Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22767
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
a
Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach
Článok I.
Účastníci kontraktu
Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ústredný orgán štátnej správy podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Natália Milanová, ministerka kultúry SR
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
00 165 182

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10, 042 30 Košice
Darina Kožuchová, riaditeľka
Štátna pokladnica
SK23 8180 0000 0070 0006 9560
00164674

(ďalej len „prijímateľ“)
Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22767 na rok 2021 (ďalej len
„dodatok č.1“), ktorý je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002
interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným
orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich
financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.
Dôvodom realizácie dodatku č. 1 je realizácia financovania prioritných projektov podporených
poskytovateľom.
Článok II.
Predmet dodatku č. 1
Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II a Článkom III
kontraktu č. MK-1906/2020-421/22767 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
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1)

Znenie Článku II – Predmet kontraktu ods. 2, písm. c) v znení:
Uviesť konkrétne podporené PP – názov, financie, merateľné ukazovatele
c) realizácia prioritných projektov:
(2a) Akvizícia informačných zdrojov do knižničného fondu
Merateľné ukazovatele:
Zakúpenie minimálne 700 nových prírastkov – odborných a vedeckých publikácií
Rozpočet: 10 000 €
(2b) Vydanie publikácie Dejatelia východného Slovenska: bibliografia, II diel L-Z
Merateľné ukazovatele:
- Vydanie 100 ks publikácie určenej do knižníc a na predaj
- Zabezpečenie predaja formou e-shopov, propagáciou na facebooku,
v priestoroch knižnice (v cene cca 43 €)
Rozpočet: 3 400 €
(2c) Vizsolyiská biblia - spoluúčasť na projekte v rámci programu Interreg SK-HU
Merateľné ukazovatele:
- Príprava objektu a výstavnej miestnosti: rekonštrukcia a rozšírenie
elektroinštalácie a svietidiel, rozšírenie zabezpečenia objektu o výstavnú
miestnosť s napojením na policajný pult. Maľovaneie budúcej výstavnej
miestnosti hygienickým náterom.
- Zakúpenie interiérového vybavenia: 11 presklených skríň na vystavenie tlačí
16. storočia, 1 stola, 2 sklenených uzamykateľných vitrín, podlahovej krytiny
- Nahratie digitálnej verzie biblie do prezentačného zariadenia, školenie k jeho
obsluhe
- Grafické spracovanie a tlačiarenské služby: 7 ks panelov, roll up, paravan,
návestia na knižničné regály, príprava webovej stránky expozície
Rozpočet: 22 209,25 €
(2d) Havarijné stavy a obnova národných kultúrnych pamiatok v správe ŠVK v
Košiciach, 2. etapa
Merateľné ukazovatele:
Budova Hlavná 10:
- Úplná obnova rozvodov studenej vody (havarijný stav)
- Architektonická štúdia komplexnej obnovy a funkčnej dispozície národnej
kultúrnej pamiatky Forgáčov palác
- Realizácia výmeny a obnovy okien
- Projekt termostatizácie vykurovacej sústavy a hydraulického vyregulovania
Budova Pribinova 1:
- Geodetické zameranie budovy
- Projekt dispozičného riešenia rozšírenia skladov v chodbách na 2.NP po 4.NP
(statické posúdenie, stavebná časť so zakreslením dispozičných zmien, projekt
požiarnej ochrany)
- Rekonštrukcia vzduchotechniky, chladenia, kúrenia, elektroinštalácie k VZT
zariadeniam a stavebné úpravy v suteréne objektu Pribinova 1 podľa
Realizačného projektu VZT z 12/2020 (havarijný stav)
Budova Pri Miklušovej väznici 1:
- Oprava zvislej a vodorovnej kanalizácie (havarijný stav)
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-

Výmena kotla za úsporný kondenzačný, výmena zariadení kotolne a komína
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu reštaurátorskej dielne- základy,
krov, strecha a okná
Budova Zvonárska 19:
- Statické zabezpečenie trhliny v základnom murive zo strany interiéru (havarijný
stav)
Všetky budovy v závislosti od stavu:
- Výmena a oprava poškodených prvkov krovov, dažďových žľabov, zvodov,
častí strešných krytín a vysprávky komínov na objektoch ŠVK vrátane
dokumentácie výkaz výmer (havarijný stav)
Rozpočet: 334 301 €
2)

Znenie Článku III – Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne:
2.

Bežné výdavky štátneho rozpočtu na plnenie činností sa upravujú – navyšujú o sumu
181 443 eur (slovom: jednostoosemdesiatjedentisícštyristoštyridsaťtri) a kapitálové
výdavky o sumu 188 467,25 eur (slovom: jednostoosemdesiatosemtisíc
štyristošesťdesiatsedem a dvadsaťpäť).
Zvýšenie výdavkov je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až 2d.

3)

Doplnenie Znenia Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.
e) v znení:
e / uskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými projektmi
pri dodržaní celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých na ich realizáciu
bez súhlasu poskytovateľa.
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1) Tento dodatok č. 1 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi
kontraktu č. MK-1906/2020/421/22767 na rok 2021.
2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa
jeho podpisu.
3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2a až 2d.
4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou
písomných a číslovaných dodatkov.
5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden
rovnopis pre prijímateľa.
Bratislava, dňa 10.3.2021

Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Darina Kožuchová
štatutárny zástupca organizácie

Prílohy:
Príloha č. 1
– Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia
Príloha č. 2a až 2d– Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej
klasifikácie
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Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Akvizícia informačných zdrojov do knižničného fondu
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
633009 - Knihy, časopisy,...
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

% plnenia k % plnenia k
Skutočnosť schválenému upravenému
rozpočtu
rozpočtu

10 000

10 000
10 000

10 000

10 000

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Jana Biathová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová

Podpis:

Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum: 23.2.2021

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Vydanie publikácie Dejatelia východného Slovenska: bibliografia, II diel L-Z
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
637004 - Všeobecné služby
637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

% plnenia k % plnenia k
Skutočnosť schválenému upravenému
rozpočtu
rozpočtu

3 400

3 400
3 000
400

3 400

3 400

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Jana Biathová
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová
Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum: 23.2.2021

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Havarijné stavy a obnova národných kultúrnych pamiatok v správe ŠVK v Košiciach 2. etapa
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
633001 - Interiérové vybavenie
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov
636011 - Štúdie, expertízy, posudky
637005 - Špeciálne služby
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

% plnenia k % plnenia k
Skutočnosť schválenému upravenému
rozpočtu
rozpočtu

152 522

152 522
150 822
1 200
500
181 779

4 700
4 700
66 529
110 550
110 550

334 301

334 301

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Jana Biathová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová

Podpis:

Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum:

23.2.2021

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Vizsolyiská biblia - spoluúčasť na projekte v rámci programu Interreg SK-HU
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
633001 - Interiérové vybavenie
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov
637004 - Všeobecné služby
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

% plnenia k % plnenia k
Skutočnosť schválenému upravenému
rozpočtu
rozpočtu

15 521,00

15 521,00
13 800,00
590,00
1 131,00
6 688,25

6 688,25
6 688,25

22 209,25

22 209,25

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Jana Biathová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová

Podpis:

Podpis:

Dátum: 23.2.2021

Dátum: 23.2.2021

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie):Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Predkladateľ projektu(názov organizácie):Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov projektu: Nákup nových informačných zdrojov do knižničného fondu
Termín začatia projektu: marec 2021
Termín ukončenia projektu: december 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len ŠVKK) ako univerzálna vedecká knižnica buduje svoj fond v súlade
so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. Okrem povinných výtlačkov, z ktorých budujeme konzervačný fond,
dopĺňame knižničný fond o ďalšie dokumenty formou nákupu, darmi a výmenou. Z obsahového hľadiska sa
orientujeme najmä na odbornú a vedeckú literatúru v slovenskom a českom jazyku, knihy, periodiká i špeciálne
dokumenty (normy a patenty). Vďaka Americkému centru Košice a Nemeckej knižnici Goetheho inštitútu
aktívne realizujeme výber kníh a periodík do fondov týchto zbierok v nemeckom a anglickom jazyku.
Z obsahového hľadiska pri výbere prihliadame na primerané zastúpenie všetkých vedných odborov,
reflektujeme na recenzie vydaných dokumentov a záujem používateľov vyjadrený rôznymi formami prieskumu.
V prípade monografií (kníh) preferujeme tradičnú formu tlačených publikácií, pretože záujem o knihy
v elektronickej podobe vyvolala až zmena spôsobu štúdia v dôsledku pandémie COVID-19. V prípade periodík
okrem tradičnej tlačenej formy, o ktorú je stále záujem, sa stále viac dostáva do popredia ich elektronická
forma, ktoré je absolútne prioritná najmä v prípade zahraničných vedeckých periodík. Tie sú však pre vedecké
knižnice finančne veľmi náročné a vedecká i študentská komunita ich môže využívať prostredníctvom
akademických knižníc.
Bez priebežného a systematického doplňovania knižničného fondu a bez nákupu licencií k elektronickým
informačným zdrojom neplní vedecká knižnica svoju základnú funkciu, ktorou je poskytovanie služieb, prístup
k požadovaným poznatkom a informáciám sústredeným v knižničnom fonde alebo v
licencovaných informačných databázach alebo ich sprostredkovanie z iných knižníc doma i v zahraničí. Kvalita
knižničného fondu má zásadný vplyv na zvyšovanie, resp. pokles záujmu o služby knižnice.
Knižničný fond ŠVKK tvorí k 31.12.2019 presne 2 164 607 dokumentov, v roku 2019 pribudlo 10 164 nových
dokumentov, z toho nákupom 2 155 monografií, formou povinného výtlačku 3 905 monografií. Z fondu bolo
absenčne vypožičaných 141 491 a prezenčne 139 970 výpožičiek.
Nízky prírastok dokumentov nákupom v roku 2019 bol zapríčinený najmä tým, že v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sa z rozpočtu knižnice viac finančných prostriedkov použilo na opravu a údržbu rokmi
zanedbávaných budov – 5 národných kultúrnych pamiatok i tým, že knižnica získala menej finančných
prostriedkov na akvizíciu dokumentov z prioritného projektu: namiesto požadovaných 40 tisíc € sme v roku
2019 dostali len 20 tisíc € a v roku 2020 len 5 tisíc €. Nízky rozpočet mal za následok obmedzenie nákupu
najmä zahraničnej literatúry.

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Zmenou zákona č.212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a
rozmnoženín audiovizuálnych diel, v znení č.198/2020 Z. z. s účinnosťou od 21. 7. 2020 prišla knižnica i o veľkú
časť povinného výtlačku, ktorú bude musieť – najmä v prípade periodickej tlače - doplniť z vlastných zdrojov ,
ak chce vyhovieť záujemcom o tieto publikácie. Aj ostatné knižnice v meste sa spoliehajú na to, že ŠVK
zabezpečí kontinuitu odoberaných periodických titulov, ich dostupnosť a uchovávanie v ďalších rokoch
a smerujú používateľov do našej knižnice. Táto situácia sa zmení až sprístupnením digitálneho obsahu našej
národnej knižnice.
Vychádzajúc zo štatistiky prijatých povinných výtlačkov kníh v r. 2019 (3905 zv.) predpokladáme, že zmenou
spomínaného zákona môžeme prísť zhruba o 45% nových kníh. Pri periodickej tlači je to až 53% z celkového
počtu prijatých titulov (1064), ktoré nie sú vedecky ani odborne obsahovo zamerané a nemáme na ne právo
povinného výtlačku. O mnohé z nich, ako napríklad dennú tlač, majú však naši čitatelia mimoriadny záujem.
V snahe vyhovieť ich požiadavkám bude musieť knižnica z vlastných finančných prostriedkov na slovenskú i
českú dennú tlač vynaložiť 2 022 Eur a vybraných slovenských titulov periodík cca 1 200 Eur.
Zníženie počtu zahraničných dokumentov pocítime aj v dôsledku zmeny programu Amerického centra Košice
podporovaného Veľvyslanectvom USA, ktoré sa chce orientovať viac na vzdelávacie a klubové aktivity.
Štatistiky nákupu dokazujú permanentný pokles nákupu dokumentov:
Rok
Nákup
kníh (zv).

2016
3515

2017
3501

2018
3236

2019
2155

2020*
2000

* Údaj pre rok 2020 je plánovaný ukazovateľ (prípadná úprava súvisí s finančnými prostriedkami v rozpočte)

Cieľ projektu:

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
 Uspokojovať vzdelávacie, informačné a kultúrne potreby a požiadavky verejnosti prostredníctvom
doplňovania knižničného fondu kvalitnými slovenskými i zahraničných publikáciami, ktoré nespadajú do
režimu povinných výtlačkov
 Zvýšenie fyzickej i virtuálnej návštevnosti knižnice a počtu absenčných a prezenčných výpožičiek
Merateľné ukazovatele:
Zakúpenie približne 700 nových prírastkov – odborných a vedeckých publikácií
Požadované náklady: 10 000 €

Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. Andrea Popovičová Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová

Podpis:

Podpis:

dňa:

dňa: 22.2.2020

22.2.2020

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov projektu: Vydanie publikácie Dejatelia východného Slovenska: biobibliografia, II. diel L – Z.
Termín začatia projektu: február 2021
Termín ukončenia projektu: december 2021
X

Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach sa v rámci svojich odborných a vedecko-výskumných činností venuje aj biografickému výskumu východného
Slovenska. Jedným z aktuálnych edičných výstupov, ktorý v súčasnosti zostavujeme, je publikácia Dejatelia východného Slovenska. V roku 2014
bol vydaný I. diel uvedeného titulu (obálka knihy v prílohe); vydaním druhej časti zavŕšime dlhoročnú excerpčnú prácu bibliografov zameranú na
biografistiku.
Biobibliografia má široko koncipovaný regionálny záber, čo sa týka územného i chronologického spracovania a obsahuje vyše 700 osobností, ktorých
pôsobenie zväčša presiahlo regionálny charakter a stali sa významnými celoslovenskými i zahraničnými osobnosťami. Predstavuje osobnosti, ktoré
rôznym spôsobom prispeli k rozvoju a prezentovaniu tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Cieľ:
1.

Sprístupnenie poznatkov o ďalších významných osobnostiach spätých z východným Slovenskom v knižnej podobe

2.

Dokončenie diela, na ktorom sa podieľali bibliografi ŠVK v Košiciach viac ako 10 rokov (vrátane práce na I. zväzku publikácie)

3.

Popularizácia významných osobností v regióne, ako aj podklad pre ďalší historický výskum

Náklady:
Vydanie publikácie

1900 €

Grafická úprava

1100 €

Recenzentské posudky

400 €

Náklady spolu:
Merateľné ukazovatele:
1.
2.

3 400 € (bežné výdavky)

Vydanie 100 ks publikácie určenej do knižníc (povinné výtlačky) a na predaj
Predaj publikácie (formou e-shopov, propagáciou na facebooku a pod. a v priestoroch knižnice) v cene min. 43 € (návrh), aktuálne náklady
(bez miezd) sú 34,00 € na 1 ks výtlačku

Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. Angela Kurucová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová

Podpis:

Podpis:

dňa:

dňa:

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov projektu: Obnova národných kultúrnych pamiatok v správe Štátne vedeckej knižnice v Košiciach – 2.etapa
Termín začatia projektu: február 2021
Termín ukončenia projektu: december 2021
X

Projekt financovaný z bežných X
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len ŠVKK) spravuje štyri budovy – národné kultúrne pamiatky (NKP) v Košiciach (Hlavná ul.,
Pribinova ul., Zvonárska 21 a Pri Miklušovej väznici 1) a jeden objekt (reštaurátorské a konzervátorské pracovisko) umiestnený
v dvorovej časti NKP. Všetky tieto pamiatky po stránke údržby a opráv vyžadujú urgentné zásahy, aby sa predišlo zhoršovaniu ich stavu
alebo haváriám väčšieho rozsahu. Budovy sa nezveľaďovali niekoľko desaťročí; v súčasnosti patria k najviac zanedbaným objektom v
mestskej pamiatkovej rezervácii. S cielenejším riešením opráv, údržby a rekonštrukcií sa začalo až po nástupe nového vedenia ŠVKK
(2019) a po zriadení útvaru pre správu a prevádzku budov s príslušnými kompetenciami (od roku 2011 do roku 2019 tu tento útvar
chýbal!).
Snaha knižnice zapojiť sa do projektov na obnovu NKP narazila na skutočnosť, že „rezortné“ budovy sa nemôžu uchádzať o granty
alokované u vlastného zriaďovateľa (napr. program Obnovme si svoj dom), ani o granty z tzv. nórskych fondov („vládny“ zoznam NKP
určený k obnove a ochrane sa roky neaktualizoval). Sme presvedčení, že riešením pre ŠVK je zapojenie sa do výziev a programov
s cieľom obnovy, rekonštrukcií alebo revitalizácií objektov. Pre tento účel však musíme mať pripravené štúdie, zamerania budov
a projektové dokumentácie s výkazom výmer, aby sme vedeli čo najpresnejšie špecifikovať problematické oblasti, navrhovať priority
a vyčísliť potrebné náklady. Programy a výzvy týkajúce sa obnovy NKP vyžadujú od uchádzačov o granty a podporu už hotovú
a pripravenú dokumentáciu vrátane jej schválenia pamiatkovým úradom, príp. aj stavebné povolenie. Projektová dokumentácia je
nevyhnutným predpokladom pri ďalšom postupe obnovy NKP.
ŠVKK preto venovala v rokoch 2019-2020 finančné prostriedky z rozpočtu a prioritného projektu na obnovu NKP nielen do urgentných
opráv a havárií, ktoré nezniesli odklad, ale aj do nevyhnutných projektov a posudkov s výkazom výmer..
Ide o tieto (už spracované) posudky, štúdie a projekty:
Tab. 1
1
Hlavná 10
2
Hlavná 10
3
Hlavná 10
4
Hlavná 10
5
Hlavná 10
6
Hlavná 10
7
Hlavná 10
8
Pribinova 1
9
Pribinova 1
10
11
12

Pribinova 1
Pribinova 1
Pribinova 1

13
14
15

Pri Miklušovej väznici 1 (DO)
Pri Miklušovej väznici 1 (DO)
Zvonárska 19

Architektonicko-historický výskum spracovaný registrovaným výskumníkom
Stavebné zameranie a digitalizácia skutkového stavu, situácia a zameranie strechy geodetom
Prípravná projektová dokumentácia obnovy okenných a dverných výplní
Prípravná projektová dokumentácia elektroinštalácie 1. podzemného podlažia
Realizačný projekt vetrania a klimatizácie haly prvého kontaktu
Projekt rekonštrukcie rozvodov studenej vody
Úprava interiéru vstupného priestoru
Pasport objektu do elektronickej verzie
Odborno-technický posudok jestvujúceho stavu nefunkčnej vzduchotechniky a návrh na
riešenie VZT zariadení
Realizačný projekt vzduchotechnického systému (okrem západného krídla)
Projekt knihárskej dielne
Znalecký posudok posúdenia deliacej roviny medzi budovami Pribinova 1 a Mojmírova 8 podľa
zásad reálnej deľby
Statický posudok budovy reštaurátorskej dielne
Projekt rekonštrukcie vykurovacieho systému
Geodetické zameranie, zápis do katastra nehnuteľností

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
16
17

Zvonárska 19
Zvonárska 19

Súdnoznalecký posudok
Statický a sanačný posudok a návrh sanácie a zabezpečenia budovy

Pre získanie objektívnych informácií o reálnom stave budov, priorít z hľadiska ich opráv a údržby a zreálnenia nákladov, sú veľmi
užitočné tzv. technické správy, ktoré spracovala skupina odborníkov Pro Monumenta (Pamiatkový úrad SR) v roku 2020. V roku 2020
bol posúdený technický stav dvoch NKP, a síce: budova Pri Miklušovej väznici 1 (meštiansky dom, dvorový objekt) a sídelná budova na
Hlavnej ul. č. 10 (Forgáchov palác).
Pri požiadavkách na finančné prostriedky pre tento prioritný projekt vychádzame preto z reálne predpokladaných nákladov uvedených
v projektovej dokumentácii uvedenej v Tab. 1 a z odhadov na opravy a údržbu uvedených v správach o technickom stave budov od Pro
Monumenta.
V zozname uvádzame len PRIORITY, ktoré je potrebné zrealizovať v najbližších 1-2 rokoch aj s uvedením havarijných stavov
(vrátane projektov alebo štúdií, ktoré sú predpokladom pre realizáciu týchto priorít).
A. Objekt Hlavná 10:
1
2
3
4

Úplná obnova rozvodov studenej vody (havarijný stav)
Architektonická štúdia komplexnej obnovy a funkčnej dispozície národnej kultúrnej
pamiatky Forgáčov palác
Realizácia výmeny a obnovy okien
Projekt termostatizácie vykurovacej sústavy a hydraulického vyregulovania
Náklady celkom
z toho BV
KV

27 000,00 €
52 529,00 €

BV
KV

44 250,00 €
1 200,00 €
124 979,00
72 450,00 €
52 529,00 €

BV
BV

500,00 €
6 000,00 €

BV
KV

110 550,00 €

KV

B. Objekt Pribinova 1:
5
6
7

Geodetické zameranie budovy
Projekt dispozičného riešenia rozšírenia skladov v chodbách na 2.NP po 4.NP
(statické posúdenie, stavebná časť so zakreslením dispozičných zmien, projekt
požiarnej ochrany)
Rekonštrukcia vzduchotechniky, chladenia, kúrenia, elektroinštalácie k VZT
zariadeniam a stavebné úpravy v suteréne objektu Pribinova 1 podľa
Realizačného projektu VZT z 12/2020 (havarijný stav)
Náklady celkom
z toho BV
KV

117 050,00 €
500,00 €
116 550,00 €

C. Objekt Pri Miklušovej väznici 1 (meštiansky dom):

8
9

Oprava zvislej a vodorovnej kanalizácie (havarijný stav)
Výmena kotla za úsporný kondenzačný, výmena zariadení kotolne a komína
Náklady celkom
z toho BV
KV

3 830,00 €
4 700,00 €
8 530,00 €
3 830,00 €
4 700,00 €

BV
KV

8 000,00 €

KV

D. Objekt Pri Miklušovej väznici 1 (reštaurátorská a konzervátorská dielňa):
10

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu reštaurátorskej dielne- základy, krov,
strecha a okná
Náklady celkom
z toho KV

8 000,00 €
8 000 €

Návrh prioritného projektu
na rok
2021

E. Objekt Zvonárska 19:
11

Statické zabezpečenie trhliny v základnom murive zo strany interiéru (havarijný
stav)
Náklady celkom
z toho BV

8 742,00 €

BV

8 742,00 €
8 742,00 €

F. Všetky objekty
12

Výmena a oprava poškodených prvkov krovov, dažďových žľabov, zvodov, častí
strešných krytín a vysprávky komínov na objektoch ŠVK vrátane dokumentácie
výkaz výmer (havarijný stav)
Náklady celkom
z toho BV

67 000,00 €

BV

67 000,00 €
67 000,00 €

Cieľ projektu:
1. Spracovanie projektov, projektovej dokumentácie s výkazom výmer, posudkov, laboratórnych rozborov a štúdií podľa tabuliek
uvedených pri objektoch A až F, aby sa mohlo pokračovať v opravách a sanáciách budov
2. Realizácia opráv havarijných stavov, pri ktorých je reálne ohrozenie majetku či zdravia zamestnancov alebo verejnosti podľa
tabuliek uvedených pri objektoch A až F v predpokladanej sume 217 122,00 €
3. Pokračovanie výmeny okien a mreží v sídelnej budove Hlavná 10 na základe Prípravnej projektovej dokumentácie obnovy
okenných a dverných výplní spracovanej v roku 2019 a platnej 3 roky (ešte zostáva výmena okien za 354 472,60 € na celej
budove)
Celkové náklady: podľa priložených tabuliek
Merateľné ukazovatele:
-

zamedzenie ďalšiemu zhoršovaniu stavu NKP
zapojenie sa do výziev na obnovu a rekonštrukciu objektov – národných kultúrnych pamiatok
ochrana pamiatkového fondu – zbierkových predmetov knižnice
zlepšenie tepelnej pohody – úspora nákladov na energie

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Gabriela Pelikánová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová

Podpis:
dňa: 22.2.2021

Podpis:
dňa: 22.2.2021

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Gestorský organizačný útvar: Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Predkladateľ projektu:: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov projektu: Vizsolyiská Biblia – spoluúčasť na projekte v rámci programu Interreg SK-HU
Termín začatia projektu: január 2021
Termín ukončenia projektu: august 2021

X

Projekt financovaný z bežných x
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy): V roku
2022 bude z fondu EFRR
refundovaných 24 879,75 €
(viac v texte)

Stručná charakteristika projektu:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVKK) bola úspešná pri uchádzaní sa o finančné prostriedky v Fondu malých
projektov pre východnú programovú oblasť Interreg: Slovenská republika – Maďarsko v rámci prioritnej osi PO4 Podpora
cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Uspela s projektom s názvom
„Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyiská biblia aj v Košiciach“ (akronym Biblia). ŠVKK je vedúcim partnerom projektu,
jej partnerom je Vizsolyi Református Egyházkozség (VRE). Celkový rozpočet projektu je 58 696,52 €, z toho príspevok
EFRR je 49 892, 04 € (85%).. ŠVKK by mala prispieť z vlastného rozpočtu 15% spoluúčasťou, ktorá predstavuje
4 390,54 €; príspevok EFRR pre ŠVKK je 24 879,75 €. Ako spoluúčasť uhradí ŠKK finančné prostriedky na mzdy
manažéra projektu a kancelárske náklady.
Vizsolyiská biblia inak nazývaná aj Károlyiho biblia je veľmi vzácnym dokumentom, pretože ide o prvý maďarský preklad
Svätého písma z latinčiny z roku 1590. V roku 2015 získal tento dokument v Maďarsku najvyšší štatút národnej kultúrnej
pamiatky – Hungarikum. V dobe prekladu bola „nelegálnym vydaním“, pretože žiadna z fungujúcich tlačiarní nechcela ísť
proti kráľovi (katolíkovi), ale o jej preklad a tlač prejavil záujem a podporil ju miestny zemepán a protestant Žigmund Rákoczi,
ktorý pre ňu nechal postaviť novú tlačiareň v mestečku Vizsolyi. Na tento účel venoval všetok svoj majetok aj jej prekladateľ
a editor Gáspár Károlyi. S tlačou sa začalo vo februári 1589 a končilo v júli 1590, predpokladá sa, že vytlačili 800
exemplárov. Celá originálna verzia váži niečo vyše 6 kilogramov a má 2422 strán. Biblia putovala do rôznych kútov vtedajšej
monarchie, vrátane územia súčasného Slovenska. Preukázateľne sa do dnešných dní zachovalo niečo vyše 50 exemplárov
tohto vydania biblie. Jeden z exemplárov je vystavený v maďarskom mestečku Vizsolyi, vzdialenom od Košíc asi 50 km,
v tamojšom reformovanom kostole. ŠVKK má vo svojom archíve 2 exempláre tejto biblie, pričom donedávna sa
predpokladalo, že ide o novšie vydania biblie z 18. storočia. Až podrobným skúmaním sa zistilo, že z dôvodu jej „ukrývania“
do nej v minulosti vložili titulný list z 18. storočia.
ŠVKK chce z financií na projekt vytvoriť stálu expozíciu venovanú tejto vzácnej publikácii, a to v časti Študovne historických
fondov na ul. Pri Miklušovej väznici č. 1. Biblia bude vystavená v samostatnej miestnosti v zabezpečenej vitríne,
záujemcovia si budú môcť prezerať jej digitálnu formu na modernom prezentačnom zariadení Celá expozícia bude
zariadená mobiliárom, v ktorom budú vystavené aj ďalšie tlače 16. storočia vo fonde ŠVKK. Vstupný dufart (chodba vedúca
k výstavnej miestnosti) bude návštevníkov na plagátoch a výstavných paneloch oboznamovať s príbehom viažucim sa
k biblii, ako aj histórii košickej kníhtlače a budú v nej vystavené aj tri exponáty z 19. storočia.

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Až v procese schválenia projektu sa ŠVKK dozvedela z príslušnej sekcie MK SR, že finančné prostriedky, ktoré uviedla
v projekte ako spoluúčasť, jej MK SR nemôže poskytnúť a že vyúčtovanie projektu vrátane refundácie nákladov bude až
v roku 2022 - po schválení záverečnej správy projektu. V praxi to znamená, že všetky prostriedky
schválené z fondu EFRR prídu na účet ŠVKK až v roku 2022 a všetky náklady na projekt musí preto uhradiť z vlastného
rozpočtu na rok 2021. Tieto prostriedky však ŠVKK v rozpočte na rok 2021 nemá a nemôže ich vyčleniť z dôvodu krátenia
rozpočtu bežných výdavkov o 10%.
Projekt sa začal už v októbri 2020 prieskumom trhu na položky uvedené v projekte a konzultáciami s odborníkmi na
bezpečnosť expozície, elektroinštaláciu a grafické návrhy plagátov a bannerov.
Knižnica z kapitálových výdavkov presunutých z roku 2020 zafinancuje prezentačné zariadenie na modernú prezentáciu
zdigitalizovanej biblie za takmer 11 tisíc €. Ďalšie finančné prostriedky na projekt jej však chýbajú.
Predpokladané náklady (s DPH):
Grafické spracovanie a tlač 7 ks panelov, roll up,
paravanov, návestí na knižničné regály, ďalšie tlačiarenské
služby, príprava webovej stránky expozície

687,00 €

Nahratie digitálnej verzie biblie do prezentačného
zariadenia a školenie k jeho obsluhe

444,00 €

Výdavky na interiérové vybavenie: (630) 11 presklených
skríň na vystavenie tlačí 16. storočia, 1 stola, 2 sklenených
uzamykateľných vitrín, podlahovej krytiny

13 800,00 €

Rekonštrukcia a rozšírenie elektroinštalácie a svietidiel
v objekte, rozšírenie zabezpečenia objektu o výstavnú
miestnosť s napojením na policajný pult

6 688,25 €

Maľovanie výstavnej miestnosti hygienickým náterom
Náklady spolu:

590,00 €
22 209,25 €, toho 15 521,00 €
bežné, 6 688,25 € kapitálové
V roku 2022 bude z projektu
refundovaných 24 879,75 €.

Merateľné ukazovatele:
1. Návštevnosť expozície (kvantifikácia uvedená v projekte)
2. Popularizácia turizmu v regióne, historického fondu Štátnej vedeckej knižnice
3. Zvýšenie kultúrneho povedomia obyvateľov mesta, získanie nových poznatkov

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Renáta Kováčová
Podpis:
dňa:

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Darina Kožuchová
Podpis:

22.2.2021

dňa: 22.2.2021

Príloha č. 1

Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia

a) Programová štruktúra 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov
Názov projektu: „Akvizícia informačných zdrojov do knižničného fondu“
Zdroje zo štátneho rozpočtu :
v tom bežné výdavky:

10 000,- €
10.000,- €

b) Programová štruktúra 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Názov projektu: „Vydanie publikácie Dejatelia východného Slovenska: bibliografia, II diel L“
Zdroje štátneho rozpočtu:
v tom bežné výdavky:

3 400,- €
3 400,- €

c) Programová štruktúra 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Názov projektu: „Vizsolyiská biblia - spoluúčasť na projekte v rámci programu Interreg SKHU“
Zdroje štátneho rozpočtu:
22 209,25 €
v tom bežné výdavky:
15 521,00 €
v tom kapitálové výdavky:
6 688,25 €
d) Programová štruktúra 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Názov projektu: „Havarijné stavy a obnova národných kultúrnych pamiatok v správe ŠVK v
Košiciach, 2. etapa“

Zdroje štátneho rozpočtu:
v tom bežné výdavky:
v tom kapitálové výdavky:

334 301,- €
152 522,- €
181 779,- €

