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1 Identifikácia organizácie 
 
 
Názov: Slovenská národná knižnica 
Sídlo: Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin 

Rezort: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia 
Identifika čné číslo organizácie: 36138517 
Dátum zriadenia organizácie: 1. júl 2000 
 
 

Generálny riaditeľ: Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 

Členovia vedenia: Ing. Milan Rakús, 
 zástupca generálneho riaditeľa SNK, 
 riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa 

 Ing. Katarína Krištofová, PhD. 
 zástupca generálneho riaditeľa SNK pre štrukturálne 
fondy 
riaditeľka odboru Slovenská digitálna knižnica 

 Ing. Jana Gabrielová, 
 ekonomická námestníčka generálneho riaditeľa SNK, 
 riaditeľka Ekonomického a technického odboru 

 Mgr. Jarmila Majerová, 
 námestníčka generálneho riaditeľa SNK pre knižničné 

procesy, 
 riaditeľka Odboru doplňovania a spracovania 
 dokumentov 

 Mgr. Peter Cabadaj, 
 námestník generálneho riaditeľa SNK pre Pamätník 
národnej kultúry 

 Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., 
 riaditeľ Národného biografického ústavu 

 Ing. Ľubomír Mikuláš, 
 riaditeľ Odboru prevádzky technológií 

 Mgr. Dagmar Sabová, 
 riaditeľka Správy depozitu 

 PhDr. Darina Janovská, 
 riaditeľka Odboru služieb 

 Mgr. Peter Sabov, PhD., 
 riaditeľ Odboru správy historických knižničných 

dokumentov a fondov SR 
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 Doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc., 
 riaditeľ Odboru reštaurovania a konzervovania 

dokumentov 

 PhDr. Iveta Kilárová, CSc., 
 riaditeľka Odboru pre knižničný systém SR 

 Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., 
 riaditeľ Národného bibliografického ústavu 

 Mgr. Magdaléna Brincková, 
 riaditeľka Archívu literatúry a umenia 

 PhDr. Jozef Beňovský, 
 riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea 

 Mgr. Helena Filipová, 
 riaditeľka Slovanského múzea A. S. Puškina 
 
 
Telefón: 043/2451 131 
Fax: 043/2451 507 
E-mail:  snk@snk.sk 
Adresa internetovej stránky: http://www.snk.sk 
 
 
Dislokované pracoviská: Názov: Slovenské národné literárne múzeum 
 Sídlo: M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin 
 Telefón: 043/413 41 52, 043/413 40 36 
 Fax: 043/430 23 74 
 E-mail: snlm@snk.sk 
 
 
 Názov: Slovanské múzeum A. S. Puškina 
 Sídlo: 958 42 Brodzany 
 Telefón: 038/748 72 72 
 Fax: 038/748 72 72 
 E-mail: filipova@snk.sk 
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Hlavné činnosti: 

Hlavné činnosti Slovenskej národnej knižnice sú vymedzené v § 6 odsek 3 zákona 
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. 
o štátnej pamiatkovej starostlivosti 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 zriaďovacej listiny Slovenskej národnej 
knižnice z 27. júna 2000, ktorý bol upravený Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky o zmene zriaďovacej listiny Slovenskej národnej knižnice v Martine 
č. MK 11176/2005-400/25507 z 26. septembra 2005 (ďalej len Zriaďovacia listina). 

 

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 bibliografickou agentúrou, ktorá zabezpečuje koordináciu národného 
bibliografického systému, národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych 
dokumentov, odborné spracúvanie a sprístupňovanie slovenskej národnej 
bibliografie, 

4. je pracoviskom na literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a biografickú 
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 identifikáciu 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 (ďalej len „ústredná evidencia“) 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 
katalógov knižníc, 

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

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

V súlade so Zriaďovacou listinou Slovenská národná knižnica ďalej plní najmä tieto verejné 
funkcie a verejnoprospešné činnosti: 

1. zabezpečuje a koordinuje informatizáciu a internetizáciu a zavádzanie 
informačných technológií v rámci knižničného systému Slovenskej republiky, 

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

3. realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi, 

4. je kontaktným informačným miestom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky, 

5. je Informačným miestom Rady Európy a európskych informácií, 

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

7. podieľa sa na správe Národného cintorína v Martine, 

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

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

10. je špecializovaným archívom, ktorý získava, odborne a vedecky spracúva, 
ochraňuje a sprístupňuje literárne a hudobné rukopisy, biografické, zvukové, 
obrazové a iné archívne dokumenty z oblasti slovenskej kultúry so zameraním na 
literatúru a hudbu, 

11. je ústredným pracoviskom pre výskum, dokumentáciu, spracovanie a prezentáciu 
biografií a genealógií reprezentantov slovenskej národnej kultúry, umenia, vedy, 
techniky, hospodárskeho, spoločenského a politického života v minulosti 
a súčasnosti, 

12. rieši vlastné vedecké, výskumné a inovačné úlohy v oblasti svojej pôsobnosti 
a spolupracuje na základnom a aplikovanom výskume a vedeckovýskumnej 
činnosti iných inštitúcií, 

13. prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, distribučnej a obchodnej činnosti 
zabezpečuje propagáciu, zverejňovanie výsledkov a prezentáciu svojej práce 
a práce v príslušných odboroch, 
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14. v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami 
a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do 
medzinárodných združení a projektov, 

15. prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa využívajú na dočasný 
pobyt pre potreby knižnice, iných kultúrnych organizácií a zriaďovateľa v súlade 
s platnými predpismi. 
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2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
2.1 Poslanie 

SNK je národnou knižnicou Slovenskej republiky a vrcholnou štátnou kultúrnou, 
informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, 
literárnomúzejnej, literárnoarchívnej a biografickej 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 vznikala 1. júla 2000 odlúčením od Matice slovenskej. Sídlom SNK je mesto Martin. 

Organickou súčasťou SNK je Slovenské národné literárne múzeum (SNLM) v Martine 
a Slovanské Múzeum A. S. Puškina (SMASP) v Brodzanoch. 

Služby 

Svoje služby (výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné 
medziknižničné služby, rešeršné služby, internetové služby, služby študovní, reprografické 
služby, bibliograficko-informačné služby, biograficko-informačné služby, genealogicko-
informačné služby) poskytuje vedeckej, odbornej, pedagogickej, študentskej i širokej 
verejnosti. 

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 výtlačkoch 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 knižničných 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 projektami, aj v zahraničí. 

Národné bibliografické služby 

Spracúva a sprístupňuje Slovenskú národnú bibliografiu v klasickej polygrafickej (výberovo) 
a elektronickej forme, ktorá v pravidelných intervaloch informuje o všetkých typoch 
zverejnených slovacikálnych dokumentov v súčasnosti i v minulosti s cieľom vytvárať 
informačné zdroje pre napĺňanie ústavného práva občanov Slovenskej republiky na slobodný 
prístup k informáciám. V spolupráci so slovenskými vedeckými, akademickými 
a regionálnymi knižnicami buduje celosvetovo kompatibilný národný bibliografický systém 
Slovenskej republiky. Vo výskume dejín knižnej kultúry sa programovo usiluje 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. V oblasti bibliografickej vedy rozpracúva problematiku a publikuje 
vedecké, teoretické a organizačné (manažment, projekty) práce z oblasti budovania národného 
bibliografického systému, národného programu štandardizácie, národného programu 
retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov, informačných 
systémov, informačných technológií, dokumentológie, teórie, dejín a kritiky bibliografie. 

 



12 

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 bádateľskej verejnosti. Buduje osobné fondy 
spisovateľov, literárnych vedcov, hudobníkov a iných predstaviteľov slovenského národného 
života. 

Zabezpečuje ochranu dokumentov mikrofilmovaním a digitalizáciou. Mikrofilmovaním sa 
chránia dokumenty ohrozené chemickou degradáciou kyslého papiera, fyzicky poškodené 
a nadmerne využívané. Do tejto kategórie dokumentov patria noviny, časopisy a archívne 
materiály. Digitalizáciou (konverziu dokumentov do elektronickej podoby) sa chránia 
dokumenty, ktoré svojou kultúrnou, historickou a informačnou hodnotou prekračujú národný 
význam a tvoria neoddeliteľnú súčasť európskej a svetovej kultúry. 

Je metodickým, poradenským, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom pre 
celý Knižničný systém SR. Zaoberá sa prípravou a uplatňovaním legislatívnych predpisov 
v knižniciach. 

Reštauruje (opravuje) a konzervuje historické a novodobé dokumenty v celoslovenskom 
meradle v duchu maximálnej záchrany historickej hodnoty originálu. Zabezpečuje aplikovaný 
výskum zavádzaných technológií a materiálov. Má na starosti nevodnú deacidifikáciu papiera. 
Konzervovanie dokumentov je zamerané na ich očistu, dezinfekciu, ošetrovanie povrchov 
väzieb, meranie pH. Deacidifikácia drevitého materiálu je kľúčovou technológiou pre jeho 
záchranu a stav fondov v knižnici. Aplikovaný výskum je zameraný na analýzu vlastností 
materiálov používaných na reštaurovanie a konzervovanie, preventívnu ochranu fondov. 

Dokumentuje a skúma biografie a genealógie reprezentantov slovenskej národnej kultúry, 
umenia, vedy, techniky, spoločenského, politického a hospodárskeho života doma 
i v zahraničí. Osobitnú pozornosť venuje budovaniu biografickej dokumentácie ako 
pramennej bázy výskumnej, edičnej a informačnej činnosti. Intenzívne sa podieľa na tvorbe, 
redigovaní a vydávaní významných slovníkových diel. Poskytuje základný informačný servis 
z oblasti biografií a genealógií. 

Je špecializovaným verejným archívom, ktorého hlavným poslaním je dopĺňať archívne 
zbierky zamerané predovšetkým na písomný a fotografický materiál osobností slovenskej 
literatúry a hudby. Zverené archívne dokumenty ochraňuje, spracúva a sprístupňuje 
bádateľskej verejnosti prezenčne v špecializovanej študovni Archívu literatúry a umenia. 

Je iniciátorom, spolutvorcom a realizačným pracoviskom národných stratégií (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 – Europeana, 
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc 
vrátane ich modernizácie, Národný projekt MK SR Informatizácia knižníc, Slovenská 
digitálna knižnica a pod.). 

Je národnou agentúrou ISBN a ISMN. 

Uzatvára s organizáciou kolektívnej správy LITA hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie 
predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému 
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Slovenskej republiky. Vďaka používaniu spoločného softvéru Virtua môže SNK pripravovať 
každoročne štatistické podklady pre výpočet odmien pre autorov za použitie diel 
v knižniciach vypožičiavaním. 

Podieľa sa na správe Národného cintorína v Martine. 
 
2.2 Strednodobý výhľad organizácie 

V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 943 zo 7. novembra 2007 k Návrhu 
stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 chceme aktívne prispieť k jej 
realizácii vo všetkých ôsmych strategických oblastiach. 

V roku 2010 predpokladáme úspešnú realizáciu výsledkov riešenia projektu Vytvorenie siete 
s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich 
modernizácie v praxi. 

V súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 chceme aj 
naďalej v plnom rozsahu realizovať projekt Knižnično-informačný systém tretej generácie 
(KIS3G) a naň naväzujúci projekt Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice 
(KIS MaSK). 

Dôležité je aj ďalšie prevádzkovanie a rozvíjanie výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia 
Národného projektu MK SR Informatizácia knižníc. V prípade potreby sa budeme podieľať na 
realizácii jeho ďalších etáp. 

V oblasti ochranného mikrofilmovania predpokladáme mierny útlm. Osobitný dôraz budeme 
klásť na ochranu kultúrneho dedičstva v celoslovenskom meradle. S touto problematikou 
veľmi úzko súvisí realizácia projektu Slovenská digitálne knižnica, ktorý patrí medzi prioritné 
technologicky a finančne najnáročnejšie projekty SNK. 

Nemenej dôležité je vydávanie kvalitných propagačných materiálov a nakrútenie filmu 
o SNK, ktorý bude k dispozícii pre potreby exkurzií, návštevníkov a hostí SNK. Doteraz sa 
nám to ešte nepodarilo. 

Smerom k reštaurovaniu a konzervovaniu dokumentov sa budeme aj naďalej orientovať na 
záchranu historických novín využitím progresívnych laminovacích technológii. Zapojíme sa 
do Programu pre vývoj a využitie masovej deacidifikácie a budeme pokračovať v realizácii 
výsledkov výskumu Projektu záchrany stabilizácie a konzervácie klasických nosičov 
informácií v SR. 

Máme v úmysle vybudovať do roku 2013 na Detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach 
Integrované kompetenčné centrum, Technologické centrum (IKC/TC), resp. Hi-tech centrum 
(HTC), ktoré bude v prvej etape integrovať procesy digitalizácie, mikrofilmovania, 
deacidifikácie a dezinfekcie zbierok. IKC/TC, resp. HTC bude perspektívne zahŕňať výskum 
a vývoj v oblasti conservation science, technológie ochrany a vzdelávania. 

V roku 2008 bol ukončený základný výskum v rámci projektu KNIHA SK. Výsledkom 
výskumu je návrh riešenia technológie a systému masovej deacidifikácie tradičných nosičov 
informácií (papiera). Našou ambíciou je aplikácia výsledkov základného výskumu v praxi na 
vyššie uvedených novovybudovaných pracoviskách SNK. 

Chceme pokračovať v budovaní biografickej dokumentácie o osobnostiach z oblasti 
slovenskej vedy, umenia, literatúry, osvety, techniky a ďalších odborov v oblasti 
spoločenského, politického a hospodárskeho života Slovákov od Veľkej Moravy do 
súčasnosti. Chceme rozvíjať biografické bádanie a na základe toho spracovať a postupne 
vydávať Biografický lexikón Slovenska v novej koncepcii. Realizáciu spracovania 
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biografickej dokumentácie a bibliografie biografickej literatúry novými technológiami 
považujeme za nevyhnutnú. 

V rámci akvizície sa zameriame na získavanie písomností a fotografií slovenských literárnych 
a hudobných osobností doma i v zahraničí. 

V roku 2010 plánujeme pokračovať v spolupráci s Getty Conservation Institute v Los Angeles, 
ktorá je prínosom pre rozvoj konzervovania a reštaurovania fotografií na Slovensku. V tejto 
súvislosti sme 8. 11. 2007 podpísali zmluvu o spolupráci medzi Getty Conservation Institute 
v Los Angeles, Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Vysokou školou výtvarných umení 
v Bratislave. 

Financovanie SNK nepovažujeme za dostatočné. Pre nedostatok financií sme nemohli 
v dostatočnom rozsahu zabezpečiť starostlivosť o majetok štátu v správe SNK. Nedostatočné 
sú aj financie na ochranu zbierok všetkých druhov, vrátane múzejných. 

Okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa budeme usilovať získavať 
prostriedky aj z mimorozpočtových zdrojov (dary, granty) tak, ako to bolo aj 
v predchádzajúcom období. Mimoriadne aktuálnymi zdrojmi sú ešte stále štrukturálne fondy 
Európskej únie. V záujme skvalitnenia služieb knižničného systému SR sa budeme uchádzať 
o finančné zdroje z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), schváleného 
Európskou komisiou v auguste roku 2007. 

Dňa 17. 12. 2008 MK SR prerokovalo a schválilo materiál Stratégia rozvoja fondových 
a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry. SNK sa chce 
podieľať na príprave a realizácii týchto dvoch národných projektov vymedzených v stratégii: 

a) Zabezpečenie deacidifikácie lignocelulózových nosičov informácií v pamäťových 
inštitúciách, priamo súvisiacej s digitalizáciou – zriadenie centrálneho deacidifikačného 
pracoviska vo Vrútkach (28 mil. EUR, OPIS), 

b) Projekt digitalizácie textových dokumentov a knižničných zbierok (knižnice, archívy, 
dokumentačné zdroje vrátane textových prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva 
a tradičných zručností) a nákup informačných zdrojov a práv – zdigitalizovaných 
a digitálnych objektov (digitaly born) (43 mil. EUR, OPIS). 

Aj naďalej sa budeme usilovať o vytvorenie kapitálových zdrojov na kvalitné vybudovanie 
kabinetu starých a vzácnych tlačí s kvalifikovanou príručnou knižnicou a technologickým 
zázemím. 

Ešte stále máme rezervy v oblasti zahraničnej spolupráce. Budeme sa usilovať 
o zintenzívnenie odborných kontaktov so zahraničnými inštitúciami, s ktorými máme 
uzavretú zmluvu o spolupráci. 

Nutná je rekonštrukcia hlavnej budovy SNK na Nám. J. C. Hronského 1 v Martine 
a rozšírenie jej depozitných priestorov prístavbou v súlade s Návrhom stratégie rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2008-2013, vybudovanie technologického parku na 
Detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach (Slovenská digitálna knižnica, Masová 
deacidifikácia dokumentov a pod.), zásadná rekonštrukcia budovy Slovenského národného 
literárneho múzea SNK (I. historická budova Matice slovenskej) a rekonštrukcia niektorých 
priestorov Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch. 

V personálnej oblasti plníme stanovený počet zamestnancov. Bez zvýšenia limitu počtu 
zamestnancov v nadchádzajúcom období nemôže SNK zodpovedne a spoľahlivo plniť úlohy, 
ktoré jej úkladá zákon 180/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov, a to najmä 
v oblasti digitalizácie, metodiky a vzdelávania knihovníkov knižničného systému SR. 
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Kvalifikačnú štruktúru zamestnancov nepovažujeme za dostatočnú. Zvyšovanie kvalifikácie 
budeme zabezpečovať prijímaním vysokoškolákov a vzdelávacími aktivitami rôzneho druhu. 

Aj naďalej chceme podporovať spoluprácu s mestom Martin a ďalšími kultúrnymi 
inštitúciami pôsobiacimi na území regiónu, najmä s Maticou slovenskou a Slovenským 
národným múzeom – Etnografickým múzeom. 
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3 Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 
 
Slovenská národná knižnica nemala na rok 2009 uzavretý kontrakt s Ministerstvom 
kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000. 
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4 Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
 
4.1 Činnosti / produkty 
 
4.1.1 Akvizičná činnosť 

Akvizičnú činnosť SNK zabezpečuje Odbor doplňovania a spracovania dokumentov, Archív 
literatúry a umenia, Slovenské národné literárne múzeum a Slovanské múzeum A. S. Puškina 
v Brodzanoch. Akvizičná činnosť múzeí je charakterizovaná v časti 4.1.20 Múzejná činnosť. 

V rámci riešenia prioritného projektu Akvizícia knižničných dokumentov ODSD získal 
150 000 € na potreby nákupu knižných jednotiek a predplatného pre seriálové publikácie. 
Finančné prostriedky z uvedeného projektu boli do konca roku 2009 vyčerpané v plnej výške. 

Prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov a zahraničnej kúpy boli získavané 
hlavne zahraničné slovaciká a výberovo dokumenty z profilových odborov SNK. 

V roku 2009 sme spolupracovali s 222 výmennými partnermi na celom svete a kontakty 
sme nadviazali s 10 novými partnermi . Prostredníctvom zahraničnej kúpy sme získali 546 
titulov. Sú to hlavne encyklopedické, slovníkové publikácie a publikácie z oblasti 
knihovníctva, ako aj tituly z českej produkcie. Prostredníctvom medzinárodnej výmeny 
dokumentov sme získali 1 292 titulov prevažne zahraničných slovacík. Zahraničným 
partnerom bolo odoslaných 1 809 knižných jednotiek. 

V roku 2009 Oddelenie doplňovania dokumentov začalo pripravovať tlačené verzie 
prírastkových zoznamov za predchádzajúce obdobie (roky 2008, 2009). Tlač retrospektívnych 
ako aj súčasného prírastkového zoznamu bude pokračovať aj v roku 2010.  

V roku 2009 zasadala Nákupná a oceňovacia komisia pre knižné zbierky SNK dva razy 
a prostredníctvom nej bolo od súkromných osôb zakúpených 278 knižných dokumentov 
(spolu 283 exemplárov) a 17 titulov periodík (spolu 21 exemplárov). Medzi 
najpozoruhodnejšie tituly patria: Allgemeine Weltgeschichte für Kinder (1779), Thesaurus 
Pharmaceuticus (1587), De Architectvra X. (1550). 

Pracovníci doplňovania fondov pracovali na zaraďovaní knižničných jednotiek z fondu 
Národnej agentúry ISBN do knižných fondov SNK. Zaradených bolo 5 simplikátov, 20 
prvých duplikátov, 25 druhých duplikátov do Univerzálnej študovne a 5 náhrad za simplikáty 
a prvé duplikáty. 

V rámci medzinárodnej spolupráce navštívil Oddelenie doplňovania v roku 2009 p. John 
Michalski z oddelenia akvizície (medzinárodná výmena dokumentov) v Library of Congress 
vo Washingtone. S p. Michalskim sme prebrali aktuálne otázky MVD s Kongresovou 
knižnicou a dohodli sme sa na ďalšom postupe v tejto oblasti.  

Pracovníci Oddelenia doplňovania fondov sa podieľali na organizácii a tvorbe podujatia 
„Týždeň slovenských knižníc“, v rámci ktorého pripravili pre návštevníkov SNK výstavu  
„Od hlinených tabuliek po digitalizáciu.“ Vedúca oddelenia sa podieľala na výučbe 
pracovníkov knižníc v rámci rekvalifikačného kurzu knihovníkov knižníc SR. Jej prednášky 
boli zamerané na problematiku akvizície knižničných fondov. 
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Prírastky monografických 
publikácií R. 2009 R. 2008 R. 2007 R. 2006 R. 2005 

Domáca kúpa (DK) 985 866 1 427 1 799 1 918 
Zahraničná kúpa (ZK) 546 795 1 047 1 294 9 
Povinné výtlačky (PV) 17 354 15 237 18 865 20 722 13 072 
Dary (D) 500 547 960 1 221 2 008 
Medzinárodná výmena dok. (MVD) 1 292 1 274 1 629 1 497 1 689 
Rezervné fondy (F) 66 150 99 118 105 
Spolu 20 743 18 869 24 054 26 651 18 801 
 
 

 

Prírastky monografických publikácií pod ľa 
spôsobu nadobudnutia

84%

2%
6% 5% 3% 0%

PV

D

MVD

DK

ZK

F

 
 
 

Archív literatúry a umenia (ALU).  V roku 2009 zasadali 2 nákupné komisie, na ktorých 
boli prerokované návrhy ocenení literárnych a hudobných rukopisov a fotografií. Komisia 
schválila kúpy dokumentov z literárnych pozostalostí a osobných archívov Jozefa Škultétyho, 
Maše Haľamovej, Andreja Plávku, Viktora Hujíka, Pavla Gallu, Jozefa Telgárskeho, Vincenta 
Šikulu, Jána Vladimíra Ormisa, Mariana Kováčika, Cyrila Krausa, Jána Soloviča, Drahoslava 
Machalu, Dušana Rolla, Edmunda Hlebu, Vincenta Šikulu, Veroniky Vrbkovej; z hudobných 
rukopisov sme odkúpili materiály Ivana Paríka, Miroslava Štaudera, Ilju Zeljenku; do zbierky 
fotodokumentov pribudli fotografie Pavla Dvořáka, Jána Lenča, Tomáša Žilinčíka, fotografie 
rodiny Jamnickej a Ormisovej, fotografie slovenských hradov od Ivana Kováčika, fotografie 
slovenských obcí a miest od Silvie Bünterovej a vzácne historické pohľadnice slovenských 
miest. 

Darom sme získali literárne rukopisy Jozefa Kuzmíka, Františka Miku a Elinora Pivku, 
hudobné rukopisy Júliusa Kowalského a fotografie slovenských miest. 

Archív literatúry a umenia získal v roku 2009 do svojich zbierok celkom 16 699 literárnych 
a hudobných rukopisov a fotografií, z toho kúpou 12 415 archívnych dokumentov v hodnote 
15 130,70 €. Zbierku negatívov sme rozšírili o 1 682 reprodukovaných fotografií. 
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Stav zbierok Archívu literatúry a umenie je k 31. 12. 2009: 1 602 119 jednotiek (literárnych 
a hudobných rukopisov a fotodokumentov). K tomu treba vziať do úvahy 28 archívnych 
škatúľ nespracovaných dokumentov bez súpisov. 
 
 
4.1.2 Spracovanie dokumentov, seriálových publikácií, archívnych materiálov 
a muzeálnych predmetov 

Otázkam spracovania dokumentov, seriálových publikácií, archívnych materiálov 
a muzeálnych predmetov sa v SNK venujú Odbor doplňovania a spracovania dokumentov, 
Národný bibliografický ústav, Archív literatúry a umenia, Slovenské národné literárne 
múzeum v Martine a Slovanské múzeum A. S. Puškina. Spracovanie muzeálnych predmetov 
je charakterizované v časti 4.1.20 Múzejná činnosť. 

Odbor doplňovania a spracovania dokumentov spracoval v roku 2009 prostredníctvom 
Oddelenia spracovania dokumentov 11 043 katalogizačných záznamov, ktoré sú súčasťou 
databázy Produkčná_01 slúžiacej ako Súborný katalóg (SK), tak i Lokálny katalóg SNK. Aj 
v roku 2009 pokračovalo rekatalogizačné spracovanie dokumentov, ktoré sú predmetom 
výpožičiek a o ktorých existujú len záznamy z tzv. rýchlej katalogizácie. Okrem originálnej 
katalogizácie pracovníčky odboru revidovali a upravovali bibliografické záznamy vytvorené 
inými knižnicami v rámci databázy Produkčná_01. Oddelenie spracovania dokumentov aj 
v roku 2009 spravovalo rubriku Katalogizačná politika, v ktorej odborné pracovníčky 
zverejnili materiály pre oblasť menného a vecného spracovania a záväzné materiály na 
spracovanie v rámci KIS3G. Pracovníčky oddelenia budovali národné súbory autorít, 
ktorých celkový počet k 31. 12. 2009 predstavuje: 47 965 záznamov menných autorít, 13 
887 záznamov korporatívnych autorít a 13 666 záznamov autorít predmetových hesiel, 77 
záznamov unifikovaných názvov, 985 záznamov geografických názvov, čo činí spolu 
vecných autorít 14 728. 

V rámci štandardizácie riaditeľka odboru pripravila preklad Medzinárodných princípov 
katalogizácie ICP, ktorý je dostupný na webovej stránke IFLA a Slovenskej národnej 
knižnice. Zároveň v rámci prioritného projektu „Preklad a sprístupnenie vybratých štandardov 
pre knižničný systém SR“ spracovala aktualizáciu formátu MARC 21/Bibliografický formát 
za roky 2006-2009. 

Riaditeľka odboru v rámci riešenia úloh spojených s preberaním medzinárodných štandardov 
ISO do slovenského prostredia pripravila preklad normy ISO 2789 Informácie 
a dokumentácia – Medzinárodná knižničná štatistika a normy ISO 11620 Informácie 
a dokumentácia – Ukazovatele výkonu knižníc, ktorá bude publikovaná v roku 2010. 

V rámci odborných podujatí pracovníčky oddelenia otvorili prvý ročník katalogizačného 
workshopu KatWork 2009. Prednášky, ktoré na workshope odzneli, priniesli množstvo 
nových informácií o problematike katalogizácie, katalogizačnej praxe a o nástrojoch 
potrebných na prácu katalogizátorov. Workshop je určený predovšetkým pre spracovateľov 
v knižniciach SR a nie je prioritne viazaný na katalogizátorov projektu KIS3G. Workshop 
bude pokračovať druhým ročníkov v roku 2010. 

Odbor v roku 2009 pripravil dva prioritné projekty, ktoré po predložení Ministerstvu kultúry 
SR a následnom schválení, aj realizoval. 

Projekt „Redukcia duplicitných záznamov“ v súbornom katalógu Slovenská knižnica 
predstavuje činnosti, ktoré súvisia s redukciou multiplicít v uvedenej databáze, ktoré vznikali 
postupne konverziami lokálnych katalógov participujúcich knižníc. Práce na redukcii 
pokrývali tvorbu základného zoznamu BIB záznamov vykazujúcich znaky duplicít (podľa 
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čísel ISBN), tvorbu čiastkových zoznamov podľa čísel ISBN, z ktorých sa vylúčili tzv. 
povolené duplicity (viaczväzkové diela), samotnú deduplikáciu (pripájanie HOL a EXE 
záznamov k jedinému BIB záznamu) a vymazávanie zostávajúcich duplicitných BIB 
záznamov. V roku 2009 prebehla prvá etapa projektu, ktorý bude pokračovať aj v roku 2010 
za predpokladu jeho schválenia. 

Projekt „Výskum a pasportizácia zahraničných slovacík v zahraničných katalógoch“ bol 
realizovaný s cieľom získania informácií o výskyte slovacík v zahraničných knižniciach. 
V rámci projektu sme navštívili Knižnicu Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, kde sme 
jednak spracovali a uložili nespracovaný historický fond a zároveň sme pripravili zoznamy 
tohto fondu. V Národnej knižnici vo Varšave prebiehal výskum podľa katalógu starých tlačí 
a zistené informácie sa postupne spracujú do databázy Produkčná_01. Aj tento projekt bude 
mať po schválení pokračovanie v roku 2010. 

K našej bežnej činnosti patrí ročná aktualizácia a údržba nám zverených súborov. Vedieme 
vyraďovaciu komisiu, ktorá v roku 2009 zasadala dvakrát. Návrh na vyradenie multiplikátov 
z fondu prešiel elektronickou korešpondenciou a bol schválený GR SNK. 

Pracovníčky Oddelenia spracovania sa podieľali na výučbe knihovníkov v rámci 
rekvalifikačného kurzu knihovníkov knižníc SR. Ich prednášky boli zamerané na 
problematiku menného a vecného spracovania dokumentov. 

V rámci medzinárodnej spolupráce navštívila Oddelenie spracovania v roku 2009 p. Danuta 
Patkaniowska z Knižnice Jagiellonskej univerzity v Krakove. P. Patkaniowska sa živo 
zaujímala o prácu v oddelení, o postupy spracovania a podelili sme sa s ňou o skúsenosti 
s využívaním knižnično-informačného systému Virtua, ktorý je implementovaný aj 
v Krakove. 

Odbor prostredníctvom Oddelenia seriálových publikácií komplexne zabezpečoval činnosti 
spojené so získavaním, spracovávaním, uchovávaním a sprístupňovaním seriálových 
publikácií. Počet titulov dochádzajúcich domácich a zahraničných seriálových publikácií bol 
2 143, čo predstavovalo 3 374 jednotiek. Pracovisko vytvorilo 91 nových bibliografických 
záznamov o seriálových publikáciách (vrátane mikrofilmov), upravilo holdingové informácie 
pri 221 tituloch v novom systémovom prostredí a zároveň poskytovalo konzultácie 
partnerským knižniciam o práci so seriálmi v systéme Virtua.   

Oddelenie seriálových publikácií participovalo v roku 2009 na budovaní, resp. aktualizácii 
Súborného katalógu periodík. Do SKP boli vytvorené 3 nové bibliografické záznamy, 88 
nových holdingových záznamov a upravených bolo 265 holdingových záznamov. 
V roku 2009 oddelenie spracovalo 5 titulov seriálových publikácií na mikrofilmoch, čo 
predstavuje 68 mikrofilmových cievok. 
 
 

Prírastky seriálových publikácií R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Domáca kúpa (DK) 7 26 43 
Zahraničná kúpa (ZK) 92 382 164 
Povinné výtlačky (PV) 1 612 2 623 2 962 
Dary (D) 26 51 104 
Medzin. výmena dok. (MVD) 31 269 438 
Rezervné fondy (F) 74 267 1 
Spolu 1 842 3 618 3 712 
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Národný bibliografický ústav zabezpečoval univerzálnu bibliografickú kontrolu 
slovacikálnych domácich a zahraničných dokumentov, kníh, novín a časopisov, špeciálnych 
druhov dokumentov a článkov, a to na úrovni Slovenskej národnej súbežnej a Slovenskej 
národnej retrospektívnej bibliografie. 

Archív literatúry a umenia  (ALU) spracovával archívne dokumenty (literárne rukopisy, 
hudobné rukopisy a fotografie). 

Popisným spôsobom bolo spracovaných 30 193 archívnych dokumentov, analyticky 6 942 
archívnych dokumentov. 

Literárne rukopisy a fotografie sa katalogizovali klasicky, t. j. vyhotovovali sa katalogizačné 
karty, ktoré boli založené do katalógov v študovni ALU. 

Elektronicky bolo spracovaných 50 záznamov o fotografiách, uložené sú lokálne v PC. 
Súčasne bolo naskenovaných 1 369 fotografií k týmto záznamom. 

Bádateľskej verejnosti sme sprístupnili korporatívne fondy: Živena, Turč. Sv. Martin; 
Kníhtlačiareň – knihárstvo J. Pešan, Holíč; fotografie osobností: Ján Cikker, Jozef Cincík, 
P. O. Hviezdoslav, Samuel Novák, Dulovci, Dullovci, Krnovci; a fotografie miest: Kráľová 
pri Senci, Kraľovany, Kraskovo, Kráľovce-Krnišov, Krásno nad Kysucou, Kráľovský 
Chlmec, Krásnohorské Podhradie, Krasňany, Krásny Brod, Kravany nad Dunajom, 
Kremnické Bane, Krivá, Križovany nad Dudváhom, Krná, Krpeľany, Košice, Krupina, 
Krompachy, Krušetnica, Kružlov, Kružno, Kuchyňa, Kuklov, Kunerad, Kurima, Kurov, Kúty, 
Kuzmice, Kvačany, Kysak, Kysta, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Žiar nad 
Hronom. 

Rozpracované sú literárne fondy: Fedor Ruppeldt, Zlatko Klátik, Viliam Ries, Ladislav Kiss-
Jánsky; hudobný fond: Jasov – dodatky. 

V rámci prvostupňového a analytického spracovania sa vyhotovili súpisy (797 strán), 
katalogizačné lístky (3 946 ks), opečiatkovali sa dokumenty (19 781 strán literárnych 
rukopisov a 8 299 fotografií, zaprírastkovali sa ďalšie dokumenty (2 962 fotografií 
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a rukopisov, ktoré sa stali súčasťou archívnych zbierok) a budovali sa katalógy (založených 
bolo 5 806 ks katalogizačných lístkov). 

Spracovanie mikrofilmov: kontrola snímok ich porovnávaním s originálnymi rukopismi, 
číslovanie snímok, zapísanie čísiel snímok na obaly rukopisov a do súpisov. Takto 
spracovaných bolo:  43 156 snímok literárnych rukopisov. 
 
4.1.3 Správa depozitu Slovenskej národnej knižnice 

Správou a fyzickou ochranou knižničných fondov SNK sa zaoberá Odbor správy depozitu. 

Zároveň zodpovedá za komplexnú ochranu a uloženie všetkých fondov SNK. V rámci 
komplexnej ochrany knižničného fondu pracovisko venovalo v roku 2009 zvýšenú pozornosť 
mechanickej očiste fondov a depozitných priestorov. 

Na pracovisku Správy depozitu dochádza ku kompletizácii všetkých dokumentov prebratých 
zo spracovateľských pracovísk, ako aj  ku konečnému označeniu, adjustácii a definitívnemu 
uloženiu fondu v hlavnom depozite.V roku 2009 sme prebrali do depozitu 20 088 kn. j. 

V záujme zabezpečenia ochrany konzervačného fondu pracovisko zabezpečuje vyhotovovanie 
náhradných xerokópií z chýbajúcich titulov alebo poškodených duplikátov pre potreby 
používateľov. V roku 2009 sme pripravili a odovzdali na digitalizáciu 249 kn. j. 
najžiadanejších titulov, z ktorých máme iba konzervačné exempláre. 

Z hľadiska ochrany slovacikálnych periodík je nevyhnutné zvýšit výkony v oblasti 
mikrofilmovania dokumentov, alebo urýchliť proces ich digitalizácie. Pretrváva problém 
absencie reader-printu, čím dochádza k opakovaným požiadavkám na originály aj 
zmikrofilmovaných periodík 

Dlhodobým problémom v minulosti bolo prepojenie pohybu fondu medzi pracoviskom 
depozitu a pracoviskom služieb. V roku 2009 úspešne pokračovala evidencia pohybu 
dokumentov, čím sa podstatne znížil počet nevybavených žiadaniek. Zvýšené výkony na 
pracovisku tzv. rýchlej katalogizácie boli v oblasti preberania vrátených dokumentov – 
102 268 kn.j. 

Pokračuje vyraďovanie neprofilových inorečových periodík a viacnásobných duplikátov, čím 
dochádza k rozsiahlej reorganizácii uloženia všetkých typov dokumentov tak, aby sa 
zabezpečili čiastočné kapacity na nové prírastky. V roku 2009 bolo premiestnených alebo 
v rámci jednotlivých poschodí presťahovaných 264 800 kn. jednotiek. 

Stále pretrváva problém zabezpečenia čerpadla na výtlak vody do horných poschodí hlavného 
depozitu, keďže sa ešte nezačalo s rekonštrukciou budovy SNK. 
 
 

Správa depozitu Slovenskej národnej knižnice 
Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 R. 2007 

Výpožičky z depozitu SNK (KJ) 137 018 136 653 136 410 
Zakladanie dokumentov do depozitu (KJ) 159 725 158 365 153 990 
Adjustácia dokumentov (opatrenie dokumentov štítkom 
so signatúrou) (KJ) 

25 300 24 770 25 001 

Presuny fondov (KJ) 264 800 299 350 213 289 
Odoslanie dokumentov na väzbu (KJ) 4 888 5181 6 852 
Výber dokumentov na reštaurovanie (KJ) 63 30 68 
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Správa depozitu Slovenskej národnej knižnice – pokračovanie 

Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Preväzba dokumentov (výber a evidencia) (KJ) 186 147 169 
Výber dokumentov z konzervačného fondu (KJ) 2 188 2 478 2 993 
Rýchla katalogizácia + vytváranie holdingových záznamov 2 982 3 190 3 432 
Vytváranie záznamov o jednotkách (KJ) 7 600 9 946 7 457 
Vyraďovanie dokumentov z depozitu SNK (KJ) 980 3 106 5 900 
Náhrady za stratené a nezvestné tituly (KJ) 158 160 251 
Opravy dokumentov (KJ) 268 128 169 
 
KJ – Knižničná jednotka 
 
 
4.1.4 Ústredná evidencia a pasportizácia historických knižničných dokumentov a fondov 
(HKDaF) 

Činnosť zabezpečuje Odbor správy historických knižničných dokumentov a fondov. 

V intenciách zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach je odbor je ústrednou štátnou inštitúciou 
na ochranu a správu historických knižničných dokumentov a fondov s metodickou 
pôsobnosťou pre Slovenskú republiku. Podáva návrhy na vyhlásenie vzácnych knižníc 
a jednotlivín za historické knižničné dokumenty a fondy a vedie ústrednú evidenciu 
v elektronickej a klasickej forme. 

Odbor vypracováva stanoviská k povoleniam dočasného alebo trvalého vývozu HKDaF do 
zahraničia. 

Pracovisko je garantom celoslovenskej pasportizácie HKDaF a vedie evidenciu výskytu 
a stavu HKDaF. 

Spomínané činnosti vykonáva odbor pre všetky inštitúcie (múzeá, galéria a archívy) a všetky 
typy vlastníkov (aj súkromných) pôsobiacich na území Slovenskej republiky a vykonáva 
v tomto smere aj metodickú činnosť. 

Pracovisko spolupracuje so všetkými organizáciami v rezorte MK SR na projektoch, ktoré 
súvisia s komplexnou ochranou HKDaF SR. 
 

Prehľad plnenia úloh v oblasti správy historických knižničných dokumentov a fondov 
Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 R. 2007 

Výpožičky kníh 206 707 927 
Výpožičky pohľadníc 3000 2 100 2 000 
Konzultácie a informácie (domáci a zahraniční 
bádatelia) 

299 298 319 

Základná evidencia (elektronické záznamy) 28522 20 930 21515 
Základná evidencia (rukopisné záznamy) 92 11 992 0 
Rekonštrukcia HKDaF 15370 178 109 
Presuny vo fondoch historických knižníc 212 20 000 12 500 
Budovanie kartotéky rytcov a umelcov (záznamy) 350 – – 
 
 
Všetky údaje vo vyššie uvedenej tabuľke sú vo zväzkoch. 
 



26 

 
 

Pasportizácia HKDaF na Slovensku – elektronická evidencia 
Lokalita/počet 

Martin - SNK Počet zv. 
A – fond 6789 
B – fond 1069 
Baníkova knižnica – hudobniny 63 
Kapucínska knižnica  1794 
Zayovská knižnica 1500 
Osobná knižnica Thea Herkeľa Florina 64 
Rytiny (Zbierka grafických listov) 35 
Rožňavská diecéza – Rímskokatolícke farské úrady 
Tisovec  459 
Hrachovo 204 
Tornaľa 24 
Gemerská Ves 135 
Včelince 247 
Abovce 113 
Lučenec 407 
Husiná 69 
Holiša 160 
Barca 140 
Jesenské 331 
Hrnčiarska Ves 33 
Fiľakovo 283 
Žilinská diecéza 
Turzovka 312 
Varín 344 
Papradno 107 
Považská Bystrica 383 
Beluša 465 
Bytča 1007 
Udiča 1703 
Mariková 6 
Lazy pod Makytou 281 
Visolaje 99 
Mojtín 32 
Kolárovice 211 
Stará Bystrica 171 
Terchová 22 
 
 



27 

 
 

Pasportizácia HKDaF na Slovensku – elektronická evidencia – pokračovanie 
Lokalita/počet 

Evanjelické a. v. farské úrady 
Spišské Podhradie 125 
Spišská Sobota 275 
Krompachy 439 
Gelnica – Farský úrad 455 
Gelnica – Školská knižnica 319 
Spišské Vlachy 60 
Iné inštitúcie 
Kolegiálna knižnica – Prešov 157 
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene 687 
Historická knižnica Slovenskej obchodnej komory v Bratislave 2845 
Historická knižnica Múze TANAP-u 1552 
Liptovské múzeum v Ružomberku 2430 
Premonštráti – Jasov 116 
Pasportizácia HKDaF na Slovensku – klasická lístková evidencia 
Rímskokatolícky farský úrad – Fiľakovo 1722 
Rímskokatolícky farský úrad Stará Turá 893 
Jezuitské kolégium v Trenčíne 1933 
Celkom – záznamy v elektronickej evidencii: 28522 
Celkom – záznamy v klasickej lístkovej forme: 4548 
Pasportizačné záznamy spolu: 33070 
 
 
Všetky údaje vo vyššie uvedenej tabuľke sú vo zväzkoch. 
 
 

V priebehu roka 2009 boli za historické knižničné fondy a dokumenty vyhlásené: 

- Osobná knižnica Safveta bega Basagića z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave (598 
zväzkov) pod číslom vyhlásenia MK-3166/2009-52/6005; v ÚV pod poradovým číslom 
270; 

- Tlače 17. storočia z fondov Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave (189 zväzkov) 
pod číslom vyhlásenia MK-3817/2009-52/9415; v ÚV pod poradovým číslom 271. 
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4.1.5 Služby 

Ústredným pracoviskom SNK pre poskytovanie knižnično-informačných služieb verejnosti je 
Odbor služieb. 

Plní tieto najdôležitejšie úlohy: 

- poskytuje výpožičné, referenčné, rešeršné, konzultačné, reprografické, lektorské a ďalšie 
služby čitateľom a používateľom SNK, 

- buduje systém študovní a poskytuje ich služby, 
- plní funkciu národného centra SR pre medziknižničné výpožičné služby, 
- plní funkciu národného koordinátora  celoslovenského projektu národnej licencie databáz 

EBSCO Publishing, 
- plní funkciu Informačného miesta Rady Európy a európskych informácií, 
- plní funkciu Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR, 
- rozvíja metodickú činnosť v oblasti knižnično-informačných služieb verejných knižníc 

SR, 
- organizuje činnosť Národnej komisie pre knižnično-informačné služby, 
- organizuje činnosť pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v knižničnom systéme 

Virtua, 
- organizuje činnosť Informačno-vedeckých centier v SR. 

Výpožičné služby. V roku 2009 mala SNK 9 418 registrovaných čitateľov (čitateľov 
s platným čitateľským preukazom), 6 279 aktívnych čitateľov (ktorí v priebehu roka 
uskutočnili aspoň jednu výpožičnú transakciu), 2  755 nových čitateľov (ktorí sa prihlásili za 
čitateľa SNK v r. 2009). Celkovo v roku 2009 navštívili čitatelia SNK za účelom 
uskutočnenia výpožičnej transakcie spolu 63 588 krát. 

Čitateľom sme požičali 171 121dokumentov, z toho 139 094 prostredníctvom knižničného 
systému Virtua. Čitateľom sme poslali elektronickou poštou 46 848 pripomienok, t.j. 
upozornení o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty (v r. 2008 – 45 111 pripomienok). Táto 
skutočnosť sa odrazila priaznivo na disciplíne našich čitateľov, pretože počet upomienok 
z roka na rok klesá. V r. 2009 sme poslali 23 028 upomienok. 
 

Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 R. 2007 R. 2006 
Upomienky 23 028 25 424 28 729 25 783 
Výpožičky cez Virtuu 139 094 140 546 132 666 102 840 
Výpožičky celkom 171 121 183 276 173 496 144 164 
 

V rámci výpožičného procesu sme uskutočňovali tieto ďalšie činnosti: 

- pravidelne sme kontrolovali a odstraňovali nevybavené žiadanky (ich zoznam sme 
odovzdávali revízii) a rušili sme expirované žiadanky, 

- vyriešili sme problematiku vymazania neaktívnych čitateľov z databázy (2 roky po 
skončení platnosti čitateľského preukazu), 

- v súlade so zákonom č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov sme aktualizovali súhlas 
čitateľa s použitím osobných údajov a riešili sme i ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto 
zákona, 

- v spolupráci s právničkou SNK sme  súdne vymáhali vrátenie výpožičiek od 2 čitateľov, 
- do výpožičiek v systéme Virtua sme zaučili ďalšie slovenské knižnice, v ktorých sme 

zároveň uskutočnili i akceptačné testy, 



29 

- 4x ročne sme zhotovovali štatistiky čitateľov i výpožičiek pre všetky knižnice s KIS 
Virtua, 

- zmodernizovali sme prijímanie poplatkov od čitateľov prostredníctvom bankomatových 
kariet cez POS terminál, 

- úspešne sme zvládli prechod na novú menu – euro, 
- vytvorili sme 2 cenníky poplatkov – cenník pre duálne zobrazenie a cenník platný po 

zavedení eura, 
- uskutočnili sme 1 zasadnutie pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS, na ktorých sme 

riešili aktuálne problémy výpožičných služieb v systéme Virtua. 

Medziknižničné výpožičné služby (MVS). V rámci medziknižničných výpožičných služieb 
sme uskutočnili celkom 13 276 výpožičných transakcií, z toho z fondov SNK slovenským 
knižniciam 12 353 dokumentov a zo slovenských knižníc pre čitateľov SNK 923 
dokumentov. 

V r. 2009 SNK prijala 15 022 žiadaniek MVS, z toho 13 748 v elektronickej forme 
(elektronické žiadanky, online). 
 

MVS R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Počet žiadaniek 15 022 14 709 13 781 
- z toho v elektronickej forme 13 748 12 681 9 924 
Počet výpožičiek 13 276 12 262 9 592 
- z fondov Slovenskej národnej knižnice iným knižniciam 12 353 11 362 8 676 
- z iných knižníc čitateľom Slovenskej národnej knižnice 923 900 916 
 
Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS). V rámci medzinárodných 
medziknižničných výpožičných služieb sme uskutočnili celkom  1 819 výpožičných 
transakcií, z toho 1 718 zo zahraničných knižníc a 101 z fondov SNK pre zahraničné knižnice. 
 

MMVS R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Počet výpožičiek spolu 1 819 1 771 1 552 
- zo zahraničných knižníc 1 718 1 660 1 465 
- zahraničným knižniciam 101 111 87 
 
V MMVS sme využívali online katalógy a súborné katalógy zahraničných knižníc, pričom 
sme uprednostňovali tie, ktoré umožňujú elektronické zasielanie žiadaniek MMVS. Na 
bibliografické overovanie  žiadaniek MMVS sme využívali najmä službu EZB (Elektronische 
Zeitschriftenzeitungbibliothek) a online katalógy národných knižníc. 

Referenčné služby. V r. 2009 sme venovali referenčným službám veľkú pozornosť: 

- pre veľký záujem sme rozšírili hodiny na 2 nové formy digitálnej referenčnej služby – 
Spýtajte sa knižnice telefonicky cez internet a Spýtajte sa knižnice online chat – 
prostredníctvom ICQ a SKYPE, 

- pokračovali sme v budovaní chronologického archívu služieb Spýtajte sa knižnice 
a Napíšte nám, 

- pokračovali sme v budovaní služby – FAQ. 
 
Konzultačné služby. Konzultačné služby sme poskytovali na všetkých pracoviskách Odboru 
služieb. Boli zamerané najmä na: 

- prácu s novými čitateľmi SNK, 
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- vybavovanie telefonických, faxových a elektronických požiadaviek čitateľov 
a používateľov SNK, 

- metodickú pomoc čitateľom pri vyhľadávaní požadovanej literatúry v online katalógu  
SNK, 

- metodickú pomoc čitateľom pri vyhľadávaní požadovanej literatúry v univerzálnej 
študovni, 

- metodickú pomoc pri využívaní zahraničných databáz EBSCO Publishing, Web of 
Knowledge a ďalších elektronických informačných zdrojov, 

- metodická pomoc knižniciam MVS, 
- metodickú pomoc pri rešeršovaní, a i. 
 
Služba Spýtajte sa knižnice. Táto referenčná služba poskytuje používateľom SNK možnosť 
zaslať kedykoľvek na jedno centrálne miesto v SNK otázku, ktorá sa musí zodpovedať do 24, 
resp. 48 hodín. Služba sa poskytuje výhradne iba prostredníctvom elektronickej pošty. V roku 
2009 sme v rámci tejto služby odpovedali na cca 700 otázok. 

Pracovali sme na príprave portálu služby Spýtajte sa knižnice, ktorý sme predstavili verejnosti 
na odbornom seminári Portál – brána k širokej škále služieb a informácií. 

Služba Napíšte nám. Táto referenčná služba umožňuje používateľom SNK obrátiť sa na nás 
s rôznymi požiadavkami a problémami. V rámci tejto služby sme odpovedali na cca 
300 otázok. 

Rešeršné služby. V roku 2009 sme zhotovili 3 032 rešerší, z toho 18 klasických 
a 14 kombinovaných. rešerší. 

 
Rešerše 2009 2008 2007 2006 

Počet rešerší 3 032 3 714 3 976 3 162 
 

Podieľali sme sa na riešení problémov vo  WEB OPAC SNK. Pre zamestnancov knižníc 
a používateľov sme pripravovali metodické školenia zamerané na rešeršovanie vo WEB 
OPAC SNK a na portáli Slovenská knižnica. 

Služby Informačného miesta Rady Európy a európskych informácií (IMRE a EI). 
K problematike Rady Európy a Európskej únie sme poskytli 110 konzultácií. Pravidelne sme 
sprístupňovali tlačové správy Rady Európy a aktualizovali informačný panel. Evidovali sme 
novú literatúru, ktorú zasielala IKRE v Bratislave. Zúčastnili sme sa na odbornom seminári 
Prístup k dokumentom inštitúcie EÚ. 

Služby Patentového strediska Úradu priemyselného vlastníctva SR (SPI). K problematike 
patentových a známkových informácií a poradenstva pri vyhľadávaní informácií sme poskytli 
50 konzultácií. Pravidelne sme aktualizovali informačný panel SPI v SNK, budovali príručný 
fond SPI. Zúčastnili sme sa na odbornom seminári Patentové informácie, na ktorom sme 
predniesli príspevok Služby Strediska patentových informácií v SNK. Zúčastnili sme sa na 
stretnutí používateľov elektronických služieb v ÚPV SR v Banskej Bystrici v rámci 
Európskeho týždňa vedy a na konferencii Duševné vlastníctvo na Slovensku. 

Koordinácia celoslovenského projektu národnej licencie databáz EBSCO. Pravidelne 
sme sa zúčastňovali na rokovacích konaniach pre verejné obstarávanie elektronických 
informačných zdrojov. V roku 2009 sme do národnej licencie databáz EBSCO zaregistrovali 
ďalšie knižnice, k 31. 12. 2009 ich bolo 102. Sprístupnili sme skúšobné prevádzky (free 
trialy) ďalších databáz: 
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- Teacher Education Center, 
- Research Starters Education a Research Starter Business, 
- Polymer Library. 

V r. 2009 sme mali licencovaný prístup do 16 databáz v rámci EBSCO. 

Prístup do externých informačných zdrojov. Okrem 16 databáz spoločnosti EBSCO 
Publishing sme používateľom umožňovali prístup do ďalších externých informačných 
zdrojov, a to najmä: ISI Web of Knowledge (WOS), ASPI, BiblioMedica, Česká národní 
bibliografie, Monitor tlače a Monitor tisku, ASPI a pod. 

Informa čno-vedecké centrum. Aktívne sme sa podieľali na realizácii projektu Vytvorenie 
siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich 
modernizácie. V rámci tejto činnosti sme vytvorili pracovnú skupinu pre IVC a zorganizovali 
pracovné stretnutie jej členov. Poskytovali sme konzultácie k vzdialenému prístupu do EIZ 
cez softver Naviga a registrovali sme jeho používateľov do KIS Virtua. 

Služby študovní. Používatelia knižnično-informačných služieb SNK majú k dispozícii 
2 študovne (univerzálnu študovňu a študovňu mikrofilmov), ktoré v roku 2009 navštívilo 
15 932 používateľov. 
 

Služby študovní R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Návštevníci študovní 15 932 17 010 30 032 
 

Pokles návštevnosti vidíme v nemožnosti využívať periodiká na mikrofilmoch v dôsledku 
chýbajúcej techniky (reader-printer) a v uzavretí študovne kvôli výmene okien. 

Univerzálna študovňa. Do jej fondov sme v roku 2009 založili 10 676 čísel periodík, 1 133 
monografií, 695 norien a 91 mikrofilmov. 

Všetky dokumenty univerzálnej študovne sú spracované i v online katalógu SNK. 
Používatelia si vypožičali k prezenčnému štúdiu 32 027 dokumentov (14 244 kníh a 16 857 
čísel periodík, 342 dokumentov z národného konzervačného fondu, 575 mikrofilmov a 9 CD). 
 

Univerzálna študovňa R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Výpožičky zo študovne 32 027 28 697 28 700 
 

V záujme skvalitnenia služieb sme predĺžili otváracie hodiny univerzálnej študovne do 
20,00 hod. 

V univerzálnej študovni sa nachádza systém elektronickej ochrany dokumentov TAGSYS, 
ktorý zabezpečuje ochranu knižničných fondov tejto študovne. Prírastky univerzálnej 
študovne (monografie) sme pravidelne zabezpečovali čipom RFID. 

Študovňa mikrofilmov. Rastúci počet titulov zmikrofilmovaných periodík vedie k ich 
sprístupňovaniu formou mikrofilmov. Vzhľadom na to, že študovňa od roku 2006 nemá 
skener mikrofilmov ani zariadenie umožňujúce zhotovovať xeroxové kópie mikrofilmov, 
používatelia o služby tejto študovne stratili záujem. 

Internetové služby. Služby verejného internetu v SNK využilo 5 679 používateľov (z toho 
2 365 používateľov na verejnom internetovom pracovisku a 3 314 používateľov v priestoroch 
univerzálnej študovne). Vzhľadom na lepší prístup k internetu v domácnostiach , školách a na 
pracoviskách počet používateľov internetových služieb v SNK z roka na rok klesá (od 31 416 
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po zavedení služby v roku 2004 po 5 679 v roku 2009). Používateľom sme vytlačili 796 strán 
z internetu a nahrali na 13 CD. 
 

Internetové služby R. 2009 R. 2008 R. 2007 R 2006 R. 2005 R. 2004 
Počet používateľov 5 679 9 843 12 800 15 189 20 552 31 416 
 

Reprografické služby. Zhotovili sme 232 155 xeroxových kópií, z toho 43 373 
v univerzálnej študovni. 
 

Reprografické služby R. 2009 R. 2008 R. 2007 R. 2006 R. 2005 
Xeroxové kópie 232 152 295 061 262 641 334 937 310 873 
Kópie z mikrofilmov 0 0 3 266 15 867 14 223 
Spolu 232 152 295 061 265 907 350 804 325 096 
 

Elektronické dodávanie dokumentov (EDO). V rámci elektronického dodávania 
dokumentov pre našich čitateľov sme využívali najmä služby SUBITO, EZB a službu EDO 
Univerzitnej knižnice v Bratislave. V digitálnej forme sme používateľom poskytli z týchto 
databáz celkom 10 502 strán dokumentov, čo predstavuje 2 136 požiadaviek. 
 

Elektronické dodávanie dokumentov R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Počet kópií EDO 11 562 4 864 2 161 
 

Skenovacie služby. Skenovacie služby sú súčasťou služby Elektronické dodávanie 
dokumentov. V rámci týchto služieb sme používateľom naskenovali 14 993 strán 
dokumentov, z toho 6 523 strán sme poslali online a 8 470 na CD. 
 

Skenovacie služby R. 2009 R. 2008 R. 2007 
Počet naskenovaných strán dokumentov 14 993 20 703 8 344 
 

Lektorské služby. V roku 2009 sme  vytvorili  miesto prvého kontaktu s verejnosťou, 
v rámci čoho sme poskytli lektorské služby 89 exkurziám, čo predstavuje 3 576 návštevníkov. 

Elektronické služby. Elektronické služby sú služby, ktoré sa realizujú prostredníctvom 
elektronickej pošty. Poskytovali sme ich i na všetkých pracoviskách Odboru služieb, najmä na 
adrese okis@snk.sk. Od 1.1.2009 vzniklo v Odbore služieb nové oddelenie – Oddelenie 
elektronických služieb, ktorého náplňou je prístup k EIZ a poskytovanie elektronických 
informácií. 

Národná komisia pre služby. Zorganizovali  sme a obsahovo zabezpečili 10. zasadnutie 
Národnej komisie pre služby, na ktorom sme riešili najmä problémy referenčných služieb, 
problémy vzdialeného prístupu k EIZ, problémy miesta prvého kontaktu s verejnosťou 
v knižnici a problémy MVS. 

Celkovo sme v roku 2009 zaevidovali 122 281 používateľov, ktorí požiadali o niektorú 
z knižnično-informačných služieb. 
 
 
4.1.6 Služby Archívu literatúry a umenia 
Archív aj v roku 2009 poskytoval služby domácim i zahraničným bádateľom. V študovni 
ALU sa prezenčne sprístupňovali archívne dokumenty na štúdium, vyhotovovali sa kópie 
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z archívnych materiálov kopírovaním a skenovaním, zabezpečovala sa výroba mikrofilmov, 
fotografických reprodukcií a skenovanie archívnych dokumentov. Kópie dokumentov sme 
poskytovali aj na CD-R, menšie množstvá sme posielali elektronickou poštou. Na požiadanie 
sme vypracovávali rešerše, poskytovali konzultácie a informácie o zbierkach (osobne, 
telefonicky, písomne, elektronickou poštou) a poskytovali sme lektorské služby. 

 
Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 R. 2007 R. 2006 

Počet bádateľov v ALU vrátane zahraničných (osoby) 1 080 1 137 1 133 1 123 
Počet zahraničných bádateľov v ALU (osoby) 13 21 15 22 
Počet vyhotovených kópií (strany) 17 930 17 955 17 399 21 127 
Počet skenovaných dokumentov (rukopisy, fotografie)  3 084 1 654 1 044 
Vyhotovené reprodukcie (jednotky)  285 370 795 
Počet výpožičiek archívnych dokumentov (jednotky) 76 602 76 376 60 417 68 580 
Počet poskytnutých konzultácií (konzultácie)  166 215 288 
 
 
4.1.7 Bibliografická činnosť 

Bibliografické aktivity SNK komplexne zabezpečuje Národný bibliografický ústav (odbor). 

Národný bibliografický ústav sa usiloval splniť všetky prioritne stanovené úlohy na rok 2009 
späté s budovaním národného knižnično-informačného systému SR, a to prostredníctvom 
budovania generálnej bázy slovacikálnych bibliografických údajov na základe koncepcie 
všeobecnej národnej bibliografickej registrácie, plnením Programu slovenskej národnej 
retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku. Tieto úlohy plnil 
v kontexte budovania národného knižnično-informačného systému a národného 
bibliografického systému Slovenskej republiky v súlade s celosvetovým programom UBCIM, 
strategickými plánmi IFLA pre oblasť bibliografie, s dôrazom na budovanie Európskej 
knižnice a v súlade so Strategickým plánom rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008–
2013, ako aj ďalšími strategickými plánmi a zámermi rozvoja knihovníctva SR, špeciálne 
v rámci programu KIS3G v kontexte budovania portálu Slovenská knižnica a v súlade so 
zámermi národného programu digitalizácie, respektíve budovania Slovenskej digitálnej 
knižnice. 

Pripravené boli prioritné a ďalšie projekty na získavanie prostriedkov z mimorozpočtových 
zdrojov vrátane získania grantov a dotácií na prioritné projekty: 1. Dni Milana Hodžu 2009 – 
Osobnosti slovenskej politiky (Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Ferdinand 
Juriga. Život a dielo. Ľudový smer v slovenskej politike, vydanie zborníka z konferencie), 2. 
Zemianstvo v dejinách Slovenska (Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, vydanie 
dvojzväzkového zborníka z konferencie, ktorá bola tematicky previazaná s výskumom dejín 
knižnej kultúry na Slovensku a genealogickým výskumom na Slovensku. 3. Bibliografická 
heuristika zahraničných slovacík (identifikácia, katalogizácia a bibliografické popisy 
v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike a v Poľsku). 4. V programe informatizácie boli 
získané i prostriedky na ďalší upgrade softvéru KIS MaSK (webová verzia). V súvislosti s 
tým i grant zabezpečujúci nové verzie Medzinárodného desatinného triedenia (MDT). 
5. Sponzorské prostriedky viacerých subjektov boli získané na podporu štvordňového 
39. medzinárodného kongresu ABDOS 09. Osobitne významným bol inovácia projektu na 
získanie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov: Pamäť Slovenska – Národné 
centrum excelentnosti výskumu, ochrany a prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva 
Slovenska. 
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V roku 2009 (Martin, máj 2009) bolo usporiadané 38. stretnutie (kongres) ABDOS 2009, na 
tému „INTERGRATION DURCH INFORMATION – WE LOVE TO INFORM YOU…“ – 
na ktorom sa zúčastnili reprezentanti pracovného združenia knižníc a dokumentačných 
pracovísk zaoberajúcich sa východo-, stredo- a juhoeurópskym výskumom z mnohých 
európskych krajín. ABDOS (Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstelle 
der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung ), pripravil stretnutie v Martine v spolupráci 
so Südosteuropa Gesellschaft München (Juhoeurópska spoločnosť Mníchov) a Slovenskou 
národnou knižnicou – Národným bibliografickým ústavom v Martine. 

V roku 2009 bol pripravený súbor relevantných vedecko-výskumných štúdií, materiálov 
a podujatí Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice (viď príslušné 
kapitoly o podujatiach a publikačnej činnosti ústavu) pri riešení úloh v oblasti výskumu dejín 
knižnej kultúry na Slovensku a realizácii Programu Slovenskej národnej retrospektívnej 
bibliografie. V tejto súvislosti boli usporiadané podujatia:  Zemianstvo v dejinách Slovenska 
(Martin – jún 2009), Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov (Olomouc, 
október 2009), Dni retrospektívnej Slovenskej národnej bibliografie (Martin, máj 2009), 
Dejiny knižnej kultúry Novohradu (Lučenec, október 2009). 

V prostredí národného bibliografického systému bola prezentovaná a pripomienkovaná 
(oponovaná) Koncepcia sprístupňovania digitálnych objektov, a to na úrovni ich analytického 
spracovania – s orientáciou na spracovanie článkov, s dôsledkami pre spracovanie kníh 
a špeciálnych druhov dokumentov. Súčasne bol verejne sprístupnený a pripomienkovaný 
koncepčný materiál zameraný na bibliografické spracovanie webových stránok. V tejto 
súvislosti sa pokračovalo v prácach na koncepčných tézach k problematike webarchívu 
Slovenskej republiky, ako aj v príprave perspektívneho prepojenia systému národnej 
bibliografie s evidenciou publikačnej činnosti (EPC). 
V rámci koordinácie bibliografickej činnosti bol prostredníctvom rokovania Koordinačnej 
rady pre bibliografickú činnosť, krajských porád bibliografov a metodicko-kooperačných 
seminárov prezentovaný a oponovaný systematický prieskum dodržiavania odborných 
štandardov v knihovníctve a bibliografii. Bola pripravená aktuálna úprava kódovníkov 
MARC 21 a UNIMARC. 

Pokračovalo sa v štúdiu zahraničných a domácich materiálov o legislatíve povinného 
výtlačku, a to s dôrazom na elektronický výtlačok, ako aj v zhromažďovaní podkladov pre 
komisiu národného knižničného systému SR pre novelizáciu zákona o povinnom výtlačku. 

Pokračovalo sa v úsiliach pripraviť a prevádzkovať národný bibliografický portál s funkčne 
vyriešeným webovým rozhraním zameraným na systematickú a všestrannú prezentáciu 
generálnej bázy slovacikálnych bibliografických údajov na webovej stránke KIS3G pod 
portálom Slovenská knižnica. 

V súvislosti s plnením úloh stanovených Zákonom NR SR č. 183/2000 o knižniciach sa 
pokračovalo vo vytváraní predpokladov na dôsledné uplatňovanie nástrojov na koordináciu 
národného bibliografického systému a všestrannú kooperáciu bibliografických pracovísk pri 
plnení úloh národnej bibliografickej registrácie a evidencie masívu slovacikálnych 
dokumentov. V tomto kontexte sa uskutočnili konzultácie s MK SR o vydanie príslušných 
legislatívnych dokumentov Ministerstva kultúry SR, najmä Vyhlášky MK SR o výstavbe 
a koordinácii národného bibliografického systému v SR. Vydanie príslušnej vyhlášky sa 
neuskutočnilo z dôvodov legislatívneho charakteru. 

Pokračovalo sa v prácach na sprístupňovaní článkovej Slovenskej národnej bibliografie 
s plnými textami s cieľom prispieť k zvýšeniu kooperačnej úrovne a efektivite bibliografickej 
práce. 
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Na pôde Koordinačnej rady pre bibliografickú činnosť v SR sa pokračovalo v celoslovensky 
organizovaných poradách k štandardom bibliografických metadát digitálnych objektov, vo 
vytváraní podkladov k metodike tvorby a spracovania bibliografických metadát k digitálnym 
článkom a knihám. Významnou zložkou bibliografickej metodiky boli i techniky citovania. 

Bola spracovaná Štatistika knižnej produkcie neperiodických publikácií KULT 4-01 – 
Slovenskej republiky za rok 2008. Štatistickou analýzou boli vyznačené medzery v získavaní 
povinného výtlačku, čo prispeje k jeho optimalizácii. Výsledky boli prezentované na 
odborných poradách v národnom bibliografickom systéme SR. Konštatovalo sa postupné 
zlepšovanie vo vyhotovovaní štatistických podkladov. 

V rámci spolupráce s UNESCO bol vyhotovený bibliografický súpis Index traslationum 
o prekladoch na Slovensku v roku 2008. 

Pokračovalo sa v distribúcii Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice 
(KIS MaSK) v národnom knižničnom informačnom systéme Slovenskej republiky. Počet 
implementácií v obecných a školských knižniciach, ako aj v ďalších ustanovizniach dosiahol 
pozoruhodný počet 300. Projekt z hľadiska príjmového dosiahol plnú rentabilnosť. V rámci 
implementácie KIS MaSK – Knižnično – informačný systém pre malé a stredné knižnice sa 
v tejto súvislosti uskutočnilo testovanie novej verzie KIS MaSK–update 2009 a s tým 
súvisiace programové a metodické práce, prezentácie a školenia. 

Boli pripravené ďalšie podklady pre tvorbu koncepcie a tvorbu elektronických knižníc 
najvýznamnejších slovenských vedeckých, kultúrnych a duchovných entít, elektronických 
personálnych bibliografií a osobnostných digitálnych portrétov významných slovenských 
osobností. V tejto súvislosti sa pracovalo na východiskách ku koncepcii pramennej edície 
Pramene k duchovným dejinám Slovenska boli ďalej rozvíjané úlohy v oblasti Bibliografie 
dejín knižnej kultúry: pribudli dáta pre cca 1000 plnotextových záznamov z danej oblasti. 

Bolo pripravené prestížne celoslovenské inovačné podujatie vedeckej a knižničnej komunity – 
Dni Milana Hodžu – Osobnosti slovenskej politiky 2009, a to v spolupráci s Ústavom 
politických vied SAV a Historickým ústavom SAV s prioritnou účasťou Slovenskej národnej 
knižnice. V rámci Dní Milana Hodžu 2009 sa uskutočnila vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou Ferdinand Juriga. Život a dielo. Ľudový smer v slovenskej politike. 

Pokračovalo sa v iniciatívach smerujúcich k vytvoreniu novej perspektívy akreditačného 
konania a akreditácie vedecko-výskumných pracovísk v rezorte Ministerstva kultúry SR, a to 
prostredníctvom kontaktov a konzultácií s Ministerstvom školstva SR, ktoré je zodpovedné za 
akreditáciu vedecko-výskumných pracovísk v Slovenskej republike. V tejto súvislosti bol 
spracovaný rad štatistických podkladov a vyplnené dotazníky o vede a výskume pre MŠ SR 
a ďalšie inštitúcie. 

Medzi významné aspekty možno zaradiť i spoluprácu so Spolkom slovenských knihovníkov, 
organizáciami typu IAML a Pro Scientia. 

Osobitne významnou bola inovácia a nové predloženie synteticko-prierezového projektu na 
získanie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov: Pamäť Slovenska – Národné 
centrum excelentnosti výskumu, ochrany a prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva 
Slovenska, ktorý zahrnul východiská a programové zameranie Výskumu dejín knižnej kultúry 
na Slovensku s horizontom 2008–2015, pripraveného v roku 2007. 

Projekt Pamäť sveta a Pamäť Slovenska: a) Vypracovanie námetového materiálu pre nové 
projekty (Bratislavský misál, Kódexy slovenskej proveniencie v Batthaneu v Alba Iulii, 
Italiká v fondoch SNK – prvotlače a vzácne tlače). b) Korektúry a záverečné práce na projekte 
Kronika sveta Jána z Udine na DVD. c) Spracovanie podkladov a plných textov faksimilného 
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vydania Uhorskej kroniky Jána z Turca. d) prepisy stredovekých a novovekých listín z fondov 
ALU SNK pre projekt „Pergameny v SNK“. e) spracovanie materiálu o programe Pamäť sveta 
UNESCO a edícii Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta pre potreby Encyklopédie 
Beliany.  f) práce na projekte Klenoty knižnej kultúry a dokumentárneho dedičstva vo fondoch 
a zbierkach SNK. g) a/ Pergameny v SNK (koncepcia výstavy, texty na paneloch a popis 
k vystaveným kódexovým fragmentom a listinnému materiálu). Martin: Slovenská národná 
knižnica – Slovenské národné literárne múzeum, 2009. 

Tlače 16. storočia v knižniciach západného Slovenska (Oponice, Topoľčianky, Ivánka, 
Podunajské múzeum Komárno, fara Branč, biskupský archív v Nitre): Popis, kontrola, 
doplňovanie údajov, overovanie v bibliografiách a na internetových stránkach tlačí 
16. storočia, preverovanie defektných tlačí. 

Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach. Redakcia súpisu. Overovanie defektných 
exemplárov germaník, príprava podkladov pre konzultácie v Bayerische Staatsbibliothek 
v Mníchove. 

Budovanie databázy autorít z tlačí 16. storočia. a) vyhľadávanie biografických informácií 
o autoroch. b) vytváranie a oprava záznamov v systéme Virtua. 

Katalogizácia tlačí 17. – 19. storočia pre základný fond SNK. a) Spracovanie záznamov 
starých tlačí vo VIRTUe (formát Marc 21). b) Aktualizácia spracovaných záznamov. c/ 
spracovanie záznamov pre OSZK Budapešť Maďarsko v rámci spolupráce pri digitalizácii 
starých tlačí. 

Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia vydaných na území Slovenska 

Pokračovalo sa v heuristike a spracovaní tlačí na báze systému CDS/ISIS. Pokračovali práce 
na kontinuálnom spracovávaní nových akvizícií a implementovaní spracovaného masívu 
záznamov starých tlačí (18. storočie) zo základného fondu SNK do Slovenskej knižnice 
v rámci projektu KIS3G. Vyhľadávali sa signatúry k deziderátnym záznamom územne slov. 
tlačí 19. stor. v katalógu  Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti. Vyhľadávali sa a bol 
vylonaný základný popis slovacikálnych tlačí 19. stor. z Diecéznej knižnice v Nitre. 
Uskutočnilo sa bibliografické spracovanie územne slovacikálnych tlačí 19. storočia. 

Budovanie databázy slovacikálnych menných autorít pre staré tlače 

Uskutočnilo sa excerpovanie biografických slovníkov pre slovacikálne menné autority: 

a) Karpathendeutsches biographische Lexikon b) Wurzbach, K. Biographisches Lexikon. 
Wien, 1868. c) Szinnyei, J. Magyar írók élete és munkái. Budapest, 1891 – 1908. d)/ Magyar 
életrajzi lexikon. Budapest, 1981. Ďalej sa uskutočnili: zápis vyexcerpovaných slovacikálnych 
menných autorít do databázy menných autorít vo formáte UNIMARC/ISIS, dopĺňanie 
dátumov a miest narodenia a úmrtia do databázy slovacikálnych menných autorít zo 
Slovenského biografického slovníka, excerpovanie mimoúzemných slovacík z GK SNK, 
ÖNB vo Viedni, OSZK v Budapešti  pre databázu zahraničných slovacík 1601 –1945,ako aj 
výskum mimoúzemných slovacík od počiatku kníhtlače do roku 1945 podľa zoznamu 
slovacikálnych menných autorít v katalógoch Országos Széchényi Könyvtár a Österreichische 
Nationalbibliothek. 

Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1919 – 1944. 

Konverzia tlačou vydaných bibliografických súpisov novín a časopisov vychádzajúcich na 
Slovensku do r. 1960 do elektronickej podoby. 
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a) Prepis bg. záznamov z diela M. Balúnová: Bibliografia novín a časopisov 
vychádzajúcich na Slovensku v r. 1945 – 1960 do elektronickej podoby vo formáte Marc 
21 v systéme Virtua. 

b) Evidencia a archivovanie prekonvertovaných záznamov. 
c) Vyhotovenie rešerší z lokálnych báz podľa požiadaviek bádateľov. 
d) Poskytovanie informácií z lístkového katalógu. 

Bibliografia dejín knižnej kultúry na Slovensku 

a) Popis dokumentov v systéme Virtua. 
b) Kartotečné lístky do príručnej kartotéky. 
c) Heuristika pre databázu, excerpcia časopisov a zboníkov. 
d) Kontrola a prilinkovanie a a evidencia full textov. 
e) Storočnica Imricha Kotvana – skenovanie, oprava textu, uloženie do wordových súborov. 

Budovanie databázy pre Európsku rómsku bibliotéku 

a) Databáza Romano – popis dokumentov v systéme Virtua. 
b) Vyhotovenie kartotečných lístkov. 
c) Heuristika pre databázu excerpcia novín a časopisov. 
 
 
4.1.8 Biografická činnosť 

Úlohy v oblasti biografie zabezpečoval Národný biografický ústav (odbor). 

Odbor pokračoval v získavaní a spracovaní základných biografických dokumentov, hlavne 
k heslám Biografického lexikónu Slovenska. Nadobudol 763 biografických dokumentov 
(dotazníkov, výpisy z matrík, personálne bibliografie), ktoré zaprírastkoval a primárne 
spracoval. Pre svoju činnosť ďalej získal 410 výstrižkov zo súčasnej i staršej tlače. 
Biografickú dokumentáciu a pramene prezentoval interným a externým bádateľom. 

Pracovisko pokračovalo v spracovaní bibliografie biografickej literatúry klasickou formou, 
v ktorej doplnilo kartotéky o 12 658 bibliografických záznamov. Sústredenú pozornosť 
venovalo spracovaniu a redakcii Biografického lexikónu Slovenska, zv. IV. Vydalo zborník 
Biografické štúdie 34, ktorý obsahuje hlavne referáty z odborných seminárov (Uramovci 
v slovenskej kultúre, seminár k 110. výročiu narodenia Jána Smreka), pramenné 
a genealogické príspevky o slovenských dejateľoch (P. O. Hviezdoslav, A. A. Baník, Rod 
Doršicovcov, Puchalovcov a i.). 

Boli zorganizované semináre a podujatia k výročiam spisovateľov a dejateľov (J. G. Cincík, 
Uramovci v slovenskej kultúre, P. O. Hviezdoslav, L. Mňačko, J. Hollý a i.), na ktorých 
pracovníci odboru predniesli referáty. 
 
 
4.1.9 Reštaurovanie a ochrana dokumentov 

Reštaurovaním a ochranou dokumentov sa v celoslovenskom meradle zaoberá Odbor 
reštaurovania a konzervovania dokumentov. 

Odbor je zameraný na preventívnu a priamu fyzickú ochranu papierových dokumentov vo 
fondoch SNK. Výsledky činnosti odboru prispievajú k  záchrane najviac ohrozených 
dokumentov vyrobených na kyslom papieri po roku 1850 a vyvárajú podmienky pre 
komplexné hodnotenie stavu a životnosti týchto fondov v knižniciach. Odbor vytvára v SNK 
podmienky pre výber a zabezpečenie masových konzervačných technológii s ktorými sa 
počíta pri záchrane papierového historického dedičstva. Ďalšou významnou činnosťou odboru 
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je aj reštaurovanie našich najstarších a najvzácnejších písomných pamiatok tak, aby sa 
nestratila ich historická identita a boli dostupné pre verejnosť a príprava faksimilií 
najvzácnejších artefaktov  

Aj po skončení štátnej výskumnej úlohy „Program záchrany stabilizácie a konzervácie 
klasických nosičov informácii v SR – KNIHA.SK“, ktorej prvoradým cieľom bolo vytvorenie 
podmienok pre záchranu veľkého množstva dokumentov vyrobených v období rokov 1850 až 
1990 pracovisko pokračuje v rozpracúvaní niektorých kľúčových výsledkov tejto úlohy. 

 
Retrospektívne zobrazenie hlavných ukazovateľov 

Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 R. 2007 R. 2006 
Počet reštaurovaných knižničných jednotiek 505 458 375 490 
Z toho náročných reštaurovaní na úplný protokol 29 49 41 54 
Neutralizácia listov 24292 15 222 18 967 21 382 
Príprava ochranných obalov 524 1 546 66 52 
Počet konzervovaných knižničných jednotiek 11 321 3 353 10 210 9 705 
Počet konzervovaných novinových papierov 1503 197 951 1893 
Dolievanie listov 3908 5 196 5 362 2 196 
Výroba faksimilií 76 138 48 15 
Konzervovanie a výroba drevených dosiek 14 23   
Doglejovanie zoslabených listov 157 895   
Ochrana fotografických negatívov 446 1 293   
 
 
4.1.10 Ochranné mikrofilmovanie a digitalizácia dokumentov 

Úlohy v oblasti mikrofilmovania a digitalizácie dokumentov pre potreby odborov SNK 
zabezpečuje Oddelenie mikrofilmovania a digitalizácie dokumentov, ktoré je súčasťou 
Odboru prevádzky technológií. 

Pre ochranné mikrofilmovanie sa vyberajú dokumenty ohrozené chemickou degradáciou 
kyslého papiera, fyzicky poškodené a nadmerne využívané. Najviac sú takto postihnuté 
noviny, časopisy, archívne dokumenty. Ochranné mikrofilmovanie predstavuje technologický 
postup, ktorý je založený na vyhotovení troch generácií mikrofilmov s rôznymi funkciami: 

a) archívny negatív slúži pre dlhodobé uchovanie obsahu dokumentu, vyhotovuje sa 
zosnímaním predlohy na mikrografickej kamere, 

b) matričný negatív slúži pre vyhotovenie všetkých užívateľských kópií, vyhotovuje sa 
kopírovaním archívneho negatívu, 

c) užívateľská kópia (pozitív) nahrádza originálny dokument, vyhotovuje sa kopírovaním 
matričného negatívu. 

Slovenská národná knižnica užívateľské mikrofilmy sprístupňuje v študovni mikrofilmov, kde 
sú k dispozícii používateľom vhodné typy čítacích prístrojov. 

Súpis mikrofilmovaných periodických titulov v roku 2009: 

Súbežné mikrofilmovanie: Domino fórum, Mosty, Literárny týždenník, Žilinský večerník, 
Sme, Pravda, Hospodárske noviny, Trend, Knižná revue, Slovenské národné noviny (spolu 
21 598 okienok). 

Retrospektívne mikrofilmovanie: Smena (1950 – 1972). 
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V rámci spolupráce s kultúrnymi inštitúciami (Zmluvy o spolupráci pri ochrannom 
reformátovaní periodík) pre ŠVK Banská. Bystrica: Vychovávateľ (6 200 okienok) a pre ŠVK 
Košice Slovenský východ (11 200 okienok). 

Pre potreby Archívu literatúry a umenia SNK (ochranné mikrofilmovanie archiválií) bolo 
mikrofilmovaním vyrobených 63 709 okienok. 

V oblasti záchrany archívnych a muzeálnych pamiatok formou fotodokumentácie bolo 
vyrobených 5 594 čiernobielych zväčšenín, 4 356 čiernobielych snímkov pre potreby ALU 
SNK. Pre potreby ostatných pracovísk SNK bolo vyrobených 2 980 farebných a 4 4890 
digitálnych fotografií. 
 
 

Kvantitatívne parametre ochranného mikrofilmovania 
Činnosť R. 2009 R 2008 R. 2007 R. 2006 R. 2005 

Ochranné mikrofilmovanie – periodík 
(okienka) 

71 500 74 854 122 919 110 738 100 650 

Mikrofilmovanie pre potreby ALU SNK 63 709 44 365 38 250 43 856 40 826 
Národný program ochranného 
mikrofilmovania – kopírovanie 
mikrofilmov (okienka) 

Ukončené Ukončené 26 826 0 0 

Interný program ochranného 
mikrofilmovania – kopírovanie 
mikrofilmov (okienka) 

275 200 589 500 458 270 233 365 141 422 

Kopírovanie mikrofilmov v rámci 
zmlúv, dohôd a záväzkov SNK (okienka) 

52 500 6 923 64 851 51 713 341 642 

 
 
4.1.11 Metodika, poradenstvo a koordinácia 

Ústredným metodickým, poradenským a koordinačným pracoviskom knižničného systému 
SR je Odbor pre knižničný systém SR (OKS SR). 

Odbor priebežne sledoval prípravu, posudzoval a informoval o nových legislatívnych 
materiáloch. Právne dôsledky nových zákonov a predpisov platných pre knižničný systém SR 
zakomponovával do metodických dokumentov platných v knižničnom systéme SR. 

V oblasti poradenskej činnosti sa zameriaval na priamu a okamžitú pomoc knižniciam. 
Poskytol cca  4 000 konzultácií a realizoval metodické podujatia na najdôležitejšie témy 
vyplývajúce z  požiadaviek knižníc. 

Odbor spracoval niekoľko materiálov o situácii vo verejnom knihovníctve na Slovensku (pre 
MK SR, zástupcov VÚC a ZMOS-u, redaktorov denníkov, rozhlasu a TV, pre odbornú tlač 
a knihovnícku verejnosť). 

Pre potreby zriaďovateľov knižníc OKS SR vypracoval prehľadné prezentácie štatistických 
výsledkov jednotlivých krajov a ich porovnania podľa typov knižníc na rozbory ich činnosti, 
konkrétne pre Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky a Žilinský kraj. 

S cieľom zlepšiť informovanosť zriaďovateľov a aktivizovať verejné knižnice bola uzavretá 
Dohoda o spolupráci ZMOS a SNK. 

V roku 2009 sa konalo zasadnutie Metodickej rady OKS SR SNK 10.11.2009 
a Celoslovenská porada riaditeľov a metodikov knižníc SR 11.11. 2009, kde boli riaditelia 
a metodici knižníc opätovne vyzvaní, aby všetky problémy spojené so štatistickým 
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zisťovaním a spracovaním riešili vo verejnej diskusii na InfoLib-e, pretože OKS SR rozšíril 
svoju činnosť o realizáciu akreditovaného rekvalifikačného kurzu pre pracovníkov knižníc, 
ale naďalej v odbore pracuje len riaditeľka a ústredná metodička pre prácu s deťmi 
a mládežou spisovateľka Mgr. Gabriela Futová na plný pracovný úväzok od 1.7.2009. 

Odbor vykonal previerku platnosti tlačív ŠEVT pre knižnice na rok 2010. 

Riaditeľka odboru pôsobila v odbornej komisii Grantového systému MK SR (program 
Kultúrne aktivity pamäťových inštitúcií: podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť) 
Pracovníčky OKS SR SNK sa aktívne zúčastňovali na poradách a podujatiach 
organizovaných MK SR. 

Pracovisko po prvýkrát realizovalo akreditovaný rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc 
s názvom Vzdelávanie pracovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť. Do 
vzdelávacieho procesu sa zapojilo 25 lektorov. Rekvalifikačný kurz v rozsahu 160 hodín 
absolvovalo v termíne 12.1.-23.1.2009 a 25.5.-5.6. 23 frekventantov. Rekvalifikačný kurz bol 
ukončený písomnými skúškami. Všetci frekventanti skúšky úspešne absolvovali a dostali 
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. 

V rámci reorganizácie metodickej činnosti pracoviska odbor pokračoval v riadení fungujúcich 
6 pracovných skupín pre niektoré oblasti knižničnej činnosti. Kvôli nízkemu rozpočtu OKS 
SR bola činnosť 2 pracovných skupín pozastavená k 31.5.2009 a činnosť ďalších 
4 k 30.6.2009. Spolupráca s vedúcimi pracovných skupín bola organizačne náročná, pretože 
pracovali na Dohody o pracovnej činnosti. 

V roku 2009 rozvíjali svoju metodickú činnosť pracovné skupiny (PS): 

Pracovná skupina pre tvorbu štandardov pre rozvoj služieb verejných knižníc vedená Mgr. 
Máriou Balkóciovou. 

Pracovná skupina pre prácu s deťmi a mládežou vedená Mgr. Gabrielou Futovou. 

Pracovná skupina pre informačné technológie vedená Mgr. Norbertom Véghom. 

Pracovná skupina pre prácu so znevýhodnenými používateľmi vedená Mgr. Martou 
Skalkovou. 

Pracovná skupina pre marketing a riadenie knižníc vedená Ing. Annou Diačikovou, PhD. 

Pracovná skupina pre komunitné aktivity knižníc vedená Mgr. Emíliou Antolíkovou. 

Správy o činnosti jednotlivých PS sú zverejnené na webovej stránke SNK v rubrike Služby 
knižniciam (OKS SR) – Metodika – položky s názvami jednotlivých pracovných skupín (PS). 
 
 
4.1.12 Štatistiky a prieskumy 

Štatistiky a prieskumy v Knižničnom systéme SR zabezpečuje Odbor pre knižničný systém 
SR (OKS SR). 

Odbor spolupracoval s odborom informatizácie MK SR na spracovaní ročných štatistických 
výkazov o činnosti knižníc KULT 10-01 za verejné, vedecké a špeciálne knižnice za rok 2008 
(KULT 10-01). Celkovo bolo spracovaných 2996 výkazov. Podľa pokynov OI MK SR boli 
pre potreby ŠÚ SR vypracované sumárne výkazy. Súčasťou bol komentár a zoznam 
spravodajských jednotiek podľa jednotlivých typov knižníc. 

Ústrední metodici diskutovali a riešili svoje problémy na portáli InfoLib vo verejnej diskusii 
v rubrike Štatistika 2008, ktorú viedla Iveta Kilárová a aktívne sa zapojil do usmerňovania 
metodikov aj kompetentný zástupca odboru informatizácie MK SR Mgr. Peter Štefanec. 
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Knižnice za rok 2008 spracovali a poskytli v tlačenej aj elektronickej forme štatistické výkazy 
KULT pomocou automatizovaného systému Štatistika knižníc online. Knižnice ako prvé 
inštitúcie rezortu kultúry pristúpili k vypĺňaniu elektronického formulára prostredníctvom 
internetu a jeho odoslaniu priamo do databázy na MK SR a ako jediné inštitúcie v rezorte 
kultúry už po 3.-krát poskytli svoje údaje pomocou automatizovaného systému Štatistika 
knižníc online. OKS SR v spolupráci s OI MK SR pokračoval v aktualizácii formulára, 
zavedením nových údajov a logických kontrol, čo vyžadovalo mnohonásobné testovanie 
formulára a priebežné korekcie logických kontrol. Proces tvorby formulára sprevádzala 
rozsiahla komunikácia so spracovateľmi (najmä s metodičkami regionálnych knižníc 
s krajskou pôsobnosťou, ústrednými metodičkami sietí špeciálnych knižníc, metodičkami 
vedeckých a regionálnych knižníc) a odborom informatizácie MK SR, ktorý zabezpečoval 
vytvorenie online formulára. 

Odbor informatizácie (OI) MK SR pre knižnice a ich zriaďovateľov zabezpečil v úzkej 
spolupráci s OKS SR prehľadné spracovanie a priebežné vystavenie na webe vybraných 
štatistických údajov o knižniciach v rôznych tabuľkách, vrátane štatistickej ročenky. 
Výstupné tabuľky s údajmi, okrem prepočtových tabuliek, boli prekopírované z webovej 
stránky MK SR do tabuliek pre tlačenú verziu štatistickej ročenky za rok 2008. 

Odbor pripravoval do tlače Štatistický prehľad činnosti knižníc v SR za rok 2008, ktorý bude 
vytlačený až v r. 2010. Zdržanie spracovania pre tlač spôsobilo zdĺhavé odstraňovanie chýb 
vo výstupoch online Ročenky, ale aj skutočnosť, že od júna na spracovaní štatistickej ročenky 
pracovala len Iveta Kilárová.  

Štatistická ročenka za rok 2008 bola oproti predošlým rokom opäť rozšírená o prehľadné 
porovnávacie a prepočtové tabuľky za všetky typy knižníc a grafy. Komentáre k údajom 
v ročenke sú vypracované podrobnejšie, dôkladnejšie a rozsiahlejšie. Rozsah printovej verzie 
ročenky opäť vzrástol na viac ako 450 strán. 

Odbor sa podieľal na vytvorení nového internetového výkazu pre rok 2010 s údajmi za rok 
2009 a vypracoval k nemu metodiku vykazovania údajov. V súlade so zistenými problémami 
pri vykazovaní údajov s cieľom zjednotiť ich vykazovanie boli vypracované nové podrobné 
metodické vysvetlivky k obsahu výkazu za rok 2009. 

Odbor prevzal a spracoval na archiváciu podľa zásad registratúrneho poriadku štatistické 
výkazy od všetkých spravodajských jednotiek (2996 jednotlivých knižníc SR) za rok 2008. 

Pre potreby MK SR a OKS SR SNK boli kompletne spracované podklady z knižníc 
o návratnosti, nákladnosti a náročnosti štatistických zisťovaní KULT (MK SR) 10-01 za rok 
2008. 

Pre Registratúrne stredisko boli vypracované podrobné protokoly na archiváciu všetkých 
štatistických formulárov za rok 2007 a 2008. 

OKS SR opäť vyžiadal od jednotlivých spravodajských jednotiek písomné potvrdenie súhlasu 
so zverejnením dôverných štatistických údajov. Všetky printové formuláre s chybnými alebo 
neúplnými údajmi, prípadne bez podpisu štatutára a pečiatky boli zaslané späť zriaďovateľom 
príslušných spravodajských jednotiek, s cieľom v budúcnosti eliminovať zistené nedostatky. 

Spracovanie výsledkov rozsiahleho prieskumu s názvom Analýza vekovej, kvalifikačnej 
a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc Iveta Kilárová ukončila a podrobne a prehľadne 
v grafoch publikovala v periodiku Knižnica. 
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4.1.13 Edičná, propagačná a prezentačná činnosť 

Edičnú, propagačnú a prezentačnú činnosť zabezpečuje SNK najmä prostredníctvom 
Oddelenia kultúrnych a edičných aktivít Národného biografického ústavu SNK. 

Edičná činnosť Slovenskej národnej knižnice za rok 2009 je uvedená v Prílohe č. 1. 

V roku 2009 sa zavŕšil 10. ročník vydávania mesačníka Knižnica. Mesačník Knižnica je 
profilovaný ako revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy 
a technológie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky 
a literárnych pamiatok. 

V edičnej oblasti sa podarilo vydať niektoré zamýšľané publikácie, ktoré prezentujú činnosť 
SNK a jej jednotlivých pracovísk (napr. zborníky z vedeckých konferencií, slovensko-
anglický katalóg výstavy Jozef G. Cincík – renesančný človek, rôzne propagačné tlače 
a pod.). 

Z dôvodu nedostatku kapitálových finančných prostriedkov sa opäť nezrealizoval metodicko-
propagačný film o SNK, ktorý má slúžiť širokej verejnosti (školské exkurzie, návštevy zo 
zahraničia a pod.). 

K propagácii a zviditeľňovaniu SNK prispieva bohatá publikačná činnosť zamestnancov 
SNK, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2. 

V Prílohe č. 3 sú uvedené výstavy realizované SNK v roku 2009 a v Prílohe č. 4 podujatia 
organizované SNK v roku 2009. 

SNK má svoju www stránku (http://www.snk.sk), prostredníctvom ktorej prezentuje všetky 
svoje aktivity a poskytované služby. 

Na propagačnej činnosti sa výraznou mierou podieľa i Odbor služieb. V požičovni sme 
pripravili 65 výstaviek k výročiam osobností, 121 výstaviek noviniek vo fondoch SNK 
a 52 výstaviek prírastkov univerzálnej študovne. Pripravovali sme informačné panely Rady 
Európy a európskych informácií a Strediska patentových informácií. Pravidelne sme 
aktualizovali i ostatné panely Odboru služieb zamerané na propagáciu našich služieb 
a podmienky ich využívania. Pre návštevníkov SNK sme vytvorili rôzne informačné letáky. 

K významným prezentačným podujatiam SNK v roku 2009 patrili: 

IX. ro čník Martinskej literárnej jari  (12. – 15. 5. 2009 Martin) 

Všetky podujatia IX. ročníka Martinskej literárnej jari (MLJ) sa uskutočnili tak, ako boli 
naplánované a propagované prostredníctvom rôznych propagačných tlačovín i médií 
(Slovenský rozhlas, SME, Rádio Zet, Televízia Turiec, Nový život Turca, Kam do mesta, 
Martinsko). Na jednotlivých podujatiach MLJ (bolo ich celkovo desať) sa zúčastnilo vyše 
2 500 záujemcov. Najväčší záujem bol o vernisáž výstavy Cesty slovenskej knihy (Od 
Proglasu k postmoderne), prezentácie kníh, divadelné predstavenie, stretnutie s autormi 
Piatok s Piatkom a program pre základné školy. Opätovne sa potvrdilo, že atraktívna 
a obsahovo premyslená konfrontácia literatúry a knižnej kultúry s rôznymi inými žánrami má 
svoje početné a najmä vďačné publikum. 

X. ročník Týždňa slovenských knižníc (23. – 29. 3. 2009 Martin) 

Celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc už pravidelne organizuje Slovenská 
asociácia knižníc (SAK), nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie knižníc. 
SNK v rámci Týždňa slovenských knižníc odpúšťala poplatky pri registrácii čitateľov a rôzne 
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sankčné poplatky, bezplatne poskytovala MMVS. Záujem širokej verejnosti pritiahli výstavy: 
Od hlinených tabuliek po digitalizáciu a Pamäť Slovenska. K najpútavejším podujatiam 
patrili: prezentácia fragmentu úspešného medzinárodného projektu Cesty slovenskej knihy. 
Od Proglasu k postmoderne, Informačný deň pre verejnosť Jeden deň v Európe a Deň 
otvorených dverí pre seniorov Slovenskej národnej knižnice a Univerzitu III. veku 
v Martine . Uskutočnilo sa Meranie krvného tlaku, tuku a cholesterolu návštevníkom 
a zamestnancom SNK, odznela prednáška: Opatrenia a prevencia civilizačných ochorení 
vrátane ich diagnostiky. Slovenské národné literárne múzeum SNK pripravilo podujatie 
Umenie a veda v múzeu – montáž slova, hudby a filmu pre žiakov základných a stredných 
škôl, Slovenská národná literatúra v múzeu – špeciálne vyučovacie hodiny pre študentov – 
maturantov. V priestoroch SNK sa uskutočnila ponuka voľných pracovných príležitostí 
Burza práce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Martine. 

Dni Milana Hodžu – Osobnosti slovenskej politiky 2009 (27.–29. 6. 2009) 

Podujatie pripravené v spolupráci Slovenskej národnej knižnice so Slovenskou akadémiou 
vied, mestom Martin a obcou Sučany pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica v Martine 
a Sučanoch, prispelo k prehĺbeniu slovenského patriotizmu a hrdosti na historické tradície 
Slovenska a Slovákov. V rámci podujatia sa uskutočnil celý rad aktivít, ktoré boli označené za 
mimoriadne úspešné, a to: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Ferdinand 
Juriga. Život a dielo. Ľudový smer v slovenskej politike, panelová výstava Dni Milana 
Hodžu 2005 – 2009 (pri piatom výročí podujatia), divadelný večer Ňedzela na Záhorí 
o Ferdinandovi Jurigovi v podaní Záhorackého divadla zo Senice, súťaže študentov a žiakov 
Hodžova esej, Hodžov článok. Tieto, ako aj ďalšie sprievodné podujatia (napríklad vydanie 
zborníka o Ferdinandovi Jurigovi) významne prispeli k rastu všeobecných znalostí a rozvoju 
vedeckej a knižničnej dokumentácie o osobnostiach slovenskej politiky. 

Storočnica Jozefa G. Cincíka 

V rámci medzinárodného projektu sa uskutočnila vedecká konferencia a vernisáž výstavy 
o živote a diele tohto významného vedca, umelca, pedagóga a exilového pracovníka (22. 4. 
2010). Výstava Jozef G. Cincík – renesančný človek sa postupne predstavila v Martine (apríl 
– máj), Liptovskom Mikuláši (jún – október), Bielsku-Bialej (Poľsko, október – november), 
Brne (Česká republika, november) a Námestove (december 2009 – január 2010). Výstavu si 
v roku 2009 prezrelo vyše 3 500 záujemcov. V roku 2010 sa výstava predstaví v ďalších 
slovenských mestách. 

Cesty slovenskej knihy – od Proglasu k postmoderne 

Druhá prezentácia medzinárodného výstavného projektu sa po Prahe uskutočnila 
v Slovenskom národnom múzeu – Etnografickom  múzeu v Martine (14. 5. – 10. 10. 2009).  
Počas 5 mesiacov trvania ju navštívilo takmer 12 000 návštevníkov (najmä žiakov 
a základných a stredných škôl). Záujem o výstavu prejavili aj médiá (Slovenský rozhlas, 
Slovenská televízia, SME, TV Turiec, My Turčianske noviny, Martinsko, Žilinský večerník, 
Rádio Zet). V roku 2010 sa uskutočnia prezentácie výstavy v Bratislave a Levoči. 
 
 
4.1.14 Národná agentúra ISBN a ISMN 

Medzinárodná agentúra ISBN pokračovala v prideľovaní identifikátorov vydavateľom a ich 
produktom. Do systému sa v roku 2009 prihlásilo 131 nových vydavateľov. Celkový počet 
členov systému ISBN v SR k 31.12.2009 bol 4 361 a tzv. zberných vydavateľov (1 číslo 
ISBN pre 1 vydavateľa) bolo registrovaných 567. Národná agentúra pridelila 9 296 čísel 
ISBN. Z celkového počtu vydavateľov registrovaných v NA ISBN bolo v roku 2009 
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aktívnych 1 301 vydavateľov (vydavatelia, ktorí v roku 2009 požiadali o pridelenie čísla 
ISBN). Informácie o nahlásených tituloch boli zverejňované na webovej stránke SNK. 

Pokračovali pracovné kontakty s Medzinárodnou agentúrou ISBN v Londýne, kde boli 
odoslané aktualizované adresáre slovenských vydavateľov pre medzinárodný adresár PIID 
(Publishers` International ISBN Directory) a súpis chybných čísel ISBN za rok 2009. 
 
 

Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 R. 2007 R. 2006 R 2005 
Počet pridelených čísel ISBN 9 296 9 454 9 532 8 351 7 865 
Počet registrovaných vydavateľov 4 361 4 230 4 085 4 148 4 004 
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V roku 2009 pokračovala v činnosti Národná agentúra ISMN v SR. Za toto obdobie sa 
zaregistrovali 3 noví vydavatelia hudobnín a agentúra pridelila 40 čísel ISMN. Na webovej 
stránke SNK sú  zverejnené všetky potrebné materiály súvisiace s činnosťou NA ISMN. 
 

Ukazovateľ R. 2009 R. 2008 
Počet pridelených čísel ISMN 40 162 
Počet registrovaných vydavateľov 10 7 

 
 
4.1.15 Vedecká a výskumná činnosť 

Významným výstupom Slovenskej národnej knižnice v oblasti vedy a výskumu bol 
inovovaný projekt, ktorý reagoval na výzvu – možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie. Projekt s pracovným označením Pamäť Slovenska – národné 
centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania národného kultúrneho 
a vedeckého dedičstva Slovenska, ktorý bol v roku 2008 pripravený v spolupráci s Fakultou 
prírodných vied Žilinskej univerzity, narysoval spôsobilosť Slovenskej národnej knižnice – 
v prípade získania podporných finančných prostriedkov – vybudovať v priebehu troch rokov 
(2010 – 2013) žiaducu vedecko-výskumnú základňu celoslovensky organizovaného 
a integrovaného centra excelentnosti výskumu v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre výskum, 
ochranu, spracovanie a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva v oblasti knižnej 
kultúry a knižničných systémov. Projekt bol z hľadiska obsahového akceptovaný, grant v roku 
2008 nezískal z dôvodu nedostatku finančných projektov. Preto sa o podporu uchádzal, a to 
v spolupráci so Žilinskou univerzitou – Fakultou prírodných vied v Žiline aj v roku 2009. 

V tejto súvislosti, ako aj v súvislosti s účinnosťou zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
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činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa 
predpokladá zriadenie funkcie vedeckého tajomníka alebo koordinátora vedecko-výskumných 
aktivít, ktorý by bol zodpovedný aj za organizáciu vedy a výskumu v SNK. 

Na pôde Slovenskej národnej knižnice sa vedou a výskumom zaoberali tri pracoviská 
vedecko-výskumného charakteru, a to Odbor reštaurovania a ochrany dokumentov SNK, 
Národný bibliografický ústav SNK a Národný biografický ústav SNK. Tieto pracoviská riešia 
formálne stanovené vedecko-výskumné úlohy, pripravujú a uskutočňujú vedecko-výskumné 
podujatia a vydávajú vedecko-výskumné publikácie, monografie a zborníky. 

Pracovisko Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov SNK v roku 2009 riešilo rad 
výskumných úloh prostredníctvom projektov výskumu a vývoja, a to: Overenie a výber 
modifikačného procesu – sústavy. Vplyv vonkajších faktorov na depozit SNK. Vplyv vlhkého 
starnutia na zmeny vlastnosti modelového bloku po modifikácií . Vplyv svetla na stálosť 
súčasnej farebnej fotografie. Vplyv svetla na stálosť súčasnej farebnej fotografie. Typológia 
knižnej väzby vo vzťahu k masovým technológiám. Na pracovisku sa riešil aj projekt APPV 
„Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov 
v SNK, zameraný na prieskum, popis a konzervovanie pergamenových listín v zbierkach 
knižnice.“ Rozpracovaný bol projekt Hodnotenie a príprava knižných dokumentov do 
hromadného konzervačného a digitalizačného spracovania. Pokračovalo sa v spolupráci na 
projekte s Gettyho konzervačným inštitútom v Los Angeles a Vysokou školou výtvarných 
umení v Bratislave pod názvom Conservation of Photographs and Photograph Collections for 
Countries of Centra, Southern and Eastern Europe, ktorý bol zahájený v roku 2007. V rámci 
projektu sa na pôde SNK usporiadala „Druhá letná škola konzervovania fotografii“ v dňoch 
20.–31.8.2009. 

Pracovisko Národný bibliografický ústav SNK sa aj v roku 2009 podieľalo na realizácii 
celého radu aktivít v oblasti vedy a výskumu, najmä v oblasti bibliografickej vedy 
a elektronickými edíciami Bibliografického zborníka, ako aj v oblasti svojej celoslovenskej 
špecializácie na výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku vydaním ďalšieho ročníka 
zborníka Kniha. Získalo granty na prioritné projekty vedecko-výskumného charakteru 
Ministerstva kultúry SR. Usporiadalo významné medzinárodné podujatie 38. stretnutie 
(kongres) ABDOS 2009 (Martin, máj 2009) „INTERGRATION DURCH INFORMATION – 
WE LOVE TO INFORM YOU…“. Pripravilo úspešné vedecké konferencie Július Barč-Ivan. 
Život a dielo. Zemianstvo v dejinách Slovenska (jún 2009) – s medzinárodnou účasťou, 
Ferdinand Juriga. Život a dielo. Ľudový smer v slovenskej politike v rámci Dní Milana Hodžu 
– Osobnosti slovenskej politiky 2009 (jún 2009) – s medzinárodnou účasťou, Dejiny knižnej 
kultúry Novohradu (október 2009) – s medzinárodnou účasťou. Z uvedených podujatí 
pripravilo na vydanie vedecké zborníky. Pri tejto príležitosti zhromaždilo celý rad nových 
vedeckých poznatkov a pripravilo predpoklady pre vybudovanie elektronickej knižnice 
základných dokumentov, najmä obrán, memoriálových spisov a memoránd spätých s dejinami 
Slovenska. Na pracovisku sa riešil aj projekt APPV „Prieskum, konzervovanie a kultúrno-
historické zhodnotenie pergamenových dokumentov v SNK, zameraný na prieskum, popis 
a konzervovanie pergamenových listín v zbierkach knižnice.“ Pri tejto príležitosti na 
pracovisku vznikli: Výskumný materiál/katalóg: Fragmenta membranea codicum 
manuscriptorum et litterae membranae in Tabulario rerum Litterarum Bibliothecae Nationalis 
Slovaciae Martino Asservatae – Pergamenové rukopisné fragmenty a pergamenové listiny 
uchovávané v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. (Rkp. aj 
v elektronickej forme). Štúdia/výskumný materiál: Pergamenové kódexové a listinné 
dedičstvo vo fondoch a zbierkach ALU-SNK. (Rkp., v tlači). Štúdia/výskumný materiál: 
Výtvarné aspekty a umelecko-historická hodnota pergamenových kódexov a listín v Archíve 
literatúry a umenia. (Rkp., v tlači). Medzi významné úspechy Národného bibliografického 
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ústavu Slovenskej národnej knižnice v roku 2009 patrili i udelené ceny Slovenskej historickej 
spoločnosti a Literárneho fondu na vedecko-výskumný prínos šesťzväzkovej Bibliografie 
územneslovacikálnych tlačí vydaných na Slovensku v 18. storočí. 

Pracovisko Národný biografický ústav SNK sa v roku 2008 vedecko-výskumnými aktivitami 
podieľalo na rozpracúvaní projektových a obsahových úloh osemzväzkového Biografického 
lexikónu Slovenska, najmä na plnení prioritnej úlohy – spracovaniu IV. zv. Biografického 
lexikónu Slovenska (písmená CH – Kl). Vydalo zborník Biografické štúdie, zv. 34. Pripravilo 
projekt podujatí k 110. výročiu narodenia A. A. Baníka. Zúčastnilo sa na príprave a realizácii 
podujatí k výročiam Martina Hamuljaka (1789 – 1859). Zúčastnilo sa i na prácach vedecko-
výskumného projektu Kto bol kto v Slovenskej republike 1939 – 1945. 

Okrem uvedených pracovísk sa do vedecko-výskumných plánov a projektov Slovenskej 
národnej knižnice zapojili i pracoviská Archívu literatúry a umenia SNK a Slovenského 
národného literárneho múzea SNK. 

Pracovisko Archívu literatúry a umenia SNK sa zapojilo do projektu APPV „Prieskum, 
konzervovanie a kultúrno-historické zhodnotenie pergamenových dokumentov v SNK, 
zameraný na prieskum, popis a konzervovanie pergamenových listín v zbierkach knižnice.“ 

Pracovisko Slovenského národného literárneho múzea v roku 2009 pripravilo celý rad 
podujatí s vedecko-výskumným kontextom. Takými boli najmä výstavné podujatia, napríklad 
V. Hložník – J. W. Goethe: Faust. Výstava ilustrácií pri príležitosti 200. výročia prvého 
vydania Fausta. Jar slovenského národa. Štúrovci a ich vzťah k Morave (k 200. výročiu 
narodenia Daniela Slobodu). 

SNK v roku 2009 pripravila koncepciu a plán vydávania prierezového vedeckého zborníka, 
ktorý bude mať ambície reprezentovať Slovenskú národnú knižnicu a národný knižnično-
informačný systém Slovenskej republiky v medzinárodnom knihovníckom prostredí. Zborník 
by mal vychádzať od roku 2011. 

V záujme vytvorenia potenciálu mladých vysokoškolsky vzdelaných a profesionálne 
kvalifikovaných pracovníkov pre potreby národného knižnično-informačného systému 
a dokumentácie národného kultúrneho dedičstva SR Slovenská národná knižnica v roku 2009 
gestorsky a pedagogicky zabezpečovala výučbu na akreditovanom bakalárskom 
a magisterskom študijnom odbore Dokumentácia kultúrneho dedičstva na Katedre knižnično-
informačných vied a didaktiky informatiky na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity 
v Žiline. V priebehu roka 2009 sa vytvorili základy akreditovaného doktorandského štúdia, na 
ktoré boli prijatí prví interní a externí doktorandi s cieľom rozvinúť projekt vedecko-
výskumných aktivít v spolupráci Slovenskej národnej knižnice a Žilinskej univerzity. 
 
 
4.1.16 Adresár knižníc SR 

Adresár knižníc pripravil a spravuje Odbor pre knižničný systém SR SNK (OKS SR SNK). 
Adresár (http://www.kis3g.sk/) obsahuje viac ako 1900 adries knižníc SR v knižnično-
informačnom systéme Virtua, čo umožňuje vyhľadávanie podľa rôznych požiadaviek. V roku 
2009 bolo priebežne aktualizovaných 75 adries. 

OKS SR SNK pravidelne každý rok verifikuje a aktualizuje aj údaje o knižniciach na portáli 
Spolku slovenských knihovníkov InfoLib (http://www.infolib.sk) v sekcii Knižnice/Adresáre. 
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4.1.17 Súborný katalóg monografií a článkov SR 

Starostlivosťou o Súborný katalóg knižníc SR – monografie (SKK SR – M) je v súlade so 
zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach poverená SNK. 

V rámci riešenia projektu knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) SNK 
pokračovala v budovaní centrálneho SKK SR – M. V priebehu roku 2009 SNK zabezpečovala 
prípravu konverzií záznamov z lokálnych systémov do formátu MARC21 a v importe 
záznamov do centrálnej databázy clas01 v prostredí spoločného softvéru Virtua. Odborní 
pracovníci SNK sa naďalej podieľali na metodickom usmerňovaní a riešení problémov pri 
katalogizácii a vytváraní nových záznamov v spolupracujúcich knižniciach. 

V rámci pracovnej skupiny PS03 (pozri https://www.kis3g.sk) SNK poskytovala v roku 2009 
metodickú pomoc kooperujúcim knižniciam rôznymi spôsobmi (e-mailom, telefonicky, 
prostredníctvom webovej rubriky Katalogizačná politika). V oblasti metodickej činnosti 
SNK participujúcim knižniciam projektu KIS3G (ale aj iným knihovníkom) poskytla 256 
odborných konzultácií. Pre knižnice participujúce v projekte KIS3G vypracovala pokyn na 
tvorbu prírastkových zoznamov. Aktualizovala a publikovala kódovník krajín MARC21 
a kódovník jazykov MARC21 podľa posledných aktualizácií Kongresovej knižnice. 

V roku 2009 SNK v rámci riešenia projektu KIS3G realizovala pre oblasť katalogizácie 
školenia na bibliografický formát MARC 21 (počet účastníkov 71), na prácu v systéme 
Virtua modul Katalogizácia (počet účastníkov 19) a uskutočnili sa akceptačné testy na prácu 
v systéme Virtua (počet otestovaných 25). 
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Počet nových bibliografických záznamov o publikáciách na monografickej úrovni 
v produkčnej databáze v rokoch 2008 a 2009 

Knižnica R. 2009 R. 2008 
AUBB (Banská Bystrica) 2 140 819 
BAULUV (Bratislava) ** 28  
BIN (Bratislava) ** 130  
BJKDG (Bardejov) 36 5 
BPKSH (Báčsky Petrovec) 131 9 
GAGK (Galanta) 6 346 37 
HEVK (Humenné) 99 211 
KNKJS (Komárno)*  564 
KURUK (Ružomberok) 2 227 2 052 
LMAOSK (Liptovský Mikuláš) 246 638 
LVTK (Levice)*  11 
MIZKGZ (Michalovce) 97 169 
POKPOH (Prešov) 758 1 181 
PPPK (Poprad) 635 542 
SAVUK (Bratislava) 2 614 2 598 
SKPK (Svidník) 144 153 
SLLK (Stará Ľubovňa) ** 49  
SNK (Martin) 10 369 12 147 
SNMK (Bratislava) 1 454 1 132 
SNSLP (Bratislava) 315 264 
SPK (Bratislava) 579 468 
STUSCHK (Bratislava) 1 245 492 
SVKBB (Banská Bystrica) ** 2 516  
SVKPO (Prešov) 25 772 24 768 
TOTK (Topoľčany) 998 143 
TTKJF (Trnava) ** 377  
TVZK (Trebišov) ** 26  
VTHK (Vranov n. Topľou) 170 112 
ZKSE (Senica) ** 110  
Spolu 59 611 48 581 
 
Poznámka: Knižnice označené * ukončili v roku 2008 prácu v projekte KIS3G. Knižnice 
označené ** začali pracovať v súbornom katalógu v roku 2009. 
 

Starostlivosťou o Súborný katalóg knižníc SR – články je v súlade so zákonom 
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach poverená SNK. 

V rámci riešenia projektu KIS3G SNK poskytovala v roku 2009 metodickú pomoc 
kooperujúcim knižniciam rôznymi spôsobmi (e-mailom, telefonicky, osobné konzultácie 
v rámci metodických podujatí a koordinačných porád). V oblasti metodickej činnosti 
poskytla knižniciam 380 odborných konzultácií. Vypracovala príručku: Metodika popisu 
korporácii štátnej správy a regionálnej samosprávy vo formáte MARC 21 s interpretáciou 
Pravidiel AACR2 a pokračovala v spracovaní a podkladov pre príručku Metodika spracovania 
návrhov regionálnych personálnych a korporatívnych autorít v SK SR Články. 
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V roku 2009 zorganizovala SNK 2 pracovné semináre súvisiace s riešením aktuálnych 
problémov Súborného katalógu SR Články: 

a) koordinácia odstraňovania duplicít a multiplicít, vzniknutých konverziami databáz 
participantov projektu KIS3G, 

b) kontrola a realizácia Záväzných zásad spracovania dokumentov v systéme Virtua, 
c) plné texty ako súčasť Súborného katalógu Články SR, 
d) aktuálne zmeny a doplnky k formátu MARC 21 A Pravidlám AACR 2. 
 
Počet nových bibliografických záznamov o článkoch na analytickej úrovni v produkčnej 

databáze v rokoch 2008 a 2009 
Knižnica R. 2009 R. 2008 

SVKBB (Banská Bystrica) 37 565 
SVKPO (Prešov) 2340 2599 
KNKJS (Komárno) Zrušená zmluva KIS3G 185 
GAGK (Galanta) 2520 2905 
VTHK (Vranov nad Topľou) 1180 868 
KEVKJB (Košice) 2877 3017 
KEKM (Košice) 267 - 
BJKDG (Bardejov) 608 892 
SLLK (Stará Ľubovňa) 412 346 
POKPOH (Prešov) 2550 1947 
MIZKGZ (Michalovce) 576 576 
TVZK (Trebišov) 399 401 
RVGKPD (Rožňava) 695 783 
SEZK (Senica) 520 441 
HEVK (Humenné) 911 845 
TOTK (Topoľčany) 9 10 
SNVSK (Spišská Nová Ves) 761 688 
SKPK (Svidník) 1002 852 
SPK (Bratislava) 1253 1120 
PPPK (Poprad) 1665 200 
DSOK (Dunajská Streda) 4802 4592 
LVTK (Levice) Zrušená zmluva KIS3G 544 
NRKKK (Nitra) Zrušená zmluva KIS3G 773 
NZKAB (Nové Zámky) Zrušená zmluva KIS3G 1031 
KJF (Trnava) 771 - 
SSNB NBÚ SNK 38490 41000 
Spolu 64645 67180 
 
 
4.1.18 Informatizácia a internetizácia Slovenskej národnej knižnice 

Informatizáciu a internetizáciu SNK zabezpečoval Odbor prevádzky technológií. 

Údržba a prevádzka výpočtovej techniky, lokálnych sietí a pripojenia SNK na internet bola 
zabezpečovaná vlastnými pracovníkmi. V priebehu roka 2009 sa začali vyskytovať časté 
poruchy na komunikačnom severy. V rámci projektu informatizácie kultúry sme predložili 
projekt na MK SR ktorý bol úspešný a z pridelených finančných prostriedkov sme zakúpili 
nový hardvér, ktorý umožní obnovu komunikačnej e-infraštruktúry. 
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V hodnotenom období v spolupráci s MK SR a firmou SWAN, a.s. bola SNK pripojená do 
rezortnej regionálnej virtuálnej privátnej siete (WAN VPN). Do siete boli pripojené aj ďalšie 
lokality SNK (Slovenské národné literárne múzeum v Martine, Múzeum A.S. Puškina 
v Brodzanoch a kaštieľ v Diviakoch). Prístup účastníkov do siete je realizovaný optickým 
pripojením alebo rádioreleovým spojom. Záložné pripojenie je realizované prostredníctvom 
DSL liniek. Vybudovanie rezortnej VPN umožnilo okrem iného aj využívať telekomunikačné 
služby – služby IP Telefonie, ktoré spočívajú hlavne v hlasovej službe prostredníctvom Voice 
over IP (VoIP). 
 
4.1.19 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 

Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 schválila vláda 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 943 zo 7. novembra 2007. V priebehu roka 2009 sa 
SNK aktívne podieľala aj na jej realizácii. Jednotlivé aktivity sú stručne charakterizované 
v ďalšom. 

Slovenská digitálna knižnica. Prioritný projekt Slovenskej národnej knižnice. Na jeho 
relizáciu bol v SNK v roku 2008 zriadený samostatný odbor Slovenská digitálna knižnica. 

Odbor Slovenská digitálna knižnica v druhom roku existencie vykonával aktivity a projekty 
súvisiace s digitalizáciou a digitálnym uchovávaním, vrátane projektov na úrovni SR a na 
európskej úrovni (SDK – detašované pracovisko SNK Vrútky, Informatizácia knižníc – 
Verejný internet v knižniciach SR, TELplus, EuropeanaTravel, Europeana v1.0).  

V roku 2009 bola prerušená realizácia ústredného projektu odboru Slovenská digitálna 
knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky kvôli nedoriešenému financovaniu celkového 
zámeru zo štátneho rozpočtu. Detašované digitalizačné pracovisko, vrátane kamenného 
dátového centra, mikrofilmovacích zariadení, konzervovania, deacidifikácie, skladov sa má 
spustiť v pracovisku SDK vo Vrútkach po dokončení stavebných príprav budovy č. 2 
pravdepodobne v roku 2010.  

V rámci realizácie národného projektu MK SR „Informatizácia knižníc – Verejný internet v 
knižniciach SR“, spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, sa počas rutinnej 
realizácie projektu, v rámci ktorého bolo v 110 verejných knižniciach po celom území 
republiky inštalovaných 760 verejných internetových prístupových bodov, vykonávalo 
riadenie a monitorovanie projektu, metodologické usmerňovanie a školenia pre knižnice, 
bežná podpora a údržba systému. Na základe štatistického prieskumu bol bezplatný internet 
poskytnutý vo verejných knižniciach prostredníctvom uvedeného projektu využitý v roku 
2009 vyše 400 000 krát (t.j. jeden prístupový bod bol za rok využitý v priemere na 526 
pripojení na internet). 

Na účely tvorby Európskej knižnice (TEL) Slovenská digitálna knižnica participovala v 
aktuálnom projekte TELplus, v rámci ktorého bolo pripravených interne a v spolupráci 
s partnermi vyše 200 000 strán s rozpoznaným textom z novín a časopisov najmä spred roku 
1918, ktoré boli pridané do centrálneho indexu TEL spolu s ďalšími vyše 20 miliónmi strán 
od všetkých partnerov projektu TELplus, v rámci ktorého SDK skúmala možnosti konverzie 
autorít do SKOS a odovzdala nástroj na anotáciu videa. 

Odbor SDK v roku 2009 spustil prevádzku digitalizačnej linky pozostávajúcej z dvoch 
digitalizačných robotov s 2 vyškolenými operátormi. Ku koncu roka 2009 bol počet skenov 
vytvorených digitalizačnými robotmi okolo 600 000, vrátane testovacích skenov ako aj 
skenov určených na dlhodobé archivovanie. Do odboru boli prijatí a zaškolení noví 
zamestnanci odboru na projektový manažment, spracovanie textu a obrazu a obsluhu 
zariadenia. Z finančných prostriedkov projektu TELPlus bol obstaraný a nainštalovaný 
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serverový nástroj na optické rozpoznávanie znakov (OCR), ktorý Odbor SDK implementoval 
a otestoval na produkčné nasadenie. So Sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR bola 
uzavretá zmluva o spolupráci na digitalizácii viazaných archívnych materiálov, na základe 
ktorej SNK ku koncu roka zdigitalizovala a digitálne archivovala niekoľko stoviek viazaných 
archívnych pomôcok (spolu zatiaľ 50 000 strán). 

V dňoch 15. – 17. marca 2009 sa v Demänovskej doline – Jasná uskutočnila ako 3. v sérii 
medzinárodná odborná konferencia Digitálna knižnica - stratégie, technológie, znalosti 
spoluorganizovaná SNK, Odborom Slovenská digitálna knižnica, a Slovenskou chemickou 
knižnicou pri STU v Bratislave a ďalšími partnermi. Na tejto konferencii prezentoval 
zamestnanec odboru SDK architektúru infraštruktúry IKT na digitalizáciu a digitálne 
uchovávanie (http://www.schk.sk/digilib/). 

V apríli roku 2009 začal projekt EuropeanaTravel zameraný na cestovný ruch, v ktorom SNK 
poskytne do portálu Europeana svoje pohľadnice, mapy, cestopisy a iné dokumenty. 
V súvislosti s riešením projektu bol prijatý na koordináciu činností projektový manažér 
a začala spolupráca s inými odbormi a inštitúciami zameraná na organizačnú prípravu 
digitalizácie a sprístupnenia materiálov pre Europeanu. 

V dňoch 8. - 10. septembra 2009 sa v Demänovskej doline – Jasná uskutočnil odborný 
seminár Digitálna knižnica spoluorganizovaný SNK, Odborom Slovenská digitálna knižnica, 
a Slovenskou chemickou knižnicou pri STU v Bratislave a ďalšími partnermi, zameraný na 
praktické ukážky digitalizácie rôznych druhov textových dokumentov, 2D/3D objektov 
a filmov, praktické predvedenie zariadení pre digitalizáciu, prezentáciu existujúcich riešení, 
návrhy využitia jednotlivých riešení digitalizácie textových dokumentov, 2D/ 3D objektov 
a filmov (kúpa potrebnej techniky verzus outsourcing), prezentácia riešení pre ukladanie 
a dlhodobé archivovanie dát, prezentácia riešení pre sprístupnenie digitálneho obsahu 
používateľom. Zamestnanec odboru SDK prezentoval aktivity odboru SDK na príprave 
digitalizačnej infraštruktúry. 

Odbor Slovenská digitálna knižnica poskytuje priebežne metodologické usmernenia 
a konzultácie týkajúce sa digitalizácie a digitálneho uchovávania a sprístupnenia ostatným 
odborom SNK a taktiež aj iným kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám v SR i mimo SR, 
napríklad cez službu Spýtajte sa knižnice, e-mail, telefonicky, osobne. Počas roku 2009 
zamestnanci vykonávali aj činnosť prezentácie existujúcich digitálnych technológií 
návštevníkom z radov odbornej a laickej verejnosti ako aj médií. Zamestnanci odboru si 
vymieňajú poznatky a skúsenosti s odborníkmi z iných inštitúcií doma a v zahraničí na 
seminároch, konferenciách a odborných podujatiach ako aj na pôde expertných 
a špecializovaných pracovných skupín. V roku 2009 boli pripravené preklady a lokalizácie 
štandardov a usmernení a ich aktualizácie, ktoré sa týkajú digitalizácie (MINERVA, 
MARC21, Europeana, RDA) a doplňujú existujúce významné autoritatívne metodologické 
zdroje na úrovni EÚ, projektov zameraných na budovanie Europeany a TEL-Európskej 
knižnice a didaktické zdroje vytvárané pri realizácii vzdelávacích aktivít v oblasti 
digitalizácie, digitálneho uchovávania a sprístupňovania v spolupráci so Žilinskou univerzitou 
na výučbe predmetu Digitalizácia kultúrneho dedičstva v odbore Dokumentácia kultúrneho 
dedičstva. 
 

Knižni čno-informačný systém tretej generácie (KIS3G). Hlavný cieľom projektu KIS3G 
bolo využívanie spoločného knižnično-informačného systému v knižniciach Slovenskej 
republiky. 

Aj v roku 2009 sa naďalej kládol dôraz na zlepšovanie kvality, rozsahu a foriem knižnično-
informačných služieb v knižniciach Slovenskej republiky, na budovanie a rozvoj Slovenskej 
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knižnice v kontexte budovania Európskej knižnice a na zvyšovanie počtu knižníc 
a organizácií zapojených do spoločného systému. 

Výsledky implementácie KIS Virtua v knižniciach SR v roku 2009: 

- Implementácia systému Virtua v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave vrátane konverzie 
bibliografických záznamov, exemplárov, čitateľov a výpožičných transakcií a spustenie 
výpožičného procesu. 

- Implementácia systému Virtua v BIBIANE v Bratislave vrátane konverzie 
bibliografických záznamov, exemplárov a čitateľov. 

- Implementácia systému Virtua v Záhorskej knižnici v Senici vrátane konverzie 
bibliografických záznamov, exemplárov, čitateľov a výpožičných transakcií a spustenie 
výpožičného procesu. 

- Implementácia spracovania monografií v Galantskej knižnici v Galante. 

- Implementácia spracovania monografií v Zemplínskej knižnici v Trebišove. 

- Implementácia spracovania monografií v ÚĽUV Bratislava. 

- Spojenie databázy clas 03 – ŠVK Banská Bystrica so spoločnou databázou clas 01 
Slovenská knižnica vlastnými prostriedkami a kapacitami (ušetrenie značného množstva 
finančných prostriedkov zo ŠR). 

- Zmena lokácií v knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku a s tým súvisiaca zmena 
parametrov systému, spracovanie nového skínu Knižnice KU. 

Slovenská národná knižnica v Martine v rámci projektu KIS3G v roku 2009 zabezpečovala 
prevádzku a údržbu spoločného aplikačného softvéru Virtua, monitorovanie a servisnú 
podporu zariadení informačných technológií a meranie a sledovanie návštevnosti stránky 
KIS3G a SNK. 

V súvislosti s implementáciou systému Virtua SNK vyškolila nových pracovníkov 
participujúcich knižníc v module katalogizácia, výpožičky a OPAC a zabezpečila vyškolenie 
na formát MARC21 a vecné spracovanie. V knižniciach zaškolila odborných pracovníkov na 
spracovanie prírastkových zoznamov a spracovanie rôznych druhov štatistík zo systému, pre 
niektoré knižnice SNK priamo spracovala jednotlivé výstupy podľa ich požiadaviek. 

SNK v priebehu roku 2009 z kapitálových výdavkov zabezpečila kúpu webserverov T5240 
vrátane inštalácie, diskové polia, klimatizáciu, UPS s inštaláciou a všetky technické 
komponenty na dobudovanie infraštruktúry SNK, ktoré by sa malo zrealizovať v roku 2010. 

V priebehu roka 2009 manažment systému zabezpečil a pripravil konverzie záznamov 
pristupujúcich knižníc z rôznych lokálnych systémov do systému Virtua formátu MARC21. 
 

Knižni čno-informačný systém pre malé a stredné knižnice. V súvislosti s realizáciou 
Programu elektronizácie knižníc v SR Slovenská národná knižnica obstarala pre menšie 
knižnice „Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK)“, a to 
v rámci rovnomenného projektu. Projekt pokračuje aj v rámci realizácie Stratégie rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2008 až 2013. 

Základom aplikácie je databázový systém WinISIS verzia 1.5. KIS MaSK je prioritne určený 
pre malé a stredné knižnice, ktoré nemajú  prístup na internet a majú málo finančných 
prostriedkov na zakúpenie rozsiahlejšieho knižnično-informačného systému. Na konci roku 
2009 bol KIS MaSK nainštalovaný v 294 organizáciách, medzi ktorými sú obecné knižnice, 
mestské knižnice, mestské kultúrne strediská, školské knižnice, múzeá a galérie, nadácie, 
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spolky, zdravotnícke zariadenia, ministerstvá a pod. V roku 2009 sa uskutočnilo 61 inštalácií, 
z toho v obecných a mestských knižniciach 39 inštalácií, na základných, stredných 
a vysokých školách 18 inštalácií a v múzeách, galériách, hvezdárňach a iných kultúrnych 
inštitúciách 4 inštalácie. Softvér je kompatibiliný so systémom Virtua používaným v projekte 
KIS3G. 

Koncom roka 2008 sme prostredníctvom grantu MK zakúpili modul WEB katalógu ktorý si 
objednali do konca roku 2009 19 abonentov. Zrealizovali sme server pre on-line 
vyhľadávanie dokumentov tzv. Nový súborný katalóg používateľov KIS MaSKu s možnosťou 
vyhľadávanie podľa lokácie knižnice, ktorý sa nachádza na adrese 
http://194.160.178.22/mask/subornykatalog.htm. Budeme sa snažiť v ňom postupne 
uverejňovať všetky katalógy knižníc zapojených do projektu KIS MaSk (koncom roka 2009 
ich bolo vystavených 5). 
 
 
4.1.20 Múzejná činnosť 

V rámci SNK sa múzejnej činnosti venovalo Slovenské národné literárne múzeum v Martine 
a Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. 
 
Slovenské národné literárne múzeum (SNLM). SNLM SNK je ústredným koordinačným 
pracoviskom SR pre literárnomúzejnú dokumentáciu, podporu a prezentáciu slovenskej 
národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na 
vývoj slovenskej literatúry. Je ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na 
Slovensku. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety vo 
vzťahu k dejinám národnej literatúry, literárnej kultúry a knižnej grafike. Buduje súbory 
zbierok textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru, zbiera 
aj dokumenty umenovednej povahy so zameraním všestranne dokumentovať vývin slovenskej 
literatúry, jej dejiny, prezentovanie a popularizovanie. Buduje informácie databázy 
zbierkových fondov. SNLM slúži odbornej i laickej verejnosti. Spolupracuje 
s Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými múzejnými 
i literárnovednými a inými umenovednými pracoviskami doma i v zahraničí. Výsledky 
prezentuje výstavami, stálymi expozíciami, podujatiami a odbornými i propagačnými 
vydaniami. Národný cintorín ako stála expozícia in situ, spravuje jeho administratívnoprávnu 
agendu a ochranársku starostlivosť o túto Národnú kultúrnu pamiatku. 

SNLM sa venuje najmä sústavnému pokračovaniu v aktívnej dokumentácii literárneho života 
a literárnych osobností, usiluje o zabezpečenie kapitálových finančných prostriedkov a 
ďalších finančných zdrojov na činnosť vo vzdelávacej, výskumnej, zbierkotvornej, 
prezentačnej a ochranárskej oblasti. Múzeum musí dokončiť revíziu zbierkových fondov, 
ktorá sa začala vykonávať zmysle pôvodne platnej vyhlášky  a podľa počtu revidovaných 
zbierok sa mala vykonávať raz za sedem rokov, definitívne doriešiť otázky ich bezpečného 
uloženia, personálne dobudovať toto národno-reprezentačné pracovisko /odborne 
poddimenzované/, pokračovať v elektronickom spracovaní zbierkového fondu výtvarných 
zbierok a vecných pamiatok vrátane digitalizovaných foriem ich obrazovej dokumentácie. 

Múzeum v roku 2009 pokračovalo v inovácii stálej expozície začatej v roku 2007 formou 
obmeny a premiestnením exponátov. Do priestorov expozície sme opäť doplnili novozískané 
zbierkové predmety(hudobný nástroj - krídlo stredné, stolička ku klavíru). 

Ročne sa pripravuje niekoľko reprezentačných výstav, prezentujeme ich doma i v zahraničí, 
najmä v spolupráci s KIS pri veľvyslanectvách SR, ako aj s príbuznými múzejnými partnermi 
v iných zemiach. Pripravujeme inovované stretnutia so súčasnými tvorcami slovenskej 
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literatúry a zaujímavými podujatiami sa venuje pozornosť aj jubileám osobností a vývinovým 
procesom dejín slovenskej literárnej kultúry. 

Začali sa plniť vstupné úlohy podľa zámeru rekonštrukcie budovy a nevyhnutných 
stavebných úpravy priestorov budovy – národnej kultúrnej pamiatky, I. budovy MS, v ktorej 
sídli SNLM. 

Zbierkotvorné pracovisko múzea, oddelenie múzejných fondov, plnilo základné činnosti, ako 
sú tvorba zbierkového fondu, odborná dokumentácia zbierkového fondu (vrátane 
fotodokumentácie) klasickou a skúšobne elektronickou formou a budovanie odborných 
katalógov a kartoték, budovanie  centrálneho katalógu, ochrana zbierkového fondu, 
zabezpečovanie ošetrovania ( konzervovania a reštaurovania) zbierok a očisty depozitárov, 
vrátane sledovania predpísaných klimatických podmienok v depozitároch. Oddelenie ďalej 
zabezpečovalo v plnom rozsahu sprístupňovanie zbierkového fondu, ale aj služby bádateľom 
formou sprístupňovania katalógov i zbierok. 

Osobitne zabezpečovalo budovanie a sprístupňovanie Príručnej knižnice SNLM. 

Vzhľadom k uvedenej rozmanitosti činností oddelenia, ako aj k druhovo rozmanitému 
zbierkovému fondu, ktorý si vyžaduje aj špecifický postup pri odbornej dokumentácii, zvlášť 
v súvislosti s elektronickou podobou dokumentácie, pracovisko upozorňuje na personálnu 
nedobudovanosť a v tejto súvislosti aj na isté sklzy v plynulej odbornej dokumentácii. 

Tento stav je podmienený nedostatočným vybavením pracoviska výpočtovou technikou, a to 
ako po stránke kvalitatívnej, tak po stránke kvantitatívnej. Napriek tomu odborní literárno-
múzejní dokumentátori pokračovali aj v elektronickom spracovávaní knižných literárno-
múzejných dokumentov formou priraďovania múzejného exempláru do hlavného fondu SNK 
v programe VIRTUA. Celkom bolo priradených 32 exemplárov z celkového porovnávaného 
počtu 39 knižných titulov. 

V  novom elektronickom programe VITAL pracovisko robilo redakciu odborných popisov 
zbierok a opravené záznamy priraďovalo k jednotlivým digitálnym záberom umeleckých 
zbierkových predmetov. Celkom sa prekontrolovalo a priradilo k sebe 1078 záznamov 
a obrázkov. 

Zbierkotvorná činnosť. Pracovisko priebežne plnilo zbierkotvornú a dokumentačnú činnosť. 
Akvizícia sa orientovala predovšetkým na nákup zbierok, ale zastúpená bola akvizícia aj vo 
forme darov, presunov, ako aj vlastného zberu. Komisia na tvorbu zbierok pri SNK zasadala v 
roku 2009 celkom trikrát (3 x). Kategorizačná komisia SNLM SNK  zasadala jedenkrát (1 x 
a zaradila získané zbierkové predmety do II. kategórie. Stav depozitárnej ochrany 
zbierkových fondov sa výraznejšie nezmenil. V súvislosti s pravidelnou zbierkotvornou 
činnosťou a nárastom zbierkového fondu sa múzeu  výrazne  zmenšuje úložný priestor 
v depozitároch, čo bude musieť pracovisko v čo najkratšej dobe radikálne riešiť. 

Počet klimatizačných jednotiek sa v tomto roku nezmenil, doteraz nainštalované klimatizačné 
jednotky vo vybraných depozitárnych miestnostiach nezvládajú udržiavanie predpísaných 
rovnomerných klimatických podmienok (v zimných mesiacoch je priemerná teplota 15° C, 
v letných mesiacoch  22° C -25 ° C). 

V roku 2009 múzeum získalo a zaevidovalo celkom 188 múzejných zbierkových 
predmetov v celkovej hodnote 63177 €. 

Z toho kúpou 160 predmetov za kapitálové prostriedky vo výške 55.000 €, darom 4 predmety 
v hodnote 5.130 € a vlastným zberom 24 predmetov v hodnote 3047 €. 
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Súbežne sme nadobúdali dokumenty textového(knihy, periodiká) a audiovizuálneho 
charakteru. Celkom sme získali 31 titulov periodík v cene 9077,-Sk, tj.301,30 €, 805 ks 
textových dokumentov a 197 audiodokumentov  v cene 8064,68 €. 

Spolu je to 1033 ks dokumentačných jednotiek v úhrnnej cene 8365,98 €. 

Do fondu príručnej knižnice SNK SNLM sme získali celkom 53 knižných jednotiek, 1 CD 
jednotku, spolu 54 jednotiek v cene 838,85 €. 

Dopĺňala sa aj kolekcia tlačených textových dokumentov SNLM v podobe periodík 
a listotlačí. Celkom pribudlo 13 prírastkov periodík a 47 prírastkov listotlačí, čo predstavuje 
81 jednotlivých dokumentov v hodnote 164,37 €. 

Spolu sme nadobudli 1087 dokumentov v hodnote 9204,83 €. 

Zvlášť pozoruhodné prírastky múzejného fondu. Zbierkový fond textových knižných 
zbierok sme tohto roku obohatili pravidelným dopĺňaním kolekcie „Krásne knihy“ 
o zaujímavú produkciu ocenenú v celoslovenskej súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. 
Z kolekcie ocenenej krásnej literatúry spomenieme básnické zbierky M. Rúfusa: Niesť 
bremeno a spievať a K. Peteraja: Toto je moja reč. Skupinu ocenenej literatúry pre deti 
a mládež sme rozšírili napr. o dielo M. Rúfusa: Anjeličku, môj strážničku, S.  Štepku: 
Lastovičie rozprávky a P. Glocku: Rozprávky z čarovnej záhrady. Získali sme aj vzácne knihy 
o výtvarnom umení a reprezentačné obrazové publikácie, napr. publikáciu o tvorbe Zola 
Palugyaya, či Pavla Mušku. 

Zbierkový fond reálií sme rozšírili o zaujímavé predmety dokumentujúce činnosť 
slovenského ochotníckeho divadelníctva ako aj pôsobenie Slovenského spevokolu v Martine 
v prvej polovici 20.storočia. Za pozoruhodné považujeme aj predmety po Aline Ferninandy 
a jej starej matky Kristíny Ferdinandy. Do fondu historického nábytku sme získali vzácny 
hudobný nástroj, krídlo strednej veľkosti, zn. A. Girikowsky in Wien, vyrobené koncom 
19. storočia vo Viedni a ocenené 4 striebornými a 1zlatou medailou. 

Kolekciu nábytku po rodine Jesenskej sme doplnili poličkou na knihy patriacou spisovateľovi 
Jankovi Jesenskému. 

Zbierkový fond výtvarných zbierok výrazne obohatila akvizícia osobitnej priority – časť 
z kolekcie umeleckých diel Kolomana Sokola v počte 20 kusov . Celá kolekcia, pochádzajúca 
zo súkromnej zbierky, bola prvýkrát výstavne prezentovaná v tomto roku v priestoroch nášho 
múzea. Získali sme aj diela ďalších pozoruhodných osobností výtvarného umenia, ako Alina 
Ferdinandy, Oskar Čepan, Vojtech Ihriský, Janko Alexy, Vojtech Stašík, Martin Jonáš, 
Jaroslav Vodrážka, Jozef Cincík, Edmund Gwerk, Bedřich Neužil, Jaromír Mára a ďalší. Ich 
tvorbou sme obohatili portrétnu obrazovú kolekciu, sochárske portréty, ako aj kolekcie 
knižných ilustrácií z tvorby J. Vodrážku k viacerým slovenským knižným vydaniam. Doplnili 
sme aj zastúpenie voľného maliarskeho umenia od autorov J. Alexyho, J. Cincíka, Fr. Kalinu, 
P. Šabu, Júliusa Flacheho. 

Systematicky budovaný fond dokumentačnej knižnice (SNK SNLM) sme v roku 2009 
rozšírili o 805  knižných titulov pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, s dôrazom na pôvodnú 
slovenskú krásnu literatúru a literárnu vedu. 

Získali sme aj 197 audiovizuálnych dokumentov na CD a DVD nosičoch s audionahrávkami 
pôvodnej slovenskej filmovej tvorby a sfilmovaných literárnych predlôh,  ako videozáznam 
dokumentu o Fraňovi Štefunkovi. 

Pravidelne sme dopĺňali textové dokumenty v podobe 31 titulov časopiseckej produkcie 
mapujúcej v múzeu sledované odborné vedné disciplíny. 
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Zbierkové predmety spracovávame priebežne, a to klasickou formou a budujeme 
dokumentáciu múzejnú a knihovnícku. Celkom múzeum vyhotovilo 1356 prvotných 
prírastkových záznamov. V klasickej forme múzejnej dokumentácie sme vyhotovili 188 
prvotných prírastkových záznamov do zbierkových skupín: výtvarné zbierky - 155, vecné 
zbierky (reálie) – 9, krásne knihy – 24. 

V knižničnej dokumentácii sme vyhotovili spolu 1033 knihovníckych záznamov a do 
príručnej knižnice SNLM pribudlo 54 záznamov. Dokumentačný fond SNLM obsahuje 
celkom 81 prvotných záznamov. Spolu je vyhotovených 1168 prvotných knihovníckych 
záznamov. 

Celkom bolo v prvopise vyhotovených 154 múzejných katalogizačných lístkov 
a dokumentačných kariet na múzejné predmety a 1168 knižničných lístkov na textové 
dokumenty. Spolu 1322. 

Múzejne bolo skatalogizovaných 154 zbierkových predmetov.  

Knihovnícky bolo spracovaných 1168 dokumentov textového a audiovizuálneho charakteru. 

Fotodokumentácia zbierkových predmetov. Súčasťou múzejnej katalogizácie je 
fotodokumentácia zbierok. Celkom bolo v roku 2009 zaevidovaných 255 negatívov. Celkom 
255 kusov negatívov bolo zabalených do špeciálnych ochranných obalov, odborne 
popísaných a chronologicky roztriedených a uložených podľa hlavných zbierkových skupín. 
Spolu spracovaných jednotlivých záznamov o negatívoch 510. 

Elektronické spracovávanie. V rámci elektronického spracovávania zbierkových knižných 
fondov bolo prekontrolovaných a porovnaných celkom 39 knižných titulov z fondov SNLM 
so záznamami v systéme Virtua vo fonde SNK. Celkom bolo priradených 32 exemplárov 
knižných titulov, z nich mnohé doplnené v poznámke záznamom o múzejných znakoch. 
Elektronické spracovanie v novom elektronickom programe VITAL -pracovisko robilo 
redakciu odborných popisov zbierok a opravené záznamy priraďovalo k jednotlivým 
digitálnym záberom umeleckých zbierkových predmetov. Celkom sa prekontrolovalo 
a priradilo k sebe 1078 záznamov a obrázkov. 

V rámci revízie katalógov sa celkom skontrolovalo 1310 katalogizačných záznamov 
v jednotlivých odborných druhových katalógoch. 

Pokračovalo sa v budovaní generálneho katalógu SNLM. Do systému katalógov sa dopĺňali 
katalogizačné karty jednotlivých zbierkových druhov v počte 1636 ks, odkazové karty v počte 
600 ks a  zredigovalo sa celkom 5000 záznamov. Revidovali a porovnávali sa záznamy na 
kartách v počte 4000 ks. Celkom prekontrolovaných bolo 11236 ks kariet. 

Premiestnenie katalogizačných záznamov do nových zásobníkov v počte 20 220 ks. 

V súlade s plánovanou revíziou zbierkových fondov v zmysle určeného harmonogramu 
pracovisko v roku 2009 spracovávalo kompletné zoznamy na revíziu knižných zbierok 
a zrevidovalo 15 265 knižných titulov. Čiastkovou revíziou prešlo aj 182 ks výtvarných prác 
– kresieb. 

Ošetrovanie zbierkových predmetov. Ošetrovanie zbierok sa vykonávalo pred vstupom do 
depozitárov formou vstupnej očisty a ochranného obalenia. Spolu 363 zbierok. Po vrátení z 
výpožičiek sa mechanicky ošetrilo 523 zbierok. Ošetrenie výtvarných zbierok pri čiastkovej 
revízii v počte 182 ks. Chemicky bolo ošetrených 528 zbierok uložených v depozitoch. Do 
ochrannej voľnej väzby sa dalo zaviazať celkom 40 titulov periodík. Celkom prešlo 
základnými ochrannými zásahmi 1636 zbierkových predmetov a textových dokumentov. 
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Reštaurovanie dodávateľské. Dodávateľsky sme dali zreštaurovať celkom 7 výtvarných 
diel – závesných obrazov. 

Ošetrovanie fotografického dokumentačného materiálu. V roku 2009 Slovenské  národné 
literárne múzeum SNK pokračovalo v spolupráci s Odborom reštaurovania a konzervovania 
dokumentov SNK a vykonávalo generálnu ochranu fotografickej dokumentácie zbierkových 
predmetov v podobe negatívov . V roku 2009 bolo takto spracovaných celkom 447 kusov 
negatívov. Tieto boli následne uložené do nových pH neutrálnych papierových kaziet. 

Sprístupňovanie zbierkových predmetov. Zbierkové predmety sa vypožičiavali a 
sprístupňovali formou osobných prezenčných výpožičiek, formou dohody o dočasnom 
premiestnení a zmluvami o výpožičke. Celkom bolo na študijné a prezentačné účely 
poskytnutých 592 zbierkových predmetov, o čom bolo vyhotovených 46 písomných 
dokladov. Prezenčne z príručnej knižnice bolo vypožičaných 46 titulov odbornej 
literárnovednej a umeleckej problematiky a 501 jednotlivín periodík. 

Služby. V roku 2009 navštívilo múzeum 10 bádateľov. Korešpondenčne sme poskytli 
informácie o zbierkovom fonde 9 žiadateľom. Poskytnutých bolo 4199 záznamov 
z katalogizačných a kartotečných lístkov a 435 zbierkových predmetov. Obrazovú 
dokumentáciu zbierkových predmetov a dokumentov v počte 172 formou elektronickej 
zásielky sme poskytli 9 žiadateľom, ďalšie informácie o zbierkových fondoch v podobe 
textovej sme poskytli 12 žiadateľom. 

Bibliograficko-informa čná činnosť. Múzeum pravidelne dopĺňalo informačné kartotéky 
a excerpovalo potrebné údaje z odborných periodík. Do kartotéky spisovateľov pribudlo 76 
záznamov, do kartotéky edícií 34 záznamov, do kartotéky nehnuteľných literárnych pamiatok 
17 záznamov. Spolu pribudlo 127 záznamov. 

Do kartotéky textových a audiovizuálnych dokumentov v podobe prvotných i odkazových 
záznamov pribudlo 1600 záznamov, do kartotéky seriálov a listotlačí 210 záznamov. Spolu 
bolo založených 1810 záznamov. 

Slovenské národné literárne múzeum SNK pokračovalo v práci so študentmi zo slovenských 
univerzít – špeciálne metodické výklady (Žilinská univerzita, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Konštantínova univerzita v Nitre). Svoje zameranie sústreďovalo na dopĺňanie 
a rozširovanie vedomostí  žiakov a študentov zo základných a stredných škôl na Slovensku. 

Spolu poskytlo 175 odborných lektorátov v expozícii a 7 odborných výkladov na 
Národnom cintoríne. 

Spolu bolo v roku 2009 186 hromadných výprav, v ktorých dostalo lektorský výklad 
6589 návštevníkov. 

Vernisáže s kultúrnym programom v počte 8 so 847 návštevníkmi patrili svojím obsahom 
a vysokou umeleckou, ale aj informatívnou úrovňou ku špecifickým umeleckým zážitkom 
múzea Zaujali výstavy osobností J. G. Cincík, K. Sokol,  M. Bartoš, výstava Images z Kanady 
a Umenie z Kovačice , pozornosť širokej verejnosti získala aj  výstava Odkaz na pergamene. 

SNLM sa podieľalo na príprave 35 kultúrno - vzdelávacích programov, z toho 
realizovaných v spolupráci s rôznymi inštitúciami (zoradené chronologicky)bolo: 

14 podujatí -1042 návštevníkov (odborné ústavy SNK -Týždeň slovenských knižníc, Matica 
slovenská (Slovesná jar – seminár o Jozefovi G. Cincíkovi a v spolupráci so SNK Seminár 
k storočnici narodenia Júliusa Barča Ivana), Gymnázium V. Paulínyho Tótha v Martine (v 
rámci Martinskej literárnej jari literárna súťaž Paulinyho Turiec), Bilingválne slovensko-
anglické gymnázium v Sučanoch (pietna spomienka na NC pri hrobe M. Hodžu v rámci Dní 
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Milana Hodžu), Súkromná ZUŠ v Martine (2 koncerty), mesto Kežmarok (44. ročník 
Literárny Kežmarok). 

Začiatkom augusta podujatia organizované Maticou slovenskou (oslavy 9. výročia 
oživotvorenia MS), Národné osvetové centrum v Bratislave ( Scénická žatva), Turčianska 
knižnica ( Martinská poetická jeseň), Video fest ( festival amatérskej videotvorby), Súkromná 
základná umelecká škola (Adventný koncert v spolupráci s Kruhom 3P). 

V rámci Martinskej literárnej jari sa SNLM podieľa na realizácii literárnej súťaže  Paulínyho 
Turiec, súčasťou ktorého bolo dňa 14. 4. 2009 vyhlásenie výsledkov jej XII. Ročníka 
v Národnej dvorane. 

V spolupráci s mestom Kežmarok sa  SNLM SNK podieľalo na organizovaní 44. ročníka 
Literárneho Kežmarku  - celoslovenskej literárnej súťaže pre žiakov a študentov zo 
Slovenskej republiky a krajanov zo zahraničia. Aktívne sa zapojilo do prípravy a realizácie 
seminára o významnom slovenskom dramatikovi Júliusovi Barčovi Ivanovi, ktorý študoval na 
gymnáziu (lýceu) v Kežmarku. O dramatickej tvorbe J. B. Ivana predniesol na seminári svoj 
príspevok riaditeľ SNLM, PhDr. Jozef Beňovský. 

Zo SR poslalo do súťaže svoje práce 422 autorov, spolu 906 súťažných prác z poézie a prózy, 
zo zahraničia sa zapojilo 39 mladých autorov zo Srbska, Rumunska a Poľska s 80 súťažnými 
prácami z poézie a prózy. 

SNLM v zahraničí. Slovenské národné literárne múzeum prezentovalo  dielo Dominika 
Tatarku a Eleny Maróthy Šoltésovej formou výstavy a premietania filmov v Tepliciach /ČR/. 
Život a dielo Ivana Krasku bol prezentovaný v Prahe /ČR/ formou výstavy a premietania 
filmu. V decembri v Rusave (ČR) sa realizovalo Literárno-hudobné pásmo SLOVENSKÁ 
JAR pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Daniela Slobodu, blízkeho spolupracovníka 
Ľudovíta Štúra a švagra Jozefa Miloslava Hurbana. 

Vedeckovýskumná činnosť. Vedeckovýskumná činnosť sa orientovala na príprave 
5 scenárov pôvodných výstav ,na aktívnej účasti na medzinárodných vedeckých 
konferenciách ICOM _ ICLM v Budapešti, na vedeckej  konferencii Zemianstvo na 
Slovensku v Martine , na medzinárodnej konferencii Jozef Cincík v Martine, na 
medzinárodnom okrúhlom stole ALG v Berlíne, na medzinárodnej vedeckej konferencii 
Menšiny , multikulturalita , vzdelávanie v Prahe , na vedeckej konferencii o Júliusovi Barčovi 
Ivanovi. Vedecké štúdie pripravili a predniesli Jozef Beňovský 5, M.Rapošová 1. Odborné 
témy z literárnej histórie sa prezentovali aj na výstavných podujatiach v Prahe, Tepliciach, 
Rusave /ČR/ a v Martine. /J. Beňovský/. 

V marci a apríli sa pracovníčky D. Jesenská, I. Danková, A. Brázdová zúčastnili na kurze 
ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače). E. Bieliková, J. Borcovanová, M. Rapošová 
zasa na kurze ECDL Štart. Všetky úspešne vykonali záverečné skúšky a dostali Certifikát 
ECDL resp. Certifikát ECDL Štart.  

Vo februári a marci úspešne absolvovali Kurz manažmentu PhDr. Jelka Borcovanová 
a Mgr. Magdaléna Mintálová. 

Metodická pomoc SNLM sa poskytla najmä pri kultúrnom a muzeologickom zdôvodnení 
a realizácii rekonštrukcie Rodného domu Jána Kollára v Mošovciach ako jedinej hmotnej 
pamiatky na Slovensku po tomto dejateľovi, pri príprave Rodného domu Jána Kostru 
v Turčianskej Štiavničke, pri 40. výročí vzniku Literárneho a hudobného múzea v Banskej 
Bystrici a iným literárnomúzejným zariadeniam na Slovensku. 
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Slovanské múzeum A. S. Puškina. Literárna časť súčasnej expozície bola otvorená pre 
verejnosť v novembri 1989. Je určená pre pedagógov, žiakov a študentov základných škôl, 
stredných škôl a univerzít, ako aj pre pracovníkov odborov školstva. Prezentuje vývin 
slovenskej literatúry v kontexte slovensko-ruských a slovensko-slovanských literárnych 
a kultúrnych vzťahov a súvislostí od čias cyrilo-metodských cez obdobie klasicizmu, 
romantizmu, predmatičné, matičné, obdobie literárneho realizmu až do konca 19. stor. 
Perspektívne sa uvažuje o vypracovaní scenára a libreta k reinštalácii literárnej časti 
expozície, zameraného na slovensko-európske kontakty, ako aj o odvodnení a renovovaní 
expozičných priestorov v prízemí. V roku 2009 bola literárna časť expozície z hygienických 
dôvodov zatvorená (nadmerná vlhkosť, plesne, ...). 

Druhá časť múzejnej expozície – rodinné salóny bývalých majiteľov brodzianskeho kaštieľa – 
bola v máji 2006, po rekonštrukcii prvého poschodia, rozšírená o nové miestnosti: Galériu 
Natálie Oldenburgovej, Pracovňu baróna Gregora Friesenhofa a Spálňu. Túto časť expozície 
sme aj v roku 2009 doplnili pôvodným nábytkom, vecnými predmetmi a obrazmi, 
pochádzajúcimi z pozostalosti Friesenhofovcov a Oldenburgovcov, ktoré sme získali 
akvizičnou činnosťou pracovníkov múzea. 

Priestory bývalej knižnice baróna Friesenhofa budú aj v budúcnosti slúžiť na organizovanie 
koncertov pre kultúrnu verejnosť z Brodzian, Partizánskeho a okolia, posedení pre dôchodcov 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, vianočných besiedok žiakov ZŠ a ZUŠ, literárnych 
súťaží a besied so spisovateľmi. 

Aj v roku 2009 pracovníčky múzea poskytovali lektorské služby žiakom, študentom 
a pedagógom základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií, ako aj individuálnym 
návštevníkom, deťom s mentálnym postihom, klubom dôchodcov a iným  skupinovým 
návštevám. Pre zahraničných návštevníkov sa lektorovalo v jazyku ruskom i francúzskom. 

Okrem lektorovania poskytovali pracovníci múzea konzultácie študentom pri vypracovávaní 
seminárnych prác o brodzianskom kaštieli a jeho majiteľoch. 

V priebehu roka navštívili múzeum niektoré známe osobnosti kultúrneho i vedeckého života 
z domova i zo zahraničia. V marci navštívilo naše múzeum 120 deti z Ruskej Federácie 
v rámci medzinárodného festivalu A.S. Puškin na mape Európy. Predstavil sa nám divadelný 
kolektív Kniha na scéne, literárne štúdio Slovo a členovia choreografickej školy Severnoje 
sijanie. 

V júni navštívili naše múzeum pracovníci veľvyslanectva Ruskej Federácie s rodinnými 
príslušníkmi. Okrem prehliadky expozície múzea navštívili aj rodinnú hrobku majiteľov 
kaštieľa, ktorá sa nachádza v evanjelickej kaplnke nad obcou. 

V júli nás poctila návštevou baletná umelkyňa z ďalekého Japonska – Keiko Hashimoto 
v doprovode  slovenského baletného umelca, ktorý pôsobí v Tokiu. 

Počas letných dovolenkových dní k nám zavítalo veľa zahraničných hostí z rôznych časti 
sveta – Taliansko, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Česko, Poľsko a samozrejme hostia 
z Ruskej Federácie. 

V septembri si pozrel expozíciu múzea aj známy slovenský meteorológ Dr. Peter Jurčovič. 
Dôvodom návštevy bol práve náš Gregor Friesenhof, ktorý patrí medzi zakladateľov 
slovenskej meteorológie a v našom múzeu prežil svoje detstvo. 
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V októbri k nám zavítala akademická maliarka Uľjana Zmetáková. Cieľom jej návštevy bolo 
aj odovzdanie daru – samovaru z Tuly z 19. storočia. 

Počas roka viackrát zavítali do múzea zástupcovia masmédií (Regionálny denník STV, 
Slovenský rozhlas, Rádio Regína, TEMPO, SME, DNEŠOK), ktorým boli poskytnuté 
informácie, potrebné na propagáciu múzea. Pracovníčky múzea informovali verejnosť 
z Partizánskeho a okolia o kultúrnych podujatiach formou článkov, publikovaných 
v týždenníku Tempo a Učiteľské noviny. 

V mesiaci august redaktori Rádia Regina, Marcel Hanáček a Janka Blejová, natočili reportáž 
o múzeu a o živote v našej obci. Táto reportáž pod názvom Zvony nad dedinou vyhrala 
2. miesto v súťaží o najzaujímavejšiu prezentáciu obce. 

Pracovníci múzea zorganizovali v spolupráci s OÚ Brodzany, pedagógmi ZŠ a ZUŠ 
z Brodzian, Partizánskeho a okolia a SNK Martin 15 kultúrno–spoločenských a vzdelávacích 
podujatí (súťaže, koncerty, a iné). 

V spolupráci s pedagógmi ZŠ múzeum zorganizovalo jednu literárnu súťaž Čo vieš o Márií 
Ďuríčkovej. 

V marci nás navštívili členovia Celoslovenského združenia Liga proti rakovine. Okrem 
prehliadky expozície si v átriu múzea vypočuli vystúpenie spevokolu z Brodzian pod vedením 
opernej speváčky Gréty Švercelovej (rodáčky z Brodzian). 

V máji sa uskutočnila v historickom parku múzea oslava Dňa matiek, pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí bola návštevníkom umožnená prehliadka expozície s voľným 
vstupom. 

V rámci akcie Mladí umelci v parku, žiaci zo ZUŠ Partizánske absolvovali výtvarnú súťaž. 
Vo svojich výtvarných prácach zachytili život nášho v parku. 

Počas roka sa v spoločenskej sále múzea konali 2 koncerty pre verejnosť v interpretácii 
žiakov a pedagógov ZUŠ. 

V októbri, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, bolo zorganizované kultúrno-spoločenské 
podujatie, na ktorom vystúpili s hudobno-dramatickým a recitačným pásmom žiaci ZŠ a ZUŠ. 

V tomto mesiaci sa konal pri príležitosti dňa Československých vzťahov Komorný koncert 
inštrumentalistov pod vedením absolventa ZUŠ Partizánske Juraja Tomku. 

Dňa 26.októbra 2009 sme oslávili 30. výročie založenia Slovanského múzea A. S. Puškina za 
účasti pozvaných hostí. 

V decembri sa v spoločenskej sále múzea uskutočnilo stretnutie starostov Regionálneho 
združenia obcí Stredného Ponitria. 

V roku 2009 sa obohatil zbierkový fond o ďalšie predmety, pochádzajúce z brodzianskeho 
kaštieľa, ide o kolekciu dobových predmetov po rodine Oldenburg a Friesenhof. Akvizičná 
činnosť pracovníkov múzea, zameraná na pôvodné predmety z pozostalosti bývalých 
majiteľov, bude pokračovať aj  roku 2010. 

Expozíciu navštívilo 3.514 návštevníkov. Celková návštevnosť v expozícií – 2798, na 
podujatiach 716. 
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4.1.21 Riadenie 

Riadenie sme zabezpečovali prostredníctvom pravidelných porád vedenia, kolégií 
generálneho riaditeľa SNK, operatívnych porád generálneho riaditeľa SNK, pracovných porád 
odborných pracovníkov a sústavou smerníc a príkazov generálneho riaditeľa SNK. 

Významnú úlohu v rámci riadenia SNK má vonkajšia a vnútorná kontrolná činnosť. SNK 
v roku 2009 zaznamenala 5 kontrol vykonaných vonkajšími organizáciami (Národná agentúra 
pre rozvoj malého a stredného podnikania, sekcia štrukturálnych fondov, Bratislava (2 krát); 
Ministerstvo financií SR, Sekcia auditu a kontroly, Oddelenie ostatných finančných nástrojov, 
Bratislava; Správa finančnej kontroly, Zvolen; Úrad vlády SR, Odbor riadenia 
a implementácie Finančného mechanizmu EP a Nórskeho finančného mechanizmu, 
Bratislava). Vnútorná kontrola SNK vykonala 2 kontroly a prešetrila 4 sťažnosti. V rámci 
vnútorných opatrení bolo vykonaných 43 959 predbežných finančných kontrol. 

Externým poradným orgánom generálneho riaditeľa SNK je Vedecká rada Slovenskej 
národnej knižnice. Vedecká rada Slovenskej národnej knižnice v roku 2009 nezasadala. 
 
 
4.1.22 Starostlivosť o Národný cintorín 

SNK má vo vienku aj starostlivosť o Národnú kultúrnu pamiatku Národný cintorín (NC). 

Z pohľadu SNK Národný cintorín chápeme ako stálu múzejnú expozíciu in situ, ktorá je 
v odbornej starostlivosti Slovenského národného literárneho múzea (SNLM) SNK. Zameriava 
sa na jeho prezentačnú a ochranársku starostlivosť. 

Komisia pre správu Národného cintorína zasadala päťkrát, pričom sa zaoberala hlavne 
prevádzkou a financovaním NC a riešila žiadosti občanov o pochovanie 

V rámci prioritného projektu bolo zabezpečené reštaurovanie a obnova šiestich pamiatkovo 
vzácnych náhrobných pomníkov, ktoré sú v správe SNK: Mikuláša Galandu, Pavla Socháňa, 
Mikuláša Ferienčíka, Jána Kadavého, Antona Baníka a Jána Smreka. 

V priebehu roka 2009 sa na NC uskutočnili za účasti SNLM SNK tieto významnejšie aktivity: 

Pietny akt pri storočnici narodenia Jozefa Cincíka (9. 3. 2009), Pietny akt na NC v rámci Dní 
Milana Hodžu (27. 6. 2009), Položenie kvetov na NC v rámci Martinských matičných 
slávností (4. 8. 2009) a Úprava, výzdoba a pietna spomienka na NC pri príležitosti Pamiatky 
zosnulých (30. 10. 2009). 

V roku 2009 navštívilo Národný cintorín 23 492 návštevníkov. 
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4.2 Náklady na činnosti / produkty 
 
 
Aj keď je Slovenská národná knižnica veľmi zložitý organizmus, predsa uvádzame náklady 
na niektoré jej vybraté činnosti / produkty. 
 
Tabuľka č. 4.2: Náklady na vybrané činnosti / produkty 

 v € v tis. Sk 

P. č. Činnosti / produkty organizácie R. 2009 R. 2008 R. 2007 R. 2006 

1. Ochrana dokumentov mikrofilmovaním 
a digitalizáciou 

7 600 348 528 454 

2. Klasické reštaurovanie dokumentov 16 800 687 590 561 
3. Konzervovanie dokumentov 4 200 355 248 356 

4. Výskumné aktivity v oblasti reštaurovania 
a konzervovania dokumentov 

3 300 3 000 3 600 400 

5. Domáca kúpa 105 370 3 634 4 536 3 811 
6. Zahraničná kúpa 61 081 528 1 507 3 610 
7. Nákup dokumentov na výmenu 7 843 392 240 172 
8. Nákup archiválií – domáca kúpa 15 131 500 911 625 
9. Väzba knižničných dokumentov 27 791 810 939 917 
10.Martinská literárna jar 6 000 153 93 120 

 
 
Ďalšie údaje sú uvedené v časti 5 Rozpočet organizácie. 
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4.3 Výkonové ukazovatele 
 
Tabuľka č. 4.3: Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2009 a porovnanie s rokom 2008 
 

Slovenská národná knižnica, Martin 
Ukazovateľ 2009 2008 Index (1/2) x 100 

A 1 2 3 
Knižničné jednotky spolu 4 733 375 4 696 913 100,78 
Počet titulov 
dochádzajúcich periodík 

2 143 2 117 101,23 

Počet exemplárov 
dochádzajúcich periodík 

3 374 3 362 100,36 

Ročný prírastok 
knižničných jednotiek 

37 442 32 153 116,45 

Úbytky knižničných 
jednotiek 

980 3 106 31,55 

Knižničné jednotky 
spracované automatizovane 

637 018 597 352 106,64 

Výpožičky spolu 250 806 316 825 79,16 
• z toho prezenčné 134 909 133 200 101,28 

MVS iným knižniciam 12 353 11 362 108,72 
MVS z iných knižníc 923 900 102,56 
MMVS iným knižniciam 101 111 90,99 
MMVS z iných knižníc 1 718 1 660 103,49 
Upomienky (Odbor služieb) 23 028 25 424 90,58 
Poskytnuté registrované 
bibliografické 
a faktografické informácie 

77 976 40 406 192,98 

Počet vypracovaných rešerší 3 341 3 991 83,71 
Aktívni používatelia 9 418 9 425 99,93 
Návštevníci knižnice 124 287 112 928 110,10 
Metodické konzultácie 6 508 10 128 64,26 
Edičná činnosť 23 15 153,33 
Počet PC alebo terminálov 
(spolu) 

384 349 110,03 

• z toho prístupných 
pre verejnosť 

59 62 95,16 

Počet PC s pripojením na 
internet 

335 325 103,08 

• z toho prístupných 
pre verejnosť 

57 57 100,00 
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Slovenská národná knižnica, Martin - pokračovanie 
Ukazovateľ 2009 2008 Index (1/2) x 100 

A 1 2 3 
Skenovanie (Odbor služieb) 14 993 20 703 72,41 
Reprografické služby 
(Odbor služieb) 

232 155 295 061 78,67 

Odoslanie dokumentov na 
väzbu 

4 888 5 181 94,34 

Počet reštaurovaných 
knižničných jednotiek 

505 458 110,26 

Počet vyrobených faksimilií 76 138 55,07 
Počet konzervovaných 
knižničných jednotiek 

11 321 3 353 337,64 

Počet bádateľov v ALU 
vrátane zahraničných 
(osoby) 

1 080 1 137 94,99 

 
 

Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany 
Ukazovateľ 2009 2008 Index (1/2) x 100 

A 1 2 3 
Počet zbierkových 
predmetov spolu 

8 045 8 032 100,16 

Ročný prírastok 
zbierkových predmetov 

13 24 54,12 

Vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské podujatia pre 
používateľov 

15 8 187,50 

Celkový počet návštevníkov 3 514 3 236 108,59 
 
 

Slovenské národné literárne múzeum, Martin 
Ukazovateľ 2009 2008 Index (1/2) x 100 

A 1 2 3 
Počet zbierkových 
predmetov spolu 

80 663 80 475 100,23 

Ročný prírastok 
zbierkových predmetov 

188 222 84,68 

Výstavy 23 25 92,00 
Vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské podujatia pre 
používateľov 

35 44 79,54 

Celkový počet návštevníkov 15 715 18 103 86,81 
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Národný cintorín, Martin 
Ukazovateľ 2009 2008 Index (1/2) x 100 

A 2 1 3 
Celkový počet návštevníkov 23 492 27 495 85,44 
 
 

Index ročného prírastku knižničných jednotiek do knižničného fondu SNK v roku 2009 
dosiahol hodnotu 100,78 %. Nárast oproti minulému roku bol ovplyvnený dostatočnými 
finančnými prostriedkami na akvizíciu knižničných dokumentov. 

Počet výpožičiek v roku 2009 klesol, v súvislosti s penetráciou internetu do domácností 
a narastajúcim počtom dokumentov v elektronickej forme. 

MVS iným knižniciam v roku 2009 stúpli z dôvodu využívania Súborného katalógu knižníc 
SR – monografie a články, ktorý buduje SNK v prostredí knižnično-informačného systému 
Virtua. 

Kópie z mikrofilmov sme vzhľadom na chýbajúcu techniku (reader-printer) neposkytovali, aj 
keď väčšina periodík z fondu SNK je na mikrofilmoch. 

V závere roku bolo zakúpených 25 ks PC, ktoré budú použité ako náhrada morálne aj 
technicky zastaraných pracovných staníc. 

Počet reštaurovaných knižničných jednotiek odpovedá potrebám a možnostiam knižnice. 
Oproti roku 2008 sa mierne zvýšil. 

Počet konzervovaných dokumentov sa vrátil do primeraných medzí, zodpovedajúcich počtu 
zamestnancov, ktorí sa danej problematike venujú. 

Kvôli zníženému objemu finančných prostriedkov na väzbu dokumentov a väčšiemu podielu 
periodík, ktoré sú finančne náročnejšie, sme v roku 2009 odoslali do väzby menej 
dokumentov. 

Počtet bádateľov v študovni ALU v roku 2009 mierne poklesol. Pokles súvisí s množstvom 
dokumentov, ktoré sú prístupné v elektronickej forme na internete. 
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5 Rozpočet organizácie 
 
5.1 Záväzné ukazovatele organizácie 

Ministerstvo kultúry SR schválilo na rok 2009 pre Slovenskú národnú knižnicu záväzné 
ukazovatele a limity štátneho rozpočtu takto: 

 v Eur 

Č. p. Ukazovateľ Rozpis 
rozpočtu 

1. Príjmy ŠR / zdroj 111 / 86 307 
2. Bežné výdavky spolu    08.2.0.5 Knižnice 4 608 844 
a Prvok 08S0105-Knižnice a knižničná činnosť 4 608 844 

Bežné výdavky spolu                                                           kat. 600 4 608 844  
z toho Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV        kat. 610 2 064 759 

 Limit po čtu zamestnancov  284 
 Výdavky celkom /r.2/ 4 608 844 

V priebehu roka 2009 bolo vykonaných 29 RO, čím sa záväzné ukazovatele a limity pre 
Slovenskú národnú knižnicu upravili takto: 
 
 v Eur 

Č. p. Ukazovateľ Upravený 
rozpočet 

1. Príjmy celkom 86 307 
2. Bežné výdavky spolu 5 334 106 

Prvok 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 4 288 661 
Bežné výdavky spolu kat. 600 4 288 661 

a 

z toho Mzdové prostriedky kat. 610 2 033 592 
 Limit zamestnancov 271 

Prvok 08S0503 – Slovenská digitálna knižnica – SNK 
Vrútky 9 185 

Bežné výdavky spolu kat. 600 9 185 

b 

z toho Tovary a služby kat. 630 9 185 
Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 77 000 
Bežné výdavky spolu kat. 600 77 000 

c 

z toho Tovary a služby kat. 630 77 000 
Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 10 000 
Bežné výdavky spolu kat. 600 10 000 

d 

v tom Tovary a služby kat. 630 10 000 
Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 237 450 
Bežné výdavky spolu kat. 600 237 450 

e 

v tom Tovary a služby kat. 630 237 450 
Prvok 08T0106 – Projekt akvizície ZP a knižničných fondov 178 400 
Bežné výdavky spolu kat. 600 178 400 

f 

v tom Tovary a služby kat. 630 178 400 
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 v Eur 

Č. p. Ukazovateľ Upravený 
rozpočet 

Prvok 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do 
r. 2011 8 000 

Bežné výdavky spolu kat. 600 8 000 

g 

v tom Tovary a služby kat. 630 8 000 
Prvok 08T0109 – Stratégia rozvoja sloven.. knihov. na 
r.2008-2013 525 410 

Bežné výdavky spolu kat. 600 525 410 

h 

v tom Tovary a služby kat. 630 525 410 
3. Kapitálové výdavky spolu 746 798 

Prvok 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 116 246 
Kapitálové výdavky spolu kat. 700 116 246 

a 

v tom: Obstarávanie kap. aktív kat. 710 116 246 
Prvok 08S0503 – Slovenská digitálna knižnica – DP Vrútky 4 263 
Kapitálové výdavky spolu kat. 700 4 263 

b 

v tom Obstarávanie kap. aktív kat. 710 4 263 
Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  449 420 
Kapitálové výdavky spolu kat. 700 449 420 

c 

v tom Obstarávanie kap. aktív kat. 710 449 420 
Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zb. predmetov a kniž. 
dok. 65 000 

Kapitálové výdavky spolu kat. 700 65 000 

d 

v tom Obstarávanie kap. aktív kat. 710 65 000 
Prvok 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do 
r. 2011 4 000 

Kapitálové výdavky spolu kat. 700 4 000 

e 

v tom Obstarávanie kap. aktív kat. 710 4 000 
Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry – zdroj 
1317 1 931 

Kapitálové výdavky spolu kat. 700 1 931 

f 

v tom Obstarávanie kap. aktív kat. 710 1 931 
Prvok 08S0503 – Slovenská dig. knižnica – DP Vrútky – 
zdroj 1318 6 356 

Kapitálové výdavky spolu kat. 700 6 356 

g 

v tom Obstarávanie kap. aktív kat. 710 6 356 
Prvok 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií – zdroj 
1318 99 582 

Kapitálové výdavky spolu kat. 700 99 582 

h 

v tom Obstarávanie kap. aktív kat. 710 99 582 
 Výdavky celkom /r.2 + r. 3/ 6 080 904 
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5.2 Rozpočtové opatrenia za rok 2009 

Záväzné ukazovatele a limity, určené Slovenskej národnej knižnici (SNK) rozpisom 
záväzných ukazovateľov na rok 2009, boli počas roka 2009 upravované rozpočtovými 
opatreniami (RO) MK SR. Bolo prijatých 29 RO. V oblasti výdavkov sa riešilo zvýšenie 
rozpočtu bežných výdavkov (BV), hlavne účelových prostriedkov v programe 08T, 
kapitálových výdavkov (KV), presuny v rozpočte SNK z bežných výdavkov na kapitálové 
výdavky, povinné 2 % viazanie-zníženie rozpočtu bežných výdavkov, ostatné zníženie – 
viazanie rozpočtu vrátane zníženia mzdových prostriedkov a kapitálových výdavkov 
a viazanie KV s následným presunom do r. 2010. Na základe týchto RO bol rozpočet 
výdavkov SNK celkovo upravený na 6 080 904 Eur, z toho BV na 5 334 106 Eur a KV na 
746 798 Eur. 

RO č. 1/BV, KV 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v sume 43 000 Eur v prvku programu 08S0105 
Knižnice a knižničná činnosť z dôvodu zabezpečenia kapitálových výdavkov v zmysle našej 
žiadosti na existujúcu investičnú akciu SNK – Slovenská digitálna knižnica – Detašované 
pracovisko SNK Vrútky. 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Slovenská digitálna knižnica – DP SNK, 
Vrútky 

21 941 08S0503 43 000 

 

RO č. 2 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby o 77 000 Eur s účelovým 
určením na financovanie prioritných projektov v prvku programu 08T0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO na nasledovné projekty : 
 

Názov investičnej akcie Prvok Suma v Eur 
Storočnica Jozefa Cincíka 08T0103 24 000 
Martinská literárna jar – IX. ročník 08T0103 6 000 
Štefan Osuský – medzinárodný výstavný projekt 08T0103 10 000 
Dni Milana Hodžu – osobnosti slov. politiky 2009 08T0103 17 000 
Zemianstvo v dejinách Slovenska - projekt 08T0103 15 000 
Slovenský grafik Koloman Sokol - výstava 08T0103 5 000 
 

RO č. 3 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby o 10 000 Eur s účelovým 
určením na financovanie prioritných projektov v prvku programu 08T0104 – Podpora 
kultúrnych aktivít v zahraničí, v tom: 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Slovenská literatúra vo svete 08T0104 10 000 
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RO č. 4 

2 % viazanie (zníženie) rozpočtu bežných výdavkov v kat. 600 (mimo kat. 610) na rok 2009 
v prvku programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť –  92 177 Eur. Viazanie sa 
realizovalo v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 93/2009 k návrhu na vytvorenie 
rozpočtového priestoru na realokáciu výdavkov na udržanie hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti v SR. 

RO č. 5 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby o 160 000 Eur v prvku 
programu 08T0105 Projekt informatizácie kultúry, s účelovým určením na zabezpečenie 
pokračovania  v poskytovaní služby v zmysle zmluvy o poskytovaní servisných služieb 
uzavretou medzi SNK a spoločnosťou Tempest, a.s. Bratislava 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Servisné služby poskytované spoločnosťou Tempest, a. s. 
Bratislava 

08T0105 160 000 

 

RO č. 6 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby o 75 450 Eur v prvku 
programu 08T0105 Projekt informatizácie kultúry. Prostriedky sú účelovo určené na projekt: 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Knižnično-informačný systém 3.generácie 08T0105 75 450 
 

RO č. 7/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku programu 08T0105 Projekt informatizácie 
kultúry na projekt: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Projekt KIS 3G 19 510 08T0105 411 740 
 

RO č. 8/KV, BV 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630, v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná 
činnosť o 125 170 Eur z dôvodu zabezpečenia kapitálových výdavkov na nákup národnej 
licencie pre prístup do databáz spoločnosti EBSCO Publishing, Inc. 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na IA: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
Národná licencia pre prístup do databáz EBSCO 
Publishing, Inc. 

21 914 08S0105 125 170 

 

V  žiadosti SNK o preklasifikovanie BV na KV boli okrem prostriedkov na licenciu EBSCO 
požadované aj prostriedky na licenciu UDC Consortium – spolu vo výške 125 170 Eur. 
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V ROč. 8 bola celá suma nesprávne uvedená len na licenciu EBSCO. Oprava bola odstránená 
Rozpočtovým opatrením č. 8/KV,BV – rozdelenie na 2 samostatné IA nasledovne: 

 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Národná licencia pre prístup do databáz 
EBSCO Publishing, Inc. 

21 914 08S0105 122 010 

SNK – licencie UDC Consortium 24 160 08S0105 3 160 
 

RO č. 9 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby s účelovým určením na 
financovanie prioritných projektov: 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Akvizícia knižničných dokumentov 08T0106 150 000 
Projekt generálnej opravy (budova SNLM) 08T0108 16 000 
Reštaurovanie umeleckých diel 08T0108 8 000 
Redukcia duplicitných záznamov 08T0109 45 000 
Hodnotenie a príprava knižničných dokumentov 08T0109 3 300 
Stavba SNK – modernizácia a rekonštrukcia 08T0109 33 000 
Úhrada poplatkov autorskému zväzu LITA 08T0109 300 000 
Úhrada poplatkov LITA – doplatok 2008 08T0109 218 860 
Preklad a sprístupnenie medzinárodných štandardov 08T0109 22 000 
 

RO č. 10/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku programu 08T0108 Stratégia rozvoja 
múzeí a galérií v SR do roku 2011. 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Obnova a oprava I. historickej budovy 
Matice slovenskej – projektová dokumentácia 

23 042 08T0108 84 000 

 

RO č. 11/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 597 000 Eur v prvku programu 08T0109 
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 na nasledovné IA: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Hodnotenie a príprava knižničnej 
dokumentácie 

24 083 08T0109 130 000 

SNK – Stavba SNK – modernizácia 
a rekonštrukcia 

24 084 08T0109 467 000 

 

RO č. 12 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby v prvku programu Projekt 
informatizácie kultúry o 2 000 Eur účelovo určených na: 
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Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice 08T0105 2 000 
 

RO č. 13/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 65 000 Eur v prvku programu 08T0106 Projekt 
akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov na: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Akvizícia zbierkových predmetov 15 671 08T0106 30 000 

SNK – Akvizícia osobitnej priority 24 096 08T0106 35 000 
 

RO č. 14/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 10 680 Eur v prvku programu 08T0105 Projekt 
informatizácie kultúry na: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Knižnično-informačný systém pre MaSK 22 169 08T0105 10 680 
 

RO č. 15/KV 

Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 467 000 Eur, ktoré boli určené na IA: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Stavba SNK – modernizácia 
a rekonštrukcia 

24 084 08T0109 - 467 000 

 

RO č. 16 

Viazanie (zníženie) rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 tovary a služby v prvku programu 
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 menovite na: 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
SNK – PD – modernizácia a rekonštrukcia – sídelná budova 08T0109 -33 000 
 

RO č. 17, Dodatok k RO č. 17 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 33 900 Eur v prvku programu 08T0106 – Projekt 
akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov, menovite na: 
 

Názov investičnej akcie Prvok Suma v Eur 
Výskum a pasportizácia zahranič. slovacík v zahr. katalógoch 08T0106 20 600 

Heuristika a bibliograf. spracovanie mimoúzemných slovacík 08T0106 7 800 

Osobný archív Jána Johna Holého 08T0106 5 500 
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RO č. 18/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 10 400 Eur v prvku 08T0106 Projekt akvizície 
zbierkových predmetov a knižničných fondov na: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Nákup slovacík – Osobný archív Jána 
Johna Holého 

24 391 08T0106 10 400 

 

RO č. 19 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 08T0109 Stratégia rozvoja 
slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 na prioritný projekt: 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Úhrada poplatkov autorskému zväzu LITA – doplatok 2008  08T0109 -37 255 
 

RO č. 20 

Zníženie  záväzného limitu priemerného prepočítaného počtu zamestnancov vykonávajúcich 
práce vo verejnom záujme v počte 13 osôb. 
 

RO č. 21 

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby o 1 531 Eur v prvku 
programu 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť na základe zúčtovania vyzbieraných 
kultúrnych poukazov za rok 2009. 

RO č. 22 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná 
činnosť za účelom presunu do KV na dovybavenie priestoru kuchyne technologickým 
zariadením v sume 30 200 Eur. 

Presun bežných výdavkov z projektu „Projekt generálnej opravy (budova SNLM)“ na KV – 
investičnú akciu „Obnova a oprava I. historickej budovy Matice slovenskej“ (budova SNLM). 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Projekt generálnej opravy (budova SNLM) 08T0108 -16 000 
 

Presun prostriedkov z kat. 630 Tovary a služby v sume 5 500 Eur z projektu „Nákup slovacík 
– osobný archív Jána Johna Holého na nákup slovacík Archív slovenského ústavu 
v Clevelande (KV). 
 

Názov projektu Prvok Suma v Eur 
Nákup slovacík – osobný archív Jána Johna Holého  08T0108 -5 500 
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RO č. 23/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku 08T0105 Projekt informatizácie kultúry 
na: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Nový komunikačný server 24 915 08T0105 27 000 
 

RO č. 24/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na základe presunu z BV na nasledovné investičné 
akcie: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Technologické zariadenie do priestorov 
kuchyne 

24 919 08S0105 30 200 

SNK – Obnova a oprava I. historickej budovy MS 
– PD 

23 042 08T0108 16 000 

SNK – Nákup slovacík (zmena názvu-účelu) 24 391 08T0106 5 500 
 

RO č. 25 

Presun – zníženie v rozpočte bežných výdavkov v kat. 630 Tovary a služby v prvku 08T0109 
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013, menovite: 
 

Názov investičnej akcie Prvok Suma v Eur 
Úhrada poplatkov autorskému zväzu LITA – r. 2009  08T0109 -26 495 
 

Na zabezpečenie BV v prvku programu 08S0503 Slovenská digitálna knižnica – SNK Vrútky 
na: 
 

Názov investičnej akcie Prvok Suma v Eur 
Havária kanalizácie – DP Vrútky  08S0503 9 185 
 

Na zabezpečenie KV – v sume 1 210 Eur na nákup klimatizácie a 16 100 Eur na projekt 
KIS3G. 

RO č. 26 

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov – záväzného ukazovateľa - kat. 610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné vyrovnania o 31 167 Eur. 

RO č. 27/KV 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 17 310 Eur na základe predchádzajúceho 
presunu z BV na zabezpečenie IA: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Klimatizácia – TZ 24 925 08S0105 1 210 

SNK – Projekt KIS3G 19 510 08T0105 16 100 
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RO č. 28/KV 

Viazanie kapitálových výdavkov v rozpočte za  rok 2009 s použitím v nasledujúcom 
rozpočtovom roku spolu v čiastke 337 071Eur, menovite: 
 

Názov investičnej akcie Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Klimatizácia – TZ 24 925 08S0105 -1 200 

SNK – Technologické zariadenia do priestorov 24 919 08S0105 -30 200 

SNK – Licencie UDC Consortium 24 160 08S0105 - 3 160 
SNK – Národná licencia pre prístup do databáz 
spoločnosti EBSCO Publishing, Inc. 

21 914 08S0105 - 5 774 

SNK – Projekt KIS3G 19 510 08T0105 -16 100 
SNK – Slovenská digitálna knižnica DP SNK, 
Vrútky 

21 941 08S0503 -38 737 

SNK – Nákup slovacík 24 391 08T0106 -15 900 
SNK – Obnova a oprava I. historickej budovy MS 
– PD 

23 042 08T0108 -96 000 

SNK – Hodnotenie a príprava knižničnej 
dokumentácie 

24 083 08T0109 -130 000 

 

RO č. 29/KV 

Úprava rozpočtu o povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v roku 2009 o čiastku 
spolu 107 869 Eur nasledovne: 
 

Názov investičnej akcie Zdroj Číslo IA Prvok Suma v Eur 
SNK – Obnova a oprava I. historickej 
budovy Matice slovenskej – projektová 
dokumentácia 

1318 23 042 08T0108 99 582 

SNK – Projekt informácie pre inovácie 1317 19 511 08T0105 1 931 
SNK – Slovenská digitálna knižnica – 
SNK Vrútky 

1318 21 941 08S0503 6 356 
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5.3 Prehľad o plnení rozpočtu organizácie 
 
 v Eur 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2008 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutočnosť 
2009 

% 
čerpania 

4:3  

Index 
08/07x100 

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 
z toho: 

117 009 86 307 86 307 130 640 151,4 111,6 

200 Nedaňové 
príjmy 
z toho: 

87 566 86 307 86 307 76 550 88,7 87,4 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

5 245 8 298 8 298 4 987 60,1 95,1 

220 Adminin. 
a iné popl. a pl. 

74 720 65 063 65 063 61 572 94,6 82,4 

290 Iné nedaň. 
príjmy 

7 601  12 946 12 946 9 991 77,2 131,4 

300 Granty 
a transfery 

29 443 - - 54 090 - - 

310 Tuzemské 
bežné granty 
a transfery 

25 261 - - 32 358 - - 

330 Zahraničné 
granty 4 182 - - 21 432 - - 

600 Bežné 
výdavky 
z toho: 

4 915 654 4 608 844 5 334 106 5 253 755 98,5 106,9 

610 Mzdy, 
platy služ. 
príjmy a OOV 

1979 519 2 064 759 2 033 592 2 042 908 100,5 103,2 

620 Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

680 708 721 630 721 630 704 812 97,7 103,5 

630 Tovary 
a služby 
z toho: 

2 148 344 1 797 393 2 545 797 2 472 104 97,1 115,1 

631 Cestovné 
náhrady 

78 138 66 388 104 407 94 634 90,6 121,1 

632 Energie, 
voda a komun. 

416 550 486 291 493 448 470 241 95,3 112,9 

633 Materiál 288 820 369 782 875 856 868 570 99,2 300,7 

634 Dopravné 57 757 55 767 56 308 54 135 96,1 93,7 
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Ukazovateľ Skutočnosť 
2008 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutočnosť 
2009 

% 
čerpania 

4:3  

Index 
08/07x100 

4:1 
635 Rutinná 
a štand. údržba 

392 419 520 023 359 684 352 282 97,9 89,8 

636 Nájomné 
za prenájom 

4 813 3 751 7 845 7 911 100,8 164,4 

637 Služby 909 845 295391 648 249 624 331 96,3 68,6 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

107 084 25 062 33 087 33 931 102,6 31,7 

Na členské 
príspevky v tuz. 

1 029 1 062 1 031 1 031 100,0 100,2 

Na odstupné 74 620 - 5 761 5 761 100,0 7,7 
Jednotlivcom 1 992 1 660 1 497 2 341 156,4 117,5 
Odchodné 12 813 6 639 5 384 5 384 100,0 42,0 
Na nemocenské 
dávky 

6 041 6 639 9 223 9 223 100,0 152,7 

Na členské 
medzinárodným 
organizáciám 

10 589 9 062 10 191 10 191 100,0 96,2 

700 Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

5 067 948 - 746 798 650 340 87,1 12,8 

710 Obstar.kap. 
aktív 

5 067 948 - 746 798 650 340 87,1 12,8 

Výdavky 
celkom 
/BV + KV/ 

9 983 602 4 608 844 6 080 904 5 904 095 97,1 59,1 

 
 
Poznámka: Skutočnosť vrátane mimorozpočtových výdavkov 
 
BV – bežné výdavky 
KV – kapitálové výdavky 
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5.4 Hodnotenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2009 bol SNK v Martine stanovený rozpočet 
príjmov vo výške 86 307 Eur. V porovnaní s rokom 2008 bol rozpis príjmov vyšší o 3 322 
Eur. Rozpočet príjmov nebol v roku 2009 upravovaný, nakoľko žiadosti SNK o zníženie 
príjmov MK SR nevyhovelo. 

Skutočné celkové príjmy za rok 2009 predstavujú objem 130 640 Eur, čo je plnenie na 
151,4 % zo schváleného ročného rozpočtu. Na plnení príjmov sa podieľali príjmy nedaňové 
a mimorozpočtové. 

Rozpočtové nedaňové príjmy boli plnené čiastkou 76 550 Eur na 88,7 %. 

Podiel mimorozpočtových príjmov na celkových príjmoch je 41,4 %, čo vo finančnom 
vyjadrení predstavuje čiastku 54 090 Eur. 
 
Nedaňové príjmy – hlavná kategória 200 

Výška skutočne dosiahnutých nedaňových rozpočtovaných príjmov predstavuje čiastku 
76 550 Eur. V percentuálnom vyjadrení je to plnenie na 88,7% schváleného rozpočtu. 
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je plnenie príjmov nižšie o 11 016 Eur. 
V porovnaní s rokom 2008 je nižšie plnenie vo všetkých príjmových kategóriách EK – 
z dôvodu poklesu záujmu o náhodný predaj služieb (predaj kníh a publikácií z vydavateľskej 
činnosti SNK), z dôvodu neuskutočneného prenájmu priestorov kuchyne, konferenčnej sály, 
vstupnej haly, a to z dôvodu nedoriešenia spôsobu prevádzkovania uvedených priestorov, 
ktoré boli v roku 2008 rekonštruované z prostriedkov EÚ. 

V rámci hlavnej kat. 200 sú najvyššie príjmy v kat. 220 Administratívne a iné poplatky 
a platby v čiastke 61 572 Eur, čo predstavuje 94,6 % plnenie schváleného rozpočtu. 

V kategórii 220 sa na plnení príjmov najvyššou čiastkou 54 627 Eur podieľali príjmy 
z vlastnej činnosti – položka 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 
služieb. Z toho príjmy zo vstupného v našich dvoch múzeách vo výške 3 449 Eur, z predaja 
kníh a publikácií z vydavateľskej činnosti SNK 3 811 Eur, príjmy z predaja časopisu Knižnica 
3 313 Eur, z predaja propagačného materiálu 59 Eur, za kopírovacie služby, ako je xerox, 
skenovanie, napaľovanie CD, fotoslužby , tlač 6 010 Eur, za MVS a registráciu čitateľov 
4 598 Eur, za MMVS 3 969 Eur, za predaj softvéru a servis Knižnično-informačného systému 
3. generácie pre malé a stredné knižnice, ktoré nemajú možnosť pracovať so systémom 
VIRTUA 22 684 Eur, za kovový odpad 34 Eur a za reštaurátorské služby 6 700 Eur. 

Okrem vyššie uvedených príjmov sa na plnení príjmov v kat. 220 podieľali sumou 6 946 Eur 
aj príjmy na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie - tieto súvisia s nedodržaním 
výpožičnej lehoty a nevrátením dokumentov čitateľmi – plnenie na 80,4 % z rozpočtu. V tejto 
položke zaznamenávame klesajúcu tendenciu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roka. 

V kategórii 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahla SNK príjmy v objeme 
4 987 Eur, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 60,1 %. Uvedené príjmy na 
položke 212 Príjmy z vlastníctva  pozostávajú z prenájmu bytov nachádzajúcich sa v budove 
SNK. 

Kategória 290 Iné nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľala čiastkou 6 270 Eur na 
podpoložke 292 Ostatné príjmy – z dobropisov 5 920 Eur, z refundácií 350 Eur. 
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Vyhodnotenie mimorozpočtových príjmov 

Mimorozpočtové príjmy v zmysle § 23 o rozpočtových pravidlách dosiahli v roku 2009 
čiastku 54 090 Eur. Mimorozpočtové príjmy boli v rámci kat. 300 Granty a transfery 
nasledovne: 

V kat. 310 Tuzemské bežné granty a transfery 

Na položke 311 Granty vo výške 1 630 Eur – Dary na usporiadanie konferencie 
„38. zasadanie a medzinárodná konferencia ABDOS“ ( zdroj 72a) - v tom: 

- 180 Eur od TS Motory spol. s.r.o. Martin, 
- 100 Eur od STAHL REISEN, Spol. s.r.o. Martin, 
- 200 Eur od DEK spol. s.r.o. Bojnice, 
- 500 Eur od IBS Slovakia, s.r.o. Bojnice, 
- 500 Eur od Tempest, a.s. Bratislava, 
- 150 Eur od Skanvor s.r.o. Sklabiňa. 

Na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy 30 628 Eur: 

- 27 543 Eur finančný príspevok od Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) 
Bratislava na (PERGAMEN.SNK) – prieskum a konzervovanie a  kultúrno-historické 
zhodnotenie pergamenov (zdroj 14), 

- 800 Eur dotácia z rozpočtu Mesta Martin – na úhradu ubytovania počas akcie Martinská 
literárna jar (zdroj 14), 

- 844 Eur dotácia z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na udelenie „Ceny 
a prémií Jozefa Miloslava Hurbana“ (zdroj14), 

- 1 441 Eur od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Martin na aktivačnú činnosť (zdroj 
72h). 

V kat. 330 Zahraničné granty 

Na položke 331 Bežné zahraničné granty 4 232 Eur: 

- 2 595 Eur poskytla Európska komisia – cez finančného koordinátora Estónsku národnú 
knižnicu na cielený projekt Europeana Travel – na základe Dohody o spolupráci a Zmluvy 
s Európskou komisiou (zdroj 35), 

- 1 637 Eur poskytla Európska komisia – cez finančného koordinátora Estónsku národnú 
knižnicu na cielený projekt TELplus – Európska knižnica Plus – na základe Dohody 
o spolupráci a Zmluvy s Európskou komisiou (zdroj 35). 

Na položke 332 Kapitálové zahraničné granty 17 500 Eur: 

- 17 500 Eur poskytla Európska komisia – cez finančného koordinátora Estónsku národnú 
knižnicu na cielený projekt TELplus – Európska knižnica Plus – na základe Dohody 
o spolupráci a Zmluvy s Európskou komisiou (zdroj 35). 
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5.5 Hodnotenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 

Rozpisom záväzných ukazovateľov bol stanovený na rok 2009 rozpočet výdavkov vo výške 
4 608 844 Eur. Rozpísané boli bežné výdavky, kapitálové výdavky rozpisom stanovené 
neboli. 

Po vykonaní rozpočtových opatrení bol rozpočet výdavkov celkom upravený na 
6 080 904 Eur. 

Čerpanie výdavkov (vrátane mimorozpočtových 54 090 Eur) vo výške 5 904 095 Eur 
predstavuje plnenie na 97,1 % upraveného rozpočtu. 

Rozpočtové výdavky vo výške 5 085 005 boli čerpané na 96,2 %. 

Na základe príkazu MK SR musela SNK Martin, vo svojom rozpočte za rok 2009 viazať 
finančné prostriedky z dôvodu neplnenia príjmov vo výške 9 757 Eur. 

Z hľadiska vecného plnenia boli čerpané bežné výdavky vo výške 5 253 755 Eur a kapitálové 
výdavky v objeme 650 340 Eur. 
 
Bežné výdavky – hlavná kategória 600 

Rozpisom záväzných ukazovateľov bol stanovený na rok 2009 rozpočet bežných výdavkov na 
4 608 844 Eur (vrátane bežných transferov 25 062 Eur). Po vykonaní rozpočtových opatrení 
bol za sledované obdobie rozpočet bežných výdavkov celkom upravený na 5 334 106 Eur 
(vrátane bežných transferov 33 087 Eur). 

Čerpanie bežných výdavkov celkom vrátane mimorozpočtových je vo výške 5 253 755 Eur, 
čo predstavuje 98,5 % z upraveného rozpočtu. Z toho čerpanie rozpočtových prostriedkov 
kapitoly predstavuje objem 5 217 165 Eur, čo je z upraveného rozpočtu vo výške 5 334 106 
Eur čerpanie na 97,8 %. 

Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly boli čerpané aj prostriedky, ktoré v zmysle 
§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sú mimorozpočtovými 
prostriedkami, vo výške 36 590 Eur. 

Bežné výdavky boli čerpané v nasledovných kategóriách takto: 

Kat. 610 – mzdy, platy, služobné príjmy 

Pôvodný rozpočet vo výške 2 064 759 Eur bol znížený o 31 167 Eur RO č. 26 z 28.12.2009 
na 2 033 592 Eur, skutočné čerpanie z prostriedkov rozpočtovaných na rok 2009 je 
2 042 908 Eur, na 100,5 % z upraveného rozpočtu. Prečerpanie je z dôvodu čerpania 
mimorozpočtové prostriedky vo výške 9 316 Eur. 

Slovenská národná knižnica v roku 2009 v dôsledku nedostatku mzdových prostriedkov 
poslala žiadosť na MK SR o preklasifikovanie finančných prostriedkov z kat. 630 na 
kategóriu 610 – mzdy vo výške 100 tis. Eur, ktorá bola zamietnutá. 

Z dôvodu nedostatku mzdových prostriedkov musela SNK použiť na dofinancovanie miezd 
za mesiac december 2009 prostriedky z rozpočtu roku 2010 vo výške 13 523,29 Eur. 

Mimorozpočtové prostriedky v kat. 610 boli čerpané nasledovne – v rámci projektu 
PERGAMEN. SNK boli vyplatené odmeny vo výške 8 612 Eur a z príspevkov na aktivačnú 
činnosť sa vyplatili osobné príplatky pracovníkom, ktorí organizujú aktivačnú činnosť 
v celkovej výške 704 Eur 



81 

 

Kat. 620 – Poistné a príspevky do poisťovní 

Pôvodný rozpočet vo výške 721 630 Eur nebol upravovaný. Skutočne sa vyčerpali 
prostriedky v objeme 704 812 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení na 97,7 %. 

Mimorozpočtové prostriedky v kat. 620 boli čerpané čiastkou 3 256 Eur. Jedná sa 
o prislúchajúce odvody vo výške 3 010 Eur k vyplateným odmenám v rámci projektu 
PERGAMEN .SNK a odvody vo výške 246 Eur prislúchajúce k  vyplateným osobným 
príplatkom. 

Kat. 630 – Tovary a služby 

Pôvodný rozpočet v kat. 630 vo výške 1 797 393 bol upravený na 2 545 797 Eur, a to 
z dôvodu: 

- pridelenia účelových prostriedkov v programe 08T vo výške 1 154 510 Eur, 

- zvýšenie rozpočtu z dôvodu zrealizovaných kultúrnych poukazov vo výške 1 531 Eur, 

- zníženie o 92 177 Eur z dôvodu 2 % viazania rozpočtu bežných výdavkov v kat. 600 
(mimo kat. 610) na rok 2009 v  programe 08S (Uznesenie vlády SR 93/2009), 

- zníženie rozpočtu vo výške 37 255 Eur v programe 08T – Úhrada poplatkov aut. zväzu 
LITA – doplatok 2008 – jednalo sa o zostávajúce prostriedky, ktoré SNK žiadala 
preklasifikovať na iné použitie. Našej žiadosti o presun na iné použitie MK SR 
nevyhovelo a rozpočet SNK bol o tieto prostriedky znížený, 

- viazanie (zníženie) rozpočtu vo výške 33 000 Eur v kat. 630, určených na modernizáciu 
a rekonštrukciu sídelnej budovy - v nadväznosti na bod B.5 a B.6 UV SR č. 460, 

- preklasifikovanie BV na KV z dôvodu zabezpečenia potrebných kapitálových výdavkov 
vo  výške 237 180 Eur, 

- presun bežných výdavkov vo výške 8 025 Eur z kat 630 na kat. 640 predovšetkým na 
podpoložku odstupné a nemocenské dávky. 

Rozpočet v kategórií 630 bol čerpaný čiastkou 2 472 104 Eur, čo je na 97,1 % k upravenému 
rozpočtu vo výške 2 545 797 Eur. 

Rozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 2 448 930 na 96,2 % k upravenému rozpočtu, 
z toho účelové prostriedky v programe 08T predstavujú čiastku 1 007 770 Eur na 97,3 %. 

Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky, vo výške 
23 174 Eur. 

Čerpanie v kat. 630 ovplyvnili nasledovné položky a podpoložky: 

Najvyššia finančná čiastka sa vynaložila na položke 633 – Materiál vo výške 868 570 Eur. 
V porovnaní s rokom 2008 je to nárast o 579 750 Eur. Dôvodom je nárast účelových 
prostriedkov na tejto položke. Z celkového čerpania na tejto položke sa účelové prostriedky 
v programe 08T čerpali vo výške 572 743 Eur, mimorozpočtové v objeme 6 218 Eur, ostatné 
vo výške 289 609 Eur sa vyčerpali v prvku programu 08S0105. Z týchto prostriedkov sa 
financoval hlavne nákup všeobecného materiálu (kancelársky materiál 34 938Eur, papier 
14 834 Eur, archiválie a archívne krabice 16 958 Eur, tonery 11 515 Eur a iný materiál 
a náradie potrebné pre výkon práce). 

Druhá najvyššia položka, čo do finančného vyjadrenia v rámci kat. 630 je položka 637 Služby 
s celkovým čerpaním 624 331 Eur, z toho z účelových prostriedkov sa na projekty vyčerpalo 
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128 643 Eur a z mimorozpočtových prostriedkov vo výške 12 249 Eur. V rámci prostriedkov 
na bežnú prevádzku – prvok programu 08S0105 sa čerpali prostriedky vo výške 483 138 Eur, 
z toho najmä za všeobecné služby 148 104 Eur ( napr. väzba kníh 27 791 Eur, upratovanie, 
pranie, deratizácia – dodávateľským spôsobom vo výške 61 480 Eur, za revízie 13 014 Eur, za 
tlačiarenské služby 4 759 Eur. 

Pomerne vysoké sú aj náklady za špeciálne služby vo výške 134 625 Eur ( napr. ochrana 
objektov 111 088 Eur, právne služby 20 900 Eur). 

Z ostatných výdavkov, ktoré ovplyvnili položku služby uvádzame - výdavky za stravovanie 
zamestnancov 51 599 Eur, za školenia a kurzy vo výške 33 103 Eur, odmeny na základe 
dohôd o vykonaní práce vo výške 19 497 Eur a odmeny a príspevky na základe autorského 
zákona vo výške 12 012 Eur. 

Čerpanie kat. 630 ovplyvnila aj položka 632 – Energia, voda, komunikácie s celkovým 
čerpaním 470 241 Eur na 95,3, z toho 3 256 Eur boli mimorozpočtové výdavky. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom je to nárast o 53 691 Eur. V rámci výdavkov za energie sa najviac 
prostriedkov vynaložilo za elektrickú energiu 156 222 Eur, náklady za teplo v sídelnej budove 
SNK predstavujú čiastku 152 420 Eur a za plyn (vykurované 2 múzeá SNK ) 53 520 Eur. 
Objemovo vysoké sú aj výdavky za poštové služby vo výške 42 776 Eur a telefonické služby 
vo výške 36 466 Eur.  

Objemovo významnou položkou v rámci kat. 630 je položka 635 Rutinná a štandardná údržba 
vo výške 352 282 Eur. Vyčerpané prostriedky na údržbu boli predovšetkým v rámci 
účelových prostriedkov v programe 08T – 272 091 Eur. Z prevádzkových prostriedkov sa na 
údržbu vynaložili prostriedky vo výške 80 191 Eur, z toho na údržbu prevádzkových strojov 
a zariadení  48 695 Eur a na údržbu budov 11 487 Eur. 

V menšej miere ako predchádzajúce položky ovplyvnili čerpanie kat. 630 i nasledujúce 
položky: 

Položka 631 Cestovné čiastkou 94 634 Eur, z toho z prevádzkových prostriedkov 56 548 Eur 
(v tom tuzemské náhrady vo výške 16 568 a zahraničné v objeme 39 980 Eur), z účelových 
prostriedkov 33 563 Eur a z mimorozpočtových prostriedkov 4 523 Eur. 

V programe 08S bolo uskutočnených 61 zahraničných pracovných ciest v celkovej hodnote 
39 980 Eur, v programe 08T 23 zahraničných ciest, vo finančnom vyjadrení je to 33 084 Eur. 

Dopravné náklady predstavujú čiastku 54 135 Eur, z toho v rámci čerpania účelových 
prostriedkov na projekty 690 Eur a z mimorozpočtových 175 Eur. Dopravné náklady 
z prevádzkových prostriedkov na činnosť sú vo výške 53 270 Eur. Z toho náklady na PHM 
24 695 Eur a na servis, údržbu a opravy 22 398 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 
náklady na PHM mierne klesli a za údržbu a opravy vzrástli, celkové náklady na dopravu sú 
však nižšie oproti roku 2008. 

V roku 2009 SNK vlastnila 5 osobných automobilov. Automobilový park je už zastaraný, čo 
má vplyv aj na zvyšovanie nákladov za opravu. 

Položka 636 Nájomné za prenájom vo výške 7 911 Eur pozostávajúca z prenájmu 
administratívnych priestorov, z prenájmu plynových fliaš, odpadových nádob. 

Kat. 640 – Bežné transfery 

Pôvodný rozpočet na rok 2009 v objeme 25 062 Eur bol upravený na 33 087 Eur. Skutočné 
čerpanie je vo výške 33 931 Eur, v percentuálnom vyjadrení na 102,6 % upraveného 
rozpočtu. Prečerpanie vo výške 844 Eur je z dôvodu čerpania mimorozpočtových 
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prostriedkov, ktoré poskytol Žilinský samosprávny kraj na udelenie „Ceny a prémií J. M 
Hurbana“. 

Podľa ekonomickej klasifikácie sa čerpali výdavky nasledovne: 
 

Podpoložka Suma v Eur 
642 006 Transfery na členské príspevky v tuzemsku 1 031 
642 012 Na odstupné 5 761 
642 013 Odchodné 5 384 
642 014 Jednotlivcovi 2 341 

Cena o najkrajšiu knihu Slovenska 664 
Vreckové a stravné zamestnancom zo zahraničia 833 

v 
tom 

Cena  a prémie  Jozefa Miloslava Hurbana 844 
642 015 Na nemocenské dávky 9 223 
649 003 Transfery medzinárodnej organizácii 10 191 
 

Členské príspevky za členstvo v tuzemských a zahraničných organizáciách, ktoré sme 
zaplatili za rok 2009 sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

 
Organizácia Zaplatené v Eur 

Členské príspevky v tuzemsku 1 031 
Spolok slovenských knihovníkov 166 
Medzinárodná rada múzeí - ICOM 530 
Slovenská asociácia knižníc 116 
Sanet 33 
Slovenská numizmatická spoločnosť 17 
Slovenská národná skupina IAML 93 

v tom 

Zväz múzeí na Slovensku 76 
Za členstvo v medzinárodnej organizácii 10 191 

Spoločenstvo českých knihárov 59 
IFLA - Medzinárodná federácia knih. asociácií. a inštitúcií 382 
ISBN - Medzinárodná agentúra  750 
CENL- Medzinárodná konferencia národných knižníc 1 000 
Európska knižnica (TEL-The Europen Librrary) 7 500 

 

Medzinárodná agentúra pre štandardné číslovanie hudobnín 
ISMN 

500 
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Kapitálové výdavky – hlavná kategória 700 

Rozpisom rozpočtu neboli SNK stanovené kapitálové výdavky. Rozpočtovými opatreniami 
boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 746 798 Eur, z toho zo zdroja 111 vo výške 
638 929 Eur, zo zdroja 1317 (KV z r. 2007) vo výške 1 631 Eur a zo zdroja 1318 (KV 
z r. 2008) vo výške 105 938 Eur. 

Kapitálové výdavky boli čerpané v kat. 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 
650 340 Eur, v tom mimorozpočtové prostriedky vo výške 17 500 Eur – zdroj 35 (Projekt 
TELPlus – EK) a rozpočtové prostriedky vo výške 632 840 Eur. 

Nízke čerpanie rozpočtových prostriedkov na 84,7 % je spôsobené predovšetkým z dôvodu 
uvoľnenia a zároveň viazania prostriedkov zo zdroja 1317 a 1318 vo výške 107 869 Eur 
v závere roka, keďže sme tieto prostriedky nemohli čerpať, ani ich presunúť do roku 2010 – 
RO č. 29, v dôsledku čoho prostriedky v plnej výške prepadli. 

Čerpanie prostriedkov zo ŠR – zdroj 111 vo výške 632 840 Eur bolo v porovnaní s rozpočtom 
vo výške 638 929 Eur na 99,0 %. 

Čerpanie rozpočtových kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií 
a prvkov programu ukazuje nasledovná tabuľka: 
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 v Eur 

P. č. Názov investičnej akcie Zdroj  Prvok ČIA 
Rozpočt. 
podpol. 

Rozpoč. 
uprav. 

Skutoč. 
čerp. 

1. 
SNK – Národná licencia pre 
prístup do databáz spoločnosti 
EBSCO Publishing, Inc. 

111 08S0105 21 914 711 004 116 236 116 235 

2. SNK – Klimatizácia – TZ 111 08S0105 24 925 717 002 10 0 
Spolu 111 08S0501  710 116 246 116 235 

3. 
SNK – Slovenská digitálna 
knižnica – Detašované 
pracovisko Vrútky 

111 08S0503 21 941 713 002 4 263 1 959 

Spolu 111 08S0503  710 4 263 1 959 
711 003 455 0 
713 002 389 551 389 551 4. SNK - Projekt KIS3G 111 08T0105 19 510 
717 002 21 734 21 734 

711 003 4 350 4 350 

711 004 5 330 3 160 5. 
SNK – Knižnično-informačný 
systém pre malé a stredné 
knižnice 

111 08T0105 22 169 

713 002 1000 0 

6. 
SNK – Nový komunikačný 
server 

111 08T0105 24 915 713 002 27 000 26 852 

Spolu 111 08T0105  710 449 420 445 647 

7. SNK – Akvizície zbierkových 
predmetov 

111 08T0106 15 671 719 002 30 000 30 000 

8. 
SNK – Akvizícia osobitnej 
priority 

111 08T0106 24 096 719 002 35 000 35 000 

Spolu 111 08T0106  710 65 000 65 000 

9. 

SNK – Obnova a oprava I. 
historickej budovy Matice 
slovenskej – projektová 
dokumentácia 

111 08T0108 23 042 716 4 000 3 999 

Spolu 111 08T0108  710 4 000 3 999 
Spolu kapitálové výdavky 111   700 638 929 632 840 

10. 
SNK – Projekt informácie pre 
inovácie 

1317 08T0105 19 511 713 1 931 0 

Spolu kapitálové výdavky 1317   700 1 931 0 

11. 
SNK – Slovenská digitálna 
knižnica DP SNK, Vrútky 

1318 08S0503 21 941 717 6 356 0 

12. 
SNK – Obnova a oprava I. 
historickej budovy MS – PD 

1318 08T0105 23 042 716 99 582 0 

Spolu kapitálové výdavky 1318   700 105 938 0 
Kapitálóvé výdavky celkom    700 746 798 632 840 
 
ČIA – Číslo investičnej akcie 
 



86 

 
 
Zhodnotenie jednotlivých investičných akcií: 
 

1. 
SNK - Národná licencia pre prístup 
do databáz spoločnosti EBSCO 
Publishing, INc. 

111 08S0105 21 914 700 116 236 116 235 

 
Finančné prostriedky na nákup licencie boli pridelené RO č. 8/KV,BV vo výške 125 170 Eur 
na základe žiadosti SNK presunom v rozpočte SNK z BV na KV. V RO boli nesprávne 
v jednej investičnej akcii pridelené prostriedky na 2 licencie, ktoré spolu nesúviseli ( aj na 
licenciu – UDC Consortium). RO č. 8/KV, BV – rozdelenie na 2 investičné akcie bola chyba 
v rozpočtovom opatrení odstránená. Po oprave rozpočet na licenciu EBSCO bol upravený na 
122 010 Eur. Rozpočtovým opatrením č. 28/KV boli viazané prostriedky v roku 2009 
s následným použitím v roku 2010 vo výške 5 774 Eur, čím konečný rozpočet na uvedenú 
akciu dosiahol výšku 116 236 Eur. 

Z rozpočtovaných prostriedkov bolo zaplatené dodávateľovi EBSCO PUBLISHING 
104 881 Eur a Daňovému úradu Martin bola odvedená 10% zrážková daň vo výške 
11 354 Eur. Celkové čerpanie je 116 235 Eur. 
 
2. SNK – Klimatizácia - TZ 111 08S0105 24 925 700 10 0 

 
Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 27/KV vo výške 1 210 Eur na základe žiadosti 
SNK presunom z BV z projektu „Úhrada poplatkov autorskému zväzu LITA – r. 2009„. 
Rozpočtovým opatrením č. 28/KV boli v rozpočte na rok 2009 viazané s následným použitím 
v roku 2010, nie však v plnej výške, ale len v objeme 1 200 Eur, tým 10 Eur prepadlo. 
 

3. 
SNK – Slovenská digitálna 
knižnica- Detašované pracovisko 
Vrútky 

111 08S0503 21 941 700 4 263 1 959 

 
Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 1/BV,KV presunom v rozpočte SNK z BV na KV 
vo výške 43 000 Eur na vykrytie výdavkov súvisiacich s obstaraním a pripojením 
digitalizačného robota, ktorý bol zabezpečovaný z nenávratného finančného príspevku zo 
zdrojov FM EHP NFM. 

Prostriedky boli čerpané (za úhradu colného dlhu pri dovoze digitalizačného robota, za 
zastupovanie v colnom konaní a ručenie, za vykládku robota, pripojenie robota do napäťovej 
siete a s tým súvisiacich nákladov) v celkovej výške 42 809 Eur.  

Úhrada colného dlhu bola refundovaná z nenávratného finančného príspevku (FM EHP,NFM) 
vo výške 40 850 Eur. V zmysle RO č. 1/BV, KV po refundácii požiadala SNK  MK SR 
o použitie refundovaných prostriedkov na úhradu časti faktúry, nepokrytej zo zdrojov FN 
EHP a NFM za digitalizačného robota vo výške 2 000 Eur, na obstaranie softvéru na 
spracovanie obrazu vo výške 10 969 Eur, na obstaranie zmeny realizačného projektu stavby 
DP SNK Vrútky v objeme 27 578 Eur a pripojenie odberného plynového zariadenie vo výške 
303. Z týchto prostriedkov sme v roku 2009 plánovali uhradiť 2 303 Eur (nedoplatok za dig. 
robot, pripojenie odber. plyn. zariadenia), ostatné sme v požadovanej štruktúre žiadali 
presunúť do roku 2010. 

MK SR požadované použitie refundovaných prostriedkov nepovolilo, do roku 2010 presunuli 
prostriedky vo výške 38 737 Eur, ako výdavky na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení 
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(RO č. 28). Upravený rozpočet na uvedenú investičnú akciu vo výške 4 263 bol čerpaný 
v objeme 1 959 Eur a prostriedky vo výške 2 303 Eur, ktoré sme pôvodne plánovali čerpať 
v roku 2009 z dôvodu neodsúhlasenia presunu prepadli. Prepadnuté prostriedky budú SNK 
chýbať. 
 
4. SNK - Projekt KIS3G 111 08T0105 19 510 700 411 740 411 285 

 
Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 7/KV vo výške 411 740 Eur. Na základe 
požiadaviek SNK boli odsúhlasené MK SR dve úpravy EK v rámci uvedenej investičnej 
akcie. Z prostriedkov bol uhradený webserver, diskové pole, UPS, ETHERNET SWITCH, 
klimatizácia a elektrické rozvody v celkovej výške 411 285 Eur. Nevyčerpané prostriedky vo 
výške 455 Eur – pôvodne v projekte plánované pre bezpečnostné certifikáty pre domény 
kis3g a eiz.snk.sk boli zaplatené z BV z prvku programu 08S0105, nakoľko nespĺňali kritéria 
na úhradu z KV. 
 

5. 
SNK – Knižnično-informačný 
systém pre malé a stredné knižnice 

111 08T0105 22 169 700 10 680 7 500 

 
Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 14/KV vo výške 10 680 Eur. Z prostriedkov bol 
uhradený upgrade softvéru KIS MaSK vo výške 4 350 Eur – podpoložka 711 003. Okrem 
toho bola zaplatená internetová licencia Medzinárodného desatinného triedenia – MRF firme 
UDC Consortium vo výške 3 002 Eur a Daňovému úradu Martin bola odvedená 5% zrážková 
daň vo výške 158 Eur. 

Prostriedky boli vyčerpané v celkovej výške 7 510 Eur. Nevyčerpaný zostatok je 3 170 Eur. 

Z nevyčerpaných prostriedkov sa mala platiť Licencia BSI London – ang. verzia, ktorá nebola 
uhradená v decembri 2009 z dôvodu, že nespĺňala kritéria úhrady z KV a z dôvodu chýbajúcej 
platnej zmluvy. Okrem toho bol z KV naplánovaný aj nákup napaľovačky na potlač CD 
a skener v hodnote 1 000 Eur. Gestor projektu začal tieto zariadenia zabezpečovať v novembri 
2009. Nakoľko zariadenia nespĺňali kritéria nákupu z kapitálových výdavkov nad 1 700 Eur, 
požadoval zmenu v projekte, konkrétne na nákup hardvéru - požadoval presun medzi 
podpoložkami EK, čo v termíne po 30.10.09 nebolo možné – v zmysle listu MK SR, zmeny 
po tomto termíne boli neakceptovateľné. 
 
6. SNK – Nový komunikačný server 111 08T0105 24 915 700 27 000 26 852 

 
Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 23/KV vo výške 27 000 Eur. Z prostriedkov bol 
uhradený hardvér vo výške 26 852,35 Eur. Nevyčerpaný zostatok predstavuje výšku 147,65 
Eur. 
 

7. SNK – Akvizície zbierkových 
predmetov 

111 08T0106 15 671 700 30 000 30 000 

 
Finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov pridelené RO č. 12/KV vo výške 
30 000 Eur boli vyčerpané v plnej výške na stanovený účel. Pre Slovenské národné literárne 
múzeum v Martine boli zakúpené zbierkové predmety vo výške 20 000 Eur a pre Slovanské 
múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch za 10 000 Eur. 
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8. SNK – Akvizícia osobitnej priority 111 08T0106 24 096 700 35 000 35 000 

 
Finančné prostriedky na investičnú akciu boli pridelené RO č. 13/KV vo výške 35 000 Eur. 
Uvedené prostriedky boli vyčerpané v plnej výške na nákup umeleckých diel Kolomana 
Sokola zo súkromných zbierok v počte 20 ks. 
 

9. 
SNK – Obnova a oprava 
I. historickej budovy MS-PD 

111 08T0108 23 042 700 4 000 3 999 

 
Finančné prostriedky boli pridelené RO č. 10/KV vo výške 84 000 Eur. RO č. 24/KV bol 
rozpočet zvýšený o 16 000 Eur ( preklasifikovaním BV pôvodne určených na rovnaký 
projekt) na KV. RO č. 28/KV boli vo výške 96 000 Eur prostriedky viazané s následným 
použitím v roku 2010. Konečný rozpočet po týchto úpravách predstavoval výšku 4 000 Eur. 
Uvedené prostriedky boli vyčerpané vo výške 3 998,40 Eur na projektovú dokumentáciu 
(digitálne zameranie 3D fasád). 
 

10. 
SNK – Projekt informácie pre 
inovácie 

1317 08T0105 19 511 700 1 931  

11. 
SNK – Slovenská digitálna knižnica 
DP SNK, Vrútky 

1318 08S0503 21 941 700 6 356  

12. 
SNK – Obnova a oprava I. 
historickej budovy MS - PD 

1318 08T0105 23 042 700 99 582  

 
Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov 2007 a 2008 boli do rozpočtu 2009 RO č. 29 
uvoľnené a zároveň viazané (nebolo umožnené SNK z nich urobiť plánované úhrady v roku 
2009 a neboli ani presunuté do roku 2010). Prostriedky vo výške 107 869 Eur prepadli. 
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5.6 Hodnotenie výdavkov podľa programovej štruktúry  

Bežné výdavky v roku 2009 boli realizované v nasledujúcich programoch: 

08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 
08T – Tvorba a implementácia politík 
 
 v Eur 

Ukazovateľ 
Rozpis 

rozpočtu 
Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
čerpanie 

3:1 

% 
čerpanie 

3:2 
a 1 2 3 4 5 

Bežné výdavky celkom 4 608 844 5 334 106 5 253 755 114,0 98,5 

Program 08S 4 608 844 4 297 846 4 242 590 92,1 98,7 
rozpočtové 4 608 844 4 297 846 4 209 395 91,3 97,9 
610 – Mzdy, platy a ostatné 2 064 759 2 033 592 2 033 592 98,5 100,0 
620 – Poistné a NÚP 721 630 721 630 701 556 97,2 97,2 
630 – Tovary a ďalšie služby 1 797 393 1 509 537 1 440 859 80,2 95,5 
640 – Bežné transfery 25 062 33 087 33 087 132,0 100,0 
mimorozpočtové - - 33 195 - - 
610 – Mzdy, platy a ostatné - - 9 316 - - 
620 – Poistné a NÚP - - 3 256 - - 
630 – Tovary a ďalšie služby - - 19 779 - - 

v 
tom 

640 – Bežné transfery - - 844 - - 
Program 08T - 1 036 260 1 011 165 - 97,6 

rozpočtové - 1 036 260 1 007 770 - 97,3 
630 – Tovary a ďalšie služby - 1 036 260 1 007 770 - 97,3 
mimorozpočtové - - 3 395 - - 

v 
tom 

630 – Tovary a ďalšie služby - - 3 395 - - 
 
 

Program 08S bol realizovaný v nasledovných prvkoch: 

Prvok programu 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť 

Pôvodný rozpočet vo výške 4 608 844 Eur bol za sledované obdobie upravovaný. Po 
uvedených zmenách dosiahol rozpočet výšku 4 288 661 Eur. Čerpaný bol čiastkou 
4 209 094 Eur, na 98,1 % z upraveného rozpočtu Okrem rozpočtových prostriedkov boli 
v prvku 08S0105 čerpané aj mimorozpočtové vo výške 33 195 Eur. Celkové čerpanie 
v uvedenom prvku programu je 4 242 289 Eur. 

Prvok programu 08S0503 – Slovenská digitálna knižnica Vrútky 

Finančné prostriedky v uvedenom prvku boli pridelené na základe našej požiadavky RO č. 25 
z 28.12.2009 vo výške 9 185 Eur. 

Prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške z dôvodu technologicky nevhodného obdobia na 
vykonanie rozkopávkových prác. Možným následkom havarijného stavu na uvedenej 
kanalizácii sa zabraňovalo pravidelným odčerpávaním splaškov zo zaplavovanej šachty. Za 
odčerpávanie a vývoz splaškov boli vynaložené prostriedky vo výške 301 Eur. 
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Program 08T bol realizovaný v nasledovných prvkoch: 

Prvok programu 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

V rámci uvedeného prvku boli SNK Martin pridelené prostriedky RO č. 2 v sume 77 000 Eur. 
Rozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 73 491 Eur na 95,4 %.  

Okrem rozpočtových prostriedkov sa v uvedenom prvku čerpali aj mimorozpočtové 
prostriedky, ktoré poskytlo Mesto Martin zo svojho rozpočtu vo výške  800 Eur na projekt 
Martinská literárna jar – na ubytovanie nemartinských účinkujúcich. 

Celkové čerpanie v prvku programu 08T0103 aj s mimorozpočtovými je 74 291 Eur. 

 v Eur 

P. č. Názov projektu Prvok 
programu Rozpočet Skutočnosť 

1. Storočnica Jozefa Cincíka 08T0103 24 000 23 898 
2. Martinská literárna jar – IX. Ročník 08T0103 6 000 6 769 
3. Štefan Osuský – medzinárodný výstavný projekt 08T0103 10 000 9 652 

4. 
Dni Milana Hodžu – osobnosti slov. politiky 
2009 

08T0103 17 000 16 159 

5.  Zemianstvo v dejinách Slovenska – projekt 08T0103 15 000 12 813 
6.  Slovenský grafik Koloman Sokol – výstava 08T0103 5 000 5 000 
 Spolu  08T0103 77 000 74 291 

 

Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí  

V rámci uvedeného prvku boli SNK pridelené účelové prostriedky vo výške 10 000 Eur 
v kat. 630 rozpočtovým opatrením č. 3 na projekt: 
 

v Eur 

P. č. Názov projektu Prvok 
programu Rozpočet Skutočnosť 

1. Slovenská literatúra vo svete 08T0104 10 000 6 391 
 

Prvok programu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 

Na uvedený prvok boli pridelené účelové prostriedky RO č. 5, RO.č.6 a RO č. 12. Celkový 
rozpočet vo výške 237 450 Eur bol čerpaný čiastkou 234 922 Eur na 98,9 %. 

 
 v Eur 

P. č. Názov projektu Prvok 
programu Rozpočet Skutočnosť 

1. 
Poskytovanie servisných služieb spoločnosťou 
Tempest  

08T0105 160 000 157 771 

2. 
Knižnično-informačný systém 3.generácie KIS 
3G 

08T0105 75 450 75 358 

3. 
Knižnično-informačný systém pre stredné 
a malé knižnice 

08T0105 2 000 1 793 

 Spolu 08T0105 237 450 234 922 
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Prvok programu 08T0106 – Projekt akvizície knižničných dokumentov a zbierkových 
predmetov 

Účelové prostriedky na projekty boli pridelené RO č. 9 a RO č.17 a jeho dodatkom. Rozpočet 
bol čerpaný na 97 ,4 %. 
 
 v Eur 

P. č. Názov projektu Prvok 
programu Rozpočet Skutočnosť 

1. Akvizícia knižničných dokumentov 08T0106 150 000 150 000 

2. 
Výskum a pasportizácia zahraničných slovacík 
v zahraničných katalógoch 

08T0106 20 600 20 600 

3. 
Heuristika a bibliografické spracovanie 
mimoúzemných slovacík 

08T0106 7 800 3 220 

 Spolu 08T0106 178 400 173 820 
 

Prvok programu 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií SR do roku 2011 

Účelové prostriedky boli pridelené RO č. 9. Vyčerpané boli v plnej výške. 

  v Eur 

P. č. Názov projektu Prvok 
programu 

Rozpočet Skutočnosť 

1. Reštaurovanie umeleckých diel 08T0108 8 000 8 000 
 

Prvok programu 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-
2013 

Pôvodne boli účelové prostriedky pridelené vo výške 622 160 Eur RO č. 9. Prostriedky na 
projekt „Stavba SNK - modernizácia a rekonštrukcia“ boli MK SR viazané RO č.16 vo výške 
33 000 Eur. Okrem toho bol znížený rozpočet o 37 255 Eur z projektu „Úhrada poplatkov aut. 
zväzu LITA – doplatok 2008“ (RO č.19) a presun na KV vo výške 26 495 Eur z projektu 
Úhrada poplatkov aut. zväzu LITA – r. 2009“(RO č. 25) Z úspory na úhradu poplatkov LITA 
2008, 2009 boli prostriedky presunuté na výmenu okien v sídelnej budove vo výške 53 000 
Eur na základe súhlasu MK SR – č. j. MK – 1753/2009/-100/13684 zo dňa 14.12.2009. 
 
 v Eur 

P. č. Názov projektu Prvok 
programu 

Rozpočet Skutočnosť 

1. Redukcia duplicitných záznamov 08T0109 45 000 35 419 

2. Hodnotenie a príprava knižničných dokumentov 08T0109 3 300 3 143 

3. Úhrada poplatkov autorskému zväzu LITA 08T0109  263 570 263 569 

4. Úhrada poplatkov LITA – doplatok 2008 08T0109 138 540 138 539 

5.  Výmena okien v sídelnej budove 08T0109 53 000 53 000 

6.  Preklad a sprístupnenie medzinárod. štandardov 08T0109 22 000 17 475 

 Spolu  08T0109 525 410 511 145 
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Kapitálové výdavky sú v roku 2009 realizované v nasledujúcich programoch a prvkoch: 

 v Eur 

Ukazovateľ Rozpis 
rozpočtu 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
čerpanie 

3:1 

% 
čerpanie 

3:2 
a 1 2 3 4 5 

Kapitálové výdavky celkom  746 798 632 840 - 84,7 

Program 08S – kat. 710  126 865 118 194 - 93,2 

prvok 08S0105  116 246 116 235 - 100,0 v 
tom prvok 08S0503  10 619 1 959 - 18,4 

Program 08T – kat. 710  619 993 514 646 - 83,0 

prvok 08T0105  550 933 445 647 - 80,9 
prvok 08T0106  65 000 65 000 - 100,0 

v 
tom 

prvok 08T0108  4 000 3 999 - 100,0 
 

Vyhodnotenie plnenia jednotlivých IA realizovaných v jednotlivých prvkoch programu je 
v časti Kapitálové výdavky. 
 

Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR na základe medzinárodných zmlúv medzi 
SR a inými štátmi – Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus 

Nenávratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného 
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu bol poskytnutý na základe Zmluvy SK0032 uzatvorenej 
medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a konečným prijímateľom Slovenskou národnou 
knižnicou. 

Príspevok bol poskytnutý na realizáciu individuálneho projektu s názvom Slovenská digitálna 
knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky. 

Cieľom projektu je založenie digitalizačného pracoviska na digitalizáciu rukopisov a tlačív 
s celkovým cieľom zabezpečenia ochrany, dlhodobého uchovania a čo možno najširšej 
prístupnosti objektov hnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku. 

Celková suma nenávratného príspevku je 1 574 629,57 EUR pri konverznom kurze 1 EUR = 
30,126 SKK, čo predstavuje sumu 47 437 290,36 SKK v zmysle platného dodatku č. 1 
k Zmluve o poskytnutí NFP č. SK0032 uzatvorenej medzi Úradom vlády SR a Slovenskou 
národnou knižnicou. 

Nenávratný finančný príspevok (platba) je poskytnutý zo zdrojov predplatenia prostriedkov 
FM EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie systémom predfinancovania na 
základe žiadosti o platbu. Príjem nenávratného finančného príspevku a úhrady oprávnených 
výdavkov sa realizujú na osobitnom bežnom účte, ktorý bol založený za týmto účelom. Jedná 
sa o mimorozpočový účet – mimo príjmov a výdavkov rozpočtu. Vo finančných výkazoch sa 
prostriedky vykazujú v Časti II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch 
subjektu verejnej správy.  

Príspevok bol použitý na kapitálové výdavky vo výške 1 041 059,46 Eur. V rámci 
podpoložky 717 001 – Realizácia nových stavieb boli vybudované inžinierske siete vo výške 
139 545,75 Eur, na podpoložke 717 003 – Stavebné úpravy sa prefinancovali prostriedky vo 
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výške 645 663,71 Eur a v rámci podpoložky 713 002 – Nákup VT bol uznaný výdavok len vo 
výške 215 000 Eur za nákup digitalizačného robota z celkovej fakturovanej sumy 217 000 
Eur. Z ostatných nákladov súvisiacich s obstaraním digitalizačného robota (colný dlh, ručenie 
colného dlhu, ručenie odkladu splátky colného dlhu, vykládka a pripojenie do napäťovej 
siete) vo výške 42 809,20 Eur boli zo zdrojov FM EHP/NFM uznané - refundované náklady 
vo výške 40 850 Eur. 

Pôvodne boli KV súvisiace s obstaraním robota zabezpečené z rozpočtu SNK presunom BV 
na KV(RO č. 1/BV, KV) na IA č. 21 941 v prvku 08S0503. V zmysle uvedeného RO sme po 
refundácii prostriedkov z nórskeho grantu požiadali MK SR o použitie refundovaných 
prostriedkov, ktoré bolo zamietnuté MK SR, v dôsledku čoho prostriedky prepadli (viď 
vyhodnotenie IA s poradovým číslom 3 Slovenská digitálna knižnica Vrútky). 
 
 v Eur 

Č. p. Ukazovateľ 
Pomer 

príspevku 
v % 

Skutočnosť 

zdroj 11E1– FM EHP príspevok krajín EFTA 42,5 442 450,24 
zdroj 11E3 – príspevok Nórskeho kráľovstva 42,5 442 450,24 
zdroj 126 – ŠR FM EHP spolufinancovanie 
zo ŠR 

7,5 78 079,49 
v 
tom 

Zdroj 127 – ŠR NFM spolufinancovanie zo 
ŠR 

7,5 78 079,49 

Spolu 100 1 041 059,46 
 
 
5.7 Zhodnotenie zamestnanosti 

5.7 Zhodnotenie zamestnanosti 

Na rok 2009 rozpísaný záväzný limit zamestnancov, bol navýšený o 1 zamestnanca na 
celkový počet 284. Rozpočtovým opatrením č. 20 zo dňa 18.12.2009 MK SR 
upravilo(znížilo) záväzný limit priemerného prepočítaného počtu zamestnancov o 13 osôb, t.j. 
na 271 zamestnancov. 

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2009 je 269, skutočný priemerný evidenčný počet 
zamestnancov 269 a priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný je 265,5. 

Z fyzického stavu pracovníkov k 31. 12. 2009 je 10 pracovníkov zamestnaných na skrátený 
pracovný úväzok. 

Zamestnancov máme zaradených do jednotlivých systémov odmeňovania nasledovne: 

1. podľa prílohy č 3 (základná) pracoviská Ekonomicko-technický odbor, personálny 
a sociálny útvar SNK, obsluha strojov a zariadení a skladoví robotníci 48 pracovníkov 

2. podľa prílohy č. 4 (osobitná) odborní pracovníci SNK a múzeí (Slovenské národné 
literárne múzeum, Slovanské múzeum A.S.Puškina Brodzany) 217,5 pracovníkov. 

Schválený rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2009 vo výške 2 064 759 Eur bol 
rozpočtovým opatrením Ministerstva kultúry SR č. 26 zo dňa 28.12.2009 upravený (znížený) 
o 31 167 Eur, t.j. na 2 033 592 Eur. 

Slovenská národná knižnica v rozpise rozpočtu na rok 2009 na mzdy nedostala zohľadnenú 
zákonnú valorizáciu, schválenú na rok 2009.  
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Slovenská národná knižnica v roku 2009 v dôsledku nedostatku mzdových prostriedkov 
poslala žiadosť na MK SR o preklasifikovanie finančných prostriedkov z kat. 630 na 
kategóriu 610 – mzdy vo výške 100 tis. Eur, ktorá bola zamietnutá. 

Z dôvodu nedostatku mzdových prostriedkov sme museli použiť na dofinancovanie miezd za 
mesiac december 2009 prostriedky z rozpočtu roku 2010 vo výške 13 523,29 Eur. 

Skutočná priemerná mzda k 31.12.2009 vyplatená z prostriedkov ŠR je 638,00 Eur a skutočná 
priemerná mzda vrátane vyplatených aj mimorozpočtových prostriedkov je 641,00 Eur. 

Porovnanie priemernej mesačnej mzdy pracovníkov SNK z prostriedkov ŠR: 

 

Rok Priemerná mesačná mzda Priemerný evidenčný počet 
pracovníkov 

2007 581,00 Eur 288,7 
2008 610,50 Eur 268,6 
2009 638,00 Eur 265,5 

 

Priemerná vyplatená mesačná mzda v porovnaní s r. 2007 a 2008 mierne stúpla V roku 2009 
v porovnaní s rokom 2008 sme dosiahli nárast priemernej mzdy vo výške 4,5 %, čo je nižšie 
ako nárast medzi rokom 2008 a 2007, kde bol nárast o 5 %. 

V náraste priemernej mzdy sa odrazila len zákonná valorizácia. 

Slovenská národná knižnica ani v roku 2009 nemohla hmotne stimulovať zamestnancov tak, 
ako je to bežné v iných organizáciách riadených Ministerstvom kultúry SR. 

Už v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 mala SNK ako jediná zo všetkých rozpočtových 
organizáciách rezortu kultúry medziročný index nárastu v čerpaní finančných prostriedkov na 
mzdy zamestnancov medzi skutočnosťou r. 2008 a 2007 pod sto percent a to 97,3 % a vývoj 
priemerného mesačného platu pod úrovňou ročného indexu nárastu pod 10 % (údaje zobrané 
z návrhu záverečného účtu za rok 2008 za kapitolu MK SR). 
 
 

5.8 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 

SNK má evidovaný k 31.12.2009 dlhodobý nehmotný majetok v nadobúdacej cene 
2 476 412,22 Eur a dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene 15 187 397,66 Eur. 

 

5.8.1 Dlhodobý nehmotný majetok 

Stav dlhodobého nehmotného majetku v nadobúdacej cene sa oproti stavu k 31. 12. 2008 
zvýšil o 141 245,17 Eur. 
 
Prírastok predstavujú: 141 245,17Eur 
Internetová licencia Medzinárodného desatinného triedenia – MRF 3 160,00 Eur 
Licencia od EBSCO PUBLISHING  USA za používanie knižničných 
databáz + 10 % daň na rok 2009 116 235,17Eur 
Upgrade softwaru Knižnično-informačný systém KIS MaSK 4 350,00 Eur 
Softvér ABBYY Recognition Server 2.0 Extended Edition 17 500,00 Eur 
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5.8.2 Dlhodobý hmotný majetok 

Stav dlhodobého hmotného majetku v nadobúdacej cene sa oproti stavu k 31.12.2008 celkovo 
zvýšil o 929 985,21 Eur. 
 
Prírastok predstavujú: 718 014,51 Eur 
Digitalizačná linka DL 3000 217 000,00 Eur 
  
Ostatné práce a služby spojené so zaradením digitalizačnej linky 
do prevádzky: 

 

Colný dlh pri dovoze digitalizačného robota 41 230,00 Eur 
Vystavenie JCD a zastupovanie v colnom konaní 265,16 Eur 
Sprostredkovanie ručenia colného dlhu 253,31 Eur 
Vykládka digitalizačného robota 122,44 Eur 
Elektroinštalačné práce pri pripojení digitalizačného robota 938,29 Eur 

  
Webserver T5240 s inštaláciou, diskové pole s inštaláciou ,klimatizácia 
s monitorovaním,  práčkou vzduchu a inštaláciou, UPS s inštaláciou, 
Ethernet Switch, elektrické rozvody 

411 285,00 Eur 

  
Sun Fire X4150 x64 Rack-Mount Server – Nový komunikačný server 26 852,35 Eur 
  
Elektroinštalačné práce v stavbe „Modernizácia parteru budovy SNK“ 3 267,28 Eur 
  
Montáž a dodávka ručného ovládania okien v stavbe „Modernizácia 
parteru budovy SNK“ 

948,01 Eur 

  
Odvetranie miestnosti upratovačky a skladu pri bare v stavbe 
„Modernizácia parteru budovy SNK“ 

679,77 Eur 

  
Switch pre blackbox, 3 x laptop s operačným systémom 
a príslušenstvom 

13 101,47 Eur 

  
10G Modul do switchu pre Black Box-MDC 2 071,43 Eur 
Účet 042 – Obstaranie DHM   
Prírastok predstavujú: 232 038,66  Eur 
- stavebné práce na stavbe Vrútky od STAMARTU Martin vo výške 225 729,96 Eur 
- stavebný dozor od Martinsk.inžin.obchod.spoloč.Martin vo výške 2 310,30 Eur 
- digitálne zameranie a spracovanie fasád budovy SNLM Martin od 

GEO-NET Martin vo výške 
3 998,40 Eur 

Úbytok predstavujú: 20 067,96 Eur 
- zaradenie časti „ Modernizácie parteru SNK“ do používania 20 067,96 Eur 
 

Majetok, ktorý nebol nadobudnutý kúpou: 

Na základe Zmluvy o prevode správy majetku štátu č.MK-18/09/M zo dňa 1.4.2009 
Ministerstvo kultúry SR odovzdalo Slovenskej národnej knižnici Martin dodávku 
počítačových zariadení v počte podľa prílohy č.1 zmluvy v celkovej hodnote 25 075,00 Eur. 



96 

Prevod majetku štátu bol bezodplatný. Tento majetok bol zaevidovaný na podsúvahovom 
účte. Nadobudnutý majetok bude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu činností. 

5.8.3 Pohľadávky 
 
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové tvoria:  
  
- tuzemské pohľadávky vo výške 15 490,10 Eur 
- zahraničné pohľadávky vo výške 78,67 Eur 
 
Tuzemské pohľadávky tvoria pohľadávky za xerokópie, fotokópie, skenovanie, knihy 
a publikácie, časopis Knižnica, rešerše, výpožičku vo výške 266,78 Eur, pohľadávky za 
postúpenie práva používať knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice cez 
sieťovú verziu vo výške 1 145,21 Eur. Tuzemské pohľadávky za nájom bytových priestorov 
sú vo výške 1 102,59 Eur a za služby, spotrebu elektrickej a tepelnej energie, vody, ktoré 
súvisia s prenájmom bytových priestorov sú vo výške 5 630,10 Eur. Pohľadávky za nájom 
nebytových priestorov sú vo výške 1 525,57 Eur a za služby, spotrebu elektrickej a tepelnej 
energie, vody, ktoré súvisia s prenájmom nebytových priestorov sú vo výške 3 752,38 Eur. 
Pohľadávky na základe platobných rozkazov voči čitateľom za nevrátené knihy sú vo výške 
1 920,39 Eur. Úroky z omeškania platieb sú vo výške 147,08 Eur. 
 
Z tuzemských pohľadávok 15 490,10 Eur 
  

− do lehoty splatnosti 66,39 Eur 
− po lehote splatnosti 15 423,71 Eur 

 
Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané upomienkami I,II, pokusom o zmier až súdnou 
cestou. 

Pohľadávky po lehote splatnosti do 1 roka sú vo výške 5 657,65 Eur. 

Tvoria ich: 

− pohľadávky za xeroxové služby , publikácie, Knižnično-informačný systém pre malé 
a stredné knižnice, časopis Knižnica, medzinárodnú medziknižničnú výpožičku vo 
výške 1 175,09 Eur, 

− pohľadávky za nájom bytových priestorov a služby s tým spojené voči Danišovi J. vo 
výške 1 812,97 Eur, Mazúrovej M. vo výške 97,51 Eur, 

− pohľadávky voči čitateľom za nevrátené knihy vo výške 185,50 Eur, 

− pohľadávky za nájom nebytových priestorov a služby s tým spojené voči FRONTINUS 
Žilina vo výške 487,54 Eur a Žilinskej univerzite vo výške 1 899,04 Eur. 

Pohľadávky po lehote splatnosti od 1 do 5 rokov sú vo výške 8 547,29 Eur. 

Tvoria ich: 

− pohľadávky za nájom nebytových priestorov a služby s tým spojené voči INAROS 
s.r.o. Martin vrátane úroku z omeškania vo výške 2 282,33 Eur, NOX 
COMMUNICACION Martin vo výške 753,50 Eur. 

− pohľadávky za nájom bytových priestorov a služby s tým spojené voči Danišovi J. vo 
výške 3 537,05 Eur, 

− pohľadávky voči čitateľom za nevrátené knihy vo výške 1 737,51 Eur, 
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− pohľadávky za publikácie a služby vo výške 87,53 Eur, 

− pohľadávka za Knižnično-informačný systém voči SINO-SLOVAK-IMPEX Dubnica 
n. Váhom vo výške 149,37 Eur. 

Pohľadávky po lehote splatnosti po 5 rokoch sú vo výške 1 285,16 Eur. 

Tvoria ich: 

− pohľadávky za nájom bytových priestorov a služby s tým spojené voči Danišovi J. vo 
výške 1 285,16 Eur. 

Všetky pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok sa vymáhajú súdnou cestou, príp. sa 
predkladajú exekučnému úradu. 

Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 274,62 Eur predstavujú: 

− pohonné látky v nádržiach služobných áut SNK vo výške 142,18 Eur, 

− pohľadávky voči zamestnancom za služobné telefóny, publ.vo výške 132,44 Eur. 

Z iných pohľadávok na účte 378 k 31.12.2009 vo  výške 1 425,59 Eur sú evidované platobné 
rozkazy za nevrátené knihy voči čitateľom, okrem tých, ktoré sa sledujú na účte 316. 

Zahraničné pohľadávky tvoria: 

− dobropis za knihy z r.2006 od Blackwells book services, Portland OR, vo výške 
59,57 Eur, 

− pohľadávka za publikáciu voči Beckerman Michal, New York vo výške 19,10 Eur. 

Obidve pohľadávky sú po lehote splatnosti a sú v riešení škodovej komisie SNK. 
 

5.8.4 Záväzky 

Dlhodobé záväzky k 31.12.2009 tvoria záväzky zo sociálneho fondu vo výške 4 054,65 Eur. 
 
Krátkodobé záväzky k 31.12 .2009 sú vo 
výške 285 881,36 Eur, z toho: 

 

− tuzemské záväzky 27 505,90 Eur 

− zahraničné záväzky 2 985,26 Eur 

− záväzky voči zamestnancom, 
poisťovniam a daňovému úradu, ktoré 
boli vysporiadané 14.1.2010 

241090,06 Eur 

− transfery a ostatné zúčt. so subj. mimo 
VS 14 300,14 Eur 

 
Z tuzemských záväzkov sú:  

− v lehote splatnosti 24 893,54 Eur 

− po lehote splatnosti 2 612,36 Eur 
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Tuzemské záväzky do lehoty splatnosti tvoria: 

− záväzok od Brantner Fatra, Martin za nájom kontajnerov za 12/2009 vo výške 
25,82 Eur, ktorý bol uhradený  13.01.2010, 

− záväzok od FN L.Pasteura, Košice za medzikniž.výpož.službu za r.2009 vo výške 
0,95 Eur, ktorý bol 13.01.2010 uhradený, 

− záväzok od L.K.Permanent, Bratislava za predplatné na periodikum pre zahraničných 
partnerov vo výške 4,80 Eur,ktorý bol uhradený 13.01.2010, 

− záväzok od SANET, Bratislava za služby počítačovej siete SANET za 12/2009 vo 
výške 315,34 Eur, ktorá bola uhradená 13.1.2010, 

− záväzok od Technik-servis, Veľké Rovné za servis kopírovacieho stroja vo výške 
35,00 Eur, ktorý bol uhradený 13.01.2010, 

− záväzok od ZSE Energia, Bratislava za spotrebu elektrickej energie r.2009 
v Brodzanoch vo výške 961,44 Eur, ktorý bol 18.1.2010 uhradený, 

− záväzok od Technické služby, Turč.Teplice za nájom a údržbu kontajnera za IV. 
štvrťrok 2009 vo výške 27,64 Eur, ktorý bol 18.1.2010 uhradený, 

− záväzok od Kníhkup.MARTINUS Martin za knihy vo výške 211,11 Eur, ktorý bol 
uhradený 18.1.2010, 

− záväzok od Slovenská pošta, Banská Bystrica za zberné jazdy za 12/09 vo výške 
98,75 Eur, ktorý bol 19.1.2010 uhradený, 

− záväzok od Martinská teplárenská, Martin za spotrebu tepelnej energie za 12/09 vo 
výške  

− 662,57 Eur, ktorý bol uhradený 19.1.2010, 

− záväzok od Detekt.inf.služba, Žilina za bezpečnostné služby 12/09 vo výške 9 402,52 
Eur, ktorý bol uhradený 22.01.2010 

− záväzok od TEMPEST, Bratislava za servis výpočtovej techniky vo výške 13 147,60 
Eur, ktorý do dnešného dňa nebol uhradený. 

Tuzemské záväzky po lehote splatnosti tvoria : 

− záväzok od SPP – distribúcia, Bratislava za plynovú prípojku na stavbe Vrútky 
vo výške 302,06 Eur. 

− záväzok od Martinská inžin-obchodná spoločnosť, Martin za technický dozor pre 
stavbu „Prestavba budovy č.2 na Slovenskú digitálnu knižnicu a Inžinierske siete 
Vrútky“ vo výške 2 310,30 Eur, 

ktoré do dnešného dňa neboli uhradené. Oba uvedené záväzky mali byť uhradené 
z prostriedkov, ktoré sme žiadali použiť, a ktorých použitie bolo MK SR zamietnuté a tým 
následne boli prepadnuté. 

Zo zahraničných záväzkov po lehote splatnosti je: 

− zostatok záväzku od 4 DigitalBooks – ASSY sa, Switzerland za digitalizačný robot vo 
výške 2 000,- Eur, Záväzok mal byť uhradený z prostriedkov, o ktorých presun 
a použitie sme žiadali MK SR a ktoré nám nebolo odsúhlasené a následne prostriedky 
boli ponechané prepadnúť. 
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− záväzok od British Standards Institution,London za on-line verziu MDT vo výške 
985,26 Eur, 

ktoré do dnešného dňa neboli uhradené. 
 

Neupotrebiteľný majetok 

Neupotrebiteľný majetok za rok 2009 zistený pri inventarizácii je navrhnutý na vyradenie, 
a bude predmetom riešenia vyraďovacej komisie SNK v r.2010 takto: 

Dlhodobý hmotný majetok: 
 

P. č. Názov Nadob. cena € Zostatková 
cena 

Dôvod 
na vyradenie Rok nadob. 

1. 
čítacie zariadenie 
CANON PRINTER 
NP 780 

24 895,44 0 
Nedostatok 
náhradných 

dielov 
1994 

2. 
skartovací stroj 
CUTPRES 

1 275,81 0 
neopraviteľný 

a zastaralý 
1990 

3. 
kartičkový systém 
LINEAR (vstup do 
bývalej jedálne) 

1 556,79 0 
 

nefunkčný 
a zastaralý 

1997 

4. 
Stroj kopírovací 
Sharp SF 7320 

2 194,22 0 
Neopraviteľný 

a zastaralý 
1992 

5. 
 
Stroj kopírovací 
Sharp SF 7800 

4 813,12 0 
Zastaralý, 

nedostatok náhr. 
Dielov 

1991 

 Spolu 34 735,38    
 

Dlhodobý nehmotný majetok: 
 

P. č. Názov Nadob. cena € Zostatková 
cena 

Dôvod 
na vyradenie 

Rok nadob. 

1. 
softwér 
Websiehield SW 

25 858,09 0 
Zastaraný 

nepoužívaný 
2002 

2. 
softwér 
Vital 

66 387,84 0 
Zastaraný 

nepoužívaný 
2006 

 Spolu 92 245,93    
 
 

Iné aktíva a iné pasíva 

Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

Slovenská národná knižnica spravuje 6 nehnuteľných kultúrnych pamiatok: 
 
1.Kaštieľ Diviaky v nadob.hodnote 135 321,15 Eur 
2.Park v kaštieli Diviaky v nadob.hodnote 21 730,07 Eur 
3.Kaštieľ Brodzany v nadob.hodnote 439 324,17 Eur 
4.Park a 3 mostíky v Brodzanoch v nadob.hodnote 47 126,07 Eur 
5.Kaplnka v Brodzanoch v nadob.hodnote 12 779,66 Eur 
6.Slovenské národné literárne múzeum v nadob.hodnote 150 222,69 Eur 
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6 Personálne otázky 
 
 
6.1 Počet zamestnancov 

Rozpísaný závázný ukazovateľ zamestnancov na rok 2009 sme mali 271, čo je o 1 viac oproti 
roku 2008. 

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31. 12. 2009 bol 265,5, priemerný evidenčný 
269 zamestnancov a skutočný fyzický stav k 31. 12. 2009 bol 269 zamestnancov, z toho 208 
žien. 
 
6.2 Štruktúra zamestnancov 
 

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2009 
Členenie Počet 

Odborní zamestnanci  220 
Administratívni zamestnanci  22 
Ostatní  27 
Spolu  269 
 
 

Kvalifika čná štruktúra zamestnancov SNK k 31. 12. 2009 
Vzdelanie Celkom Z toho ženy 

VŠ – III. stupeň  18  9 
VŠ – II. stupeň  117  86 
VŠ – I. stupeň  14  11 
VOV  2  1 
ÚSO  100  93 
SO  15  7 
Z  3  1 
Spolu 269  208 
 
 

Veková štruktúra zamestnancov SNK k 31. 12. 2009 
Vek Celkom Z toho ženy 

Od 18 – 25 rokov   7  6 
Od 26 – 30 rokov  17  8 
Od 31 – 40 rokov  53  39 
Od 41 – 50 rokov  70  58 
Od 51 – 60 rokov  100 87 
Nad 60 rokov  22  10 
Spolu  269  208 
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Prehľad o uvoľnených zamestnancoch 
Dôvod Muži Ženy 

Dohoda - - 
Výpoveď zo strany zamestnanca - 1 
Výpoveď zo strany zamestnávateľa - 1 
Zrušenie PP v skúšobnej dobe - - 
Iné (SD, ID, doba určitá) 1 7 
Spolu 1 9 
 
PP – Pracovný pomer 
SD – Starobný dôchodok 
ID – Invalidný dôchodok 
 

Prehľad o prijatých zamestnancoch 
Spôsob Muži Ženy 

Z Úradu práce  4  2 
Konkurzy  -  - 
Inak  2  6 
Spolu  6  8 
 
 

Štruktúra zamestnancov podľa odborov 
Odbor K 31. 12. 2008 K 31. 12. 2009 

Generálny riaditeľ  1  1 
Kancelára generálneho riaditeľa SNK  15  13 
Ekonomický a technický odbor  29  26 
Odbor prevádzky technológií (vznikol 1. 3. 2004)  20  21 
Odbor doplňovania a spracovania dokumentov  36  34 
Správa depozitu  11  12 
Odbor služieb  27  28 
Odbor správy HKD a fondov SR  6  6 
Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov  16  18 
Odbor pre knižničný systém SR  2  2 
Národný bibliografický ústav  36  35 
Archív literatúry a umenia  20  22 
Národný biografický ústav  17  17 
Slovenské národné literárne múzeum  13  13 
Slovanské múzeum A.S. Puškina, Brodzany 8  8 
Slovenská digitálna knižnica 8 13 
Spolu  265  269 
 

V Slovenskej národnej knižnici je 43 vedúcich zamestnancov, z toho 28 žien. 
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6.3 Organizačná štruktúra Slovenskej národnej knižnice 

Od 1. apríla 2005 platí v Slovenskej národnej knižnici Organizačný poriadok, ktorý pozostáva 
z troch častí: Základné princípy, Organizačné útvary Slovenskej národnej knižnice a Štruktúra 
pracovných miest Slovenskej národnej knižnice. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
Organizačného poriadku sa zrušil Organizačný poriadok Slovenskej národnej knižnice platný 
od 1. júna 2001, vrátane jeho doplnkov. 

V súvislosti s vyčlenením Múzea Ľ. Štúra v Modre zo Slovenskej národnej knižnice 
Rozhodnutím MK SR zo dňa 9.12.2005 bola vykonaná organizačná zmena s účinnosťou od 
1. 1. 2006. 

K 8. januáru 2008 bolo vydané Rozhodnutie o organizačnej zmene v súvislosti 

• so zmluvnými záväzkami Slovenskej národnej knižnice voči Ministerstvu 
hospodárstva SR, Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Úradu vlády Slovenskej republiky, 

• so zámerom zefektívniť tvorbu a implementáciu projektov financovaných zo 
štrukturálnych fondov EÚ, finančných mechanizmov krajín EHP, 7. rámcového 
programu, ako aj iných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR a Európskej 
únie, 

• so zvýšením osobnej zodpovednosti a efektívnosti riadiacej práce v oblasti 
manažmentu implementácie projektov, 

• so zavedením projektového manažmentu SNK. 

Ďalšie Rozhodnutia o organizačnej zmene boli vydané k 1. marcu 2008 a k 1. júlu 2008 
v súvislosti  

• s dodržaním Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu Slovenskej národnej 
knižnice na rok 2008 stanoveného zriaďovateľom MK SR v časti Limit počtu 
zamestnancov na 270 zamestnancov, 

• so zvýšením efektívnosti práce. 

S účinnosťou od 1. januára 2009 sa zmenil organizačný poriadok v súvislosti  

• s ukončením implementácie národného projektu Vytvorenie siete s informačným 
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie 

• s realizáciou projektu Slovenská digitálna knižnica, 

• so zvýšením efektívnosti práce 

V súlade s Organizačným poriadkom SNK platným od 1. 4. 2005 a jeho následnými zmenami 
sa Slovenská národná knižnica člení na tieto organizačné jednotky (odbory, oddelenia, 
referáty): 

 

Generálny riaditeľ SNK (1 systemizované miesto) [celkom v odbore 1 systemizované miesto] 

Kancelária generálneho riaditeľa SNK (1) [15] 
 Sekretariát generálneho riaditeľa SNK (1) 
 Referát pre vzťahy so zahraničím (2) 
 Referát personálnej a sociálnej práce (2) 
 Oddelenie obrany a ochrany (1) 
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 Referát revízie fondov (1) 
 Referát kontroly (1) 
 Registratúrne stredisko SNK (1) 
 Oddelenie informačných technológií (5) 
  

Ekonomický a technický odbor (2) [27] 
 Ekonomické oddelenie (9) 
 Technické oddelenie (1) 
  Referát správy majetku a investícií (5) 
  Referát MTZ, dopravy a expedície (6) 
  Referát údržby (4) 

Odbor prevádzky technológií (1) [20] 
 Referát prevádzky aplikačných softvérov (2) 
 Referát prevádzky informačných technológií (1) 
 Referát súborných katalógov (1) 
 Edičné oddelenie (1) 
  Referát prevádzky a sadzby (3) 
  Ofsetová tlač (referát) (5) 
 Oddelenie mikrofilmovania a digitalizácie dokumentov (1) 
  Referát mikrofilmovania dokumentov (4) 
  Referát digitalizácie dokumentov (1) 

Odbor doplňovania a spracovania dokumentov (1) [36] 
 Oddelenie doplňovania (14) 
  Národná agentúra ISBN a ISMN (referát) (3) 
 Oddelenie spracovania dokumentov (1) 
  Referát spracovania dokumentov (9) 
  Referát súborov autorít (3) 
 Oddelenie seriálových publikácií (5) 

Správa depozitu (1) [12] 
 Referát fondov SNK (6) 
 Referát slovacikálneho konzervačného fondu (5) 

Odbor služieb (2) [28] 

Oddelenie elektronických služieb (1) 
 Referát referenčných služieb (3) 
 Informačné vedecké centrum (referát) (2) 
 
 Referát študovní (6) 
Oddelenie výpožičných služieb (8) 
 Referát medziknižničných výpožičných služieb (4) 
 Referát reprografických služieb (2) 

Odbor správy historických knižničných dokumentov a fondov SR (1) [6] 
 Oddelenie ústrednej evidencie SHKF (2) 
 Referát pasportizácie SHKF (3) 

Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov (1) [18] 
 Oddelenie reštaurovania (9) 
 Oddelenie konzervovania (4) 
 Oddelenie výskumu a deacidifikácie (4) 
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Odbor pre knižničný systém SR (1) [3] 
 Referát ďalšieho vzdelávania knihovníkov (0) 
 Referát štatistiky (1) 
 Referát metodiky (1) 

Národný bibliografický ústav (2) [35] 
 Oddelenie výskumu a koordinácie bibliografie (3) 
 Oddelenie súbežnej Slovenskej národnej bibliografie (1) 
  Referát Slovenská národná bibliografia – séria A Knihy (1) 
  Referát Slovenská národná bibliografia – série B – S, Špeciálne typy 

dokumentov (1) 
  Referát Slovenská národná bibliografia – Analytický rad Články (10) 
  Referát Slovenská národná bibliografia – Zahraničné slovaciká (1) 
 Oddelenie retrospektívnej Slovenskej národnej bibliografie (1) 
  Referát Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území 

Slovenska (4) 
  Referát Bibliografia tlačí 18. a 19. storočia (4) 
  Referát Programu UNESCO Pamäť sveta (1) 
  Referát výskumu dejín knižnej kultúry (3) 
  Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov za roky 1919 – 1944 

(referát) (3) 

Archív literatúry a umenia (2) [21] 
 Oddelenie literárnych rukopisov (12) 
 Oddelenie hudobných rukopisov (3) 
 Oddelenie fotodokumentačných pamiatok (4) 
 Archív SNK (referát) (0) 

Národný biografický ústav (1) [17] 
 Oddelenie biografického výskumu a tvorby biografických slovníkov (5) 
 Oddelenie biografickej dokumentácie a prezentácie biografických zbierok (6) 
 Oddelenie kultúrnych a edičných aktivít (1) 
  Kabinet genealógie (referát) (1) 
  Redakcia časopisu Knižnica (referát) (3) 

Slovenské národné literárne múzeum (1) [13] 
 Oddelenie múzejných fondov (1) 
  Referát textových zbierok (2) 
  Referát výtvarných zbierok (1) 
  Referát reálií (1) 
  Referát audiovizuálnych zbierok (0) 
  Referát generálneho katalógu a tvorby súpisov múzejných fondov (2) 
 Oddelenie výskumu, metodiky a výstav (2) 
 Oddelenie prezentácie a stálej expozície (3) 

Slovanské múzeum A. S. Puškina (5) [8] 
 Oddelenie zbierok, dokumentácie a výskumu (1) 
 Oddelenie prezentácie a stálej expozície (2) 
 
Slovenská digitálna knižnica (9) [9] 
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6.4 Personálny plán na rok 2009 a jeho plnenie 

V súlade s personálnym plánom si v roku 2009 zvyšovalo kvalifikáciu 18 zamestnancov 
Slovenskej národnej knižnice. 

Bakalárske štúdium 

1 zamestnanec – Mediamatika a kultúrne dedičstvo, Žilinská univerzita, Žilina 
1 zamestnanci – Muzeológia, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica 
1 zamestnanec – Enviromentálny manažment, Fakulta prírodných vied UMB Banská 

Bystrica 
1 zamestnanec - Dokumentácia kultúrneho dedičstva, Žilinská univerzita 

Magisterské štúdium 

3 zamestnanci – Dokumentácia kultúrneho dedičstva, Žilinská univerzita, Žilina 
2 zamestnanci – História, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica 
1 zamestnanec – Enviromentálne manažérstvo výchovných zariadení, UMB Banská 

Bystrica 
4 zamestnanci  - Mediamatika a kultúrne dedičstvo, Žilinská univerzita 
 
Inžinierske štúdium 
 
1 zamestnanec - poštové služby, Fak. prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 

Žilinská univerzita 

Doktorandské štúdium 

1 zamestnanec – Dejiny vedy a techniky, Historický ústav SAV, Bratislava 
2 zamestnanci – Knižničná a informačná veda, FF UK, Bratislava 
 

Bakalárske štúdium v uplynulom roku ukončili 2 zamestnanci, pokračujú v magisterskom 
štúdiu, magisterské štúdium ukončili 3 zamestnanci, doktorandské štúdium ukončil 1 
zamestnanec. 

V zmysle zákona č. 5/2004, § 52a o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sme aj naďalej pokračovali v zamestnávaní uchádzačov 
o zamestnanie prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Martine, 
pričom nám poskytli príspevok z Európskeho sociálneho fondu na aktivačnú činnosť formou 
dobrovoľníckej služby nezamestnaných. Na základe uvedeného sme uzavreli s ÚPSVaR 
dohodu, pričom sme sa stali súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. 
V roku 2009 sme zamestnávali UoZ od 8.6.2009 do 30.11.2009, pričom nám bol poskytnutý 
príspevok vo výške 3.825,00 € (115.232,- Sk) na 15 UoZ. Z  príspevku poskytnutého 
v zmysle zákona o službách zamestnanosti sme uhrádzali náklady na ochranné pracovné 
prostriedky uchádzačov o zamestnanie, pracovné náradie, časť celkovej ceny práce, ako 
i úrazové poistenie UoZ. Celkovo nám bolo k 31. 12. 2009 poskytnutých cca 2.112.902,- Sk. 

V zmysle Pracovného poriadku v súlade s ustanovením ZP § 52 si 9 zamestnancov pracovísk 
výskumu a vývoja, ktorí dokázateľne vedecky pracujú čerpali 1 deň v týždni (piatok) tzv. 
bádateľský deň. V tento deň sa zamestnanci nemuseli zúčastňovať plnenia bežných 
pracovných úloh na svojom pracovisku v SNK ale tvorivo pracovali podľa svojho časového 
rozvrhu doma, na iných vedeckých a odborných pracoviskách, v knižniciach, archívoch a pod. 
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Slovenská národná knižnica v zmysle ustanovenia § 63 zákona 5/2004 Z. z. má zamestnávať 
3,2 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov. 
Z 269 zamestnancov Slovenskej národnej knižnice je to 9 občanov so zdravotným 
postihnutím. K 31. 12. 2009 sme zamestnávali 5 občanov so zdravotným postihnutím, ktorých 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa rovná do 70 % a 2 občanov so 
zdravotným postihnutím nad 70 %, čo sa započítava za 6 občanov so zdravotným postihnutím 
do 70 %. Spolu je to 11 občanov so zdravotným postihnutím. Tým sme presiahli povinný 
podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím o 2 občanov. Zamestnanci so 
zdravotným postihnutím majú v našej organizácii vytvorené dobré pracovné podmienky na 
výkon práce a venujeme im osobitnú starostlivosť. 

 

Na skrátený pracovný úväzok 50 %  týždenného pracovného času pracujú 3 zamestnanci a na 
viac ako 50 % týždenného pracovného času pracuje 7 zamestnancov. 
 
6.5 Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov 

Priemerná mesačná mzda za rok 2009 bola v Slovenskej národnej knižnici 645,46 €. 

Z celkového počtu 269 zamestnancov máme 208 žien, čo predstavuje 77,32 %. Taktiež vo 
vedúcich funkciách zaznamenávame vyššie zastúpenie žien (15 mužov a 28 žien). 

V Slovenskej národnej knižnici zamestnávame 100 zamestnancov nad 50 rokov veku, 
a 22 zamestnancov nad 60 rokov veku. 

Na materskej dovolenke evidujeme 10 zamestnankýň. 5 zamestnankýň sa nám vrátilo po 
materskej dovolenke a 5 nastúpilo na MD. 

 K 31. 12. 2009 zamestnávame 38 zamestnancov ktorí poberajú starobný a predčasný 
starobný dôchodok. 

Slovenská národná knižnica má rozpracované akčné plány: 

- politiky mládeže  v SR na roky 2008 – 2013, 

- európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 

- národný program duševného zdravia do roku 2015 

V rámci Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 
postihnutím vo všetkých oblastiach života mali zdravotne postihnutí čitatelia okrem 
bezbariérového prístupu k dispozícii bohatý fond pre nevidiacich a slabozrakých. Podľa 
zákona č. 32/2001 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických 
publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel SNK získava 1 výtlačok kníh v Braillovom 
písme pre nevidiacich a od ostatných vydavateľov 2 výtlačky kníh tlačených zväčšeným 
písmom pre slabozrakých čitateľov. Zároveň sme umožňovali prístup k ostatným 
dokumentom vo fonde SNK – v papierovej a mikrografickej forme, ale i audiovizuálnym, 
multimediálnym a elektronickým dokumentom. Vo vyčlenenej časti univerzálnej študovne je 
k dispozícii nevidiacim prehrávač digitálnych zvukových kníh PLEXTALK  s Atlasom 
svetových dejín na CD, zapožičaný na dobu neurčitú zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči. Plextalk môže nevidiacim sprístupniť všetky knihy nahrané na 
CD vo formáte DAISY. Do KIS Virtua sme zaškolili pracovníkov Slovenskej knižnice pre 
nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, ktorých sme zároveň naučili používať službu Spýtajte sa 
knižnice. Služba je určená pre používateľov so zvyškami zraku. Do roku 2010 plánujeme 
zakúpiť PC s Braillovým písmom a tlačiarňou. 
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Sluchovo postihnutým používateľom sme sprístupnili CD Euro a nepočujúci ( Informácie 
o zavedení eura v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny). 

Pre občanov so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie SNK poskytuje 
bezplatný prístup k internetu i lektorské služby. 

 

Slovenská národná knižnica sa zapája do Akčného programu predchádzania všetkým 
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 
v rámci svojej pôsobnosti a poslania, ktorým je ochrana národného literárneho dedičstva pre 
budúce generácie a jeho sprístupňovanie verejnosti. V rámci tejto pôsobnosti sme v roku 2009 
plnili hlavne tieto úlohy: podporovali sme vzdelávanie v oblastiach antisemitizmu 
a holokaustu s tematickým zameraním niektorých diplomových prác v odbore Ochrana 
národného kultúrneho dedičstva na Žilinskej univerzite a odborným vedením diplomantov. 
Do svojich fondov sme získavali všetku literatúru vydanú na Slovensku k problematike 
Rómov, ľudí so zdravotným postihnutím a túto literatúru sme pravidelne vystavovali za 
účelom informovania verejnosti v univerzálnej študovni. Spolupracovali a poskytovali 
sme inštitúciam požadované informácie, odbornú literatúru i dokumenty ako napr. Múzeu 
židovskej kultúry v Bratislave, Fórum inštitút pre výskum národnostných menšín v Šamoríne.  
 
Akčný plán pre deti a národný program starostlivosti o deti a dorast v SR. Vzhľadom na 
svoje poslanie Slovenská národná knižnica zbiera,  spracováva, ochraňuje a sprístupňuje 
i detskú literatúru, resp. literatúru pre deti a mládež. V súčasnosti sa vo fondoch SNK 
nachádza cca tisíc titulov z predmetnej oblasti. 
Nemá síce detských čitateľov,  absenčne  však požičiava literatúru patriacu medzi tzv. 
povinné čítanie, čím sa podieľa na rozvoji čítania a vzdelanosti  mládeže. Teoreticky 
a metodicky rieši všetky problémy súvisiace s detským čitateľom vo verejných knižniciach  
SR využívajúcich softvér Virtua. Slovenská národná knižnica poskytuje rešeršné a referenčné 
služby k problematike detí a mládeže, pričom k vypracovaniu rešerší sa využívajú vlastné 
i externé databázy, najmä databáza ERIC /databáza pre výchovu a vzdelávanie/. 
O vypracovanie rešerší nás žiadajú hlavne študenti vysokých škôl pre účely seminárnych, 
bakalárskych a diplomových prác a ŠVOČ. Pripravili a zabezpečili sme niekoľko podujatí 
a výstav ako napr. Návšteva H.CH. Andersena na Slovensku a prezentácia rozprávkového 
príbehu, Kľúč od mesta Martin – vedomostná súťaž prežiakov ZŠ, Induškine kvety –výstava 
detskej knihy s ilustráciami J. Vrabca, Domov bol jeho vesmírom - repríza výstavy o J.C. 
Hronskom a iné. 

Podporovali sme aktivity v oblasti vzdelávania poskytovaním rôznych druhov knižnično-
informačných služieb. K uvedenej problematike sme spracovali 29 rešerší pre potreby 
bakalárskych, diplomových a iných prác napr. Rómska mládež ako sociálny problém, 
Literatúra o Židoch vo fondoch SNK, Historicko-etické kontexty pojmu tolerancia. 

 

V rámci Dňa narcisov sme zorganizovali verejnú zbierku v priestoroch Slovenskej národnej 
knižnice na pomoc onkologickým pacientom. 

Slovenská národná knižnica sa už dlhodobo aktívne podieľa na realizácii Národného 
programu boja proti drogám. Dodržiavame a kontrolujeme zákaz používania alkoholických 
nápojov alebo toxických látok na pracovisku. V rámci prevencie pôsobíme kultúrno-
výchovnou, vzdelávacou a osvetovou činnosťou na zamestnancov i návštevníkov knižnice. 
Študenti stredných a vysokých škôl nás žiadali o vypracovanie rešerší s touto problematikou 
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pre účely seminárnych a diplomových prác. Využívali sme pritom vlastné i externé databázy 
najmä zo spoločnosti EBSCO Publishing. 

V rámci týždňa slovenských knižníc sme zorganizovali prednášku o boji proti kriminalite 
mládeže a drogovým závislostiam. Zvláštnu pozornosť sme venovali tomu, aby sa čitateľom 
dostala objektívna informácia o rizikách užívania drog, aby ich povzbudila k vlastnému 
výberu ich životnej alternatívy. 
 
Oblasť starostlivosti o zamestnancov 

- máme zabezpečené závodné stravovanie s možnosťou výberu 2 druhov jedál vrátane 
poskytovania nápoja, ako i verejné stravovanie pre zamestnancov mimo Martina 
formou stravných lístkov, 

- relaxáciu sme zabezpečovali prostredníctvom poukážok v kvartálnych intervaloch, 
ktoré bolo možné využiť na rôzne športové aktivity - masáže, cvičenia a kultúru. 

 
Oblasť ochrany zdravia 
 
Na úseku BOZP sme v priebehu roka 2009 realizovali nasledovné akcie: 

- zabezpečovali sme naďalej kontroly na zisťovanie alkoholu a zákazu fajčenia na 
pracoviskách SNK, 

- zabezpečili sme školenia pre odborné profesie (vodiči), 

- zabezpečili sme školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov, 

- v spolupráci s RÚVZ – scríning zdravotného stavu zamestnancov SNK, 

- cvičný požiarny poplach a cvičenie, 

- zdravotný audit vybraných pracovísk. 
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7 Ciele a prehľad ich plnenia 
 
 
Hlavné ciele organizácie sú stanovené v súlade s poslaním Slovenskej národnej knižnice ako 
národnej knižnice Slovenska. Plnenie najdôležitejších ukazovateľov činnosti SNK je uvedené 
v bode 4 Činnosti / produkty organizácie. 
 
V rámci plnenia prioritných úloh sa SNK podieľala na: 
 

a) Realizácii Návrhu stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. 

b) Realizácii Stratégie rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnove ich národnej 
infraštruktúry v rezorte kultúry. 

c) Príprave návrhu Komplexného programu ochrany historických knižničných dokumentov, 
historických knižničných fondov a knižničného písomnho dedičstva SR. 

d) Prevádzke výsledkov projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, 
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie. 

e) Prevádzke Národného projektu MK SR Informatizácia knižníc. 

f) Realizácii projektu Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G). 

g) Realizácii Slovenskej knižnice (http://www.kis3g.sk) v rámci projektu KIS3G. 

h) Distribúcii Knižnično – informačného systému pre malé a stredné knižnice. 

i) Realizácii projektu Slovenská digitálna knižnica (SDK). 

j) Upevňovaní samostatnosti Slovenskej národnej knižnice. 

k) Rozvoji knižničných a informačných zdrojov. 

l) Budovaní Súborného katalógu knižníc SR – monografie a články. 

m) Informatizácii a internetizácií knižníc. 

n) Realizovaní národného programu ochranného mikrofilmovania a digitalizácie 
dokumentov. 

o) Realizovaní národného programu reštaurovania a konzervovania dokumentov. 

p) Zabezpečovaní komplexnej ochrany a úplnosti slovacikálneho konzervačného fondu. 

q) Aktivitách rôznych odborných štruktúr a zoskupení. 

r) Medzinárodnej spolupráci. 

s) Získavaní mimorozpočtových finančných zdrojov prostredníctvom projektov. 
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8 Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2009 
 
 
8.1 Zdroje činnosti 

Slovenská národná knižnica je vrcholná štátna kultúrna, informačná a vzdelávacia 
organizácia, ktorá plní úlohy stanovené Zákonom o knižniciach a Zriaďovacou listinou. 

Slovenská národná knižnica je štátna rozpočtová organizácia. Je prirodzené, že jej činnosť 
zabezpečuje v prevažnej miere štát. Hlavným zdrojom financovania činnosti SNK bol štátny 
rozpočet. Vďaka konkrétnym projektom tvorivých zamestnancov sa podarilo získať určitý 
objem mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sme použili, resp. použijeme prevažne na 
rozvojové programy. 
 
 
8.2 Štruktúra zdrojov činnosti 
 

Zdroj Suma v tis. Sk 
Rozpočtové prostriedky  6 080 904 
Mimorozpočtové prostriedky  54 090 

TS Motory spol. s.r.o. Martin – dar  180 
STAHL REISEN, Spol. s.r.o. Martin – dar  100 
DEK spol. s.r.o.Martin-Priekopa – dar  200 
IBS Slovakia, s.r.o. Bojnice – dar  500 
Tempest, a.s. Bratislava – dar  500 
Skanvor, s.r.o ,Sklabiňa– dar  150 
Uniglas, s.r.o. Martin – dar  100 
Žilinský samosprávny kraj – dotácia z vlastných príjmov  844 
MsÚ Martin – dotácia z rozpočtu   800 
Agentúra na podporu vedy a výskumu – na vedu a výskum  27 543 
Úrad PSV a R Martin – aktivačná činnosť  1 441 
Európska komisia-EK TELPlus  20 095 

v tom 

Európska komisia – Projekt Europeana Travel  1 637 
Iné prostriedky zo zahraničia – Finančný mechanizmus EHP, 
Nórsky finančný mechanizmus – mimo príjmov a výdavkov 
rozpočtu 

 1 041 059 

Zdroje spolu  7 176 053 
 
 
8.3 Výsledky a ich hodnotenie 

Uplynulý rok 2009 možno z hľadiska Slovenskej národnej knižnice hodnotiť ako úspešný. 

V zásade boli splnené všetky úlohy, ktoré si SNK vytýčila na rok 2009. 

Prioritnou úlohou SNK je realizácia projektu Slovenská digitálna knižnica – detašované 
pracovisko SNK, Vrútky. Pre nedostatok finančných prostriedkov riešenie projektu 
nepostupovalo požadovaným tempom. 

SNK v roku 2009 zabezpečovala udržateľnosť projektu Vytvorenie siete s informačným 
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie 
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a Národného projektu MK SR Informatizácia knižníc (Pôvodný názov projektu bol Verejný 
internet v knižniciach SR). 

Na základe Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 sme v súlade 
s projektom Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) v ďalších knižniciach 
Slovenskej republiky postupne implementovali spoločný knižnično-informačný softvér 
Virtua. V systéme Virtua sme rozvíjali centrálny katalóg Slovenská knižnica 
(http://www.kis3g.sk). 

V roku 2009 sme prostredníctvom účasti v európskom projekte TELplus aktívne participovali 
na budovaní Európskej knižnice (The European Library) a prostredníctvom účasti 
v európskom projekte Europeana v1.0 sme aktívne participovali na budovaní Europeany 
(Európskej digitálnej knižnice). 

V rámci Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013  Slovenská národná 
knižnica aj počas roku 2009 distribuovala Knižnično-informačný systém pre malé a stredné 
knižnice (KIS MaSK) založený na báze databázového systému WINISIS. 

So zreteľom na existujúci právny stav sme plnili nutné úlohy spojené so starostlivosťou 
o štátny majetok, ktorý prevzala do svojej správy Slovenská národná knižnica. Vzhľadom na 
nedostatok finančných prostriedkov sa nám opäť nepodarilo realizovať v potrebnom rozsahu 
množstvo opráv a rekonštrukcií na viacerých objektoch v správe SNK. 

Plnili sme úlohy v oblasti získavania, spracovania, ochrany a sprístupňovania všetkých 
druhov dokumentov. 

Bez problémov v súlade s koncepciou národnej knižnice fungovala Komisia pre Národný 
cintorín, v ktorej sú zástupcovia Slovenskej národnej knižnice, Matice slovenskej a mesta 
Martin. SNK sa príkladne starala o 43 náhrobníkov národných dejateľov, ktoré sú vo 
vlastníctve Slovenskej republiky a ktoré spravuje. 

Financovanie SNK hlavne v oblasti kapitálových výdavkov považujeme za nedostatočné. 

V roku 2009 sa úspešne skončila tretia etapa projektu Konzervovanie, ochrana a spracovanie 
pergamenových listín SNK. 

Slovenská národná knižnica úspešne plnila záväzky v oblasti získavania elektronických 
zdrojov pre Slovensko. Aj v roku 2009 sme zabezpečili centrálnym zaplatením licencie pre 
všetky knižnice na Slovensku prístup do bázy EBSCO. Rozvoj tohto typu služieb budeme aj 
v budúcnosti považovať za prioritu SNK. 

Ani v roku 2009 sa nám nepodarilo akreditovať existujúce vedeckovýskumné pracoviská 
a zriadiť funkciu vedeckého tajomníka. 

V budúcnosti aj naďalej plánujeme zriadiť funkciu vedeckého tajomníka, ktorý by bol 
zodpovedný aj za organizáciu vedy a výskumu v SNK. 

Zlá situácia v oblasti mzdových prostriedkov pretrvávala aj v roku 2009. V závere roka 2009 
SNK nemala žiadne prostriedky na vyplatenie mimoriadnych odmien. 

Zásluhou iniciatívy niektorých pracovníkov sa nám podarilo získať mimorozpočtové 
prostriedky na financovanie odborných aktivít Slovenskej národnej knižnice. 

Plynulo sme vydávali odborný knihovnícky časopis Knižnica a rad ďalších publikácií 
a tlačovín. 

V skromných podmienkach a bez potrebného personálneho zabezpečenia sa plnili 
celoslovenské úlohy v oblasti správy, ochrany a evidencie historických knižničných 
dokumentov a fondov. 
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V oblasti bibliografie sme zabezpečovali plnenie najdôležitejších úloh v národnej bibliografii 
ako aj v oblasti výskumu dejín knižnej kultúry a spracovania starých tlačí, pričom mnohé 
úlohy majú celoslovenský rozmer a medzinárodný kontext. 

Mimoriadne úspešne sa zabezpečovali úlohy v oblasti reštaurovania a konzervovania 
dokumentov. 

Klimatické podmienky v depozite nezodpovedajú ani v roku 2009 požiadavkám hygieny, čo 
dokazujú merania relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu. Ďalšie zlepšenie klimatických 
podmienok v depozite si vyžaduje značné finančné náklady. Problém pomôže vyriešiť len 
celová rekonštrukcia hlavnej budovy SNK. 

Dôležité úlohy celoslovenského významu plnila Národná komisia pre knižničné služby, ktorá 
rozvíja svoju celoslovenskú činnosť. 

SNK je členom viacerých národných a medzinárodných organizácií. 

Zabezpečili sme všetky zákonom stanovené úlohy v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a v oblasti Požiarnej ochrany. V priebehu roka 2009 sa nevyskytli žiadne požiare ani 
mimoriadne udalosti. 

Všetky podstatné úlohy a problémy sa riešili v spolupráci s odborovou organizáciou. 
Predsedkyňa odborov je členkou vedenia SNK a zúčastňuje sa na všetkých rokovaniach 
vedenia SNK. 

V priebehu roka 2009 sa napĺňala Zmluva o spolupráci medzi organizáciami GETTY 
INSTITUTE v Californii, Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a Slovenskou 
národnou knižnicou v Martine pri reštaurovaní a konzervovaní fotografických materiálov. 
V letných mesiacoch sa v SNK uskutočnila II. ročník medzinárodnej Letnej školy 
konzervovania fotografií. 

SNK sa intenzívne podiľala na spolupráci s mestom Martin a ďalčími kultúrnymi inštitúciami 
pôsobiacimi na území regiónu. Za obzvlášť dôležité považujemé rozvíjajúcu sa spoluprácu 
s Maticou slovenskou po nástupe nového správcu Matice slovenskej do funkcie. 
 
 
8.4 Riadenie procesu zmien 

Napriek dobrým výsledkom v roku 2009 pretrváva v Slovenskej národnej knižnici rad 
problémov, ktoré sťažujú vyššiu efektívnosť a spoločenský dosah našej práce. 
 
 
Priority SNK: 

• Zabezpečiť všetky úlohy stanovené pre SNK zákonom 183/2000 Z. z. o knižniciach. 

• Podieľať sa na a realizácii Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 
2013. 

• Realizovať projekt Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky. 

• V rámci projektu Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky 
pokračovať v roku 2010 v poloprevádzke digitalizácie dokumentov. 

• V rámci projektu Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky 
budovať digitálnu knižnicu Memoria slovaca (http://www.memoria.sk) s cieľom úspešne 
participovať na budovaní Európskej digitálnej knižnice – Europeany. 
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• V roku 2010 zabezpečovať udržateľnosť projektu Vytvorenie siete s informačným 
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie. 

• V nadchádzajúcom období zabezpečiť udržateľnosť Národného projektu MK SR 
Informatizácia knižníc. 

• V rámci realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 
pokračovať v realizácii projektu Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G). 

• V roku 2010 komplexne vyhodnotiť realizáciu projektu Knižnično-informačný systém 
tretej generácie. V prípade potreby, vypracovať projekt jeho II. etapy. 

• V realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 naďalej 
zabezpečovať distribúciu a údržbu knižnično-informačného systému pre malé a stredné 
knižnice (verejné mestské, obecné, špeciálne a pod.). 

• V roku 2010 pokračovať v uplatňovaní výsledkov riešenia štátnej výskumnej úlohy 
ochrany dokumentov v zmysle Uznesenia vlády SR č. 766 z 10. júla 2002 k Programu 
záchrany, stabilizácie a konzervovania tradičných nosičov informácií v SR v praxi. 

• V roku 2010 začať uplatňovať výsledky riešenia projektu Konzervovanie, ochrana 
a spracovanie pergamenových listín SNK v praxi. 

• Zabezpečovať elektronické informačné zdroje pre Slovensko v kooperácii s inými 
knižnicami. 

• Plniť úlohy národnej depozitnej knižnice. 

• Vyriešiť systém fungovania vedeckovýskumných pracovísk, plánovania a vykazovania 
vedeckovýskumnej činnosti v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa vedy a výskumu 
v SR. Zriadiť funkciu vedeckého tajomníka, ktorý by bol zodpovedný za organizáciu vedy 
a výskumu v SNK. 

• Zlepšiť personálne riadenie, vypracovať a začať realizovať systém vzdelávania, ďalšieho 
vzdelávania a systému odborných školení. 

• Zabezpečovať aktualizáciu Organizačného poriadku Slovenskej národnej knižnice. 

• Intenzívne sa usilovať o získavanie mimorozpočtových prostriedkov na plnenie úloh SNK 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie aj v rámci Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, od nadácií, sponzorov a pod. 

• Rekonštruovať hlavnú budovu Slovenskej národnej knižnice na Nám. J. C. Hronského 1 
v Martine. 

• Postupne realizovať zámer vybudovania nového depozitu Slovenskej národnej knižnice 
v Martine na Nám. J. C. Hronského 1 (prístavba). 

• V časovom horizonte do polovice roka 2013 komplexne rekonštruovať budovu 
Slovenského národného literárneho múzea SNK (I. historická budova Matice slovenskej). 

• Naďalej podporovať a rozvíjať spoluprácu s mestom Martin a ďalšími kultúrnymi 
organizáciami v regióne. 
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9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
 

Služby a výstupy Slovenskej národnej knižnice využíva široký okruh používateľov všetkých 
typov a sietí knižníc, vedecká, odborná, pedagogická, podnikateľská, študentská i široká 
verejnosť. 

Hlavnú skupinu používateľov tvorí študujúca mládež, odborná knihovnícka verejnosť 
a bádatelia a výskumníci z rôznych vedných odborov. 

Dôležitú skupinu používateľov tvoria i inštitúcie, s ktorými SNK spolupracuje v oblasti MVS, 
MMVS a medzinárodnej výmeny dokumentov. 

Významnú skupinu používateľov tvorili návštevníci muzeálnych expozícií v Slovenskom 
národnom literárnom múzeu v Martine, v Slovanskom múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch 
a návštevníci Národného cintorína v Martine. 

SNLM SNK navštevujú odborní bádatelia z radov vedcov, galeristov, múzejníkov (cca 5%), 
expozície a výstavy najmä školská mládež, stredoškolskí a vysokoškolskí študenti (cca 70%) 
a nakoniec jednotlivci, turistický ruch, kultúrne a verejné inštitúcie (cca 25%). 

Národný cintorín vyhľadávajú rôzne sociálne i vekové skupiny návštevníkov. 

Služby Archívu literatúry a umenia využívajú študenti, vedeckí a odborní pracovníci 
z domácich i zahraničných kultúrnych a vedeckých inštitúcií. Čerpajú pramenný materiál na 
študijné účely, publikačnú i edičnú činnosť a na výstavné účely. Tradične využívajú archívne 
dokumenty autori televíznych kultúrno-vzdelávacích programov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, dňa 22. 2. 2010 
 
 
 
 
Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 
generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice 
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Príloha č. 1: Edičná činnosť SNK v roku 2009 
 
 

P. č. Autor, názov Forma 

1.  Bibliografický zborník 2008 – 2009 (doplnené vydanie) ED 
2.  Biografické štúdie, zv. 34 TD 
3.  Cenník poplatkov SNK TD 
4.  Časopis Knižnica 1-12/2009 (10 čísel) TD, ED 
5.  DZURIAKOVÁ, Jana. Tatry v slovenskej poézii 19. storočia TD 
6.  Hudobný archív XVI. TD 
7.  Inventár rukopisov ALU SNK. Rukopisy hist. knižníc na Slovensku III. TD 
8.  Kalendár SNK 2010 – Poznanie a krása v jednote snúbia sa TD 
9.  Kniha 2009 - zborník TD 
10.  KOMOROVÁ, Klára. Knižnica Zachariáša Mošovského TD 
11.  Odkaz na pergamene - katalóg výstavy TD 
12.  Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva - zborník TD 
13.  Personálna bibliografia Cyril Kraus TD 

14.  
Pramenné dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov. Zost. Viliam 
Mruškovič 

TD 

15.  
Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom 
zahraničí 2. 

TD 

16.  Rod Révay v slovenských dejinách TD 
17.  SAKTOROVÁ, Helena. Turzovské knižnice TD 
18.  Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku III. TD 
19.  Tatry v slovenskej poézii 19. storočia TD 
20.  VÉGH, Norbert a kol. Redakčné systémy v knižniciach : príručka TD 
21.  Výročná správa SNK za rok 2008 TD, ED 
22.  Zemianstvo na Slovensku v novoveku I. časť TD, ED 
23.  Zemianstvo na Slovensku v novoveku II. časť TD, ED 

 
 
TD –Tlačený dokument 
ED  –Elektronický dokument 
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V rámci edičnej činnosti SNK vydala aj tieto tlačoviny: 
 

P. č. Autor, názov Forma 

1.  Adventný koncert - plagát TD 
2.  Adventný koncert - pozvánka TD 
3.  Noc múzeí 2009 - pozvánka TD 
4.  Pietna spomienka Pamiatky zosnulých na NC - plagát TD 
5.  Pietna spomienka Pamiatky zosnulých na NC - pozvánka TD 
6.  Prezentácia knihy I. Sedlák: Dejiny slovenskej literatúry 1, 2, - plagát TD 

7.  
Slovenská národná knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky – 
leták 

TD 

8.  
Slovenská národná knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky – 
leták, anglická verzia 

TD 

9.  
Slovenská národná knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky – 
plagát 

TD 

10.  Slovenská národná knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky – 
plagát, anglická verzia 

TD 

11.  Telefónny zoznam zamestnancov SNK TD, ED 
12.  Výstava Atómy večnosti (G. Vámoš) - plagát TD 
13.  Výstava Atómy večnosti (G. Vámoš) - pozvánka TD 
14.  Výstava Báseň v obraze, obraz v básni (M. Bartoš) - pozvánka TD 
15.  Výstava Images and reflections - plagát TD 
16.  Výstava Images and reflections - pozvánka TD 
17.  Výstava Pocta nevšednému (K. Sokol) - pozvánka TD 
18.  Výstava Umenie z Kovačice - plagát TD 
19.  Výstava Umenie z Kovačice - pozvánka TD 

20.  Vystúpenie folkovej skupiny (Zrník, Jozef Dorica, Juraj Dorica) - 
pozvánka 

TD 

21.  Vystúpenie folkovej skupiny (Zrník, Jozef Dorica, Juraj Dorica) - plagát TD 
 
 
TD –Tlačený dokument 
ED  –Elektronický dokument 
 
 



121 

 
 
Príloha č. 2: Publikačná činnosť zamestnancov SNK za rok 2009 
 
 

ANTOLÍKOVÁ, Emília 

Komunitná knižnica III. Ikaros, 2009, roč. 13, č. 7. [online] Dostupné na 
internete:<www.ikaros.cz/komunitna-kniznica-iii> 

Informačné vzdelávanie znevýhodnených v knižnici. In Infos, 2009 : zborník z 35. 
medzinárodného informačného sympózia konaného 27.-30. apríla 2009. Bratislava : Spolok 
slovenských knihovníkov, 2009, s. 6-9. ISBN 978-80-969674-3-8. 

 

AUGUSTÍNOVÁ, Eva 

Literárna činnosť a mecenát Révaiovcov v 18. a 19. storočí. In Rod Révai v slovenských 
dejinách. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 

Literárna tvorba a mecenát turčianskych zemanov v 18. a 19. storočí. In Zemianstvo na 
Slovensku v novoveku. Zv. 2. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 

Peter Madáč – 280. výročie narodenia. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 8, 
s. 52-57. (spoluautorka) 

Rod Révai v slovenských dejinách.  Ed. Miloš Kovačka,  Eva Augustínová, Maroš Mačuha. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. ISBN 978-80-89301-46-1. (v tlači) 

Vydávanie vedecko-technickej literatúry v stredoslovenskej banskej oblasti od konca 18. 
storočia do roku 1918 [dizertačná práca]. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie 
vied, 2009. 356 s. 

Základné medzníky systematického výskumu minerálnych a liečivých vôd a popredné 
osobnosti balneologickej literatúry na Slovensku v 18. a 19. storočí. In Kniha 2009 : zborník 
o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 109-
116. 

Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Zv. 1. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš 
Mačuha. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 402 s. ISBN 978-80-89301-50-8. 

Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Zv. 2. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš 
Mačuha. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 424 s. ISBN 978-80-89301-51-5. 

 

BAJZÍKOVÁ, Martina 

Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska. 
In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN 1335-7026 01. 

Príprava fondov do konzervačných technológií. In Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 
2008. Martin : SNK, 2008, s. 91-98. ISBN 978-80-89301-33-1. (Dostupné v r. 2009). 

Ochrana písomných materiálov – projekt KNIHASK. In Ochrana a využívanie kultúrneho 
dedičstva 2008. Martin : SNK, 2008, s. 9-14. ISBN 978-80-89301-33-1. (Dostupné v r. 2009). 
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Stanovenie obsahu lignínu v papieri skríningovou a analytickou metódou. In Ochrana 
a využívanie kultúrneho dedičstva 2008. Martin : SNK, 2008, s. 112-115. ISBN 978-80-
89301-33-1. (Dostupné v r. 2009). 

Prieskum fondov vo vzťahu k masovým konzervačným technológiám. In Zborník 
z Konference konzervátorů-restaurátorů. Hradec Králové ; Brno : Technické múzeum, 2009, 
s. 60-64. ISBN 978-80-86413-4. 

Procesy hromadného konzervovania v praxi. In Zborník z Konference konzervátorů-
restaurátorů. Hradec Králové ; Brno : Technické múzeum, 2009, s. 65-67. ISBN 978-80-
86413-4. 

Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 15-16. 
ISSN 1335-702602. 
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(Dostupné v r. 2009). 

Sacra consilia ecclesiae romana – catholicae in regno Hungariae celebrata. Sväte 
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Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev. (Recenzie). In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 10, 
s. 63-64. 
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národné noviny, 2009, roč. 20(24), č. 21, s. 8. 
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s. 145-154. ISBN 978-80-970078-0-5. (spoluautor) 
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<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1306> 
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internete:<http://www.murovacitaren.sk/index.php/Murov-denn%C3%ADk/%C4%8Co-sa-
deje-.../H%C4%BEadal-sa-Dob%C5%A1insk%C3%BD.html> 

11.11. 2009 – Správa o činnosti PS pre prácu s deťmi a mládežou [online]. Dostupné na 
internete:<http://www.snk.sk/?porady-riaditelov-a-metodikov> 

 

GALUŠČÁKOVÁ, Ľubica 

MVS – služby a poplatky. Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift_data/source/OS/Narodna%20komisia%20pre%20sluzby/2009/Galu
scakova.ppt> 

Portál. Brána k širokej škále služieb a informácií seminár. In Ikaros, 2009, roč. 13, č. 9. 
Dostupné na internete <http://www.ikaros.cz/seminar-portal-brana-k-sirokej-skale-sluzieb-a-
informacii> 

 

GAŠPAROVÁ, Mária 

Cyril Kraus : personálna bibliografia / Ľudmila Rohoňová. Martin : SNK, 2009. 154 s. ISBN 
978-80-89301-42-3. (spoluautorka) 

 

GERŠIOVÁ, Eva 

V múzeu v Brodzanoch nielen o Danke a Janke. In TEMPO, 2009, roč. 70, č. 48. 

 

HAMRANOVÁ, Gabriela 

Termálne pramene na Slovensku v zahraničných slovacikách po r. 1945.  In Kniha 2009. 
Martin : SNK, 2009, s. 332-342. 

 

HATALOVÁ, Mariana 

Knižnica  Lujzy  Desewffy. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 79-82. ISBN 978-80-89301-44-7. 

 

HLUŠEKOVÁ, Anita 

Kúpele Piešťany v literárnych prameňoch očami lekárov. Aut. Eva Sumková, Anita 
Hlušeková. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : 
Slovenská národná knižnica, 2009, s. 142-149. 
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HNÁTOVÁ, Anna 

Knižnica Alice Masarykovej. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 41-46. ISBN 978-80-89301-44-7. 

 

HORVÁTHOVÁ, Žaneta 

Fond Jozefa Lettricha v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. 
In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 83-86. 

 

JAHNÁTKOVÁ, Marta 

Spracovanie zborníkov vo formáte MARC 21 [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 
2009 [cit. 2009-12-12]. Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Metodika/Ost/Jahnatkova%20Marta_2.doc> 

 

JANKOVI Č, Ľubomír 

České literárne rukopisy a pergamenové listiny v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK. 
In Konference Muzea, památky a konzervace 2009 : program a soubor abstraktů. Praha : 
Vysoká škola chemicko-technologická, 2009, s. 30-31. 

České literárne rukopisy a jazykové pamiatky v zbierkach Archívu literatúry a umenia SNK 
v Martine. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 8, s. 31-37. 

Historická tlačená spisba o štubnianskych kúpeľoch. In Kniha 2009 : zborník o problémoch 
a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 183-195. 

Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky na Slovensku. In Pamiatky a múzeá, 2009, 
č. 1, s. 70-71. 

Projekt „Pergameny v Slovenskej národnej knižnici“. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, 
roč. 10, č. 2, s. 11-14. 

Rukopisné, grafické exlibrisy a supralibrosy v zemianskom prostredí Liptova, Turca, Oravy, 
Považia, Ponitria a Pohronia. In Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Martin : Slovenská 
národná knižnica, 2009. (v tlači) 

Rukopisné a grafické exlibrisy príslušníkov rodu Révai v historických knižných fondoch 
SNK. In Rod Révai v slovenských dejinách. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 
(v tlači) 

Medzinárodný seminár a workshop o konzervovaní a reštaurovaní pergamenu. In Knižnica, 
2009, roč. 10, č. 1, s. 26-28. (ISSN 1335-7026 01). 

 

JANOVSKÁ, Darina 

17. ročník knihovníckej konferencie Knihovny současnosti. In Bulletin Slovenskej asociácie 
knižníc, 2009, roč. 17, č. 4, s. 48-50. 

Ako sa nestratiť v oceáne informácií. Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift_data/source/OS/Zuzana/IVC/Prezentacie/Janovska%20marec%202
009.ppt> 

Dejiny čítania ako osobné vyznanie autora. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 6, s. 49-50. 
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Knihovnícke etické kódexy vo svete. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, s. 57-58. 

Komisia pre služby pri Národnej knižnici ČR. Koordinačná porada vedúcich pracovníkov 
z oblasti služieb čitateľom. In ITlib Informačné technológie a knižnice, 2009, roč. 13, č. 3, 
s. 35-37. 

Na čom sme pracovali. 10 rokov Národnej komisie pre služby. Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift_data/source/OS/Narodna%20komisia%20pre%20sluzby/2009/Jano
vska_Hodnotenie.ppt> 

Národná komisia pre služby – nástroj pre rozvoj knižnično-informačných služieb. In 
Knižnica, 2009, roč. 10, č. 10, s. 31-34. 

Patentové informácie na podporu inovácií. In Ikaros, 2009, roč. 14, č. 12. Dostupné na 
internete: <http://www.ikaros.cz/patentove-informacie-na-podporu-inovacii> 

Portál a jeho využitie v službách knižnice. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 3-6. 

Realizácia poplatkov v SNK. Dostupné na internete: 
<http://www.nkp.cz/files/sluz_Janovska_poplatky_SNK.pps> 

Spýtajte sa knižnice na Slovensku. Dostupné na internete: 
<http://www.nkp.cz/files/sluz_Janovska_spytajte_sa.pps> 

Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové – moderné centrum knižničných 
a informačných služieb. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 38-40. 

Vzdialený prístup k informáciám a EIZ v SNK. Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift_data/source/OS/Zuzana/IVC/Prezentacie/Janovska%20november%
202009.ppt> 

 

JANŠOVÁ, Eleonóra 

Publikačná činnosť pracovníkov SNK za rok 2008. In Výročná správa SNK za rok 2008. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 119-153. Dostupné aj na internete: 
<http://www.snk.sk/?vyrocne-spravy> 

Edičná činnosť pracovníkov SNK za rok 2008. In Výročná správa SNK za rok 2008. Martin : 
Slovenská národná knižnica, 2009, s. 117-118. Dostupné aj na internete: 
<http://www.snk.sk/?vyrocne-spravy> 

Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov Slovenskej národnej knižnice v Martine. In Bulletin 
Slovenskej asociácie knižníc, 2009, roč. 17, č. 4, s. 14-17. 

 

KALNICKÁ, Eva 

O cestách našich lások. Výber z diel slovenských a zahraničných autorov interpretovali 
recitátori Kruhu 3 P dňa 16. 5. 2009 v rámci Medzinárodného dňa  múzeí a Noci múzeí 2009. 
Scenár. Martin : SNK SNLM, 2009. 16 s. 

Ako stopy v snehu. Kompozícia básní z poslednej rovnomennej zbierky Milana Rúfusa 
uvedené 30. 10. 2009 na Národnom cintoríne v rámci Pamiatky zosnulých. Scenár. Martin : 
SNK SNLM, 2009. 5 s. 

Výber z diel slovenských autorov interpretovaný recitátorkami Kruhu 3 P v rámci Adventného 
koncertu učiteľov Súkromnej základnej umeleckej školy v Martine dňa 17. 12. 2009. Scenár. 
Martin : SNK SNLM, 2009. 8 s. 
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KATUŠČÁK, Dušan 

Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska. 
In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN 1335-7026 01. 

Štatistika použitia diel vypožičaním v knižničnom systéme Slovenskej republiky / Dušan 
Katuščák, Emília Lačná. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 6, s. 3-6. 

 

KATUŠČÁK, Martin 

Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska. 
In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN 1335-7026 01. 

 

KIANI ČKA, Ľubomír 

Jar slovenského národa. Štúrovci a ich vzťah k Morave : scenár výstavy. Martin : SNK 
SNLM, 2009. 45 s. (spoluautor) 

Prezentácia historických udalostí a literárnych osobností v literárnych múzeách. Dostupné na 
internete:<www.snm.sk> 

Seminár literárnych múzejníkov. Dostupné na internete:<www.snm.sk> 

Čo práve čítate? In My, Turčianske noviny, 2009, roč. 18(49), č. 36, s. 12. 

Výskum a prezentácia literárnomúzejných zbierok. Dostupné na internete:<www.snm.sk> 

Loď a ohnivý kameň. Dostupné na internete:<www.snm.sk> 

Aforizmy. In Slovenské národné noviny, 2009, roč. 20, č. 49, s. 12. 

 

KILÁROVÁ, Iveta 

Inštrukcie a diskusia na Infolibe k štatistike 2008. [online]. Dostupné na 
internete:<http://www.snk.sk/?instrukcie-k-statistike> 

Verejné knižnice v r. 2008 so zameraním na RKK a RK v grafoch [online]. Dostupné na 
internete:<http://www.snk.sk/?kniznice-sr-v-roku-2008> 

Knižnice v SR v roku 2008 [online]. Dostupné na internete:<http://www.snk.sk/?kniznice-sr-
v-roku-2008> 

Typy knižníc v štatistike v r. 2004-2008 [online]. Dostupné na 
internete:<http://www.snk.sk/?kniznice-sr-v-roku-2008> 

Komentár k ročnému výkazu o knižnici za rok 2008. [online]. Dostupné na 
internete:<http://www.culture.gov.sk/uploads/in/Gw/inGwiT3zTZfVwfEpC9cULw/kult1001_
08_kom.rtf> 

Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu o knižnici na rok 2008. / Lopušanová, M. In Ročný 
výkaz o knižnici za rok 2009. Bratislava : MK SR, 2009. 7 s. 

Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu o knižnici na rok 2008. / Lopušanová, M. [online]. 
Dostupné na internete:<http://registerkultury.gov.sk/statistika2008/documents/pr10_m.pdf> 
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11.11.2009 – Činnosť OKS SR [online]. Dostupné na internete:<http://www.snk.sk/?porady-
riaditelov-a-metodikov> 

E-mailové adresy mestských knižníc SR. [online]. Dostupné na 
internete:<http://www.snk.sk/?adresar-kniznic-sr> 

E-mailové adresy regionálnych knižníc SR. [online]. Dostupné na 
internete:<http://www.snk.sk/?adresar-kniznic-sr> 

Problematika stagnujúcich verejných knižníc v SR. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 15-17. 

Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov knižníc. 
Výsledky prieskumu. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, s. 9-35. 

 

KLIMEKOVÁ, Agáta 

ABDOS 2009 – „Integration durch Information – We love to inform you...“ In Knižnica. 
ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 7, s. 30-35. 

Evanjelická náboženská literatúra vydaná na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. In 
Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 1, s. 31-36. 

Katechizmy, učebnice a školské vydania z 1. polovice 18. stor. z územia Slovenska. In 
Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 6-7, s. 27-33. 

Kúpele Herľany a Sobrance v dobových prameňoch. Aut. Agáta Klimeková, Alena 
Prokopová. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : 
Slovenská národná knižnica, 2009, s. 224-234. 

Peter Madáč – 280. výročie narodenia. Aut. Agáta Klimeková, Eva Augustímová, Klára 
Komorová. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 8, s. 52-56. 

Príležitostné tlače – obľúbený vydavateľský žáner v 1. polovici 18. storočia. In Knižnica. 
ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 3, s. 31-36. 

Svetská literatúra vo vydavateľskom programe kníhtlačiarní na Slovensku v prvej polovici 18. 
stor. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 48-55. 

 

KOLESÁR, Peter 

Drupal. In Redakčné systémy v knižniciach. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 42-
51. ISBN 978-80-89301-40-9. 

 

KOMOROVÁ, Klára 

Corpus Juris Hungarici a jeho zostavovateľ. In Město a intelektuálové od středověku do 
roku 1848 : sborník statí a rozšířěných příspěvků z 25. vědecké konference Archivu 
hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Istitutem mezinárodních studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. až 12. října 2006 
v Clam-Gallasově paláci v Praze. Sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek 
s redakční radou. Praha : Scriptorivm, 2008, s. 679-696. (vyšlo v roku 2009) 

Digitalisierung der alten Drucke und internationaler Austausch von digitalisierten 
Dokumenten [online]. 2009 [cit. 2009-12-12]. Dostupné na internete: 
<http://www.vd17.de/vortraege2009/Komorova.pdf> 
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Hrôzostrašné priznania v tlačenej podobe. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, 
č. 4-5, s. 55-56. 

Ján Bocatius vo fonde SNK. In Poeta laureatus Ioannes Bocatius (1569 – 1621) : zborník 
z celoslovenskej konferencie 29. – 30. september 2009 Košice. Košice : Verejná knižnica Jána 
Bocatia, 2009, s. 89-95. 

Jesseniov traktát o krvi. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 2, s. 33-36. 

Kapitoly z dejín knižnej kultúry [rigorózna práca]. Žilina : Žilinská univerzita, 2009. 119 s. 

Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 315 s. ISBN 978-80-
89301-53-9. 

K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. Aut. Klára Komorová, 
Helena Saktorová. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 3, s. 46-48. 

Literárny mecenát turčianskych zemanov v 16. a 17. storočí. In Zemianstvo na Slovensku. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. (v tlači) 

Literárny mecenát Révaiovcov v 16. a 17. storočí. In Rod Révai v slovenských dejinách. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. (v tlači) 

Memorialis – historický spis slovenských stolíc. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, 
roč. 10, č. 7, s. 39-41. 

Minerálne pramene Dudince a Santovka. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej 
kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 292-302. 

Oratio funebris Petra Révaia. In Rod Révai v slovenských dejinách. Martin : Slovenská 
národná knižnica, 2009.(v tlači) 

Peter Madáč - 280. výročie narodenia. Aut. Agáta Klimeková, Eva Augustínová, Klára 
Komorová. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 8, s. 52-56. 

Tlače 16. storočia – významný doklad knižnej kultúry. In Bulletin Slovenskej asociácie 
knižníc, 2009, roč. 17, č. 2, s. 17-20. 

Vzácny konvolút z fondu Slovenskej národnej knižnice. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 
2009, roč. 10, č. 6, s. 36-40. 

 

KOREČKOVÁ, Andrea 

Hroboň Adamovičovi. In Martinský Evanjelik, 2009, roč. 16, č. 6, s. 6. 

Ján Kalvín – Život a dielo. In Martinský evanjelik, 2009, roč. 16, č. 4-5, s. 40-41. 

Modlitba I. In Re-Mi-Dia : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie, 2009, č. 3, s. 4. 

Modlitba II. In Re-Mi-Dia : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie, 2009, č. 4, s. 4. 

Nesmrteľnosť. In Re-Mi-Dia : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie, 2009, č. 2, s. 4. 

Pokoj. In Re-Mi-Dia : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie, 2009, č. 5-6, s. 4. 

Zamyslenia na rok 2009. In Reformovaný kalendár, 2009, s. 147-151. 
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KOVA ČKA, Miloš 

Jesenskovci v  duchovných, kultúrnych a politických dejinách : (s prihliadnutím na 
kresťanské a mravné aspekty v dejinách rodu) : „Prolegomena“ k štúdii o Jesenskovcoch. In 
Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Zv. 2. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 
185–205. 

Július Barč–Ivan a Slovenská národná knižnica : (malá jubilejná prednáška pre Olomouc). In Bibliografický 
zborník 2008-2009. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009 [cit. 2009-12-12], s. 246–249. Dostupné na 
internete:<http://194.160.178.64/?BZ_2008> 

Mária Révaiová, rodená Forgáčová, Alžbeta Révaiová, rodená Teuffelová, Katarína Sidónia 
Révaiová, vydatá Ostrožičová, Katarína Révaiová, rodená Ujfalušiová, Alžbeta Révaiová, 
vydatá (1) Petróciová, (2) Calisiová v slovenských a turčianskych evanjelických dejinách. In 
Rod Révai v slovenských dejinách. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. (v tlači) 

Martin Rázus, kňaz, spisovateľ, politik. In Ani zlomiť ani ohnúť... (Literárne čriepky). Ed. Ján 
Skovajsa. Martin : Matica slovenská ; Dolné Srnie : Miestny odbor MS, 2009, s. 189–192. 

Náčrt koncepcie (tézy a poznámky) analytického spracovania dokumentov v digitálnom 
období [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009 [cit. 2009-12-12]. 51 s. Dostupné 
na internete:<http://www.snk.sk/swift_data/scripts/search/search.php?text=kni%9En%E1> 

Národ, ktorý má básnikov srdca pravého, nemôže zblúdiť sťa tulák. In Cirkevné listy. ISSN 
0139–9217, 2009, roč. 133, č. 3, s. 22–23. 

Návrat k rodu Révai : úvodné slovo k vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou. In Rod 
Révai v slovenských dejinách. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. (v tlači) 

Od Slavošoviec po Rožňavu. In Bibliografický zborník 2008-2009 [online]. Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2009 [cit. 2009-12-12], s. 65–71. Dostupné na internete: <http://194.160.178.64/?BZ_2008> 

O  Žilinskej synode. In Vranovský  evanjelický kalendár na obyčajný rok 2010. Liptovský 
Mikuláš : Tranoscius, 2009, s. 150–153. 

Prípravné porady k zvolaniu prvej krajinskej synody a činnosť Petra Révaia. Žilinská synoda. 
In Evanjelický posol spod Tater. ISSN 0319-8768, 2009, roč. 99, č. 45, s. 13. 

Protestný list predsedníctvu Matice slovenskej proti vydaniu denníkov Konštantína Čulena. In 
Cirkevné listy. ISSN 0139–9217, 2009, roč. 133, č. 5, s. 23–25. 

Rod Révai v slovenských dejinách : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa 
konala 16. – 17. septembra 2008 v Martine. Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš 
Mačuha. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. ISBN 978-80-89301-46-1. (v tlači) 

Slovenská knižná kultúra je pojem hodný chvály : (slovo o knižnej kultúre.) In Knižnica. 
ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 8, s. 27–30. 

Storočnica Júliusa Barča-Ivana. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 7, s. 51-53. 

Úvodné slovo k vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Zemianstvo (nižšia šľachta) 
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Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických 
a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“. In INFORUM 2009 : 15. ročník konference 
o profesionálních informačních zdrojích konanej v Prahe 27.-29. mája 2009. [online]. Praha : 
Albertina Icome, 2009. Dostupné na internete:<http://www.inforum.cz/pdf/2009/halienova-
zuzana-cze.pdf> 

Národná licencia databáz EBSCO na Slovensku po 10 rokoch. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 
2, s. 7-10. 

Oceán informačních zdrojů - módní nebo efektivní? In Čtenář, 2009, roč. 61, č. 2, s. 67-70. 

Plnenie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických 
a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“. In ITlib Informačné technológie a knižnice, 
2009, roč. 13, č. 1, s. 30-33. 

Rešeršujeme pohodlne a bez problémov. In Ikaros, 2009, roč. 13, č. 4. Dostupné na internete: 
<http://www.ikaros.cz/resersujeme-pohodlne-a-bez-problemov> 

Vzdialený prístup do EIZ. Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift_data/source/OS/Narodna%20komisia%20pre%20sluzby/2009/Prac
harova.pdf> 

 

PROKOPOVÁ, Alena 

Kúpele Herľany a Sobrance v dobových prameňoch. Aut. Agáta Klimeková, Alena 
Prokopová. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : 
Slovenská národná knižnica, 2009, s. 224-234. 

 

RAKÚS, Milan 

Výročná správa Slovenskej národnej knižnice za rok 2008. Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2009. 169 s. Dostupné aj na internete:<http://www.snk.sk/?vyrocne-spravy> 

Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) : súčasný stav a perspektívy riešenia 
projektu. Príspevok zo seminára INFOS 2009. Dostupné na internete: 
<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1873> 

 

RAPOŠOVÁ, Mária 

Styk s ním bol mi vždy požehnaním. Priateľstvo Jozefa Cincíka s Jánom Okáľom. In 
Knižnica, 2009, roč. 10, č. 6, s. 58-63. 

Rodom Moravan, dielom Slovák. K storočnici Františka Kudláča. In Knižnica, 2009, roč. 10, 
č. 10, s. 58-62. 

Podujatia k storočnici Ľudovíta Nováka. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 56–57. 

O priateľstve J. Cincíka s J. Okáľom. In Spoločník, 2009, roč. 8, č. 10, s. 16. 

Ľ. Feldek a E. Gnoth na storočnici. In Slovenské národné noviny, 2009, roč. 20 (24), č. 21, s. 
12. 

Deň Jozefa G. Cincíka. Seminár a otvorenie výstavy In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 6, s. 34-35. 

Rok Jozefa Cígera Hronského. In Prameň, 2009, roč. 9, č. 11, s. 14. 
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RIŠIAN, Emil 

Ako KIS MaSK a web? [online] / Emil Rišian, Katarína Farbakyová. Martin : Slovenská 
národná knižnica, 2009 [cit. 2009-12-15]. Dostupné na 
internete:<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1873&idf=540&lang=sk> 

Renesančný človek Jozef G. Cincík (1909-1992) : medzinárodný výstavný projekt Slovenskej 
národnej knižnice v Martine, zrealizovaný pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa G. 
Cincíka. Autor výstavy a katalógu Peter Cabadaj ; technická spolupráca Ivana Poláková, Emil 
Rišian. Turčianske Teplice : Vegaprint, 2009. [60] s. +obr. ISBN 978-80-89301-35-5. 

Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 z pohľadu vydavateľskej činnosti 
knižníc / Ivana Poláková, Emil Rišian. In ITlib-informačné technológie a knižnice. ISSN 
1335-793X, 2009, roč. 13, č. 3, s. 35-37. 

Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 / Ivana Poláková, Emil Rišian. In 
Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 9, č. 8, s. 18-21. 

 

ROHOŇOVÁ, Ľudmila 

Cyril Kraus : personálna bibliografia / Ľudmila Rohoňová, Mária Gašparová. Martin : SNK, 
2009. 154 s. ISBN 978-80-89301-42-3. 

Metodika tvorby korporatívnych hesiel a popisu korporácií slovenskej a zahraničnej 
proveniencie v článkovej bibliografii [online]. Martin : SNK, 2009 [cit. 2009-12-12]. 
Dostupné na internete:<www.kis3g.sk/dokumenty/metodika_clanky.pdf> 

Die Laufende slowakische Nationalbibliographie - Zeitschriftenartikel im Kontext der 
Digitalisierung. In ABDOS Sammelwerk, 2009. 

Die laufende slowakische Nationalbibliographie – Bibliographie der Zeitschriftenartikel – die 
Zeitschriften, Zeitungen und Sammelwerke der nationalen Minderheiten in der Slowakei. In 
ABDOS Sammelwerk, 2009. 

 

SABOV, Peter 

Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska. 
In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN 1335-7026 01. 

Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine vydal zaujímavý inventár. 
In Múzeum, 2009, roč. 55, č. 2 s. 28. (Recenzia). 

Hodnota a hodnotenie historických knižničných dokumentov a fondov. In Múzeum, 2009, roč. 
55, č. 4. 

Knižnica Dušana Makovického. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 
3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 20-24. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Knižnica Izabely Textorisovej. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 13-16. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Knižnica  Konráda Švestku. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 9-12. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Osobná knižná zbierka Samuela Cambela. In Sprievodca po historických knižniciach na 
Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. ISBN 978-80-89301-44-7. 
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Osobná knižnica Drahotíny Kardossovej-Križkovej. In Sprievodca po historických 
knižniciach na Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 17-20. ISBN 
978-80-89301-44-7. 

Osobná knižnica Jána Feješa. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 31-32. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Osobné knižnice slovenských žien v 19. storočí – jedinečný fenomén výskumu dejín knižníc 
na Slovensku. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a 
Slezska. Brno : Sdružení knihoven ČR; Olomouc : Vědecká knihovna, 2009, s. 5-17. ISBN 
978-80-7053-283-6. (VKOL). 

Portrétne exlibrisy významných osobností vo fondoch Slovenskej národnej knižnice. In 
Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 36-38. 

Torzo osobnej knižnice Engelberta Pernerstorfera. In Sprievodca po historických knižniciach 
na Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 35-36. ISBN 978-80-
89301-44-7. 

Torzo osobnej knižnice Viliama Rappensbergera. In Sprievodca po historických knižniciach 
na Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 29-30. ISBN 978-80-
89301-44-7. 

Torzo osobných knižníc Gejzu Ostrolúckeho a Mikuláša Ostrolúckeho. In Sprievodca po 
historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 
33-34. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Tri zaujímavé rukopisy 19. storočia uložené v historických knižniciach. In Studia 
Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 175-182. ISBN 
978-80-89303-19-9. 

 

SABOVÁ, Dagmar 

Problémy s ochranou starých a vzácnych tlačí v hlavnom depozite Slovenskej národnej 
knižnice. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 33-34. 

 

SAKTOROVÁ, Helena 

Cithara sanctorum 1636 – 2006. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 7, s. 41-43. 

Juraj Turzo ako podporovateľ vzdelanosti. In Město a intelektuálové od středověku do roku 
1848 : sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města 
Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. až 12 října 2006 v Clam Gallasově paláci v Praze. 
Zost. Fejtová, O., Ledvinka, V., Pešek, J. Documenta Pragensia XXVII. Praha : Scriptorivm, 
2008, s. 699-715. 

K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. Aut. Klára Komorová, 
Helena Saktorová. In Knižnica. ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 3, s. 46-48. 

Magyar Könyvszemle, 2008, roč. 124, č. 1-4. In Kniha 2009. Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2009, s. 358-360. 

Najstaršie tlače v knižniciach príslušníkov nižšej turčianskej šľachty. In Zemianstvo na 
Slovensku. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. (v tlači) 
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Turzovské knižnice. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. ISBN 978-80-89301-54-6. 
(v tlači) 

Výskum tlačí 16. storočia a historických knižníc na Slovensku [rigorózna práca]. Žilina : Žilinská 
univerzity, 2009. 106 s. 

Vzácny prírastok turzovskej knižnice vo fondoch Slovenskej národnej knižnice. In Knižnica. 
ISSN 1335-7026, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 59-60. 

Zaniknuté kúpele Želovce – Šóšár. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej 
kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 303-310. 

 

SEDLÁKOVÁ, Viera 

Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 53-55. 

Hudobné rukopisné zbierky vo fondoch Archívu literatúry a umenia SNK. In Hudobné 
dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí : zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov. 
Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 41-48. 

Z hospodárskych zápisov Daniela Maróthyho (1825 – 1878) v Ľuboreči. In Museum vivum 
suplementum : sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod 
Radhoštěm : Valašské muzeum v přírode, 2009, roč. 3, s. 193-199. 

Hudobný archív 16. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, 328 s. ISBN 978-80-89301-
36-2. (zostavovateľka) 

Národopisný zborník 15. Martin : Matica slovenská. 2009. 273 s. (zostavovateľka) 

Úvod. In Národopisný zborník, 2009, roč. 15, s. 5-7. 

Majstri. Kniha reportáží a rozprávaní o výrobcoch ľudových hudobných nástrojov Slovenska / 
Marian Plavec. In Národopisný zborník, 2009, roč. 15, s. 261-263. (rec.) 

Národopis na Slovensku 1918-1939. In Národopisný zborník, 2009, roč. 15, s. 264. (rec.) 

 

SKACHOVÁ, Martina 

Piliere jej života. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, s. 70-73. 

 

SKALI ČANOVÁ, Erika 

Theo Herkeľ Florin a jeho osobná knižnica. In Sprievodca po historických knižniciach na 
Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 55-56. ISBN 978-80-89301-
44-7. 

 

SKALKOVÁ, Marta 

Informačné vzdelávanie znevýhodnených v knižnici. In Infos : zborník z 35. medzinárodného 
informačného sympózia konaného 27.-30. apríla 2009. Bratislava : Spolok slovenských 
knihovníkov, 2009, s. 6-9. ISBN 978-80-969674-3-8. 
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SLOŠIAROVÁ, Mária 

Z listov o jednej nenapísanej alebo nezvestnej dráme J. Barča-Ivana. In Knižnica, 2009, roč. 
10, č. 7, s. 61-64. 

 

SOLÁRIKOVÁ, Slavomíra 

Bibliografické spracovanie nehudobných zvukových dokumentov [online]. Martin : Slovenská 
národná knižnica, 2009 [cit. 2009-12-12]. Dostupné na 
internete:<http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Metodika/2009/Solarikova_2009.doc> 

 

SUMKOVÁ, Eva 

Kúpele Piešťany v literárnych prameňoch očami lekárov. Aut. Eva Sumková, Anita 
Hlušeková. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : 
Slovenská národná knižnica, 2009, s. 142-149. 

 

ŠIMONOVÁ, Kamila 

Tvorivá hudobná percepcia. In Učiteľ pre školu 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie. 
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 387-390. 

Ahoj, mami! In Boli sme v Južnej Amerike : almanach zážitkov speváckeho zboru Mladosť. 
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 5-6. 

 

ŠIŠMIŠ, Milan 

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2. Martin : 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť; Kabinet genealógie Slovenskej národnej 
knižnice,  2009. 270 s. ISBN 978-80-970196-1-7. 

Slovenská emigrácia do USA z pohľadu genealóga. In Príručka ku genealogickému výskumu 
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická 
spoločnosť; Kabinet genealógie Slovenskej národnej knižnice, 2009, s. 159-174. ( 
Zostavovateľ a redaktor). 

O možnostiach genealogického bádania na Ukrajine. In Príručka ku genealogickému výskumu 
na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2. / Zostavil a zredigoval Milan Šišmiš. Martin : 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť; Kabinet genealógie Slovenskej národnej 
knižnice,  2009, s. 234-237. 

Čuvari slovačke tradicije. Slovačko genealoško-cheraldičko društvo. In Ocilo. Glasnik DSG 
„Miloš Obili č“ , Godina 1, Broj 2, s. 20-21. 

Ako hľadať údaje o Slovákoch v Rumunsku. In Príručka ku genealogickému výskumu na 
Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 2. / Zostavil a zredigoval Milan Šišmiš. Martin : 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť;  Kabinet genealógie Slovenskej národnej 
knižnice,  2009, s. 238-242. (Preklad) 
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ŠIŠMIŠOVÁ, Karin 

Archív v krízových situáciách. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 7, s. 43. 

Odkaz na pergamene. In Fórum archivárov, 2009, roč. 18, č. 4. 

 

ŠOURKOVÁ, Anna 

Josef Čeřovský. In Biografický slovník českých zemí 11. Praha : Historický ústav AV ČR, 
2009, s. 72. 

Inhalt. In Biografické štúdie 34. Martin : SNK, 2009. 

Lexikón slovenských žien (doplnky). In Biografické štúdie 34. Martin : SNK, 2009, s. 93-111. 
(spoluautorka) 

Úspešná fotografka Anna Matzová. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, s. 65-66. 

 

ŠPÁNIKOVÁ, Alena 

Zoznam obhájených záverečných bakalárskych a diplomových prác na Katedre mediamatiky 
a kultúrneho dedičstva - študijný odbor Dokumentácia kultúrneho dedičstva na Fakulte 
prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, akademický rok 2008/2009. In Knižnica, 2009, 
roč. 10, č. 7, s. 67-68. 

 

ŠVEHLOVÁ, Daniela 

Príprava fondov do konzervačných technológií. In Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 
2008. Martin : SNK, 2008, s. 91-98. ISBN 978-80-89301-33-1. (Dostupné v r. 2009). 

Stanovenie obsahu lignínu v papieri skríningovou a analytickou metódou. In Ochrana 
a využívanie kultúrneho dedičstva 2008. Martin : SNK, 2008, s. 112-115. ISBN 978-80-
89301-33-1. (Dostupné v r. 2009). 

Najdôležitejšie parametre hodnotenia stálosti papierových dokumentov. In Knižnica, 2009, 
roč. 10, č. 10, s. 35-38. ISSN 1335-7026 10. 

Pevnosť a kyslosť papiera-najdôležitejšie parametre hodnotenia vlastností dokumentu. In 
Sborník z Konference konzervátorů-restauratorů. Hradec Králové ; Brno : Technické 
múzeum, 2009, s. 131-132. ISBN 978-80-86413-62-4. 

 

TÁBORECKÁ, Alena 

Ľudmila Černá-Šlapáková. In Biografický slovník českých zemí 11. Praha : Historický ústav 
AV ČR, 2009, s. 2-3. 

Ernest Denis. In Biografický slovník českých zemí 12. Praha : Historický ústav AV ČR, 2009. 
s. 174-175. 

Ivan Dérer. In Biografický slovník českých zemí 12. Praha : Historický ústav AV ČR, 2009. 
s. 180. 

Lexikón slovenských žien (doplnky). In Biografické štúdie 34. Martin : SNK, 2009, s. 93-111. 
(spoluautorka) 
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TRANCYGIER, Tomáš 

V Dolnom Kubíne rokovali nielen o poľskej detskej literatúre. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, 
s. 29-30. 

Zhovárame sa s odborníkmi na konzervovanie fotografií (1. časť). In Knižnica, 2009, roč. 10, 
č. 11-12, s. 33-34. 

Zo zahraničnej odbornej literatúry / Jacek Wojciechowski. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, 
s. 39-43. (preklad) 

Vedecká knižnica inštitútu morského rybolovu v Poľsku / Małgorzata Grabowska-Popov. In 
Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 24-26. (preklad) 

Zo zahraničnej odbornej literatúry / Jacek Wojciechowski. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, 
s. 44-48. (preklad) 

Poľovačka na nositeľku Nobelovej ceny / Halina Matras. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 6, 
s. 30-32. (preklad) 

Universum písomníctva v ére elektronickej komunikácie / Magdalena Karciarz, Renáta 
Piotrowska. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 7, s. 25-29. (preklad) 

Zo zahraničnej odbornej literatúry / Jacek Wojciechowski. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 8, 
s. 38-43. (preklad) 

Budúcnosť knižníc – knižnice budúcnosti / Renáta Sowada. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-
12, s. 30-32. (preklad) 

Detské choroby európskej digitálnej knižnice. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 6. 

Ako budeme využívať internet o päť rokov? In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 6. 

Vášnivé listy anglického panovníka dostupné online. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 22. 

CIA odtajnila závažné archívne dokumenty. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 25. 

Spoločnosť Google zaplatí 125 miliónov dolárov za práva na digitalizáciu autorských diel. In 
Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 25. 

Zbierka falzifikátov v nemeckom múzeu. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 30. 

Regiopédia – internetová encyklopédia regiónov. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 38. 

Sú pokuty za oneskorene vrátenie výpožičiek prežitkom? In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, 
s. 35. 

Archívna pohotovosť. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 35. 

Dopady ekonomickej krízy na americké knižnice. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 63. 

Pripomínajú zabudnuté knihy. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 68. 

Nositelia Nobelovej ceny žiadajú o pomoc pre deti z vojnových oblastí. In Knižnica, 2009, 
roč. 10, č. 1, s. 76. 

Diskriminácia holandskej čitateľky. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 74. 

Čítanie kníh a výrečnosť prezidenta Baracka Obamu. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 8. 

Ako knihovníci hodnotia knižnično-informačné systémy? In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, 
s.76. 

Hovoriaci skener. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 76. 
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Následky vandalských útokov na Wikipédiu. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 76, s. 36. 

Obohatili fond fotografii na Wikipédii. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 50. 

Zoskartovali závažné historické dokumenty armády. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 50. 

Odišiel John Updike. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 2, s. 60. 

Digitalizačné roboty v Slovenskej národnej knižnici. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 3. 

Nový americký zákon hrozbou pre najmladších čitateľov a detské knihy. In Knižnica, 2009, 
roč. 10, č. 4-5, s. 35. 

Poznáme dátum oficiálneho spustenia prevádzky svetovej digitálnej knižnice. In Knižnica, 
2009, roč. 10, č. 4-5, s. 48. 

Prečítajú naši potomkovia ručné písmo predkov? In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, s. 60. 

Zrútila sa a budova mestského archive. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, s. 60. 

Práca pri počítači môže ohroziť psychické zdravie. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-5, s. 66. 

Digitálni nomádi. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 7, s. 29. 

Vášnivý čitateľ. Michael Jackson. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 7, s. 34. 

Najstaršia biblia je na internete. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 7, s. 64. 

Budú mať knižnice osoh z nového operačného systému Google? In Knižnica, 2009, roč. 10, 
č. 7, s. 66. 

Papier ako archivačné medium. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 8, s. 21. 

Výstraha plagiátorom. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 8, s. 23. 

Prvá bezplatná univerzita online. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 8, s. 26. 

Papierové noviny bojujú o prežitie. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 8, s. 30. 

Slnečná energia pre knižnicu. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 8, s. 51. 

Ceny UNESCO za gramotnosť. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 8, s. 58. 

Obchodníci s drogami využívali komiksovú literatúru. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 6. 

Detské knihy v boji proti kriminalite. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 13. 

Babkina čitateľská vášeň. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 13. 

Neobvyklý učiteľ. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 32. 

Elektronické knihy hrozbou pre vydavateľov a kníhkupcov. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, 
s. 44. 

Novinky v službách pre čitateľov. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 44. 

Surfovanie po internete prospešné pre mozgy seniorov. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-12, 
s. 46. 

Vedychtivá seniorka. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 62. 

Sprístupnili memoáre špióna. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 75. 

A j v Írsku chýbajú peniaze knihovníkov. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 75. 
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TRNKOVÁ, Mária 

Štúdia k návrhu programu komplexnej ochrany knižničného písomného dedičstva Slovenska. 
In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN 1335-7026 01. 

Príprava fondov do konzervačných technológií. In Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 
2008. Martin : SNK, 2008, s. 91-98. ISBN 978-80-89301-33-1. (Dostupné v r. 2009). 

Záchrana Atlasu Germaniae z fondu Diecéznej knižnice v Nitre. In Ochrana a využívanie 
kultúrneho dedičstva 2008. Martin : SNK, 2008, s. 6-9, dodatok. ISBN 978-80-89301-33-1. 
(Dostupné v r. 2009). 

Reštaurovanie poškodenej knihy zo zbierok SNM-EM. In Múzeum, 2008, č. 2, s. 9-12. ISSN 
0027-5263. (Dostupné v r. 2009). 

Prieskum fondov vo vzťahu k masovým konzervačným technológiám. In Zborník 
z Konference konzervátorů-restaurátorů. Hradec Králové ; Brno : Technické múzeum, 2009, 
s. 60-64. ISBN 978-80-86413-4. 

 

TRÚCHLA, Eva 

Hanáčka a Hodejov – zaniknuté kapele Gemera. In Kniha 2009 : zborník o problémoch a 
dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 284-291. 

 

VALOVÁ, Mária 

Kurz konzervovania a reštaurovania fotografií v Slovenskej národnej knižnica v Martine. In 
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2009, roč. 17, č. 3, s. 31-32. 

Letná škola konzervovania a reštaurovania fotografií. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 9, s. 35-
37. 

Obrazový archív Fraňa Štefunku v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 1, s. 56-63. 

Obrazový archív Eleny Maróthy-Šoltésovej v Archíve literatúry a umenia Slovenskej 
národnej knižnice. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 11-12, s. 76-82. 

 

VALOVI ČOVÁ, Dana 

Záchrana Atlasu Germaniae z fondu Diecéznej knižnice v Nitre. In Ochrana a využívanie 
kultúrneho dedičstva 2008. Martin : SNK, 2008, s. 6-9, dodatok. ISBN 978-80-89301-33-1. 
(Dostupné v r. 2009). 

 

VÉGH, Norbert 

Redakčné systémy v knižniciach : príručka. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 63 
s. ISBN 978-80-89301-40-9 (zostavovateľ) 

 

VOJTEKOVÁ, Beáta  

Sacra consilia ecclesiae romana – catholicae in regno Hungariae celebrata. Sväte 
zhromaždenia (snemy) rímsko-katolíckej cirkvi slávené v Uhorskom kráľovstve. In Ochrana 
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a využívanie kultúrneho dedičstva 2008. Martin : SNK, 2008, s. 13-16, dodatok. ISBN 978-
80-89301-33-1. (Dostupné v r. 2009). 

Reštaurovanie poškodenej knihy zo zbierok SNM-EM. In Múzeum, 2008, č. 2, s. 9-12. ISSN 
0027-5263. (Dostupné v r. 2009). 

Reštaurovanie Sacrra Concilia Ecclesiae Romana-Catolicae in Regno Hungarie Celebrata. In 
Zborník z Konference konzervátorů-restaurátorů. Hradec Králové ; Brno : Technické 
múzeum, 2009, s. 57-59. ISBN 978-80-86413-4. 

 

WEISOVÁ, Ivana 

Obrazový archív Janka Alexyho v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 3, s. 60-66. 

 

ZMETÁK, Igor 

Annotationen – Böhmen, Mähren, Slowakei. In Berichte und Forschungen. Jahrbuch des 
Bundesinstitut für Kultur und geschichte der deutschen im östlichen Europa. Band 16. 
München : Oldenbourg Verlag, 2009, s. 353, 360, 362-363. 

Blahovská seniorátna knižnica. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 
3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 87-89. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Dejiny etnológie a historické knižničné fondy. In Problematika historických a vzácných 
knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Brno : Sdružení knihoven ČR; Olomouc : Vědecká 
knihovna, 2009, s. 147-155. ISBN 978-80-7053-283-6. (VKOL). 

Historická knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave. In Knižnica, 2009, roč. 10, 
č. 8, s. 22-24. 

Historická knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave. In Sprievodca po 
historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, 
s. 71-73. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Historické knižničné fondy – trendy z konferencií v Olomouci a v Prahe. In Knižnica, 2009, 
roč. 10, č. 2, s. 37-38. 

Knižnica Irmy von Friesenhof. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 63-65. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Knižnica Jána Lipského. In Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. Zv. 3. 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 59-62. ISBN 978-80-89301-44-7. 

Knižnica rodiny Sizzo Noris z Adamovských Kochanoviec. In Sprievodca po historických 
knižniciach na Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 59-62. ISBN 
978-80-89301-44-7. 

Luk & Lyra. Zo zbierok Arcidiecézneho múzea v Kroměříži. In Knižnica, 2009, roč. 10, č. 4-
5, s. 58-59. 

Seniorátna knižnica ECAV v Trenčíne. In Sprievodca po historických knižniciach na 
Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 57-58. ISBN 978-80-89301-
44-7. 
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Stopy Afriky na Slovensku. In Historická revue, 2009, č. 9, s. 68-76. 

Šľachtická knižnica rodiny Friesenhof. In Sprievodca po historických knižniciach na 
Slovensku. Zv. 3. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 67-70. ISBN 978-80-89301-
44-7. 
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Príloha č. 3: Výstavy realizované SNK v roku 2009 
 
 

Slovenská národná knižnica, Martin 
P. č. Názov, autor scenára Miesto Dátum 

1. Odkaz na pergamene, Ing. Alena Maková 
SNLM - SNK, 
Martin 

-22.1. 

2. Emil Holub a objavovanie Afriky, Mgr. Igor 
Zmeták, PhD. - spoluautor 

Poprad január 

3. Emil Holub a objavovanie Afriky, Mgr. Igor 
Zmeták, PhD. - spoluautor 

Ružomberok, 
Liptovský 
Hrádok, 
Liptovský 
Mikuláš 

február-apríl 

4. Fedor Fridrich Ruppeldt – život a dielo, Mgr. Karin 
Šišmišová 

Krajská 
knižnica 
v Žiline 

11.3.-30.6. 

5. 
Knižné miniatúry (kolibríky) vo fondoch Slovenskej 
národnej knižnice v Martine, Mgr. Peter Sabov, PhD., 
Bc. Anna Boďová 

Makov 16.3. 

6. 
Historické mapy vo fondoch Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, Mgr. Peter Sabov, PhD., Bc. Anna 
Boďová, 

Makov 16.3. 

7. 
Faksimile ako prezentačná forma a súčasť ochrany 
historických knižničných fondov, Mgr. Peter Sabov, 
PhD., Bc. Anna Boďová, 

Makov 17.3. 
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Slovenské národné literárne múzeum, Martin 
P. č. Názov, autor scenára Miesto Dátum 

1. 
V. Hložník – J. W. Goethe: Faust 
Výstava ilustrácií pri príležitosti 200. výročia prvého 
vydania Fausta (scenár Jozef Beňovský) 

Martin, SNLM 
SNK 

-28.1. 

2. 
Atómy večnosti 
Dielo G. Vámoša v interpretácii Jána Prostredného 
Repríza výstavy (scenár Jozef Beňovský) 

Budova 
Banskob. 
samospráv. 
kraja, Banská 
Bystrica 

9.1.-28.2. 

3. Cithara sanctorum – piesne duchovné 
Repríza výstavy (scenár Miloš Kovačka) 

Cirkevný zbor 
ECAV 
Bratislava 

15.1.-31.3. 

4. 

Images and Reflections 
Výstava výtvar. prác kanadských umelcov z Calgary 
Medzinár. projekt – výstava dovezená zo zahraničia 
(scenár D. Lax) 

SNLM SNK 
Martin 

3.2.-27.2. 

5. 
Jar slovenského národa 
Výstava venovaná Ľ. Štúrovi a štúrovskej generácii 
Repríza výstavy (scenár Jozef Beňovský) 

Galéria 
M. Galandu 
Turč. Teplice 

5.2.-23.2. 

6. 

Umenie z Kovačice 
Výstava výtvarných diel slov. insitných maliarov – 
P. Cicka, P. Hajko, M. Markov 
Výstava dovezená zo zahraničia (scenár J. Beňovský) 

SNLM SNK 
Martin 

6.3.-15.4. 

7. 

V. Hložník – J. W. Goethe: Faust 
Výstava ilustrácií pri príležitosti 200. výročia prvého 
vydania Fausta 
Repríza výstavy (scenár Jozef Beňovský) 

Galéria 
Mikuláša 
Galandu Turč. 
Teplice 

2.4.-18.5. 

8. 
Renesančný človek 
Výstava o živote a diele Jozefa G. Cincíka k 100. 
výročiu narodenia. (scenár Peter Cabadaj) 

SNLM SNK 
Martin 

22.4.-21.5. 

9. Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne 
Repríza výstavy (scenár Peter Cabadaj) 

SNM – 
Etnograf. 
múzeum 
Martin  

14.5.- 

10. Cithara sanctorum – Piesne duchovné 
Repríza výstavy (scenár Miloš Kovačka) 

Múzeum Janka 
Kráľa Lipt. 
Mikuláš 

20.5.-30.6. 

11. 

Koloman Sokol - Pocta nevšednému 
Výber výtvarných diel zakladateľa moderného 
výtvarného umenia zo zbierky Dušana Rolla (scenár 
Jozef Beňovský) 

SNLM SNK 
Martin 

4.6.-21.9. 

12. 

Renesančný človek 
Výstava o živote a diele Jozefa G. Cincíka k 100. 
výročiu narodenia 
Repríza výstavy (scenár Peter Cabadaj) 

Dom MS, Lipt. 
Mikuláš 

23.6.- 
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Slovenské národné literárne múzeum, Martin 
P. č. Názov, autor scenára Miesto Dátum 

13. 
Dni Milana Hodžu v dokumentoch SNK 2005 - 2009 
Prezentácia piatich ročníkov Dní M.Hodžu a výročia 
Ferdinanda Jurigu (scenár Jozef Beňovský) 

Vestibul SNK 
Martin 

25.6.-21.9. 

14. Slovenské cesty k slobode Dominika Tatarku 
Repríza výstavy (scenár Jozef Beňovský) 

Osvetové 
stred. Nové 
Zámky 

21.8.-2.10. 

15. 
Cithara sanctorum – Piesne duchovné 
Výstava vyvezená do zahraničia (scenár Miloš 
Kovačka) 

Maďarsko, 
Békes Csaba 

21.9.-15.11. 

16. 
Báseň v obraze, obraz v básni 
K 60. nar. výtvarníka a básnika Miroslava Bartoša 
(scenár Miroslav Bartoš)  

SNLM SNK 
Martin 

29.9.-27.10. 

17. Domov bol jeho vesmírom. J. C. Hronský 
Repríza výstavy (scenár Augustín Maťovčík) 

Lesnícke 
a drevárske 
múzeum, 
Zvolen 

1.10.- 

18. V. Hložník – J. W. Goethe: Faust (ilustrácie) 
Repríza výstavy (scenár Jozef Beňovský) 

ŠVK Ban. 
Bystrica 

8.10.-9.11. 

19. 
Slovenské cesty k slobode Dominika Tatarku 
Výstava vyvezená do zahraničia (scenár Jozef 
Beňovský) 

Česká rep. 
Teplice 

12.10.- 

20. 
Ivan Krasko 
Výstava vyvezená do zahraničia (scenár Jozef 
Beňovský) 

Česká 
republika 
Praha 

15.10.- 

21. 
Odkaz na pergamene 
Konzervovanie pergamenových dokumentov v SNK 
(scenár Alena Maková, Magdaléna Brincková) 

SNLM SNK 
Martin 

4.11. 

22. 
Iduškine kvety 
Ilustrácie Jána Vrabca ku knihe H. CH. Andersena 
(scenár Ján Vrabec) 

SNLM SNK 
Martin 

4.12. 

23. 

Jar slovenského národa. Štúrovci a ich vzťah k Morave 
(k 200. výr. nar. Daniela Slobodu) 
Výstava vyvezená do zahraničia (scenár Jozef 
Beňovský, Ľubomír Kianička) 

Česká 
republika 
Rusava, 
okr. Kroměříž 

5.12. 
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Príloha č. 4: Podujatia organizované SNK v roku 2009 
 
 

Slovenská národná knižnica, Martin 
P. č. Názov a miesto Typ Dátum 

1. Vzdelávanie pracovníkov verejných knižníc pre 
znalostnú spoločnosť – SNK Martin 

Rekvalifikačný 
kurz pre 
knihovníkov 

12.1.-23.1. 

2. Virtua, modul Katalogizácia, Trnava, Knižnica Juraja 
Fándlyho 

Školenie 13.1. 

3. Akceptačné testy Virtua CAT 1., Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave 

Akceptačné testy 14.1. 

4. Akceptačné testy Virtua výpožičky, Knižnica 
J. Fándlyho Trnava 

Akceptačné testy  14.1. 

5. Pracovné stretnutie participujúcich knižníc v rámci 
projektu Informácie pre inovácie, SNK Martin 

Seminár 21.1. 

6. Akceptačné testy Virtua CAT 2., Galantská knižnica 
v Galante  

Akceptačné testy 30.1. 

7. Vecné spracovanie, Galanta, Galantská knižnica Školenie 30.1. 

8. Slávnostná akadémia k 160. výročiu narodenia 
P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 

Slávnostná 
akadémia 

2.2. 

9. Bibliografický formát MARC21, Martin, Slovenská 
národná knižnica 

Školenie 11.2. 

10. Bibliografický formát MARC21, Trebišov, 
Zemplínska knižnica 

Školenie 24.2. 

11. Osobnosť Petra Madáča, Gemerská Poloma 
Jubilejný 
seminár 

28.2. 

12. Portál – brána k širokej škále služieb a informácií, 
SNK Martin 

Seminár 1.3. 

13. Akceptačné testy Virtua CAT 3., AOS Demänová 
(v Martine) 

Akceptačné testy 3.3. 

14. Virtua, modul Katalogizácia, Martin, Slovenská 
národná knižnica 

Školenie 9.-10.3. 

15. Ako sa nestratiť v oceáne zdrojov informácií, SNK 
Martin 

Seminár 10.3. 

16. Slávnosť 160. výročia narodenia Ľudovíta Vladimíra 
Riznera, Zemianske Podhradie  

Jubilejná 
slávnosť 

15.3. 

17. Digitálna knižnica – stratégie, technológie, znalosti, 
Jasná 

Konferencia 15.-17.3. 

18. Historické mapy vo fondoch Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, Makov 

Prednáška 16.3. 

19. Knižné miniatúry (kolibríky) vo fondoch Slovenskej 
národnej knižnice v Martine, Makov 

Prednáška 16.3. 

20. Faksimile ako prezentačná forma a súčasť ochrany 
historických knižničných fondov, Makov 

Prednáška 17.3. 

21. Vecné spracovanie, Banská Bystrica, Štátna vedecká 
knižnica 

Školenie 17.3. 

22. Rešeršujeme pohodlne a bez problémov, SNK Martin Seminár 19.3. 
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Slovenská národná knižnica, Martin 
P. č. Názov a miesto Typ Dátum 

23. Jeden deň v Európe (v rámci Týždňa slovenských 
knižníc), SNK Martin 

Prezentácia 25.3. 

24. Dni detskej knihy 2009, Čadca 

Polytematické 
a polyfunkčné 
metodické 
podujatie 

31.3.-3.4. 

25. Katalogizačný workshop KatWork 2009, Slovenská 
národná knižnica v Martine 

Workshop 2.4. 

26. Martinská literárna jar, Martin Podujatie 12.-15.4. 
27. Ako rešeršovať v EBSCO databázach, SNK Martin Školenie 14.4. 

28. Akceptačné testy Virtua CAT 4., Zemplínska knižnica 
v Trebišove 

Akceptačné testy 15.4. 

29. Akceptačné testy Virtua CAT 5., Galantská knižnica 
v Galante 

Akceptačné testy 21.4. 

30. Bibliografický formát MARC21, Galanta, Galantská 
knižnica 

Školenie 21.4. 

31. Čaplovičova knižnica – 170. výročie: Porovnávacia 
etnológia v Čaplovičovej knižnici, Dolný Kubín 

Prednáška 21.4. 

32. Deň Jozefa G. Cincíka (Storočnica narodenia), Martin Konferencia 22.4. 

33. Deň Jozefa G. Cincíka (Storočnica narodenia): Jozef 
Cincík ako karikaturista, Martin 

Prednáška 22.4. 

34. Július Barč-Ivan. Život a dielo, Martin 
Vedecká 
konferencia 

24.4. 

35. Akceptačné testy Virtua CAT 6., Slovenská národná 
knižnica 

Akceptačné testy 29.4. 

36. Július Barč-Ivan. Život a dielo, Krompachy 
Jubilejné 
osvetové 
podujatie 

3.5. 

37. Dni regionálnej bibliografie 2009, Martin, 
Metodicko-
koordinačný 
seminár 

11.-13.5. 

38. Dni retrospektívnej bibliografie 2009, Martin 
Metodicko-
kooperačný 
seminár 

12.5. 

39. Školenie na výpožičky v KIS Virtua pre knižnice, 
SNK Martin 

Školenie 13.-14.5. 

40. Akceptačné testy Virtua CAT 7., Knižnica Bibiana Akceptačné testy 14.5. 

41. Predstavujeme databázy Emerald Management Xtra 
a Emerald e-Books Series, SNK Martin 

Prezentácia 15.5. 

42. ABDOS 2009 a Workshop Učená dišputa – Učené 
hádání, Martin 

Medzinárodná 
vedecká 
konferencia a 
workshop 

17.-21.5. 

43. Vzdelávanie pracovníkov verejných knižníc pre 
znalostnú spoločnosť – SNK Martin 

Rekvalifikačný 
kurz pre 
knihovníkov 

25.5.-5.6 

44. Národná komisia pre služby, SNK Martin Komisia 2.6. 
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Slovenská národná knižnica, Martin 
P. č. Názov a miesto Typ Dátum 

45. Komunitná knižnica III. – Nové Zámky 
Seminár, 
workshop 

2.-3.6. 

46. Vydavateľstvo Elsevier – databázy Wiley Inter 
Science, SNK Martin 

Školenie 4.6. 

47. Bratislavské bibliografické dni 2009, Bratislava 
Metodicko-
kooperačný 
seminár 

8.-10.6. 

48. Zemianstvo na Slovensku v novoveku, Martin 

Vedecká 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

8.-10.6. 

49. Prístup do EIZ v regionálnych a akademických 
knižniciach, Univerzitná knižnica Bratislava 

Školenie 10.6. 

50. Akceptačné testy Virtua CAT 8., Tríbečská knižnica 
v Topoľčanoch (v Martine) 

Akceptačné testy 11.6. 

51. Katalogizačný workshop KatWork 2009, Štátna 
vedecká knižnica v Prešove 

Workshop 15.6. 

52. Pracovné stretnutie k problematike menného 
a vecného popisu, Štátna vedecká knižnica v Prešove. 

Pracovné 
stretnutie 

16.6. 

53. Seminár Sekcie akademických knižníc 2009, Žilina 
Metodicko-
kooperačný 
seminár 

16.6. 

54. Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť na 
Slovensku, Martin 

Metodicko-
kooperačná 
a plánovacia 
porada – 
zasadnutie 

17.6. 

55. Cena a prémie J. M. Hurbana za biografické heslá 
vydané r. 2008, SNLM Martin 

Súťaž 24.6. 

56. 
Dni Milana Hodžu 2009 – Osobnosti slovenskej 
politiky. Ferdinand Juriga. Život a dielo. Ľudový smer 
v slovenskej politike, Martin 

Vedecká 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 
a sprievodné 
slávnostné 
podujatia 

25.-27.6. 

57. Literárne besedy – 11-x – verejné knižnice SR Literárne besedy 
júl-
december 

58. Seniorklub 2009, Spiš 

Prezentačné 
podujatie 
spojené s 
exkurziou 

19.-20.8. 

59. Dni vedeckých knižníc 2009, Prešov 
Metodicko-
kooperačný 
seminár 

7.-9.9. 

60. Digitálna knižnica, Jasná Workshop 8.-10.9. 

61. Prístup do EIZ v regionálnych a akademických 
knižniciach, UK PU Prešov 

Školenie 9.9. 
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P. č. Názov a miesto Typ Dátum 

62. Vzdelávanie pracovníkov verejných knižníc pre 
znalostnú spoločnosť – SNK Martin 

Rekvalifikačný 
kurz pre 
knihovníkov - 
skúšky 

10.9. 

63. Súťažná prehliadka podujatí pre deti – Knižnica 
P. O. Hviezdoslava Prešov 

Odborná 
prehliadka 
podujatí 

21.-22.9. 

64. Vydavateľstvo Elsevier – databázy Scopus, 
ScienceDirect, Sci Val a Reaxys, SNK Martin 

Školenie 22.9. 

65. IAML a Seminár hudobných knihovníkov 2009, 
Trenčín 

Metodicko-
kooperačný 
seminár 

22.-24.9. 

66. 7. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre 
deti a mládež 2009, Košice 

Metodicko-
kooperačný 
seminár 

25.9. 

67. Vecné spracovanie, Senica, Záhorská knižnica Školenie 29.9. 

68. Virtua, modul Katalogizácia, Senica, Záhorská 
knižnica 

Školenie 29.9. 

69. Poeta Laureatus, Košice 
Vedecká 
konferencia 

29.-30.9. 

70. 
Dejiny etnológie: 2 prednášky o historických 
knižničných dokumentoch k dejinám etnológie, 
Bratislava 

Prednáška október 

71. 
Benchmarking verejných knižníc: Meranie 
a porovnávanie výkonov knižníc – moderný nástroj 
riadenia - Krajská knižnica Žilina 

Seminár 1.10. 

72. Kolokvium českých, moravských a slovenských 
bibliografov 2009, Olomouc 

Medzinárodné 
kolokvium 

4.-6.10. 

73. Akceptačné testy Virtua výpožičky, Záhorská 
knižnica Senica 

Akceptačné testy 6.10. 

74. Informačný deň pre podnikateľov, SNK Martin Prezentácie 6.10. 
75. Informačný deň pre školy, SNK Martin Prezentácie 6.10. 

76. Dejiny knižnej kultúry Novohradu 2009, Lučenec 

Vedecká 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

12.-14.10. 

77. Pro Scientia 2009, Zvolen 
Výročné 
zasadnutie 
združenia 

13.10. 

78. Katalogizačný workshop KatWork 2009, Centrum 
VTI SR v Bratislave 

Workshop 14.10. 

79. Akceptačné testy Virtua CAT 9., Záhorská knižnica 
v Senici 

Akceptačné testy 15.10. 

80. MARC 21 – školenie v spolupráci s Centrom VTI SR 
v Bratislave, Centrum VTI SR v Bratislave 

Školenie 21.10. 



163 

Slovenská národná knižnica, Martin 
P. č. Názov a miesto Typ Dátum 

81. Zasadnutie ČNS IAML, Krnov 

Výročné 
zasadnutie 
česko-slovenskej 
sekcie 
spoločnosti 

21.-22.10. 

82. 7. zasadnutie pracovnej skupiny pre výpožičky 
a MVS, SNK Martin 

Seminár 22.10. 

83. 
2 workshopy zamerané na diagnostiku pergamenu 
a výrobu pergamenu podľa historických technológií, 
SNK Martin 

workshop 4.-6.11. 

84. Odkaz na pergamene, SNK Martin 
Medzinárodný 
seminár 

4.-6.11. 

85. Pracovné stretnutie participujúcich knižníc v rámci 
projektu Informácie pre inovácie, SNK Martin 

Seminár 6.11. 

86. Spoločnosť Thomson Reuters – databáza Web of 
Knowledge, SNK Martin 

Školenie 6.11. 

87. Metodická rada OKS SR – SNK Martin Porada 10.11. 
88. Rešeršovanie v online katalógu SNK, SNK Martin Školenie 10.11. 

89. Porada riaditeľov a metodikov knižníc SR -SNK 
Martin 

Porada 11.11. 

90. Dejiny knižnej kultúry: Novohrad na starých 
pohľadniciach, Lučenec 

Prednáška 12.-14.11. 

91. Akceptačné testy Virtua výpožičky, Slovenská 
knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu Levoča 

Akceptačné testy 23.11. 

92. Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť na 
Slovensku, Martin 

Metodicko-
kooperačná 
a plánovacia 
porada – 
zasadnutie 

24.11. 

93. Liptovská knižnica G.F. Belopotockého, Liptovský 
Mikuláš 

Jubilejná 
slávnosť 

25.11. 

94. EIZ v SNK, SNK Martin Školenie 26.11. 

95. Význam a prínos Slovenskej národnej knižnice, 
Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 

Prednáška 27.11. 

96. Akceptačné testy Virtua CAT 10., Slovenská knižnica 
pre nevidiacich v Levoči 

Akceptačné testy 2.12. 

97. Virtua, modul Katalogizácia, Levoča, Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

Školenie 2.12. 

98. EBSCO Day, SNK Martin Školenie 8.12. 

99. Milan Ferko, Žilina 
Jubilejný 
seminár 

10.12. 
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Slovenské národné literárne múzeum, Martin 
P. č. Názov a miesto Typ Dátum 

1. Images and Reflectiones – Výstava kanadských 
umelcov z Calgary, Martin 

Vernisáž 3.2. 

2. 
Umenie z Kovačice - výstava výtvarných diel 
insitných maliarov (Pavel Cicka, Pavel Hajko, Marci 
Markov), Martin 

Vernisáž 6.3. 

3. 

Vystúpenie folkovej skupiny – účinkujúci Monika 
Barabášová, Juraj Dorica, Jozef Dorica, Jozef Zrník, 
Mojmír Ďurík v rámci podujatí Českého spolku 
v Martine, Martin 

Koncert 20.3. 

4. 

Pamäť Slovenska - prezentácia Národného 
bibliografického ústavu SNK, predstavenie novo 
vydaných publikácií a CD vydané v edícii Pamäť sveta 
(v rámci TKS), Martin 

Prezentácia 23.3. 

5. 
Umenie a veda v múzeu - montáž umeleckého slova, 
hudby a filmu pre žiakov ZŠ (v rámci Týždňa 
slovenských knižníc, Martin 

Literárny 
program 

24.3. 

6. 
Umenie a veda v múzeu - montáž umeleckého slova, 
hudby a filmu pre žiakov ZŠ (v rámci Týždňa 
slovenských knižníc, Martin 

Literárny 
program 

25.3. 

7. 

Renesančný človek Jozef G. Cincík (1909 – 1992). 
Medzinárodný výstavný projekt SNK v Martine 
zrealizovaný k 100. výročiu narodenia J. G. Cincíka, 
Martin 

Vernisáž 22.4. 

8. Renesančný človek Jozef G. Cincík (1909 – 1992). 
Odborný seminár 

Seminár 22.4. 

9. Dni Júliusa Barča – Ivana. Odborný seminár k 100. 
výročiu narodenia, Martin 

Seminár 24.4. 

10. 
Pietna spomienka s umeleckým programe pri hrobe 
Júliusa Barča Ivana pri storočnici jeho narodenia, 
Martin 

Literárny 
program 

24.4. 

11. 
Július Vanovič – Kronika nepriznaného času, 
prezentácia knihy a beseda s autorom (súčasť 
Martinskej literárnej jari), Martin 

Prezentácia 15.5. 

12. Čítajte s nami - prezentácia knižných noviniek, Martin Prezentácia  16.5. 

13. Máme radi blues - koncert Jozefa Nedbalca a Tomáša 
Gulána, Martin 

Koncert 16.5. 

14. Múzeum žije slovom - obohatená prehliadka 
expozície, Martin 

Prezentácia 16.5. 

15. 
Na skle maľované – prezentácia výtvarnej tvorby 
martinskej výtvarníčky Mojmíry Kaprálikovej (v 
rámci programov Noc v múzeu), Martin 

Vernisáž 16.5. 

16. O cestách našich lások – umelecký prednes členov 
Kruhu 3P, Martin 

Umelecký 
program 

16.5. 

17. Stopy básnika – spomienka na básnika Milana Rúfusa, 
Martin 

Umelecký 
program 

16.5. 
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18. ABDOS – 38. zasadnutie výboru a konferencia, 
Martin 

Konferencia 18.5. 

19. 
Koloman Sokol - Pocta nevšednému. Výber 
výtvarných diel zakladateľa moderného výtvarného 
umenia, Martin 

Vernisáž 4.6. 

20. Udeľovanie cien J. M. Hurbana za rok 2008, Martin 
Slávnostná 
akadémia 

23.6. 

21. Koncert žiakov a učiteľov súkromnej základnej 
umeleckej školy v Martine, Martin 

Koncert 27.6. 

22. Matičné slávnosti - 90 rokov oživotvorenia MS, 
Otvorenie roka J. Cígera Hronského, Martin 

Slávnostná 
akadémia 

4.8. 

23. Slávnostné zasadnutie výboru Matice slovenskej, 
Martin 

Konferencia 4.8. 

24. Zasadnutie rady Slovákov žijúcich v zahraničí, Martin Konferencia 5.8. 

25. 
Z temnej jamy – vystúpenie najlepších recitátorov 54. 
ročníka Hviezdoslavovho Kubína v rámci Scénickej 
žatvy, Martin 

Literárny 
program 

26.8. 

26. 

Martinská poetická jeseň – špeciálny výklad 
v expozícii a stretnutie s členmi zahraničných 
literárnych klubov z ČR, Poľska, Maďarska a 
Slovenska, Martin 

Prezentácia 19.9. 

27. 
Báseň v obraze, obraz v básni. Výstava výtvarníka, 
básnika Miroslava Bartoša k 60. výročiu narodenia, 
Martin 

Vernisáž 29.9. 

28. 
Miroslav Bartoš - Solitudo, prezentácia básnickej 
zbierky a beseda s autorom, Martin 

Prezentácia 29.9. 

29. VIDEO FEST Martin 2009 - festival amatérskej 
videotvorby, Martin 

Festival 10.10. 

30. 
Pietna spomienka s kultúrnym programom na 
Národnom cintoríne pri príležitosti pamiatky 
zosnulých, Martin 

Umelecký 
program 

30.10. 

31. 

Odkaz na pergamene. Výstava je súčasťou projektu 
Prieskum, konzervovanie a kultúrno-historické 
zhodnotenie pergamenových dokumentov v SNK, 
Martin 

Vernisáž 4.11. 

32. Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť, Martin Seminár 24.11. 

33. Iduškine kvety - výstava ilustrácií Jána Vrabca ku 
knihe H. CH. Andersena Iduškine kvety, Martin 

Vernisáž 4.12. 

34. 
Imrich Sedlák - Dejiny slovenskej literatúry, 
prezentácia 2 zväzkov novej publikácie Vydavateľstva 
Matice slovenskej za účasti autora, Martin 

Prezentácia 10.12. 

35. 
Adventný koncert - účinkovali učitelia a žiaci 
Súkromnej základnej školy v Martine a recitátori 
z Kruhu 3 P (priateľov poézie a prózy), Martin 

Umelecký 
program 

17.12. 
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Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany 
P. č. Názov a miesto Typ Dátum 

1. 

Liga proti rakovine 
Celoslovenské združenie členov. (prehliadka 
expozície, vystúpenie spevokolu z Brodzian pod 
vedením opernej speváčky Gréty Švercelovej) 

Kultúrno-
spoločenské 
podujatie 

26.3. 

2. 

A. S. Puškin na mape Európy 
Medzinárodný festival k 210. výročiu narodenia 
A.S.Puškina. (divadelný kolektív Kniha na scéne, 
literárne štúdio Slovo, členovia choreografickej školy 
Severnoje sijanie) 

Kultúrno- 
spoločenské 
podujatie 

28.3. 

3. Deň matiek 
Akcia v spolupráci s obecným úradom v parku múzea. 

Kultúrno-
spoločenská 
akcia 

13.5. 

4. Mladí umelci v parku 
Výtvarná súťaž pre žiakov ZUŠ Partizánske 

Vzdelávacie 
podujatie 

27.5. 

5. Koncert žiakov ZUŠ Brodzany 
Kultúrne 
podujatie 

19.6. 

6. Koncert žiakov ZUŠ Bošany 
Kultúrne 
podujatie 

23.6. 

7. Evanjelická Bohoslužba slova (Evanjelická kaplnka 
múzea) Stretnutie evanjelikov z okolia Partizánskeho. 

Spoločenské 
podujatie 

2.08. 

8. Komorný koncert inštrumentalistov (pri príležitosti 
dňa Československých vzťahov) 

Kultúrno-
spoločenské 
podujatie 

9.10. 

9. 
Mesiac úcty k starším (hudobno-dramatické 
a recitačné pásmo žiakov ZŠ a ZUŠ Brodzany 
a Bošany) 

Kultúrno-
spoločenské 
podujatie 

12.10. 

10. 30. Výročie založenia múzea A. S. Puškina 
v Brodzanoch 

Kultúrno-
spoločenské 
podujatie 

26.10. 

11. Vystúpenie kúzelníka pre žiakov ZŠ a MŠ Brodzany 
v spoločenskej sále múzea. 

Kultúrne 
podujatie 

28.10. 

12. Čo vieš o Márií Ďuríčkovej? Literárna súťaž 27.11. 

13. Regionálne združenie obcí Stredného Ponitria. 
Stretnutie starostov obcí. 

Spoločenské 
podujatie 

14.12. 

14. Vianočný koncert (žiaci ZUŠ Brodzany a Bošany) 
Kultúrno-
spoločenské 
podujatie 

21.12. 
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Príloha č. 5: Dohody o zahraničnej spolupráci platné v roku 2009 
 
 

Slovenská národná knižnica, Martin 
P. č. Číslo dohody Názov organizácie Sídlo organizácie 

1. 9 / 2001 / ZZ Národní knihovna ČR 
Česká republika, 
Praha 

2. 19 / 2001 / ZZ Biblioteka narodowa 
Poľská republika, 
Warszawa 

3. 13 / 2002 / ZZ Országos Széchényi Könyvtár 
Maďarská republika, 
Budapešť 

4. 14 / 2002 / ZZ Elte Egyetemi Könyvtár 
Maďarská republika, 
Budapešť 

5. 26 / 2003 / ZZ Latvijas Nacionālās Bibliotēkas 
Lotyšsko, 
Riga 

6. 10 / 2005 / ZZ Biblioteka Jagielońska  
Poľská republika, 
Krakow 

7. 11 / 2005 / ZZ Nacionalna i sveučilišna knjižnica 
Chorvátska republika, 
Zagreb 

8. 12 / 2005 / ZZ Elte Egyetemi Könyvtár 
Maďarská republika, 
Budapešť 

9. 19 / 2005 / ZZ 
Martynas Mazvydas National Library of 
Lithuania 

Litva, 
Vilnius 

10. 38 / 2005 / ZZ Moravská zemská knihovna 
Česká republika, 
Brno 

11. 44 / 2006 / ZZ 
Národná a univerzitná knižnica Sv. 
Kliment Ochridského 

Macedónska republika, 
Skopije 

12. 33 / 2007 / ZZ 
Azerbajdžanská národná knižnica M. F. 
Achundova 

Azerbajdžanská republika, 
Baku 

13. 34 / 2007 / ZZ Národná a univerzitná knižnica v Ľubľane  
Slovinsko, 
Ľubľana 

14. 48 / 2007 / ZZ Srbská národná knižnica  
Srbsko, 
Belehrad 

15. 1 / 2008 / ZZ Knižnica Matice srbskej v Novom Sade 
Srbsko, 
Nový Sad 

16. 2 / 2008 / ZZ 
Knižnica Štefana Homolu v Báčskom 
Petrovci 

Srbsko, 
Báčsky Petrovec 

17. 47 / 2007 / ZZ Getty Conservation Institute 
USA, 
Los Angeles 

 
 


