a uchovávanie 
fyzických fondov.

25/
2014

Luxembursko 
- Luxemburg

Účasť na rokovaní expertnej 
skupiny členských štátov 
Európskej komisie k 
digitalizácii a uchovávaniu 
digitálnych záznamov

1 3 597 € Medzinárodná odborná výmena skúseností 
a nových poznatkov v predmetnej 
oblasti, nadviazanie odborných kontaktov 
a medzinárodnej spolupráce a v reprezentácii 
SNK na medzinárodnej úrovni v orgáne, ktorého 
je SNK členom. Účasť na stretnutí umožnila 
získať prehľad o situácii v oblasti digitalizácie, 
digitálneho uchovávania a súvisiacich oblastiach 
v iných členských štátoch EÚ a zároveň mnohé 
dôležité informácie, ktoré sú priamo využiteľné 
pri strategickom smerovaní Slovenskej národnej 
knižnice. Zároveň bola o postupe digitalizácie 
kultúrneho dedičstva v SR, najmä v rámci 
OPIS, informovaná Európska komisia i členovia 
expertnej skupiny.
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Por. 
č.

Štát/Mesto
 

Podujatie Počet Výdavky
631002

Prínos pre činnosť
organizácie

osôb dní

27/
2014

Španielsko - 
Alicante

Testovanie databázy 
pre osirelé a komerčne 
nedostupné diela

1 4 293 € Získanie poznatkov o funkcionalitách 
pripravovanej databázy osirelých diel a 
testovanie databázy

28/
2014

Švajčiarsko - 
Bern

Účasť na „28th Annual VTLS 
EMEA User´s Group Meeting“

4 4 4 413 € Oboznámenie sa s novinkami  aktualizáciami 
súvisiacimi s knižným systémom Virtua

29/
2014

ČR - Ústí nad 
Labem

Účasť na konferncii 
konzervátorov a 
reštaurátorov

3 4 711 € Oboznámenie sa s novými trendami v oblasti 
reštaurovania a konzervovania

30/
2014

ČR - Vyškov Pracovná stáž v Elsyst 
Engineering zameraná na 
kontrolu a validáciu PSP 
balíkov

3 2 288 € Konzultácie k scanovaniu článkov a doplňovanie 
spoločnosťou Elsyst. Konzultácie s českými 
expertmi o kontrole PSP balíkov

31/
2014

Turecko - 
Istanbul

Účasť na medzinárodnom 
zasadnutí agentúr ISBN a ISMN

1 5 552 € Pre PN sa nekonala

32/
2014

ČR - Brno Doplňovanie bibliograf. 
Záznmov do databázy 
ROMANO a pripravovanej 
Výberovej bibliografi e 
literatúry o Rómoch do r. 
1918

1 6 362 € Získanie nových titulov, ktoré nie sú zastúpené 
v slovenských pamäťových inštitúciách do 
databázy ROMANO

33/
2014

Rakúsko - 
Eisenstadt

Pracovné stretnutie na 
Honorárnom konzuláte v 
Eisenstadte k výstavným 
projektom v roku 2015

2 2 470 € Prezentácia SNK a jej aktivít v zahraničí

34/
2014

ČR - Olomouc Účasť na konferencii 
„Knihovny současnosti 2014“

2 3 171 € Medzinárodná konferencia zameraná na služby 
knižníc. Získanie nových poznazkov v oblasti 
trendov vývoja knižničných služieb.

36/
2014

Maďarsko - 
Budapešť

Výskum dejín knižnej kultúry 
- prieskum a spracovanie 
inorečových tlačí  roky 1901-
1918

3 10 1 967 € Získanie nových titulov, ktoré nie sú zachované 
v slovenských pamäťových inštitúciách do 
databázy inorečových kníh vydaných na 
Slovensku v rokoch 1901-1918

37/
2014

ČR - Brno Návšteva Technického 
muzea v Brne a Moravského 
zemského archívu v Brne

7 2 681 € Získanie informácií k vypracovaniu krízového 
plánu ochrany zbierok v prípade ohrozenia a 
katastrof,  konzultácie k problematike sterilizácie 
dokumentov etylénoxidom

38/
2014

ČR - Praha Návšteva Národní 
knihovny Praha - Oddělení 
biografi ckých studií 
Historického ústavu AV ČR

2 5 195 € Štúdium materiálov pre tvorbu hesiel do VI. Zv. 
BLS

40/
2014

ČR - Praha Návšteva Národní knihovny 
Praha a Národního archívu 
Praha - konzultácie

4 3 374 € Získanie informácií k vypracovaniu krízového 
plánu ochrany zbierok v prípade ohrozenia a 
katastrofa k deacidifi kácii a sterilizácii

41/
014

ČR - Olomouc Rokovanie OPIS, PSP balíky, 
monografi e

3 1 120 € Konzultácie s českými expertmi o PSP balíkoch

42/
2014

Poľsko - 
Varšava

Oboznámenia sa so systémom 
hromadnej úpravy záznamov 
a deduplikácie v KIS Virtua 
a následne s výpožičnými 
službami realizovanými cez 
súborný katalóg NUKAT

2 3 663 € Konzultácie CHAMO, konzorcionálna verzia a 
deduplikaćia.

43/
2014

ČR - Olomouc Účasť na 23. konferencii 
Bibliotheca Antiqua 2014

2 2 192 € Aktívna účasť na konferencii s výsledkami 
výskumov dejín knižnej kultúry na Slovensku

44/
2014

Maďarsko - 
Budapešť

Výskum dejín knižnej kultúry 
- prieskum inorečových tlačí 
z územia Slovenska za roky 
1901-1918

2 6 872 € Získanie nových titulov, ktoré nie sú zachované 
v slovenských pamäťových inštitúciách do 
databázy inorečových kníh vydaných na 
Slovensku v rokoch 1901-1918

45/
2014

ČR - Praha Inštalácia a vernisáž výstavy 
Koloman Sokol

2 4 342 € Prezentácia SNK a jej výstavných aktivít v 
zahraničí

48/
2014

ČR - Hodonín Konzultácie k článkovej 
bibliografi i

2 1 82 € Konzultácia so zástupcami fi rmy Cosmotron – 
téma: obnovenie článkovej bibliografi e v SNK

49/
2014

ČR - Liberec Inštalácia a vernisáž výstavy 
Detvan - Slovenský spolok v 
Prahe

1 4 500 € Prezentácia SNK a jej výstavných aktivít v 
zahraničí

50/
2014

ČR - Praha Prednáška o práci s 
fotografi ou v LA SNK 
študentom katedry 
fotografi e FAMU

1 2 139 € Prezentácia SNK a jej aktivít v zahraničí

51/
2014

ČR - Praha Demontáž a dovoz výstavy 
Koloman Sokol

2 3 447 € Prezentácia SNK a jej výstavných aktivít v 
zahraničí
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Por. 
č.

Štát/Mesto
 

Podujatie Počet Výdavky
631002

Prínos pre činnosť
organizácie

osôb dní

53/
2014

ČR - Praha Metodické stretnutie v NKCR 5 2 567 € Ziskať nové poznatky na zefektívnenie chodu DC

54/
2014

ČR - Praha Pracovné stretnutie V NKCR 
zamerané na chod DC

4 2 542 € Ziskať nové poznatky na zefektívnenie chodu DC 
na vsetkych oddeleniach

  Cudzinci v SNK   223 € Návšteva zahraničných hostí (prezidentka IFLA)

SPOLU 36 133 €

5. 4 Finančné operácie

Finančné operácie v roku 2014 prebiehali na mimorozpočtových účtoch - na účte cudzích prostried-
kov (depozitný účet) ,na účte sociálneho fondu a účte darov a grantov.

5.4.1 Príjmové fi nančné operácie

Počiatočný stav k 1. 1. 2014, podpoložka ekonomickej klasifi kácie 453 – zostatok z predchádzajúcich 
rokov predstavuje celkovú výšku 572 484 €, v tom:

 depozitný účet (účet cudzích prostriedkov) vo výške 566 101 € – prostriedky prevedené na depo-
zitný účet v decembri 2013 na výplatu miezd, odvodov a ostatných peňažných nárokov zamest-
nancov z pracovno-právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou, 

 účet sociálneho fondu vo výške 6 301 € – nevyčerpaný zostatok z roku 2013

 účet darov a grantov vo výške 82 € – nevyčerpané prostriedky od €opeana AWARENESS 

5.4.2 Výdavkové fi nančné operácie

V SNK neprebehli výdavkové fi nančné operácie za sledované obdobie roka 2014.

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov

a.  Bežný účet depozitný

Príjmy v objeme 399 528 € tvorili:

 vo výške 263 332 € prevod miezd za 12/2014 (kat. 610)

 vo výške 129 826 € prevod odvodov prislúchajúcich k vyplateným mzdám za 12/2014 (kat. 620)

 vo výške 3 050 € prevod odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru za 12/2014

 vo výške 2 640 € prevod na odchodné za 12/2014

 vo výške 680 € na nemocenské dávky za 12/2014

Výdavky v objeme 566 472 € tvorili:

 vo výške 331 582 vyplatené mzdy za 12/2013 (kat. 610)

 vo výške 118 309 € odvody do poisťovní prislúchajúce k vyplateným mzdám za 12/2013 
(kat. 620)

 vo výške 5 706 € odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru za 12/2013

 vo výške 7 896 € odchodné za 12/2013 (kat. 642)
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 vo výške 679 € nemocenské dávky za 12/2013 (kat. 642)

 vrátenie zábezpek vo výške 102 300 € menovite:

  – BSP Solution, Bratislava vo výške 50 000  €

  – SOITRON, Bratislava vo výške 50 000 €

  – Ližák, Martin vo výške 300 €

  – CEIBA, St. Boleslav vo výške 1 000 €

  – EXIMA, Banská Bystrica vo výške 1 000 €

b. Bežný účet sociálneho fondu

Príjmy v objeme 29 559 € tvorili:

 tvorba sociálneho fondu vo výške 1,25 % z vyplatených hrubých miezd

Výdavky v objeme 19 500 € tvorili:

 vo výške 19 180 € príspevok na stravovanie zamestnancov

 vo výške 320 € na sociálnu výpomoc pre zamestnancov

c. Bežný účet darov a grantov

Príjmy vo výške 4 352  € :

 darované fi nančné prostriedky na tlač faksimile Bardejovský katechizmus z r. 1581 
od spoluautora Prof. Ľ.Ďuroviča zo Švédska vo výške 1 252 €

 darované fi nančné prostriedky od Albertina icome Praha, na realizáciu 20. Medzinárodného 
seminára CASLIN 2014 vo výške 1 000 €

 darované fi nančné prostriedky od EBSCO GmbH, Viedeň na realizáciu 20. Medzinárodného 
seminára CASLIN 2014 vo výške 1 600 €

 darované fi nančné prostriedky od INCAD, spol. s r.o. Praha 4,na realizáciu 20. Medzinárodného 
seminára CASLIN 2014 vo výške 500 €.

Výdavky vo výške 4 352 €:

 na tlač faksimile Bardejovský katechizmus z roku 1581 vo výške 1 252 €,

 na realizáciu 20. Medzinárodného seminára CASLIN 2014 vo výške 3 100 €
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6. Personálne otázky 

Zhodnotenie zamestnanosti
 

Na rok 2014 bol rozpísaný záväzný limit počtu zamestnancov 246, zmenou záväzných ukazovateľov 
štátneho rozpočtu na rok 2014 bol limit zvýšený o 124 osôb na 370 v nadväznosti na plnenie úloh, 
vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 74 zo dňa 21. januára 2009, ktorým sa v rámci medzirezortného 
programu OPIS zabezpečuje prioritná os 2. 

Slovenská národná knižnica dosiahla k 31.12.2014 fyzický stav zamestnancov 364, z toho 256 žien. 
Skutočný priemerný evidenčný počet zamestnancov bol 362 a priemerný evidenčný počet zamest-
nancov prepočítaný k 31.12.2014 362,1 a za rok 2014 dosiahol 338,6. 

Z fyzického stavu zamestnancov k 31.12.2014 je sedem zamestnancov zamestnaných na skrátený 

pracovný úväzok.

 podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 441/2013 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme (základná stupnica) sú odmeňované pracoviská zabez pečujúce eko-
nomickú, fi nančnú a technickú agendu, personálnu a sociálnu agendu, obslu hu strojov a zariadení ako 
aj skladoví robotní ci - 78 zamestnancov,

 podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme (osobitná stupnica) sú odmeňovaní odborní pracovní ci SNK a múzeí (Literárne 
múzeum, Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch) - 278 za mestnancov,

 podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme (osobitná stupnica výskumných a vývojových zamest nancov) sú odmeňovaní 
6 odborní zamest nanci SNK,

 podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z.z. o odme ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme sú osobným pla tom odmeňovaní 2 zamestnanci.

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2014 bol vo výške 1 739 272 € a rozpočtovými opatreniami v 
roku 2014 bol navýšený na limit 1 966 753 €. Rozpočet mzdových prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
bol k 31. 12. 2014 čerpaný vo výške 1 966 753 €, čo predstavuje 100,00%.

V mzdových prostriedkoch boli vyplatené aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov v členení: 
 prostriedky použité na projekt „Digitálna knižnica a digitálny archív“, kód projektu 21120120007, 

vo výške 750 396,04 €,

 prostriedky poukázané hlavným partnerom Žilinská univerzita – refundácia nákladov na projekt 
„Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúr-
neho a vedeckého dedičstva“ (Projekt excelentnosti) vo výške 6 172,64 € .

Skutočná priemerná mzda k 31. 12. 2014 je 670 € a skutočná priemerná mzda vrátane vyplatených 
mimorozpočtových prostriedkov je 484 €. 

Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP boli rozpísané vo výške 619 067 €, rozpoč-
tovými opatreniami boli navýšené na 688 418 €. Čerpanie uvedených prostriedkov zo štátneho roz-
počtu bolo vo výške 668 418 €, čo predstavuje 100,00% schváleného rozpočtu. 

Štruktúra zamestnancov

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2014

Členenie Počet

Odborní zamestnanci 283

Administratívni zamestnanci 42

Ostatní 39

Spolu 364
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Kvalifi kačná štruktúra zamestnancov SNK k 31.12.2014

Vzdelanie Celkom z toho ženy

VŠ – III. stupeň 11 6

VŠ – II. stupeň 156 112

VŠ -–I. stupeň 22 17

VOV 1 1

ÚSO 152 111

SO 21 9

Z 1 –

Spolu 364 256

Veková štruktúra zamestnancov SNK k 31.12.2014

Vek Celkom z toho ženy

Od 18 - 25 rokov 40 28

Od 26 - 30 rokov 54 32

Od 31 - 40 rokov 66 43

Od 41 -50 rokov 88 63

Od 51 - 59 rokov 85 68

Nad 60 rokov 31 22

Spolu 364 256

Priemerný vek zamestnancov SNK v roku 2014 bol u žien 43,01 rokov a u mužov 40,47 rokov.

Sekcia Fyzický stav k 31.12.2014

Generálny riaditeľ 1

Kancelária generálneho riaditeľa 17

Odbor fi nancií a plánovania 19

Odbor prevádzky a investícií 28

Digitalizačné centrum 87

Odbor IKT 15

Národná bibliografi a 62

Služby 31

Ochrana fondov 47

Odbor správy a výskumu 
pôvodných prameňov

33

Odbor správy HKD a HKF 5

Odbor múzeí 19

Spolu 364

V Slovenskej národnej knižnici k 31.12.2014 bolo 32 vedúcich zamestnancov, z toho 21 žien.
Na materskej a rodičovskej dovolenke evidujeme 14 zamestnankýň. 31 zamestnancov poberá sta-

robný dôchodok, 6 zamestnancov výsluhový dôchodok a 14 zamestnancov je poberateľmi invalidné-
ho dôchodku.
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Organizačná štruktúra Slovenskej národnej knižnice

Od 1. januára 2013 nadobudol v Slovenskej národnej knižnici účinnosť nový Organizačný poriadok, 
ktorý je základný vnútorný organizačným predpis SNK určujúci vnútorné členenie SNK, rozsah opráv-
není a zodpovednosti vedúcich zamestnancov a rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných 
útvarov.
K 31.12.2014 sa Slovenská národná knižnica členila na tieto organizačné útvary :

Generálny riaditeľ SNK (1 SPM)

Odbor Kancelária generálneho riaditeľa SNK (18 SPM)
Riaditeľ odboru (1 SPM) 
Ostatní zamestnanci kancelárie (2 SPM)
Projektová kancelária (spolu 4 SPM)
Referát pre styk s médiami a verejnosťou (spolu 5 SPM)
Referát pre ľudské zdroje (spolu 6 SPM)

Odbor fi nancií a plánovania (spolu 23 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Finančné oddelenie (16 SPM)
Právne oddelenie (5 SPM)
Plánovanie a copyright (1 SPM)

Odbor prevádzky a investícií (spolu 30 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Investičné oddelenie (3 SPM)
Oddelenie prevádzky a majetku (20 SPM)
Tlačiareň (6 SPM)

Odbor Digitalizačné centrum (spolu 91 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Zamestnanci odboru (90 SPM)

Odbor IKT (spolu 16 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Helpdesk a správa HW (3 SPM)
Správa systémov (9 SPM)
Správa aplikácií (3 SPM)

Odbor Národná bibliografi a (spolu 62 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Oddelenie doplňovania (16 SPM)
Oddelenie spracovania seriálov (10 SPM)
Oddelenie spracovania kníh a špeciálnych dokumentov (22 SPM)
Oddelenie spracovania starých tlačí (13 SPM)

Odbor Služby (spolu 31 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Oddelenie pre rozvoj knižničného systému (5 SPM)
Oddelenie analógových služieb (8 SPM)
Oddelenie digitálnych služieb (8 SPM)
Oddelenie študovní (9 SPM)

Odbor Ochrana fondov (spolu 53 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Oddelenie prípravy dokumentov (14 SPM)
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Oddelenie reštaurovania a reparácií, sterilizácie a deacidifi kácie (10 SPM)
Oddelenie ochrana a správa depozitov (25 SPM)
Výskum a vývoj (3 SPM)

Odbor správy a výskumu pôvodných prameňov (spolu 34 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Literárny archív (18 SPM)
Národný biografi cký ústav (15 SPM)

Odbor správy HKD a HKF (spolu 6 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Zamestnanci odboru (5 SPM)

Odbor múzeí (spolu 19 SPM)

Riaditeľ odboru (1 SPM)
Oddelenie Literárne múzeum (11 SPM)
Oddelenie Slovanské múzeum A. S. Puškina (7 SPM)

Aktivity zamerané na rozvoj ľudských zdrojov 

V súvislosti s uplatňovaním Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe máme skrátený pra-
covný čas zamestnancov na 37,5 hodín týždenne. U zamestnancov, ktorí majú dvojzmennú prevádzku 
je pracovný čas 36,25 hodín týždenne a v nepretržitej prevádzke najviac 35 hodín týždenne. V záujme 
zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov pri rovnomernom rozvrh-
nutí pracovného času máme v SNK zavedený pružný pracovný čas. 

Základnú výmeru dovolenky zamestnancov upravuje KZ vyššieho stupňa na príslušný rok v rozsahu 
o jeden týždeň dlhší než je minimálna výmera dovolenky ustanovená v § 103 ods. 1 a ods. 2 ZP.

V uplynulom kalendárnom roku sme zamestnávali formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru 21 zamestnancov, z toho bolo 8 dohôd o vykonaní prace, 7 dohôd o pracovnej
činnosti a 6 dohôd o brigádnickej práci študentov.

Aj naďalej sme pokračovali v zamestnávaní uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Martine na základe Dohody uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a násl. Zá-
kona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení. Dobrovoľnícku činnosť vykonávalo 
v SNK celkom 38 uchádzačov o zamestnanie.

V rámci národného projektu fi nancovaného z Operačného programu Informatizácia spoločnosti - pro-
jekt Digitálna knižnica a digitálny archív sme prijali 62 zamestnancov, prevažne absolventov škôl, neza-
mestnaných z Úradu práce, ako aj ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí majú v tomto regióne najmen-
šiu reálnu šancu nájsť uplatnenie. Väčšia časť projektu sa realizuje v detašovanom pracovisku vo Vrút-
kach, kde zamestnanci môžu pracovať v zrekonštruovanej budove, ktorá spĺňa najvyššie štandardy.

Oblasť starostlivosti o zamestnancov 

V Slovenskej národnej knižnici umožňujeme a podporujeme zvyšovanie kvalifi kácie zamestnancov, za 
tým účelom ich vysielame na kurzy, školenia, semináre, prípadne iné vzdelávacie aktivity.

Vzdelávanie zamestnancov sme realizovali na základe aktuálnej potreby. V uplynulom roku sa 84 
zamestnancov, z toho 67 žien zúčastnilo viacerých kurzov a seminárov na rozličné témy podľa pracov-
ného zamerania a potrieb účastníkov. Boli orientované na všeobecne záväzné právne normy, resp. ich 
novely a predpisy, ktorými sa riadia príslušné činnosti a aplikujú zákonné normy v daných oblastiach.

SNK zabezpečuje závodné stravovanie v náhradných priestoroch na JLFUK s možnosťou výberu via-
cerých druhov jedál vrátane poskytovania nápoja, ako i verejné stravovanie pre zamestnancov mimo 
Martina a budovy SNK formou stravných lístkov. 

V roku 2014 sme zabezpečovali a kontrolovali dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
vnútorných smerníc a prijatých opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochra-
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ny pred požiarmi, civilnej ochrany. Vykonali sme pravidelné oboznamovanie vedúcich zamestnancov 
a ostatných zamestnancov o BOZP v zmysle §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších 
predpisov a o ochrane pred požiarmi. Na záver oboznamovania zamestnancov, sme overili ich vedo-
mosti písomným testom. Priebežne sme vykonávali oboznamovania zamestnancov externých fi riem 
vykonávajúcich prácu v SNK. Na jednotlivých pracoviskách sa v pravidelných intervaloch vykonávala 
námatková dychová skúška požitia alkoholuu zamestnancov. V objektoch bola vykonaná pravidelná 
ročná kontrola pojazdných a prenosných hasiacich prístrojov, kontrola zariadení a príslušenstva na 
dodávku k haseniu požiarov, tlakové skúšky požiarnych hadíc. Na úseku CO bola vykonaná sumárna 
inventarizácia vypožičaného materiálu CO.
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7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

V roku 2014 boli v SNK vykonané nasledovné kontroly:

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom,   Nitrianska cesta 1483/80, 
958 01 Partizánske. Predmetom kontroly bola následná kontrola, preverenie splnenia opatrení ulože-
ných pri komplexnej protipožiarnej kontrole.

Uložené opatrenia boli splnené v celom rozsahu.

2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine, ul. Viliama Žingora 30, 036 01 Mar-
tin. Predmetom kontroly: bola komplexná protipožiarna kontrola v budovách SNK Martin, Námestie 
J. C. Hronského 1, Martin

V rámci výkonu predmetnej kontroly neboli Slovenskej národnej knižnici vyrúbené žiadne pokuty ale-
bo iné sankcie. Bolo  identifi kované  nasledovné nedostatky:

 súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi nie je dokumentácia o požiarnobezpečnostnej 
charakteristike užívaných stavieb na objekt SNK,

 v požiarnom poriadku pre plynovú kotolňu v Literárnom múzeu, pracovisko Depozitu a v budove 
SNK Odd. reštaurovania a reparácie,  chýbajú požiarnotechnické charakteristiky horľavých mate-
riálov a kvapalín nachádzajúcich sa na pracovisku,

 v tlačiarni v hlavnej budove nie sú rozmiestnené hasiace prístroje v potrebnom počte a druhu so 
zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru,

 podľa odbornej prehliadky elektrickej požiarnej signalizácie, hlavná budova SNK, na 2. poschodí - 
katalógy, sú nefunkčné 2 požiarne hlásiče, na 11. poschodí z východnej strany 3 požiarne hlásiče, 
na 12. poschodí z východnej strany 1 požiarny hlásič a na tom istom poschodí zo západnej strany 
je nefunkčný 1 požiarny hlásič,

 ústredňa elektr. požiarnej signalizácie nie je umiestnená v mieste s trvalou obsluhou a nie je za-
bezpečený prenos signalizácie na toto miesto.

 tri vonkajšie podzemné hydranty pri hlavnej budove SNK nie sú označené červenou farbou,

 prístupová komunikácia pre príjazd vozidiel hasičských jednotiek k hlavnej budove zo západnej 
strany nie je trvale voľná a nemá šírku najmenej 3 metre.

 v objekte SNK Vrútky na pracoviskách skenovania a digitalizácie pre označenie umiestnenia a prí-
stupu k prenosným hasiacim prístrojom neboli použité značky požiarnej ochrany,

 náhradný napájací zdroj elektrickej požiarnej signalizácie tvorený batériami sa neprevádzkuje 
a neudržuje v trvale nabitom stave,

 v priestoroch skladu a kotolne sa nachádza elektrotepelný spotrebič (elektrická jedno platnička 
ETA), ktorá je v zlom technickom stave. Vylúčiť elektrospotrebič z používania.

3. Správa fi nančnej kontroly Košice a SORO pre OPIS. Predmetom kontroly bolo overenie skutočnej 
dodávky technologických zariadení, v rámci projektu č. 2110120007 v súlade s faktúrami zahrnuté do 
žiadosti o platbu č. 2110120007206 s podpornou dokumentáciou.

Predmetnou kontrolou  neboli zistené rozdiely medzi fakturovanými dodávkami zariadení, softvéru 
a skutočným stavom.

4. Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava vykonalo  následný vnútorný audit po 
systémovom audite a audite zhody vedený pod č. 14P04, ktorého cieľom bolo overiť  zohľadnenie 
odporúčaní a plnenie opatrení z vykonaného auditu č. 13P01 v Slovenskej národnej knižnici.   

Čiastkové ciele:    
 Overenie a zhodnotenie zohľadnenia odporúčaní vnútorných audítorov pri spracovaní plánu 

opatrení z vnútorného auditu č. 13P01 v Slovenskej národnej knižnici;   
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  Overenie a zhodnotenie plánu opatrení prijatého generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej 
knižnice na základe výsledkov vnútorného auditu č. 13P01 v Slovenskej národnej knižnici

V rámci výkonu predmetnej kontroly boli identifi kované riadiace a kontrolné mechanizmy, ktorých 
funkčnosť bola hodnotená ako nedostatočná. Ide najmä o zabezpečenie súladu medzi jednotlivými 
internými aktmi riadenia rovnakého stupňa, ale tiež o zabezpečenie súladu so všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi (predovšetkým s pracovným poriadkom, s organizačným poriadkom). Taktiež 
boli zistené systémové nedostatky v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami. Ide napr. o ne-
dostatky týkajúce sa predbežnej a priebežnej fi nančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o fi -
nančnej kontrole a vnútornom audite, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Nebola preukázaná 
dostatočná funkčnosť niektorých mechanizmov vyplývajúcich z ustanovení zákona č.  431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. V oblasti správy majetku štátu, SNK nemala 
v čase výkonu kontroly vo svojej správe pozemok s parc. CKN č. 146/7, vedený na na LV č. 6806 k.ú. Mar-
tin, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1124 m2, v majetkovom podiele 27/72 z celku. Nedostatky 
sa týkali i registratúrneho poriadku SNK, v ktorom boli uvádzané neaktuálne organizačné útvary, neak-
tuálne interné smernice i slovenské technické normy a registratúrny plán nemal zadefi nované lehoty 
pre uchovávania viacerých dokumentov špecifi kovaných v zákone č. 431/2002 Z.z.   

Za účelom odstránenia nedostakov prijala SNK plán opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 
auditom, plnenie ktorého bolo zabezpečené sčasti v roku 2013 ako i v priebehu celého roka 2014. Do 
konca roka 2014 boli splnené všetky zistenia.

5. Ministerstvo vnútra SR, Krížkova 7, 811 04  Bratislava vykonalo tematickú kontrolu zameranú na 
dodržiavanie § 9 a § 10 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a  dodržiavanie § 27 až 39 vyhl. MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov.

V  kontrolovanom archíve neboli v zásade zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpi-
sov ani interných aktov vydaných na ich základe. Napriek tomu boli vydané opatrenia na odstránenie 
nedostatkov: 

  
 uzatvoriť všetky tri prírastkové knihy ku koncu roka 2014 a od roka 2015 používať jednotnú knihu 

prírastkov;    

  pripraviť podklady pre aktualizáciu ústrednej evidencie archívnych pomôcok ministerstva.

Vydané opatrenia boli SNK splnené v plnom rozsahu.

6. Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava. Predmetom kontroly: bolo dodržiavanie 
ustanovení zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a z neho vyplývajúcich všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

Kontrolný subjekt vykonanou kontrolou nezistil žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych 
predpisov, interných riadiacich aktov alebo vnútorných právnych predpisov vydaných na ich zákla-
de.

7. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09  Žilina vykonal kontrolu staveniska stavby -Rekonštrukcia 
depozitov Slovenskej národnej knižnice, Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, Mar-
tin. Výkon inšpekcie práce v kontrolovanom subjekte bol zameraný na kontrolu plnenia si povinností 
SNK v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požia-
davkách na stavenisko.

Výsledkom kontroly bolo zistené že  za predchádzajúce 3 roky nebola vykonaná inšpekcia práce za-
meraná na ochranu dodržiavania predpisov týkajúcich sa dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v kontrolovanom subjekte.  Ďalej stavebník nezabezpečil, aby zhotoviteľ stavby - spoločnosť 
HORNEX a.s., so sídlom v Bratislave, na stavenisku dodržiaval predpisy o BOZP.

SNK prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov.
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8. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Výdavky na prevádzku budov podľa stredísk vyjadruje tabuľka

Ekonomická klasifi kácia
Sledovanie objektov – názov 

SNK
Martin

LM
Martin

Múzeum
Brodzany

Kaštieľ
Diviaky

Detaš.prac.
Vrútky

 Spolu

 a 1 2 3 4 5
Výdavky na prevádzku 
budovy spolu 774 222 103 839 74 150 38 932 57 392 1 048 535 

z toho:
610 – mzdy údržbárov 13 129 5 979 14 294 5 762 8 081 47 245 
620 – poistné a príspevok  
do       

poisťovní k uvedeným 
mzdám 4 588 2 090 4 996 2 014 2 824 16 512 

632 – energie, vodné, 
stočné 323 053 31 444 33 577 17 080 27 830 432 984

633 – materiál na prevádzku 
budov 6 370 584 901 57 259 8 171

635 – opravy a údržba 
budov 233 923 48 331 10 666 12 497 3 665 309 082

637 – služby týkajúce sa 
budov 193 159 15 411 9 716 1 522 14 733 234 541

zabezpečované dodávat. 
spôsobom *       

*(upratovanie, dezinfekcia, deratizácia, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení v budove, 
odhadzovanie snehu, ochrana objektov, odvoz odpadu, požiarna ochrana, čistenie kanalizácie, 
kosenie trávnatých plôch, meranie vlhkosti budovy a pod.)
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Slovenská národná knižnica má evidovaný k 31.12.2014 dlhodobý majetok v obstarávacej hodnote 
36 686 009 € a v zostatkovej hodnote 19 753 595 €.Tvorí ho :

Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene 6 045 844 € a v zostatkovej cene 3 339 798 €, z toho 
:

 softvér v nadobúdacej cene 2 975 404 € má zostatkovú hodnotu 1 831 143 €

 oceniteľné práva /licencie/ v nadobúdacej cene 1 660 440 € a v zostatkovej cene 98 656 €

Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 29 671 679 € a v zostatkovej cene 15 469 325 €, 
z toho:

 pozemky v obstarávacej a zostatkovej cene 1 032 576 €

 stavby v obstarávacej cene 11 551 585 € majú zostatkovú hodnotu 6 292 369 €

 samostatné hnuteľné veci a súbory majú obstarávaciu cenu 15 441 216 € a zostatkovú hodnotu 
6 674 398 €

 dopravné prostriedky v obstarávacej cene 217 695 €  so zostatkovou hodnotou 41 375 € obstara-
nie dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 428 607 € zahŕňa:

 vypracovanie projektovej dokumentácie – núdzové osvetlenie v budove SNK vo výške 2 150 €

 vypracovanie projektovej dokumentácie – oprava schodiska ku SNK Martin vo výške 3 300 €

 konštrukčné riešenie nových regálov v SNK – depozitov vo výške 907 €

 na 1.historickú budovu Matice slovenskej digitálne zameranie a spracovanie 3D fasád, stavebno 
– technický posudok, projektovú dokumentáciu, zistenie existujúcich inžinierskych sietí, architek-
tonicko-historický výskum objektu, dendrologický prieskum vo výške 59 038 €

 doplnenie elektroinštalácie a napojenie elektrických obvodov na záložný zdroj v prevádzke Vrút-
ky vo výške 172 €

 statický posudok, úpravu projektu, autorský dohľad stavby Detašované pracovisko Vrútky celkom 
vo výške 7 449 €

 vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby Detašované pracovisko SNK, Vrútky vo 
výške 31 215 €

 za dielčiu dodávku technologického zariadenia – sterilizátora vo výške 1 311 087 €

 za materiál, manipulačná technika vrámci projektu DIKDA vo výške 13 289 €

 

Prenajatý majetok a majetok vedený na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2014

1.  Drobný hmotný majetok 1 630 068 €

2.  Drobný nehmotný majetok  80 829 €

3.  Drobný hmotný majetok - OPIS 191 559 €

4.  Časopis Knižnica r.2005 – 2014 1 652 €

5.  Zbierkové predmety LM 239 651 €
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6.  Zbierkové predmety Brodzany 41 422 €

7.  Zbierkové predmety SNK 1 394 €

8.  Archiválie LA 526 542 €

9.  Archiválie LM 694 €

10. Čítačka na čipové karty 333 €

11. Počítač na rešerše 1 695 €

12. Darované zbierkové predmety LM 27 970 €

13. Darované zbierkové predmety  Brodzany 900 €

14. Špeciálny materiál civilnej ochrany 1 780 €

15. Výstava M.Hodžu 5 391 €

16. Výstava J.Cincík 20 850 €

17. Výstava I.Krasko 2 039 €

18. Výstava Cithara Sanctorum 3 318 €

19.Výstava M.Kukučín 13 823 €

20. Výstava Fotog.a etnogr. P.Socháň 9 564 €

21. Výstava Cesta Slovenskej knihy 47 599 €

22. Expozícia LM 149 877 €

23. Expozícia v múzeu Brodzany 36 378 €

24. Billboard 2 656 €

25. Výstava 150.výročie Memoranda slovenského národa 10 030 €

26. Výstava Detvan v Prahe 9 875 €

27. Výstava A.Bernolák 11 744 €

28. Výstava Š. Osuský 6 600 €

29. Výstava L.Novomeský 4 290 €

30. Výstava Slováci vo fotografi i 3 452 €

31. Výstava A.Baníka 1 240 €

32. Výstava Obraz I.svetovej vojny 5 000 €

33. Výstava Slávme to spoločne, Silan 4 990 €

Nehnuteľné kultúrne pamiatky v správe Slovenskej národnej knižnice

1.  Kaštieľ Diviaky v nadobúdacej hodnote 135 321 €

2.  Park v kaštieli Diviaky v nadobúdacej hodnote 21 730 €

3.  Kaštieľ Brodzany v nadobúdacej hodnote 439 324 €

4.  Park a 3 mostíky v Brodzanoch v nadobúdacej hodnote 47 126 €

5.  Kaplnka v Brodzanoch v nadobúdacej hodnote 12 779 €

6.  Slovenské národné literárne múzeum v nadobúdacej hodnote 150 223 €
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Pohľadávky

Stav pohľadávok k 31.12.2014 celkom je 36 231 €, z toho:
1. pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov /účet 316/ 
vo výške, z toho: 31 531 €

 – tuzemské 31 235 €

 – zahraničné 296 €

2. pohľadávky voči zamestnancom vo výške 856 €

3. iné pohľadávky vo výške 3 844 €

Stav pohľadávok do lehoty splatnosti k 31. 12. 2014 celkom 
vo výške 4 552 € tvoria:

1. tuzemské pohľadávky vo výške 2 151 €

2. zahraničné pohľadávky vo výške 0 €
3. pohľadávky voči zamestnancom tvoria pohonné látky 
v nádržiach služobných áut SNK vo výške 856 €

4. iné pohľadávky 1 545 €

Stav pohľadávok po  lehote splatnosti k 31. 12. 2014 celkom 
vo výške 31 679 € tvoria:

1. tuzemské pohľadávky vo výške 29 083 €

2. zahraničné pohľadávky vo výške 296 €
3. iné pohľadávky vo výške platobné rozkazy voči čitateľom 
za nevrátené knihy 2 300 €

Stav pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti celkom 
vo výške 36 231 €:

do 1 roka 9 978 €

od 1 – 5 rokov 15 230 €

po 5 rokoch 11 023 €

Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané upomienkami I, II, pokusom o zmier.
Všetky pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok sa vymáhajú súdnou cestou.

Záväzky

1. Dlhodobé záväzky k 31.12.2014 tvoria záväzky zo sociálneho fondu vo výške 16 360 €

2. Krátkodobé záväzky k 31.12. 2014 celkom vo výške 686 888 € :

a. tuzemské záväzky /321/ 282 063 €

b. zahraničné záväzky (321) 0 €

c. záväzky súvisiace s výplatou miezd zamestnancov 
za mesiac december 2013 (331,336,333,342,343,379) 404 735 €

d. transfery a ost.zúčt. so subj.mimo VS 82 €

e. prijaté preddavky 8 €
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Záväzky podľa lehoty splatnosti :

Záväzky do lehoty splatnosti celkom 703 248 €

tuzemské záväzky /321/ 282 063 €

zahraničné záväzky (321) 0 €

záväzky súvisiace s výplatou miezd zamestnancov za mesiac 
december 2012 (331,336,333,342,343,379) 404 735 €

transfery a ost. zúčt. so subj.mimo VS 82 €

prijaté preddavky 8 €

Záväzok zo sociálneho fondu 16 360 €

Záväzky po lehote splatnosti celkom 0 €. 0 €

Stav záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti :
vo výške 703 248 €

do 1 roka 686 888 € 

od 1 – 5 rokov  16 360 €

po 5 rokov  

Dlhodobý hmotný majetok – neupotrebiteľný 

Počet 
ks 

Názov Obst.cena Zost.cena Zdôvodnenie *

1 Čítačka mikrofi lmová GIDEON 
1000 6 688,12 0,00  neopraviteľná

1 Notebook COMPAQ 
N 110C 2 355,31 0,00  neopraviteľný

1 Počítač P 1,1 5 027,09 0,00  neopraviteľný

1 Tlačiareň Tally – T 6045 8 311,03 0,00 neopraviteľná

1 Tlačiareň LJ HP 5500n 5 974,47 0,00 neopraviteľná

1 Počítač Integra 7200 2 092,36 0,00 neopraviteľný

1 Počítač Integra 7200 2 092,36 0,00 neopraviteľný

1 Notebook SONY VAIO 2 987,12 0,00 neopraviteľný

1 Notebook SONY VAIO 2 987,12 0,00 neopraviteľný

1 Tlačiareň LJ HP 4000 2 119,00 0,00 neopraviteľná

1 Notebook Think Padx 301 2 894,85 0,00 neopraviteľný

1 Notebook Think Padx 300 1 761,38 0,00 neopraviteľný

 SPOLU 45290,21 0,00

Prehľad o neupotrebiteľnom a prebytočnom dlhodobo hmotnom 
a nehmotnom majetku k 31. 12. 2014 (v €)
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Dlhodobý nehmotný majetok – neupotrebiteľný

Počet ks Názov Obst.cena Zost.cena Zdôvodnenie *

a b 1 2 3

  žiadny    

 SPOLU   

Dlhodobý hmotný majetok – prebytočný

Počet ks Názov Obst.cena Zost.cena Zdôvodnenie *

a b 1 2 3

  žiadny    

 SPOLU   

Dlhodobý nehmotný majetok – prebytočný

Počet ks Názov Obst.cena Zost.cena Zdôvodnenie *

a b 1 2 3

  žiadny    

 SPOLU   

* podľa návrhov na vyradenie
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9. Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavné ciele organizácie sú stanovené v súlade s poslaním Slovenskej národnej knižnice, ktorá je v zmysle 
zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v platnom znení a svojej zriaďovacej listiny z roku 2000 v znení ne-
skorších zmien a doplnkov národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, in-
formačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografi ckej, literárnomúzejnej, 
literárnoarchívnej a biografi ckej činnosti.

Jej základným poslaním je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných techno-
lógií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, 
ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy, archívne fondy a múzejné zbierkové predmety so vzťahom 
k dokumentácii vývoja slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umenia, ako aj databázy z týchto oblastí, 
a tým uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby ľudí a napomáhať ich 
celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

V rámci plnenia prioritných úloh sa SNK v roku 2014 podieľala na:

 Realizácii Stratégie rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnove ich národnej infraštruktúry 
v rezorte kultúry.

 Realizácii Komplexného programu ochrany historických knižničných dokumentov, historických 
knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva SR.

 Zabezpečovaní udržateľnosti národného projektu MK SR Informatizácia knižníc - verejný internet 
v knižniciach SR, spolufi  nancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

 Pokračovaní realizácie projektu Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G).

 Realizácii Slovenskej knižnice (http://www.kis3g.sk) v rámci projektu KIS3G.

 Zabezpečovaní distribúcie a údržby knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice 
(KISMaSK).

 Zabezpečovaní udržateľnosti národného projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením 
vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane ich modernizácie, spolufi nancovaného zo 
štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

 Zabezpečovaní udržateľnosti projektu Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, 
Vrútky, spolufi  nancovaného z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho fi nančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

 Realizácii národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, spolufi nancovaného zo 
štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

 Zabezpečovaní budovania systémov na dlhodobé uchovávanie a sprístupňovanie digitálneho 
obsahu pre pamäťové a fondové inštitúcie.

 Plnení cieľov a aktivít Európskej knižnice TEL, Európskej digitálnej knižnice Europeana a Svetovej 
digitálnej knižnice WDL

 Zabezpečovaní rozvoja knižničných a informačných zdrojov.

 Budovaní Súborného katalógu knižníc SR.

 Zabezpečovaní komplexnej ochrany a úplnosti slovacikálneho konzervačného fondu.

 Plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona o knižniciach, zriadovacej listiny a platných zmluvných 
vzťahov.
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10. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2014

Slovenská národná knižnica je vrcholná štátna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá plní úlo-
hy stanovené zákonom o knižniciach a zriaďovacou listinou.

Slovenská národná knižnica je štátna rozpočtová organizácia. Hlavným zdrojom fi nancovania činnosti 
SNK je štátny rozpočet, významný podiel prostriedkov na rozvoj v roku 2014 však pochádzal aj z mimoroz-
počtových zdrojov, najmä z prostriedkov nenávratného fi nančného príspevku na realizáciu národného 
projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA).

V rámci strategickej priority Adaptácia na digitálnu budúcnosť je cieľom digitalizácia podstatnej časti
fondov SNK. Napĺňa sa prostredníctvom implementácie národného projektu DIKDA, ktorý je  spolufi nanco-
vaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti, ktorý bol schválený a realizuje sa od roku 2012. Významným míľnikom v pro-
jekte DIKDA bolo začatie stavebných prác jednak na stavbe detašovaného pracoviska SNK vo Vrútkach, 
ktoré slúži ako Digitalizačné centrum SNK a po ukončení stavebných prác bude slúžiť aj ako konzervačné 
centrum SNK, a zároveň na rekonštrukcii depozitov v sídelnej budove SNK na jeseň 2014. Digitalizačné 
centrum vo Vrútkach  je v prevádzke od jesene 2012 a k 31. 12. 2014 bolo v rámci neho zoskenovaných 
1 218 668 objektov. V máji 2014 sa v rámci realizácie národného projektu začalo tiež s digitalizáciou ar-
chívnych dokumentov Slovenského národného archívu, pričom k 31. 12. 2014 bolo zdigitalizovaných 418 
461 objektov z plánovaného počtu 1 267 400 objektov. V druhej polovici roku 2014 bola kompletne 
dobudovaná technologická infraštruktúra masovej digitalizácie v SNK po hardvérovej aj softvérovej 
stránke. V októbri 2014 boli tiež dodané významné súčasti technológie konzervačného centra. V roku 
2014 bolo ukončené tiež verejné obstarávanie na dodanie laboratórneho vybavenia a chemikálií, ktoré 
budú vybavením pracovísk konzervačného centra. 

V oblasti komplexného riešenia otázky sprístupňovania autorskoprávne chráneného digitálneho
obsahu sa zástupcovia SNK stali členmi Dočasnej pracovnej skupiny pre rekodifi káciu autorského práva
v SR a Dočasnej pracovnej skupiny k ochrane autorských práv v hmotnom a nehmotnom kultúrnom
dedičstve Rady vlády SR pre kultúru. Jedným z dôležitých výsledkov spolupráce SNK s relevantnými subjektmi 
bolo prijatie prelomovej novely autorského zákona, ktorá umožní sprístupňovať za defi novaných podmienok 
autorsky chránené, ale v primárnych distribučných kanáloch už obchodne nedostupné diela. 

V  rámci strategickej priority Spojenie používateľov a obsahu sa spustila pilotná prevádzka nového
portálového riešenia www.snk.sk, ktoré je moderným spôsobom prezentácie SNK vo virtuálnom
priestore. S mimoriadne pozitívnym ohlasom sa stretlo zverejňovanie vybraných diel, digitalizovaných
v rámci národného projektu. SNK si v roku 2014 systematicky posilňovala svoju prítomnosť na naj-
významnejších sociálnych sieťach, ktoré sú dôležitým komunikačným kanálom s jej používateľmi.
V snahe zabezpečiť vysokú dostupnosť digitalizovaného obsahu boli v priestoroch informačno-vedecké-
ho centra SNK experimentálne sprístupnené tisíce zdigitalizovaných dokumentov. SNK sa už v roku 2013 
stala  členom World Digital Library (WDL), v rámci ktorej sa sprístupňujú v digitálnej forme najvzácnejšie 
a najvýznamnejšie dokumenty z histórie ľudstva. Ide o dôležitý krok v oblasti prezentácie slovenského 
kultúrneho dedičstva na svetovej úrovni. V tomto trende sa pokračovalo aj v roku 2014 a do WDL sa pri-
pravilo ďalších 30 zdigitalizovaných vzácnych objektov zo zbierok SNK. Dôležitým výsledkom v tejto oblasti 
je tiež zefektívnenie spracovateľskej linky akvizícia - katalogizácia - bibliografi a tak, že nové prichádzajúce 
dokumenty sú spracované do 4 – 5 pracovných dní, ktorej výsledkom je spracovanie 28 466 dokumentov. 
Koordinovane sa tiež vykonávali dôležité koncepčné a strategické činnosti (najmä v oblasti štandardizácie), 
ktoré boli v minulosti zanedbané a vypracovalo sa 5 metodických príručiek, záväzných pre katalogizačné 
prostredie celého Slovenska. Metodické príručky sú dostupné na webe SNK. 

V rámci modernizácie služieb SNK sa implementovala predregistrácia čitateľov v rámci modulu Vý-
požičky KIS Virtua, čím sa čitateľom umožnilo objednať si výpožičku z fondov SNK ešte pred vybavením 
čitateľského preukazu. Za účelom zjednodušenia vyhľadávania a prístupu k zbierkam SNK sa testovali 
a komplexne hodnotili dostupné riešenia tzv. discovery systémov.

   
V rámci strategickej priority Rozvoj partnerstiev a prehlbovanie spolupráce SNK za účelom zlep-
šenia poskytovania metodických, poradenských, koordinačných a vzdelávacích služieb pre knižničný 
systém SR pripravila a zrealizovala 1. ročník podujatia Dni verejných knižníc, pripravila vzdelávací kurz 
pre zamestnancov knižníc bez knihovníckeho vzdelania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť  
a zároveň požiadala MŠVVaŠ SR o akreditáciu vzdelávacej aktivity. Na webovej stránke SNK boli pre kniž-
nice SR sprístupnené viaceré metodické materiály pre oblasť knihovníctva a informačnej vedy, vrátane 
zahraničných dokumentov (najmä odporúčania IFLA). V medzinárodnej oblasti SNK aktívne participovala 
na aktivitách Konferencie riaditeľov Európskych národných knižníc (CENL), Medzinárodnej federácie knižnič-
ných asociácií (IFLA), Konferencie riaditeľov národných knižníc (CDNL) a aktívne spolupracovala s partnerskými 



130

národnými knižnicami v zahraničí. Zároveň sa SNK prostredníctvom asociovaného partnerstva v projekte 
€opeana Collections 1914 – 1918 aktívne podieľala na budovaní Európskej knižnice TEL a €opeany.

V oblasti Integrácie pasívnej a aktívnej ochrany zbierok bolo v roku 2014 najvýznamnejšou akti-
vitou začatie vyššie uvedených stavebných prác vo Vrútkach a na depozitoch SNK v sídelnej budove 
v rámci národného projektu DIKDA. Realizácia stavby vo Vrútkach začala odovzdaním staveniska 1. ok-
tóbra 2014 a do konca roka 2014 sa podarilo zrealizovať zhruba 70 % stavebných prác, pričom predpo-
klad ukončenia stavby je do konca februára 2015. Zároveň boli obstarané a inštalované dôležité tech-
nológie konzervačného centra a súvisiacich pracovísk vstupno-výstupnej kontroly kvality. V októbri 
2014 sa začalo aj s rekonštrukciou troch poschodí depozitu SNK, ktorej účelom je vytvoriť špičkové 
priestory na deponovanie konzervačného fondu SNK, a to v prvej polovici roku 2015.

V rámci  strategickej priority Progresívne riadenie orientované na výsledok sa zaviedlo pravidelné  
hodnotenie zamestnancov na základe dohôd o cieľoch smerujúcich k splneniu nosných úloh jednotli-
vých organizačných útvaroch, v hodnotiacich obdobiach štvrťročne s dosahom na motiváciu zamest-
nancov. V rámci zefektívňovania riadiacich procesov v Slovenskej národnej knižnici sa vykonali aktivity 
zamerané na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností vedúcich zamestnancov. Taktiež sa im-
plementovalo systémové riešenie dopĺňania personálu za účelom efektívneho a včasného obsadzova-
nia voľných pracovných miest v jednotlivých organizačných útvaroch SNK kvalitným a kvalifi kovaným 
personálom v potrebnom množstve a v správnom čase. Pokračuje sa v systéme plánovania výdavkov v 
strednodobom horizonte a v krokoch na zosúladenie skutočného a právneho stavu vo vzťahu k nehnu-
teľnému majetku SNK. Významným spôsobom sa zlepšila a zintenzívnila prezentácia SNK na verejnosti.



131

11. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Hlavnú skupinu používateľov v roku 2014 tvorila študujúca mládež, odborná knihovnícka verejnosť a bá-
datelia a výskumníci z rôznych vedných odborov. Služby a výstupy Slovenskej národnej knižnice využíval 
široký okruh používateľov všetkých typov a sietí knižníc, vedecká, odborná, pedagogická, podnikateľská, 
študentská i široká verejnosť.

Služby Literárneho archívu využívali študenti, vedeckí a odborní pracovníci z domácich a zahraničných 
kultúrnych a vedeckých inštitúcií, pedagógovia z vysokých škôl a univerzít. Archívne materiály im slúžili 
ako pramenný materiál na študijné účely, pre písanie diplomových a doktorandských prác, na publikačnú 
a edičnú činnosť, ako aj na výstavné účely.

Významnú skupinu používateľov tvorili návštevníci múzejných expozícií v Literárnom múzeu v Martine, 
v Slovanskom múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch a návštevníci Národného cintorína v Martine. LM SNK navšte-
vovali odborní bádatelia z radov vedcov, galeristov, múzejníkov. Expozície a výstavy najmä školská mládež, 
stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, ale i jednotlivci, turistické skupiny, kultúrne a verejné inštitúcie.

Národný cintorín ako kultúrnu pamiatku a miesto posledného odpočinku národných dejateľov vyhľadá-
vali tak jednotlivci, ako aj rôzne sociálne i vekové skupiny návštevníkov.
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12. Prílohy

Príloha č. 1: Edičná činnosť SNK v roku 2014 

Názov Forma

ODBOR SPRÁVY A VÝSKUMU PÔVODNÝCH PRAMEŇOV

Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 

XXXII. Fondy 249 – 254. Magdaléna Brincková. Martin: Slovenská 
národná knižnica, 2014. 131 s. ISBN 978-80-8149-025-5. TD
Literárny archív 39. Magdaléna Brincková. Martin: Slovenská 
národná knižnica, 2014. 288 s. ISBN 978-80-8149-030-9. TD
Ľudovít Štúr – Biografi cké kalendárium a Personálna bibliografi a.  
A. Maťovčík, Ľ. Šimková. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. 
213 s. ISBN 978-80-8149-031-6. TD
Kniha o súcite. Milan Šišmiš. Martin: Slovenská národná knižnica, 
2014, 221 s. ISBN 978-80-8149-027-9. TD

Časopis Knižnica č. 1 – 4. TD, ED
Biografi cké štúdie, zv. 37. Zdenko Ďuriška. Martin: Slovenská 
národná knižnica, 2014, 120 s. ISBN 978-80-8149-045-3. TD

Katalóg k výstave Janko Silan TD

NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA

Bardejovský katechizmus z roku 1581 najstaršia slovenská kniha. 

Textologická a grafi cká rekonštrukcia poškodeného korpusu 

unikátneho výtlačku.  Miloš Kovačka. Martin: Slovenská národná 
knižnica, 2014. 47 s. TD
Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej 

konferencie 16. – 17. september 2008, Martin.  Miloš Kovačka, Eva 
Augustínová, Maroš Mačuha. Martin: Slovenská národná knižnica, 
2010 (dotlač 1. vyd., 2014). 431 s. ISBN 978-80-89301-46-1. TD
KNIHA 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výskum 

dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoEurópskom priestore.  

Alena Valjašková. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. 447 s. 

ISBN 978-80-8149-037-8. TD
Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť I. Postavenie a majetky 

zemianských rodov.  Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš 
Mačuha. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009 (dotlač 1. vyd., 
2014). 402 s. ISBN 978-80-89301-50-8. TD
Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná 

kultúra. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha. Martin: 
Slovenská národná knižnica, 2009 (dotlač 1. vyd., 2014). 418 s. 
ISBN 978-80-89301-51-5. TD
Catechisis D. Leonarti Stöckelii pro iuventute Barthphensis composita 

(Anno1556). Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko – 

fi lozofi cký odkaz. Valčo, Michal - Škoviera, Daniel. Martin: Slovenská 
národná knižnica, 2014. 196 s. ISBN 978-80-8149-043-9. TD

Inkunábuly - umenie Európskych knižných tvorcov 15. storočia v 

zbierke Slovenskej národnej knižnce. Jankovič, Ľubomír. Martin: 
Slovenská národná knižnica, 2014. 358 s. ISBN 978-80-8149-041-5. TD
Tlače 16. storočia v knižniciach nitrianskeho samosprávneho kraja 

a nitrianskej diecézy. Fábryová, Lívia. Martin: Slovenská národná 
knižnica, 2013 (väzba 2014). 365 s. ISBN 978-80-8149-021-7. TD
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Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach. Komorová, Klára - 
Saktorová, Helena. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. 708 
s. ISBN 978-80-8149-036-1. TD

SLUŽBY

Metodika popisu hudobnín v MARC 21. Anna Kucianová. Martin: 
Slovenská národná knižnica, 2014. ED
Metodické odporúčania k realizácii prieskumu spokojnosti 

používateľov so službami knižníc. Eleonóra Janšová. Martin: 
Slovenská národná knižnica, 2014. ED
Odporúčania na postup pri súdnom vymáhaní výpožičiek. Darina 
Janovská. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. ED
Odporúčania na postup pri rušení stagnujúcich knižníc. Iveta 
Kilárová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. ED
Metodické pokyny pre štatistické vykazovanie činnosti knižníc KULT 

10-01. Iveta Kilárová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. ED
Štatistický prehľad činnosti knižníc za rok 2012. Iveta Kilárová. 
Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. TD
Výskum mzdovej, vekovej a kvalifi kačnej úrovne pracovníkov knižníc. 

Výsledky prieskumu. Iveta Kilárová. Martin: Slovenská národná 
knižnica, 2014. ED
Pramene slovenskej hudby IV. Zost. Martina Božeková a Anna 
Kucianová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014. TD

REFERÁT PRE STYK S MÉDIAMI A VEREJNOSŤOU

Výročná správa za rok 2014. Zost. Viera Hatarová. Martin: 
Slovenská národná knižnica, 2014 TD, ED

ODBOR FINANCIÍ A PLÁNOVANIA

Správa o činnosti a hospodárení SNK TD
Príležitostné tlače /Odbor múzeí, Referát pre styk s médiami 
a verejnosťou, Literárny archív, Služby/

Pietna spomienka na Národnom cintoríne v Martine pri príležitosti 

100. výročia úmrtia Pavla Mudroňa – pozvánky, plagáty TD, ED

Jozef Pavlovič deťom – pozvánky, plagáty TD, ED
Počuje ma niekto? – spomienkové podujatie venované 
Jozefovi Murgašovi – plagáty, pozvánky TD, ED

Noc múzeí – pozvánky, plagáty TD, ED

Slovenské stretnutia Janka Kupalu – pozvánky, plagáty TD, ED
Zo zajatia. Scénické čítanie z korešpondencie J. G. Tajovského 
a jeho manželky H. Gregorovej písanej počas vojnových rokov 
1915 – 1919 – pozvánky, plagáty TD, ED

Mária Ďuríčková deťom – pozvánky, plagáty TD, ED
Pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých na Národnom 

cintoríne v Martine – pozvánky, plagáty TD, ED

Jaroslav Vodrážka deťom – pozvánky, plagáty TD, ED
Vysoké Tatry – súbor historických pohľadníc pri príležitosti 
60. výročia Literárneho archívu TD

Literárny archív – informačná skladačka o Literárnom archíve TD

Seminár k 60. výročiu Literárneho archívu – pozvánka TD
Prezentácia knihy Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia 

slovenská kniha – pozvánky, plagáty TD, ED
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Prezentácia knižných noviniek z produkcie SNK – plagáty, pozvánky TD,ED
Stretnutie zamestnancov s vedením Slovenskej národnej knižnice 
– plagáty TD

Verejný odpočet Slovenskej národnej knižnice – pozvánky, plagáty TD, ED
Týždeň slovenských knižníc /koordinované podujatia pre verejnosť/ 
– plagáty, pozvánky TD, ED

Prezentácia Čínskej kultúry – plagáty, pozvánky TD, ED
Dni Milana Hodžu 2014  /odborná konferencia, ceny Hodžov 
novinový článok a Hodžova esej, spoločenský galaprogram, 
pietny akt kladenia vencov/ - plagáty, pozvánky, diplomy, 
program konferencie TD, ED
CASLIN 2014, Knižnice a spolupráca: Modely a metódy /medzinárodný 

seminár/ – plagáty, pozvánky, trhacie bloky, dotazníky TD, ED
Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka 2014 – plagáty, 
informačné letáky TD

Burza informácií pre voľbu povolania – plagáty TD, ED
Adam František Kollár – Slovenský Sokrates, /výstava spojená 
s vernisážou/ – plagáty, pozvánky TD, ED

AMFO 2014 /výstava v spolupráci s exter. subjektom/ – plagáty TD, ED

Štúrovci v Turci /výstava v spolupráci s exter. subjektom/ – plagáty TD, ED
Fotoklub Karola Plicku /výstava v spolupráci s exter. subjektom/ 
– plagáty TD, ED
Kalendáriky  s motívom Vysokých Tatier /prí príl. 60 rokov 
Literárneho archívu SNK/ TD
Puzzle s motívom Vysokých Tatier /prí príl. 60 rokov Literárneho 
archívu SNK/ TD

Vianočné pozdravy a PF TD, ED

Slovenská národná knižnica – informačná skladačka o službách SNK TD
Aponiovská knižnica – informačná skladačka 
o Aponiovskej knižnici TD

Aponiovská knižnica – záložky do kníh pre návštevníkov TD

Prihláška zahraničného čitateľa TD

Čitateľské preukazy TD

Súhlas so spracovaním osobných údajov TD

Informácia o ochrane osobných údajov TD

Objednávky TD

Žiadanky TD

Evidenčné lístky TD

TD – tlačený dokumen
ED – elektronický dokument
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Príloha č. 2: Výstavy realizované SNK v roku 2014 

Názov, autor scenára Miesto Dátum

ODBOR SPRÁVY A VÝSKUMU PÔVODNÝCH PRAMEŇOV

Literárny archív vo fotografi i, Karin 
Šišmišová Martin 09. 09. – 25. 1. 2014

 J. Silan (1914 – 1984) Slávme to 
spoločne, Peter Liba Martin 30. 10. – 19. 11. 2014

 J. Silan (1914 – 1984) Slávme to 
spoločne, Peter Liba Spišská Kapitula 20. 11. – 24. 11. 2014

 J. Silan (1914 – 1984) Slávme to 
spoločne, Peter Liba Važec 24. 11. – 27. 11. 2014

 J. Silan (1914 – 1984) Slávme to 
spoločne, Peter Liba Nové Sady 27. 11. – 17. 01. 2015

ODBOR MÚZEÍ 

Božena Němcová a Slovensko, Pavol 
Máťuš /repríza výstavy/ Kežmarok  19. 01. – 18. 02. 2014  

Anton Bernolák a bernolákovské 
hnutie,  A. Maťovčík /repríza výstavy/ Galanta 20. 01. – 17. 02. 2014

Anton Bernolák a bernolákovské 
hnutie,  A. Maťovčík /repríza výstavy/ Michalovce 20. 02. – 11. 03. 2014

Z tichých i búrnych chvíľ, výstava 
venovaná 125. výročiu narodenia 
básnika, prozaika, dramatika, politika, 
ev. farára martina rázusa, Ľ. Rybárska /
prevzatá výstava z Múzea Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši/

Martin, LM SNK 04. 03. – 07. 04. 2014

Anton Bernolák a bernolákovské 
hnutie,  A. Maťovčík /repríza výstavy/ Brodzany 15. 04. – 16. 06. 2014  

Slovenské stretnutia Janka Kupalu, 
výstava venovaná bieloruskému 
básnikovi, dramaturgovi, publicistovi 
jankovi kupalovi a jeho vzťahu ku 
slovensku a slovenskej literatúre, 
S. Šváčová  /výstava dovezená zo 
zahraničia v spolupráci so Štátnou 
vedeckou knižnicou - Literárnym a 
hudobným múzeom v Banskej Bystrici/

Martin, LM SNK 13. 05. – 04. 07. 2014 

Počuje ma niekto? výstava venovaná 
vynálezcovi, priekopníkovi bezdrôtovej 
telegrafi e, maliarovi, publicistovi a 
kňazovi Jozefovi Murgašovi, M. Rapošová 
/vlastná výstava/

Martin, LM SNK 17. 05. – 27. 10. 2014

Z depozitu na svetlo. Posedenie 
v kreslách spisovateľov, výber 
autentických  predmetov z bohatého 
zbierkového fondu LM SNK, J. Kováčová, 
/vlastná výstava/

Martin, LM SNK 01. 07. – 10. 08. 2014

Horizonty. Jubilanti Umeleckej besedy 
Slovenska 2014, výstava výtvarných 
prác členov Umeleckej besedy Slovenska, 
/prevzatá výstava /

Martin, LM SNK 12. 08. – 15. 09. 2014

Večné svetlá. Pocta písmu, 
vzdelanosti a kresťanskej kultúre,  
J. Beňovský /repríza výstavy/

Kežmarok 02. 09. – 30. 09. 2014 
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Krvavé sonety. Slovenská literatúra 
a prvá svetová vojna, výstava pri 
príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej 
svetovej vojny, P. Máťuš /vlastná výstava/

Martin, LM SNK 25. 09. – 30. 11. 2014

Adam František Kollár – Slovenský 
Sokrates, P. Cabadaj /repríza výstavy/ Mesto Holíč 07. 10. – 24. 10. 2014

Pavol Socháň - lyrik národopisnej 
fotografi e,  D. Lacková /repríza výstavy/

Slovanské múzeum A. 
S. Puškina, Brodzany 10. 10. – 18. 12. 2014

Slávme to spoločne - Janko Silan, 
A. Maťovčík /vlastná výstava v spolupráci 
s odborom Národná bibliografi a/

Martin, LM SNK 30. 10. – 18. 11. 2014

Slávme to spoločne - Janko Silan, 
A. Maťovčík /repríza výstavy/ Spišská Kapitula 19. 11. – 23. 11. 2014

Slávme to spoločne - Janko Silan , 
A. Maťovčík /repríza výstavy/ Važec 24. 11. – 29. 11. 2014

Slávme to spoločne - Janko Silan , 
A. Maťovčík /repríza výstavy/ Nové Sady 30. 11. – 16. 01. 2015

Koloman Sokol - pocta nevšednému, 
J. Kováčová, J. Beňovský /výstava 
vyvezená do zahraničia/

Slovenský inštitút 
Praha 30. 11. – 12. 12. 2014

Detvan - slovenský spolok v Prahe, 
P. Cabadaj /výstava vyvezená 
do zahraničia/

Krajská vedecká 
knižnica Liberec 02. 12. – 30. 01. 2015 

Nebeská rieka, výber z maliarskej 
a ilustrátorskej tvorby akademickej 
maliarky Kataríny Vavrovej, J. Kováčová 
/vlastná výstava/

Martin, LM SNK 04. 12. – 15. 02. 2015

REFERÁT PRE STYK S MÉDIAMI A VEREJNOSŤOU

Adam František Kollár – Slovenský 
Sokrates, /repríza výstavy spojená 
s  vernisážou a s umeleckým programom/

Rakúsko, Eisenstadt 11. 03. – 25. 03. 2014

AMFO 2014 /v spolupráci s exter. 
subjektom/ Martin, SNK 25. 04. – 19. 05. 2014

Milan Hodža /výstava k jubilejnému 
10. ročníku Dní Milana Hodžu/ Martin, SNK 23. 06. – 07. 07. 2014

Štúrovci v Turci /v spolupráci s exter. 
subjektom/ Martin, SNK 18. 09. – 15. 10. 2014

Fotoklub Karola Plicku – Fotografi a 
2013 /v spolupráci s exter. subjektom/ Martin, SNK 31. 10. – 07. 07. 2014

SLUŽBY

Rozprávková krajina, putovná výstava SR priebežne

NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA

Refl exia začiatku 1. svetovej vojny 
v slovenskej literatúre Martin 28. 07. – 28. 08. 2014 
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Príloha č. 3: Podujatia organizované SNK v roku 2014

Názov a miesto
Typ podujatia
Služby

Dátum, Miesto konania

Riešenie konfl iktných a záťažových situácií pri komunikácii 
s problémovými čitateľmi odborný seminár 26. 03. 2014, Martin, SNK

Porada riaditeľov knižníc SR porada 26. 03. 2014, Martin, SNK

Metodické školenie MVS metodické školenie
28. 03. 2014, Krajská 
knižnica M.  Kmeťku 
v Nitre

Týždeň slovenských knižníc /exkurzie a prednášky/ 
15. ročník 
celoslovenského 
podujatia

31. 03.  – 06. 04. 2014, 
Martin, SNK 

SAGE príbeh odborný seminár 13. 05. 2014, Martin, SNK

Porada metodikov a rozbor činnosti regionálnych knižníc 
Žilinského samosprávneho kraja porada 13. 05. 2014, Krajská 

knižnica Žilina

Porada metodikov a rozbor činnosti regionálnych knižníc 
Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja porada

21. 05. 2014, Trnava, 
Krajská knižnica 
J.  Fándlyho

Porada metodikov a rozbor činnosti regionálnych knižníc 
Košického samosprávneho kraja porada

22. 05. 2014, Košice, 
Verejná knižnica 
J.  Bocatia

Dni verejných knižníc odborné podujatie 03.  – 04. 06. 2014, Martin, 
SNK

Porada metodikov a rozbor činnosti regionálnych knižníc 
Nitrianskeho samosprávneho kraja porada 10. 06. 2014, Nové Zámky, 

Knižnica A.  Bernoláka

Národná komisia pre služby porada 11.  – 12. 06. 2014, Trenčín

Porada metodikov a rozbor činnosti regionálnych knižníc 
Prešovského samosprávneho kraja porada

12. 06. 2014, Prešov, 
Knižnica P. O.  
Hviezdoslava

Porada metodikov a rozbor činnosti regionálnych knižníc 
Trenčianskeho samosprávneho kraja porada

17. 06. 2014, 
Trenčín,Knižnica M.  
Rešetku

Stratégia rešeršovania - ako sa nestratiť v informačnom 
mori odborný seminár 19. 06. 2014, Martin, SNK

Porada metodikov a rozbor činnosti regionálnych knižníc 
Banskobystrického samosprávneho kraja porada

19. 06. 2014, Banská 
Bystrica, Krajská knižnica 
Ľ.  Štúra

Seniorklub 2014 stretnutie seniorov
20.  – 21. 08. 2014, 
Pezinok, Malokarpatská 
knižnica

Pramene slovenskej hudby IV. vedecká konferencia 24.  – 25. 09. 2014, Žilina, 
Žilinská univerzita

Benchmarking verejných knižníc seminár 14. 10. 2014, Martin, SNK

Školenie KIS MASK metodické školenie 15. 10. 2014, Trnava, 
Trnavská univerzita

Školenie KIS MASK metodické školenie
16. 10. 2014, Prešov, 
Knižnica P. O.  
Hviezdoslava

Školenie KIS MASK metodické školenie  28. 10. 2014, Zvolen, 
Krajská knižnica Ľ.  Štúra

Duševné vlastníctvo okolo nás odborná prednáška 04. 11. 2014, Martin, SNK

Seminár s vydavateľmi seminár 07. 11. 2014, Bratislava, 
Incheba–Bibliotéka 2014

EBSCO Day praktický informačný 
seminár 19. 11. 2014, Martin, SNK

Profesia -knihovník II. konferencia 24. 11.  2014, Martin, SNK

Metodické školenie MVS metodické školenie
04. 12. 2014, Krajská 
knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave
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REFERÁT PRE STYK S MÉDIAMI A VEREJNOSŤOU

Prezentácia knihy Bardejovský katechizmus z roku 1581 
– najstaršia slovenská kniha

prezentácia s umeleckým 
programom, odborné 
prednášky

09. –10. 02. 2014, Bardejov 
Evanjelický kostol, 
Okresná knižnica

Prezentácia knižných noviniek z produkcie SNK prezentácia pre verejnosť  
a médiá 12. 02. 2014, Martin, SNK

Stretnutie zamestnancov s vedením Slovenskej národnej 
knižnice

prezentácia činnosti SNK s 
diskusiou 12. 03. 2014, Martin, SNK

Verejný odpočet Slovenskej národnej knižnice podujatie pre verejnosť  a 
médiá 24. 03. 2014, Martin, SNK

Týždeň slovenských knižníc /koordinované podujatia pre 
verejnosť/ 

odborné prednášky, 
ukážky reštaurovania 
dokumentov, prezentácie 
pracovísk SNK, 
vzdelávacie podujatia

31. 03.  – 06. 04. 2014, 
Martin, Brodzany, 
Oponice, Vrútky

Prezentácia knihy Bardejovský katechizmus z roku 1581 
– najstaršia slovenská kniha

prezentácia s odbornou 
prednáškou

16. 04. 2014, Bratislava, 
Univerzitná knižnica

Prezentácia tradičnej čínskej kultúry s odovzdaním 
knižného daru pre SNK – faksimile originálu románu Sen 
o červenom pavilóne

prezentácia pre 
verejnosť, návšteva 
čínskeho veľvyslanca, 
odborná prednáška

21. 05. 2014, Martin, SNK

Dni Milana Hodžu 2014  /odborná konferencia, udeľovanie 
cien Hodžov novinový článok a Hodžova esej, spoločenský 
galaprogram, pietny akt kladenia vencov/

konferencia, prezentácie, 
súťaže, spoločenský 
program

24.  – 29. 06. 2014, Martin, 
Bratislava, Sučany

CASLIN 2014 /Knižnice a spolupráca: Modely a metódy/ 20. medzinárodný 
seminár 

16.  – 20. 09. 2014, 
Oponice

Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka 2014
prezentačný stánok, 
pódiová prezentácia 
knižných noviniek SNK

06.  – 09. 11. 2014, 
Bratislava

Burza informácií pre voľbu povolania 
/v spolupráci s externým subjektom/ podujatie pre verejnosť  02.  – 03. 12. 2014, Martin, 

SNK

ODBOR SPRÁVY A VÝSKUMU PÔVODNÝCH PRAMEŇOV

Cena a prémie J. M. Hurbana odovzdávanie cien 16. 07. 2014, Martin

60 rokov Literárneho archívu seminár 09. 09. 2014, Martin

100. výročie narodenia J. Silana vedecká konferencia 20.  – 21. 11. 2014, Spišská 
Kapitula

NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA

Porada bibliografov metodická porada 12. 02. 2014, Čadca

Porada bibliografov metodická porada 20. 02. 2014, Vranov 
n.  Topľou

Porada bibliografov metodická porada 26. 02. 2014, Trenčín

Porada bibliografov metodická porada 27. 02. 2014, Levice

Porada bibliografov metodická porada 04. 03. 2014, Trnava

Porada bibliografov metodická porada 12. 03. 2014, Rožňava

Porada bibliografov metodická porada 14. 03. 2014, Banská 
Bystrica 

Porada bibliografov metodická porada 02. 04. 2014, Veľký Krtíš

Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku 
a v stredoEurópskom priestore. konferencia

8.  – 10. 04. 2014, 
Bratislava, Univerzitná 
knižnica

Workshop, Trnava pracovná porada 06. 05. 2014, Trnava

Dni retrospektívnej bibliografi e metodická porada 12. 06. 2014, Martin

Bratislavský bibliografi cký deň 2014 metodicko-kooperačný 
seminár 18. 06. 2014, Bratislava

Prešovský bibliografi cký deň 2014 metodicko-kooperačný 
seminár 03. 09. 2014, Prešov
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Detská kniha v Košiciach: 11. celoslovenské stretnutie 
tvorcov bibliografi í pre deti a mládež 2014 workshop 17. 09. 2014, Košice

Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Konferencia pri 
príležitosti 240. výročia vzniku historickej knižnice rodiny 
Aponiovcov

konferencia 23.  – 24. 10. 2014, 
Oponice

Koordinačná rada pre bibliografi ckú činnosť na Slovensku zasadnutie koordinačnej 
rady 19. 11. 2014, Martin

Metodika spracovania starých tlačí metodická porada 10. 12. 2014, Martin

ODBOR MÚZEÍ   

A.S.Puškin- rozprávkar vyučovacia hodina so 
súťažou 27. 02. 2014, Brodzany

Pietna spomienka na Národnom cintoríne v Martine 
pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Mudroňa umelecký program 06. 03. 2014, Martin

Mária Ďuríčková v živote a v diele vyučovacia hodina so 
súťažou 31. 03. 2014, Brodzany

Jozef Pavlovič deťom vyučovacia hodina 31. 03. 2014, Martin

Jozef Pavlovič deťom vyučovacia hodina 01. 04. 2014, Martin

Jozef Pavlovič deťom vyučovacia hodina 03. 04. 2014, Martin

Absolventský koncert študentky Súkromného 
konzervatória Dezidera Kardoša Romany Hýrošovej koncert 04. 04. 2014, Brodzany

Poznaj a chráň prírodu! beseda s prednáškou 28. 04. 2014, Brodzany

Vajanského Martin – súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy literárna súťaž 28. 04. 2014, Martin

Vajanského Martin – súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy literárna súťaž 29. 4. 2014, Martin

Počuje ma niekto?  – spomienkové podujatie venované 
Jozefovi Murgašovi umelecký program 17. 05. 2014, Martin

Čo s skrýva v múzeu prezentácia činností 
múzea 17. 05. 2014, Martin

Keď zbierky rozprávajú prehliadka 17. 05. 2014, Martin

Slovenské stretnutia Janka Kupalu prehliadka 17. 05. 2014, Martin

Hudobné prekvapenie koncert 17. 05. 2014, Martin

Pauliniho Turiec - slávnostné vyhlásenie výsledkov 
17. ročníka literárnej súťaže literárna súťaž 17. 05. 2014, Martin

Počuje ma niekto? - spomienkové podujatie venované 
Jozefovi Murgašovi - repríza umelecký program 29. 05. 2014, Martin

Koncert ZUŠ Bošany koncert 18. 06. 2014, Brodzany 

Pietna akt kladenia vencov pri hrobe Milana Hodžu 
na Národnom cintoríne v Martine umelecký program 28. 06. 2014, Martin

Erby a ich majitelia vyučovacia hodina so 
súťažou 01. 10. 2015, Brodzany

Zo zajatia. Scénické čítanie z korešpondencie 
J. G. Tajovského a jeho Manželky H. Gregorovej 
písanej počas vojnových rokov 1915 – 1919

umelecký program 02. 10. 2014, Martin

Mária Ďuríčková deťom vyučovacia hodina 21. 10. 2014, Martin

Mária Ďuríčková deťom vyučovacia hodina 22. 10. 2014, Martin

Mária Ďuríčková deťom vyučovacia hodina 23. 10. 2014, Martin

Erby a ich majitelia vyučovacia hodina so 
súťažou 23. 10. 2014, Brodzany

Európski rozprávkari a zberatelia rozprávok vyučovacia hodina so 
súťažou 24. 10. 2014, Brodzany

Pietna spomienka na Janka Jesenského na Národnom 
cintoríne v Martine umelecký program 31. 10. 2014, Martin

Pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých 
na Národnom cintoríne v Martine umelecký program 31. 10. 2014, Martin

Klasicizmus na Slovensku – prednáška pre seniorov prednáška 13. 11. 2014, Martin
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Životné príbehy bývalých majiteľov brodzianskeho 
kaštieľa v historickom kontexte 19. a zač. 20.storočia a ich 
prepojenie na známe i menej známe historické udalosti. 

vyučovacia hodina 19. 11. 2014, Brodzany 

Jaroslav Vodrážka deťom vyučovacia hodina 02. 12. 2014, Martin

Metodika spracovania starých tlačí - stretnutie bibliografov 
zo Slovenska prednáška 10. 12. 2014, Martin

Vianočný koncert koncert 17. 12. 2014,Brodzany

Vianočná besiedka kultúrno-spoločenské 
podujatie 19. 12. 2014 Brodzany

ODBOR SPRÁVY HISTORICKÝCH KNIŽNIČNÝCH FONDOV A HISTORICKÝCH KNIŽNIČNÝCH DOKUMENTOV

Knižnica Malohontskej učenej spoločnosti odborná prednáška 13. 09. 2014, Nižný Skalník

Analýza súčasného fondu Aponiovskej knižnice odborná prednáška 25. 10. 2014, Oponice


