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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
Prevádzky:

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10, 042 30 Košice
Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, Zvonárska 19, Zvonárska 21,
Krásna (do VI/2019), Pasteurovo nám. 1 (do VI/2019)

Rezort / Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dátum zriadenia:
20. február 1947
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Kontakt:

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

Štatutárny zástupca:

PhDr. Darina Kožuchová

Členovia vedenia:
Ing. Jana Biathová, vedúca Úseku ekonomiky a technickej prevádzky a Oddelenia
ekonomicko-správneho
Mgr. Jozef Fabrici, vedúci Oddelenia výpožičných služieb a študovní
Mgr. Angela Kurucová, vedúca Úseku knižničných činností a Oddelenia historických fondov
Ing. Ján Krištof, vedúci Oddelenia digitalizácie a správy elektronických zdrojov
Ing. Viera Nagyová, vedúca Oddelenia špeciálnych fondov a služieb
Mgr. Beata Repíková, vedúca Oddelenia správy fondov
Mgr. Vladimír Šiška, vedúci Úseku informačných technológií a oddelenia Výpočtové
stredisko
PaeDr. Gabriela Timková, vedúca Oddelenia doplňovania a spracovania fondov (do
31.8.2019)
Mgr. Andrea Popovičová, vedúca Oddelenia doplňovania a spracovania fondov (od
1.8.2019)
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2. Zhodnotenie činnosti organizácie
Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (ďalej len „ŠVKK“) vychádzajú z jej
základného poslania daného zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení,
zriaďovacou listinou, plánom činnosti a uzavretým kontraktom a Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) na sledovaný rok.
Stále činnosti
 Akvizícia informačných zdrojov v tlačenej i elektronickej forme rôznymi spôsobmi
nadobúdania,
 spracovanie získaných dokumentov a retrospektívna katalogizácia v knižničnoinformačnom systéme (ďalej len „KIS“) podľa platných noriem a štandardov
a v súlade s uzavretými zmluvami pri kooperatívnom budovaní súborného katalógu
Slovenskej národnej bibliografie
 budovanie lokálneho katalógu v KIS alebo sekundárnych informačných zdrojov
a databáz,
 ochrana i záchrana kultúrneho dedičstva - knižničných fondov, starostlivosť
o depozitáre, revízia fondov,
 vykonávanie knihárskych prác, reštaurátorských s konzervátorských činností,
 poskytovanie knižnično-informačných služieb,
 správa, údržba a rozvoj informačných a komunikačných technológií od KIS, cez
ekonomické a personálne agendy až po rôzne softvérové aplikácie a zabezpečovanie
bezpečnosti informačných technológií,
 riadiaca, ekonomická a kontrolná činnosť.
Dlhodobé činnosti
 Vedecko-výskumná činnosť v oblasti národnej retrospektívnej bibliografie, dejín
knižnej kultúry, biografického a historického výskumu Košíc a regiónu, spolupráca
s ďalšími pamäťovými, vzdelávacími a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí,
 digitalizácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, najmä starých tlačí
a periodík regionálneho charakteru,
 propagácia fondov a služieb prostredníctvom webovej stránky knižnice, sociálnych
sietí a ďalších foriem marketingu,
 správa, údržba a revitalizácia budov v správe knižnice.
Krátkodobé činnosti
 Kultúrne, vzdelávacie a odborné aktivity, podpora celoživotného vzdelávania,
informačnej a mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a kultúrneho povedomia,
 edičná činnosť,
 príprava a realizácia prioritných projektov, realizácia časovo vymedzených
grantových projektov.
Uvedené činnosti predstavujú len základný rámec, okrem nich knižnica realizuje v priebehu
roka aj ďalšie úlohy vyplývajúce najmä z porady vedenia knižnice a jej organizačných súčastí
i ďalšie vopred neplánované úlohy, aktivity a projekty.
Plnenie hlavných úloh za roky 2015 – 2019 je obsahom Prílohy č. 1 tohto dokumentu.
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2.1

Knižničný fond

Knižničný fond k 31.12.2019 dosiahol 2 164 607 kj.
Fond je profilovaný obsahovo ako multitematický; druhovo ho tvoria knihy a periodiká, mapy,
hudobniny, audiovizuálne a multimediálne dokumenty, špeciálne technické dokumenty –
normy, patenty a firemná literatúra. Fond obsahuje aj staré a vzácne tlače a historický knižný
fond.
Prírastok knižničného fondu v roku 2019 predstavoval 10 164 kj, úbytok tvoril 92 995 kj1.
2.1.1 Doplňovanie knižničného fondu
V súlade s platnou legislatívou sme nové prírastky získali v rámci povinného výtlačku, kúpou,
darom, výmenou a bezodplatným prevodom.
a. Povinný výtlačok
V zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch sme získali 3 905 monografií,
1 064 titulov periodík, 247 slovenských technických noriem a 630 firemných dokumentov.
V roku 2019 bol schválená zmena a doplnenie zriaďovacej listiny knižnice2, z ktorej už pre
knižnicu nevyplýva povinnosť získavať povinný výtlačok firemnej literatúry. Porada vedenia
knižnice navrhla zrušenie povinného výtlačku firemnej literatúry na základe posúdenia
súčasného spôsobu vydávania a prístupnosti firemnej literatúry, minimálnych požiadaviek
na výpožičky firemnej literatúry v knižnici a z hľadiska uloženia obmedzených možností jej
dlhodobého uchovávania v depozitoch knižnice.
Pri získavaní povinných výtlačkov kníh a časopisov vynakladáme už niekoľko rokov
personálne kapacity na urgovanie nedodaných povinných výtlačkov. V roku 2019 to bolo 52
urgencií na knihy (s úspešnosťou 40 %). Na jednotlivé čísla periodík sme vystavili 1 124
urgencií, z toho 680 na čísla slovenských a 444 zahraničných titulov3. Vydavatelia často
ignorujú aj urgencie povinných výtlačkov zo strany knižnice. Ako dôvod ich neodoslania
uvádzajú neznalosť zákona o povinných výtlačkoch, vysoký počet povinných výtlačkov,
ktoré majú odovzdať knižniciam v porovnaní s nízkym nákladom vydaného titulu (do 500
výtlačkov), vysoké výdavky na poštovné, vyhovárajú sa na stratu povinných výtlačkov na
pošte, na zodpovednosť distribútora alebo na spoluvydavateľa (ak sú viacerí vydavatelia
a podobne. Zámerne v nových publikáciách neuvádzajú informácie o náklade vydania.
Knižnica musí priebežne zisťovať údaje o náklade kníh a časopisov rôznym spôsobom,
potom dané dokumenty urgovať aj viackrát alebo selektívne vyberať dokumenty, ktoré by sa
nám do fondu hodili – často si tieto publikácie musí do knižničného fondu zakúpiť mimo
povinného výtlačku. Zákon o povinnom výtlačku by sa mal zo strany Ministerstva kultúry SR
prehodnotiť, a to nielen vzhľadom k výhradám vydavateľov a nefungujúcemu systému
odosielania povinných výtlačkov do knižníc, ale aj hromadeniu obsahovo nerelevantných
dokumentov v depozitoch knižníc a zmenám v oblasti publikovania a vydávania e-born
dokumentov.

1

Rok 2018: prírastok 12 332 kj, úbytok 6586 kj
Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny ŠVKK č. MK-3911/2019-110/11317 s
účinnosťou od 1.9.2019
3
Rok 2018: 130 urgencií na knihy a 720 urgencií na čísla slovenských periodík
2
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b. Nákup
Pri nákupe dokumentov zohľadňujeme požiadavky používateľov zadané osobne alebo cez
webový formulár na stránke knižnice, odporúčania zamestnancov knižnice v službách
a návrhy akvizičnej komisie. Nakupujeme prostredníctvom internetových predajní, v
kamenných obchodoch alebo na výstavách odbornej literatúry.
Na nákup knižničného fondu sme v roku 2019 vynaložili finančné prostriedky vo výške
32 376,40 € z rozpočtu bežných výdavkov a 20 000 € v rámci prioritnej úlohy programu
08T0106 Akvizícia knižničného fondu. Celkom nám do fondu pribudlo nákupom 2155
monografií, 211 ročníkov periodík a 96 audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Z
tohto počtu bolo z príspevku na prioritnú úlohu zakúpených 1161 titulov /1335 zväzkov
monografií slovenskej, českej a anglickej odbornej literatúry. V procese akvizície bolo
odoslaných 95 objednávok, spracovaných 131 faktúr a 5 dobropisov.
c. Dar
Ponuky na dary od rôznych organizácií alebo jednotlivcov prísne selektujeme, aby sme
zbytočne nezvyšovali multiplicitu fondu a nezaťažovali už teraz kapacitne nepostačujúce
depozity kníh. V prípade darov pre Nemeckú knižnicu GI a InfoUSA si knihy alebo časopisy
vyberáme z predloženej a odporúčanej ponuky od darcu4. V roku 2019 sme darom získali
1577 kj, z toho 1217 monografií, 152 titulov periodík a 208 audiovizuálnych a elektronických
dokumentov.
Tab.1 Prírastky knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia (v kj)

Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia

Plán

Plnenie

%

Povinný výtlačok

5 150

5 846

113,5

Monografie

3 000

3 905

130,2

Periodiká

1 000

1 064

106,4

Firemná literatúra

1 000

630

63,0

Normy

150

247

164,7

Nákup

3 399

2 462

72,4

Monografie

3 000

2 155

71,8

Periodiká

219

211

96,3

Audiovizuálne a elektronické dokumenty

180

96

53,3

Dary

1190

1 577

132,5

Monografie

850

1 217

143,2

Periodiká

120

152

126,7

Audiovizuálne a elektronické dokumenty

220

208

94,5

Výmena

60

46

76,7

Monografie

50

31

62,0

Periodiká

10

15

150,0

Bezodplatný prevod – patenty

80

96

120,0

Náhrady

100

137

137,0

Celkom

9 779

10 164

103,9

4

Goetheho Inštitút v Mníchove a Veľvyslanectvo USA v Bratislave prostredníctvom svojich grantových
programov na podporu týchto centier
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d. Výmena
Výmenou sme v roku 2019 získali 31 monografií a 15 titulov periodík. Nakoľko tieto tituly nie
sú našimi používateľmi vyhľadávané a medzinárodná výmena už niekoľko rokov neprebieha
na báze reciprocity, v novembri 2019 sme prehodnotili túto formu akvizície. Stálym
partnerom ostala iba Státní vědecká knihovna v Plzni, ktorá nám pravidelne zasiela nami
vybrané tituly periodík. V ďalšom období bude medzinárodná výmena prebiehať na základe
konkrétnych požiadaviek jednotlivých partnerov, pričom budeme sledovať vzájomne
prospešnú reciprocitu.
e. Bezodplatný prevod
Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe zmluvy poskytol do nášho fondu špeciálnych
dokumentov v roku 2019 formou bezodplatného prevodu patentové spisy v počte 96 kj.
f. Náhrady
Náhrady za straty spôsobené používateľmi v roku 2019 predstavovali 137 kj.

2.1.2 Spracovanie knižničného fondu
a. Katalogizácia
Spracovanie knižničného fondu prebiehalo na útvaroch ODSF a OSFS5. Katalogizácia na
monografickej i analytickej úrovni prebieha v knižnično-informačnom systéme Aleph 500
(ďalej len „KIS“), pri dodržiavaní medzinárodných štandardov AACR2 a ISBD vo formáte
MARC21. Po odborných školeniach k metodike popisu kníh a článkov organizovaných
Slovenskou národnou knižnicou v roku 2019 sme od septembra prešli na popis
bibliografických záznamov monografií a elektronických dokumentov podľa nových
katalogizačných pravidiel RDA. Od roku 2018 pridávame do záznamov na útvare ODSF
k predmetovým heslám aj ich anglické ekvivalenty.
Až 90% bibliografických záznamov sťahujeme z databázy SNK alebo Národní knihovny ČR
(ďalej len NKP) – v oboch prípadoch musíme overovať, dopĺňať alebo meniť niektoré polia,
v prípade českých záznamov prekladať niektoré polia do slovenčiny. Autority SNK
nevyužívame, lebo vyhľadávanie v nich je pomerne zdĺhavé, nepodieľame sa na ich
vytváraní a ani neposielame návrhy na vytvorenie novej autority. To, že pracujeme v KIS
samostatne a nepodieľame sa na konzorcionálnom vytváraní súborného katalógu združenia
KIS3G, kladie vyššie nároky na personálne kapacity a čas, ktorý potrebujeme na
katalogizáciu a retrokatalogizáciu dokumentov.
Katalogizačné záznamy sú prístupné prostredníctvom online katalógu, ktorý umožňuje získať
informácie o nových prírastkoch vrátane zoskenovaných obálok a obsahov, ako aj informácie
o najvyužívanejších dokumentoch z nášho fondu.
V procese mennej katalogizácie bolo spracovaných 7264 nových monografií, 997 popisných
jednotiek periodík a 1674 špeciálnych dokumentov6. Redakciou záznamov (kontrolou zápisu
5

Katalogizácia fondu Nemeckej knižnice, noriem, patentov, firemnej literatúry, AVD a e-dokumentov
prebiehala oddelene mimo technologickej linky spracovania na ODSF
6
Spracovanie periodík bolo oproti predpokladu menšie, spôsobené dlhodobou absenciou pracovníka
na pozícii dennej evidencie periodík (zastupovanie v Kancelárii riaditeľa)
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a opravou) prešlo 7158 monografií. V procese vecnej katalogizácie bolo spracovaných 7212
monografií (z toho 169 starých tlačí), 58 titulov periodík a 1674 špeciálnych dokumentov. Na
katalogizáciu periodík nadviazala kompletizácia 2 138 zväzkov periodík7. Všetky spracované
dokumenty sme označili signatúrou a čiarovým kódom.
Odpis vyradených kníh v prírastkovom zozname predstavoval 142 kj; stratené dokumenty
boli nahradené novými titulmi.
Tab.2 Spracovanie knižničného fondu

Mer. j.

Plán

Plnenie

%

Akvizičný záznam / monografie

kj

6 800

7 387

108,6

Katalogizácia menná

kj

10 530

9 935

94,3

Monografie

kj

7 000

7 264

103,7

Periodiká

kj

1 400

997

71,2

Špeciálne dokumenty – z toho:

kj

2 130

1 674

78,6

Normy

kj

650

644

99,1

Firemná literatúra

kj

1 000

630

63,0

Patentové spisy

kj

80

96

120,0

Audio CD

kj

40

42

105,0

Elektronické dokumenty

kj

360

262

72,7

Katalogizácia vecná

kj

9 130

9 034

98,9

Forma spracovania / druh dokumentu

Retrospektívna konverzia monografií
(na minimálnej úrovni záznamu)

záznam

Retrokonverzia AV a e-dokumentov

záznam

200

1

0,5

kj

15 000

12 881

85,9

Retrospektívne dohrávanie zväzkov periodík

b.

19 769

Retrospektívna katalogizácia

V rokoch 1997-2018 získavala knižnica finančné prostriedky na retrospektívnu konverziu
lístkových knižničných katalógov alebo prírastkových zoznamov nespracovaných do KIS
v rámci prioritných projektov; retrospektívna katalogizácia sa vykonávala na úrovni úplného
katalogizačného záznamu a podieľali sa nej zamestnanci viacerých útvarov knižnice alebo
zaškolení neknihovníci uzavretím dohody o vykonaní práce. V roku 2019 nebol tento prioritný
projekt finančne podporený, a preto knižnica pokračovala v retrospektívnej katalogizácii na
úrovni minimálneho (revízneho) záznamu8. Výsledkom je 19 769 nových minimálnych
záznamov monografií, ktoré spracovali zamestnanci viacerých útvarov (ODSF, OSF,
OVSaŠ, OHF).
Retrospektívne boli dohrávané aj periodiká, ktoré boli v dôsledku zasiahnutia plesňou
hromadne vyradené zo skladu na Pasteurovom námestí. Z predpokladaných 15000 zväzkov
periodík bolo k existujúcim bibliografickým záznamom doteraz dohratých 12 881 zväzkov.
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Detto
Minimálny záznam obsahuje len základné údaje o dokumente: autor, názov, podnázov, číslo časti,
miesto vydania, rok vydania a počet strán
8
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c.

Analytické spracovanie článkov

V prvom polroku 2019 sa pokračovalo v excerpcii článkov z periodickej a zborníkovej
súbežnej tlače a spracovaní záznamov na analytickej úrovni do šiestich podskupín
bibliografickej databázy BIB9. Spolu bolo vyexcerpovaných 1963 nových bibliografických
záznamov, z toho 1 440 pre Súborný katalóg SR – články.
V lete 2019 bola táto činnosť vedením knižnice prehodnotená a pozastavená z dôvodov
nasledujúcich zistení:
 knižnica excerpovala články z 39 titulov periodík, čo bol v porovnaní s inými
vedeckými knižnicami porovnateľnej veľkosti nadštandardný počet titulov (excerpovali
sa dokonca aj české články, ktoré sú predmetom českej analytickej bibliografie),
 analytická bibliografia článkov nie je dlhodobo (takmer 10 rokov) v rámci SR
koordinovaná, a jej spracovanie je ponechané na rozhodnutí jednotlivých knižníc;
s určitosťou tu dochádza k duplicitnému spracovaniu článkov, nehovoriac
o spracovaní článkov z odborných časopisov a zborníkov v súvislosti s povinnou
evidenciou publikačnej činnosti na vysokých školách,
 14 799 záznamov o článkoch vytvorených v ŠVKK od decembra 2010 do júna 2019
sa odoslalo do Súborného katalógu SR – články až 7. júna 201910,
 naše záznamy sa stali súčasťou šiestich odborových databáz našej knižnice, ktoré sú
však zo strany verejnosti alebo študentov VŠ málo vyhľadávané a využívané alebo
sa o nich vôbec nevie11,
 na článkovej bibliografii sa podieľali štyria zamestnanci knižnice na plný úväzok, čo je
v porovnaní s inými aj väčšími knižnicami nadštandardný počet úväzkov, ktoré
naopak chýbajú na iných útvaroch knižnice.
Na základe našich osobných i písomných dotazov sa Slovenská národná knižnica v Martine
začala touto úlohou zaoberať až v závere roka 2019, kedy na Koordinačnej bibliografickej
rade 5.12.2019 navrhla vytvorenie pracovnej skupiny pre analytické spracovanie článkov
s cieľom obnoviť kooperáciu na celoslovenskej úrovni pri budovaní Súborného katalógu články na zmluvnom základe. Obnovenie činnosti referátu .v rámci novej organizačnej
štruktúry našej knižnice a jeho personálne obsadenie bude súvisieť s dohodnutými
podmienkami pri budovaní národného bibliografického systému12.
d. Participácia na Súbornom katalógu periodík a Súbornom katalógu - články
V roku 2019 sme v SKP vytvorili 3 nové bibliografické záznamy a aktualizovali 591
záznamov; nových holdingov sme vytvorili 83, aktualizovali 748.
Pre súborný katalóg článkov sme vytvorili 1 440 bibliografických záznamov, ktoré zatiaľ nie
sú súčasťou SNB – články13.
9

Hutníctvo, baníctvo, geológia, rómska problematika, regionálny rozvoj, Slovensko – spoločenský
život
10
k 3.2.2020 nemáme spätnú informáciu zo SNK
11
Informácia od zamestnanca Databázového a rešeršného centra ÚIT, riaditeľov univerzitných knižníc
UPJŠ a TU (3.12.2019)
12
Zriaďovacia listina zo dňa 1. 9. 2019, Čl. I, odsek 3, bod c) „zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej
národnej bibliografie v rámci zmluvnej dohodnutej spolupráce“
13
zatiaľ nemáme odpoveď na súbor záznamov odoslaný SNK v júni 2019
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Tab.3 Spracovanie záznamov do databázy BIB podľa jednotlivých odborov

Databáza

Nové záznamy

GEO (Geológia)

578

HUT (Hutníctvo)

343

BAN (Baníctvo)

52

REG (Regionálny rozvoj)

183

SLO (Slovensko - spoločenský život)

577

ROMANO (rómska problematika)

230
1963

Spolu

e. Participácia na Súbornom katalógu periodík a Súbornom katalógu - články
V roku 2019 sme v SKP vytvorili 3 nové bibliografické záznamy a aktualizovali 591
záznamov; nových holdingov sme vytvorili 83, aktualizovali 748.
Pre súborný katalóg článkov sme vytvorili 1 440 bibliografických záznamov, ktoré zatiaľ nie
sú súčasťou SNB – články14.

2.1.3

Ochrana a revízia knižničného fondu

a. Ochrana fondov v knižničných depozitoch
V depozitoch knižnice uchovávame približne 1 119 100 zväzkov15, ktoré sú umiestnené
v budovách na Hlavnej 10, Zvonárskej 19, Zvonárskej 21 a Pribinovej 1.
Od roku 1978 do marca 2019 sa približne 30 000 zväzkov časopisov nachádzalo aj
v prenajatom depozite na Pasteurovom námestí. Z dôvodu napadnutia celého fondu
nebezpečnými plesňami a neefektívnosti jeho záchrany (aj vzhľadom k menšej významnosti
fondu) sme boli nútení všetky dokumenty v marci 2019 hromadne vyradiť z knižničného
fondu a likvidovať ich ako biologický odpad. Náklady na likvidáciu fondov, deratizáciu
a čistenie priestorov, ako aj demontáž regálových systémov predstavovali čiastku 5407 €.
Administratívne dôsledky tohto procesu rieši knižnica dodnes, pretože presný počet
dokumentov (zväzkov časopisov) umiestnených v tomto sklade budeme (možno) poznať až
po revízii všetkých zväzkov periodík, čo je dlhodobý proces16. Jeho ukončenie nie je možné
plánovať vzhľadom k hygienicky škodlivému prostrediu, v ktorom odmietajú zamestnanci
pracovať.
Väčšina našich skladov nevyhovuje pre účely dlhodobého uchovávania písomných
dokumentov, a to ani veľkosťou, ani dispozičným riešením, ani skladovým vybavením
a nezodpovedá ani hygienickým predpisom. Vysoká vlhkosť v depozitoch, obmedzené
vetranie, na niektorých miestach prerážajúca kanalizácia (Pribinova), rozpadnuté schodištia
do suterénu (Zvonárska 19, Zvonárska 21), nevyhovujúca statika (Hlavná 10, Pribinova 1),
nedokončená klimatizácia a kúrenie (Pribinova 1) a s tým súvisiace zaplesnivenie kníh
a periodík sa dnes týka asi 460 000 zväzkov, t.j. 21 % fondu. Knižničný fond je v mnohých
14

zatiaľ nemáme odpoveď na súbor záznamov odoslaný SNK v júni 2019
cca 51,7% vo vzťahu k počtu kj k 31.12.2019
16
Zápis č. 1/2019 zo zasadnutia Vyraďovacej komisie pre knižničný fond dňa 12.2.2019
15
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depozitoch uložený na drevených konštrukciách z 50. rokov minulého storočia alebo na
zhrdzavených regáloch. Kritická je situácia v oblasti elektrických rozvodov v depozitoch,
ktoré sú zastarané a neodpovedajú súčasným normám. Na túto skutočnosť sme po nástupe
nového štatutára knižnice upozorňovali zriaďovateľa v závere roka 2018 osobne i písomne
a v roku 2019 niekoľkokrát, vrátane fotodokumentácie priestorov a taktiež prostredníctvom
osobnej obhliadky priestorov zástupcami zriaďovateľa.
Riešenie vidíme v kúpe alebo prenájme skladových priestorov pre približne 335 tisíc zväzkov
dokumentov. Navrhované riešenie vrátane predpokladaných nákladov na dlhodobý
prenájom, regálové vybavenie a na presťahovanie fondu sme uviedli v písomnom materiály
pre zriaďovateľa v decembri 201917. Súčasťou riešenia by bol aj predaj jednej alebo oboch
budov na Zvonárskej ulici.
Až po presťahovaní najviac ohrozených dokumentov z Pribinovej 1 a Hlavnej 10 sa môžeme
venovať sanácii suterénnych priestorov na Pribinovej ulici, dokončeniu klimatizácie alebo
kúrenia v skladoch kníh umiestených v nadzemných podlažiach západného krídla na
Pribinovej 1 a komplexnej rekonštrukcii budovy na Hlavnej ulici.
V roku 2019 sme z finančných dôvodov nevykonali zaplynovanie fondu, ktoré pomáha na
plesne aspoň dočasne; najhoršie stavy sme riešili odvlhčovačom a v letných mesiacoch
vetraním oknami18.
b. Pracovné činnosti vykonávané v rámci ochrany a správy knižničných fondov
Činnosti súvisiace s ochranou a správou knižničného fondu vykonávame na niekoľkých
útvaroch, ich súčasťou sú aj kníhviazačské, reštaurátorské a konzervátorské činnosti:
 preberanie nových kníh a periodík do depozitov podľa preberacieho protokolu: 6 968
kníh a 2138 zväzkov periodík,
 výdaj dokumentov z depozitov: 52 608 dokumentov pre absenčné výpožičky na
základe elektronických žiadaniek a 485 zväzkov najmä starších novín a časopisov
pre prezenčné výpožičky čitateľom (mimo evidencie vo výpožičnom systéme) alebo
pracovníkom odborných oddelení na retrospektívne spracovanie,
 uloženie 69 021 vrátených dokumentov späť do depozitov,
 kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry, ich manuálna očista, sledovanie
teploty a vlhkosti v priestoroch depozitov,
 označovanie starších dokumentov čiarovými kódmi, posuny zväzkov periodík na
policiach a regáloch pri väčšom vyraďovaní,
 zápis zmien statusov, overovanie a zisťovanie informácií v bibliografických
záznamoch aj priamo v knižničných depozitoch, a teda podieľanie sa na správnom
zápise údajov v KIS.
Kníhviazačská dielňa pracuje najmä na väzbe, opravách a preväzbách poškodených kníh,
vyhotovuje obaly a realizuje rezačské práce. V roku 2019 sa tvrdou väzbou a preväzbou
opravilo 248 kníh, 641 zväzkov novín a časopisov a mäkkou väzbou zviazalo 225
dokumentov. Pre potreby pracovísk knižnice bolo vyhotovených 753 obalov a škatúľ.
Dodávateľským spôsobom sme do tvrdej väzby dali zviazať 237 zväzkov periodík.

17
18

List zn. 524/2019 SP-223/2019-101 zo dňa 13.12.2019
Náklady na zaplynovanie fondu predstavujú ročne čiastku 4 500 €
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Reštaurátorská a konzervátorská dielňa dbá o ochranu a záchranu historického fondu
knižnice. Pri súčasnom stave našich depozitárov to predstavuje vykonávanie procesov
odplesnenia, dezinfekcie, náročnej očisty a konzervovania napadnutých tlačí. V sledovanom
období súbežne prebiehajú reštaurátorské práce na viacerých tlačiach, z nich 4 boli
ukončené, 387 listov prešlo viacfázovými procesmi pri reštaurovaní. Očista, odplesnenie,
zakonzervovanie, príp. menšie opravy boli prevedené u 387 dokumentov z historického
fondu. Pri 7 dokumentoch bola na základe nefunkčnej, resp. chýbajúcej väzby zrealizovaná
ich preväzba.
c. Revízia knižničného fondu
V roku 2019 prešlo priebežnou revíziou 183 373 kj19:
c1. Revízia fondov v depozitoch v počte 48 687 kj
 monografie so signatúrami I.31 000 – I.45 000, III.137000 – III.168 000, III. 15 000 –
III. 27 000,



periodiká signatúrnych radov C.1 - C.1139 (13 687 zv.)

c2. Revízia v príručných knižniciach v počte 134 686 kj:
 Študovňa miestnej kultúry a turizmu (revízia za účelom vrátenia fondu vlastníkovi),
 Oddelenie špeciálnych fondov (revízia za účelom sťahovania fondu a vyraďovania
firemnej literatúry)
 InfoUSA (revízia za účelom vyraďovania a reorganizácie fondu)
d. Vyraďovanie knižničného fondu
Počet dokumentov, ktoré Vyraďovacia komisia navrhla na vyradenie v roku 2019,
predstavoval 15 891 kníh, 43 zväzkov periodík, 191 médií a 86 982 firemnej literatúry20.
Finančná hodnota vyradených dokumentov predstavovala 28 361,54 €. V porovnaní s rokom
2018 ide o takmer 27% nárast počtu vyradených dokumentov, ktorý súvisel s vyradením
zahraničnej a duplicitnej firemnej literatúry, sťahovaním a reorganizáciou fondu InfoUSA
a Nemeckej knižnice GI, rušením Študovne turizmu a miestnej kultúry a vyraďovaním fondu,
ktorý sa nachádza v kritických priestoroch suterénu na Pribinovej ulici. Taktiež sa začalo
s vyraďovaním literatúry v ruskom jazyku, ktorá sa v 70. a 80. rokoch minulého storočia
dostávala do fondov knižníc povinným nákupom z obchodov Sovietska kniha. Vyraďovali sa
aj signatúry radu C.1- C.3769, t.j. zahraničné periodiká starších ročníkov, v menšej miere
české a slovenské periodiká regionálneho a podnikového charakteru prevažne z rokov 19611971.
Straty dokumentov zapríčinené používateľmi, z ktorých väčšina bola nahradená kópiou,
novším vydaním rovnakého titulu alebo iným titulom, predstavovali 137 dokumentov.

19

V porovnaní s rokom 2018 je to viac o 48 065 kj
V tomto počte nie je zahrnutý fond hromadne vyradených zväzkov periodík zo skladu na
Pasteurovom námestí (bližšie údaje uvádzame v časti 2.1.3 a.)
20
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2.2

Knižnično–informačné služby

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je univerzálnou verejnou vedeckou knižnicou a jej
pôsobnosť je zameraná nielen na Košice a na územie východného Slovenska, ale
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby slúži používateľom celého Slovenska,
ako aj záujemcom zo zahraničia. Základné a špecializované knižnično-informačné služby
patria medzi hlavné výstupy knižnice. Na ich priamej realizácii sa v roku 2019 podieľali
viaceré oddelenia knižnice (OVSaŠ, OSFaS, OHF) a Referát analytického spracovania
článkov ODSF.
2.2.1

Používatelia

K 31.12.2019 bolo v databáze používateľov evidovaných celkom 13 596 používateľov. Počet
používateľov vyradených v roku 2019 z evidencie predstavoval 7056.21
Z počtu evidovaných čitateľov bolo 4893 aktívnych, čo predstavuje plnenie kontraktu na
97,86 %. Z tohto počtu bolo 2498 používateľov s obnoveným členstvom a 2395 nových
používateľov.
Graf 1 Trend v počte aktívnych používateľov 2015-2019

Pre našu knižnicu je dlhodobo charakteristická skutočnosť, že polovicu jej používateľov
tvoria noví čitatelia, práca s ktorými si vyžaduje viac pozornosti. V roku 2019 tvorili noví
používatelia 48,95 % všetkých aktívnych používateľov, čo je o 3,05 % viac ako rok
predtým22.
Čísla potvrdzujú trend nárastu podielu nových používateľov v celkovom počte aktívnych
používateľov, aj keď v absolútnych číslach sa tento rast neodzrkadľuje. To je však
spôsobené demografickými, spoločenskými a technologickými vplyvmi prostredia, v ktorom
sa v súčasnosti knižnica nachádza. Veľký vplyv na návštevnosť knižníc všeobecne má aj
21
22

Rok 2018: evidovaných 17 772 používateľov, vyradených 3005 používateľov
Rok 2018 45,9 %, rok 2017 45,5 %, rok 2016 42,6 %
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systém vzdelávania, ktorý je stále pasívny a nenúti študentov k samostatnému vyhľadávaniu
zdrojov a tímovému riešeniu zadaní a projektov, k čomu práve knižnice majú vytvárať
priaznivé prostredie23. V Košiciach je ďalších 8 knižníc24, ktoré poskytujú verejnosti,
vedeckým pracovníkom alebo študentom knižnično-informačné služby a svoje priestory. Je
potrebné zamyslieť sa nad konkurenčným prostredím štátnych vedeckých knižníc, nad tým,
aké vedecké a plnotextové informačné zdroje môžu naše vedecké knižnice ponúknuť pre
vedeckú, odbornú a študentskú komunitu v porovnaní s akademickými knižnicami a aký
atraktívny a súčasným nárokom používateľov odpovedajúci je automatizovaný systém
knižnice slúžiaci na vyhľadávanie a prístup k požadovaným zdrojom.
Naša knižnica sa v súčasnosti nachádza na maxime počtu študijných miest v knižnici na
Hlavnej 10, ktorú návštevníci radi využívajú aj vzhľadom k jej výhodnej polohe. Ďalšie miesta
je možné vytvoriť až po komplexnej rekonštrukcii tejto budovy vrátane zmeny funkčnej
dispozície, ktorá umožní prenesenie zvyšných študovní a služieb z Pribinovej ulice, rozšíri
kapacitu voľne prístupného fondu a študijných miest a umožní nasadenie moderných
technológií pre vykonávanie samoobslužných funkcií.
Dlhodobé udržanie si používateľov zostáva jednou z priorít našej knižnice.
Hlavné skupiny používateľov
Knižnica
poskytuje
knižnično-informačné
služby
registrovaným
používateľom
i neregistrovaným návštevníkom. Používateľské zázemie je veľmi rozmanité, používatelia
knižničných služieb prichádzajú zo všetkých košických univerzít, stredných, základných
a iných škôl, vedeckých a výskumných ústavov. Tvoria ho pedagógovia a študenti všetkých
typov škôl, vedeckí pracovníci, zamestnanci štátnej správy, rôznych významných
ekonomických i podnikateľských subjektov, ekonómovia, právnici, podnikatelia a iná
odborná verejnosť.
a. Veková skladba používateľov
Aj v roku 2019 tvorili viac ako tretinu (36 %) používatelia vo veku 20-25 rokov25. Počet
používateľov vo veku 26-35 rokov tvoril skoro ďalšiu štvrtinu 22 %26 a vo veku 36-45 rokov
12 %27. O dve percentá narástol počet používateľov vo veku 15–19 rokov, ktorí tvorili 9 %28.
Počet používateľov vo veku 46-55 rokov ostal oproti minulému roku nezmenený 8 %29.
b. Kategórie používateľov
Podiel vysokoškolských študentov zostal v roku 2019 nezmenený. Študenti VŠ tvorili 42 %
všetkých používateľov. Medziročný rozdiel medzi počtom vysokoškolských študentov
a absolventov VŠ štúdia aktívne využívajúcich služby knižnice vzrástol na 20 %. Opäť sa tým
potvrdil odhad, že minimálne 1/5 našich aktívnych používateľov využíva služby knižnice
výhradne kvôli štúdiu. Takmer ďalšiu pätinu aktívnych používateľov tvoria študenti
a absolventi stredných škôl.

23

„Analýza zistení o stave školstva na Slovensku“ dňa 21.11.2019 na TU v Košiciach prezentovaná
Iniciatívou za zmenu školstva na Slovensku: To dá rozum
24
Verejných, akademických alebo inštitucionálnych
25
Rok 2018 38 %, rok 2017 37,4 %, rok 2016 46 %, rok 2015 47 %
26
Rok 2018 24 %, rok 2017 24 %, rok 2016 20 %, rok 2015 21 %
27
Rok 2018 12 %, rok 2017 13 %, rok 2016 13 %, rok 2015 12 %
28
Rok 2018 7 %, rok 2017 9 %, rok 2016 6 %, rok 2015 5 %
29
Rok 2018 8 %, rok 2017 8 %, rok 2016 7 %, rok 2015 7%
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Hlavným dôvodom, prečo študenti využívajú knižnicu, je najmä jej poloha v centre mesta,
tiché študijné miesta v hlavnej študovni odbornej literatúry a otváracie hodiny, ktoré sme
v druhom polroku 2019 predĺžili vo večerných hodinách o 30 minút. Jedine tieto prednosti
nás odlišujú od akademických knižníc, ktoré sú v porovnaní s našou knižnicou modernejšie,
lepšie technologicky vybavené (RFID technológie, sieťové kopírovacie zariadenia, prístup
k EIZ a podobne) a disponujú väčším množstvom študijnej literatúry.
Graf 2 Skladba používateľov podľa veku

Graf 3 Skladba používateľov podľa kategórie
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Badáme tiež zvýšený záujem o našu knižnicu zo strany zahraničných študentov, ktorí
prichádzajú do mesta študovať v rámci programu ERASMUS alebo cez iné výmenné
programy. Aj v ich prípade ide o miesta pre štúdium, pripojenie na WiFi, možnosť v knižnici
sa stretávať a komunikovať – podobne, ako je to v mnohých najmä kampusových knižniciach
v zahraničí.
2.2.2 Návštevnosť knižnice
V roku 2019 fyzicky navštívilo knižnicu 88 973 používateľov a návštevníkov; 7709 ľudí prišlo
kvôli podujatiam a akciám organizovaných v našich priestoroch.
Napriek väčšiemu počtu organizovaných podujatí30 sme v knižnici zaznamenali štvrtinový
pokles návštevnosti oproti roku 201831. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že
v Košiciach je množstvo kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií s atraktívnymi priestormi, pre
ktoré sú výstavy alebo odborné podujatia ich hlavnou činnosťou a ktoré zamestnávajú
profesie s tým súvisiace (napr. muzeálni pedagógovia). Naša knižnica kapacitou
i vybavením svojich priestorov (najmä KVC pre max. 80 návštevníkov) nemôže týmto
konkurovať, napriek tomu pripravované podujatia u nás majú svoju stálu klientelu; súčasne
sa na ne snažíme pritiahnuť aj mladšie ročníky. Modernizácia prezentačnej techniky v KVC
je jednou z našich priorít do blízkej budúcnosti. Taktiež veríme, že k zvýšeniu návštevnosti
podujatí prispeje aj modernizácia interiéru InfoUSA a Nemeckej knižnice.
Aj v minulom roku prevažovala virtuálna návštevnosť. Hoci sme na jednej strane
zaznamenali nárast v návštevnosti online katalógov, na strane druhej poklesla návštevnosť
webového sídla knižnice. Redizajn a obsahová inovácia našej webovej stránky je ďalšou
našou prioritou, ktorú chceme riešiť v rámci prioritného projektu v roku 2020.
Graf 4 Návštevnosť v rokoch 2018 – 2019

30
31

V roku 2019: 376 podujatí, v roku 2018: 319 podujatí
V roku 2018: 10 490 návštevníkov podujatí
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Tab.4 Návštevnosť knižnice

Ukazovateľ

Skutočnosť Kontrakt/Plán

Aktívni používatelia (kontrakt)
Počet návštevníkov spolu
Fyzický počet návštevníkov
z toho:
- návštevníci, ktorý boli poskytnuté služby onsite vrátane študovní
- návštevníci podujatí
Počet návštevníkov on-line:

%
plnenie

4 893

5 000

97,9

476 932

330 000

144,6

88 973

100 000

89,0

81 264
7 709

92 500
10 500

87,9
73,4

387 959

330 000

117,6

114 866
273 093

110 000
230 000

104,4
118,7

z toho:
- návštevníci webového sídla
-

návštevníci v katalógoch

Graf 5 Formy návštevnosti
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2.2.3 Výpožičné služby
V roku 2019 zaznamenala knižnica v porovnaní s rokom 2018 pokles absenčne i prezenčne
vypožičaných dokumentov.
Jedným z dôvodov je aj stále sa rozširujúci počet neobmedzene dostupných elektronických
dokumentov, najmä študijnej literatúry vydávanej univerzitnými vydavateľstvami a prístup
k EIZ pre študentskú, odbornú i vedeckú komunitu, ktorá tvorí väčšiu časť našej klientely.
Tento vývoj bude určite pokračovať, a to aj v súvislosti s publikovaním Open Access.
Domnievame sa, že menší počet prezenčných výpožičiek súvisí aj s obmedzením služieb
v priebehu letných mesiacov v niektorých študovniach z dôvodu ich sťahovania alebo
rekonštrukcie (Nemecká knižnica, InfoUSA, Bibliotheca Cassoviensis, Študovňa noriem
a patentov)32. Veríme však, že ich presťahovanie a modernizácia priestorov prispejú
v budúcnosti k lepšej návštevnosti.
Graf 6 Vývoj absenčných a prezenčných výpožičiek 2015 – 2019

a. Absenčné výpožičné služby
V roku 2019 bolo z fondu knižnice a prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby,
absenčne vypožičaných 141 491 dokumentov. Od používateľov sme prijali 62 736
žiadaniek, o 2 086 viac ako v roku 201833.
Pre zvýšenie komfortu našich čitateľov sme v minulom roku zaviedli absenčné výpožičky aj
na vybrané tituly periodík. Napriek tomu sa nám v absenčných výpožičkách v roku 2019
nepodarilo udržať ich úroveň v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

32
33

Zrušenie Študovne turizmu nemá na návštevnosť žiadny vplyv (2 návštevníci v roku 2018)
10 125 žiadaniek bolo podaných na obsadené (najviac využívané) dokumenty
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Tab.5 Absenčné výpožičky v roku 2019

Absenčné výpožičky
Výpožičný pult a študovne vrátane MVS iným
knižniciam (cez KIS)
Aktívna MVS a MMVS z iných knižníc
(neevidovaná cez KIS)
Prolongácie (cez KIS)
Stredisko VTI - Firemná literatúra
(neevidované cez KIS)
Nemecká knižnica (cez KIS)
ABSENČNE SPOLU

Skutočnosť

Plán

%
plnenie

64 414

70 000

92,0

1 024

900

113,8

74 238

70 000

106,0

105

300

35,0

1 710

2 000

85,5

143 200

98,8

141 491

Upomienky, súdne konania, exekúcie
V roku 2019 poslala knižnica 8 514 upomienok34 používateľom. Používatelia nevrátili ani 7
dní po termíne vrátenia 4 579 dokumentov, na ktoré knižnica vystavila 1. upomienky. Z
nevrátených 4 579 dokumentov prebehlo v 232 prípadoch ich vymáhanie súdnou cestou; v
jednom prípade trvalo súdne konania viac ako dva roky. Knižnica podala 10 návrhov na
exekučné podanie.
b. Prezenčné výpožičné služby
Používatelia využívali možnosť prezenčného štúdia v hale prvého kontaktu, čitárni pri
požičovni, študovni odbornej literatúry, študovni časopisov, Študovni historických fondov,
Bibliothece Cassoviensis, Nemeckej knižnici, InfoUSA a Stredisku VTI alebo formou online
prístupov k plnotextovým dokumentom.
c. Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná
služba
Cieľom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) je sprostredkovať používateľom našej
knižnice dokumenty, ktoré sa vo fonde ŠVK v Košiciach nenachádzajú, alebo poskytnúť iným
knižniciam na požiadanie dokumenty z fondu našej knižnice.
V roku 2019 sme pre našich čitateľov vyžiadali z iných knižníc 800 dokumentov; z nich 621
bolo vybavených kladne (77,7 %). Naopak, iným knižniciam sme v minulom roku zapožičali
1566 dokumentov35.
Požiadavky na medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) zabezpečujeme cez
SNK alebo priamo z českých knižníc. V roku 2019 sme zaznamenali zvýšený záujem o
tieto služby. Našim používateľom sme zo zahraničia zabezpečili 78 dokumentov a naopak,
do zahraničia sme poslali 11 dokumentov36.

34

1.upomienka (4579), 2.upomienka (2008), 3. upomienka (1 278), pokus o zmier (649)

35

Rok 2018 MVS iným knižniciam: 1 347 dokumentov
Rok 2018 MMVS z iných knižníc: 53 dokumentov, iným knižniciam: 5 dokumentov

36

17

Tab.6 Prezenčné výpožičky v roku 2019

Prezenčné výpožičky (počet
dokumentov v študovni)

Návštevnosť
(bez podujatí)

Študovňa odbornej literatúry
Študovňa periodík
InfoUSA a študovňa anglického
jazyka
Čitáreň pri požičovni (prízemie):
- príručka konzultantiek
- zviazané časopisy z depozitov

%
plnenie

Skutočnosť

Plán

12 110

56 800

58 000

97,8

5 100

48 208

77 000

62,6

1 865

927

1 500

61,8

23 142
485

20 000
1 000

115,7
48,5

13 530
---

Stredisko VTI

2 314

2 679

10 000

26,8

Nemecká knižnica GI

2 410

3 568

4 000

89,2

Študovňa starých tlačí

220

624

500

124,8

Bibliotheca Cassoviensis

157

175

700

25,0

---

107

400

26,8

---

17

--

--

---

3 255

2 400

135,7

---

139 970

175 500

79,8

Audiovizuálne dokumenty,
multimédiá
Mikroformy
Elektronické dokumenty vrátane
digitálnych
PREZENČNE SPOLU

Celkovo bolo prostredníctvom MVS a MMVS realizovaných 3 411 výpožičiek, čo je nárast
oproti roku 2018 o 310 výpožičiek. V rámci MVS a MMVS spolupracujeme so 150
partnerskými knižnicami.
Tab.7 MVS a MMVS v roku 2019

Ukazovateľ

žiadanky požičané prolong.

MVS a MMVS spolu

2 602

z toho: MVS z iných
knižníc

800

MMVS z iných knižníc
MVS iným knižniciam
MMVS iným knižniciam

2 187
621

(M)MVS (M)MVS
%
(M)MVS SPOLU
plán
plnenia

1 135

2 276

3 411

2 900

117,6

325

699

1 024

900

113,8

810

1 577

2 387

2 000

119,4

78
1 802

1 566
11
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Graf 8 Vývoj výpožičiek (M)MVS v rokoch 2015 – 2019

Pracoviská knižnice poskytujúce výpožičné služby
a. Študovňa odbornej literatúry (9379 zv. prezenčne a krátkodobo absenčne)
V roku 2019 sme zaznamenali zvýšený záujem zahraničných študentov o využívanie tejto
študovne, aj keď využívajú najmä vlastné učebné texty alebo notebooky. Veľmi však oceňujú
možnosť študovať v tichom prostredí alebo sa stretávať v centre mesta až do večerných
hodín (20:30). Okrem toho využívajú najmä možnosť pripojenia do lokálnej wi-fi siete. Zber
údajov o prezenčných výpožičkách v študovni zároveň ukázal aj zvýšený záujem slovensky
hovoriacich používateľov o odbornú literatúru, z ktorej sa v minulom roku vypožičalo 56 800
dokumentov37.
b. Študovňa časopisov (1467 titulov prezenčne, vybrané tituly absenčne)
V roku 2019 sme zaviedli absenčné výpožičky 20 vybraných titulov časopisov. Kritériom
výberu bol záujem čitateľov o dané tituly a spôsob ich nadobudnutia (časopisy získané
povinným výtlačkom sa nepožičiavajú). Zo študovne časopisov sa absenčne vypožičalo 403
čísel na dobu 7 dní a 48 208 čísel prezenčne. Výrazný pokles prezenčne vypožičaných čísel
časopisov38 bol spôsobený úpravou metódy odhadu, ktorým sa sleduje výber časopisov
z úložných regálov, a tiež trojmesačné letné obmedzenie prístupu do tejto študovne
z dôvodu maľovania a modernizácie interiéru susedného „prechodového“ priestoru InfoUSA.
c. InfoUSA a študovňa anglického jazyka (10 409 zv. prezenčne a absenčne)
Základným poslaním InfoUSA je podporovať vzájomné porozumenie medzi SR a USA. Spolu
s InfoUSA v Banskej Bystrici je zaradené do celosvetovej siete poradenských a vzdelávacích
centier American Spaces. Centrum zabezpečuje knižničné činnosti počnúc výberom
dokumentov do fondu až po ich požičiavanie. Knižničný fond prešiel v lete 2019 dôslednou
37
38

Rok 2018: 51 880 prezenčne vypožičaných kníh
Rok 2018: 80 863 prezenčne vypožičaných periodík

19

revíziou a vyraďovaním neaktuálnej a multiplicitnej literatúry. V roku 2019 využilo služby
centra 3713 používateľov a návštevníkov39.
V lete 2019 poskytlo Veľvyslanectvo USA v Bratislave finančné prostriedky na vymaľovanie
týchto priestorov a obmenu interiérového i technického vybavenia. Centrum získalo 10
nových laptopov a wi-fi anténu, ktoré slúžia na vzdelávacie podujatia zamerané na rozvoj
počítačovej a mediálnej gramotnosti. Z dôvodu obmedzenej prístupnosti k fondu
v mesiacoch jún – september 2019 sme zaznamenali len mierny pokles návštevnosti a
výpožičiek z tejto študovne40.
Dôležitou náplňou centra je príprava a realizácia podujatí. V roku 2019 centrum pripravilo
166 podujatí pre 1848 účastníkov41. Pokles počtu účastníkov na podujatiach bol spôsobený
ich charakterom - väčšina z nich bola určená pre špecifické skupiny používateľov, napr.
cyklus podujatí „Angličtina pre novinárov“ určený pre rozvoj jazykových zručností pre
profesionálov, „Coding Club“ zameraný na rozvoj počítačových zručností pre tínedžerky,
„Novinársky krúžok“ určený pre rozvoj základnej počítačovej gramotnosti pre deti
z marginalizovaných rómskych komunít.
Najpočetnejšími podujatiami boli pravidelné
stretnutia účastníkov Filmového klubu a Diskusného klubu, ktoré boli pripravované
a organizované v spolupráci s dobrovoľníkmi.
Vďaka InfoUSA má knižnica prístup k databázam JSTOR, ProQuest Disertations and
Theses, Academic Onfile a Gale in Context.
d. Nemecká knižnica GI (6522 zv. prezenčne a absenčne)
Fondy a služby Nemeckej knižnice súvisia s poslaním materského Goetheho inštitútu, ktorý
propaguje v rámci tejto siete knižníc nemčinu ako cudzí jazyk, nemeckú literatúru a kultúru.
Knižnica sa podieľa na výbere dokumentov do svojho fondu a čiastočne aj na spracovaní
nových prírastkov (nemecké DT, odlišné signatúry). V roku 2019 navštívilo 2410
používateľov a za účelom podujatí 1290 návštevníkov. Knižnica poskytla zo svojich fondov
5982 absenčných výpožičiek (z toho 4286 prolongácií) a 3568 prezenčných výpožičiek, a to
vrátane spoločenských a jazykových hier na spestrenie vyučovania nemeckého jazyka.
Pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích podujatí knižnica intenzívne spolupracuje s Katedrou
germanistiky UPJŠ a Metodicko-pedagogickým centrom v Košiciach. V apríli 2019 knižnica
podpísala zmluvu o dobrovoľníckej činnosti so študentom UPJŠ, ktorý tri mesiace pomáhal
pri organizovaní filmových popoludní a príprave výstav.
Z prioritných projektov MK SR sme získali financie na vymaľovanie jej priestorov, čo bol
veľmi náročný proces vzhľadom k stavu stien a omietok v budove na Pribinovej ulici. Z tohto
dôvodu bola činnosť knižnice obmedzená v mesiacoch jún–september. Financie
nepostačovali na novú podlahovú krytinu, ani na nové interiérové vybavenie knižnice.
Možnosť zásadnej zmeny nastala po rozhodnutí Veľvyslanectva USA v Bratislave obnoviť
nábytok v priestoroch InfoUSA. Vďaka tomu sa Nemecká knižnica spoločne so Strediskom
VTI mohli presťahovať do väčších priestorov; nábytkom z InfoUSA sme nahradili starý
a nemoderný nábytok v Nemeckej knižnici. Presťahovanie do vyhovujúcejších priestorov
ocenili aj naši používatelia.

39

Rok 2018: 5310 používateľov a návštevníkov InfoUSA
Rok 2019: 4302 absenčných výpožičiek (rok 2018: 4964); rok 2019: 931 prezenčných výpožičiek
(rok 2018: 1128 prezenčných výpožičiek)
41
Rok 2018: 150 podujatí pre 2 673 účastníkov
40
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e. Stredisko vedecko–technických informácií (18 000 noriem, 24 456 firemnej
literatúry, 3000 zv. prezenčne)
Stredisko VTI vyvíjalo svoju činnosť aj na základe zmlúv s Úradom priemyselného vlastníctva
SR v Banskej Bystrici o službách pre verejnosť v centre PatLib (súčasť medzinárodnej siete
PatLib). V roku 2019 sme získali prístup do žiadanej databázy STN online, ktorá bsahuje
súbor platných i zrušených slovenských technických noriem.
V roku 2019 si 2314 používateľov prezenčne zapožičalo 2679 a absenčne 105 špeciálnych
dokumentov. V priestoroch strediska využilo prístup na internet 550 používateľov, do
vzdialeného prístupu k EIZ sa prihlásilo 9 nových používateľov, počet vyhľadávaní v EIZ bol
424.
V letných mesiacoch boli služby strediska obmedzené z dôvodu mimoriadnej revízie 121 238
kj, z toho 111 138 firemnej literatúry nachádzajúcich sa v jej priestoroch. Po revízii bolo
vyradených 86 982 zahraničných, neaktuálnych a multiplicitných firemných dokumentov.
Priestory strediska sa zmenšili v prospech priestorov pre Nemeckú knižnicu; získané
personálne kapacity sa využili na iné činnosti knižnice.
f. Študovňa starých tlačí
g. Bibliotheca Cassoviensis (f-g spolu 6230 zv. prezenčne, vybrané tituly
krátkodobo absenčne)
Obsahovo a chronologicky nadväzujúce dokumenty sprístupňované v dvoch oddelene
prevádzkovaných študovniach boli v septembri 2019 zlúčené a presťahované do Študovne
historických fondov a regionálnej literatúry v budove na ul. Pri Miklušovej väznici č. 1. Služby
oboch študovní boli počas sťahovania a reorganizácie fondu pre používateľov neprístupné.
Počas roka obe študovne a neskôr zlúčenú študovňu navštívilo 377 používateľov,
k prezenčnému štúdiu sme im poskytli 799 dokumentov. V študovni je sprístupnená
elektronická databáza ARCANUM vyhľadávaná najmä historikmi (1322 vstupov a 21 032
zobrazených stránok), samoobslužný skener dokumentov a wi-fi pripojenie, ktoré doteraz
absentovalo. V závere roka sme zaviedli aj možnosť absenčných víkendových výpožičiek
novších dokumentov z fondu študovne a príručných knižníc oddelenia.
h. Študovňa turizmu a miestnej kultúry
Študovňa, organizačne patriaca pod OHF, bola zrušená vo februári 2019 nielen z dôvodu
nízkej návštevnosti. V januári 2019 sme zistili, že vlastníkom fondu v študovni je Alpin Bašta
Club, s ktorým bývalé vedenie knižnice podpísalo 15.3.2001 zmluvu o bezplatnej úschove
fondu. Aj napriek tomu, že fond nepatril knižnici, všetky dokumenty boli zaevidované do
prírastkových zoznamov našej knižnice a skatalogizované do databázy knižničného fondu.
Vlastníka fondu sme oslovili so žiadosťou o bezplatný prevod týchto publikácií do nášho
fondu, s čím nesúhlasil (s výnimkou časopisov). Vyraďovacia komisia knižnice preto
odsúhlasila vrátenie dokumentov umiestnených v študovni vlastníkovi, a to na základe
uzavretého Dodatku č.1 k zmluve o úschove zo dňa 7.2.2019.
Zrušenie tejto študovne nepredstavuje pre knižnicu veľkú stratu; študovňa bola situovaná do
nevhodných priestorov budovy na Pribinovej ulici a využívaná len minimálne. Je len škoda,
že zamestnanci knižnice minuli časť svojej pracovnej kapacity zbytočne nielen na evidenciu
fondu a jeho katalogizáciu, ale následne aj na odovzdávajúco - preberajúcu revíziu,
vyraďovanie a odpis z prírastkových zoznamov a databázy KIS.
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2.2.4 Konzultačné a rešeršné služby. Prístup na internet.
Na poskytovaní konzultačných služieb sa v knižnici podieľa niekoľko pracovísk. V roku 2019
tieto pracoviská poskytli spolu 87 327 informácií rôzneho druhu: 43 032 faktografických,
41 955 bibliografických, pričom 3 759 bolo podaných prostredníctvom e-mailovej
komunikácie.
a. Konzultačné služby
Knižnica poskytuje informácie o službách a fondoch knižnice, vyhľadávaní dokumentov v jej
katalógoch alebo informácie o fondoch spolupracujúcich knižníc. Konzultácie sú poskytované
na viacerých pracoviskách, a to aj v dvojzmennej prevádzke. Požiadavky prichádzajú od
fyzicky prítomných používateľov, telefonicky, e-mailom alebo na facebook.
Referát konzultantských služieb: 16 103 informácií, z toho 2493 e-mailom a 3355
odpovedí telefonicky42
InfoUSA: 779 informácií o fonde centra alebo knižnice, o možnosti štúdia v USA,
štandardizovaných testov a mobilite osôb
Nemecká knižnica GI: 534 konzultácií o fonde Nemeckej knižnice a Nemecku vôbec
Stredisko VTI: 508 konzultácií,
Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry: 170 konzultácií a náročných
bibliografických informácií o historickom fonde, osobnostiach, regionálnych dejinách
poskytnutých on-site v študovni alebo e-mailom
b. Rešeršné služby
V roku 2019 bolo zamestnancom knižnice vypracovaných 286 rešerší s počtom záznamov
9888. Z hľadiska témy boli najviac žiadané rešerše z oblasti sociálnej práce, pedagogiky,
medicíny, ošetrovateľstva, farmácie, psychológie, práva, ekonomiky, manažmentu verejnej
správy, masmediálnej komunikácie a marketingu, histórie, jazykovedy, politológie, ekológie,
životného prostredia. Rešerše boli spracované z databázy KIS3G, portálu knihovny.cz,
a databáz medvik.cz, Infotrac GALE, ScienceDirect, Emerald Insight, Sage Premier,
Springer, Wiley, DOAJ - Directory of Open Access Journals, CEEOL - Central and Eastern
European Online Library). Žiadateľmi o rešerš sú najmä študenti denného a diaľkového
štúdia VŠ (90%), zamestnanci pedagogických inštitúcií, vedeckí pracovníci štátnych inštitúcií
(10%).
Vzdialený prístup do EIZ v SNK prostredníctvom systému Naviga využilo 265 našich
používateľov, ktorí vstúpili do databáz 424 krát43,44.

42

Rok 2018: 15 170 poskytnutých informácií, z toho 2010 e-mailom a 3439 telefonicky
Používatelia sa v ŠVK musia prihlásiť za používateľov SNK (!)
44
EBSCO, ScienceDirect, Emerald Insight, Sage Premier, Springer, Wiley, IET Digital Library
43
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Graf 9 Spracovanie rešerší v IDC v rokoch 2015 – 2019

c. Prístup na internet
Vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu na verejných počítačoch v knižnici využilo
v minulom roku 18 132 používateľov. Hoci počet používateľov využívajúcich túto službu
medziročne výrazne nekolíše, rastie využívanie vlastných mobilných zariadení používateľov
pre vstup do internetovej siete prostredníctvom wi-fi.
Graf 10 Prístup na internet v rokoch 2015 – 2019
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2.2.5

Reprografické služby a digitalizácia

a. Reprografické služby
Knižnica ponúka vyhotovovanie kópií z dokumentov vo fonde knižnice, prípadne
z dokumentov vypožičaných v rámci MVS. Táto služba je zabezpečovaná pracovníkmi
knižnice na kopírovacích zariadeniach pri hale prvého kontaktu, v študovni časopisov a info
USA (Hlavná 10), v Študovni starých tlačí (Pri Miklušovej väznici) a v Stredisku VTI
(Pribinova 1)45. V roku 2019 sme zhotovili pre používateľov 7952 reprografických kópií. Pre
potreby knižnice bolo na kopírovacích zariadeniach jednotlivých pracovísk vyhotovených
19 196 kópií.
Prostredníctvom samoobslužných skenerov v požičovni na Hlavnej ulici a v BC si naši
používatelia vyhotovili samoobslužne 33 239 skenov z knižničného fondu46.
a. Digitalizačné pracovisko
V roku 2019 bolo na digitalizačnom pracovisku spracovaných 63 149 skenov z dokumentov
vo fonde knižnice. Plnenie plánu v oblasti digitalizácie dosiahlo 54,4%, čo bolo zapríčinené
zníženou kvalitou, atypickými rozmermi digitalizovaných objektov, nižším počtom náhrad a
ukončením spracovania firemnej literatúry. Digitalizovali sa hlavne noviny rozmeru A3, často
v zlom fyzickom stave.
Digitalizáciou obalov a obsahov dokumentov z knižničného fondu v počte 19 854 skenov
sme prispeli ku obohateniu informačnej hodnoty nášho online katalógu. Digitalizovali sa
knihy, časopisy, normy a proces digitalizácie sa využíval aj pri náhradách dokumentov. Po
naskenovaní boli digitalizované objekty spracovávané postupne v postprocesingu, kde došlo
k ich úprave a prevedeniu procesu rozpoznávania textu. Z dôvodu ochrany fondov, ako aj
pre účely poskytovania digitálnych dokumentov používateľom, digitalizačné pracovisko v
roku 2019 vyhotovilo 11 948 skenov z kníh a 39 397 skenov zo seriálových dokumentov.
Digitalizovali sme aj dokumenty iného charakteru (plagáty, mapy, pôdorysy) pre partnerské
organizácie ako Východoslovenské múzeum a Štátny archív v Košiciach.

2.3 Bibliografická a výskumná činnosť
Knižnica je od roku 2009 držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum
vydaným MŠVVaŠ. Bibliografická a výskumná činnosť bola vykonávaná najmä na OHF.
Odborní pracovníci oddelenia sa aktívne zúčastnili viacerých odborných podujatí doma i v
zahraničí, na ktorých prezentovali výsledky svojich výskumov a taktiež participovali pri
príprave odborných podujatí a výstav organizovaných našou knižnicou.
a. Referát starých tlačí
V sledovanom období pracovníci referátu bibliograficko-analytickým popisom spracovali 772
bibliografických záznamov o starých tlačiach. Pozornosť bola zameraná predovšetkým na
slovacikálne (územne a jazykovo) dokumenty s vročením do 1918 a tlače 16. a 18. storočia
neslovacikálneho charakteru.
Knižnica je riešiteľom celoslovenskej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných
na území Slovenska. Pripravovaná XI.B časť tejto edície bude zahŕňať diela zachované
45
46

Pri Miklušovej väznici 229 kópií, Hlavná 26 801 kópií, Pribinova 118 kópií
Bibliotheca Cassoviensis 918 skenov, Hlavná 32 321 skenov
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v knižniciach na území mesta Košice. Ich bibliografické spracovanie bolo v závere roka
ukončené; v roku 2020 budeme pracovať na zostavení tlačeného katalógu s príslušnými
registrami. Pri všetkých bibliografických záznamoch sa priebežne vykonáva redakcia
záznamov, verifikácia a dopĺňanie údajov na základe nových výskumov, prelinkovanie
konvolútov v databáze historického fondu a priradzovanie zaujímavého obrazového
materiálu k záznamom. Všetky spracované tituly sú online prístupné v elektronickom
katalógu knižnice v databáze HIS.
V roku 2019 prebiehali práce na zostavovaní publikácie Bibliografia periodík vydaných do
roku 1918 v historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach – korektúry,
editovanie textu, vypracovanie miestneho a názvového registra. Katalóg na 586 stranách
prináša prehľad o 1289 tituloch periodickej tlače z uvedeného historického fondu.
b. Referát retrospektívnej bibliografie
V rámci úlohy Národná článková retrospektívna bibliografia 1901 – 1918 referát excerpuje
periodiká vydávané v historickom regióne Spiša a Gemera - spolu bolo za sledované
obdobie spracovaných 449 bibliografických záznamov.
Vzhľadom k rozpracovanosti i získanému materiálu sa v druhom polroku pracovníci zamerali
predovšetkým na biografický výskum v súvislosti s prípravou ďalších pokračovaní dvoch
publikácií: Lexikón Košičanov a Dejatelia východného Slovenska. V sledovanom období
prebiehal archívny výskum, vyhľadávanie a dopĺňanie informácií z publikovaných zdrojov,
priebežne sa vykonávala aj obsahová a jazyková redakcia pripravovaných titulov. V prípade
oboch publikácií bude nutné zosúladiť zverejnenie osobných údajov osôb obsiahnutých
v publikáciách s legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov a GDPR.
Oddelenie pripravilo v roku 2019 tieto podujatia:








kolokvium Eugen Bárkány 1887–1967 v spolupráci so Židovským kultúrnym
inštitútom v Bratislave, ktoré odbornej verejnosti priblížilo tohto významného
zberateľa, staviteľa, maliara pochádzajúceho z východného Slovenska (KVC, 21.
január 2019),
medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko a prvá svetová vojna, organizovanú
v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy; na konferencii odznelo 17
prednášok 20 odborníkov (KVC, 22. február 2019),
výstavu V čase a priestore venovanú životu a tvorbe piatich generácií košických
staviteľov a projektantov z rodín Forgách, Rešatko a Slafkovský (KVC, vernisáž 16.
októbra 2019),
putovnú výstavu Košická bohéma na stránkach časopisu Kassai Szinházi Ujság,
ktorá bola v mesiacoch január–máj 2019 inštalovaná v Múzeu Ottó Hermana v
maďarskom meste Miškovec a v decembri v Divadle Thália v Košiciach.

OHF pracovalo od polovici roka 2019 na príprave podkladov k pripravovanému projektu
„Vizsolyská biblia“, na ktorom pracujeme spoločne s maďarským partnerom Reformovanou
farnosťou vo Viszoly. Cieľom projektu je predstavenie tejto unikátnej biblie, ktorú uchovávajú
obaja partneri projektu, v rôznych formách – tlačenej i digitálnej, prezentovanej modernými
technologickými nástrojmi. Formálnu prípravu projektu sme zadali projektovému manažérovi
(práca na dohodu). Projekt bude podaný do konca februára 2019 do grantového programu
Interreg SK-HU (P04 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb
žijúcich v pohraničnej oblasti).
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2.4 Edičná činnosť
V roku 2019 knižnica vydala alebo sa podieľala na vydaní týchto publikácií:
CSÁJIOVÁ, Alžbeta et al. (eds.). Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v historickom
fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach. Košice: Štátna vedecká knižnica v
Košiciach, 2019. 568 s. ISBN 978-80-85328-72-1.
FICERI, Ondrej (ed.). Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku
1914 – 1923. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Spišská Nová Ves: Múzeum
Spiša, 2019. 172 s. ISBN 978-80-85328-71-4.
SLEZÁKOVÁ, Daniela a Eleonóra BLAŠKOVÁ. V čase a priestore: výstava venovaná životu
a tvorbe piatich generácií košických staviteľov a projektantov z rodín Forgách, Rešatko (aj
Resatkó) a Slafkovský. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2019. 36 s.
2.5 Vzdelávacie, odborné a kultúrno-spoločenské podujatia
Okrem knižnično-informačných služieb sa knižnica venuje aj organizovaniu podujatí pre
odbornú i laickú verejnosť, najmä vo forme výstav, prednášok, konferencií, diskusných
klubov, filmových klubov, literárnych klubov, prezentácie nových kníh a podobne. Pre tieto
aktivity má vytvorené priestorové podmienky - jej súčasťou sú Kultúrno-vzdelávacie centrum
alebo Školiace stredisko na Pribinovej ulici. Vzdelávacie aktivity prebiehajú najmä
v InfoUSA alebo Nemeckej knižnici GI: ide o podujatia pre pedagógov a študentov
anglického a nemeckého jazyka.
Vzdelávaciu funkciu plní knižnica aj podporou zvyšovania informačnej gramotnosti formou
informačnej prípravy pre študentov stredných a základných škôl. V porovnaní s rokom 2018
mierne stúpol záujem o hodiny informačnej výchovy, počas ktorých sa študenti oboznámili so
službami a fondmi knižnice, možnosťou využívania informačných zdrojov a výpočtovej
techniky v knižnici.
V roku 2019 pripravila knižnica 376 odborných, vzdelávacích a kultúrnych podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 7 709 návštevníkov.
Podujatia odborne alebo organizačne pripravovali zamestnanci niekoľkých oddelení (OHF,
OSFaS). V októbri 2019 bola organizácia podujatí presunutá na útvar Kancelárie riaditeľa,
ktorý bol personálne posilnený o pol úväzku, a to aj z toho dôvodu, aby sa podujatia mohli
organizovať centrálne, profesionálnejšie a aj vo večerných hodinách, kedy je ich návštevnosť
vyššia. Z radov zamestnancov totiž nebol veľký záujem zostávať v práci kvôli podujatiam
organizovaných externými subjektmi do večerných hodín, resp. do ukončenia akcií.
Osobitnú pozornosť sme venovali podujatiam v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci
2019. Pre verejnosť sme o.i. pripravili Deň otvorených dverí študovne starých tlačí a referátu
reštaurovania a konzervovania, ktorého sa zúčastnilo 151 záujemcov, najmä študentov.
Priblížili sme im zaujímavosti z historického fondu so zameraním na dokumenty o jubilujúcej
Matici slovenskej, ukážky reštaurovania dokumentov, sadzbu písmen a starú techniku
tlačenia textov na historickom tlačiarenskom lise.
Zoznam podujatí obsahuje Príloha č. 2 tohto dokumentu.
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2.6 Knižnično-informačné technológie
Prevádzku informačných technológií knižnice zabezpečoval úsek informačných technológií
(ÚIT), a to s dôrazom na minimalizovanie výpadkov, zabezpečovanie informačnej
bezpečnosti a zavádzanie nových technológií. Ďalej ÚIT zabezpečoval spracovanie rešerší47,
ochranu fondov digitalizovaním dokumentov a sprístupňovaním objektov užívateľom podľa
platných zákonov SR48, zabezpečoval náhrady dokumentov a rozmnožovanie tlačív.
a. Prevádzka KIS
Knižnica využíva ako knižnično-informačný systém Aleph 500 23.2.0. Systém je
prevádzkovaný na serveri IBM System x3550 M349; ako operačný systém je použitý open
source systém Centos 7. Zálohovanie systému prebieha v intervale 24 hodín. Zálohy sú
uložené na lokálnych ako aj sieťových diskoch systému NAS. Štvrťročne sa testujú zálohy
pre úplnú obnovu systému.
V roku 2019 sme začali používať pri spracovaní kníh formát MARC21 s interpretáciou
pravidiel RDA. K možnosti preberať záznamy z českých knižníc sme pridali možnosť
lokalizácie a preberania bibliografických záznamov z databázy KIS3G, a to pre knihy
a seriály.
b. Prevádzka počítačov, serverov a sieťovej infraštruktúry
V hosťovskej sieti je prístupných 45 PC pre používateľov. Na pripojenie mobilných zariadení
našich používateľov je nasadených 11 wifi access pointov. Kontrola prístupov do wifi siete je
zabezpečená open source systémom Packetfence 9.1. V domácej sieti je pre pracovné účely
k dispozícii 85 PC a notebookov. V roku 2019 sme vykonali update a upgrade všetkých PC a
notebookov na operačný systém Windows 10 64bit verzia. Týmto krokom sa dosiahla
jednoduchšia správa a nasadzovanie aktualizácií programov. Počas roka boli realizované
pravidelné profylaktické prehliadky výpočtovej techniky. Nastavili sme automatické
zálohovanie dát zamestnancov a zálohy sa ukladajú na sieťových diskoch systému NAS.
Na plynulosť prevádzky systémov dohliada monitorovací systém Zabbix. V prípade výpadku
sledovaných služieb zasiela upozornenia formou e-mailu alebo sms správ. Zrealizovali sme
aktualizáciu systému Zabbix na verziu Zabbix 4.2. Na inventarizáciu nasadeného hardware a
software sa používajú systémy OCS a GLPI. Rovnako aj tu došlo k aktualizácii systémov
na najnovšie verzie OCS 3:2 GLPI 9.4.4.
Rozšírili sme sieťovú infraštruktúru pobočiek na uliciach Pribinova 1, Miklušova 1 a Hlavná
10 z dôvodu reorganizácie pracovísk.
Z dôvodu realizácie prác na susednej budove našej pobočky na Hlavnej 10 a nutnosti
prekládky optického kábla bola vybudovaná nová trasa optického pripojenia medzi budovami
na Hlavnej a Pribinovej50. Nové optické pripojenie realizovala firma SWAN a návrh trasy bol
realizovaný v spolupráci so zástupcom knižnice.
V budove knižnice na Miklušovej 1 bola realizovaná technologická zmena optického
pripojenia. Dôvodom zmeny bola modernizácie infraštruktúry prevádzkovateľa (SANET).
Rýchlosť pripojenia sa po modernizácii zvýšila zo 100Mb na 1Gb, pričom cena za
poskytované služby sa nezmenila.
47

Informácie v časti 2.2.4
Informácie v časti 2.2.5
49
Server bol zakúpený v roku 2012
50
Nové optické vedenie je dočasné, na trvalo riešení sa s vlastníkmi susedného objektu dohodneme
po ukončení rekonštrukcie ich objektu
48
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Zrealizoval sa nákup výpočtovej techniky:
 7 x PC a monitor pre účely obnovy zastaranej techniky
 3 x notebook pre účely obnovy zastaranej techniky
 1 x multifunkčné zariadenie A4
 1 x POS tlačiareň
 1x mini PC pre kiosk
 1x server pre obnovu servera mailových služieb
c. Prevádzka systému pre evidenciu dochádzky
V septembri 2019 sme nasadili systém pre evidenciu dochádzky (EDS). Dodávateľ SystemIS nám dodal 3 terminály, software pre server, 12 licencií softvéru pre klientov, 80 ID kariet,
zrealizoval práce a úvodné školenia pre správcov systému. Školenia zamestnancov na
úrovni užívateľ a administrátor zrealizovali vyškolení správcovia systému. Systém bol dva
mesiace prevádzkovaný v testovacom režime a následne v novembri 2019 nasadený do
ostrej prevádzky.

2.7

Správa budov

Jednou z priorít po nástupe nového vedenia knižnice bolo prijatie zamestnancov pre správu
a prevádzku budov a v budúcej organizačnej štruktúre zriadenie nového oddelenia pre túto
agendu. Dôvodom pre toto rozhodnutie bolo zistenie stavu spravovaných objektov, ktoré
vyžadovalo nielen ich údržbu, ale aj ich ďalšiu podrobnú obhliadku alebo aj posúdenie zo
strany certifikovaných odborníkov.
Začiatkom roka 2019 knižnica spravovala šesť objektov51 a v jednom objekte bola
v prenájme52. Štyri z objektov53 sú národnými kultúrnymi pamiatkami, pri údržbe alebo
oprave ktorých je potrebné požiadať o súhlas Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ).
V piatich zo spravovaných objektov sa nachádzali depozity knižničného fondu, a to vrátane
prenajatého objektu na Pasteurovom námestí.
O stave jednotlivých budov, nevyhnutnosti ich sanácie, opravy alebo rekonštrukcie sme
informovali zriaďovateľa v období od decembra 2018 do decembra 2019 písomne
niekoľkokrát. Preto v tomto dokumente len stručne zhrnieme základné informácie
a činnostiach, ktoré sme v daných objektoch v roku 2019 riešili z hľadiska správy, údržby a
prevádzky.
2.7.1 Pasteurovo námestie
Knižnica mala tento sklad civilnej obrany v obytnom dome prenajatý od mesta Košice od
roku 1978. Z dôvodu vysokého zaplesnenia knižničného fondu umiestneného v tomto
priestore musela tento knižničný fond vyradiť a zlikvidovať ako biologický odpad54. Knižnica
ukončila zmluvu o prenajatí týchto priestorov ku dňu 30.6.2019.

51

Hlavná 10, Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, Zvonárska 19, Zvonárska 21, Krásna nad
Hornádom
52
Pasteurovo námestie
53
Hlavná 10, Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, Zvonárska 21
54
Ďalšie informácie v časti 2.1.3
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2.7.2 Krásna nad Hornádom
Predaj tejto nehnuteľnosti, nevyužívanej knižnicou od roku 2001, prebiehal podľa platnej
legislatívy o správe majetku štátu a usmernení MK SR osobitným ponukovým konaním
prebytočného hnuteľného majetku. Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
v prospech nového majiteľa bol povolený a nadobudol právoplatnosť 18.6.2019.
2.7.3 Hlavná 10
Hlavná 10 je ústrednou budovou knižnice, kde sa sústreďuje väčšina knižnično-informačných
služieb a študovní. Priestory v tejto budove má aj administratívne a technicko-správne
zázemie knižnice, nachádza sa tu hlavný server a pracovisko pre zabezpečenie prevádzky
a správy informačných technológií. V okolí priestorov vstupnej haly a v suterénnych
priestoroch sa nachádza takmer 177 000 verejne neprístupných zväzkov.
V roku 2019 sa na/v budove realizovali tieto činnosti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Oprava dažďového zvodu z ul. Vrátna
Vymaľovanie priestorov InfoUSA55
Projektová dokumentácia vrátane realizácie zariadenia interiéru InfoUSA56
Prekládka optického kábla prepojenej optiky medzi objektmi Hlavná 10 a Pribinova 1
Prípravná dokumentácia zamerania a obnovy okien
Projektová dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu
Projektová dokumentácia vetrania a klimatizácie vstupnej haly
Dodávka a montáž vetrania a klimatizácie vstupnej haly
Dochádzkový systém knižnice
Prasknutie ihlanu nad kupolou po krupobití – ohlásenie poistnej udalosti
Maľovanie dvoch kancelárií, kúpa kobercov a podlahovej krytiny, dvierka na skrine,
zasadací stôl
Výmena nefunkčného radiátora

2.7.4 Pribinova 1
Na Pribinovej sa nachádza Nemecká knižnica GI a Stredisko VTI, odborné pracoviská pre
akvizíciu a spracovanie dokumentov, ako aj Digitalizačné pracovisko. Väčšiu časť objektu
tvoria depozity v nevyhovujúcom stave s takmer 730 000 zväzkami.
V roku 2019 sa na/v budove realizovali tieto činnosti:
1
2
3
4
5
6
7
8

55
56

Stavebno-technický posudok strechy KVC
Oprava zatekajúceho svetlíka KVC z exteriéru a z interiéru
Otlčenie omietok, nanesenie nových omietok a vymaľovanie Nemeckej knižnice
Nákup kobercov a čistiacich rohoží do Nemeckej knižnice, dvoch kancelárií a na
vstupe do budovy
Oprava dažďových zvodov, čistenie dažďových žľabov, výmena a doplnenie strešných
škridlí
Projektová dokumentácia elektroinštalácie v Nemeckej knižnici, realizácia
elektroinštalácie, rozšírenie dátových sietí
Inštalácia umývačky riadu a stolárska úprava rautového pultu (záchytná bariéra) v
KVC
Oprava výťahu pre vozičkárov

Financovalo Veľvyslanectvo USA v Bratislave
detto
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2.7.5 Pri Miklušovej väznici 1
V objekte sa nachádza Študovňa historických fondov a v lete presťahovaná študovňa
regionálnej literatúry, príručná knižnica historických fondov, pracoviská bibliografov,
Reštaurátorská a konzervátorská dielňa.
V roku 2019 sa na/v budove realizovali tieto činnosti:
1
2
3
4
5
6
7
8

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie hlavnej budovy
Projektová dokumentácia ústredného kúrenia hlavnej budovy
Rekonštrukcia
vykurovacieho
systému
vrátane
dodávky
plynového
v reštaurátorskej dielni
Statický posudok na reštaurátorskú dielňu
Montáž a dodávka analógového systému videovrátnik
Rozšírenie priechodnosti optického vedenia, dátových a elektrických sietí
Výmena dvojkrídlových dverí
Koberec, žalúzie a osvetlenie do študovne, zriadenie kuchynky

kotla

2.7.6 Zvonárska 19
Na Zvonárskej 19 sa nachádzajú depozitné sklady v počte viac ako 195 000 zväzkov
v nevyhovujúcich podmienkach. Nachádza sa tu aj pracovisko údržbára a garáže.
V roku 2019 sa na/v budove realizovali tieto činnosti:
1
2
3

Vyhotovenie geodetického zamerania a zápis do katastra
Znalecký posudok na daný objekt
Vypratanie suterénu po krupobití (s nahlásením poistnej udalosti)

2.7.7 Zvonárska 21
Na Zvonárskej 21 sa nachádzajú v nevyhovujúcich podmienkach depozitné sklady v počte
takmer 7700 zväzkov. Nachádza sa tu aj Knihárska dielňa.
Zo všetkých objektov knižnice sme v priebehu roka vypratávali odpad z budov i z dvorových
častí, odvážali do zberu papier i železo. Na fasády troch budov knižnice a do ich vstupných
priestorov sme inštalovali nové informačné tabule.
Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu všetkých objektov sa vedenie knižnica a zamestnanci
správy budov v roku 2019 zaujímali o možnosť aktívneho zapojenia sa do projektov na
získanie finančných prostriedkov na riešenie ich havarijného stavu, zníženie ich
environmentálnej záťaže, energetickej náročnosti alebo na rekonštrukciu a revitalizáciu
budovy na Hlavnej ulici, aby sa táto historická budova s atraktívnymi priestormi stala
vyhľadávaným vzdelávacím i kultúrnym stánkom pre verejnosť. Bohužiaľ, zatiaľ sa nám
nepodarilo nájsť vyhovujúcu schému grantového programu, podľa ktorej by mohla byť
knižnica oprávneným žiadateľom o grant (nemôže sa uchádzať ani o tzv. nórske fondy, ani
o grant v programe „Obnovme si svoj dom“ alebo grant z Fondu na podporu umenia). Ak sa
knižnica chcela uchádzať o grant na zníženie energetickej náročnosti budovy57, podmienky
stanovené KPÚ boli z hľadiska cieľov grantu neprijateľné. Niektoré výzvy vyžadujú mať
pripravenú a KPÚ schválenú projektovú dokumentáciu vrátane realizačného projektu
s výkazom výmer a rozpočtom. Na tieto účely potrebuje knižnica nemalé finančné
prostriedky vrátane kapitálových, ktoré nie je možné uhradiť z rozpočtu prideleného na bežný
rok. V súvislosti s tým sme požiadali MK SR o zaradenie našich budov medzi objekty –
národné kultúrne pamiatky, ktoré vyžadujú obnovu a o pridelenie ďalších prostriedkov na
posudky, zamerania a projektové dokumentácie.
57

Reštaurátorská a konzervátorská dielňa v mestskej pamiatkovej zóne na Miklušovej ulici 1
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2.8

Riadiaca činnosť

V oblasti riadenia sme sa zamerali na plnenie strednodobých i priebežných úloh, tvorbu
prioritných projektov, kontrolu dodržiavania zákonov a hospodárnosti knižnice, ako
aj prenesenia záverov z porád vedenia do praktickej realizácie.
Pri postupnom preberaní agendy novým vedením knižnice sme v priebehu roka 2019 zistili
množstvo dlhodobo zanedbaných problémov a takých nedostatkov, ktorých riešenie si
vyžadovalo profesionálne právne postupy. Aj z tohto dôvodu spolupracovali v priebehu roka
s vedením knižnice dvaja poradcovia v oblasti právnej a personálnej agendy. V roku 2019
boli priebežne riešené súdne spory týkajúce vymáhania súdnych poplatkov a exekúcií pre
nevrátené vypožičané knihy a neuhradené poplatky za upomienky. Vyriešené boli kauzy
týkajúce sa (1) osobnej pozostalosti po bývalom riaditeľovi knižnice, (2) zmeny na listoch
vlastníctva nehnuteľností, ktoré spravuje ŠVKK, (3) autorské práva k publikácii Lexikón
Košičanov, (4) zmluvná spolupráca o autorských právach pri spolupráci na vydávaní
spoločných publikácií s inými právnymi subjektmi alebo jednotlivcami, (5) riešenie uloženia
optického kábla medzi Hlavnou a Pribinovou a iné. Do roku 2020 prenášame nevyriešené
kauzy týkajúce sa súdneho sporu so Židovskou náboženskou obcou vo veci vydania domu
s pozemkami na Zvonárskej 21, zabraného pozemku na Miklušovej 1 a viac rokov trvajúceho
pracovnoprávneho sporu so zamestnankyňou knižnice. Pracujeme aj na aktualizácii
knižničného poriadku, pri príprave ktorého sme od právnej kancelárie dostali kontroverzný
právny rozbor k možnosti dohadovania sankčných poplatkov.
Na nedostatky v oblasti riadenia a hospodárenia bývalého vedenia knižnice poukázal aj audit
Ministerstva kultúry SR, o ktorý nové vedenie knižnice požiadalo v januári 2019. Výsledkom
auditu nastavenia a efektívneho fungovania vybraných častí riadiaceho a kontrolného
systému a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov je 13 nedostatkov najmä
v oblasti chýbajúcich alebo neaktualizovaných interných predpisov alebo ich
nedodržiavania; rozpory boli aj v takých základných interných predpisoch, akými sú
Organizačný poriadok a Pracovný poriadok knižnice. Odstraňovaním nedostatkov vytknutých
auditom sa vedenie knižnice a jej útvary venovali od septembra do decembra 2019.
Výsledkom je 58 interných riadiacich aktov, ktoré musela knižnica spracovať, pripomienkovať
a schváliť, z toho 22 smerníc, 4 poriadky, 5 pokynov/metodických pokynov, 15 rozhodnutí
riaditeľa, 3 príkazy riaditeľa a 9 štatútov pracovných komisií. Dva najdôležitejšie interné
predpisy, a síce Pracovný poriadok a Organizačný poriadok sa stali účinnými od septembra
2019, resp. januára 2020.
Mnoho nedostatkov sa ukázalo najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia; túto agendu
sme v závere roka začali zabezpečovať externým dodávateľom služieb BOZP a PO.
Nedostatky vyplývajúce z dlhodobého pretrvávania rovnakých po dlhé roky nemenných
postupov sa ukázali aj v oblasti personálnej agendy, riadenia ľudských zdrojov a ochrany
osobných údajov. Správa budov bola zanedbaná nielen procesne, ale aj personálne.
Stálym poradným orgánom riaditeľa je vedenie knižnice. Okrem neho bolo zriadených 9
ďalších poradných orgánov a stálych komisií riaditeľa knižnice, ktorých činnosť vymedzujú
ich štatúty prijaté v roku 2019.
Nové vedenie knižnice podpísalo so zástupcami odborovej organizácie Kolektívnu zmluvu na
rok 2019; v decembri 2019 sa začalo rokovanie o Kolektívnej zmluve na rok 2020.
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie
V zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 18.12.2002 uzavrela Štátna vedecká knižnica
v Košiciach s Ministerstvom kultúry SR na rok 2019 kontrakt č. MK – 5492/2018-421/15214.
Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou knižnice na poskytovanie verejných
služieb a realizáciu odborných knižničných činností58, vedeckovýskumných činností,
sprístupňovaní kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
3.1

Zhodnotenie plnenia kontraktu

K 31.12.2019 knižnica
prostriedkov takto:

napĺňala

ciele, ukazovatele

kontraktu

a čerpanie

finančných

a. V rámci výkonu odborných činností
Kontrakt
Plnenie v %

Zabezpečiť rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 3
000 knižničných jednotiek
úloha plnená na 82,1 %

Zhodnotenie

Nákupom bolo získaných 2462 kj (z toho 2 155 monografií), a to za finančnú čiastku
z bežných rozpočtových prostriedkov 32 376,40 € a prostriedkov prioritného
projektu 08T0106 Akvizícia knižničného fondu. Vo výške 20 000,00 €. Dôvodom
nižšieho plnenia plánu bol (1) nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte na
bežné výdavky, ktoré musela knižnica prednostne vynaložiť neplánovane na
hromadnú likvidáciu skladu periodík na Pasteurovom námestí a ďalšie
nepredvídateľné opravy budov a taktiež (2) skutočnosť, že sme na prioritný projekt
08T0106 Akvizícia knižničného fondu z pôvodne požadovaných 40 000 € získali len
59
20 000 € .

Kontrakt

Spracovať celý prírastok knižničného fondu nadobudnutý rôznymi
formami akvizície do knižničného systému
úloha plnená na 97,7%

Plnenie v %
Zhodnotenie

Z celkového počtu 10 164 nových prírastkov bolo spracovaných v priebehu roka 9
935 kj. Spracovanie prebiehalo plynulo v oblasti monografií; v oblasti periodík bolo
pomalšie z dôvodu presunu zamestnanca na tomto útvare na zastupovanie do
kancelárie riaditeľa na takmer 5 mesiacov.

Kontrakt

Zabezpečiť minimálne 5 000 aktívnych používateľov a 330 000
návštevníkov knižnice, z toho 100 000 fyzicky.
úloha plnená na 97,9 %. resp. 131 %, z toho 89% fyzické návštevy

Plnenie v %
Zhodnotenie

V roku 2019 sme evidovali 4893 aktívnych používateľov, Návštevnosť
predstavovala 476 932 návštev, z čoho bolo 88 973 fyzických. Prírastok nových
čitateľov závisí najmä od počtu prijatých študentov na VŠ v Košiciach, lebo tí tvoria
nadpolovičnú väčšinu našej klientely. Počet návštev sme prekročili najmä v prípade
virtuálnej návštevnosti webových stránok knižnice a online katalógu. Počet
osobných návštev bol ovplyvnený najmä obmedzenou prevádzkou pracovísk
knižnice v mesiacoch jún – september z dôvodu sťahovania študovní a modernizácii
centra InfoUSA.

58

podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o
múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014
Z. z.
59
Za neschválenú čiastku 20 000 € by sme pri priemernej cene knihy 15 € nakúpili cca 1300 kníh.
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Kontrakt
Plnenie v %

Zabezpečiť minimálne 300 000 absenčných a prezenčných výpožičiek
úloha plnená na 93,8 %

Zhodnotenie

V roku 2019 bolo realizovaných 281 461 výpožičiek. Mierny pokles súvisel
pravdepodobne s obmedzenou prevádzkou pracovísk knižnice v mesiacoch jún –
september z dôvodu sťahovania študovní a modernizácii centra InfoUSA, kedy bolo
niekoľko študovní a knižníc uzatvorených pre prezenčné požičiavanie.

Tab. 8

Kontrakt - výkon odborných knižničných činností (v €)

Výdavky na činnosť
v členení podľa
rozpočtovej
klasifikácie:
A
610 - Mzdy, platy,
služobné
príjmy a OOV spolu:

FINANČNÉ KRYTIE
Výdavky celkom

Z prostriedkov zo ŠR

Mim.zdroje

Rozpočtované
príjmy z
financovanej
činnosti

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

772 511

870 792

772 511

870 792

263 294

308 037

263 294

308 037

375 600

467 023

375 600

466 725

-

298

7 333

39 714

7 333

39 714

1 418 738

1 685 566

1 418 738

1 685 268

-

298

-

298

42 000

50 956

v tom:
620 - Poistné a
príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a
služby spolu:
v tom:
640 - Bežné
transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné
výdavky spolu
710 - Obstarávanie
kapitálových aktív
spolu:
v tom:
700 - Kapitálové
výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

108 436

108 436

-

108 436

-

108 436

1 418 738

1 794 002

1 418 738

1 793 704

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2019
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2019 v celých číslach

b. V rámci vedeckovýskumnej činnosti
Kontrakt
Plnenie v %

Zabezpečiť činnosti na 8 vedeckovýskumných projektoch
úlohy kontraktu sa plnia priebežne

Zhodnotenie

Jednotlivé úlohy sa priebežne riešili na OHF a Referáte analytického spracovania
článkov ODSF. Prípravné práce na bibliografii s názvom „Hámre v Čechách a na
Slovensku“ boli ukončené rozhodnutím vedenia knižnice, a to z dôvodu nízkeho
záujmu verejnosti o tlačené tematické bibliografie, nerentabilnosť ich vydávania
a neadekvátne odborné kapacity knižnice pokrývajúce len bibliografickú časť
plánovaného dokumentu.

Kontrakt

Vydať tri publikácie z oblasti knižničného výskumu, vednoodborovej,
personálnej alebo regionálnej bibliografie a biografistiky
úloha plnená na 100%

Plnenie v %
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Zhodnotenie

Knižnica vydala tri tituly: Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v
historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach; publikáciu V čase
a priestore : výstava venovaná životu a tvorbe piatich generácií košických staviteľov
a projektantov z rodín Forgách, Rešatko (aj Resatkó) a Slafkovský; kolektívnu
monografiu v spolupráci s Múzeom Spiša Obce za prevratu : mocenské, etnické a
hospodárske zvraty na vidieku 1914-1923.

Kontrakt
Plnenie v %

Zorganizovať jedno vedecké/ odborné podujatie
úloha plnená na 300 %

Zhodnotenie

V roku 2019 knižnica zorganizovala tri odborné podujatia – kolokvium Eugen
Bárkány – 1887 – 1967; konferenciu Slovensko a prvá svetová vojna; výstavu V
čase a priestore.

Kontrakt

Pri budovaní elektronických bibliografických databáz spracovať 3 500
záznamov
úloha plnená na 91%

Plnenie v %
Zhodnotenie

V roku 2019 bolo spracovaných 3184 bibliografických záznamov, z toho na ODSF
1963 záznamov a na OHF 1221 záznamov o historických tlačiach retrospektívnej
článkovej bibliografie. Plán 3 200 bibliografických záznamov článkov na ODSF bol
splnený na 70,1 % z dôvodu dočasného pozastavenia činnosti referátu analytického
60
spracovania článkov v 2. polroku 2019 .

Tab. 9 Kontrakt - vedecko-výskumná činnosť (v €)
Výdavky na činnosť
v členení podľa
rozpočtovej
klasifikácie:
a
610 - Mzdy, platy,
služobné
príjmy a OOV
spolu:

Výdavky celkom

FINANČNÉ KRYTIE
Z prostriedkov zo
Z mimorozp.
ŠR
zdrojov

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9 000

1 660

9 000

1 660

9 000

1 660

9 000

1 660

v tom:
620 - Poistné a
príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby
spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery
spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky
spolu
710 - Obstarávanie
kapitálových aktív spolu:
v tom:
700 - Kapitálové
výdavky spolu

-

-

600 + 700 SPOLU
9 000
1 660
9 000
1 660
Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2019
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2019 v celých číslach
60

Rozpočtované
príjmy z
financovanej
činnosti

Bližšie informácie v časti 2.1.2
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4. Rozpočet organizácie
Tab. 10 Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31. 12. 2019 (v €)
Schválený Upravený
rozpočet rozpočet Skutočnosť
2019
2019
2019

%
čerpania
4:3

Index
19/18x100
4:1

5

6

Ukazovateľ

Skutočnosť
2018

a

1

2

Príjmy celkom, z toho:

43 140

42 000

48 298

50 956

105,50

118,12

200 Nedaňové príjmy, z toho:

43 140

42 000

48 298

50 956

105,50

118,12

1 040

960

960

1 470

153,13

141,35

39 624

41 040

41 040

39 951

97,35

100,83

6000

6100

101,67

298

3 435

210 Príjmy z vlastníctva majetku
220 Administratívne a iné popl.

3

230 Kapitálové príjmy
290 Iné nedaňové príjmy

2 476

4

138,73

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

1 455 201

1 427 738

1 688 634

1 687 226

99,92

115,94

752 539

772 511

870 792

870 792

100,00

115,71

261 218

263 294

308 037

308 037

100,00

117,92

425 910

384 600

470 091

468 683

99,70

110,04

631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda
a komunikácie

2 577

1 300

2 145

2 145

100,00

83,24

132 269

147 300

155 488

155 488

100,00

117,55

633 Materiál

127 907

89 300

105 922

105 922

100,00

82,81

4 504

3 010

2 267

2 267

100,00

50,33

21 899

23 910

38 891

38 883

99,98

177,56

2 237

2 180

1 781

1 781

100,00

79,62

134 517

117 600

163 597

162 197

99,14

120,58

15 534

7 333

39 714

39 714

100,00

255,66

313

333

313

313

100,00

100,00

Odstupné

3 358

0

17 468

17 468

100,00

520,19

Odchodné

8 036

3 000

19 291

19 291

100,00

240,06

Náhrada príjmu
700 Kapitálové výdavky, z
toho:

3 827

4 000

2 642

2 642

100,00

69,04

9 469

0

109 381

108 436

99,14

1 145,17

710 Obstaranie kapitál. aktív

9 469

0

109 381

108 436

99,14

1 145,17

Výdavky celkom (BV + KV)

1 464 670

1 427 738

1 798 015

1 795 662

99,87

122,60

634 Dopravné
635 Rutinná a štand. údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
640 Bežné transfery, z toho:
Členské príspevky

Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie
BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
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Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2019
Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2019
určené tieto záväzné ukazovatele:

boli

Tab. 11 Prehľad záväzných ukazovateľov k 1.1.2019 (v €)

Ukazovateľ

Klasifikácia

Schválený
rozpočet

Príjmy ŠR celkom (zdroj 111)

kat. 200

42 000

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

kat. 600

1 427 738
1 418 738
772 511
9 000

Limit počtu zamestnancov (prepočítaný)

kat. 610

81

Rozpočtovými opatreniami v počte 13 v roku 2019 došlo k postupnej úprave záväzných
ukazovateľov:
RO č.1 - zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 na financovanie prioritných
projektov na rok 2019 v celkovej sume 59.050 € v prvku programovej štruktúry:
- 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO vo výške 10.000€ na realizáciu prioritného
projektu „Francúzska vojenská misia v Košiciach a vznik ČSR“
- 08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov vo výške 20.000 €
na realizáciu prioritného projektu „Akvizícia knižničného fondu 2019“
- 08T0109 Stratégia slovenského knihovníctva vo výške 29.050 € na realizáciu prioritných
projektov:
1. „Obnova NKP – budovy ŠVK v Košiciach na hlavnej ulici“ 10.000 €
2. „Efektívna bezpapierová knižnica“ 9.050 €
3. „Mediotéka – štúdium a zábava po nemecky“ 10.000 €
RO č.2 - zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná
činnosť vo výške 193.358 €, v tom kat. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 143.281 €
kat. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 50.077 €
RO č.3 - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v kat. 710 o 62.350 € v prvku programovej štruktúry 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva: na realizáciu
prioritného projektu: „ŠVK KE – Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy – NKP“, IA
39708, 60.000 € a na realizáciu prioritného projektu „ŠVK KE – efektívna bezpapierová
knižnica“, IA 39 709, 2.350 €
RO č.4 - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v kat. 710 o 8.000 € v prvku programovej štruktúry 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva: na realizáciu
prioritného projektu: „ŠVK KE – Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy – NKP“, IA
39708, 4.300€ a na realizáciu prioritného projektu „ŠVK KE – efektívna bezpapierová
knižnica“, IA 39 709, 3.700 €
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RO č.5 - zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 630 v prvku programovej štruktúry
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva o 10.000 € na zabezpečuje
financovania kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov – z prioritného projektu
Obnova NKP – budovy ŠVK v Košiciach na Hlavnej ulici na vypracovanie štúdie tepelnej
pohody v rámci daného prioritného projektu
RO č.6 - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v kat. 710 v prvku programovej štruktúry
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva o 10.000 € na vypracovanie štúdie
tepelnej pohody pre projekt Obnova NKP – budovy ŠVK v Košiciach na Hlavnej ulici
RO č.7 - zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 600 na rok 2019 v prvku programovej
štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o 22.544 € na zabezpečenie
realizácie požiadavky na úpravu rozpočtu v súvislosti s odstránením niektorých havarijných
stavov objektov
RO č.8 - zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 600 na rok 2019 v prvku programovej
štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) o 4.500 € na realizáciu
preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové v súvislosti so zabezpečením
dofinancovania rekonštrukcie a modernizácie budovy – NKP na Hlavnej ulici za účelom
riešenia nevhodných tepelných a klimatických podmienok vo vstupnej hale prvého kontaktu,
IA č. 39708
RO č.9 - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v kat. 710 so zdrojom 131I na rok 2019
v prvku programovej štruktúry:
08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva o 4.500 € na dofinancovanie realizácie
rekonštrukcie a modernizácie klimatizácie vo vstupnej hale v budove – NKP na Hlavnej ulici
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť v rámci investičných akcií:
- IA 40847 ŠVK KE – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov vo výške 18.000 € zakúpenie nového motorového vozidla na prevoz dokumentov a materiálu medzi
pracoviskami knižnice a pracovné cesty
- IA 40846 ŠVK KE – Rekonštrukcia a modernizácia objektov v správe ŠVK vo výške
10.286,88 € - rekonštrukcia vykurovacieho systému v reštaurátorskej dielni v objekte Pri
Miklušovej väznici 1
RO č.10 - zníženie rozpočtu bežných výdavkov v kat. 610 na rok 2019 v prvku programovej
štruktúry 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť (zdroj 111) - 45.000 € v prospech kategórie
630 na zabezpečenie realizácie bežných prevádzkových činností +45.000 €.
RO č.11 - zvýšenie záväzného ukazovateľa príjmov štátneho rozpočtu na rok 2019
(zdroj111) o 6.000 €
RO č.12 - zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná
činnosť celkom o 146 € na zabezpečenie vybilancovania kultúrnych poukazov na rok 2019.
RO č.13 - zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v kat. 710 so zdrojom 131I na rok 2019
v prvku programovej štruktúry 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva v rámci
investičnej akcie IA 39708 ŠVK KE –Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy – NKP
a objektov v správe ŠVK o 3.755,86 €
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Prehľad záväzných ukazovateľov po úpravách RO (k 31.12.2019)
Tab. 12

Prehľad záväzných ukazovateľov po úpravách RO k 31.12.2019 (v €)
Ekonomická
klasifikácia

Ukazovateľ

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet
k 31.12.2019

Príjmy celkom (zdroj 111)

200

42 000

48 000

Bežné výdavky spolu (zdroj 111), z toho:
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, z toho:
mzdy a platy (610)

600
600
610
600

1 427 738
1 427 738
772 511

1 688 336
1 639 286
870 792

-------

49 050
10 000
20 000

600

----

19 050

Bežné výdavky 08T 01 spolu
08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov
08T 0109 Stratégia rozvoja slov. knihovníctva
Limit počtu zamestnancov (prepočítaný)

81

81

Kapitálové výdavky spolu, z toho:

710

----

109 381,02

08S 0105
08T 0109
(131I)
08T 0109
(111)

710
710
710

----------

28 286,88
744,14
80 350

( zdroj 131I)
Stratégia rozvoja slov. knihovníctva
Stratégia rozvoja slov. knihovníctva

Záväzný ukazovateľ príjmov stanovený vo výške 42.000 €, ktorý bol v priebehu roka
upravený na 48.000 € dosiahol k 31.12.2019 výšku 50.956 €, čo predstavuje plnenie
záväzného ukazovateľa na 121,3%
Záväzný ukazovateľ čerpania bežných výdavkov v prvku 08S0105 schválený vo výške
1.427.738 € bol v priebehu roka upravený na 1.639.286 € a k 31.12.2019 a vyčerpaný vo
výške 1.639.283 €
Záväzný ukazovateľ miezd a platov schválený vo výške 772.511 € bol k 31.12.2019
upravený na sumu 870.792 € a vyčerpaný na 100 %
Záväzný ukazovateľ bežné výdavky v prvku 08T 01 vo výške 49.050 € bol vyčerpaný vo
výške 47.645 €
Záväzný ukazovateľ kapitálové výdavky vo výške 109.381 € bol k 31.12.2019 vyčerpaný vo
výške 108.436 €.
Limit zamestnancov stanovený vo výške 81 bol dodržaný.
4.1 Príjmy organizácie
Pre rok 2019 bol v oblasti príjmov stanovený minimálny limit vo výške 42.000 €. Ten bol
v priebehu roka upravený na 48.298 € v dôsledku predaja nehnuteľného prebytočného
majetku – bývalého skladu v katastrálnom území Košice Krásna (6.000 €) a v dôsledku
poistného plnenia (298 €). Predmetný predaj sa výraznou mierou podieľal na dosiahnutí a
prekročení príjmov organizácie. Celková výška dosiahnutých príjmov predstavuje 50.956 €,
čo predstavuje plnenie na 105,5%.
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Tab. 13 Príjmy organizácie k 31.12.2019 (v €)

Ukazovateľ (v eurách)

Schválený
rozpočet
2019

Upravený
rozpočet
2019

Skutočnosť
k 31.12.
2019

%
plnenia

1

2

3

3:2

200 Príjmy z rozpočtu organizácie

42 000

48 298

50 956

105,5

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

960

960

1 470

153,1

212003 z prenajatých budov, priestorov a obj.

960

960

1 470

153,1

220 Administratívne a iné poplatky a platby

41 040

41 040

39 950

97,3

222003 za porušenie predpisov

11 040

11 040

10 895

98,7

223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb

30 000

30 000

29 055

96,9

230 Kapitálové príjmy

---

6 000

6 100

101,7

290 Iné nedaňové príjmy

---

298

3 436

1153,0

292012 z dobropisov

---

---

3 100

292017 z vratiek

---

---
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292006 z náhrad poistného plnenia (zdroj 72e)

---

298

298

100,0

P.č.

Tab. 14 Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností (v €)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností/produktov k 31.12.2019
Skutočnosť
%-tuálny
Produkt/činnosť
ek.klas..
(€)
podiel
príjmy spolu
200
50 956
100,00
ročné zápisné čitateľov
223001
24 443
47,97
Upomienky
222003
10 314
20,24
predaj kapitálových aktív
231
6 100
11,97
ostatné (dobropisy, úroky, poistné plnenie)
22...29..
3 449
6,77
kopírovanie, väzba
223001
1 851
3,63
Rešerše
223001
1 694
3,32
Prenájom
212003
1 470
2,88
zberné suroviny
223001
767
1,50
za stratu diela
222003
567
1,11
edičná činnosť
223001
301
0,59
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Graf 11 Štruktúra príjmov organizácie

Štruktúra príjmov k 31.12.2019

1

78
4 56

2

9

3

10

4

3

5
6
7

2

1

8
9
10

Prehľad dosiahnutých príjmov podľa mesiacov je nasledovný
mesiac
január
február
marec
apríl
Máj *
jún

príjmy v €
3 924
3 577
3 838
4 072
11 710
2 689

príjmy v €
2 733
1 236
2 926
6 205
4 421
3 625

mesiac
Júl
august
september
október
november
december

Poznámka * vrátane príjmov z predaja nehnuteľnosti Krásna nad Hornádom 6.800 €

Tab. 15 Vývoj vlastných príjmov (kat. 200)

2014
*

2015
**

2016
***

2017
****

2018
*****

2019
******

Nedaňové príjmy - rozpočet

51 724

48 600

42 000

42 880

42 000

48 298

Nedaňové príjmy - skutočnosť

55 095

49 853

42 898

47 433

43 140

50 956

Ukazovateľ (v €)

Poznámka: + kultúrne poukazy v hodnote * 303 €, **278 €, ***246 €,****206 €, *****178 €, ****** 146 €

Mimorozpočtové príjmy
V roku 2019 získala organizácia mimorozpočtové zdroje (zdroj 72e) v hodnote 298,34 € ako
náhradu z poistného plnenia v dôsledku vytopenia suterénnych skladových priestorov
objektu na Zvonárskej ul. 19.
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4.2 Výdavky organizácie
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
K 31.12.2019 organizácia čerpala bežné a kapitálové výdavky v tomto členení:


Bežné výdavky (prvok programovej štruktúry 08S0105)

Tab. 16

Prehľad čerpania bežných výdavkov
%
čerpania
Skutočnosť
31.12. 2019 uprav. R.

Schválený
rozpočet
2019

Upravený
rozpočet
2019

610..Mzdy, platy a OOV

772 511

870 792

870 792

100,0

620..Poistné a príspevok do poisť. a NÚP

263 294

308 037

308 037

100,0

630 Tovary a služby

384 600

420 743

420 740

100,0

640 Bežné transfery

7 333

39 714

39 714

100,0

600 Bežné výdavky

1 427 738

1 639 286

1 639 283

100,0

Výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 1.427.738 € bol k 31.12.2019 upravený na
výšku 1.639.286 € a čerpaný vo výške 1.639.283 €, čo predstavuje 114,8 %-né čerpanie
jeho pôvodne schválenej ročnej výšky. Skutočné čerpanie vo vzťahu k upravenému rozpočtu
predstavuje 100,0 % .
Mzdové prostriedky (610), Poistné fondy (620)
Rozpočet organizácie v kat. 610 na rok 2019 v celkovej výške 772.511 € bol v priebehu roka
upravený na 870.792 € a k 31.12.2019 aj v plnej výške vyčerpaný, čo predstavuje 100 %-né
čerpanie jeho upravenej výšky v oblasti miezd a platov. Prostriedky boli použité na výplatu
tarifných platov, osobných príplatkov, príplatkov za riadenie, zmennosť a výplatu odmien
zamestnancom za splnenie mimoriadnych úloh.
Čerpanie položky 620 – poistné fondy k 31.12.2019 vo výške 308.037 € predstavuje 100 %
z celkovej výšky upraveného rozpočtu. Čerpanie bolo realizované v súlade so zákonom.
Priemerná mzda zamestnanca knižnice k 31.12.2019, predstavuje výšku 943 €. Tá
v porovnaní s rokom 2018 vzrástla o 14,8 %, no aj napriek tomu je ešte stále pod
priemernou mzdou národného hospodárstva v SR.
Tovary a ďalšie služby (630)
Rozpočtovaná výška vecných výdavkov v sume 384.600 € bola k 31.12.2019 upravená na
420.743 € a čerpaná vo výške 420.740 €.
Výraznejší podiel na čerpaní kategórie mali položky:
631 Cestovné výdavky
Pôvodná výška (1.300 €) bola upravená na 2.145 € a čerpaná vo výške 894 € na tuzemské
pracovné cesty a vo výške1.251 € na zahraničné pracovné cesty.
632 Energie, voda a komunikácie
Suma 136.850 € pozostáva z čerpania na spotrebu elektrickej energie (31.101 €), plynu
(4.985 €), tepelnej energie (100.764 €), vodného-stočného + zrážkovej vody (6.037 €),
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poštových služieb (3.686 €), výdavkov na telekomunikačné služby (5.454 €) a služieb
SANET a mobilného internetu (3.461 €).
633 Materiál
Položka plánovaná vo výške 89.300 € bola k 31.12.2019 upravená na 85.376 € a v tejto
výške aj vyčerpaná, čo predstavuje 100 % -tné čerpanie jej upravenej ročnej výšky. Suma
bola čerpaná v týchto podpoložkách:
633001 – Interiérové vybavenie. Čerpanie 8.907 € na nákup kancelárskych stolov, skríň,
stoličiek, kobercov, svietidiel,
633002 – Výpočtová technika. Čerpanie 18.814 € zahŕňa platbu za kúpu: 6 ks tlačiarni, karty
do PC, pamäťové disky, switche, servre, HDD, 14 ks PC.
633004 – Prevádzkové stroje a zariadenia. Čerpanie vo výške 3.178 € predstavuje výdavky
na zakúpenie 3 ks prietokových ohrievačov, domáceho telefónu, 2 ks rebríkov, krovinorezu,
chladničky + umývačky riadu do KVC, espresso, fotoaparát
633006 - Všeobecný materiál. Čerpanie vo výške 15.576 € pozostáva z výdavkov na
zakúpenie kancelárskeho materiálu, nenahratých nosičov dát, tonerov, čiarových kódov a
prelepiek (9.375 €), papier do tlačiarne (556 €), čistiace potreby (1.068 €) a výdavky na
materiál za účelom údržby všetkých objektov organizácie (2.101 €), materiál pre VT (483 €),
tlačivá, kvety a posypový materiál (1.993 €).
633007 – Špeciálny materiál. Čerpanie vo výške 1.723 € predstavuje výdavky na zakúpenie
materiálu do knihárskej dielne (1.556 €) a reštaurátorského pracoviska (167 €).
633009 – Knihy, noviny, časopisy. Uvedená podpoložka rozpočtovaná v programe 08S0105
vo výške 70.000 € bola k 31.12.2019 upravená na 32.377 € a v rovnakej výške aj čerpaná..
Nákup kníh bol realizovaný aj v rámci prioritného programu 08T0106 vo výške 20.000 €,
633011 – Potraviny. Čerpanie vo výške 2.075 € predstavuje výdavky na zabezpečenie pitnej
vody do dávkovača pitnej vody v požičovni na Hlavnej 10 a na Pribinovej 1,
633016 – Reprezentačné. Čerpanie vo výške 350 € predstavuje výdavky na občerstvenie.
633018 – Licencie. Čerpanie vo výške 1.369 € predstavuje výdavky na zakúpenie licencie
EPI.
633019 – Komunikačná infraštruktúra. Čerpanie vo výške 652 € predstavuje výdavky na
zakúpenie komunikačného materiálu
634 Dopravné
Položka plánovaná vo výške 3.010 € bola k 31.12.2019 upravená na 2.267 € a v rovnakej
výške aj vyčerpaná. Uvedená suma bola použitá na nákup PHM (878 €), na servis, údržbu
a opravy (508 €), na poistenie nového vozidla (831 €) a na zakúpenie parkovacích kariet
a známok (50 €).
635 Rutinná a štandardná údržba
Položka rozpočtovaná vo výške 23.910 € bola v priebehu roka upravená na 28.891 €
a použitá na:
údržbu interiérového vybavenia (2.165 €)
údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (1.609 €)
údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (1.079 €)
údržbu budov a priestorov (10.959 € )
údržbu softvéru (9.169 € )
údržbu komunikačnej infraštruktúry (3.910 € )
636 Nájomné za prenájom.
Čerpanie vo výške 1.781 €. Organizácia má na základe zmluvy o prenájme prenajatý
majetok :
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- od BPMK š.p. – sklady na Pasteurovom námestí 10 (čerpanie 503 €) a jedno parkovacie
miesto (čerpanie 732 €),
- prenájom čistiacich rohoží a dávkovača pitnej vody na Pribinovej, Hlavnej a prenájom
poštového priečinka (čerpanie 546 €).
637 Ostatné tovary a služby
Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 108.600 €, bola k 31.12.2019 upravená na
143.135 € a čerpaná vo výške 143.132 €. Na čerpaní sa podieľali tieto podpoložky:
637001 – Školenia, kurzy, semináre, čerpanie 945 € predstavuje účasť zamestnancov na
školeniach, seminároch a konferenciách,
637004 - Všeobecné služby vo výške 33.239 € predstavujú výdavky za upratovanie
upratovacím servisom (9.352 €), likvidácia plesnivého fondu z prenajatých skladov a presun
regálov z prenajatých priestorov
do skladov na Pribinovej 1(5.407€), dezinfekciu
dávkovačov vody (42 €), odborné prehliadky EZS, EPS, výťahov a revízie elektroinštalácie a
čistenie komínov (8.289 €), výdavky na rozmnožovanie a väzbu (1.783 €), likvidácia
všetkých druhov odpadu (1.933 €), výroba orientačných tabúľ, tlač plagátov na výstavu
MMM, vydanie zborníka „Obce za prevratu“ , kľúčov, pečiatok (2.800 €),
637005 - Špeciálne služby čerpané vo výške 6.689 € boli použité na notárske a právne
služby (6.436 €), konzultačnú činnosť zo strany SOFTIP-u (52 €) a materiálnu ochranu
objektov (48 €),
637006 - Náhrady vo výške 2.885 € predstavujú výdavky na pravidelné preventívne
prehliadky zamestnancov,
637011 - Štúdie, expertízy, posudky čerpanie vo výške 3.929 € predstavujú výdavky na
technické posudky, projekt na vyregulovanie UK pri Miklušovej väznici 1, znalecký posudok
na objekty na Zvonárskej 19, geometrický plán Zvonárska 19, projekt elektroinštalácie GI na
Pribinovej 1,
637012 – Poplatky, odvody. Celková výška čerpania k 31.12.2019 predstavuje 138 €,
637014 – Stravovanie. Celková rozpočtovaná výška 44.000 € bola k 31.12.2019 čerpaná vo
výške 53.945 € ako príspevok zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania zamestnancov,
637016 – Plánovaný prídel do sociálneho fondu vo výške 9.400 € bol k 31.12.2019
realizovaný v sume 11.289 € v zmysle kolektívnej zmluvy.
637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru predstavuje personálne
zabezpečenie šatne na dohody, upratovanie objektu Pribinova 1, Hlavná 10 – kancelárie, Pri
Miklušovej väznici 1 a zabezpečovanie údržbárskych prác na dohodu pre všetky objekty
(celková výška čerpania 20.008 €,
637035 - Dane, predstavuje platbu dane z nehnuteľnosti za rok 2019 v čiastke 7.542 € (z
toho 5.901 € predstavujú dane zaplatené za NKP), poplatky za komunálny odpad (1.459 €),
poplatky RTVS (956 €),
637036 – Reprezentačné výdavky – v celkovej výške 109 €,
Bežné transfery (640)
- 642006 -133 € na úhradu členských príspevkov SANET 33 €, príspevok SAK 180 € a SSK
100 €.
- 642012 - Odstupné 17.468 € pre 4 zamestnancov,
- 642013 - Odchodné 19.291€ pre 10 zamestnancov pri odchode do starobného dôchodku,
- 642015 - Na nemocenské dávky bolo čerpaných 2.642 €.
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Kapitálové výdavky (prvok programovej štruktúry 08S0105)

V priebehu roka 2019 knižnica získala kapitálové zdroje (kód zdroja 131I) v prvku
programovej štruktúry 08S0105 na realizáciu dvoch investičných akcií:
- kúpu osobného automobilu, čerpanie vo výške 17.655 €,
- rekonštrukciu vykurovacieho systému reštaurátorskej dielne v objekte Pri Miklušovej
väznici 1 vo výške 9.998 €.
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Tab. 17 01.3.3 Iné všeobecné služby, bežné výdavky

Zdroj Program

Položka Názov

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

111

08S0105

610

Mzdy, platy a OOV

870 792

870 792

100

111

08S0105

620

Poistné a príspevok do poisť.

308 037

308 037

100

111

08S0105

630

Tovary a služby

419 083

419 080

100

72e

08S0105

630

Tovary a služby

298

298

100

111

08T0103

630

Tovary a služby

10 000

9 403

94

111

08T0106

630

Tovary a služby

20 000

20 000

100

111

08T0109

630

Tovary a služby

19 050

18 242

96

111

08S0105

640

Bežné transfery

39 714

39 714

100

600

Bežné výdavky spolu

1 686 974

1 685 566

100

111

Tab. 18 01.3.3 Iné všeobecné služby, kapitálové výdavky

Zdroj Program

Položka Názov

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

111

08T0109

710

Obstaranie kapitálových aktív

109 381

108 436

99

111

08T0109

700

Kapitálové výdavky spolu

109 381

108 436

99

Tab. 19 08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva, bežné výdavky

Zdroj Program

Položka Názov

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

111

08S0105 630

Tovary a služby

1 660

1 660

100

111

08S0105 600

Bežné výdavky spolu

1 660

1 660

100

08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva, kapitálové výdavky neboli
čerpané
Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
K 31.12.2019 čerpala organizácia programovo alokované výdavky v členení:
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Tab. 20 Bežné výdavky
Názov

Zdroj Program
111

08S0105 Knižnice a knižničná činnosť

72e

08S0105 Knižnice a knižničná činnosť

111

08T0103

111

08T0106

111

08T0109

Rozpočet

Čerpanie

1 639 286 1 639 283

%čerpania
100,0

298

298

100,0

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

10 000

9 403

94,0

Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov

20 000

20 000

19 050

18 242

96,0

1 688 634

1 687 226

99,9

Rozpočet

Čerpanie

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
a vznik ČSR
spolu

100,0

Tab. 21 Kapitálové výdavky
Názov

Zdroj Program

%čerpania

111

08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva

80 350

80 039

99,6

131I

08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Košiciach
na hlavnej
ulici
08S0105 vKnižnice
a knižničná
činnosť

744

744

100,0

28 287

27 653

97,8

109 381

108 436

99,1

131I

spolu
a vznik ČSR

Vyhodnotenie čerpania výdavkov v rámci prioritných projektov
Knižnica v roku 2019 získala v prvku programovej štruktúry 08T 01 bežné a kapitálové zdroje
na financovanie viacerých projektov:
Tab. 22 a-d Bežné výdavky
Zdroj Program

Názov prioritného projektu

111

Francúzska vojenská misia v Košiciach
a vznik ČSR

08T0103

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

10 000

9 403

94 %

ŠVK v Košiciach v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, Štátnym archívom
v Košiciach, Vojenským historickým ústavom v Bratislave a Katedrou histórie UPJŠ
v Košiciach predstavila formou veľkoplošnej výstavy verejnosti udalosti súvisiace so vznikom
spoločného štátu Čechov a Slovákov. Prostriedky boli použité na grafický návrh bannerov,
veľkoplošných panelov, propagačných materiálov, tlačiarenské služby a inštaláciu výstavy.
Zdroj Program

Názov prioritného projektu

111

Akvizícia knižničného fondu 2019

08T0106

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

20 000

20 000

100 %

Schválená čiastka bola použitá na zakúpenie kníh slovenskej a zahraničnej odbornej
literatúry v jazyku slovenskom, českom, anglickom, najmä z oblasti ekonomiky,
spoločenských a prírodných vied, techniky, počítačovej literatúry, filozofie, medicíny.
Celkovo bolo zakúpených 1161 titulov /1335 monografií. Finančné prostriedky boli vyčerpané
v plnej výške.
45

Zdroj Program

Názov prioritného projektu

111

Obnova NKP – budovy ŠVK na Hlavnej ulici

08T0109

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

9 050

8 250

91 %

Získané zdroje boli použité na vypracovanie prípravnej dokumentácie obnovy výmeny okien
v objekte na Hlavnej ulici 10. Nakoľko ide o národnú kultúrnu pamiatku, organizácia musela
zabezpečiť posúdenie stavu súčasných okenných výplní reštaurátorom - špecialistom na
drevo. Úloha bola riešená až do úrovne položkovitého rozpočtu a výkazu výmeru
Zdroj Program

Názov prioritného projektu

111

Mediotéka – štúdium a zábava po nemecky

08T0109

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

10 000

9 992

100 %

Schválená čiastka postačovala na nové omietky a vymaľovanie stien Nemeckej knižnice.
Tab. 23 a-b Kapitálové výdavky

Zdroj

Program

111

08T0109

Číslo IA Rozpočet Čerpanie

Názov
ŠVK KE – Efektívna bezpapierová
knižnica

39709

6 050

5 739

čerpanie
95 %

Projekt bol realizovaný kúpou diskového poľa QNAP TS832X, na ktorom kde budú uložené
protokoly výpožičiek, vráteniek a registrácie čitateľov.
V rámci projektu bol zakúpený aj elektronický dochádzkový systém, ktorý podstatne
a vznik ČSR
zjednodušuje evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov s vyústením do spracovania
miezd
Zdroj

Program

111

08T0109

131I

08T0109

Číslo IA Rozpočet Čerpanie

Názov
ŠVK KE – Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy - NKP

39708

Modernizácia sídelnej budovy - NKP
a objektov v správe ŠVK
v Košiciach na hlavnej ulici
spolu

39708
39708

74 300

74 300

744

744

75 044

75 044

čerpanie
100 %
100 %

100 %

Cieľom prioritnej úlohy bolo spracovanie komplexnej štúdie pre zlepšenie tepelnej pohody
v objekte na Hlavnej ulici a realizácia I. etapy v hale prvého kontaktu. V rozsahu pridelených
zdrojov sa spracovali: stavebné zameranie a digitalizácia skutkového stavu, projektová
dokumentácia pre riešenie odvetrania, klimatizácie a vykurovania v hale prvého kontaktu,
a samotná realizácia / montáž odvetrania, klimatizácie a vykurovania. Súčasne sa inštaloval
analógový videovrátnik pri vstupe do objektu Pri Miklušovej väznici č. 1, čím sa zvýšila
ochrana objektu a komfort pre návštevníkov študovne historických fondov.
Finančné operácie a pohyby na samostatných účtoch
Finančné operácie v roku 2019 prebiehali na účte sociálneho fondu.
Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol vo výške 3.094,05 €. Príjmy tvoril odvod
z objemu vyplatených miezd vo výške 1,5%, čo predstavovalo 11.288,81 € .
46

Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka 2019 predstavovali výšku 11.700,96 €
a boli použité v súlade s kolektívnou zmluvou nasledovne:
čerpanie na stravovanie zamestnancov ....................................................... 9.510,96 €
čerpanie na regeneráciu pracovných síl ....................................................... 2.190,00 €
Konečný stav na účte sociálneho fondu k 31.12.2019 je 2.682,50 €.
Na depozitnom účte neboli v roku 2019 žiadne obraty.

5. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté organizácii na základe medzinárodných zmlúv
Organizácia získala v 1. polroku 2019 grant vo výške 17.680 € na projekt „Vzdelávanie
používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v NTK v Prahe“ v rámci
programu ERASMUS+. K 31.12.2019 predstavoval príjem na účet organizácie vo výške 80%
celkových schválených zdrojov tj, 14.144 €. Realizácia vzdelávania sa začala návštevou
prvého turnusu pracovníkov ŠVK v NTK Praha. K 31.2.2019 výška čerpaných zdrojov
predstavovala sumu 6.350,12 €. Projekt sa realizuje v termíne od 1.9.2019 do 31.10 2020.

6. Riadenie ľudských zdrojov
6.1 Počet zamestnancov
V priebehu roka 2019 mala knižnica priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický 78,4
a prepočítaný 77. K poslednému dňu roka bolo zamestnaných 77 fyzických osôb. Do
riadneho pracovného pomeru bolo prijatých 9 zamestnancov, 14 zamestnancov skončilo
pracovný pomer.
Na kratší pracovný čas boli zamestnaní 9 zamestnanci, z toho 7 pracovali len alikvotnú časť
roka.
V roku 2019 bolo uzavretých 25 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
z toho 10 dohôd pre zabezpečenie prevádzky šatne, 3 dohody na upratovacie práce
v budove Hlavná, Pribinova a pri Miklušovej väznici, 2 dohody na údržbárske práce, 2
dohody na vypracovanie recenzného posudku a 8 dohôd na odborné činnosti.
V roku 2019 pracovalo v ŠVK v Košiciach spolu 12 dobrovoľníkov, a to 7 študentov
stredných a vysokých škôl a 5 dospelých pracujúcich. 11 z nich pracovalo v InfoUSA a 1
pôsobil v Nemeckej knižnici GI. Spoločne odpracovali v roku 2019 takmer 700 hodín pri
plánovaní a organizovaní rôznych kultúrno-vzdelávacích podujatí.
V knižnici sú zamestnaní 2 zamestnanci so zdravotným postihnutím I. stupňa a 10
zamestnancov so zdravotným postihnutím II. stupňa.
Z dôvodu sťahovania niektorých študovní a pracovísk alebo zastavenia/ zrušenia niektorých
úloh došlo v priebehu roka 2019 k zmenám pracovných náplní niektorých zamestnancov na
útvaroch retrospektívnej bibliografie, analytického spracovania článkov, Študovne miestnej
kultúry a turizmu, Nemeckej knižnice GI a Strediska VTI. Na strane druhej boli zriadené nové
pozície týkajúce sa správy a prevádzky budov, manažmentu podujatí a komunikáciu
s verejnosťou, na ochranu osobných údajov a GDPR.
Nový organizačný poriadok bol schválený v decembri 2019 s platnosťou od 1. januára 2020;
jeho hlavnou charakteristikou je zrušenie úsekov; organizačná štruktúra je dvojstupňová
(riaditeľ a oddelenia, resp. samostatné referáty).
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Ročný rozpočet v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli v zmysle
dofinancovania zvýšené zo 772.511 € na 915.792 €. Z dôvodu finančného poddimenzovania
v oblasti rekreačných poukazov, povinnosti vyplatenia odchodného a odstupného
odchádzajúcim zamestnancom a ďalšie zabezpečenie bežnej prevádzkovej činnosti sa ročný
rozpočet v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy k 31.12.2019 znížil na 870.792 €.
Organizácia vyplatila odmeny za splnenie mimoriadnych úloh vo výške 74.486 €.
6.2 Vzdelávanie zamestnancov
Vedenie knižnice podporuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov formou školení, seminárov,
akreditovaných kurzov, účasťou na odborných podujatiach alebo pracovných návštevách
iných inštitúcií, ak súvisia s úlohami knižnice.
Účasť zamestnancov na odborných a vzdelávacích podujatiach v SR a zahraničí v roku 2019
je obsahom Prílohy č. 4.
V roku 2019 uzavrela naša knižnica zmluvu o poskytnutí grantu so Slovenskou akademickou
asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu na projekt „Vzdelávanie používateľov a odborové referenčné
služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe (EDULIB)“. Na tento
projekt bol poskytnutý finančný grant vo výške 17 680,00 € (v roku 2019 vyčerpaných
6 350,12 €). V dňoch 25. až 29. novembra 2019 bola realizovaná prvá fáza tohto projektu: 5
zamestnancov knižnice absolvovalo študijný pobyt v Národnej technickej knižnici v Prahe.
Ďalšie etapy projektu budú pokračovať v marci 2020 (3 zamestnanci) a máji 2020 (5
zamestnancov).

7. Záver
Do knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach pribudlo v roku 2019 10 164
nových knižničných jednotiek. Celkový fond predstavuje 2 164 607 knižničných jednotiek.
V roku 2019 sa do knižnice zaregistrovalo 4893 používateľov, z toho 2395 nových a 2948
obnovených členstiev. Osobná návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka o 17% nižšia. V ukazovateli návštevnosti spolu s návštevnosťou
webovej stránky a online katalógu sme splnili celoročný plán na 131% (476 932
návštevníkov) a v návštevnosti osobne v knižnici na 89% (88 973 fyzických návštev).
V počte výpožičiek sme splnili plán na 93,8% (281 461 výpožičiek), prezenčných výpožičiek
bolo 139 970 a absenčných 141 191. Na kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatiach
v InfoUSA, Nemeckej knižnici GI a Kultúrno-vzdelávacom centre sa zúčastnilo 7709
účastníkov z radov používateľov knižnice i širokej verejnosti.
Mierny pokles návštevnosti a počtu výpožičiek súvisel aj s obmedzenou prevádzkou knižnice
v letných mesiacoch jún – september, kedy sa maľovali interiéry Nemeckej knižnice
a InfoUSA a čakalo sa na nové vybavenie InfoUSA. S cieľom zatraktívnenia priestorov
knižnice, ich modernizácie, racionalizácie a zefektívnenia realizovaných činností a posilnenia
služieb sme v letných mesiacoch 2019 presťahovali a reorganizovali päť študovní a niektoré
pracoviská knižnice.
Naše rozpočtové prostriedky na bežnom účte boli neplánovane, ale oprávnene použité na
údržbu a opravu starých a poškodených budov, neočakávané havárie v dôsledku
extrémneho počasia, pokazené alebo nefunkčné zariadenia, odvoz nadmerného odpadu do
zberu alebo spaľovne, likvidáciu zaplesniveného skladu kníh vrátane výdavkov na
brigádnickú výpomoc.

48

Silnou stránku knižnice sú:
 Poloha jej budovy na Hlavnej 10, ktorá je pre tých, ktorí nevidia jej nedostatky, stále
atraktívna a pozývajúca (najmä jej tiché študovne)
 Rozsiahly knižničný fond vrátane regionálnej tlače
 Fond starých a historických tlačí podoprený profesionálnymi konzultačnými
a bibliografickými službami, biografickou a vedecko-výskumnou činnosťou
 Pracoviská s cudzojazyčnou literatúrou a aktivitami podporujúcimi stretávanie sa
komunít, štúdium cudzích jazykov, informačnú a mediálnu gramotnosť (Nemecká
knižnica a InfoUSA)
 Stredisko patentovej literatúry s prístupom k databáze STN
 Zamestnanci ochotní pracovať aj v nevyhovujúcich pracovných podmienkach
Oblastí, ktoré negatívne ovplyvňovali činnosť a hospodárenie knižnice v roku 2019, bolo
viacero:
 Preberanie agendy po náhle zosnulom bývalom riaditeľovi ukázalo množstvo
neriešených, zabudnutých alebo zanedbaných agend a problémov. Ich osvojenie si
a riešenie bolo náročné najmä z časového hľadiska, sťažené aj niekoľkomesačným
výpadkom zamestnanca na sekretariáte riaditeľa. Po výsledkoch auditu sme museli
venovať finančné prostriedky aj na právne a personálne poradenstvo, na
spracovávanie a schvaľovanie viac ako 50 nových interných riadiacich aktov.
 V knižnici chýbal personálne vybavený útvar, ktorý by sa zaoberal dôslednou
správou, prevádzkou a údržbou budov a dokázal riešiť správu pre 5 objektov vrátane
investičných projektov súvisiacich s ich obnovou a údržbou
 Všetky budovy knižnice (okrem budovy Pri Miklušovej 1 s výnimkou Reštaurátorskej a
konzervátorskej dielne) sú vo veľmi zlom stave, vyžadujú obnovu (rekonštrukciu)
s veľkými investíciami. V najhoršom stave je budova na Hlavnej (sklady na prízemí,
elektroinštalácia, pretekajúce a netesniace okná, deravé strechy a ríny, padajúca
omietka, narušená statika, nedostatočné vetranie a vykurovanie haly prvého
kontaktu, neexistujúci výťah na prvé poschodie do študovní), Pribinova (katastrofálne
suterénne priestory – knižničné depozity, nefungujúca klimatizácia v skladoch kníh
a časopisov, pretekajúce strechy a ríny, netesniace strešné okno v KVC a zistenie, že
sme možno na strope s úložnými priestormi kvôli statike), Pri Miklušovej (v
mimoriadne zlom stave Reštaurátorská a konzervátorská dielňa), obe budovy na
Zvonárskej (hygienicky, staticky, prístupom i vybavením nevyhovujúce priestory pre
uskladnenie knižničného fondu). V každej z budov sa nachádza(l) starý a
nepoužiteľný nábytok a vybavenie.
 Zistili sme, že sa k žiadnej z budov neexistuje potrebná projektová dokumentácia a
že sa knižnica sa nemôže uchádzať o žiadne granty na tieto účely. Časť finančných
prostriedkov sme museli venovať na spracovanie posudkov, zameraní a projektov.
 Zistili sme, že veľká časť fondu je uskladnená v nevyhovujúcich podmienkach
(plesne, vlhkosť, hygienicky nevyhovujúce prostredie) a už nemáme takmer žiadne
kapacity na ich premiestnenie alebo umiestnenie nových prírastkov. Napriek
iniciatívnemu hľadaniu nových skladových priestorov sa nám do konca roka 2019
nepodarilo zmluvne zabezpečiť žiadne nové sklady.
 Niektoré študovne boli veľmi málo využívané najmä kvôli nevhodnému umiesteniu
a zbytočne odčerpávali personálne kapacity potrebné aj pre iné účely. Sťahovanie,
maľovanie a premiestňovanie študovní obmedzilo činnosť knižnice aj jej študovní na
2-3 mesiace v roku a ovplyvnilo jej návštevnosť.
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Napriek množstvu zamestnancov venujúcich sa analytickej bibliografii, sa táto
nedostáva do databázy SNB – články. Aj po oslovení SNK sa nám túto skutočnosť do
konca roka 2019 nepodarilo zvrátiť.
Fond v počte asi 30 tisíc kj umiestnený na Pasteurovom námestí celý splesnivel
a musel byť odvezený do zberného dvora.
Revízie a vyraďovanie fondu v skladoch v suteréne na Pribinovej 1 umožňujú
pracovníkom pracovať na mieste len 3 hodiny denne, čím sa tento proces spomalil.

Najväčším nedostatkom sú staré a nevyhovujúce budovy a nedostatočné depozity
knižničného fondu, o ktorých sa v správe zmieňujeme priebežne v celom texte. Riešenie
obnovy našich budov je podmienené presťahovaním fondu v počte 14 000 – 16 000 bm do
iných skladov vyhovujúcich týmto účelom. Následná obnova našich budov – národných
kultúrnych pamiatok - vyžaduje vysoké finančné náklady, ktorých získanie je podmienené
prípravou množstva projektovej dokumentácie a posudkov, ale v končenom dôsledku závisí
najmä od priorít zriaďovateľa v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva.
Ďalšie nedostatky súvisia s celkovou situáciou v slovenskom knihovníctve, ktoré podľa nášho
názoru nereaguje pružne na zmeny v oblasti knižničných, informačných a komunikačných
technológií, elektronického publikovania a Open Access alebo vzdelávania knihovníkov pre
nové profesie v knižniciach.
Taktiež by bolo potrebné prehodnotiť legislatívu týkajúcu sa povinných výtlačkov, autorského
zákona a prístupu k zdigitalizovaným dokumentom, podporiť prístup vedeckých knižníc
k licencovaným elektronickým informačným zdrojom.
Ak majú vedecké knižnice poskytovať svoje služby a fondy desaťtisícom až státisícom
užívateľom ročne v schátralých budovách, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami
v centrách veľkých miest, je potrebné, aby sa v rámci rezortu podporili ich rekonštrukcie
v súlade s novými funkčnými modelmi knižníc, aké poznáme v zahraničí.
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Príloha č. 1

Plnenie hlavných úloh za roky 2015 – 2019

Tab. 24 Plnenie hlavných úloh za roky 2015 – 2019
Ukazovateľ

Merná j.

2015

2016

2017

Aktívni registrovaní používatelia

osoby

6 343

6 200

Návštevnosť

osoby

1 359 685

z toho – on-line
- osobná návšteva
Výpožičky spolu:

kj

z toho – absenčné
- prezenčné
MVS, MMVS

2019

5 427

2018
4 996

4 893

1 780 164

2 460 830

505 179

476 932

1 130 459

1 554 194

2 349 679

398 002

387 959

229 041

225 970

111 151

107 177

88 973

725 978

663 011

327 031

325 402

281 461

204 369

204 011

146 213

150 323

141 491

521 609

459 000

180 818

175 079

139 970

3 364

3 421

3 297

3 101

3 411
87 327

kj

Konzultácie

jedn.

76 756

81 703

102 680

81 986

Užívatelia internetu

osoby

19 171

18 082

19 532

18 696

18 132

Rešerše

jedn.

250

264

216

219

286

Celkový knižničný fond

kj

2 235 454

2 239 890

2 241 692

2 247 438

2 164 607

Ročný prírastok spolu

kj

12 829

12 677

12 732

12 332

10 164

z toho - povinný výtlačok

kj

6 794

6 796

6 767

6 719

5 846

- nákup

kj

4 190

3 955

4 126

3 613

2 462

- výmena

kj

109

85

139

177

46

- dary

kj

1 649

1 726

1 488

1 644

1 577
137

- náhrady

kj

77

146

125

78

- bezodplatný prevod

kj

87

115

87

101

96

Prírastok kníh

kj

8 537

8 443

8 555

8 295

7445

Prírastok periodík

kj

1 462

1 448

1 428

1 431

1442

Prírastok špeciálnych dokumentov

kj

2 830

2 995

2 749

2 608

1277

Úbytok knižničného fondu

kj

2 679

8 241

10 930

6 586

92 995

Revízia knižničného fondu

kj

46 944

73 702

105 819

135 308

183 373

Vydavateľská činnosť

tituly

0

1

1

3

3

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

jedn.

468

468

297

319

376
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Príloha č. 2

Zoznam podujatí organizovaných knižnicou v roku 2019
Výstavy:
Rómovia – Romale – Romanies. Rómovia známi aj neznámi. Výstava z dokumentov vo
fonde ŠVK v Košiciach (30.1. - 28.2.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach,
Pribinova 1).
„Bije zvon slobody“. Revolučné roky 1848-1849 na Slovensku. Výstava z fondu ŠVK
v Košiciach k významným udalostiam slovenských dejín (29.1. – 5.3.2019, ŠVK v Košiciach,
Hlavná 10, požičovňa).
Svet plný zážitkov. Výstava fotografií košických fotografov z potuliek po svete. Úvod
Týždňa slovenských knižníc 2019 (4.3. – 10.5.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK
v Košiciach, Pribinova 1).
Cesty za poznaním. Výber cestopisných kníh a máp z fondu ŠVK v Košiciach (od 4.3. –
celoročná výstava, ŠVK v Košiciach, výstavná miestnosť v západnom krídle budovy na
Pribinovej 1).
Francúzska vojenská misia v Košiciach. Výstava v spolupráci s Východoslovenským
múzeom v Košiciach, Vojenským historickým ústavom, Štátnym archívom v Košiciach
a Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ.
Ľudovít Vladimír Rizner, slovenský bibliograf a etnograf (1849 – 1913). Výstava k 170.
výročiu narodenia významnej osobnosti dejín knižnej kultúry (6.3. – 17.5. 2019, ŠVK v
Košiciach, Hlavná 10, požičovňa).
Veriť – milovať – pracovať. Milan Rastislav Štefánik 1880 – 1919. Výstava z knižných a
časopiseckých fondov ŠVK v Košiciach pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika
(15.5. – 30.8.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Kolorit slovenského ornamentu 2019. Výstava víťazných prác 9. ročníka súťaže v kreslení
a maľovaní ornamentov. V spolupráci so Súkromným etnografickým múzeom Humno
v Košiciach, Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej a Domom MS v Košiciach
(22.5. – 27.6.2019, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, požičovňa).
Košický maratón a jeho mladší brat. Výstava venovaná 50. výročiu Košického vodáckeho
maratónu a 95. výročiu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (4.9. – 15.10.2019,
ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, požičovňa).
V čase a priestore. Výstava z dokumentov vo fonde ŠVK v Košiciach o piatich generáciách
košických staviteľov a projektantov. (16.10.2019 – 31.3.2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum
ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
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Nemecko – krajina vynálezov. Výstava Nemeckej knižnice Goetheho inštitútu reflektujúca
nemecké vynálezy, ktoré menia svet. (4.11.2019 – 31.3.2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum
ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Výstavy zapožičané iným inštitúciám:
Francúzska vojenská misia v Košiciach. Výstava zapožičaná Východoslovenskému
múzeu v Košiciach.
V januári bola výstava „Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945“
zapožičaná Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach, v marci bola tá istá
výstava požičaná Zemplínskej knižnici v Trebišove.
V apríli bola pôvodná výstava „Veriť – milovať – pracovať. Milan Rastislav Štefánik 1880
– 1919“ požičaná Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.
V júni bola požičaná výstava „Z histórie športu v košickom regióne“ zapožičaná
Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach.
Prednáškové cykly:
P r e d n á š k o v ý c y k l u s „ N á b o ž e n s t v á p o d l u p o u “ v spolupráci s neziskovou
organizáciou CEREHIS (Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o.):
Stratené mayské mestá vo svetle nových objavov. Prednáška Ing. Tibora Lieskovského,
PhD., z Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (20.2.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Obrazy a figuratívne zobrazenie v islamskej tradícii. Prednáška doc. Attilu Kovácsa,
PhD., z Katedry porovnávacej religionistiky, FF, Univerzity Komenského v Bratislave
(20.3.2019,Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Nová náboženská hnutí a jejich transformace. Prednáška doc. Dávida Václavíka, PhD.,
z Ústavu religionistiky, FF, Masarykovej univerzity v Brne (17.4.2019, Kultúrno-vzdelávacie
centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Kult Ho Či Mina v kontexte tradičnej vietnamskej religiozity. Prednáška Mgr. Ľubomíra
Lehockého z Katedry porovnávacej porovnávacej religionistiky, FF, Univerzity Komenského v
Bratislave (22.5.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
P r e d n á š k o v ý c y k l u s „ K o š i c k á e g y p t o l o g i c k á j e s e ň “ v spolupráci
s neziskovou organizáciou CEREHIS (Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o.):
Mágia, čary a zaklínadlá starovekých Egypťanov. Prednáška Mgr. Veroniky Dubcovej,
PhD., z Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave (9.10.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum
ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)

53

Oázy Západnej púšte. Prednáška Mgr. et Mgr. Kataríny Arias Kytnárovej, PhD., z Českého
egyptologického ústavu, FF, Univerzity Karlovej v Prahe (23.10.2019,
Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Alexandria – helenistický klenot Egypta. Prednáška Mgr. Alexandry Pastorekovej z
Českého egyptologického ústavu, FF, Univerzity Karlovej v Prahe (13.11.2019, Kultúrnovzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Drsné metódy otcov egyptológie. Prednáška Mgr. et Mgr. Martin Odlera z Českého
egyptologického ústavu, FF, Univerzity Karlovej v Prahe (11.12.2019, Kultúrno-vzdelávacie
centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Prednáškový
21Games OZ:

cyklus

„Gaming“

v spolupráci

s neziskovou

organizáciou

Nepoznať gaming je chyba! Prednáška Samuela Parlagiho o fenoméne gamingu na
Slovensku a vo svete. (25.10.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach,
Pribinova 1)
Dá sa hraním hier uživiť? Prednáška Samuela Parlagiho o profesionálnom hraní hier a
pracovných pozíciách v oblasti e-sportov. (28.11.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v
Košiciach, Pribinova 1)
Rodičia vs. Gaming. Diskusia Samuela Parlagiho s Mishkinom, rodičom, ktorý je zároveň
gamerom. Témou boli kladné aj záporné stránky gamingu z pohľadu rodičov. (27.12.2019,
Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Konferencie, prednášky, prez entácie kníh a ďalšie podujatia:
Stadtrallye - stretnutie študentov SPŠE v Košiciach a študentov Gymnázia vo
Weissenburgu ( Nemecko), poznávanie mesta a knižnice.
Filmové popoludnia v Nemeckej knižnici GI - premietanie dokumentov a hraných filmov
nemeckej proveniencie v pôvodnom znení (január – jún a september – december,
v celkovom počte 39).
Eugen Barkány 1887 – 1967. K o l o k v i u m venované životu a dielu jedného
z najinšpiratívnejších Prešovčanov 20. storočia, priekopníka ochrany židovského kultúrneho
dedičstva na Slovensku. V spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave
(21.1.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Valéria Farah: Rómske umenie. ŠVKK, 2018; Arne B. Mann: Rómski kováči na
Slovensku. ÚĽUV, 2019. P r e z e n t á c i a dvoch kníh s rómskou problematikou (30.1.2019,
Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Tomáš Černák – Marek Syrný: Husák. Vrcholy a pády (1945-1951). Marenčin PT, 2018.
P r e z e n t á c i a tretieho dielu knihy o Gustávovi Husákovi v spolupráci so Štátnym archívom
v Košiciach, Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a vydavateľstvom
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Marenčin PT. Knihu uviedol PhDr. Richard Pavlovič, PhD. (Štátny archív v Košiciach)
a autori Tomáš Černák a Marek Syrný. Moderovala Mgr. Barbara Kacerová z Katedry
histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (13.2.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK
v Košiciach, Pribinova 1).
Metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka všetkých typov stredných škôl
v spolupráci s vydavateľstvom Macmillan Education a s Metodicko-pedagogickým centrom
v Košiciach (15. 2.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Slovensko a prvá svetová vojna. Medzinárodná vedecká k o n f e r e n c i a v spolupráci
s Klubom vojenskej histórie Beskydy v Humennom (22.2.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum
ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Týždeň slovenských knižníc 2019 - Deň otvorených dverí v Štátnej vedeckej knižnici
v Košiciach. Predstavenie študovní, oboznámenie návštevníkov so službami, priestormi
skladov, do ktorých čitatelia nemajú prístup (5. a 7.3.2019, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10,
prízemie).
Týždeň slovenských knižníc 2019 - Deň otvorených dverí v študovni starých tlačí.
V reštaurátorskej dielni ukážka výroby ručného papiera, dolievania starých tlačí a tlačenia
kníh v minulosti, v študovni predstavenie historického fondu a výstava dokumentov z činnosti
Matice slovenskej, ktorá si tento rok pripomína 100 rokov od znovuobnovenia (5.3.2019,
ŠVK v Košiciach, Pri Miklušovej väznici 1).
Týždeň slovenských knižníc 2019 - Smutné jazyky. D o k u m e n t á r n y f i l m o osudoch
Karpatských Nemcov na Slovensku. Film v slovenskom jazyku približuje komplikované
a zaujímavé dedičstvo nemeckej menšiny na Slovensku v 20. storočí a ukazuje aktuálny
stav, v ktorom sa nemecké dialekty definitívne strácajú. V spolupráci s Goetheho inštitútom
v Bratislave a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave. Film uviedla
režisérka a producentka Anna Grusková (6.3.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK
v Košiciach, Pribinova 1).
Štúrov Zvolen. Regionálne kolo súťaže v rétorike pre žiakov ZŠ a stredných škôl,
v spolupráci so ZŠ Hroncova 23 a ďalšími partnermi ( 30. 4.2019, Kultúrno-vzdelávacie
centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Prezentácia knihy Güntera Grassa Plechový bubienok (2018). Knihu prezentovala jej
prekladateľka Katarína Széherová, podujatie moderovala Ingrid Puchalová, ukážky
predniesla Andrea Popovičová (27.3.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach,
Pribinova 1).
Brigita Schmögnerová: Vieme odkiaľ, nevieme kam. P r e z e n t á c i a knihy za účasti
autorky. Podujatie moderovala Renáta B z d i l o v á z Katedry politológie FF UPJŠ
v Košiciach (29.5.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Rok 1919 a Slovensko. Vedecká k o n f e r e n c i a pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia
Matice slovenskej v spolupráci so Slovenským historickým ústavom MS, MO MS v Košiciach
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a Domom MS v Košiciach (10.6.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach,
Pribinova 1).
Európsky deň jazykov. Nemecká knižnica Goetheho inštitútu pripravila tvorivé hry v
nemeckom jazyku pre študentov stredných škôl. (18.9.2019, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Budova Platón, Moyzesova 9, Košice).
Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas. Regionálne kolo súťaže v prednese slovenských
rozprávok pre žiakov, v spolupráci so ZŠ a MŠ M.R.Štefánika v Budimíre (1.10.2019,
Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Nadmerné používaní internetu u detí a mládeže. Prednáška PhDr. Daše Toporcerovej,
PhD., (2.10.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
História očkovania proti ochoreniu Variola vera (Pravé kiahne). Prednáška PhDr.
Vavrinca Žeňucha u Katedry histórie, FF, Prešovskej univerzity v Prešove (30.10.2019,
Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
XXVI. slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany. Recitátorská súťaž pre žiakov
ZŠ Košického a Prešovského kraja, v spolupráci s Úniou žien Slovenska. (11.11.2019,
Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Pohľad Američanky na nežnú revolúciu. Diskusia formou videokonferencie medzi Marty
Manor Mullins, PhD., (Flathead Valley Community College, Montana, USA) a Danou
Kušnírovou (Katedra histórie FF, Šafárikova univerzita v Košiciach). Podujatie prebiehalo
dvojjazyčne v anglickom a slovenskom jazyku (14.11.2019, Kultúrno-vzdelávacie centrum
ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Pocta novembru – spájanie generácií. Spomienková slávnosť na udalosti 17. novembra
1989, ktorá sa realizovala na balkóne knižnice. V spolupráci s občianskou iniciatívou
„November 1989“ (17.11.2019, Hlavná 10)
Mikulášska burza kníh. Čitatelia knižnice mohli za dobrovoľný príspevok získať vyradené
publikácie z fondov knižnice (6.12.2019, Výpožičná sála, Hlavná 10).
Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. Storočí. Prednáška PhDr. Richarda Papáča
(Východoslovenské múzeum, Košice) o súdnictve v 16. storočí spojená s prezentáciou knihy
Malefitz - Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí (12.12.2019, Kultúrno-vzdelávacie
centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Od hry k občanovi.
Diskusia o gamifikácii v školstve s prezentáciou spoločenskozodpovedných hier v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo (6.12.2019, Kultúrnovzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Slávnostné odovzdanie publikácie Prezident, spisovateľ, cestovateľ Rudolf Schuster :
bibliografia za roky 2004-2018 od zostavovateliek Mgr. Zuzany Džavoronok, Mgr. Valérie
Farah, PhDr. Evy Mičietovej a Ing. Viktórie Vargovej (25.6.2019, Univerzitná knižnica
Prešovskej univerzity)
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Podujatia organi zované v Inf oUS A:
Prezentácia 3D tlače a modelovania pre stredoškolákov. Podujatie pre pozvané triedy
študentov z Gymnázia Poštová 9 Košice pod vedením študentských dobrovoľníkov InfoUSA
(13.3.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Prezentácie záverečných prác študentov. Verejné podujatie v spolupráci s Katedrou
Anglistiky a Amerikanistiky UPJŠ v Košiciach (28.3.2019, KVC Pribinova 1).
Mentor Network Program. Mentorské stretnutie manažérov z významných firiem so
študentmi vysokých škôl v spolupráci s Americkou obchodnou komorou a Veľvyslanectvom
USA v SR (10.4.2019, ŠVK v Košiciach, KVC Pribinova 1).
Konzulárne a notárske služby. Poskytovanie špecializovaných služieb usporiadané v
spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR (20.5., 13.9., 17.10., 21.11.2019, Salónik, Hlavná
10).
Prednáška na tému mediálnej gramotnosti. Prednáška pod vedením novinára Dušana
Karolyiho pre verejnosť a pre skupinu študentov v spolupráci s veľvyslanectvom USA v SR
(24.5., 5.6.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Dobrovoľnícky program v InfoUSA. Odovzdávanie certifikátov o dobrovoľníckej činnosti.
Podujatie v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR – vyhodnotenie dobrovoľníckych
programov uskutočnených v školskom roku 2018/2019 (18.6.2019, InfoUSA ,Hlavná 10).
Návšteva veľvyslanca USA v SR. Návšteva veľvyslanca, pána Adama Sterlinga pri
príležitosti ukončenia jeho misie na Slovensku (1.7.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Prezentácia štipendijného programu FLEX pre stredoškolákov. Podujatie v spolupráci
s American Councils Slovakia a Veľvyslanectvom USA v SR (12.9.2019, ŠVK v Košiciach,
KVC Pribinova 1).
Prezentácia o pracovných vízach do USA. Podujatie v spolupráci s konzulárnou sekciou
Veľvyslanectva USA v SR (13.9.2019, Salónik, Hlavná 10).
IT klub pre stredoškoláčky. Podujatie v spolupráci s občianskym združením Aj Ty v IT
zamerané na rozvíjanie počítačových zručností a pozitívneho vzťahu k technológiám
(25.9.2019, 16.10.2019, 4.12.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Návšteva veľvyslankyne USA v SR. Návšteva veľvyslankyne, pani Bridget Brink pri
príležitosti začatia jej misie na Slovensku (7.10.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Tematické premietanie filmu s diskusiou. Verejné podujatie v spoluprácii s Katedrou
Anglistiky a Amerikanistiky UPJŠ v Košiciach a Veľvyslanectvom USA v SR (Salónik, Hlavná
10).
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Micro:hackaton pre žiakov ZŠ. Celodenné podujatie pre dievčatá zo ZŠ zamerané na
základy programovania a budovanie pozitívneho vzťahu k technológiám v spolupráci s Aj Ty
v IT o.z. (18.10.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Technologická prezentácia. Podujatie zamerané na Micro:bity pod vedením študenta
Gymnázia Poštová 9. (24.10.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10)
Technologické prezentácie a workshopy. Séria podujatí pod vedením Amerických
lektoriek z univerzity MIT pre verejnosť a stredoškoláčky v spolupráci s Veľvyslanectvom
USA v SR a Aj Ty v IT, o.z. (4.-6.11.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10)
Poradenstvo o štúdiu v USA. Osobné poradenstco záujemcom o študijné pobyty
v spolupráci s Fulbrightovou komisiou v SR (5.11.2019, InfoUSA, Hlavná 10, Košice).
Slávnostná recepcia. Podujatie pri príležitosti 25. výročia založenia Fulbrightovej komisie
na Slovensku usporiadané v spolupráci s Fulbrightovou komisiou na Slovensku (6.11.2019,
KVC, Pribinova 1).
Prezentácia o výmenných programoch a štúdiu v USA. Podujatie o výmenných
programoch pre stredoškolákov v spolupráci s agentúrou zabezpečujúcou študentské
mobility –poradenstvo o možnosti vzdelávacích mobilít (11.11.2019, InfoUSA,Hlavná 10).
Virtuálna prednáška. Verejné podujatie na tému 30. výročia Nežnej revolúcie s americkou
prednášajúcou,
absolventkou
Fulbrightovho
programu
v spolupráci
so
spoločnosťou HistoricKE (14.11.2019, KVC, Pribinova 1).
Prezentácia o grantoch Amerického veľvyslanectva. Verejné informačné podujatie
v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR (22.11.2019, InfoUSA Košice, Hlavná 10).
Školenie pre učiteľov o Micro:bitoch. Podujatie pre učiteľov informatiky a pracovníkov
s mládežou zamerané na programovanie s Micro:bitmi v spolupráci s Aj Ty v IT, o.z.
(29.11.2019, InfoUSA, Košice Hlavná 10).
Technologická prezentácia. Podujatie pre mládež z rómskej komunity zamerané na 3D tlač
a modelovanie pod vedením študentov Gymnázia Poštová 9 (2.12.2019, InfoUSA Košice,
Hlavná 10).
Od hry k občanovi. Verejná diskusia zameraná na gamifikáciu vo vyučovacom procese
v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo (10.12.2019, KVC, Pribinova 1).
Pravidelné podujatia
Diskusný klub v InfoUSA. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-máj a október december, každý utorok, InfoUSA, Hlavná 10).
Filmový klub v InfoUSA. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-máj a októberdecember, raz za 2 týždne, InfoUSA, Hlavná 10).
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Knižný klub. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (marec -máj a november-december, raz
do mesiaca, InfoUSA, Hlavná 10).
Angličtina pre novinárov. Podujatie v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR(apríl-jún,
október-december, každú stredu, InfoUSA, Hlavná 10).
Novinársky krúžok. Podujatie pre mládež z rómskej komunity v spolupráci s neziskovou
organizáciou ETP Slovensko. (november – december 2019, raz týždenne, InfoUSA Hlavná
10).
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Príloha č. 3

Publikačná činnosť zamestnancov a mediálne výstupy o knižnici v roku 2019
Príspevky z r. 2018, ktoré neboli citované v Správe za r. 2018
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. A felfedezett múzsa Uránia – az ismeretlen kassai művészeti folyóirat
a 20. század elejéről. In: NYIRI, Péter (ed.). Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság
évkönyve 28. kötet. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2018, s. 291 – 318. HU
ISSN 0237-6237.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Mlčia múzy, keď rinčia zbrane?: Herci košických divadelných
spoločností v 1. svetovej vojne. In: DROBŇÁK, Martin a Radoslav TURIK, Viktor SZABÓ
(eds.). Slovensko a prvá svetová vojna I.: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Humenné: Klub vojenskej histórie Beskydy; Košice: Štátna vedecká knižnici v
Košiciach, 2018, s. 150 – 171. ISBN 978-80-570-0576-6.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Staviteľ Alois Novák – život a košické pôsobenie v období rokov 1920
– 1938/ Novák Alois építész – élete és kassai munkássága az 1920 és 1938 közötti
időszakban. In: A Kassai aranykincs/Košický zlatý poklad 1935 – 2015. Košice/Kassa:
Kassai Polgári Klub, 2018, s. 239 – 252. ISBN 978-80-89629-08-4.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. V znamení Uránie: torzo košického umeleckého týždenníka zo
začiatku 20. storočia. In: Periodiká v minulosti a súčasnosti. Bratislava: Univerzitná knižnica
v Bratislave, 2018, s. 54 – 64. ISBN 978-80-89303-63-2. Dostupné na internete:
https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/zbornik-periodika-minulostisucasnosti/zbornik_periodika-minulosti-sucasnosti_na-web.pdf
SZEGHY-GAYER, Veronika. Zbierka dokumentov Miklósa Molnára o štátnom prevrate v
Košiciach v rokoch 1918 – 1919. In: PAVLOVIČ, Richard; TOKÁROVÁ, Lucia (eds.) Na
ceste k slovenskej štátnosti. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2018, s. 99
– 113. ISBN 978-80-969971-6-9.
Publikačná činnosť za rok 2019
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Podoby knižnice: výstavné aktivity Štátnej vedeckej knižnice v
Košiciach. In: Knižnica: revue pre knihovníctvo, 2019, roč. 20, č. 3, s. 50 – 56. ISSN 13360965. Dostupné na internete:
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2019/Kniznica_2019_03.pdf
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Týždeň slovenských knižníc 2019 v Štátnej vedeckej
knižnici v Košiciach. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, roč. 27, č. 2/2019. Bratislava:
Slovenská asociácia knižníc, 2019, s. 32 – 35. ISSN 1335-7905.
KURUCOVÁ, Angela. Krása ukrytá vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. In:
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, roč. 27, č. 1/2019. Bratislava: Slovenská asociácia
knižníc, 2019, s. 24 – 28. ISSN 1335-7905.
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NAGYOVÁ, Viera. Patentové informácie a PATLIB. In: Knižnica: revue pre knihovníctvo,
2018, roč. 19, č. 3, s. 44-48. ISSN 1336-0965. Dostupné na internete:
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Knižnica/2018/Kniznica_2018_03.pdf
SZEGHY, András. Štatistické anomálie v demografickej štruktúre obyvateľov Hačavy v
období zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa. In: FICERI, Ondrej (ed.). Obce
za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923. Košice:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2019, s. 69 – 79.
ISBN 978-80-85328-71-4.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Civilek elleni erőszak Kassán: Az első csehszlovák megszállás
hónapjai (1918. december – 1919. június). In: MÜLLER, Rolf a Tibor TAKÁCS, Éva
TULIPÁN (eds.). Terror 1918 – 1919: forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók.
Budapest: Jaffa Kiadó, 2019, s. 53 – 83. ISBN 978-963-475-154-0.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Zaostrené na Theodora Austerlitza/ Theodor Austerlitz in focus.
In: BORSKÝ, Maroš a Jana ŠVANTNEROVÁ (eds.) Poklady Židovského múzea v Prešove/
Treasures of the Jewish Museum in Prešov. Bratislava: Židovské komunitné múzeum v
Bratislave, 2019, s. 71 – 85. ISBN 978-80-969720-9-8.
Publikačná činnosť, príspevky a prednášky odprezentované v roku 2019, zatiaľ
nepublikované tlačou
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Cesta retrospektívnej bibliografie v Štátnej vedeckej knižnici v
Košiciach. Príspevok do zborníka z XXII. kolokvia českých, moravských a slovenských
bibliografů v Historickom ústave AV ČR, Praha-Prosek 6. – 8. 10. 2019.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Prínos košických tanečných majstrov k posilneniu statusu tejto
živnosti v období 1. ČSR. Na podklade periodika Terpsychore z rokov 1925 – 1928.
Príspevok odznel na vedeckej konferencii Dejepisného spolku v Košiciach „Košice vo svetle
nových poznatkov“, 22. októbra 2019, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Bude
uverejnený v Studia Cassoviensia Nova.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Stretnutie hudobného nekonečna a tvrdej zeme. Portrét Erika
Konečného. Príspevok do zborníka Gemer-Malohont, zborník Gemersko-malohontského
múzea v Rimavskej Sobote.
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Cesty za poznaním. Prednáška a prezentácia na
XXII. kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů v Historickom ústave AV ČR,
Praha-Prosek 6. – 8. 10. 2019. Príspevok bude uverejnený v zborníku.
SZABÓ, Viktor. Historický región Spiša v regionálnych periodikách 1901 – 1918 a ich
význam pre súčasnú bibliografiu. Prednáška a prezentácia na XXII. kolokviu českých,
moravských a slovenských bibliografů v Historickom ústave AV ČR, Praha-Prosek 6. – 8. 10.
2019. Príspevok bude uverejnený v zborníku.
SZABÓ, Viktor. Najnovšie výskumy košického vojnového „Cintorína hrdinov“ z prvej svetovej
vojny. Príspevok odznel na vedeckej konferencii Dejepisného spolku v Košiciach „Košice vo
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svetle nových poznatkov“, 22. októbra 2019, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach.
Bude uverejnený v Studia Cassoviensia Nova.
SZEGHY-GAYER, Veronika. Local trajectories of Czechoslovak state-building in small towns
of Eastern Slovakia, 1918 – 1923. Príspevok na konferencii the ERC NEPOSTRANS Project,
Dedicated to the Key Theme: „The State”, Slovinsko, Ljubljana 1. – 3. 7. 2019.

Mediálne výstupy
BÁN, András. Bohémvilág Kassán: kiállítás. In: Magyar múzeumok: A Pulszky TársaságMagyar
Múzeumi
Egyesület
online
magazinja
[online]
[cit.
2019-03-25]
Dostupné na internete: https://magyarmuzeumok.hu/cikk/bohemvilagkassan?fbclid=IwAR2TOgnamxDWhc3t2EaPfLq5b3MW0fPZDbpKkcGNNvm0Us5kDOvfuzixs8
KACEJOVÁ, Monika. Kronika života a diela košických staviteľov a projektantov: výstava v
ŠVK vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia staviteľa Štefana Forgácha. In: Košice:dnes.
18. 10. 2019, roč. 6, č. 203, s. 7.
Dostupné na internete: https://en.calameo.com/read/004748829d753ca1ea57f
Rozhlasová nahrávka zo dňa 24. 1. 2019 z vernisáže výstavy „Košická bohéma na stránkach
časopisu Szinházi Ujság“ v priestoroch Divadelného múzea – Múzea Ottó Hermana
v Miškovci (Színészmúzeum – Herman Ottó Múzeum Miskolc). Dostupné na
internete: https://soundcloud.com/kalman-kemenczky/kassai-szinhazi-ujsag-kiallitasmegnyito-miskolc
SITA/Marek Turčok. Deň otvorených dverí Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach [online] [cit.
2020-01-31]. Fotografie zo Dňa otvorených dverí na Oddelení historických fondov ŠVKK v
rámci Týždňa slovenských knižníc 2019 s mottom Knižnice pre všetkých.
Dostupné na internete: https://www.webnoviny.sk/fotogaleria/den-otvorenych-dveri-statnejvedeckej-kniznice-v-kosiciach/
/szasz/. Az egykori kassai bohémek Miskolcon. In: A mi Kassa [online] [cit. 2020-01-31].
Dostupné
na
internete:
https://amikassa.sk/2019/01/11/az-egykori-kassai-bohemekmiskolcon/
URBANČÍKOVÁ, Lýdia. Béla Bartók v Košiciach. In: Opera Slovakia [online] [cit. 2019-12-19]
Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/bela-bartok-v-kosiciach/
Rádio Devín, 4. 5. 2019
Publicistická relácia Ľudia, fakty, udalosti – dokumentárne pásmo redaktorky Ivany
Jachymovej
o
bibliografke
Eleonóre
Blaškovej.
Dostupné
na
internete:
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1314/1122794
Rádio Regina, 29. 1. 2019
Rozhovor s Mgr. Valériou Farah o bibliografii Rómske umenie.
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Regionális Stúdió Miskolc, 24. 1. 2019
Rozhovor redaktora Gábora Budaiho s Eleonórou Blaškovou o výstave „Košická bohéma na
stránkach časopisu Kassai Szinházi Ujság“ pre regionálnu televíziu v Miškovci.
TV KOŠICE, 8. 3. 2019
Navštívili sme študovňu starých tlačí v Košiciach [online] [cit. 2020-01-31] Video zo Dňa
otvorených dverí na Oddelení historických fondov ŠVKK v rámci Týždňa slovenských knižníc
2019 s mottom Knižnice pre všetkých.
Dostupné na internete: https://www.tvkosice.sk/video/5c8217f14526ca7e47d411b6
Televízia RTVS, 3. 3. 2019
Orientácie: náboženský magazín. Spracovávanie starých tlačí – rozhovor redaktorky Martiny
Bačovej s Andrásom Szeghym.
Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/181353
Televízia RTVS, 25. 11. 2019
Národnostný magazín. Reportáž a rozhovor s Ing. Vierou Nagyovou o Nemeckej knižnici
v nových priestoroch a výstave „Nemecko – krajina vynálezov“. Dostupné na internete:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14079/204647
Východoslovenská televízia, 2. 3. 2019
Rozhovor s Mgr. Valériou Farah a s PaedDr. Gabrielou Timkovou o bibliografii Rómske
umenie.
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Príloha č. 4

Účasť zamestnancov na odborných a vzdelávacích podujatiach v roku 2019
Slovensko
Dátum

Pracovník

Miesto konania

Podujatie

30.-31.1.

Ing. Nagyová V.

Bratislava / GI

Podpis zmluvy s GI

21.2.

Dr. Timková

Martin SNK

Seminár RDA - konzultácia

14.-16.2.

Mgr. Jesenská

Považská Bystrica

Seminár „Školy, ktoré menia svet“

20.2.

Mgr. Fabrici,
Mgr. Jesenská

Prešov PU

Veľtrh Go USA

19.2.

Ing. Krištof

Žilina, ŽSK úrad

Valné zhromaždenie SAK

27.2.

PhDr. Kožuchová

ŠVK Prešov

Pracovné stretnutie s vedením ŠVK PO

25.2.

PhDr. Szeghy A.

ŠVK Prešov

Bádanie

13.3.

Ing. Krištof

Bratislava, Istropilis Cyber security – školenie

27.3.

PhDr. Kožuchová

MK SR Bratislava

Pracovné stretnutie

2.4.

Mgr. Popovičová

Košice

Školenie „Správa registratúry“

8.4.

Ing. Krištof

Lipt. Mikuláš-Jasná Školenie k Internetu

11.4.

Ing. Šiška, Ing. Krištof

Bratislava NOC

25.4.

23.- 24.5.

Zamestnanci
spracovateľských
útvarov ŠVK
Mgr. Feniková
Čarnogurská,
Mgr. Kurucová

Košice, ŠVK

Stretnutie informatikov
Metodický seminár Katalogizačné pravidlá
RDA - metodika popisu kníh a článkov vo
formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel
RDA

Košice, ŠVK

Školenie „Ruditatis“
Metodický seminár Katalogizačné pravidlá
RDA - metodika popisu kníh a článkov vo
formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel
RDA

Martin, SNK

Seminár „spracovanie starých tlačí“

B. Bystrica ŠVK

Seminár „Inteligentné technlógie“

MK SR Bratislava

Pracovné stretnutie

Martin, SNK

28.5.

Zamestnanci
spracovateľských
útvarov ŠVK
Mgr. Feniková
Čarnogurská, Mgr.
Kurucová, A. Csájiová
Ing. Krištof, Ing.
Nagyová, Mgr. Fabrici
PhDr. Kožuchová, Ing.
Tacheová, Ing. Biathová

17.-19.6.

Ing. Kožuchová

Bratislava

Kolokvium V4+ knižníc

12.-13.6.

Martin SNK

21. zasadnutie Národnej komisie pre služby

Košice

Seminár k programu Erasmus+

25.6.

Mgr. Fabrici
Ing. Nagyová,
Ing. Biathová
Kožuchová,. Timková,
Mičietová, Farah,
Ďžavoronok, Vargová

Prešov UK PU

Slávnostné odovzdanie bibliogr. „Schuster“

9.10.

zamestnanci ŠVK

ŠVK Košice

Školenie SWOT analýza

27.-28.5.

29.5.
20.5.

11.6.

64

Mgr. Džavoronok, PhDr.
Šándorová, Mgr.
Bihariová, Mgr.
Popovičová, PhDr.
Mičietová, M. Uhrinová Prešov PU

10.9.

Prešovský bibliografický deň

Bratislava

Pracovné stretnutie na Veľvyslanectve USA

Martin, SNK

Pracovné stretnutie združenia KIS3G

Bratislava

Workshop pracovníkov Info USA

Milhosť
Prešov

Stretnutie k projektu „Vizsolyi Biblia“
Seminár „Náboženské pomery a
konfesionalita“

22.10.

PhDr. Kožuchová
PhDr. Kožuchová, Ing.
Krištof
Mgr. Fabrici, Mgr.
Jesenská
PhDr. Kožuchová, PhDr.
Szeghy, Ing. Tacheová
PhDr. Szeghy, Mgr.
Kurucová
Mgr. Szabó,
PhDr.Blašková

Košice

Konferencia - Dejepisný spolok Košice

24.10.

Zamestnanci ŠVK

ŠVK Košice

Seminár k databázam Gale

7.11.

Ing. Krištof

Bratislava MK SR

Stretnutie informatikov

7.11.

J. Čomorová

Prešov

Schôdza zástupcov odborových zväzov

7.11.

Mgr. Popovičová
Ing. Pelikánová, Ing.
Tacheová, Mgr.
Repíková
PhDr. Kožuchová, Ing.
Krištof
Ing. Krištof, Mgr.
Szeghy, Mgr. Bobčák

Bratislava

Bibiliotéka Incheba Bratislava

Prešov ŠVK

Konzultácie ohľadom skladov v ŠVKPO

18.-19.9.
26.9.
18.-20.9.
2.10.
10.9.

5.11.
25.-27.11.
14.11.

Liptov.Mikul.-Jasná Bibliosféry 2019
Prešov ŠVK

Konzultácie k projektu „Vizsolyi Biblia“

5.12.

Mgr. Popovičová
Košice - UVL KE
70. rokov vzdelávania - výročie
PhDr. Kožuchová, Mgr.
Kurucová, Mgr.
Popovičová,
Koordinačné stretnutie bibliografov,
PhDr.Mičietová
Martin SNK, Vrútky reštaurátorské prac. Vrútky - Viszolyi Biblia

16.12.

Ing. Netolický

22.11.

Košice

Seminár GDPR

Zahraničie
Dátum

Pracovník

Miesto konania

Podujatie

24.1.2019

PhDr. M. Blašková

Miškovec / Maďarsko

Vernisáž výstavy zapožičanej z ŠVK

4.-9.5.2019

Ing. Nagyová

Porto / Portugalsko

4.-5.6.

PhDr. Kožuchová

8.7.-3.8.

Viedeň / Rakúsko

Tréning koordinátorov InfoUSA

6.-8.10.

Mgr. Jesenská
Mgr. Feniková
Čarnogurská

Praha / ČR

6.-8.11.

PhDr. Kožuchová

Praha / ČR

22. kolokvium čes., morav., a slov. bibliogr.
Konferencia KRECon na tému OpenAcces
a podpis zmluvy Erasmus

30.9.-15.10.

Ing. Nagyová

Mannheim / Nemecko GI – jazykový pobyt

9.-11.10.

Mgr. Fabrici

Praha / ČR

Summit PATLIB 2019
Ex Libris – ročné stretnutie riaditeľov
Budapešť / Maďarsko knižníc strednej a východnej Európy

Medzinárodná konferencia IFLA ILDS
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15.-17.10.

Mgr. Szabó. Mgr.
Bobčák

Budapešť / Maďarsko Výskum v Štátnom archíve

23.-30.11.

Ing. Krištof
Brno / ČR
Ing. Nagyová, Ing.
Kecerová, Mgr.
Mikušiaková, Bc.
Henkelová, Z.Vargová Praha / ČR

19.12.2019

PhDr. Kožuchová

20.-21.11.

Stretnutie SUAleph

Erasmus + /program mobility zamestnancov
vo vzdelávaní dospelých/ NTK Praha
Ex Libris Solution Day – prezentácia
systému ALMA

Praha / ČR
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Príloha č. 5

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov vykonaných za
obdobie roka 2019

1. polrok
Orgán auditu: Ministerstvo kultúry SR – odbor vnútorného auditu
Dátum vykonania auditu: 24.4.2019
Predmet auditu: Zhodnotenie primeraného nastavenia a efektívneho fungovania
vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému a hodnotenie dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci finančného riadenia v Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach
Výsledok auditu: Správa z vnútorného auditu č. 19P01 pod zn. MK-2748/2019120/11699, na základe ktorej bol spracovaný Plán opatrení na odstránenie nedostatkov
príčin zistených auditom. Pokuty ani penále neboli uložené. Vyhodnotenie plánu
opatrení sme odovzdali orgánu auditu 10.12.2019.
2. polrok
Kontrolný orgán: Safety Management s.r.o.
Dátum vykonania kontroly: november 2019
Predmet kontroly: Previerka BOZP a OPP
Výsledok kontroly: Odporúčanie aktualizovať smernice týkajúce sa BOZP a OPP
v ŠVKK. Pokuty ani penále neboli uložené.
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