ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2020
Organizácia: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Rezort : Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ hospodárenia: rozpočtová organizácia
Miesto konania verejného odpočtu: Pribinova 1, Kultúrno-vzdelávacie centrum
Termín konania verejného odpočtu: 14.4.2021 o 15.00 hod.
Správa o činnosti a hospodárenia je zverejnená na adrese:
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/
.a na webovom sídle organizácie www.svkk.sk
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Použité skratky
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PK
RDA
RFID
SKČ
SKD
SKP
SLU
SNB
SNK
ŠVKK
TU
UPJŠ
UVZ SR
VŠ
ZKSZ
zv.
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Medzinárodné desatinné triedenie
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
medziknižničná výpožičná služba
medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
Oddelenie doplňovania a spracovania fondu
Oddelenie informačných technológií, systémovej integrácie
a digitalizácie
Oddelenie pre správu a ochranu fondov
príručná knižnica
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Radio Frequency IDentification
Súborný katalóg - články
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Štátna vedecká knižnica v Košiciach
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vysoká škola
Oddelenie zahraničných knižníc a špeciálnych zbierok
zväzok
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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
Prevádzky:
Rezort / Zriaďovateľ:
Dátum zriadenia:
Forma hospodárenia:

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10, 042 30 Košice
Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, Zvonárska 19, Zvonárska 21,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
20. február 1947
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 Ekonomického a personálneho oddelenia
Mgr. Jozef Fabrici, vedúci Oddelenia zahraničných knižníc a špeciálnych zbierok
Ing. Ján Krištof, vedúci Oddelenia informačných technológií, systémovej integrácie
a digitalizácie
Mgr. Angela Kurucová, vedúca Oddelenia historických fondov a bibliografie
Ing. Viera Nagyová, vedúca Oddelenia knižničných služieb
Ing. Gabriela Pelikánová, Vedúca Oddelenia správy a prevádzky budov
Mgr. Andrea Popovičová, vedúca Oddelenia doplňovania a spracovania fondov
Mgr. Beata Repíková, vedúca Oddelenia pre správu a ochranu fondov
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2. Zhodnotenie činnosti organizácie
Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (ďalej len „ŠVKK“ alebo „knižnica“)
vychádzajú z jej základného poslania daného zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
v platnom znení, zriaďovacou listinou a uzavretým kontraktom s Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky.
Stále činnosti
 Akvizícia informačných zdrojov v tlačenej i elektronickej forme rôznymi spôsobmi
nadobúdania,
 odborná evidencia nových prírastkov, ich katalogizácia a retrospektívna katalogizácia
v knižnično-informačnom systéme (ďalej len „KIS“) podľa platných noriem
a štandardov,
 spolupráca na kooperatívnom budovaní súborných katalógov Slovenskej národnej
bibliografie na základe uzavretých dohôd,,
 budovanie elektronického katalógu, príp. sekundárnych informačných zdrojov,
 ochrana a správa kultúrneho dedičstva: starostlivosť o depozitáre knižničných fondov,
revízia fondov, vyraďovanie knižničných fondov na základe obsahovej analýzy,
prehodnotenia duplicít a multiplicít exemplárov a analýzy ich využívania,
 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, ochrana a
bezpečnosť informačných technológií,
 riadiaca, ekonomická a kontrolná činnosť,
 správa, údržba a revitalizácia budov v správe knižnice.
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.
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 ohraničených grantových
projektov.
Uvedené činnosti predstavujú len základný rámec činnosti knižnice, okrem neho 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 2016 – 2019 je obsahom Prílohy č. 1 tohto dokumentu.
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2.1

Knižničný fond

Knižničný fond k 31.12.2020 dosiahol 2 152 316 knižničných jednotiek (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 2020 predstavoval 7 775 kj, úbytok tvoril 20 066 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
Na základe zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch sme získali do fondu 2 842
monografií, 962 titulov periodík a 164 slovenských technických noriem.
Príjem povinných výtlačkov monografií a periodík ovplyvnila zmena daného zákona pod č.
198/2020 Z. z. s účinnosťou od 21. júla 2020, ktorá priznáva vedeckým knižniciam
v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici nárok na neperiodické a periodické publikácie iba s
obsahovo vedeckým alebo odborným zameraním. Následkom tejto zmeny je pokles
povinných výtlačkov monografií i periodík, ktorý bude ešte citeľnejší v roku 2021. Podiel na
príjme povinných výtlačkov má určite aj mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID19, ktorá zabrzdila alebo spomalila zasielanie výtlačkov vydavateľmi, spôsobila pokles v
samotnom vydávaní noviniek a aj zánik mnohých titulov periodík, prípadne ich transformáciu
z tlačenej verzie na elektronickú.
Vychádzajúc zo štatistiky prijatých povinných výtlačkov kníh v roku 2019 predpokladáme, že
zmenou spomínaného zákona môžeme prísť zhruba o 45% nových kníh a až 53% titulov
periodických publikácií. O mnohé tituly, ktoré z kategórie povinných výtlačkov vypadli (napr.
denná tlač), majú naši čitatelia veľký záujem, a preto – v záujme vyhovieť ich požiadavkám budeme musieť tento výpadok nahradiť z rozpočtu bežných výdavkov v predpokladanej
výške takmer 3 200 €.
Väčšie úsilie v porovnaní s minulými rokmi sme venovali aj urgenciám povinných výtlačkov.
V roku 2020 sme odoslali 120 urgencií na knihy s návratnosťou 58%2. Na čísla periodík sme
vystavili 984 urgencií (606 na slovenské, 378 na zahraničné tituly). Kým vydavatelia doteraz
uvádzali ako dôvod nedodania povinných výtlačkov ich nízky náklad, ktorý sa nedal s istotou
overiť, v súčasnosti sa s vydavateľmi (najmä periodík) dohadujeme, či je dielo vedecky alebo
odborne zamerané. V znení zákona ani v inom usmernení nie je definované vedecké alebo
odborné dielo, čo si každý vydavateľ vysvetľuje po svojom. Z tohto dôvodu sme požiadali MK
SR o presnú špecifikáciu obsahového zamerania titulov uvedených v Zozname periodickej
tlače MK SR. Pri kontrole povinného výtlačku monografií vychádzame z informácií z
časopisu Knižná revue, či edičných plánov na stránkach vydavateľov.
1
2

Rok 2019: prírastok 10 164 kj, úbytok 92 995 kj
Rok 2019: 52 urgencií s návratnosťou 21%
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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, návrhy akvizičnej komisie, štatistiky rezervácií titulov v KIS a efektívne využitie
rozpočtových prostriedkov. V roku 2020 sme z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie
nakupovali častejšie prostredníctvom e-shopov.
Na nákup nových dokumentov bolo v roku 2020 vynaložených 50 651,69 €, z toho z
rozpočtových prostriedkov 45 651,69 €. V rámci prioritného projektu 08T0106 Skvalitnenie
knižničného fondu akvizíciou nových dokumentov a licencovaných informačných zdrojov sme
získali na akvizíciu len 5 000 €, z čoho sme zakúpili 304 titulov (367 zväzkov) slovenských
a českých odborných monografií. Do fondu nám nákupom pribudlo celkom 2 547 monografií,
150 titulov periodík a 81 audiovizuálnych a elektronických dokumentov. V procese akvizície
bolo odoslaných 111 objednávok, spracovaných 117 faktúr a 8 dobropisov.
Tab. 1 Nové prírastky vo finančnom vyjadrení (v €)

Druh dokumentu

Rok 2019

Rok 2020

Knihy a špeciálne dokumenty

34 374,05

39 117,30

Seriály

17 279,89

10 564,95

760,00

969,44

52 376,00

50 651,69

32 376,00
20 000,00

45 651,69
5 000,00

Elektronické databázy
Suma spolu (€)



rozpočet
prioritný projekt

c. Dary
Darom ponúkané knihy i periodiká od rôznych organizácií i jednotlivcov prechádzajú
selekciou, aby sme zbytočne nezvyšovali multiplicitu fondov a nezaťažovali obmedzené
kapacitné možnosti depozitov. V prípade darov od partnerov Nemeckej knižnice GI a
Amerického centra Košice vyberáme knihy a periodiká z predloženej a odporúčanej ponuky
nemeckých a amerických vydavteľstiev. V roku 2020 sme darom získali celkom 850 kj,
z toho 575 monografií, 149 titulov periodík a 126 audiovizuálnych a elektronických
dokumentov.
d. Výmena
V roku 2020 prebiehala medzinárodná výmena dokumentov s domácimi I zahraničnými
partnermi výlučne na báze reciprocity. Našim stálym partnerom z ČR ostala Státní vědecká
knihovna v Plzni, ktorá nám pravidelne zasiela nami vybrané tituly periodík. Výmenou sme
dostali 25 monografií a 12 titulov periodík.
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e. Bezodplatný prevod
Úrad priemyselného vlastníctva SR nám v roku 2020 poskytol formou bezodplatného
prevodu patentové spisy v počte 93 kj.
f.

Náhrady

V roku 2020 predstavovali náhrady za straty spôsobené používateľmi 49 kj.
Tab. 2 Prírastky do knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia (v kj)

Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia

Plán

Plnenie

%

Povinný výtlačok

4 180

3 968

94,9

Monografie

3 000

2 842

94,7

Periodiká

1 000

962

96,2

Normy

180

164

91,1

Nákup

2 222

2 778

125,0

Monografie

2 000

2 547

127,4

Periodiká

157

150

95,5

Audiovizuálne a elektronické dokumenty

65

81

124,6

Dary

610

850

139,3

Monografie

400

575

143,8

Periodiká

120

149

124,2

Audiovizuálne a elektronické dokumenty

90

126

140,0

Výmena

60

37

61,7

Monografie

50

25

50,0

Periodiká

10

12

120,0

Bezodplatný prevod – patenty

80

93

116,3

Náhrady

100

49

49,0

Celkom

7 252

7 775

107,2

2.1.2 Spracovanie knižničného fondu
a. Katalogizácia
Menná a vecná katalogizácia dokumentov prebieha na ODSF a čiastočne aj na ZKSZ
(normy a patenty). Katalogizácia prebieha v KIS Aleph500, pri dodržiavaní medzinárodných
štandardov AACR2 a ISBD vo formáte MARC21, pri bibliografickom popise monografií a
elektronických dokumentov aj katalogizačných pravidiel RDA. Záznamy v RDA sú obšírnejšie
a podrobnejšie, zo strany katalogizátorov vyžadujú väčšiu pozornosť a erudíciu.
Pokračujeme v pridávaní anglických ekvivalentov do predmetových hesiel.
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ŠVKK nie je členom konzorcia KIS3G, nepracuje v rovnakom KIS, a preto sa zatiaľ
nepodieľa na kooperatívnej tvorbe autorít v súbore autorít SNK. V roku 2020 sme vyvinuli
inicitívu smerom k SNK s cieľom nájsť technický spôsob ako participovať na súbore autorít.
Zorganizovali sme 4 online školenia (júl– október) pre knihovníkov z ODSF a HIS na tému
“Tvorba personálnych autorít s knihovníkov interpretáciou katalogizačných pravidiel RDA“.
Ani po nich sa však nepodarilo vyriešiť/dohodnúť technické otázky spolupráce na tvorbe
personálnych autorít na národnej úrovni. V školeniach budeme pokračovať, až keď odborníci
z IT SNK ponúknu také riešenie, ktoré nebude z našej strany vyžadovať neefektívne
postupy.
Katalogizačné záznamy sú verejne prístupné v elektronickom (online) katalógu, a to vrátane
informácií o nových prírastkoch v knižničnom fonde, ich obálok a obsahov.
V procese mennej katalogizácie nových prírastkov bolo spracovaných 6367 monografií, 1663
popisných jednotiek periodík
a 1520 špeciálnych dokumentov. V procese vecnej
katalogizácie bolo spracovaných 5993 monografií, 50 titulov periodík a 1520 špeciálnych
dokumentov. Redakciou záznamov (kontrolou zápisu a opravou) prešlo 5985 záznamov
monografií. Na katalogizáciu periodík nadviazala kompletizácia 3001 zväzkov.
Knihy zakúpené na základe vyššieho počtu rezervácií v KIS alebo na základe návrhu
používateľov, sme spracovali prednostne (67). Do KIS sme prvýkrát skatalogizovali 22
spoločenských hier z fondu Nemeckej knižnice GI a 7 čítačiek e-kníh z Amerického centra
Košice.
Odpis vyradených kníh v prírastkovom zozname z dôvodu ich straty predstavoval 53 kj;
stratené dokumenty boli nahradené novými titulmi.
Všetky spracované dokumenty sme označili čiarovým kódom. V závere roka 2020 sme
zakúpili pracovné stanice RFID, ktoré zaimplementujeme do linky spracovania v budúcom
roku.
Tab. 3 Spracovanie knižničného fondu

Forma spracovania / druh dokumentu

Mer. j.

Plán

Plnenie

%

Akvizičný záznam / monografie

kj

5 550

6 112

110,1

Katalogizácia menná

kj

8 065

9 520

118,0

Monografie

kj

5 550

6 367

114,7

Periodiká

kj

1 400

1 633

116,6

Špeciálne dokumenty, z toho:

kj

1 115

1 520

136,3



normy (nové + nespracované)

kj

880

1 220

138,6



patentové spisy

kj

80

93

116,3



audio CD

kj

65

103

158,5



elektronické dokumenty

kj

90

104

72,7

kj

6 665

7 563

113,5

Katalogizácia vecná
Retrospektívna konverzia monografií
(minimálna úroveň záznamu)

záznam

Retrospektívne dohrávanie zväzkov periodík

kj
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20 445
5 000

2 428

48,6

b. Retrospektívna katalogizácia
V roku 2020 sme pokračovali v retrospektívnej katalogizácii na úrovni minimálnych
(revíznych) záznamov tých monografií, ktoré sa nachádzajú len v tlačených prírastkových
zoznamoch alebo v lístkových katalógoch. Na tejto činnosti sa podieľali zamestnanci
viacerých oddelení (ODSF, SLU, OSOF, HIS) v rámci home office v období obmedzenej
prevádzky knižnice (COVID-19). Celkovo prešlo retrokatalogizáciou 20455 záznamov
monografií. Pri retrospektívnom dohrávaní periodík sme do KIS zapísali 2428 zväzkov. Do
online katalógu pribudlo aj 700 záznamov platných slovenských technických noriem
staršieho vydania.
Aj keď sa táto činnosť vykonáva priebežne už niekoľko rokov a v posledných dvoch rokoch
sa zrýchlila z dôvodu rozhodnutia o minimálnej úrovni záznamu, stále zostáva rozdiel medzi
počtom knižničných jednotiek v prírastkových zoznamoch a počtom záznamov v KIS až
1 030 024. Proces retrokatalogizácie je komplikovaný najmä preto, lebo každý titul
v zoskenovanom lístkovom katalógu je potrebné skontrolovať, či neexistuje jeho duplicitný
záznam, následne sa zjednocujú alebo vyraďujú jeho exempláre alebo sa vytvára nový
záznam na minimálnej úrovni. Zatiaľ nedošlo k rozhodnutiu, ktoré by zásadne zrýchlilo tento
spôsob retrokatalogizácie, pretože staré prírastkové zoznamy obsahujú veľké množstvo
chybných údajov (nepresností v prírastkových číslach, duplicity prírastkových čísel a
podobne).
c. Analytické spracovanie článkov a súborný katalóg SR - články
Analytické spracovanie článkov z vybraných periodík bolo rozhodnutím vedenia knižnice
pozastavené v lete 20193. Napriek verejne prezentovanému sľubu zo strany SNK 5.12.2019,
že SNK zriadi pracovnú skupinu s cieľom zabezpečenia koordinácie a zmluvnej participácie
slovenských knižníc na tvorbe článkovej bibliografie, v roku 2020 sa situácia nezmenila.
d. Participácia na Súbornom katalógu periodík
V roku 2019 sme v SKP vytvorili 11 nových bibliografických záznamov titulov a aktualizovali
1136 záznamov; nových holdingov sme vytvorili 47, aktualizovali 1289.
e. Ďalšie činnosti súvisiace s procesmi akvizície a spracovania v roku 2020




tvorba úbytkových zoznamov mikrofišov a vybraných mikrofilmov,
kontrola a oprava funkčnosti hyperlinkov v záznamoch periodík,
presun 330 titulov periodík zo študovne na Hlavnej do ODSF na Pribinovej (presun
menej využívaných periodík získavaných do roku 2020 ako povinný výtlačok),
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Dôvody sú podrobne uvedené v správe o činnosti za rok 2019, o.i. aj: (1) analytická bibliografia
článkov nie je takmer 10 rokov v rámci SR koordinovaná a jej spracovanie je ponechané na
rozhodnutí jednotlivých knižníc; s určitosťou tu dochádza k duplicitnému excerpovaniu článkov,
vrátane spracovania článkov z odborných časopisov a zborníkov na vysokých školách (CREPČ), (2)
14799 záznamov článkov vytvorených v ŠVKK od 12/2010 do 6/2019 bolo odoslaných po dohode do
SNK v júni 2019, ale doteraz nemáme spätnú odozvu o stave ich deduplikácie a downloade do
súborného katalógu článkov.
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2.1.3

presťahovanie kancelárií ODSF do priestorov na prízemí (Pribinova),
presťahovanie prírastkových a úbytkových zoznamov na prízemie (Pribinova).
Ochrana a revízia knižničného fondu

a. Stav knižničných depozitárov
Ochrana knižničných fondov predstavuje pre knižnicu, ktorá spravuje konzervačné, či inak
významné knižničné fondy, jednu zo základných úloh. Cieľom je udržiavať taký fyzický stav
uchovávaných exemplárov, ktorý by umožnil ich digitalizáciu, sprístupňovanie a využívanie.
V depozitároch (skladoch) knižnice uchovávame približne 2 089 650 zväzkov4 (97% celého
fondu), ktoré sú umiestnené v budovách na Hlavnej 10, Zvonárskej 19, Zvonárskej 21,
Pribinovej 1 a Pri Miklušovej väznici 1.
Väčšina našich skladov nevyhovuje pre tieto účely ani veľkosťou, ani dispozičným riešením,
ani požadovanou statikou, ani skladovým vybavením a bohužiaľ, ani z dôvodu bezpečnosti
práce. Vysoká vlhkosť v skladoch a obmedzené vetranie (suterény Hlavná a Pribinova), na
niektorých miestach prerážajúca kanalizácia (Pribinova), rozpadnuté schodištia do suterénu
a nevyhovujúca statika (Zvonárska 19, Zvonárska 21), nedokončená vzduchotechnika
a kúrenie (Pribinova 1) a s tým súvisiace zaplesnivenie kníh a periodík, sa týka asi 383 000
zväzkov, t.j. 17,8% fondu, resp. približne 17 kilometrov dokumentov. Knižničný fond je
v mnohých depozitároch uložený na drevených konštrukciách z 50. rokov minulého storočia
alebo na zhrdzavených regáloch. Kritická je situácia v oblasti elektrických rozvodov
v depozitároch (suterény Zvonárska), ktoré sú zastarané a nevyhovujú novým normám5.
Na nevyhovujúci stav depozitárov sme upozornili zriaďovateľa písomne niekoľkokrát, a to
vrátane poskytnutia fotodokumentácie alebo prostredníctvom fyzickej obhliadky (návšteva
ministerky v roku 2019). Vzhľadom k tomu, že oba objekty na Zvonárskej nevyhovujú pre
účely depozitárov z dôvodu preťaženej a narušenej statiky, riešenie vidíme v presťahovaní
fondu z týchto objektov do vyhovujúcich skladových priestorov6. Súčasťou riešenia bol mohol
byť aj predaj jednej z budov na Zvonárskej ulici7.
Aj sanácia ďalších priestorov, ktoré v súčasnosti nevyhovujú z dôvodu vlhkosti (suterény na
Hlavnej a Pribinovej), vyžaduje najprv dočasné vysťahovanie ohrozených dokumentov,
obnovenie alebo zavedenie vzduchotechniky, chladenia a kúrenia; týka sa to aj nadzemných
podlaží západného krídla na Pribinovej 1. Sklady na prízemí budovy na Hlavnej ulici sa
musia vysťahovať z dôvodu rekonštrukcie priestorov pre knižničné služby.
Koncom februára 2020 bol z dôvodu zistenia významnej statickej poruchy – trhliny
v suteréne objektu na Zvonárskej 19 – vydaný príkaz riaditeľa pre zamestnancov o zákaze
vstupu do suterénu tohto objektu. Tento príkaz platí až do vyriešenia havarijného stavu.
4

Prepočet po odčítaní knižničných jednotiek umiestnených vo všetkých študovniach, Americkom
centre Košice, Nemeckej knižnici a v PK oddelení (nie PK skladov)
5
V roku 2020 sa podarilo vymeniť elektroinštaláciu len v suterénoch na Hlavnej
6
Riešenie vrátane nákladov obsahuje list odoslaný na MK SR pod č. 524/2019 SP-223/2019-101 zo
dňa 13.12.2019
7
Na základe znaleckého posudku spracovaného v roku 2019.
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Vedenie knižnice aj v minulom roku intenzívne hľadalo vyhovujúce sklady s možnosťou ich
prenájmu (Džungľa, Pereš), jeden z nich sme vo februári 2020 navštívili spoločne
s generálnym riaditeľom SKD. Vzhľadom k pandémii COVID-19 sme túto vec dočasne
odložili.
V roku 2020 sme mohli konečne zakúpiť zariadenie Sanosil, ktoré slúži na zaplyňovanie
fondu proti plesniam. Náklady na zaplyňovanie zaškoleným zamestnancom knižnice sú
niekoľkonásobne nižšie ako externým dodávateľom tejto služby8. Šíreniu vlhkosti
napomáhajú aj odvlhčovače zakúpené koncom roka 2019 a umiestnené v suteréne na
Hlavnej a Pribinovej.
b. Pracovné činnosti vykonávané v rámci ochrany a správy knižničných fondov
Činnosti súvisiace s ochranou a správou knižničného fondu vykonávame na útvaroch OSOF
a HIS, pretože ich obsahom sú aj kníhviazačské, reštaurátorské a konzervátorské činnosti.
Práca skladníkov v depozitároch knižničného fondu v roku 2020 predstavovala:
 preberanie nových kníh a periodík do depozitov podľa preberacieho protokolu: 6412
kníh a 3001 zväzkov periodík,
 výdaj dokumentov z depozitárov: 50121 dokumentov pre absenčné výpožičky na
základe elektronických žiadaniek a 124 zväzkov najmä starších novín a časopisov
pre prezenčné výpožičky čitateľom (mimo evidencie vo výpožičnom systéme) alebo
pracovníkom odborných oddelení na retrospektívne spracovanie,
 uloženie 49188 vrátených dokumentov späť do depozitárov,
 kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry, ich manuálna očista, sledovanie
teploty a vlhkosti v priestoroch depozitárov,
 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.
Z dôvodu mimoriadnej situácie (COVID-19) sme prijali aj ďalšie opatrenia nariadené/
odporúčané ÚVZ SR, súvisiace s manipuláciou s dokumentmi vrátenými späť do knižnice:
 vrátenie kníh zo strany používateľov bolo presmerované do biblioboxu umiestneného
pred budovou knižnice,
 vrátené dokumenty putovali do vyčlenenej karanténnej miestnosti na 48 hodín,
 pravidelná dezinfekciu priestorov, vozíkov a dodržiavanie nadštandardnej hygieny.
Kníhviazačská dielňa pracuje najmä na väzbe, opravách a preväzbách poškodených kníh,
vyhotovuje obaly a realizuje rezačské práce. V roku 2020 sa tvrdou väzbou a preväzbou
opravilo 85 kníh, 2805 zväzkov novín a časopisov a mäkkou väzbou zviazalo 537
dokumentov. Pre potreby pracovísk knižnice bolo vyhotovených 1 632 obalov.
Reštaurátorská a konzervátorská dielňa dbá o ochranu a záchranu historického fondu
knižnice. Pri súčasnom stave našich depozitárov to predstavuje vykonávanie procesov
8

Náklady na zaplyňovanie fondu externou firmou činili ročne 4 500 €
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odplesnenia, dezinfekcie, náročnej očisty a konzervovania napadnutých tlačí. V sledovanom
období súbežne prebiehali reštaurátorské práce na viacerých tlačiach, z nich 2 boli
ukončené, 445 listov prešlo viacfázovými procesmi pri reštaurovaní. V prípade jedného
z rozpracovaných dokumentov prebiehali aj náročnejšie úkony na reštaurovaní poškodenej
drevenej dosky (prírez nových chýbajúcich častí a ich klinovanie, tmelenie, brúsenie). Očista,
odplesnenie, zakonzervovanie, príp. menšie opravy boli prevedené u 333 dokumentov
z historického fondu. Pri 6 dokumentoch bola na základe nefunkčnej, resp. chýbajúcej väzby
zrealizovaná ich preväzba, v niektorých prípadoch spojená aj s ďalšími nevyhnutnými
úkonmi.
c. Revízia knižničného fondu
V roku 2020 prešlo priebežnou revíziou 63 725 kj9:
c1. Revízia fondov v depozitároch v počte 54 384 kj:
 monografie so signatúrami I.15 000 – I. 20 000, III.27 000 – III.79 000, III. 119 000 –
III. 137 000, III. 242 000 – III. 244 000
 noviny v počte 3 040 zväzkov
c2. Revízia v príručných knižniciach v počte 9 341 kj:
 študovňa kníh
 príručné knižnice PK6, PK7 a PK9 (ODSF)
d. Vyraďovanie knižničného fondu
Počet dokumentov, ktoré Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničného fondu
navrhla na vyradenie v roku 2020, predstavoval 12716 kníh, 3040 zväzkov periodík, 1268
médií, 2735 mikrofiší a 315 mikrofilmov. Finančná hodnota vyradených dokumentov
predstavovala 45 780,02 €.
Pokračovalo sa s vyraďovaním literatúry v ruskom jazyku, zahraničných periodík starších
ročníkov, v menšej miere českých a slovenských periodík podnikového charakteru z 80.
rokov 20. st.
Straty dokumentov zapríčinené používateľmi, z ktorých väčšina bola nahradená kópiou,
novším vydaním rovnakého titulu alebo iným titulom, predstavovali 53 dokumentov.

2.2

Knižnično–informačné služby

ŠVKK je univerzálnou verejnou vedeckou knižnicou a jej pôsobnosť je zameraná nielen na
Košice a územie východného Slovenska, ale prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej
služby slúži používateľom celého Slovenska i záujemcom zo zahraničia. Základné
a špecializované knižnično-informačné služby sú hlavnými výstupmi knižnice. Na ich priamej
realizácii sa v roku 2020 priamo podieľali viaceré oddelenia (SLU, ZKSZ, HIS).

9

V porovnaní s rokom 2019 je to menej o 119 648 kj, ale v roku 2019 bolo vysoké číslo dosiahnuté
najmä revíziou firemnej literatúry v študovni
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V roku 2020 sme používateľom sprístupnili 8 študovní so 185 študijnými miestami 55 hodín
týždenne. V lete sme zo študovne časopisov vydčlenili dennú tlač; pre jednoduchší prístup k
dennej tlači pre vekovo staršiu klientelu sme zriadili pohodlne dostupnú čitáreň novín v hale
služieb na prízemí.
Rozsah, spôsob poskytovania a najmä dostupnosť knižnično-informačných služieb v roku
2020 výrazne ovplyvnili obmedzenia v súvislosti s mimoriadnou situáciou (COVID-19). Z 251
pracovných dní bola knižnica otvorená v plnom rozsahu len 47 pracovných dní (!); 65
pracovných dní bola úplne zatvorená na základe uznesenia vlády SR, vyhlášky ÚVZ SR
alebo zriaďovateľa; 139 pracovných dní poskytovala služby v obmedzenom režime – z nich
len 126 boli v otvorené aj študovne (1 osoba na 15 m2), ostatné dni fungovali len absenčné
výpožičné služby v tzv. režime „výdaj cez okienko“. Zákaz hromadných podujatí platil od
8.3.2020 s výnimkou letných mesiacov až do konca roka.
2.1. – 9.3. 2020
od 8.3. 2020
10.3. 2020 - 13.5. 2020
13.5. 2020 - 1.6. 2020
1.6. 2020 - 1.10.2020
1.10. 2020 - 26.10. 2020
26.10. 2020 - 18.11. 2020
18.11. 2020 - 19.12. 2020
19.12. 2020 - 31.12. 2020

v plnom rozsahu otvorená
zákaz hromadných podujatí
zatvorená
otvorená v obmedzenom režime uvoľňovania opatrení: len
výpožičky, vrátenie, registrácia, prolongácia, spustené
elektronické dodávanie dokumentov
otvorená (bez hromadných podujatí), možnosť online
rezervovania miesta v študovniach, od 1.9. rozšírenie
otváracích hodín
otvorená vrátane študovní (1 osoba na 15 m2),
zatvorená
otvorená vrátane študovní (1 osoba na 15 m2),
zatvorená

Z dôvodu obmedzeného fyzického prístupu do knižnice sme rozšírili služby poskytované vo
virtuálnom prostredí a zmenili niektoré zaužívané procesy:











online registrácia a prolongácia členských preukazov,
online platby na konte používateľov,
online objednávanie miesta v študovniach, príp. verejného PC v hale služieb,
poskytovanie MVS/MMVS a rešeršných služieb z domu (home office),
poskytovanie konzultačných a elektronických referenčných služieb aj prostredníctvom
chatu (aj formou home office),
predĺženie termínov vrátenia dokumentov (až do inštalácie bibioboxu pred knižnicou),
umiestňovanie kníh do karantény na 48 hodín,
lepšie zviditeľnenie prístupných online zdrojov na webovej stránke knižnice,
virtuálne podujatia formou webinárov alebo online seminárov,
elektronické dodávanie skenov dokumentov.

V roku 2020 pokračovala príprava nového knižničného poriadku. Nové služby, spôsob ich
poskytovania, zmena v rozsahu platených služieb i skúsenosti z vymáhania nevrátených
výpožičiek vyžadovali jeho dôsledné prepracovanie. Návrh dokumentu bol posúdený
a pripomienkovaný právnikom a v 12/2020 odsúhlasený poradou vedenia. Nový knižničný
poriadok bude podpísaný a zverejnený v roku 2021 (predpoklad máj) po parametrizácii,
otestovaní a nastavení KIS podľa znenia tohto dokumentu.
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2.2.1

Používatelia

K 31.12.2021 bolo v databáze používateľov registrovaných celkom 11 535 používateľov.
Z celkového počtu evidovaných používateľov bolo 3 303 aktívnych, čo predstavuje plnenie
kontraktu na 68,81 %. Z počtu aktívnych používateľov bolo 1572 nových a 1731
s prolongovaným členstvom.
K 31.12.2020 bolo z evidencie vyradených 3 091 používateľov10.
Graf 1 Počet aktívnych používateľov 2018 - 2020

V roku 2020 tvorili noví používatelia 47,8 % všetkých aktívnych používateľov, čo je
porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi11.
S výnimkou roka 2020, ktorý bol mimoriadny z hľadiska služieb (COVID-19), čísla potvrdzujú
trend nárastu nových používateľov v celkovom počte aktívnych používateľov, aj keď
v absolútnych číslach sa tento rast neodzrkadľuje. To je spôsobené najmä demografickými
a technologickými faktormi prostredia, v ktorom knižnica pôsobí. Vplyv na návštevnosť
knižníc má stále aj systém vzdelávania, ktorý nedostatočne motivuje študentov
k samostatnému vyhľadávaniu hodnoverných zdrojov, hľadaniu nových neopakujúcich sa
tém pre vysokoškolské záverečné práce a nepodporuje dostatočne tímovú prácu pri
zadaniach a projektoch, k čomu majú práve knižnice vytvárať vhodné prostredie. V Košiciach
je ďalších 8 knižníc12, ktoré poskytujú verejnosti, vedeckým pracovníkom alebo študentom
knižnično-informačné služby a svoje priestory. Z pozície zriaďovateľa je potrebné zamyslieť
sa nad konkurenčným prostredím štátnych vedeckých knižníc, nad absenciou vedeckých
plnotextových informačných zdrojov v portfóliu ich služieb, bez ktorých nemôžu konkurovať
10

Rok 2019: registrovaných 13 596 používateľov, vyradených 7 056 používateľov
Rok 2019 48,95 %,, rok 2018 45,9 %,
12
Verejných, akademických alebo inštitucionálnych
11
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akademickým knižniciam, nad technologicky moderným a atraktívnym knižničným systémom
podporeného umelou inteligenciou, slúžiacim na vyhľadávanie a prístup k e-born, digitálnym
i tlačeným dokumentom naprieč zbierkami najdôležitejších knižníc na Slovensku vrátane
implementácie jednoduchého modulu medziknižničnej služby a služby elektronického
dodávania dokumentov.
ŠVKK 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 študijné miesta,
ako aj zatraktívnenie a technologickú modernizáciu jej priestorov, je možné realizovať až
po komplexnej rekonštrukcii tejto budovy vrátane zmien v jej funkčnej dispozícii. Zmeny by
sa mali týkať najmä rozšírenia kapacity voľne prístupného fondu, počtu študijných miest
a nasadenia moderných technológií pre vykonávanie samoobslužných funkcií.
Proklientská orientácia a dlhodobé udržanie si používateľov zostávajú prioritou 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 a stredných škôl, vedeckých
a výskumných ústavov. Tvoria ho študenti všetkých typov škôl, pedagógovia, vedeckí
pracovníci,
zamestnanci
štátnej
správy,
rôznych
významných
ekonomických
i podnikateľských subjektov, ekonómovia, právnici, podnikatelia a iná odborná verejnosť.
Graf 2 Skladba používateľov podľa veku

POUŽÍVATELIA PODĽA VEKU
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9%
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41%

36-45r.:
12%

26-35r.:
23%
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a. Veková skladba používateľov
Počet používateľov vo veku 20-25 rokov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rastie, v roku
2020 činil 40,9 %13. Počet používateľov vo veku 26-35 rokov tvoril skoro ďalšiu štvrtinu
23%14. Používatelia vo veku 36-45 rokov tvorili 12,2%, čo sa prakticky nemení15. Počet
používateľov vo veku 15–19 rokov klesol o 5 percent na 4%16. Počet používateľov vo veku
46-55 rokov oproti predminulému roku mierne stúpol na 8,5 %17.
b. Kategórie používateľov
Študenti VŠ tvorili 49 % všetkých používateľov. Medziročný rozdiel medzi počtom VŠ
študentov a absolventov VŠ štúdia aktívne využívajúcich služby knižnice vzrástol na 27 %.
Opäť sa tým potvrdil odhad, že viac ako 1/4 našich aktívnych používateľov využíva služby
knižnice najmä kvôli štúdiu v našom meste. O málo viac ako jednu desatinu aktívnych
používateľov tvoria študenti a absolventi stredných škôl: absolventi SŠ 6 %, študenti SŠ 4 %,
účastníci služby Informačná výchova 1%.
Hlavným dôvodom využívania knižnice, je najmä jej poloha v centre mesta, študijné miesta
v hlavnej študovni odbornej literatúry a otváracie hodiny počas semestra do 20:30.
Naďalej pozorujeme zvýšený záujem o našu knižnicu zo strany zahraničných študentov
vysokých škôl, ktorí prichádzajú do nášho mesta študovať v rámci programu ERASMUS,
iných výmenných programov alebo ako samoplatcovia. Pre nich je naša knižnica aj miestom
stretávania sa a trávenia voľného času.
Graf 3 Skladba používateľov podľa kategórie

POUŽÍVATELIA PODĽA KATEGÓRIE
24 hod
vedecká hodnosťMVS
ostatní2%
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4%
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4%

30 dní
2%

Informačná
výchova
1%

absolvent SŠ
6%

dôchodca/ŤZP
7%

študent VŠ
49%

absolvent VŠ
22%
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Rok 2019 36% , rok 2018 38 %
Rok 2019 22 %, rok 2018 24 %
15
Rok 2019 12%, rok 2018 12 %
16
Rok 2019 9%, rok 2018 7%
17
Rok 2019 8%, rok 2018 8%
14
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2.2.2 Návštevnosť knižnice
V roku 2020 navštívilo knižnicu fyzicky 57 214 registrovaných používateľov
a neregistrovaných návštevníkov. Na pokles návštevnosti mala zásadný vplyv mimoriadna
situácia súvisiaca s pandémiou COVID 19, ktorá začala v marci roku 2020 a pokračovala až
do konca roka. Protiepidemiologické opatrenia spojené s obmedzením prístupu do knižnice
spôsobili obmedzenie našich služieb vyžadujúcich fyzický prístup do budovy a prezenčný
charakter poskytovaných služieb. V roku 2020 sme v plnom rozsahu poskytovali služby iba
47 pracovných dní. Knižnica fungovala v obmedzenom režime 139 dní, z ktorých 126 dní boli
prístupné aj študovne a čitárne s limitovaným počtom používateľov. Počas 65 pracovných
dní sme poskytovali len online služby bez možnosti prístupu do budovy.
Napriek tomu sa v sledovanom období uskutočnilo na pracoviskách knižnice 158 podujatí18,
ktoré navštívilo 3 047 návštevníkov19.
Jednoznačne prevažovala virtuálna návštevnosť a služby v online prostredí. Z grafu 4 je
zrejmé, že vzrástla návštevnosť online katalógu a poklesla návštevnosť webového sídla
knižnice (menej podujatí). Pandemický rok 2020 nás motivoval k preneseniu mnohých
služieb i komunikácie do virtuálneho prostredia a novému spôsobu realizácie 66 podujatí
formou webinárov pre 638 účastníkov.
Naďalej však platí, že k zvýšeniu návštevnosti našej webovej stránky potrebujeme
modernizovať jej dizajn a obsah. V roku 2020 bol napriek neschváleniu prioritného projektu
zafinancovaný nový grafický vizuálny štýl knižnice vrátane nového loga. Aplikácia nového
„corporate identity“ do praxe je plánovaná v roku 2021.
Graf 4 Návštevnosť v rokoch 2018 – 2020
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Tab. 4 Návštevnosť knižnice

Ukazovateľ

Skutočnosť

Kontrakt

% plnenie

3 303

4 800

68,8

Počet návštevníkov spolu

482 399

350 000

137, 8

Fyzický počet návštevníkov

57 214

80 000

71,5

270 000

157,5

Aktívni používatelia

z toho:
- návštevníci, ktorým boli poskytnuté
služby on-site vrátane študovní
- návštevníci podujatí

54 805

2 409
Počet návštevníkov online:

425 185

z toho:
- návštevníci webového
sídla
- návštevníci
v katalógoch
- virtuálne podujatia

114 866
273 093
638

Graf 5 Formy návštevnosti v roku 2020
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2.2.3 Výpožičné služby
V roku 2020 zaznamenala knižnica v porovnaní s rokom 2019 pokles absenčne i prezenčne
vypožičaných dokumentov. Nasledujúca tabuľka uvádza plnenie kontraktu v oblasti
výpožičiek dokumentov z fondu knižnice.
Tab. 5 Výpožičky v knižnici

Ukazovateľ

Skutočnosť

Kontrakt

% plnenie

Výpožičky spolu:

147 208

250 000

58,9

z toho - absenčné

93 804

170 000

55

53 404

80 000

66,8

- prezenčné

a. Absenčné výpožičné služby
V roku 2020 bolo z fondu knižnice a prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby
absenčne vypožičaných 93 804 dokumentov vrátane vybraných titulov periodík. Od
používateľov sme prijali 40 466 žiadaniek, na obsadené knižničné jednotky bolo podaných
7749 žiadaniek. Do knižnice sa po vypožičaní vrátilo 50 274 dokumentov.
Graf 6 Absenčné a prezenčné výpožičky v rokoch 2018 – 2020
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V roku 2020 sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení konečne podarilo kúpiť návratový
box na knihy (tzv. bibliobox), ktorý umožňuje bezkontaktný návrat vypožičaných kníh.
Bibliobox je umiestnený pred sídelnou budovou knižnice, ale jeho umiestnenie do mestskej
pamiatkovej zóny vyžadovalo presviedčať úradníkov na magistráte, že toto zariadenie je v
súčasnosti bežnou súčasťou verejných služieb v mestách po celom svete.
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Tab. 6 Absenčné výpožičky v roku 2020

Absenčné výpožičky

Skutočnosť

Výpožičný pult a študovne vrátane MVS iným knižniciam (cez KIS)
Aktívna MVS a MMVS z iných knižníc
(neevidovaná cez KIS)

50 121
758

Prolongácie (cez KIS)

41 900

Nemecká knižnica (cez KIS)

1 025

ABSENČNÉ SPOLU

93 804

Upomienky, súdne konania, exekúcie
V roku 2020 bolo cez KIS odoslaných 5 928 upomienok na nevrátené dokumenty20..
Používatelia nevrátili ani 7 dní po termíne vrátenia 2 744 dokumentov, na ktoré knižnica
vystavila prvé upomienky. Z tohto počtu prebehlo v 206 prípadoch ich vymáhanie súdnou
cestou. Od roku 2020 zabezpečuje túto agendu referát konzultačných služieb, ktorý
spolupracuje so zmluvnou advokátskou kanceláriou.
b. Prezenčné výpožičné služby
Tab. 7 Prezenčné výpožičky v roku 2020

Prezenčné výpožičky:

Skutočnosť

Študovňa kníh

14 300

Študovňa časopisov

20 968

Americké centrum Košice

896

Hala služieb:
 príručná knižnica konzultantiek
 zviazané ročníky časopisy z depozitov

11 164
124

Študovňa noriem a patentov

344

Nemecká knižnica GI

667

Študovňa hist. fondov a region. literatúry, z toho:

469



audiovizuálne dokumenty, multimédiá

137



mikroformy
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Elektronické (digitálne) dokumenty s možnosťou prístupu
len z priestorov knižnice
PREZENČNE SPOLU

4 472
53 557

Používatelia využívali možnosť prezenčného štúdia vo všetkých študovniach knižnice s
počtom 185 miest, a síce: v hale služieb, čitárni dennej tlače a tzv. salóniku (spolu 48 miest),
študovni kníh (62), študovni časopisov (20), študovni historických fondov a regionálnej
literatúry (15), Nemeckej knižnici GI (7), Americkom centre Košice (27) a študovni noriem
20

Prvá upomienka na 3 184 kj, druhá upomienka, tretia upomienka a pokus o zmier na 2 744 kj

20

a patentov (6). Vzhľadom k pandémii COVID-19, boli študovne v roku 2020 prístupné v plnej
prevádzke len 47 pracovných dní a v obmedzenej prevádzke 126 pracovných dní (1 osoba
na 15 m2).
V júni 2020 sme spustli do prevádzky online systém rezervovania študijných miest
v niektorých študovniach.
c. Medziknižničná výpožičná
výpožičná služba

služba

a

medzinárodná

medziknižničná

Cieľom MVS a MMVS je sprostredkovať používateľom našej knižnice dokumenty, ktoré sa vo
fonde ŠVKK nenachádzajú, alebo poskytnúť iným knižniciam na požiadanie dokumenty
z fondu našej knižnice.
V roku 2020 sme pre našich používateľov vyžiadali z iných knižníc 758 dokumentov.
Z našich fondov sme iným knižniciam z požadovaných 1064 dokumentov zapožičali 933
dokumentov21. Požiadavky na MMVS zabezpečujeme cez SNK alebo priamo z českých
knižníc. Našim používateľom sme zo zahraničia zabezpečili 30 dokumentov a do zahraničia
sme poslali 5 dokumentov22.
Celkovo bolo prostredníctvom MVS a MMVS realizovaných 1691 výpožičiek, čo je 50%
pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V rámci MVS a MMVS spolupracujeme so
150 partnerskými knižnicami.
Graf 7 Vývoj výpožičiek (M)MVS v rokoch 2018 – 2020
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Tab. 8 MVS a MMVS v roku 2020

Ukazovateľ

Počet

MVS a MMVS spolu

1691

z toho: MVS z iných knižníc

728

MMVS z iných knižníc

30

MVS iným knižniciam

928

MMVS iným knižniciam
21
22

5

Rok 2019 MVS iným knižniciam: 1 566 dokumentov
Rok 2019 MMVS z iných knižníc: 78 dokumentov, iným knižniciam: 11 dokumentov
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Pracoviská knižnice poskytujúce výpožičné služby
a. Študovňa kníh (7047 zv. prezenčne a výpožičky cez víkend)
Aj v roku 2020 konštatujeme pretrvávajúci záujem zahraničných študentov o využívanie tejto
študovne aj napriek tomu, že využívajú vlastné učebnice alebo notebooky. Oceňujú možnosť
študovať v tichom prostredí alebo sa stretávať v centre mesta až do večerných hodín. Zber
údajov o prezenčných výpožičkách v študovni zároveň ukazuje záujem slovensky
hovoriacich používateľov o odbornú literatúru, z ktorej sa v minulom roku vypožičalo 14 300
dokumentov23. Zároveň konštatujeme zvýšený záujem o tzv. víkendové výpožičky odbornej
literatúry.
Nedostatkom študovne je obmedzený počet študijných miest (62). Nedostatočný počet
šatňových skriniek sme v minulom roku vyriešili presťahovaním šatne na prízemie
a zakúpením väčšieho počtu samoobslužných šatňových skriniek. V poslednom období sa
však ako problém ukazuje zvýšený hluk prichádzajúci zvonka (hudba, podujatia), ktorý
budeme musieť riešiť s úradmi Starého mesta.
b. Študovňa časopisov (1450 titulov prezenčne, vybrané tituly absenčne)
V roku 2020 bolo prezenčne vypožičaných 20 968 čísel časopisov. Používatelia využívajú aj
možnosť absenčných výpožičiek vybraných titulov, najmä českých periodík (časopisy
získané povinným výtlačkom sa nepožičiavajú); na dobu 7 dní sa vypožičalo 252 čísel.
V priebehu roka boli z príručného skladu študovne presunuté na ODSF na Pribinovu menej
využívané periodiká (nevedecké, neodborné). Cieľom sťahovania je zmena procesu check-in
čísel časopisov a ich kompletizácie, využitie priestoru príručného skladu pre iné účely
a predtým aj jeho obnova (prepojenie s ďalšími študovňami, obnovenie zakrytého okna,
maľovanie, úprava podlahy a pod). Zámerom je prepojenie všetkých priestorov študovní
a efektívnejšie využitie personálu študovne.
c. Americké centrum Košice (10 395 zv. prezenčne a absenčne)
Základným poslaním Amerického centra Košice (do 2/2020 InfoUSA Košice) je podporovať
vzájomné porozumenie medzi SR a USA. Spolu s AC v Banskej Bystrici je zaradené do
celosvetovej siete poradenských a vzdelávacích centier American Spaces. Centrum
zabezpečuje knižničné činnosti počnúc výberom dokumentov do knižničného fondu cez ich
požičiavanie až po klubové aktivity a vzdelávacie podujatia.
Po revitalizácii priestoru a zmene mobiliáru boli vynovené priestory AC slávnostne otvorené
vo februári 2020 za účasti veľvyslankyne USA v SR pani Bridget Brink. Na otvorení sa
zúčastnilo 70 zástupcov a reprezentantov škôl, vzdelávacích inštitúcií, neziskových
organizácií, dobrovoľníkov i pravidelných návštevníkov centra. Náklady na modernizáciu
interiéru spolu s darovaným moderným technologickým vybavením na podporu IT
vzdelávania boli približne 45 000 €, ktoré hradilo veľvyslanectvo. Nové vybavenie sme
v minulom roku použili pri realizácií podujatí zameraných na popularizáciu a rozvoj
technologických zručností. Notebooky a 3D tlačiareň, spolu s novonadobudnutými
pomôckami ako Micro:bit – programovateľný vreckový počítač a Lego roboty, využilo
niekoľko skupín účastníkov workshopov a kurzov.
23 Rok 2019: 56 800 prezenčne vypožičaných kníh
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„Proticovidové“ opatrenia spôsobili pokles návštevnosti centra aj výpožičiek z fondu AC:
2076 absenčných a 896 prezečných výpožičiek24. Služby AC využilo 2 714 používateľov
a návštevníkov25.
Okolnosti v roku 2020 sa podpísali aj na menšom počte pripravených a zrealizovaných
podujatí. Pozitívom je, že napriek dlhšiemu obdobiu neprístupnosti centra a zákazu
hromadných podujatí od marca 2020, sa ich počet znížil len o tretinu.
V roku 2020 centrum pripravilo 110 podujatí pre 1494 účastníkov26. Až 55% podujatí bolo
zrealizovaných virtuálne, a to vďaka aplikáciám zakúpeným veľvyslanectvom.
Najpoužívanejšou platformou pri ich realizácii bola aplikácia ZOOM a aplikácia Canva
(vhodná na marketing), vďaka ktorým personál AC pravidelne udržiaval kontakt
s používateľmi cez sociálne siete27. Z 1494 účastníkov podujatí bola vyše polovica prítomná
prostredníctvom on-line spojenia / internetového vysielania28. Podujatia Diskusného
a Knižného klubu sa naďalej realizovali v spolupráci s dobrovoľníkmi v on-line forme.
V mesiacoch júl a august, kedy epidemiologická situácia dovolila usporadúvať podujatia
s malým počtom účastníkov, AC zorganizovalo štyri viacdňové aktivity zamerané hlavne na
mládež v tínedžerskom veku. Prehľad všetkých podujatí AC KE je uvedený v Prílohe č. 2.
Počas obmedzenia služieb knižnice sa mierne zvýšil počet používateľov, ktorí mali záujem
o licencované EIZ (eLibraryUSA) a mohli v čase obmedzenia využívať dočasne vzdialený
prístup k týmto zdrojom. V roku 2020 využilo takýmto spôsobom prístup k databázam
JSTOR, ProQuest Disertations and Theses, Academic Onfile a Gale in Context, ktoré sú
dostupne v databázovom hube eLibraryUSA, 49 záujemcov.
d. Nemecká knižnica GI (7098 zv. prezenčne a absenčne)
Fondy a služby Nemeckej knižnice GI súvisia s poslaním materského GI, ktorý propaguje
v rámci siete nemeckých knižníc nemčinu ako cudzí jazyk, nemeckú literatúru a kultúru.
Nemecká knižnica GI sa podieľa na výbere dokumentov do svojho fondu, a to aj na základe
podnetov od používateľov. Vzhľadom k uloženiu fondu študovne podľa tematického triedenia
GI, spolupracuje na pridávaní znakov DT do záznamov nových prírastkov.
V roku 2020 navštívilo knižnicu 699 používateľov, ktorým bolo poskytnutých 3987
absenčných výpožičiek (z toho 2962 prolongácií) a 667 prezenčných výpožičiek.29
Protiepidemické opatrenia prijaté knižnicou sa aj v prípade Nemeckej knižnice GI podpísali
pod malý počet zorganizovaných podujatí, ktorých bolo 15 pre 69 záujemcov (66 osobná
účasť, 3 online účasť)30.
Nemecká knižnica GI prešla od októbra 2020 zmenou personálneho obsadenia. Cieľom tejto
zmeny je osloviť a prilákať návštevníkov aj prostredníctvom sociálnych sieti a ponuky
zaujímavých aktivít v online prostredí.
24 Rok 2019: 4 302 absenčných výpožičiek, 931 prezenčných výpožičiek
25 Rok 2019: 3 713 používateľov a návštevníkov
26 Rok 2019: 166 podujatí pre 1 848 účastníkov
27 Rok 2020: 212 uverejnených príspevkov na Facebooku a Instagrame
28 Rok 2020: 634 osôb - osobná návštevnosť na podujatiach; 860 osôb - on-line návštevnosť na
podujatiach
29
Rok 2019: 2410 používateľov, 5982 absenčných výpožičiek (z toho 4286 prolongácií), 3568
prezenčných výpožičiek
30 Rok 2019: 1290 návštevníkov podujatí
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e. Študovňa noriem a patentov (11 738 noriem, 4 577 patentov, 3 850 firemnej
literatúry, len prezenčne)
Študovňa noriem a patentov poskytuje služby na základe zmluvy s Úradom priemyselného
vlastníctva SR v Banskej Bystrici (centrum PatLib ako súčasť medzinárodnej siete
patentových knižníc) a vďaka informačným zdrojom z Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR. V roku 2020 zakúpila knižnica už druhú licenciu na prístup do databázy
STN online, ktorá obsahuje súbor platných i zrušených slovenských technických noriem.
Prístupy do databázy STN na Pribinovej a Hlavnej využilo v roku 2020 158 používateľov.
Podobne ako v iných študovniach, aj tu došlo k poklesu návštevnosti a využívania tlačených
dokumentov študovne. Pozitívom je, že počas zatvorenia študovne pre verejnosť sme
dokončili proces masívneho vyraďovania zahraničných, neaktuálnych a multiplicitných
firemných dokumentov, ktorý začal v roku 2019.
Aktuálnou je otázka personálnej obmeny, ktorá sa bude riešiť v roku 2021.
f.

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry (8701 zv. prezenčne,
vybrané tituly krátkodobo absenčne)

Aj služby tejto študovne boli z dôvodu pandémie pre používateľov niekoľko mesiacov
neprístupné. Odzrkadlilo sa to v poklese návštevnosti – študovňu navštívilo 194 osôb,
ktorým sme poskytli 469 dokumentov k prezenčnému štúdiu. Používatelia sporadicky
využívali aj možnosť absenčných víkendových výpožičiek novších dokumentov.
V študovni je sprístupnená elektronická databáza ARCANUM vyhľadávaná najmä historikmi.

2.2.4 Konzultačné a rešeršné služby. Prístup na internet.
Na poskytovaní konzultantských a referenčných služieb sa v ŠVKK podieľa niekoľko
pracovísk, okrem konzultantiek aj odborní pracovníci poskytujúci rešeršné služby a personál
študovní. V roku 2020 poskytli pracoviská knižnice spolu 27 275 informácií rôzneho druhu:
15122 faktografických, 12153 bibliografických; 2472 z nich podaných prostredníctvom
elektronickej komunikácie (e-mail, LiveChat)31.
a. Konzultačné služby
Knižnica poskytuje informácie o svojich službách a fondoch, vyhľadávaní dokumentov v jej
katalógoch a elektronických databázach, možnostiach využívania EIZ dostupných na
webových stránkach knižnice. Napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID-19 boli tieto
služby poskytované on-site alebo zamestnancami v rámci home office v dvojzmennej
prevádzke – osobne, telefonicky, e-mailom, na facebook alebo chatom.
Referát konzultantských služieb (Hlavná 10): 9 718 informácií, z toho 1 737 elektronicky
(e-mailom, od novembra aj LiveChat) a 2 831 odpovedí telefonicky32.
Americké centrum Košice: 641 informácií o fonde centra alebo knižnice, o možnosti štúdia
v USA, štandardizovaných testoch a mobilite osôb33
31
32

Rok 2019: 87327 informácií, z toho 43032 faktografických, 41955 bibliografických, 3759 cez e-mail
Rok 2019: 16103 informácií, z toho 2493 e-mailom, 3355 telefonicky
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Nemecká knižnica GI: 236 konzultácií o fonde Nemeckej knižnice a Nemecku vôbec34
Študovňa noriem a patentov: 73 konzultácií35
Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry: 201 konzultácií, z toho 117
náročných bibliografických informácií o historickom fonde, osobnostiach, regionálnych
dejinách poskytnutých on-site v študovni alebo e-mailom; 119 poskytnutých referenčných
(faktografických) informácií.
b. Rešeršné služby
V polovici roka 2020 došlo k organizačnej zmene začlenenia referátu pod SLU a z dôvodu
odchodu zamestnanca do dôchodku aj k personálnej zmene.
Na referáte bolo spracovaných 232 rešerší s počtom záznamov 9884. Z hľadiska témy boli
najviac žiadané rešerše z oblasti práva, medicíny, sociálnej práce, pedagogiky,
ošetrovateľstva, farmácie, psychológie, ekonomiky, manažmentu verejnej správy,
masmediálnej komunikácie a marketingu, politológie, ekológie, životného prostredia.
Rešerše boli spracované z nasledovných zdrojov: databáza KIS3G, portál knihovny.cz,
medicínske databázy Medvik a PubMed, pedagogická databáza ERIC, voľne dostupné
informačné brány - Google Scholar, BASE, DOAJ a multidisciplinárne databázy
ScienceDirect, SAGE, SpringerLink, GALE Academic, menej JSTOR, Wiley a ostatné EIZ
dostupné cez SNK. Žiadateľmi o rešerš sú najmä študenti denného a diaľkového štúdia VŠ
(90%), zamestnanci pedagogických inštitúcií, vedeckí pracovníci štátnych inštitúcií (10%).
Graf 8 Spracovanie rešerší v rokoch 2018 – 2020
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Rok 2019: 779 informácií
Rok 2019: 534 konzultácií
35
Rok 2019: 508 konzultácií
34
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Vzdialený prístup do EIZ v SNK prostredníctvom systému Naviga zaznamenal v roku 2020
421 vstupov36,37. Ďalšie EIZ boli využívané aj v študovni historických fondov - databáza
ARCANUM vyhľadávaná najmä historikmi a v Americkom centre Košice – zdroje
eLibraryUSA.
c. Prístup na internet
V hale služieb a v odborných študovniach bolo pre používateľov k dispozícii 30 verejných PC
s prístupom na internet. Na vyhľadávanie informácií ich použilo 7344 používateľov. Hoci
počet používateľov využívajúcich túto službu medziročne výrazne nekolíše, rastie využívanie
vlastných mobilných zariadení a prístup cez wi-fi, ktorej signál pokrýva všetky priestory pre
používateľov.
Počet prístupov v roku 2020 klesol v dôsledku obmedzení služieb súvisiacich s COVID-19.
Graf 9 Prístup na internet v rokoch 2018 – 2020

2.2.5

Reprografické služby a digitalizácia

a. Reprografické služby
Knižnica ponúka vyhotovovanie kópií z dokumentov knižnice, prípadne z dokumentov
vypožičaných v rámci MVS. Táto služba je zabezpečovaná pracovníkmi knižnice
na kopírovacích zariadeniach v hale služieb, študovni časopisov, Americkom centre (Hlavná
10), v študovni historických fondov a regionálnej literatúry (Pri Miklušovej väznici 1),

36 Používatelia sa v ŠVK musia prihlásiť za používateľov SNK a podpisujú zmluvu so SNK
37 EBSCO, ScienceDirect, Emerald Insight, Sage Premier, Springer, Wiley, IET Digital Library
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v študovni noriem a patentov (Pribinova 1)38. V roku 2020 sme v súlade s autorským
zákonom zhotovili pre používateľov 2861 kópií.. Pre potreby knižnice bolo vyhotovených
8404 kópií.
Prostredníctvom samoobslužných skenerov v hale služieb na Hlavnej ulici a v študovni
historických fondov a regionálnej literatúry si naši používatelia vyhotovili 28 252 skenov
z knižničného fondu39.
b. Digitalizačné pracovisko
V roku 2020 bolo na digitalizačnom pracovisku realizovaných a spracovaných 66 300
skenov. Proces digitalizácie sa realizoval na dvoch knižných skeneroch rozmeru A2.
Skenery:
1. Copibook RGB+ nadobudnutý v roku 2010
2. Book Scanner PS 7000C MK2 nadobudnutý v roku 2008
Digitalizovali sme:
 noviny: 44 800 strán
 obaly a obsahy: 15 200 strán
 náhrady dokumentov: 6300 strán
Digitalizácia novín prebiehala prioritne na Copibook RGB+ a v niektorých prípadoch aj na PS
7000C MK2. V prípade novín išlo o časovo náročnú činnosť z dôvodu rozmeru (rozmer A3) a
fyzického stavu originálu, ktorý bol v mnohých prípadoch zlý. Spracovanie náhrad
dokumentov a skenovanie obalov a obsahov sa realizovalo na PS 7000C MK2.
Oba skenery sú technologicky zastarané a dochádza k problémom pri ich používaní.
V prípade Book Scanner PS 7000C MK2 ide o neexistujúcu podporu driveru pre aktuálne
operačné systémy, a tým dochádza k náhodnej nefunkčnosti obslužného softvéru. V prípade
Copibook RGB+ ide rovnako o neexistujúcu podporu, následkom čoho systém nie je
kompatibilný s novými verziami protokolov a zaznamenali sme aj výpadky sieťového
rozhrania.
So zámerom koordinovať digitalizáciu dokumentov vo fonde ŠVKK s knižnicami vysokých
škôl v meste, konkrétne s Univerzitnou knižnicou UPJŠ a Univerzitnou knižnicou TU, sa v
apríli 2020 uskutočnilo stretnutie zástupcov týchto knižníc. Cieľom stretnutia bolo
spracovanie analýzy stavu digitalizácie a technických zariadení na digitalizáciu vo všetkých
troch knižniciach, zistenie vzájomného prekrytia knižničného fondu a priority digitalizácie
každej knižnice. Cieľom spolupráce v tejto oblasti by mohlo byť obmedzenie duplicitnej
digitalizácie dokumentov v našich fondoch, zabezpečenie čo najväčšej miery využiteľnosti
dokumentov, ochrana poškodených alebo veľmi opotrebovaných dokumentov a digitalizácia
zbierok, ktoré sú zaujímavé z hľadiska tematického, historického, mapovania histórie
nejakého vedného odboru a podobne. Vzhľadom k obmedzeniu prevádzky všetkých knižníc
sme zatiaľ túto úlohu nedotiahli do konečného plánu koordinácie digitalizácie.

38
39

2 790 kópií Hlavná, 9 kópií Pribinova, 62 kópií Pri Miklušovej väznici 1
27 760 skenov Hlavná, 492 skenov Pri Miklušovej väznici 1
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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 HIS.
Z dôvodu pandémie COVID-19 a zrušenia odborných podujatí pracovníci prezentovali
výsledky svojich výskumov v tlačenej podobe.
a. Referát starých tlačí
V sledovanom období pracovníci referátu bibliograficko-analytickým popisom spracovali 499
bibliografických záznamov o starých tlačiach. Pozornosť bola zameraná predovšetkým na
slovacikálne (územne a jazykovo) dokumenty s vročením do 1918 a tlače 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
v knižniciach na území mesta Košice. V roku 2020 prebiehali práce na zostavovaní
tlačeného katalógu s príslušnými registrami, tieto však boli spomalené z dôvodu
nevyhnutnosti podieľania sa na projekte „Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská Biblia“.
Odborný zamestnanec referátu je zároveň jedným z riešiteľom tohto projektu.
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.
b. Referát retrospektívnej bibliografie
V rámci úlohy Národná článková retrospektívna bibliografia 1901–1918 nebolo v roku 2020
realizované žiadne excerpovanie. Odborníci referátu sa zamerali na biografický výskum
súvisiaci s dokončovaním dvoch publikácií, ktoré má knižnica v edičnom pláne.
Pri príprave druhého dielu Lexikónu Košičanov 1848 – 1938 boli dohľadávané a dopĺňané
chýbajúce údaje k personálnym heslám z online zdrojov www.cemetery.sk a www.family
search.org, z archívnych dokumentov Štátneho archívu v Košiciach, cirkevných matrík
rímskokatolíckych,
gréckokatolíckych,
evanjelických
augsburského
vyznania,
matrík reformovaných farností, židovských náboženských obcí mesta Košice a okresu
Košice–okolie a štátnych matrík mesta Košice. Do publikácie bolo zaradených 95
novovytvorených personálnych hesiel.
V pripravovanej publikácii Dejatelia východného Slovenska prebiehalo vyhľadávanie
a dopĺňanie informácií najmä z publikovaných zdrojov, priebežne sa vykonávala aj obsahová
a jazyková redakcia a začalo sa s prípravou registrov. Publikácia bude vydaná v roku 2021.
V roku 2020 bol schválený projekt s názvom „Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská biblia“,
ktorý knižnica pripravila spoločne s maďarským partnerom - Reformovanou farnosťou vo
Viszoly. Schválený projekt je súčasťou programu Interreg SK-HU (P04 Podpora cezhraničnej
spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti). Jeho cieľom je
predstavenie tejto unikátnej biblie, ktorú uchovávajú obaja partneri projektu, v rôznych
formách – tlačenej i digitálnej, prezentovanej modernými technologickými nástrojmi.
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V súvislosti s prípravou expozičnej miestnosti pre projekt boli vykonané viaceré presuny
knižničného fondu z príručnej knižnice v rámci budovy Pri Miklušovej väznici alebo do
skladov na Zvonárskej. Od októbra 2020 za administratívnu, ekonomickú i koordinačnú
stránku projektu zodpovedá projektový manažér prijatý do zamestnaneckého pomeru na
skrátený pracovný úväzok.
Z dôvodu pandémie COVID-19 zorganizovalo HIS v roku 2020 len jedno podujatie –
prednášku spojenú s derniérou výstavy V čase a priestore venovanú životu a tvorbe piatich
generácií košických staviteľov a projektantov z rodín Forgách, Rešatko a Slafkovský (február
2020).
Odborná pracovníčka referátu spolupracovala pri príprave výstavy vo Východoslovenskej
galérii v Košiciach s názvom „Kúzelný svet vonkajšieho zdania“ – v bulletine k výstave
pripravila časť odborného textu.40
V roku 2020 sme odovzdali Štátnemu archívu v Košiciach tzv. „Potemrove katalógy“
a Archívu mesta Košice osobnú pozostalosť Kolomana Boroša.

2.4 Edičná činnosť
Novo vymenovaná Komisia pre vydavateľskú činnosť spracovala v roku 2020 novú smernicu
o tvorbe cien publikácií vydaných ŠVKK a precenila jednotlivé tituly. V súčasnosti sa
v sklade týchto publikácií nachádzajú exempláre 20 titulov vydaných v rokoch 1997-2019.
Propagáciou edičných titulov najmä na sociálnych sieťach, ale aj prostredníctvom e-shopu
vydavateľstva UPJŠ41 sa zvýšil záujem o ich kúpu.

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 prednášok, výstav, konferencií, diskusných
klubov, filmových klubov, literárnych klubov, prezentácie nových kníh a podobne. Pre tieto
aktivity má vytvorené priestorové podmienky Kultúrno-vzdelávacom centre na Pribinovej
ulici. Vzdelávacie aktivity prebiehajú najmä v Americkom centre Košice alebo Nemeckej
knižnici GI. Vzdelávaciu funkciu plní knižnica aj podporou zvyšovania informačnej
gramotnosti formou informačnej prípravy pre študentov stredných a základných škôl.
Pandémia Covid-19 a zákaz organizovania hromadných podujatí od marca 2020 spôsobili
výrazný prepad počtu podujatí organizovaných knižnicou vrátane informačnej výchovy.
Podujatia sa uskutočnili iba do 8.3.2020: vo februári sme stihli otvoriť vynovené Americké
centrum Košice a uskutočnili sa Potulky s Milanom Kolcunom (za 3 dni účasť 738 záujemcov
o prehliadku budov knižnice). Ďalšie podujatia boli v mesiacoch júl – september za prísnych
obmedzení pokiaľ ide o počet účastníkov, napr. podujatia v Americkom centre Košice a
autorské čítanie pod holým nebom „Letné večery v knižnici“.
Podujatia presunuté s vidinou uvoľnenia opatrení na jeseň boli v septembri definitívne
zrušené.
40
41

Citácia v rámci Prílohy 3
V roku 2020 bola uzavretá s UPJŠ Komisionárska zmluva na predaj vybraných titulov
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Knižnica – s výnimkou Amerického centra Košice - nebola na začiatku roka 2020 technicky
ani odborne pripravená na potrebu rýchleho prechodu na nové on-line spôsoby propagácie a
zapájania návštevníkov do svojich podujatí. Následkom toho zorganizovala knižnica len 158
podujatí, menej ako polovicu podujatí v porovnaní s rokom 201942. Ešte viac sa to prejavilo
v návštevnosti, keď knižnica zaznamenala len niečo viac ako tretinu návštevníkov oproti roku
2019, presne 3047 návštevníkov43. Pozitívom je, že v priebehu roka sa takmer polovica
všetkých podujatí (66) pre 638 účastníkov, zorganizovaných Americkým centrom Košice,
presunula do virtuálneho prostredia.
Zoznam podujatí obsahuje Príloha č. 2 tohto dokumentu.

2.6 Knižnično-informačné technológie
Prevádzku informačných technológií knižnice zabezpečovalo OIT, a to s dôrazom na
minimalizovanie výpadkov, zabezpečovanie informačnej bezpečnosti a zavádzanie nových
technológií. OIT zabezpečovalo aj ochranu fondov digitalizovaním dokumentov a
sprístupňovaním objektov užívateľom podľa platných zákonov SR44, náhrady dokumentov a
rozmnožovanie tlačív.
a. Prevádzka KIS
Knižnica využíva knižnično-informačný systém Aleph 500 23.2.0. Systém je prevádzkovaný
na serveri IBM System x3550 M345; 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 2020 sme zaviedli platby pomocou platobných terminálov a platby cez online platobnú
bránu. Aktualizovali sme verziu http servera, verziu online katalógu Vufind a single sign-on
službu pre prihlasovanie používateľov. Pilotne sme nasadili do používania POS tlačiareň pre
tlačové výstupy operátora, prepracovali sme šablóny pre jednotlivé výstupy, ako sú
vypožičané a vrátené dokumenty, platby, výpis účtu používateľa.
b. Prevádzka počítačov, serverov a sieťovej infraštruktúry
V hosťovskej sieti je pre používateľov prístupných 30 PC, 10 notebookov, 3D tlačiareň a 3
samoobslužné skenery. Na pripojenie mobilných zariadení používateľov je nasadených 11
wifi access pointov. Kontrola prístupov do wifi siete je zabezpečená open source systémom
Packetfence.
V domácej sieti je pre pracovné účely k dispozícii 86 PC a notebookov. V roku 2020 sme
priebežne aktualizovali všetky PC a notebooky na aktuálnu verziu operačného systému
Windows 10. Počas roka boli realizované pravidelné profylaktické prehliadky výpočtovej
techniky. Rozšírili sme zálohovanie dát zamestnancov, pričom zálohy sa ukladajú na
sieťových diskoch systému NAS.
42

Rok 2019: 376 zorganizovaných podujatí
Rok 2019: 7 709 návštevníkov podujatí
44
Údaje v časti 2.2.5
45
Server bol zakúpený v roku 2012
43
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Na plynulosť prevádzky systémov dohliada monitorovací systém Zabbix. V prípade výpadku
sledovaných služieb systém zasiela upozornenia formou e-mailu alebo sms správy.
Zrealizovali sme aktualizáciu systému Zabbix na poslednú LTS verziu. Na inventarizáciu
nasadeného hardvéru a softvéru sa používajú systémy OCS a GLPI. Rovnako aj tu došlo
k aktualizácii systémov na najnovšie verzie.
Po reorganizácii pracovísk sme rozšírili sieťovú infraštruktúru pobočiek na uliciach Pribinova
1 a Hlavná 10.
Z dôvodu pandémie COVID-19 sme zaviedli možnosť práce z domu a v rámci zabezpečenia
týchto pracovných aktivít sme vytvorili systém generovania osobných certifikátov pre prístup
k systémom knižnice nevyhnutných pre prácu z domu. Nasadili sme do prevádzky cloudové
úložisko Nextcloud pre prenos dát a zdieľanie dát používateľom.
Zrealizoval sa nákup výpočtovej techniky:
 3 x PC pre účely obnovy zastaranej techniky
 1 x notebook pre účely obnovy zastaranej techniky
 7 x multifunkčné zariadenie A4 pre účely obnovy zastaranej techniky
 1 x multifunkčné zariadenie A3 pre účely obnovy zastaranej techniky
 5 x POS tlačiareň pre účely obnovy zastaranej techniky
 3 x pracovné stanice RFID
V budove na Hlavnej 10 sme nasadili nové kamery pre novovzniknutú šatňu so
samoobslužnými skrinkami pre používateľov, vstupnú halu a vestibul (ako základ pre budúcu
úpravu vstupného priestoru). V študovniach na Hlavnej 10 došlo k optimalizácii počtu kamier
nasadením technologicky nových zariadení a z pôvodného počtu 9 kamier ostalo 5 kamier
pri rovnakom pokrytí priestorov.
Oprávnenou požiadavkou zo strany OIT z hľadiska prevádzky je zakúpenie nového hlavného
knižničného servera. Ten súčasný z roku 2012 je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne,
zabezpečuje nielen kľúčové procesy z pohľadu používateľov a služieb, ale na neho sú
naviazané aj ďalšie systémy (prihlasovanie používateľov do domény, proxy server,
prihlasovanie do wi-fi sietí cez NAC, prístup k digitálnym objektom a ich zobrazovanie
v online katalógu, prehrávanie digitálnych objektov, platní a CD, online platby a pod.). Jeho
obstaranie schválila v 12/2020 aj Sekcia podporných programov a služieb, a preto sme na
základe jej odporúčania požiadali 14.12.2020 Sekciu ekonomiky MK SR o rozpočtové
opatrenie na jeho nákup v predpokladanej PHZ 6872,05 € s DPH. Do termínu písania tejto
správy nebola táto investícia schválená. Kolaps hlavného servera môže pritom spôsobiť
okamžité zastavenie nielen služieb používateľom, ale aj všetkých knihovníckych procesov
akvizície, katalogizácie a vyraďovania.

2.7

Správa a prevádzka budov – národných kultúrnych pamiatok

V roku 2020 bolo novým organizačným poriadkom vytvorené oddelenie správy a prevádzky
budov. Je nepochopiteľné, ako mohla inštitúcia bez takéhoto útvaru dlhé roky fungovať,

31

najmä ak spravovala 6 (!) objektov a v jednom objekte bola v prenájme46. Absencia takéhoto
útvaru je tiež dôvodom toho, v akom zlom stave sa jednotlivé objekty nachádzajú.
V roku 2020 spravuje knižnica „len“ 5 objektov, v žiadnom objekte nie je v podnájme47.
V priebehu roka sme pokračovali v zisťovaní a diagnostike stavu spravovaných objektov, aby
sme v týchto budovách – národných kultúrnych pamiatkach - mohli vykonávať údržbu,
opravy a rekonštrukcie na základe odborných a certifikovaných posudkov a v súlade
s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu alebo Stavebného úradu v Košiciach.
Tab. 9 Prehľad dokumentácie spracovanej v roku 2020 k objektom knižnice

1

Hlavná 10

2

Hlavná 10

3
4

Hlavná 10
Hlavná 10

5

Hlavná 10

6
7
8

Pribinova 1
Pribinova 1
Pribinova 1

9

Pribinova 1

10

Pribinova 1

11
12

Pribinova 1
Pri Miklušovej
väznici 1

13

Zvonárska 19

Architektonicko-historický výskum NKP spracovaný registrovaným
výskumníkom
Prípravná dokumentácia opravy a výmeny elektroinštalácie
v suteréne budovy
Prípravná dokumentácia opravy a výmeny rozvodov studenej vody
Technická správa kultúrnej pamiatky Kód V0136 – Mestský palác
Hlavná 10 (spracovaná PÚ SR, Pro Monumenta)
Architektonický návrh a projekt Elektro: Úprava interiéru vstupného
priestoru – návrh infopultu
Pasportizácia objektu (aj elektronická verzia v Acade)
Odborný posudok technického stavu vzduchotechniky a chladenia
Realizačný projekt vzduchotechniky, chladenia a kúrenia, Projekt
profesie Elektro k VZT, vrátane výkaz výmer
Projekt knihárskej dielne vrátane projektu Technológie,
Elektroinštalácie, Požiarnej bezpečnosti, Statiky a stavebnej časti
Znalecký posudok posúdenia deliacej roviny medzi budovami
Pribinova 1 a Mojmírova 8 podľa zásad reálnej deľby
Právna analýza vo veci presahu užívania susednej budovy
Technická správa kultúrnej pamiatky Kód V0138 - Miklušova 1 –
Meštiansky dom a Dvorový objekt (spracovaná PÚ SR, Pro
Monumenta)
Statický a sanačný posudok

O stave jednotlivých budov, nevyhnutnosti riešenia havárií, opráv, sanácie alebo
rekonštrukcie informujeme zriaďovateľa priebežne; aj v roku 2020 sme od februára do
decembra poslali min. štyri písomné správy alebo žiadosti, príp. e-maily tohto obsahu. V tejto
správe len stručne zhrnieme najdôležitejšie informácie o jednotlivých objektoch z hľadiska
ich správy, údržby a prevádzky v minulom roku.
2.7.1 Hlavná 10
Hlavná 10 je sídelnou budovou knižnice, kde sa sústreďuje väčšina knižnično-informačných
služieb a študovní. V budove má priestory administratívne a technicko-správne zázemie
knižnice, nachádza sa tu hlavný knižničný server a pracovisko pre zabezpečenie prevádzky
a správy informačných technológií. V zázemí vstupnej haly a v suterénnych priestoroch sa
nachádza takmer 177 000 dokumentov.
46

Hlavná 10, Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, Zvonárska 19, Zvonárska 21, Krásna nad
Hornádom, Pasteurovo námestie (prenájom)
47
Bez Krásnej nad Hornádom a prenájmu na Pasteurovom námestí
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V roku 2020 sa okrem projektovej dokumentácie (tab. 9) realizovali v objekte tieto činnosti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Oprava elektroinštalácie v suteréne z dôvodu havarijného stavu rozvodov
a svetelných komponentov
Výmena okien na severnej strane, 1. nadzemné podlažie – 1. etapa
Zrušenie šatne pre návštevníkov knižnice na poschodí a jej zriadenie na prízemí
v 1.10 (vysťahovanie miestnosti, úprava podlahy a maľovanie, výroba 68 ks
uzamykateľných šatňových skriniek)
Zriadenie
dennej
miestnosti
1.13
pre
zamestnancov
služieb,
následné presťahovanie kancelárií zamestnancov služieb a skladu výpočtovej
techniky 1.12, maľovanie, nové koberce
Zriadenie zamestnaneckej kuchynky na prízemí v 1.14, maľovanie, nové PVC
Vymaľovanie a osadenie novej PVC na vrátnici 1.15, nový kľúčový systém
Zriadenie čitárne dennej tlače v hale služieb, osadenie deliacich prepážok
z plexiskla k pultom služieb (COVID-19) sťahovanie novín a periodík na Pribinovu
Výmena a doplnenie prietokových ohrievačov ku všetkým umývadlám. Inštalácia
zásobníkov teplej vody, výleviek a rozvodov teplej vody na 1.NP a 2.NP
Havarijná oprava fasády (uvoľnená časť fasády spadla na Hlavnú ulicu), oprava
rímsy na 2.NP nad dvojkrídlovými dverami na terasu
Oprava drôtoskla pod kupolou (poistná udalosť v dôsledku krupobitia)
Doplnenie žalúzií do kancelárií zamestnancov, dennej miestnosti, kuchynky a
vrátnice
Návratový bibliobox na knihy a jeho umiestnenie pred budovu knižnice
Menšie opravy a zásahy na streche, v podkroví a pod. odborníkmi skupiny Pro
Monumenta

Poznámky/doplnenia:


Vo februári 2020 došlo k havárii na vodovodnom olovenom potrubí v dvorovej šachte
a úniku 1300m3 vody. Z dôvodu lockdownu (pandémia COVID-19) bola táto havária
odstránená len provizórne – v šachte. Staré olovené vodovodné potrubie je z pol. 19.
storočia a nachádza sa aj v budove pod omietkou, nevedno presne kde. V lete 2020
bola preto spracovaná prípravná dokumentácia výmeny a opravy rozvodov studenej
vody s rozpočtom 33 380,16 €, ale vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov
sa k realizácii nepristúpilo. V decembri 2020 sme požiadali zriaďovateľa o pridelenie
finančných prostriedkov na rok 2021 na opravu a výmenu vodovodného potrubia
v celej budove, aby sme predišli ďalším haváriám a aby sme bezpečne vyradili
z prevádzky olovené potrubie pre rozvod studenej pitnej vody.



Výmena všetkých okien na budove bude podľa Prípravnej projektovej dokumentácie
obnovy okenných a dverných výplní platnej 3 roky stáť cca 354 472,60 €. V roku 2020
sa podarila prvá etapa - výmena 13 okien na severnej strane, čo sa prejavilo v lepšej
tepelnej pohode v kanceláriách i vo veľkej študovni. Postupne máme v pláne
pokračovať v ďalšej výmene okien, v 2. etape dokončením výmeny 10 okien na
prízemí severnej strany.



Vo vstupnej časti prízemia boli doplnené kamery z dôvodu plánovaného riešenia
zmeny vstupného priestoru. O nevyhnutnosti zriadenia vstupného bodu (pultu
informátora) na prízemí sa diskutovalo už dlhší čas, pandémia len potvrdila tento
zámer (kontrola osôb na vstupe, poskytnutie prvých informácií o knižnici, usmernenie
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používateľov a návštevníkov). V roku 2020 bol spracovaný návrh a projekt
odsúhlasený KPÚ Košice. V roku 2021 plánujeme realizáciu tohto návrhu.




Šatňa pre používateľov bola na základe zmeny funkčnosti vstupného priestoru
presťahovaná z poschodia na prízemie. Podobne bola zriadená čitáreň denníkov.
Dôvodov bolo niekoľko: 1) sprístupnenie denníkov seniorskej kategórii používateľov
na prízemí z dôvodu ich ľahšej prístupnosti (na poschodie neexistuje výťah), 2)
rozšírenie šatňových skriniek, ktorých počet najmä v skúškovom období už dlhšie
kapacitne nepostačoval, 3) zámer využitia bývalého priestoru šatne pre účely
centrálneho vstupu do študovní vrátane osadenia RFD brány na výstupe zo študovní.
V budove na Hlavnej 10 sú v celom objekte elektrické rozvody s osvetlením,
zásuvkami a rozvádzačmi inštalované podľa dnes už neplatných noriem. Existujúca
elektroinštalácia je podľa revíznych správ morálne zastaraná. Nakoľko nie je možné
kvôli plnej prevádzke vykonať opravu elektroinštalácie v celom objekte naraz, v 1.
etape sme ju v roku 2020 vymenili len v suteréne budovy, pretože tu boli svietidlá
a elektrické rozvody uložené na „drevených policiach“ podložené azbestovými
podložkami. Opravou sa sledovalo aj zníženie energetickej náročnosti.

2.7.4 Pribinova 1
Na Pribinovej sa nachádza Nemecká knižnica GI, Študovňa noriem a patentov, odborné
pracoviská pre akvizíciu a spracovanie dokumentov a digitalizačné pracovisko. Väčšiu časť
objektu tvoria depozity s takmer 730 000 zväzkami.
V roku 2020 sa na/v budove realizovali tieto činnosti:
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Zriadenie nových kancelárií pre ODSF na prízemí: vysťahovanie starého nábytku,
presťahovanie fondu platní, oprava opadajúcich omietok, doplnenie elektrických
a dátových zásuviek, maľovanie, pokládka kobercov, oprava okien, žalúzie,
sťahovanie nábytku z 2.NP, doplnenie posuvných dverí medzi kanceláriami
Zrušenie školiacej miestnosti 1.24 a jej vybavenie regálmi na umiestnenie
prírastkových a úbytkových zoznamov knižničného fondu
Zrušenie výstavnej miestnosti 1.11 a jej príprava na zmenu účelu - knihársku dielňu
Vybavenie 10 uvoľnených priestorov na 1.- 4. NP knihovníckymi regálmi pre
knižničný fond (spolu 1266,40 bežných metrov regálov)
Zriadenie kuchynky pre zamestnancov na prízemí
Revitalizácia projekčnej, audiovizuálnej a prezentačnej techniky v KVC, doplnenie
zatemňovacích žalúzií
Opravu výťahu v severnom krídle
Zakúpenie prístroja Sanosil na zaplyňovanie knižničného fondu
Výmena a doplnenie prietokových ohrievačov k umývadlám, doplnenie rozvodov
teplej a studenej vody pre kuchynku -1.07a- a k novej výlevke v 1.10

Poznámky:


Sťahovanie OSDF na prízemie budovy na Pribinovej súvisí so zámerom sústrediť tieto
procesy vrátane digitalizácie a knihárskej dielne na jedno poschodie a získať ďalšie
nedostatkové úložné priestory pre nové prírastky. Súčasne sa tým odstránilo
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nelogické zabratie niekoľkých miestností na sklady nábytku a všetkého možného; do
vyhovujúcejších priestorov sa presťahoval aj edičný fond ŠVK a fond platní. Do
uvoľnených priestorov na 2.-4.NP boli inštalované nové regály na uloženie prírastkov.


Školiaca miestnosť 1.24 bola využívaná sporadicky najmä pre školenia
zamestnancov. Vzhľadom k svojmu umiestneniu na Pribinovej a vo vnútrobloku
(tmavá miestnosť) nepredstavovala ideálne miesto pre tieto účely. Pri súčasných
technologických možnostiach vzdelávania (webináre, online školenia) a pri existencii
iných priestorov na školenia (napr. KVC, Americké centrum a tzv. salónik) nie je táto
miestnosť potrebná, a preto bolo prijaté rozhodnutie o jej zrušení a zmene účelu pre
potreby ODSF (prírastkové a úbytkové zoznamy).



Miestnosť 1.11 vybavená výstavnými regálmi sa využívala málo, najmä z dôvodu jej
umiestnenia na Pribinovej a sporadickej výmeny vystavovaných exponátov. Výstavná
činnosť nie je prioritnou úlohou našej knižnice a v prípade výstav je pre návštevníkov
lepším riešením KVC alebo v prípade historických fondov objekt na Miklušovej (pozri
pripravovaná expozičná miestnosť v časti XX). Z tohto dôvodu bola výstavná
miestnosť na Pribinovej zrušená a výstavné vitríny (vhodné skôr do múzeí) boli po
súhlase zriaďovateľa majetkovo prevedené Slovenskému technickému múzeu
v Košiciach. Do bývalej výstavnej miestnosti sa vzhľadom k jej dispozícii a ploche
plánuje presťahovanie knihárskej dielne zo Zvonárskej 19. Zriadením knihárskej dielne
vo vykurovanej budove na Pribinovej ulici sa zruší dielňa v dvorovom objekte na
Zvonárskej 19, ktorý je vykurovaný energeticky náročnými plynovými gamatkami. Táto
zmena prinesie veľké energetické úspory v spotrebe plynu, nakoľko budova na
Zvonárskej 19 bude následne od dodávky plynu odstavená. Zmena účelu priestoru je
po predložení projektu knihárskej dielne a elektroinštalácie schválená KPÚ aj
Stavebným úradom v Košiciach. Presťahovanie dielne a jej vybavenie modernejšími
zariadeniami (plán na rok 2021) zefektívni jej činnosť a odstráni prevážanie časopisov
a kníh na Zvonársku ulicu.



Neuralgickým bodom celej budovy, ktorá je od 2.NP najmä depozitom pre uskladnenie
knižničného fondu, je aktuálny stav vzduchotechniky, chladenia a kúrenia. Vzhľadom
k takmer 30 ročnej nefunkčnosti vzduchotechnických zariadení inštalovaných v roku
1993 a absencie náhradného riešenia chladenia a vykurovania v suteréne (cca 67 tisíc
kj) i na ďalších podlažiach - okrem západného krídla - dochádza k postupnej
degradácii fondu a jeho napadnutiu plesňami. V roku 2020 bol spravovaný Odborný
posudok technického stavu vzduchotechniky a chladenia. Posudok o.i. konštatuje, že
pre zastavenie degradácie knižničného fondu, ako aj stavebných konštrukcií, je nutné
zabezpečiť čo najskôr inštaláciu nových strojovní na princípe energeticky úsporných
tepelných čerpadiel, pričom pôvodné vzduchovody by stačilo len zrevitalizovať. Tento
posudok sme odoslali zriaďovateľovi vo februári 2020, bez odozvy. Na základe
Realizačného projektu vzduchotechniky, chladenia a kúrenia v objekte na Pribinovej 1
vrátane výkaz výmer a rozpočtu vieme, že predpokladané investičné náklady na
rekonštrukciu vzduchotechniky, chladenia a kúrenia vrátane elektroinštalácie k VZT
predstavujú čiastku 334 529, 80 € s DPH. Plánujeme nápravu tohto stavu riešiť
etapovite, v 1. etape začneme zdevastovaným suterénom s predpokladaným
rozpočtom 100 879 €.
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2.7.5 Pri Miklušovej väznici 1
V objekte sa nachádza Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry, príručná
knižnica historických fondov, pracoviská bibliografov, Reštaurátorská a konzervátorská
dielňa.
V roku 2020 sa na/v budove realizovali tieto činnosti:
1 Sanácia plesnivej omietky v Reštaurátorskej dielni
2 Menšie opravy a zásahy na streche a v podkroví odborníkmi skupiny Pro Monumenta
3 Presťahovanie časti fondu do depozitov na Zvonársku z dôvodu prípravy miestnosti
na stálu expozíciu
4 Osadenie nového plota (zo strany vlastníka susednej budovy)
Poznámky:


Na základe zistenia bibliografa A. Szegyho, že v historickom fonde našej knižnice sa
nachádza unikátny dokument „Vizsolyiská biblia“ zo 16. storočia a po získaní grantu z
EÚ na účely vytvorenia expozície, bolo prijaté rozhodnutie o umiestnení expozičnej
miestnosti v priestore príručného skladu historického fondu na prízemí budovy
„Miklušova“. Časť knižničného fondu z príručného skladu bola premiestnená na
Zvonársku, časť do príručného skladu na poschodie MIklušovej, zvyšok historického
fondu bude tvoriť súčasť expozície.



Odborná skupina Pro Monumenta v závere roka 2020 pri obhliadke suterénu zistila
haváriu na kanalizačnom potrubí. Suterén meštianskeho domu je výrazne narušený
pre nadmernú vlhkosť do výšky cca 1 m, pretože je lokálne porušené potrubie
kanalizácie. Dôsledkom havárie splašky pomaly vytekajú na podlahu. Koncom roka
obhliadajúca odborná firma predložila cenovú ponuku na opravu poruchy v sume
3700 € s DPH; opravu môže skomplikovať aj skutočnosť, že budova sa nachádza
uprostred historického centra mesta. O finančné prostriedky na vzniknutú haváriu
sme požiadali zriaďovateľa v závere roka 2020.



Otázku umiestnenia deliaceho plota medzi objektom knižnice a susedným objektom
sme začali riešiť už v roku 2018, bezprostredne po zistení, že vlastník susedného
objektu bez súhlasu knižnice zbúral plot a nový provizórny plot posunul o cca 1 meter
m do pozemku nášho dvora. Po náročných jednaniach, počas ktorých sa obe strany
snažili vyriešiť tento stav mimosúdne (medzitým došlo k zmene vlastníka susedného
objektu), sa podarilo dosiahnuť nápravu tohto stavu a osadenie nového plota na
pôvodné miesto i úpravy terénu na našej strane. Protokolárne sme nový plot prevzali
28. augusta 2020.

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 garáž.
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V roku 2020 sa na/v budove realizovali tieto činnosti:
1

Odstránenie príčiny zatekania severného obvodového múru zo strany exteriéru
zastrešením

Poznámka:


Začiatkom roka 2020 vykonal KPÚ obhliadku objektu Zvonárska 19, kde objavil 9 m
dlhú horizontálnu trhlinu v suterénnom murive severného obvodového múra
(rozovretá 60mm, merateľná hĺbka 650mm). Na základe Výzvy k náprave zo dňa
28.2.2020 bol zhotovený Statický a sanačný posudok budovy (marec 2020), ktorý
obsahuje aj fotodokumentáciu, príčiny vzniku a rozširovania sa trhliny a ocenenie
základných sanačných prác zo strany exteriéru a interiéru (konštatuje napríklad aj
dvojnásobné statické preťaženie budovy knihami). V máji 2020 sme zrealizovali 1.
etapu nápravy – odstránenie príčiny zatekania zastrešením za 2 524 €. V 2. etape
musíme vykonať bezpodmienečné statické zabezpečenie trhliny v základnom murive
suterénu (helikálna výstuž) s predpokladanou investíciou 8472 € s DPH. Na 3. etapu
– injektáž a zemné práce potrebné k sanácii budovy zo strany exteriéru - budeme
v budúcnosti potrebovať investíciu vo výške 9700 €.

2.7.7 Zvonárska 21
Na Zvonárskej 19 sa nachádzajú v nevyhovujúcich podmienkach knihárska dielňa a
depozitné sklady v počte takmer 7700 zväzkov. V roku 2021 plánujeme presťahovanie
knihárskej dielne do vyhovujúcejších priestorov na Pribinovej ul., spoločne s novým
vybavením. Presťahovaním knihárskej dielne do vykurovaného priestoru na Pribinovu
sledujeme aj zníženie nákladov na energie, čo dosiahneme odstavením dielne od dodávky
plynu. Budova je predmetom pokračujúceho súdneho sporu o vlastníctvo so Židovskou
náboženskou obcou.
Vo všetkých budovách sme začali s revíziou elektrospotrebičov a znížením ich počtu
vyradením zastaraných alebo nadbytočných spotrebičov.
Na účely revízií, pravidelnej údržby, opráv i havarijných stavov potrebuje knižnica značné
finančné prostriedky vrátane kapitálových, ktoré nie je možné financovať z rozpočtu
prideleného na bežný rok.
V záujme plánovaného riešenia ďalších havarijných stavov a opráv sme spracovali prehľad
s názvom Posudky, štúdie, projekty : realizované / plánované, ktorý obsahuje všetky doteraz
spracované dokumentácie k jednotlivým objektom, už zrealizované opravy a rekonštrukcie
a plánované opravy a rekonštrukcie potrebné k postupnej obnove spravovaných národných
kultúrnych pamiatok.
V roku 2020 sme poskytli zriaďovateľovi podklady pre zaradenie našich budov (Hlavná,
Pribinova) medzi tie objekty v rezorte zriaďovateľa, ktoré vyžadujú komplexnú obnovu.
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2.8

Riadiaca činnosť

V oblasti riadenia sme sa síce zamerali na plnenie strednodobých i priebežných úloh, tvorbu
prioritných projektov, implementovania záverov z porád vedenia do praktickej realizácie, ale
celú činnosť knižnice v roku 2020 ovplyvnila mimoriadna situácia súvisiaca so zamedzením
šírenia ochorenia COVID-19.
Podobne ako ostatné kultúrne inštitúcie sme sa snažili v medziach, ktoré nám umožňovali
opatrenia prijaté vládou a úradmi verejného zdravotníctva, vytvoriť v knižnici také podmienky,
ktoré by chránili zamestnancov i návštevníkov. Patrili k nim nadštandardné hygienické
opatrenia, zásobovanie pracovísk i zamestnancov rúškami, rukavicami, dezinfekčnými
prostriedkami. Súčasťou opatrení bolo aj zakúpenie biblioboxu na bezkontaktné vrátenie kníh
v exteriéri, zaplyňovacieho a dezinfekčného zariadenia Sanosil, oddeľovacích plexiskiel pre
obslužné pulty v hale služieb, zriadenie karanténnej miestnosti pre vrátené
publikácie, doplnenie prietokových ohrievačov ku všetkým umývadlám a inštalácia
zásobníkov teplej vody, výleviek a rozvodov teplej vody pre upratovací servis v dvoch
budovách knižnice.
Krízový štáb ŠVKK alebo porada vedenia sa stretávali online vždy pri zmenách opatrení, aby
na ne mohli reagovať prijatím nových interných predpisov pre zamestnancov i návštevníkov
knižnice. Súčasťou opatrení bolo aj rozdelenie zamestnancov na tých, ktorí môžu počas
sprísnených epidemiologických opatrení vykonávať prácu doma formou home office a tých,
ktorým charakter vykonávanej práce neumožňuje pracovať z domu. Bolo nutné prijať celý rad
opatrení týkajúcich sa zmien v obsahu vykonávanej práce a spôsobe jej kontroly zo strany
vedúcich zamestnancov.
Musíme oceniť nasadenie odborných zamestnancov OIT i ďalších pracovísk (napr.
Amerického centra Košice, oddelenia SLU) vytvoriť už na jar 2020 technologické i procesné
podmienky pre prenesenie viacerých služieb do online priestoru, zabezpečiť nástroje pre
komunikáciu s používateľmi formou online chatu alebo vytvoriť podmienky pre organizovanie
vzdelávacích akcií formou webinárov. ŠVKK bola schopná pomerne v rýchlom čase reagovať
na zmenu podmienok, aby zabezpečila používateľom nevyhnutné služby.
Všetkým knižniciam na Slovensku však rozhodne uškodilo to, že neboli pripravené poskytnúť
prístup ku celému zdigitalizovanému dedičstvu nachádzajúcemu sa v slovenských
knižniciach.
V roku 2020 bolo prijatých 52 interných riadiacich aktov, z toho 17 sa týkalo opatrení
v súvislosti so šírením COVID-19 vo forme rozhodnutí, pokynov a príkazov.
Od 1. januára 2020 vstúpil do platnosti nový Organizačný poriadok knižnice vrátane novej
organizačnej štruktúry. Z organizačných zmien, ktoré priniesol, zmienime dvojstupňovú
organizačnú štruktúru namiesto predchádzajúcej trojstupňovej, zriadenie oddelenia pre
správu a prevádzku budov, zriadenie samostatného referátu pre projektový manažment
a komunikáciu a samostatného referátu pre GDPR a informačnú bezpečnosť, v ktorého
kompetencii je aj civilná ochrana a utajované skutočnosti.
V roku 2020 bol po prerokovaní s odborovou organizáciou prijatý k Pracovnému poriadku
z roku 2019 Dodatok č. 1 platný od 1. júna 2020. Dodatok obsahoval zmeny týkajúce sa
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najmä rozvrhnutia pevného a pružného pracovného času,
dovolenky zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie zamestnancov.

hromadného

čerpania

Kolektívna zmluva na rok 2020 bola prerokovaná a podpísaná s odborovou organizáciou
29.1.2020 a do platnosti vstúpila 1.2.2020. Pokiaľ ide o Kolektívnu zmluvu na rok 2021,
rokovanie k jej návrhu začalo už v novembri 2020, ale vzhľadom k tomu, že do tohto dátumu
nebola uzavretá kolektívna zmluva vyššieho stupňa, presunuli sme jej aktualizáciu
a prerokovanie na rok 2021.
Stálym poradným orgánom riaditeľa je porada vedenia. V roku 2020 sa stretla 6 krát, 4 krát
ju nahradilo zasadnutie Krízové štábu ŠVKK. Porada vedenia sa venovala aktuálnej situácii
a prevádzke knižnice v súvislosti s COVID-19, okrem toho – výberovo - akčnému plánu proti
korupcii, návrhu Veľvyslanectva USA v Bratislave týkajúceho sa zmeny financovania
Amerického centra Košice od roku 2021 a ďalším úlohám súvisiacim s činnosťou a službami
knižnice, opravami a údržbou budov.
Jedna z porád vedenia sa týkala prezentácie „corporate identity“ našej knižnice, t.j. nového
vizuálneho štýlu a loga knižnice. Nový vizuálny štýl zatiaľ nebol prezentovaný verejnosti
ani implementovaný do praxe (hlavičkové papiere, čitateľské preukazy a webová stránka).
Okrem mimoriadnej situácie, ktorá zbrzdila tento proces, nebola do konca roka dokončená
ani technická stránka nového webu; dôvodom bola aj dlhodobá práceneschopnosť
zamestnanca, ktorý mal riadiť obsahovú stránku, t.j. napĺňanie webu obsahom. Na tejto
úlohe sa bude intenzívne pokračovať v roku 2021.
Aj v roku 2020 riešilo vedenie knižnice nevyriešené „zdedené“ kauzy, na ktorých
spolupracovalo s externou advokátskou kanceláriou. V minulom roku sa podarilo ukončiť
spor o zabraný pozemok a posunutý plot na pozemku objektu na ul. Pri Miklušovej väznici 1
a takmer 8 rokov trvajúci pracovnoprávny spor so zamestnankyňou knižnice. Do roku 2020
však prenášame dlhé roky sa vlečúci súdny spor so Židovskou náboženskou obcou vo veci
vydania domu s pozemkami na Zvonárskej 21. Právna pomoc bola potrebná nielen pri
vymáhaní poplatkov za nevrátené knihy súdnou cestou, ale veľmi užitočná aj pri
zostavovaní nového knižničného poriadku, pripomienkovaní zmlúv a príprave vzorov nových
zmlúv a tlačív (napr. licenčnej zmluvy, prihlášky za čitateľa a pod.).
V závere roka 2020 sme zistili nové skutočnosti týkajúce sa budovy na Pribinovej ulici, ktorú
dostala ŠVKK prevodom Hospodárskou zmluvou v roku 1991. Vlastník susediacej budovy na
Mojmírovej ulici požiadal ŠVKK o vysvetlenie, z akého dôvodu knižnica užíva priestory, ktoré
patria do objektu budovy na Mojmírovej. Knižnica si v 12/2020 objednala spracovanie
právnej analýzy a odborného znaleckého posudku vo veci určenia deliacej roviny oboch
budov, ktoré nevychádzajú pre knižnicu priaznivo. V uvedenej veci informovala knižnica MK
SR listom dňa 11.1.2020. Nie je vylúčené, že vlastník susedného objektu na Mojmírovej
obráti sa v danej veci obráti na súd a že podobným spôsobom bude postupovať aj vlastník
objektu z druhej strany Pribinovej, kde ide o rovnaký problém spôsobený nesprávne
realizovanou delimitáciou majetku v roku 1991.
V roku 2020 sa vyjadrovala ŠVKK spoločne so štátnymi vedeckými knižnicami v Prešove
a Banskej Bystrici k zámeru CVTI SR v Bratislave o delimitáciu vedeckých knižníc pod CVTI
SR patriace pod MŠMT SR. V tejto veci riaditeľky vedeckých knižníc požiadali o stretnutie
ministerku kultúry; na stretnutí dňa 30.7.2020 vyjadrili obavy o postavenie vedeckých knižníc,
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ktoré dlhodobo vo svojich fondoch uchovávajú milióny dokumentov a poskytujú žiadané
služby pre svoje mesto i región. Namietali proti spôsobu (ne)komunikácie zo strany SKD,
ktorá ich o tom informovala až po tom, ako sa tieto informácie dostali k riaditeľkám knižníc
neformálnou cestou. Svoje postoje k danému zámeru prezentovali aj na virtuálnom stretnutí
so zástupcami Inštitútu pre kultúrnu politiku a na zasadnutí Ústrednej knižničnej rady. Obe
stavovské knihovnícke organizácie – SAK a SSKK – vyjadrili štátnym vedeckým knižniciam
podporu ich zotrvania v nosnej kostre knižnično-informačnej siete na Slovensku.

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 dňa 17.12.2019 Kontrakt na rok 2020 č. MK –
5902/2019-421/19542. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou knižnice na
poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností48,
vedeckovýskumných
činností,
sprístupňovaní
kultúry
a podporu
návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov.
Na základe výzvy MK SR o prehodnotenie/ zreálnenie ukazovateľov a charakteristík
uvedených v kontrakte z dôvodu pandémie COVID-19 sme 3.9.2020 uzavreli Dodatok č. 1 ku
Kontraktu. Dodatok obsahuje iba zmeny v tabuľkovej časti, a neobsahuje zmeny navrhované
pri výkonoch odborných knižničných činností a vedecko-výskumných činností.
3.1

Zhodnotenie plnenia kontraktu

K 31.12.2020 knižnica
prostriedkov takto:

napĺňala

ciele, ukazovatele

kontraktu

a čerpanie

finančných

a. V rámci výkonu odborných činností
Kontrakt
Plnenie v %
Zhodnotenie

Kontrakt
Plnenie v %
Zhodnotenie

Rozšírenie knižničného fondu kúpou, darom a výmenou o minimálne 2
000 nových dokumentov
úloha splnená na 188 % (z toho len kúpou na 139%)
Nákupom bolo celkom získaných 2778 kj (z toho 2547 monografií), darom
943 kj, a výmenou 37 kj. Na nákup bolo z bežných rozpočtových
prostriedkov použitých 45 651,69 €; z prioritného projektu 08T0106
Skvalitnenie knižničného fondu akvizíciou nových dokumentov a
licencovaných informačných zdrojov sa za 5 000 € kúpilo 304 titulov/ 367
exemplárov kníh.
Odborná evidencia a spracovanie všetkých nových prírastkov do
databázy knižničného systému (bibliografické záznamy a ich holdingy)
a ich sprístupnenie v elektronickom knižničnom katalógu
úloha plnená na 122,4 %
Okrem nových prírastkov, ktoré boli všetky menne a vecne spracované, sa
do fondu spracovalo aj 4531 kníh a najmä periodík skompletizovaných

48

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.
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v roku 2019 (ktoré sa nestihli v tom istom roku spracovať). Ďalej sa do fondu
spracovalo aj 1030 nových záznamov starších platných slovenských
technických noriem (predtým len v zozname noriem, teraz dostali nové
prírastkové čísla a boli skatalogizované do KIS).
Kontrakt
Plnenie v %
Zhodnotenie

Kontrakt

Revízia a obsahová previerka periodík signatúra C.1300- C.1800 (rôzny
počet zväzkov) a kníh v rozsahu 39 tisíc zväzkov
úloha plnená na 139,45 %
Vzhľadom k obmedzeniu prevádzky knižnice sme mohli sústrediť
personálne kapacity oddelenia správy a ochrany fondov na revíziu
a obsahovú previerku fondu periodík v počte 2996 zväzkov a revíziu kníh
v rozsahu 54 384 knižničných jednotiek.
Registrácia minimálne 4800 aktívnych používateľov do databázy
čitateľov, poskytnutie knižničných služieb pre približne 350 000
registrovaných i neregistrovaných návštevníkov knižnice, z toho asi
80 000 fyzických
(Jún 2020: návrh na zmenu v dodatku 3000 aktívnych používateľov, 300 000
reg. a nereg. návštevníkov, z toho 45 000 fyzických)

Plnenie v %
Zhodnotenie

Kontrakt
Plnenie v %
Zhodnotenie

Tab. 10

Aktívni používatelia 68,8 %, všetci návštevníci knižnice 137,8 %, z toho
fyzicky prítomní návštevníci 71,5%
V roku 2020 sme evidovali 3303 aktívnych používateľov, Návštevnosť
predstavovala 482 399 návštev, z čoho bolo 57 214 fyzických. Číselné
ukazovatele sú ovplyvnené najmä mimoriadnou situáciou (COVID-19),
v dôsledku ktorej došlo nielen k uzavretiu knižnice na 65 pracovných dní
alebo obmedzeniu prístupu do verejných priestorov na 139 pracovných dní,
ale aj k nižšiemu počtu požiadaviek na absenčné a najmä prezenčné
výpožičné služby. Súčasne boli uzavreté aj všetky typy škôl a internátov
a študenti prešli do prostredia dištančného štúdia (študenti VŠ tvoria 58%
našej klientely). Počet návštev sme prekročili najmä v prípade návštevnosti
online katalógu. Počet fyzických návštev bol ovplyvnený najmä obmedzenou
prevádzkou pracovísk knižnice počas roka, limitovaným počtom osôb
v študovniach a zákazom hromadných podujatí od marca 2020.
Poskytnutie min. 250 000 absenčných a prezenčných výpožičiek
a výpožičiek v rámci medziknižničných výpožičných služieb
úloha plnená na 68,8 %. resp. 137,8 %, z toho 71,5% fyzické návštevy
V roku 2020 bolo realizovaných 147 208 výpožičiek, prevažne absenčných.
Pokles súvisel s obmedzenou prevádzkou pracovísk knižnice počas roka
z dôvodu protiepidemiologických opatrení a nízkym počtom prezenčných
výpožičiek v študovniach. Na druhej strane stúpol počet požiadaviek na
skeny článkov z časopisov a častí kníh a ich dodávanie elektronickou
formou.

Kontrakt - výkon odborných knižničných činností (v €)

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

FINANČNÉ KRYTIE
Výdavky celkom

Z prostriedkov zo ŠR

Mim.zdroje

Rozpočtované
príjmy z
financovanej
činnosti

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8
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príjmy a OOV spolu:

1 059 073

883 048

1 059 073

883 048

369 616

295 128

369 616

295 128

387 287

540 697

387 287

539 790

10 530

10 801

10 530

10 801

1 826 506

1 729 674

1 826 506

1 728 767

11 506

10 483

11 506

10 483

11 506

10 483

11 506

10 483

1 838 012

1 740 157

1 838 012

1 739 250

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

-

907

-

907

-

907

27 509

36 318

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2020
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2020 v celých číslach

b. V rámci vedeckovýskumnej činnosti
Kontrakt
Plnenie v %
Zhodnotenie

Zabezpečiť činnosti na 5 výskumných projektoch
úlohy kontraktu sa plnia priebežne
Jednotlivé výskumné úlohy sa priebežne riešia na HIS. Pokračuje súbežná
príprava troch publikácií zahrnutých v edičnom pláne knižnice, bibliografické
spracovanie a výskum tlačí 18. storočia, slovacikálnych dokumentov
vydaných do roku 1918 a výskum dejín knižnej kultúry.

Kontrakt

Zorganizovať dve podujatia
(Jún 2020: návrh na zmenu v dodatku na 1 podujatie)

Plnenie v %
Zhodnotenie

Kontrakt

úloha plnená na 50 %
Z dôvodu pandémie COVID-19 sme v roku 2020 zorganizovali iba jedno
podujatie, a síce odbornú prednášku spojenú s derniérou výstavy V čase
a priestore venovanú životu a tvorbe piatich generácií košických staviteľov a
projektantov z rodín Forgách, Rešatko a Slafkovský (február 2020 – pred
lockdownom).
Ďalšie dve podujatia, a síce autorská prednáška PhDr. Ondreja Ficeriho
k publikácii, vydanej v spolupráci s našou knižnicou v roku 2019 „Obce za
prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923“
a prezentácia publikácie Bibliografia periodík vydaných do roku 1918
v historickom fonde Právnickej akadémie v Košiciach boli zrušené. Pôvodný
termín marec 2020 bol presunutý na jeseň 2020, ale ani ten sa z dôvodu
zákazu hromadných podujatí nerealizoval.
Spracovať približne 450 bibliografických záznamov zo starých tlačí do
databázy knižničného fondu
(Jún 2020: návrh na zmenu v dodatku na 400 bibliografických záznamov)

Plnenie v %
Zhodnotenie

úloha plnená na 111 %
V roku 2020 bolo spracovaných 499
o dokumentoch z historického fondu knižnice.
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bibliografických

záznamov

Tab. 11 Kontrakt - vedecko-výskumná činnosť (v €)
Výdavky na činnosť
v členení podľa
rozpočtovej
klasifikácie:
a
610 - Mzdy, platy,
služobné
príjmy a OOV
spolu:

FINANČNÉ KRYTIE
Z prostriedkov zo
Z mimorozp.
ŠR
zdrojov

Výdavky celkom

Rozpočtované
príjmy z
financovanej
činnosti

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

v tom:
620 - Poistné a
príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby
spolu:

1700

0

1700

0

1700

0

1700

0

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

-

-

1700

0

1700

0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2020
** - skutočnosť čerpania k 31.12.2020 v celých číslach

4. Rozpočet organizácie
Tab. 12 Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2020 (v €)
Schválený Upravený
%
rozpočet rozpočet Skutočnosť čerpania Index20/19x100
2020
2020
2020
4:3
4:1

Ukazovateľ

Skutočnosť
2019

a

1

2

50 956

27 509

36 007

36 318

100,86

71,27

50 956

27 509

36 007

36 318

100,86

71,27

1 470

440

440

612

139,09

41,63

39 951

27 069

34 660

30 193

87,11

75,58

Príjmy celkom, z toho:
200 Nedaňové príjmy, z
toho:
210 Príjmy z vlastníctva
majetku
220 Administratívne a iné
popl.
230 Kapitálové príjmy

6100

290 Iné nedaňové príjmy

3 435

3

4

5

6

907

300 Granty a transfery
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5 513

160,49

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

1 687 226

1 814 554 1 786 701

1 735 544

97,14

102,86

870 792

1 059 073

934 073

883 048

94,54

101,41

308 037

369 616

295 128

295 128

100,00

95,81

468 683

375 335

546 699

546 567

99,98

116,62

631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda
a komunikácie

2 145

2 700

797

797

100,00

37,16

155 488

134 400

162 400

162 400

100,00

104,45

633 Materiál

105 922

80 900

141 466

141 336

99,91

133,43

2 267

4 350

1 711

1 711

100,00

75,47

38 883

23 600

90 062

90 062

100,00

231,62

636 Nájomné za nájom

1 781

1 280

1 215

1 215

100,00

68,22

637 Služby
640 Bežné transfery, z
toho:

162 197

128 105

149 048

149 046

100,00

91,89

39 714

10 530

10 801

10 801

100,00

27,20

313

330

313

313

100,00

100,00

Odstupné

17 468

0

0

0

Odchodné

19 291

6 000

5 937

5 937

100,00

30,78

2 642

4 200

4 551

4 551

100,00

172,26

108 436

0

38 846

38 226

98,40

35,25

108 436

0

38 846

38 226

98,40

35,25

1 814 554 1 825 547

1 773 770

97,16

98,78

634 Dopravné
635 Rutinná a štand.
údržba

Členské príspevky

Náhrada príjmu
700 Kapitálové výdavky,
z toho:
710 Obstar. kapitál. aktív
Výdavky celkom (BV +
KV)

1 795 662

-

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

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2020
Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2020
určené tieto záväzné ukazovatele:

boli

Tab. 13 Prehľad záväzných ukazovateľov k 1.1.2020 (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

1 814 554
1 812 854
1 059 073
1 700

Limit počtu zamestnancov (prepočítaný)

kat. 610

81
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Rozpočtovými opatreniami v počte 11 v roku 2020 došlo k postupnej úprave záväzných
ukazovateľov:
RO č.1 - zvýšenie rozpočtu BV v kat. 630 na financovanie prioritných projektov – 1. etapa
v sume 8.050 € v prvku programovej štruktúry 08T0106 Projekt akvizície zbierkových
predmetov a knižničných fondov vo výške 5.000 € a prvku 08T0109 Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva:
1. „Revitalizácia projekčnej, audiovizuálnej a prezentačnej techniky v KVC“ 1.000 €
2. „Eliminácia mikrobiologickej kontaminácie knižničného fondu“ 2.050 €
RO č.2 - zvýšenie rozpočtu KV v prvku programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva v rámci investičných akcií:
„ŠVK KE - Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy – NKP a objektov v správe ŠVK“,
IAč.39708, 45.450 €
„ŠVK KE - Revitalizácia projekčnej, audiovizuálnej a prezentačnej techniky v KVC“,
IA č.41562, 6.200 €
„ŠVK KE - Eliminácia mikrobiologickej kontaminácie knižničného fondu“, IA č.41563, 5.950 €
RO č.3 - zníženie rozpočtu BV v kat. 630 v prvku programovej štruktúry 08S0105 o 3.500 €
na zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov.
RO č.4 - zvýšenie rozpočtu KV v kat. 710 o 3.500 € v prvku programovej štruktúry 08S0105
„ŠVK KE – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia“, IA č.41734.
RO č.5 - zvýšenie rozpočtu BV v kat. 630 v prvku programovej štruktúry 08S0105 na
kompenzáciu výdavkov negatívne ovplyvnených pandémiou súvisiacou s ochorením COVID19 o 13.652 €.
RO č.6 - zvýšenie rozpočtu KV v kat. 710 o 11.506 € v prvku programovej štruktúry
08S0105 - IA č.41734 „ŠVK KE – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia“
v zmysle sanácie výdavkov implikovaných vznikom pandémie.
RO č.7 - zvýšenie rozpočtu KV v prvku programovej štruktúry 08S0105 – Knižnice
a knižničná činnosť:
„ŠVK KE – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia“ , IA č.41734, 53.200 €
„ŠVK KE–Eliminácia mikrobiologickej kontaminácie knižničného fondu“, IA č.41563, - 5.950€.
Presun na dofinancovanie nákupu strojov, prístrojov a zariadení.
RO č.8 - zvýšenie rozpočtu BV v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť celkom o 88 €
na zabezpečenie vybilancovania kultúrnych poukazov na rok 2020.
RO č.9 - zníženie rozpočtu BV v kat. 600 na rok 2020 (zdroj 111) o 47.050 € nasledovne:
Prvok 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť
Hlavná kategória 600 BV
- 45.000 €
Kategória 610- Mzdy, platy a OOV
- 125.000 €
Prvok 08T0109 - Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Hlavná kategória 600 BV
2.050 €
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RO č.10 - zvýšenie záväzného ukazovateľa limitu príjmov (zdroj 111) na rok 2020 o 7.591 €
na základe skutočného plnenia a aktuálnej predikcie jeho plnenia.
RO č.11 - zníženie rozpočtu KV na rok 2020 v prvku programovej štruktúry 08S0105 –
Knižnice a knižničná činnosť: „ŠVK KE – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia“, IA č.41734 - 57.520 € a v prvku programovej štruktúry 08T0109 Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva: „ŠVK KE - Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy – NKP
a objektov v správe ŠVK“, IA č.39708, - 23.290 €.
Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov stanovený na 81 v roku 2020 nebol prekročený.
Prehľad záväzných ukazovateľov po úpravách RO (k 31.12.2020)
Tab. 14

Prehľad záväzných ukazovateľov po úpravách RO k 31.12.2020 (v €)
Ekonomická
klasifikácia

Ukazovateľ

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet
k 31.12.2020

Príjmy celkom (zdroj 111)

200

27 509

35 100

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

600
600
610
600
600

1 814 554
1 814 554
1 059 073

1 785 794
1 779 794
934 073

-------

6 000
5 000

600

----

1 000

81

81

Bežné výdavky 08T 01 spolu
08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov
08T 0109 Stratégia rozvoja slov. knihovníctva
Limit počtu zamestnancov (prepočítaný)
08S 0105
08T 0109
08T 0109

Knižnice a knižničná činnosť
Stratégia rozvoja slov. knihovníctva
Stratégia rozvoja slov. knihovníctva

710
710
710

----------

10 486
22 160
6 200

Záväzný ukazovateľ príjmov bol k 1.1.2020 stanovený vo výške 42.000 €. V zmysle zákona
č. 217/2020 Z.z. zo 14. júla 2020 došlo k zmene rozpisu ukazovateľov ŠR na rok 2020 –
novela zákona o ŠR. Zmenou sa znížili príjmy organizácie na 27.509 €. Tie boli na základe
skutočného plnenia a aktuálnej predikcie ich plnenia upravené na 35.100 €. Skutočná
výška dosiahnutých príjmov (zdroj 111) k 31.12.2020 predstavuje sumu 35.411 €, čo

predstavuje plnenie záväzného ukazovateľa na 100,9%
Záväzný ukazovateľ čerpania bežných výdavkov v prvku 08S0105 schválený vo výške
1.814.554 € bol v priebehu roka upravený na 1.779.794 € a k 31.12.2020 čerpaný vo výške
1.728.787 €
Záväzný ukazovateľ miezd a platov schválený vo výške 1.059.073 € bol k 31.12.2020
upravený na sumu 934.073 € a čerpaný vo výške 883.048 €
Záväzný ukazovateľ bežné výdavky v prvku 08T 01 vo výške 6.000 € bol čerpaný vo
výške 5.870 €
Záväzný ukazovateľ kapitálové výdavky vo výške 38.846 € bol k 31.12.2020 čerpaný vo
výške 38.226,25 €.
Limit zamestnancov stanovený vo výške 81 bol dodržaný.
46

4.1 Príjmy organizácie
Rok 2020 v oblasti napĺňania príjmov veľmi negatívne ovplyvnila situácia s COVID 19.
Viacnásobné uzatvorenie knižnice v roku 2020 a zákaz uskutočňovania knižničných akcií sa
negatívne podpísali pod napĺňanie ukazovateľa príjmov.
Skutočná výška dosiahnutých príjmov k 31.12.2020 predstavuje sumu 36.318 €. Uvedená
suma pozostáva z vlastných príjmov 35.411 € (zdroj 111) a náhrad z poistného plnenia 907
€ (zdroj 72e), čo predstavuje plnenie záväzného ukazovateľa na 100,9%
Tab. 15 Príjmy organizácie k 31.12.2020 (v €)
Ekonomická klasifikácia
Kód

210
212
212003

názov

Schválený

Upravený

Plnenie

%

rozpočet

rozpočet

príjmov

plnenia

2020

k 31.12.2020

k 31.12.2020

3:2

1

2

3

6

Príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku
Príjmy z vlastníctva
z prenajatých budov, garáží.…

440

440

612

139,1

440

440

612

139,1

440

440

612

139,1

220

Administratívne a iné poplatky a platby

27 069

34 660

30 193

87,1

222

pokuty a penále

11 040

11 040

8 122

73,6

222003

za porušenie ostatných predpisov

11 040

11 040

8 122

73,6

223

poplatky a platby z nepriem. predaja

16 029

23 620

22 071

93,4

223001

za predaj výrobkov, tovarov a služieb

16 029

23 620

22 071

93,4

290
292012

Iné nedaňové príjmy
z dobropisov

200

príjmy (zdroj 111)

290
292006

4 606
4 606
27 509

35 100

35 411

100,9

Iné nedaňové príjmy

907

907

100,0

Z náhrad z poistného plnenia

907

907

100,0

príjmy (zdroj 72e)

907

907

100,0

36 007

36 318

100,9

príjmy spolu

27 509

P.č.

Tab. 16 Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností (v €)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností/produktov k 31.12.2020
Produkt/činnosť

ek.kl.

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

200
223001
222003
22...29..
223001
223001
212003
223001
223001
222003
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Skutočnosť
(€)
36 318
18 831
7 890
5 533
1 620
948
611
381
292
212

%-tuálny
podiel
100,00%
51,85%
21,72%
15,23%
4,46%
2,61%
1,68%
1,05%
0,80%
0,58%

Graf 10 Štruktúra príjmov organizácie
Štruktúra príjmov k 31.12.2020
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9

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1
9

Prehľad dosiahnutých príjmov podľa mesiacov je nasledovný
mesiac
január
február
marec
Apríl
Máj
Jún

príjmy v €
3 666
3 749
2 849
3 308
1 635
2 049

mesiac
Júl
august
september
október
november
december

príjmy v €
1 307
1 922
4 585
4 383
2 893
3 972

Tab. 17 Vývoj vlastných príjmov (kat. 200)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nedaňové príjmy - rozpočet

48 600

42 000

42 880

42 000

48 298

36 007

Nedaňové príjmy – skutočnosť *

49 853

42 898

47 433

43 140

50 956

36 318

Ukazovateľ (v €)

Poznámka:* + kultúrne poukazy rok/€ : 2015/278€, 2016/246€, 2017/206€, 2018/178€, 2019/146€, 2020/88€

Mimorozpočtové príjmy
V roku 2020 získala organizácia mimorozpočtové zdroje (zdroj 72e) v hodnote 906,75 € ako
náhradu z poistného plnenia za účelom výmeny sklenených tabúľ na presklenej pyramídovej
streche.
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4.2 Výdavky organizácie
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
K 31.12.2020 organizácia čerpala bežné a kapitálové výdavky v tomto členení:


Bežné výdavky (prvok programovej štruktúry 08S0105)

Tab. 18

Prehľad čerpania bežných výdavkov
%
čerpania
Skutočnosť
uprav. r.
31.12. 2020

Schválený
rozpočet
2020

Upravený
rozpočet
2020

1 059 073

934 073

883 048

94,54

620..Poistné a príspevok do poisť. a NÚP

369 616

295128

295 128

100,0

630 Tovary a služby

375 335

540 697

100,0

640 Bežné transfery

10 530

540 699
743
10 801

10 801

100,0

600 Bežné výdavky

1 814 554

1 780 701

1 729 674
283

97,13

Výdavky
610..Mzdy, platy a OOV

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 1.814.554 € bol k 31.12.2020 upravený na
výšku 1.780.701 € vrátane náhrady z poistného plnenia (907€) a čerpaný vo výške
1.729.674 €, čo predstavuje 105,5 %-né čerpanie jeho pôvodne schválenej ročnej výšky.
Skutočné čerpanie vo vzťahu k upravenému rozpočtu predstavuje 97,13 % .
Mzdové prostriedky (610), Poistné fondy (620)
Rozpočet organizácie v kat. 610 na rok 2020 vo výške 1.059.073 € bol v priebehu roka
znížený na 934.073 €. Presunom mzdových prostriedkov vo výške 125.000 € si organizácia
zabezpečila nedostatočné finančné krytie v oblasti BV v kategórií 630 tovary a služby
(80.000 €) a v oblasti KV na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení (45.000 €) na
zabezpečovanie knižničných činností. Upravená výška rozpočtu v kategórii 610
predstavovala k 31.12.2020 934.073 € a bola vyčerpaná na 94,5% jeho upravenej výšky.
Pod nižšie čerpanie sa podpísalo zníženie počtu pracovníkov z dôvodu odchodu do
dôchodku a výplata náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu
COVID 19 vo výške 80 % funkčného platu. Prostriedky boli použité na výplatu tarifných
platov, osobných príplatkov, príplatkov za riadenie, zmennosť
a výplatu odmien
zamestnancom za splnenie mimoriadnych úloh.
Organizácia vyplatila v roku 2020 odmeny za splnenie mimoriadnych úloh vo výške 59.415 €,
z toho 4 747,50 € bolo v súlade s Kolektívnou zmluvou vyplatených na odmeny pri životnom
jubileu 50. rokov piatim zamestnancom.
Čerpanie položky 620 – poistné fondy k 31.12.2020 vo výške 295.128 € predstavuje 100 %
z celkovej výšky upraveného rozpočtu. Čerpanie bolo realizované v súlade so zákonom.
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Priemerná mzda zamestnanca knižnice k 31.12.2020, predstavuje výšku 1.018 €. Tá
v porovnaní s rokom 2019 vzrástla o 8 %, no aj napriek tomu je ešte stále pod priemernou
mzdou národného hospodárstva SR, ktorá v treťom štvrťroku 2020 dosiahla výšku 1.113 €.
Tovary a ďalšie služby (630)
Rozpočtovaná výška vecných výdavkov v sume 375.335 € bola k 31.12.2020 upravená na
539.792 € a čerpaná vo výške 539.790 €. Ku zvýšenému čerpaniu mohla organizácia
pristúpiť na základe presunu z dôvodu ušetrenia mzdových prostriedkov a odvodov do
poistných fondov.
Výraznejší podiel na čerpaní kategórie mali položky:
631 Cestovné výdavky
Pôvodná výška (2.700 €) bola k 31.12.2020 čerpaná vo výške 797 € na tuzemské pracovné
cesty.
632 Energie, voda a komunikácie
Suma 162.399 € pozostáva z čerpania na spotrebu elektrickej energie (27.492 €), plynu
(5.253 €), tepelnej energie (109.146 €), vodného - stočného + zrážkovej vody (9.741 €),
poštových služieb (3.609 €), výdavkov na telekomunikačné služby (3.766 €) a služieb
SANET a mobilného internetu (3.392 €). Vysoké čerpanie na podpoložke vodné-stočné bolo
spôsobené haváriou a únikom vody z prasknutého vodovodného potrubia (Hlavná 10) počas
lockdownu.
633 Materiál
Položka plánovaná vo výške 80.900 € bola k 31.12.2020 upravená na 135.466 € a v tejto
výške aj vyčerpaná, čo predstavuje 100 % čerpanie jej upravenej ročnej výšky a 158,7%
čerpanie jej pôvodne plánovanej výšky. Suma bola čerpaná v týchto podpoložkách:
- 633001 – Interiérové vybavenie: 47.826 € na nákup kancelárskych stolov, skríň,
stoličiek, kobercov, PVC, vozíkov do skladu kníh, sejf na kľúče, interiérové vybavenie,
kuchyniek pre zamestnancov: Pribinova 1, Hlavná 10 (3.529 €), šatníkové skrine: Hlavná
10 (10.080 €), knižné regály do skladov pre uloženie knižničného fondu: Pribinova 1
(24.176 €),
- 633002 – Výpočtová technika: 13.643 € na kúpu HDD a reproduktorov k PC, záložných
zdrojov, 15 ks multifunkčných tlačiarní (3.702 €), 3 ks PC (2.037 €), switche, wifi, RFID
pracovné stanice (3.531 €)
- 633004 – Prevádzkové stroje a zariadenia: 2.975 € na zakúpenie podlahového vysávača,
3 ks odvlhčovačov do suterénnych knižničných skladov na Pribinovej 1, 5 ks prietokových
ohrievačov, 4 ks bezkontaktných teplomerov (COVID 19), chladničky (132 €), ph elektródy
(343 €),
- 633005 – Špeciálne stroje a zariadenia: 1.644 € na kúpu kamerového systému (Hlavná),
- 633006 - Všeobecný materiál: 15.718 €, z toho: na zakúpenie kancelárskeho materiálu,
etikiet na knihy, nenahratých nosičov dát, tonerov (6.598 €), papiera do tlačiarní (338 €),
čistiacich potrieb, dezinfekčného a hygienického materiálu (3.598 €), materiál za účelom
údržby všetkých objektov organizácie (2.938 €), materiál pre VT (417 €), tlačivá, kvety,
vybavenie kuchynky (2.246 €),
- 633007 – Špeciálny materiál: 2.778 €, z toho: na zakúpenie materiálu do knihárskej dielne
(2.035 €) a na reštaurátorské pracovisko (743 €)
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-

-

633009 – Knihy, noviny, časopisy: uvedená podpoložka rozpočtovaná v programe
08S0105 vo výške 60.000 € bola k 31.12.2020 upravená na 45.652 € a v tejto výške aj
čerpaná. Na nákup kníh získala knižnica sumu 5.000 € aj v rámci prioritného programu
08T0106, ktorú v plnej výške vyčerpala.
633011 – Potraviny: 1.063 €: použité na zabezpečenie pitnej vody do dávkovačov pitnej
vody v požičovni na Hlavnej 10 a na Pribinovej 1,
633013 – Softvér: 1.408 €: čerpanie vo výške 1.320 € predstavuje výdavky na predĺženie
licencie AVG antivírus,
633016 – Reprezentačné: 255 € predstavuje výdavky na občerstvenie,
633018 – Licencie: 1.534 €, z toho 1.369 € predstavujú výdavky na zakúpenie licencie
právnej databázy EPI Premium.

634 Dopravné
Položka plánovaná vo výške 4.350 € bola k 31.12.2020 upravená na 1.711 € a v rovnakej
výške aj vyčerpaná. Uvedená suma bola použitá na nákup PHM (543 €), na servis, údržbu
a opravy (303 €), na poistenie nového vozidla (706 €) a na zakúpenie parkovacích kariet
a známok (50 €).
635 Rutinná a štandardná údržba
Položka rozpočtovaná vo výške 23.600 € bola v priebehu roka upravená na 89.155 €
a použitá na:
- údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (4.097 €), konkrétne na opravu,
údržbu a servis výťahov na Pribinovej 1,
- údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (290 €),
- údržbu budov a priestorov (74.746 € ), v členení podľa objektov:
Hlavná 10: maliarske práce (1.192 €), oprava strechy (1.224 €), úprava podlahy (1.746
€), oprava a výmena elektroinštalácie v suteréne (16.969€), výmena ističov
(405 €), oprava fasády (744 €), výmena a oprava okien (38.388 €),
Pribinova1: utesnenie drevených okien (317 €), dvere do kancelárie (749 €), ZTI (2.662
€), údržba (1.442 €),
Miklušova1: dodávka a montáž FAB zámku (247 €), sanácia omietok reštaurátorskej
dielne (1.803 €), výmena oceľového poklopu (324 €),
Zvonárska 19: oprava fasády na základe výzvy KPÚ (2.524 €),
Drobné opravy a údržba Hlavná 10 a Pribinova 1 spolu (2.726 €)
- údržbu softvéru (9.651 €),
- údržbu komunikačnej infraštruktúry (371 € )
636 Nájomné za prenájom.
Čerpanie vo výške 1.215 €. Organizácia má na základe zmluvy o prenájme prenajatý
majetok :
- jedno parkovacie miesto pre služobné auto (797 €),
- prenájom čistiacich rohoží (375 €) a dávkovača pitnej vody na Pribinovej, Hlavnej (43 €).
637 Ostatné tovary a služby
Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 126.405 €, bola k 31.12.2020 upravená na 149.047
€ a v tej istej výške aj čerpaná.
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Na čerpaní sa podieľali tieto podpoložky:

-

-

-

-

-

-

637001 – Školenia, kurzy, semináre: čerpanie: 846 € predstavuje účasť zamestnancov
na školeniach, seminároch, konferenciách a webinároch,
637004 - Všeobecné služby: čerpanie 39.383 € predstavujú výdavky za upratovanie
upratovacím servisom (12.166 €), deratizáciu vo všetkých objektoch a deratizáciu
knižničného fondu (5.430 €), sťahovanie a likvidáciu odpadu (5.860 €), sťahovanie
knižničného fondu (4.373 €), dezinfekciu dávkovačov vody (85 €), odborné prehliadky
klimatizácie a VZT na Hlavnej 10, kotla Pri Miklušovej väznici 1, výťahov a revízie
elektroinštalácie v skladoch na Pribinovej 1, čistenie komínov, odborná prehliadka EZS
všetkých objektov (9.875 €), výdavky na rozmnožovanie a väzbu (62 €), likvidáciu
separovaného odpadu (43 €), výrobu kľúčov, pečiatok, menoviek, orientačných tabúľ
a polepu na návratový box (1.490 €),
637005 - Špeciálne služby: čerpanie vo výške 12.446 €, z toho na notárske a právne
služby (11.056 €), službu BOZP a PO (1.307 €) a materiálnu ochranu objektov (48 €),
637006 – Náhrady: 1.808 € predstavujú výdavky na pravidelné preventívne prehliadky
zamestnancov (203 €) a príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov (1.605 €)
637011 - Štúdie, expertízy, posudky: rozpočtované vo výške 2.200 € boli k 31.12.2020
upravené na 9.689 € a vyčerpané. Prostriedky boli použité na vypracovanie statického
posudku, pasportizáciu Pribinovej 1, projekt opravy elektroinštalačných rozvodov
v suteréne Hlavná 10, na prízemí Pri Miklušovej väznici 1, zriadenie knihárskej dielne –
posúdenie stavu,
637012 – Poplatky, odvody: celková výška čerpania k 31.12.2020 98 €,
637014 – Stravovanie: celková rozpočtovaná výška 44.000 € bola k 31.12.2020
upravená a vyčerpaná vo výške 28.124 € ako príspevok zamestnávateľa na
zabezpečenie stravovania zamestnancov. Nízke čerpanie korešponduje s obmedzením
práce pracovníkov knižnice v dôsledku COVID 19,
637016 – Plánovaný prídel do sociálneho fondu: vo výške 13.800 € bol k 31.12.2020
realizovaný v sume 10.751 € v zmysle Kolektívnej zmluvy.
637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru: 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 (11.503€).
637035 – Dane: dane z nehnuteľnosti za rok 2020 čerpané v čiastke 13.813 € (z toho
8.580 € predstavujú dane zaplatené z NKP, 2.084 € daň z pozemkov a ost.
nehnuteľností), poplatky za komunálny odpad (2.192 €), poplatky RTVS (955 €).
637036 – Reprezentačné výdavky: cattering na otvorenie Amerického centra Košice v
celkovej výške 404 €.

Bežné transfery (640)
- 642006 -313 € na úhradu členských príspevkov: SANET 33 €, príspevok SAK 180 € a
SSK 100 €.
- 642013 - Odchodné 5.937 € pre 3 zamestnancov pri odchode do starobného dôchodku,
- 642015 - Na nemocenské dávky bolo čerpaných 4.551 €.
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Kapitálové výdavky (prvok programovej štruktúry 08S0105)

Rozpočtovým opatrením č. 6 došlo k zvýšeniu rozpočtu KV v kat. 710 o 11.506 € v prvku
programovej štruktúry 08S0105 - IA č.41734 „ŠVK KE – Nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia“ v zmysle sanácie výdavkov implikovaných vznikom pandémie. Získané
prostriedky boli použité na nákup návratového boxu na knihy a dezinfekčného prístroja
Sanosil.

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Tab. 19 01.3.3 Iné všeobecné služby, bežné výdavky
Zdroj Program

Položka Názov

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

111

08S0105

610

Mzdy, platy a OOV

934 073

883 048

94,5

111

08S0105

620

Poistné a príspevok do poisť.

295 128

295 128

100

111

08S0105

630

Tovary a služby

539 792

539 790

100

72e

08S0105

630

Tovary a služby

907

907

100

111

08T0106

630

Tovary a služby

5 000

5 000

100

111

08T0109

630

Tovary a služby

1 000

870

87

111

08S0105

640

Bežné transfery

10 801

10 801

100

600

Bežné výdavky spolu

1 786 701

1 735 544

100

Rozpočet

Čerpanie

111

Tab. 20 01.3.3 Iné všeobecné služby, kapitálové výdavky
Zdroj Program

Položka Názov

%čerpania

111

08S0105

710

Obstaranie kapitálových aktív

10 486

10 483

100

111

08T0109

710

Obstaranie kapitálových aktív

28 360

27 743

98

111

08T0109

700

Kapitálové výdavky spolu

38 846

38 226

98

08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva, kapitálové výdavky neboli
čerpané

Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
K 31.12.2020 čerpala organizácia programovo alokované výdavky v členení:
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Tab. 21 Bežné výdavky
Zdroj Program

Názov

Rozpočet

Čerpanie

%čerpania

111

08S0105 Knižnice a knižničná činnosť

1 779 794

1 728 767

97

72e

08S0105 Knižnice a knižničná činnosť

907

907

100

111

08T0106

Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov

5 000

5 000

100

111

08T0109

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva

1000

870

97

1 786 701

1 735 544

97

Rozpočet

Čerpanie

Spolu
Tab. 22 Kapitálové výdavky
Zdroj Program

Názov

%čerpania

111

08S0105 Knižnice a knižničná činnosť

10 486

10 483

100

111

08T0109

28 360

27 743

98

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva

Vyhodnotenie čerpania výdavkov v rámci prioritných projektov
Knižnica v roku 2020 získala v prvku programovej štruktúry 08T 01 bežné a kapitálové zdroje
na financovanie viacerých projektov:
Tab. 23 a-b Bežné výdavky
a)
Zdroj Program

Názov prioritného projektu

111

Skvalitnenie knižničného fondu akvizíciou
nových dokumentov a licencovaných
informačných zdrojov

08T0106

Rozpočet

Čerpanie

5 000

5 000

%čerpania
100

Schválená čiastka bola použitá na zakúpenie kníh slovenskej, českej a zahraničnej odbornej
literatúry z oblasti práva, ekonomiky, manažmentu, filozofie, medicíny, spoločenských a
prírodných vied, techniky a počítačovej literatúry. Celkovo bolo zakúpených 367 zv.
dokumentov. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.
b)
Zdroj Program

Názov prioritného projektu

111

ŠVKK - Revitalizácia projekčnej, audiovizuálnej
a prezentačnej techniky v Kultúrnovzdelávacom centre

08T0109

Rozpočet Čerpanie %čerpania
1 000

870

87

Schválená čiastka bola použitá na zakúpenie PC za účelom jeho prepojenia s novou
audiovizuálnou technikou, ktorá skvalitní prezentáciu lektorov na podujatiach.
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Tab. 24 a-b Kapitálové výdavky
a)
Zdroj

111

Program

08T0109

Číslo IA Rozpočet Čerpanie

Názov
ŠVKK - Revitalizácia projekčnej,
audiovizuálnej a prezentačnej
techniky v Kultúrno-vzdelávacom
centre

41562

6 200

5 583

čerpanie

90 %

Za účelom obnovy zastaraných a poruchových zariadení a pre potreby audiovizuálnej
projekcie sa zakúpil
projektor
a vznik
ČSR so schopnosťou ultrakrátkej projekčnej vzdialenosti, komplex
zvukových zariadení a univerzálny prepojovací panel na zjednodušenie pripojenia rôznych
zariadení; rozšírili sa tiež zatemňovacie žalúzie v sále.
b)
Program

111

Číslo IA Rozpočet Čerpanie

Názov

ŠVK KE – Rekonštrukcia a
modernizácia sídelnej budovy - NKP
08T0109 a objektov v správe ŠVK
v Košiciach na hlavnej ulici

39708

22 160

22 160

čerpanie

100 %

Pridelené zdroje boli použité na:
- Architektonicko - historický výskum budovy Hlavná 10 (Forgáčov palác),
- Realizačnú projektovú dokumentáciu VZT chladenia a kúrenia v objekte Pribinova 1,
- Projekt pre zriadenie informačného pultu do vstupného priestoru budovy Hlavná 10.

Finančné operácie a pohyby na samostatných účtoch
Finančné operácie v roku 2020 prebiehali na účte sociálneho fondu.
Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol vo výške 2.682,50 €. Príjmy tvoril odvod
z objemu vyplatených miezd vo výške 1,5%, čo predstavovalo 10.751,28 €.
Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka 2020 predstavovali výšku 10.933,60 €
a boli použité v súlade s Kolektívnou zmluvou nasledovne:
- čerpanie na stravovanie zamestnancov 8.133,60 €
- čerpanie na regeneráciu pracovných síl 2.800,00 €
Konečný stav na účte sociálneho fondu k 31.12.2020 je 2.500,18 €.
Na depozitnom účte k 31.12.2020 bol zostatok zdrojov vo výške 73,36 €. Uvedená suma
predstavuje záväzok organizácie voči zamestnancom z dôvodu RZZP za rok 2019.

3. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté organizácii na základe medzinárodných zmlúv
Organizácia získala v roku 2019 grant vo výške 17.680 € na projekt „Vzdelávanie
používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v NTK v Prahe“ v rámci
mobilitného programu ERASMUS+. K 1.1.2020 predstavoval príjem na účet organizácie vo
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výške 80% celkových schválených zdrojov tj, 14.144 €. Projekt začala prvými piatimi
mobilitami vybraných odborných zamestnancov ŠVKK v Národní technické knihovně Praha
v roku 2019 a pokračoval tromi ďalšími mobilitami začiatkom marca 2020. Čerpanie zdrojov
k 31.12.2020 predstavuje 10.280,17 €. Stav účtu k 31.12.2020 je 3.863,83 €.
Realizácia projektu mala prebiehať v termíne od 1.9.2019 do 31.10 2020; z dôvodu
pandémie COVID 19 bol projekt predĺžený do 31.10.2021.
V roku 2020 ŠVKK získala grant z Veľvyslanectva USA na realizáciu projektu „Critical
Thinking for Educated Mind“. Celková výška grantu je 5.421 USD v členení 4.713 USD
z Veľvyslanectva USA v SR a 708 USD z rozpočtu ŠVKK. Stav prijatých zdrojov
k 31.12.2020 je 3.193,19 €, čo predstavuje 80% zo 4.713 USD. Projekt sa má realizovať
v termíne od 1.11.2020 do 31.12.2021.
V roku 2020 bol z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť v rámci prioritnej
osi PO4_Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich
v pohraničnej oblasti schválený projekt ŠVKK a maďarského partnera – Reformovaného
zboru vo Vizsoly – s názvom „Unikát maďarskej literatúry – vizsolyská biblia aj v Košiciach“.
Príspevok EFRR predstavuje čiastku 49 892,04 € pre oboch participujúcich partnerov, ktorá
bude refundovaná až po ukončení a vyhodnotení projektu (pravdepodobne v roku 2022).
Celkový rozpočet projektu je 58 696,52 €, spolufinancovanie zo strany ŠVKK je min. 15%, t.j.
4390,54 €. Vzhľadom k tomu, že ŠVKK neískala v roku 2020 od zriaďovateľa prostriedky na
participáciu v tomto projekte, musí tieto prostriedky vyčleniť z rozpočtu na rok 2021 alebo
v rámci prioritných projektov na rok 2021.

4. Riadenie ľudských zdrojov
4.1 Počet zamestnancov
K 31.12.2020 bol fyzický stav zamestnancov knižnice 74 a priemerný prepočítaný stav
zamestnancov 72,28; 3 zamestnancov evidujeme v tzv. mimoevidenčnom stave
(starostlivosť o dieťa do 3 rokov).
11 zamestnancov má zdravotné postihnutie, z toho 1 zamestnanec zdravotné postihnutie
nad 70 %, 4 zamestnanci sú držitelia preukazu ŤZP.
V priebehu roka 2020 bolo do trvalého pracovného pomeru prijatých 5 zamestnancov, 6
zamestnancov skončilo pracovný pomer (2 z nich na dobu určitú). Po ukončení rodičovskej
dovolenky nastúpila do zamestnania 1 zamestnankyňa, 2 zamestnankyne odišli na materskú
dovolenku.
Na kratší pracovný čas boli zamestnaní 6 zamestnanci, z toho 3 pracovali len alikvotnú časť
roka.
V roku 2020 bolo uzavretých 17 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
z toho 10 dohôd o pracovnej činnosti (upratovacie práce, právne služby, zabezpečenie
prevádzky šatne pre návštevníkov, údržbárske práce), 5 dohôd o vykonaní práce a 2 dohody
o brigádnickej práci študenta.
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Na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečila knižnica od
novembra 2020 vykonávanie absolventskej praxe dvoch absolventov (SŠ a VŠ) vedených v
evidencii uchádzačov o zamestnanie a vytvorila im podmienky pre získanie odborných
zručností a praktických skúseností. Absolventská prax je financovaná z finančných
prostriedkov programu Iniciatíva pre zamestnanosť mladých ľudí z Európskeho sociálneho
fondu a zo štátneho rozpočtu SR.
V roku 2020 pracovali v knižnici 4 dobrovoľníci, z toho 2 študenti stredných a vysokých škôl
a 2 dospelí pracujúci. Spoločne odpracovali takmer 190 hodín pri organizovaní rôznych
kultúrno-vzdelávacích podujatí v Americkom centre Košice.
4.2 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. Dňa 30. júna 2020 bola pre zamestnancov
zorganizovaná prezentácia výstupov z odborných akcií a pracovných ciest uskutočnených od
januára 2019 do marca 2020.
Účasť zamestnancov na odborných a vzdelávacích podujatiach v SR a zahraničí v roku 2020
je obsahom Prílohy č. 4.
Začiatkom marca 2020 sa v súlade s obsahom projektu Erasmus+ s názvom „Vzdelávanie
používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej
knižnici v Prahe (EDULIB)“ uskutočnili 3 mobility do Národnej technickej knižnice v Prahe.
Ďalších 5 mobilít nebolo možné realizovať z dôvodu pandémie COVID-19 a uzavretia hraníc.
Projekt bol predĺžený do 31.10.2021.
Z plánovaných vzdelávacích akcií sa zrealizovali vo virtuálnom prostredí len školenia
k autoritám pre knihovníkov na útvaroch ODSF a HIS, konferencia Archivy, knihovny
a muzea 2020 organizovaná Národní knihovnou Praha a séria webinárov prezentovaných
spoločnosťou Ex Libris. V septembri navštívila Americké centrum Košice p. Magie Kraus
z Veľvyslanectva USA vo Viedni, ktorá pre knihovníkov pripravila seminár o trendoch
v službách amerických knižníc a o elektronických informačných zdrojoch eLibraryUSA.
Ďalšie plánované školenia, najmä školenie k Open Access a školenie k elektronickým
informačným zdrojom, ktoré knižniciam ponúka CVTI SR, sa uskutoční online spôsobom
v roku 2021.

5. Záver
Do knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach pribudlo v roku 2020 7775
nových dokumentov a ubudlo 20066 dokumentov, celkový knižničný fond aktuálne
predstavuje 2 152 316 knižničných jednotiek.
V roku 2020 sa do knižnice zaregistrovalo 3303 používateľov, z toho 1572 nových
používateľov a 1731 obnovených členstiev. Osobná návštevnosť bola v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nižšia z dôvodu uzavretia prevádzky knižnice
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alebo obmedzenia jej služieb a limitovania počtu návštevníkov. Ďalším dôvodom bolo aj
uzavretie všetkých typov škôl a internátov a obmedzenie cestovania z iných regiónov
Slovenska. Pretože študenti SŠ a VŠ tvoria 58% našich používateľov, ich absencia mala na
ukazovatele návštevnosti knižnice zásadný vplyv. V neposlednom rade sa zákaz týkal aj
hromadných podujatí a limitovaného počtu účastníkov podujatí v krátkom období letných
mesiacov.
Napriek nižšiemu počtu fyzických návštev nám počas mimoriadnej situácie stúpla virtuálna
návštevnosť webovej stránky a online katalógu na 482 399 prístupov. Z tohto dôvodu
celoročný plán v tomto prípade plníme na 137,8%.
V počte výpožičiek sme zaznamenali plnenie plánu na 58,9 %, prezenčných výpožičiek bolo
53 404 a absenčných 93 804. Plnenie plánu bolo opäť ovplyvnené pandémiou COVID-19.
Na strane druhej sme mnoho služieb vrátane registrácie, platieb, konzultácií, MVS, rešerší
a poskytovania skenov dokumentov presunuli do virtuálneho priestoru.
Na 158 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatiach organizovaných najmä
Americkým centrom Košice a Kultúrno-vzdelávacím centrom našej knižnice do 7.3.2020
a počas letných mesiacov sa zúčastnilo 3047 účastníkov z radov používateľov knižnice
i širokej verejnosti, z toho 66 podujatí sa uskutočnilo formou webinárov.
Počas mimoriadneho stavu sme získali 24 návratový box na knihy a dezinfekčné zariadenie
pre zaplňovanie knižničného fondu a dezinfekciu priestorov. Pripravili sme projektovú
dokumentáciu a podklady pre riešenie havarijných stavov a opráv našich budov – národných
kultúrnych pamiatok, zabezpečili sme architektonicko - historický výskum budovy na
Hlavnej. Opravili sme havarijný stav elektroinštalácie v suterénnom depozite na Hlavnej
a začali s prvou etapu výmeny okien v tejto budove. Obnovili sme projekčnú a audiovizuálnu
techniku v Kultúrno-vzdelávacom centre.
Počas roka sme zriadili čitáreň denníkov v hale služieb, presunuli a rozšírili kapacity
samoobslužnej šatne pre návštevníkov, presunuli a scentralizovali odborné spracovateľské
činnosti s cieľom vybaviť uvoľnené priestory kancelárií pre uloženie knižničného fondu.
Obstarali sme pracovné stanice RFID do technologickej linky spracovania dokumentov.
Pripravili sme projektovú dokumentáciu pre presun knihárskej dielne a zriadenie priestoru
pre stáleho informátora na vstupe do sídelnej budovy. Začali sme s prípravným činnosťami
pre zriadenie expozičnej miestnosti v budove Pri Miklušovej väznici.
Podrobnejšie informácie ku všetkým aktivitám uvádzame v relevantných častiach tejto
správy.
Silnou stránku knižnice v roku 2020 boli:
 pripravenosť na prechod do virtuálneho prostredia po prvej vlne lockdownu, kedy sme
pochopili, že táto mimoriadna situácia neskončí v lete; boli sme schopní pripraviť
bezkontaktný spôsob platenia (online) za poplatky a služby z konta používateľa
v KIS, zabezpečili sme LiveChat pre online komunikáciu s používateľmi, pripravili
sme aplikáciu pre možnosť online rezervovania si miesta v študovni pri limitovanom
počet návštevníkov, vytvorili sme podmienky pre home office mnohým
zamestnancom, Americké centrum Košice poskytlo technológie pre prípravu
webinárov,
 zabezpečenie nadštandardných hygienických podmienok na pracoviskách a
v priestorov pre používateľov: karanténna miestnosť, bezkontaktný návratový box na
knihy, prietokové ohrievače na teplú vodu, dezinfekčné zariadenie na fond
a priestory, rúška, dezinfekčné prostriedky, rukavice, oddeľovacie plexisklá
k oblsužným pultom a podobne,
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všetci zamestnanci knižnice, ktorí v týchto mimoriadnych podmienkach a pri
dodržiavaní prísnych hygienických opatrení poskytovali služby používateľom a chodili
do práce,
nový útvar správy a prevádzky budov, ktorý veľmi profesionálne zabezpečoval nielen
prevádzku knižnice, ale aj riešenie havarijných stavov, údržbu budov, sťahovania
a presuny a spracovanie dokumentácie potrebnej k obnove budov a zariadení.

Oblastí, ktoré negatívne ovplyvňovali činnosť a hospodárenie knižnice v roku 2020,
bolo viacero:
 najdôležitejším negatívnym faktorom bola mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou
COVID-19 a obmedzenie prevádzky a služieb,
 zanedbaná agendy prevzatá po bývalom vedení knižnice, najmä: depozitáre
v kritickom stave, ich narušená statika, elektroinštalácia na Hlavnej v kritickom stave,
vodovodné potrubia na Hlavnej v havarijnom stave, pretekajúce a netesniace okná,
deravé strechy a ríny, padajúca omietka, nefungujúca klimatizácia v skladoch kníh
a časopisov na Pribinovej, v každej budove zastaraný a poškodený mobiliár,
 nedostatok finančných prostriedkov na riešenie všetkých havárií, opráv a údržbu,
 nedostatočné skladové kapacity na umiestnenie nových prírastkov,
 uzavretie suterénneho skladu na Zvonárskej z dôvodu narušenej statiky,
 žiadosť vlastníka budovy na Mojmírovej a vypratanie priestorov na Pribinovej.
Najväčším nedostatkom sú staré a nevyhovujúce budovy a nedostatočné depozity
knižničného fondu, o ktorých sa zmieňujeme v texte správy. Riešenie obnovy našich budov
je podmienené presťahovaním časti fondu 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.
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 je potrebné prehodnotiť legislatívu týkajúcu sa
autorského zákona a prístupu k zdigitalizovaným dokumentom, podporiť prístup vedeckých
knižníc k licencovaným elektronickým informačným zdrojom.
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Príloha č. 1

Plnenie hlavných úloh za roky 2016 – 2020
Tab. 25 Plnenie hlavných úloh za roky 2016 – 2020

Ukazovateľ

Merná j.

Aktívni registrovaní používatelia

osoby

Návštevnosť

osoby

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

kj

z toho – absenčné
- prezenčné

2016

2017

2018

2019

2020

5 427

4 996

4 893

3 303

1 780 164 2 460 830

505 179

476 932

482 399

1 554 194 2 349 679

398 002

387 959

425 185

6 200

225 970

111 151

107 177

88 973

57 214

663 011

327 031

325 402

281 461

147 208

204 011

146 213

150 323

141 491

93 804

459 000

180 818

175 079

139 970

53 404

MVS, MMVS

kj

3 421

3 297

3 101

3 411

1 691

Konzultácie

jedn.

81 703

102 680

81 986

87 327

27 275

Užívatelia internetu

osoby

18 082

19 532

18 696

18 132

7 344

Rešerše

jedn.

264

216

219

286

232

2 164 607

2 152 316

Celkový knižničný fond

kj

2 239 890

2 241 692

2 247 438

Ročný prírastok spolu

kj

12 677

12 732

12 332

10 164

7 775

z toho - povinný výtlačok

kj

6 796

6 767

6 719

5 846

3 968

- nákup

kj

3 955

4 126

3 613

2 462

2 778

- výmena

kj

85

139

177

46

37

- dary

kj

1 726

1 488

1 644

1 577

850

- náhrady

kj

146

125

78

137

49

- bezodplatný prevod

kj

115

87

101

96

93

kj

8 443

8 555

8 295

7445

6 038

1 428

1 431

1442

1 273

2 608

1277

464

Prírastok kníh
Prírastok periodík
Prírastok špeciálnych
dokumentov

kj

1 448

kj

2 995

2 749

Úbytok knižničného fondu

kj

8 241

10 930

6 586

92 995

20 066

Revízia knižničného fondu

kj

73 702

105 819

135 308

183 373

63 725

Vydavateľská činnosť

tituly

1

1

3

3

0

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

jedn.

468

297

319

376

158
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Príloha č. 2

Zoznam podujatí organizovaných knižnicou v roku 2020
Prednáškové cykly:
1. 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.):
Tajomstvá mayského hieroglyfického písma. Prednáška Mgr. Jakuba Špotáka, PhD. z
Katedry religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (15.1.2020,
Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku. Prednáška Mgr.
Michala Puchovského z Ústavu religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity
v Brne (12.2.2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity. Prednáška Mgr.
Martina Klapeteka, PhD. z Katedry filozofie a religionistiky Teologickej fakulty Juhočeskej
univerzity v Českých Budejoviciach. (9.9.2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK
v Košiciach, Pribinova 1)
2. P r e d n á š k o v ý
cyklus
„Košická
egyptologická
jeseň“
v spolupráci s neziskovou organizáciou CEREHIS (Centrum pre religionistiku
a historické štúdiá, n. o.):
Hry v starovekom Egypte. Prednáška spojená s workshopom Mgr. Marie Peterkovej
Hlouchovej z Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej
v Prahe (2. 9. 2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
3. P r e d n á š k o v ý
cyklus
organizáciou 21Games OZ:

„Gaming“

v spolupráci

s neziskovou

Fanúšikovia gamingu! Prednáška o fenoméne gamingu na Slovensku a vo svete spojená s
diskusiou. (23.7.2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)

Konferencie, prednášky, prez entácie kníh a ďalšie podujatia:
Šťastné okolnosti Jána Zoričáka. Prezentácia knihy (8.1.2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum
ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Refugees. Medzinárodné regionálne stretnutie ECRE – European Council on Refugees and
Exiles (16.1.2020 – 17.1 .2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
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Päť generácií košických staviteľov a projektantov. Prednáška k derniére výstavy PhDr.
Eleonóry Blaškovej zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (26.2.2020, Kultúrnovzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Zdravý chrbát pre knihomoľov. Verejná prednáška (3.3.2020, Kultúrno-vzdelávacie centrum
ŠVK v Košiciach, Pribinova 1)
Týždeň slovenských knižníc 2020: Väzenie, palác a synagóga: tajné zákutia vedeckej
knižnice. Prehliadka s odborným výkladom Milana Kolcuna o budovách a histórii Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach (6. – 8.3.2020, cca 700 účastníkov)
Letné večery v knižnici. Autorské čítanie Milana Kolcuna s hudobným doprovodom
(29.7.2020, vnútorný dvor pod terasou, Hlavná 10)
Letné večery v knižnici. Autorské čítanie Dany Kušnírovej a Petra Annu (HistoricKE)
s hudobným doprovodom (26.8.2020, vnútorný dvor pod terasou, Hlavná 10)
A Károlyi-Biblia és Kassa: Kassai példányok. Pozvaná prednáška Mgr. Andrása Szeghyho
zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach organizovaná Mestským výborom Csemadoku v
Košiciach
(15.12.2020,
Reformovaný
kostol).
https:
www.
facebook.
com
/events/306725523876288/?ti=ls
Výstavy:
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).
Medzi Prahou a Káhirou. 100 rokov českej egyptológie. Spoluorganizovanie výstavy.
(24.9.2020 – 17.1.2020, Východoslovenské múzeum v Košiciach). Výstava bola inštalovaná,
ale z dôvodu obmedzení na hraniciach bez vernisáže a sprievodných prednášok
a workshopov a súčasne s obmedzením prístupu verejnosti do múzeí.
Výstavy zapožičané iným inštitúciám:
Francúzska vojenská misia v Košiciach. Výstava zapožičaná Východoslovenskému múzeu
v Košiciach.
P o du j ati a org ani zo va né v Am eri ck om Ce ntre K oši c e:
Novinársky krúžok. Workshopy pre mládež z marginalizovanej rómskej komunity
v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko. (23.1.2020 a 6.2.2020, AC KE,
Hlavná 10).
Tisza river Day. Premietanie filmu s prezentáciou doktorandky Fakulty chemickej a
potravinárskej technológie STU. Podujatie zamerané na ochranu prírody pre vybraných
študentov z Gymnázia Futurum v Košiciach pod vedením Tiny Teague (7.2.2020, AC KE,
Hlavná 10).
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Media Literacy. Workshop vedený Robertom Cimerom pre vybraných študentov Súkromného
gymnázia Katkin Park II. v Košiciach pod vedením Miroslava Kočiša (13.2.2020, AC KE,
Hlavná 10).
Slávnostné znovuotvorenie vynoveného AC KE spojené s recepciou. Kultúrno-spoločenské
podujatie pre komunitu podporovateľov AC KE usporiadané s podporou Veľvyslanectva USA
v SR (14.2.2020, AC KE, Hlavná 10).
GameLab. Séria štyroch IT školení pod vedením lektorov z Accenture pre vybranú skupinu
učiteľov informatiky. Podujatie usporiadané v spolupráci o Zuzanou Tankovou z Accenture
(február - marec 2020, AC KE, Hlavná 10).
Scratch. Workshop pre dievčatá zo ZŠ zameraný na programovanie v programe Scratch
vedený Lenkou Kohútovou. Podujatie usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj
Ty v IT (24.2.2020, AC KE, Hlavná 10).
Konzulárne a notárske služby. Poskytovanie špecializovaných služieb usporiadané v
spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR (27.2.2020, Salónik, Hlavná 10).
3D modelovanie a tlač. Podujatie vedené Petrom Ridillom pre mládež z Centra pre rodinu.
Podujatie usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou SPACE (4.3.2020, AC KE,
Hlavná 10).
Študuj na vysokej škole v USA. Séria štyroch webinárov pre záujemcov o štúdium
v Spojených štátoch amerických. Podujatie usporiadané v spolupráci s Fulbrightovou
komisiou v SR a Veľvyslanectvom USA v SR (máj-jún 2020, prostredníctvom aplikácie
ZOOM a streamingu na sociálnej sieti Facebook).
Speakers Program. On-line seminár vedený Griffinom Rozellom pre vybranú skupinu
študentov z Gymnázia Poštová v Košiciach. Podujatie usporiadané v spolupráci
s Veľvyslanectvom USA v SR (3.6.2020, prostredníctvom aplikácie ZOOM).
Denný IT tábor. Päťdňový workshop rozvíjajúci IT zručnosti venovaný dievčatám
v tínedžerskom veku. Podujatie pod vedením Lenky Hlinkovej a jej spolupracovníkov bolo
usporiadané v spolupráci s firmou Selfactory (27.7.2020 až 31.7.2020, AC KE, Hlavná 10)
Umelá inteligencia. Trojdňový workshop vedený Zuzanou Takáčovou, počas ktorého učitelia
informatiky mali možnosť rozvíjať svoje IT zručnosti. Podujatie usporiadané v spolupráci
s MPC v Košiciach (5.8.2020 až 7.8.2020, AC KE, Hlavná 10)
Letná STEM akadémia. Päťdňový workshop rozvíjajúci IT zručnosti detí z marginalizovanej
rómskej komunity. Podujatie pod vedením Petry Kurutzovej a jej spolupracovníkov z
neziskovej organizácie ETP Slovensko (10.8.2020 až 14.8.2020, AC KE, Hlavná 10)
Creativity is my middle name I. Trojdňový workshop rozvíjajúci IT zručnosti venovaný
dievčatám v tínedžerskom veku. Podujatie pod vedením Lenky Kohútovej a jej
spolupracovníkov bolo usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT
(17.8.2020 až 19.8.2020, AC KE, Hlavná 10)
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Canva pre dospeláčky. Workshop na tému budovania IT zručností pre marketing vedený
Šárkou Patkošovou. Podujatie usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj Ty v
IT (10.9.2020, AC KE, Hlavná 10).
Prezentácia štipendijného programu FLEX pre stredoškolákov. Virtuálny seminár
usporiadaný v spolupráci s American Councils Slovakia a Veľvyslanectvom USA v SR
(17.9.2019, prostredníctvom aplikácie ZOOM).
Media Literacy. Workshop vedený Magiou Krause pre vybraných študentov Gymnázia sv. T.
Akvinského v Košiciach pod vedením Márie Mendel (22.9.2020, Kultúrno-vzdelávacie
centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1).
Creativity is my middle name II. Štyri virtuálne semináre pod vedením Petra Štepánka na
tému 3D modelovania pre vybraných študentov z Gymnázia Alejová 1 v Košiciach. Podujatie
usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT (8.12.2020 a 15.12.2020,
prostredníctvom aplikácie ZOOM).
Pravidelné podujatia
(Virtuálny) diskusný klub v AC KE. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-december,
každý utorok, AC KE, Hlavná 10 / prostredníctvom aplikácie ZOOM).
(Virtuálny) Knižný klub v AC KE. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-december,
raz do mesiaca, AC KE, Hlavná 10 / prostredníctvom aplikácie ZOOM).
Filmový klub v AC KE. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-február dvakrát za
mesiac, AC KE, Hlavná 10).
Kritické myslenie pre učiteľov. Séria nepravidelných seminárov pod vedením Tomáša Filipa
pre vybranú skupinu učiteľov. Podujatie usporiadané v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v
SR a organizáciou LEAF (február, máj, október, november 2020, AC KE , Hlavná 10 /
prostredníctvom aplikácie ZOOM).
Kurz digitálnej sebaobrany. Séria virtuálnych seminárov pod vedením Lenky Hlinkovej pre
tínedžerov, učiteľov a seniorov. Podujatie usporiadané v spolupráci s Veľvyslanectvom USA
v SR.(október, november, december 2020, prostredníctvom aplikácie ZOOM).
Podujatia organizované v Nemeckej Knižnici GI:
Filmové popoludnia v Nemeckej knižnici GI. Premietanie dokumentov a hraných filmov
nemeckej proveniencie v pôvodnom znení (január 2020, NK GI, Pribinova 1)
Stammtisch. Stretnutie učiteľov NJ za účelom výmeny skúsenosti a propagácie doporučenej
literatúry pre výučbu nemeckého jazyka na rôznych typoch škôl (19.2.2020, 8/2020, NK GI.
Pribinova 1)
Vianočný jazykový kvíz. Náučno-zábavná aktivita pre začiatočníkov v nemeckom jazyku
(december 2020, NK GI, Pribinova 1)
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(Virtuálny) diskusný klub v NK GI. Pilotné podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (21.
12.2020, prostredníctvom aplikácie ZOOM).
Odborné podujatia pre knihovníkov:
3D tlač a práca s micro:bitmy - teoretická i praktická časť, Dva semináre pre pracovníkov
knižnice (3.2.2020; AC KE, Hlavná 10).
Prezentácie z účasti knihovníkov na vzdelávacích výmenných programoch, odborných
podujatiach a pracovných cestách 2019/2020. Seminár pre pracovníkov knižnice (30.6.2020,
Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).
Tvorba personálnych autorít s interpretáciou katalogizačných pravidiel RDA - teoretická i
praktická časť. Štyri on-line semináre pre pracovníkov knižníc (16.7.2020, 10.8.2020,
28.9.2020, 14.10.2020; 10 zamestnancov z ODSF a HIS; ŠVK v Košiciach/ prostredníctvom
aplikácie ZOOM).
Knihovníci knihovníkom. Prednáška p. Magie Krause o trendoch v službách amerických
knižníc určená pre pracovníkov knižnice (22.9.2020; Salónik, Hlavná 10).
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Príloha č. 3

Publikačná činnosť zamestnancov a mediálne výstupy o knižnici
v roku 2020
Publikačná činnosť za rok 2020
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Cesta retrospektívnej bibliografie v Štátnej vedeckej knižnici v
Košiciach. In: MIKULECKÁ, Zdeňka (ed.) XII. Kolokvium českých, moravských a
slovenských bibliografů. Hradec Králove: Studijní a vědecká knihovna, 2020, s. 130 – 139.
ISBN 978-80-7052-153-3 (pdf). Dostupné na internete: https://sdruk.cz/sbornik-z-kolokviabibliografu/
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Košická spoločnosť a fenomén módy v životnom štýle mešťanov
koncom 19. a začiatkom 20. storočia. In: Kúzelný svet vonkajšieho zdania. The Enchantment
of Appearances. Košice: Východoslovenská galéria, 2020, s. 9–53.ISBN 978-80-85745-83-2.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Prínos košických tanečných majstrov k posilneniu statusu tejto
živnosti v období 1. ČSR: Na podklade periodika Terpsychore z rokov 1925 - 1928. In:
SZEGHY, Gabriel (ed.) Studia Cassoviensia Nova: Košice vo svetle nových poznatkov.
Košice: Dejepisný spolok v Košiciach 2020, s. 138 – 162. ISBN 978-80-971895-7-0.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Stretnutie hudobného nekonečna a tvrdej zeme: Portrét Erika
Konečného. In: BODOROVÁ, Oľga (ed.) Zborník Gemersko-malohontského múzea.
Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2019, roč. 15, s. 158 – 176.
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Cesty za poznaním. In: MIKULECKÁ, Zdeňka (ed.)
XXII. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Hradec Králove : Studijní a
vědecká knihovna, 2020, s. 147 – 154. ISBN 978-80-7052-153-3 (pdf). Dostupné na
internete: https://sdruk.cz/sbornik-z-kolokvia-bibliografu/
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Edičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
v roku 2019. In: Knižnica: časopis pre knihovníctvo, 2020, roč. 21, č. 3, s. 37 – 39. ISSN
1336-0965.
SZABÓ, Viktor. Historický región Spiša v regionálnych periodikách 1901-1918 a ich význam
pre súčasnú bibliografiu. In: MIKULECKÁ, Zdeňka (ed.) XXII. Kolokvium českých,
moravských a slovenských bibliografů. Hradec Králove: Studijní a vědecká knihovna, 2020,
s. 17 – 26. ISBN 978-80-7052-153-3 (pdf). Dostupné na internete: https://sdruk.cz/sbornik-zkolokvia-bibliografu/
SZABÓ, Viktor. Najnovšie výskumy košického vojnového "Cintorína hrdinov" z prvej svetovej
vojny. In: SZEGHY, Gabriel (ed.) Studia Cassoviensia Nova. Košice vo svetle nových
poznatkov. Košice: Dejepisný Spolok v Košiciach, 2020, s. 93 – 120. ISBN 978-80-971895-7-0.
SZEGHY, András. Vizsolyská biblia – stav zachovania na Slovensku v súčasnosti. In: Kniha
2020 (ed. D. Škulová). Martin: SNK, 2020, s. 437-447.
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DROBŇÁK, Martin a Matúš KORBA, Viktor SZABÓ, Radoslav TURIK. Nižná Olšava a prvá
svetová vojna: Prechádzky dejinami Nižnej Olšavy. Drobi – History & Tourism pre obec
Nižná Olšava, 2020, 48 s. ISBN 978-80-973833-0-5.

Prezentované prednášky
BUKOVSZKY, László – SIMON, Attila – SZEGHY-GAYER, Veronika. Kassától
Košicéig. Molnár Miklós-emlékkönyv. Somorja – Budapest : Fórum Kisebbségkutató Intézet
–Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 134 s. ISBN 978-80-89978-14-4. Rec.:
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Pamätná kniha Miklósa Molnára – unikátny dokument o udalostiach
rokov 1918 – 1919 v Košiciach (recenzia pre zatiaľ nevydané Košické historické zošity
30/2020).
KURUCOVÁ, Angela. Mortalita obyvateľov stredného Šariša následkom cholerovej epidémie
v roku 1831. (Príspevok bude publikovaný v zborníku z vedeckej konferencie Pretiosa quam
sit sanitas morbus docet..., ŠVK Prešov, 9. – 10. 9. 2020).
KURUCOVÁ, Angela. Týždeň v pražských knižniciach. (Príspevok bude publikovaný v
Bulletine Slovenskej asociácie knižníc, roč. 28).

Mediálne výstupy
Kam do mesta, 8.1.2020
Náboženstvá pod lupou 2020. Dostupné na internete:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/nabozenstva-pod-lupou
News.sk, 8.1.2020
Antické kňažky lásky, záhady písma Mayov tisícročia zostrojovania neživého objektu s citmi.
Aj tieto témy ponúknu Náboženstvá pod lupou. Dostupné na internete:
https://www.news.sk/rss/clanok/2020/01/38534/anticke-knazky-lasky-zahady-pisma-mayov-itisicrocia-zostrojovania-neziveho-objektu-s-citmi-aj-tie/
HistoryWeb/Denník N, 13.1.2020
Čo vieme o mayskom hieroglyfickom písme? Dostupné na internete:
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-vieme-o-mayskom-hieroglyfickompisme?fbclid=IwAR1U_Bb27lr3Tnz0l-XnCyPPOxw-38cNeWG85MYwTCZu3SEg9G99wl0e4b4
Náboženský infoservis N, 14.1.2020
Časopis Dingir. Dostupné na internete:
https://info.dingir.cz/2020/01/prednaskovy-cyklus-nabozenstva-podlupou/?fbclid=IwAR2XkvSnbQuBgQKh8xbh_kqbnvSfbq8ARisbbDldhWXlwjdr543hqysiW78
Epale, 15.1.2020
Náboženstvá pod lupou. Dostupné na internete:
https://epale.ec.europa.eu/sk/content/nabozenstva-pod-lupou
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HistoryWeb/Denník N, 12.2.2020
Aký význam má pohanstvo v dnešnom svete? Dostupné na internete:
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/aky-vyznam-ma-pohanstvo-v-dnesnomsvete?fbclid=IwAR3BjE6DGNA6We8BF1WElxrcIFARZs-SXvcEZ5zxjVMOqnf7QPNhIZvBEt4
Korzár, SME, 14.2.2020
Americké centrum v Košiciach obnovili. Dostupné na internete:

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22326407/americke-centrum-v-kosiciach-obnovili.html
STV1, 14.2.2020 [41:44]
Znovuotvorenie Amerického centra v Košiciach. Dostupné na internete:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/213697
TASR, 14.2.2020
Americké centrum v Košiciach prešlo kompletnou modernizáciou. Dostupné na internete:
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200214TBA02619
DNES24.SK, 14.2.2020
Americké centrum v Košiciach prešlo kompletnou modernizáciou. Dostupné na internete:
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/americke-centrum-v-kosiciach-preslo-kompletnoumodernizaciou-57582
Košice Dnes, 14.2.2020
Americké centrum v Košiciach prešlo kompletnou modernizáciou. Dostupné na internete:
https://kosicednes.sk/udalosti/americke-centrum-v-kosiciach-preslo-kompletnoumodernizaciou/
Pluska, 14.2.2020
Americké centrum v Košiciach prešlo kompletnou rekonštrukciou: Z tej sumy vám padne
sánka! Dostupné na internete:
https://www1.pluska.sk/regiony/americke-centrum-kosiciach-preslo-kompletnourekonstrukciou-tej-sumy-vam-padne-sanka
Košice:dnes 18.2.2020
Zaži TROCHU AMERIKY. Dostupné na internete:
https://en.calameo.com/read/004748829fd07fa2ab9bb
Korzár, SME, 3.3.2020
Tipy na dnes: Zdravý chrbát pre knihomoľov. Dostupné na internete:
https://korzar.sme.sk/c/22335940/tipy-na-dnes-utorok-3-marca.html
Cassovia.sk, 3.3.2020
Potulky mestom Košice 6.-8. marca. Dostupné na internete:
http://www.cassovia.sk/newsread/newsread_print.php?newsid=21352
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Košice Dnes 24, 5.3.2020
Tajné zákutia vedeckej knižnice objavíte počas marcovej potulky. Dostupné na internete:
https://kosice.dnes24.sk/tajne-zakutia-vedeckej-kniznice-objavite-pocas-marcovej-potulky-355638
Rádiožurnál, Rádio Slovensko, RTVS, 7.3.2020 [11:25]
Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1120/1294511
Košice Dnes, 24.3.2020
Čo majú spoločné knižnica, väzenie a synagóga. Dostupné na internete:
https://kosicednes.sk/udalosti/co-maju-spolocne-kniznica-vazenie-asynagoga/?fbclid=IwAR0u7eZljIsjSWf6sJWHhOLtf-7oAQU-0neZdplb6SdSN9cJHYDN_igIeOc
Keturist.sk, marec 2020
POTULKY MESTOM KOŠICE: VÄZENIE, PALÁC, SYNAGÓGA (Tajné zákutia vedeckej
knižnice). Dostupné na internete: http://www.keturist.sk/info/potulky-mestom-kosice-vazeniepalac-synagoga-tajne-zakutia-vedeckej-kniznice/
Korzár, SME, 20.3.2020
Zatvárali v nej väzňov, dnes sa tam čítajú knihy. Štátna vedecká knižnica odhalila svoje tajné
zákutia. (tlačená verzia Košický večer, ročník 53, 20.3. – 26.3., s- 8-9.). Dostupné na
internete: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22360319/zatvarali-v-nej-nepriatelov-rezimu-dnes-je-zbyvalej-vaznice-kniznica.html
Korzár, SME, 20.5.2020
Štátna vedecká knižnica pre zlý stav budov obmedzuje niektoré služby. Dostupné na
internete:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22408169/statna-vedecka-kniznica-pre-zly-stav-budovobmedzuje-niektore-sluzby.html
RTVS 2/Správy RTVS z regiónov, 21.5.2020 [10:33]
Objekty vedeckej knižnice v dezolátnom stave. Dostupné na internete:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/227673
Korzár, SME, 22.5.2020
Budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach prejdú obnovou. Dostupné na internete:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22409912/budovy-statnej-vedeckej-kniznice-v-kosiciach-prejduobnovou.html
Korzár, SME, 23.5.2020
Knižnica sa rozžiarila poďakovaniami pre zdravotníkov v prvej líni. Dostupné na internete:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22410371/kniznica-sa-rozziarila-podakovaniami-pre-zdravotnikov-vprvej-linii.html
TV Markíza/Televízne noviny, 24.5.2020 [19:54]
Objekty vedeckej knižnice v dezolátnom stave. Dostupné na internete:
http://voyo.markiza.sk/produkt/spravodajstvo/45693-televizne-noviny-24-05-2020-19-00
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RTVS/Rádio Devín/ArsLitera, 25.6.2020
Srdce mesta (relácia o tom, ako prežili knižnice korona - krízu). Dostupné na internete:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1363698
RTVS/Správy-Hírek, 26.6.2020 [19:54]
Viaceré budovy ŠVKK sú v zlom technickom stave. Dostupné na internete:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14037/232235
RTVS/Kultúra, 27.6.2020 [23:34]
Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/231977
TelKE, 28.6.2020
Dominanty Košíc – Štátna vedecká knižnica. Dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=_IqNTCGtkWo
Košice Dnes, 2.7.2020
Vráťte požičanú knihu do boxu. Dostupné na internete:
https://kosicednes.sk/zaujimavosti/vratte-pozicanu-knihu-do-boxu/
Korzár, 2.7.2020
Publikácie možno vrátiť do vedeckej knižnice aj cez bibliobox. Dostupné na internete:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22438766/publikacie-mozno-vratit-do-vedeckej-kniznice-aj-cezbibliobox.html#storm_gallery_162741
Teraz.sk, 2.7.2020
Obsluha návratového boxu na knihy je veľmi jednoduchá. Čitateľ vloží knihy do vyznačeného
otvoru chrbtom, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dostupné na internete:
https://www.teraz.sk/regiony/kosice-knihy-mozno-vratit-do-stat/477970-clanok.html
INDEXMAG, 31.7.2020
Dievčatá sa učia v Košiciach kódovať aj v lete. Dostupné na internete:
https://indexmag.sk/2020/07/31/dievcata-sa-ucia-v-kosiciach-kodovat-tabor-predievcata/?fbclid=IwAR2nWvtOE0RH3cuF-P_bsB_LFt3FGhGWz0iuXWhbRmb1pmwLD9Qv2gaz-GA
RTVS 2/reštART, 2.8.2020 [11:02]
Reštart Štátneho divadla Košice a umelcov z východného Slovenska. Dostupné na internete:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16111/236622#0
Epale – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, 4.8.2020
ERASMUS+ ako vzdelávací nástroj knihovníkov. Dostupné na internete:
https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/erasmus-ako-vzdelavaci-nastroj-knihovnikov
RTVS, rozhlas – Rómske slovo, 12.8.2020
Tento týždeň sa deti z košického sídliska Luník IX zúčastňujú na tzv. Letnej akadémii. Ako aj
po minulé roky ju organizuje nezisková organizácia ETP Slovensko. Počas týždňa deti
pravidelne navštevujú študovňu Amerického centra, ktorá je súčasťou Štátnej vedeckej
knižnice v Košiciach. Ako to na takej akadémii vyzerá? Dostupné na internete:
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https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1394644
Košice Dnes, 18.10.2020
V knižnici chcú predstaviť vzácnu bibliu. Dostupné na internete:
https://kosicednes.sk/udalosti/v-kniznici-chcu-predstavit-vzacnu-bibliu/
Teraz.sk, 18.10.2020
Košická Štátna vedecká knižnica plánuje predstaviť Vizsolyiskú Bibliu. Dostupné na
internete: https://www.teraz.sk/spravy/statna-vedecka-kniznica-chce-verejno/501181-clanok.html
Tasr: Košice, 19.10.2020
Štátna vedecká knižnica plánuje verejnosti predstaviť Vizsolyiskú Bibliu. Dostupné na
internete: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20201018TBB00138
RTVS – Hlavné správy o 19:00, 20.10.2020 [47:50-49:23]
Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/246179#2871
Rádio Lumen – Infolumen o 12:00, 25.10.2020 [05:07-07:16]
Dostupné na internete: https://lumen.sk/archiv-play/129464
RTVS: Rádio Patria – Reggeli/Raňajky o 6:00, 23.10.2020
Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/radio/program/1219/1440748
Magyar Televízió M1 – V4 Híradó (spravodajstvo V4), 26.10.2020 [21:25]
Dostupné na internete: https://mediaklikk.hu/video/v4-hirado-2020-10-26-i-adas/
RTVS: Rádio Slovensko – Spoločnosť: Vizsolyiská Biblia, 8.11.2020
Dostupné na internete: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/239210/vizsolyiska-biblia
RTVS 2 – Magazín Regina o 16:20, 23.11.2020 [27:55-32:00]
Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/251122#1680
; https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356#1656
RTVS – Rádio Regina – Božie mlyny o 6:15, 29.11.2020 [24:05-30:09, 33:33-39:40]
Dostupné na internete: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11364
RTVS – Rádio Regina – Božie mlyny o 10:00, 2.12.2020
Repríza relácia z 29.11.2020
Interviews ku projektu Viysolyiskej Biblie
19.10. – Rádio Lumen; Korzár Košice; Nový čas; RTVS
21.10. - RTVS - Pátria Rádió, ÚjSzó
26.10. - Félvidék.ma; M1 Magyar televízió
9.11. - Magyar7; RTVS 2
16.11. - RTVS - Rádio Regina
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Články z interview:
STRUK, Patrik. V Košiciach objavili vzácne zakázané Biblie: Tajomstvo, o ktorom netušili
vedci ani historici! In: Nový čas (21.10.2020). URL: https://www.cas.sk/clanok/1040778/vkosiciach-objavili-vzacne-zakazane-biblie-tajomstvo-o-ktorom-netusili-vedci-ani-historici/
BALASSA, Zoltán. A vizsolyi biblia Kassán. In: Felvidék.ma (16.10.2020).
URL: https://felvidek.ma/2020/10/a-vizsolyi-biblia-kassan/.
BALASSA, Zoltán. A vizsolyi biblia Kassán. Prevzaté aj Gondola.hu (16.10.2020). URL:
https://gondola.hu/hirek/262567-A_vizsolyi_biblia_Kassan.html
NÉMETI, Róbert. Kassán mutatnák be a vizsolyi bibliát. In: ÚjSzó (22.10.2020). URL:
https://ujszo.com/regio/kassan-mutatnak-be-a-vizsolyi-bibliat-0
GÉCZIOVÁ, Katarína. Archív Štátnej vedeckej knižnice odhalil vzácnosť, sú ňou dve biblie z
roku 1590. In: Korzár Košice (25.10.2020). URL:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22514660/archiv-statnej-vedeckej-kniznice-odhalil-vzacnostsu-nou-dve-biblie-z-roku-1590.html?ref=tit
FÁBIÁN, Gergely. A Károlyi-biblia két példánya Kassán. In: Magyar 7. Roč. III., týždeň 47.
(17.11.2020), s. 30-31.
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Príloha č. 4

Účasť zamestnancov na pracovných, odborných a vzdelávacích
podujatiach v roku 2020
Slovensko
Dátum

Pracovník

Miesto konania

Podujatie

14.1

Ing. Krištof

Bratislava

Školenie „Monitorov.prístup.web sídel“

30.1

Ing. Netolický

Košice

Školenie „Ochrana osobných údajov“

20.-21.1

Mgr. Bencúrová

Bratislava

Školenie „Webovej prístup.edit.“

22.1

Ing. Kozmová

Košice

SOFTIP školenie

24.1

Ing. Kozmová

Košice

EMOS-PEM školenie

30.1

Ing. Kozmová

Košice

Školenie „Ochrana osobných údajov“

29.1

Kofčáková

Košice

Školenie „Moderná správa registratúry “

30.-31.1

Mgr. Kurucová

Martin/ SNK

Tvorba bibiografických lexikónov

30.-31.1

Mgr. Szabó

Martin/ SNK

Tvorba bibiografických lexikónov

30.-31.1

PhDr. Blašková

Martin/ SNK

Tvorba bibiografických lexikónov

7.2

PhDr. Kožuchová

Bratislava/ MK SR

Pracovné stretnutie

4.2

Mgr. Fabrici

Bratislava/ GI

Pracovné stretnutie so zástupcami GI

5.2

Ing. Nagyová

Bratislava/ GI

Pracovná porada na GI

10.2

PhDr. Kožuchová

Bratislava/ MK SR

Pracovné jednanie

5.2

Mgr. Jesenská

Košice

Veľtrh vzdelávania „Kam na VŠ?“

6.2

Mgr. Fabrici

Košice

Veľtrh vzdelávania „Kam na VŠ?“

6.2

Mgr. Jesenská

Prešov

Veľtrh vzdelávania „Kam na VŠ?“

12.2

Mgr. Kurucová

Spišská Nová Ves

Prezentácia publikácie „Obce za prevratu“

19.2

Ing. Nagyová

Martin/ SNK

Valné zhromaždenie SAK

19.2

Mgr. Kurucová

Martin/ SNK

Valné zhromaždenie SAK

19.2

FenikováČarnogurská

Martin/ SNK

Valné zhromaždenie SAK

25.2

Mgr. Jesenská

Banská Bystrica

školenie

26.2

Mgr. Fabrici

Žilina

Veľtrh vzdelávania
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2.3

PhDr. Kožuchová

Zvolen

Slávnostné otvorenie TSK 2020

24.6

PhDr. Kožuchová

Prešov/ ŠVK PO

Pracovné stretnutie

10.7

Mgr. Fabrici

Rožňava

Otvorenie anglického centra

10.7

Mgr. Jesenská

Rožňava

OZ „ Otvor dvor“ a KC kláštor

22.-23.7

PhDr. Kožuchová

Banská Bystrica

Stretnutie v ŠVK BB

30.7

PhDr. Kožuchová

Bratislava, MK SR

Pracovné stretnutie

20.8

Mgr. Popovičová

Prešov/ ŠVK

Pracovné stretnutie + dovoz kníh

20.8

Doláková

Prešov/ ŠVK

Pracovné stretnutie

10.9.

Mgr. Kurucová

Prešov/ ŠVK

Konferencia

29.-30.9.

PhDr. Kožuchová

Bratislava/ MK SR

Odborný seminár “Funkčný dizajn“

Zahraničie
Dátum
29.2-6.3.

Pracovník

Miesto konania

Mgr. Repíková, Mgr.
Praha / ČR
Kurucová, Mgr, Feniková
Čarnogurská
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Podujatie
Erasmus + / Program mobility
zamestnancov v Národní technické
knihovně Praha

Príloha č. 5

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov
vykonaných za obdobie roka 2020
1.
Kontrolný orgán (externá kontrola): Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Košiciach
Dátum vykonania kontroly: 18.5.2020
Predmet kontroly: overenie dodržiavania opatrení vyradených ÚVZ SR pri ohrození
verejného zdravia (z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID-19)
Výsledok auditu: bez nálezu nedostatkov a bez nariadenia opatrení
2.
Kontrolný orgán (interná kontrola): zodpovedný zamestnanec pre boj s korupciou
v ŠVK v Košiciach
Dátum vykonania kontroly: 25.6.2020
Predmet kontroly: vyhodnotenie činností súvisiacich s bojom proti korupcii za rok 2019
Výsledok kontroly: bez nálezu, s odporúčaním spracovať Akčný plán boja proti korupcii
v ŠVK v Košiciach
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Obrázková príloha č. 6

vstup do haly služieb

vstup do budovy

karanténna miestnosť

bibliobox

staré a nové okno
76

odpadnutý roh fasády Hlavná

Vyhoretý kryt svietidla a spálený strop, havarijný
stav rozdeľovača káblov (suterénne depozity
kníh, Hlavná) pred opravou

plesnivé steny a mravenisko
v Reštaurátorskej dielni pred
sanáciou
77

Deliaci plot na Miklušovej - pred a po

Knihárska dielňa – dnešný stav

78

Trhlina v základe muriva depozitného skladu, Zvonárska 19

Knižničné depozity na Zvonárskej 19 a 21

79

Nové dvojjazyčné informačné tabule (Miklušova, Hlavná)

Vizsolyská biblia

80

ERASMUS+ v Národní technické knihovně Praha
Otvorenie Amerického centra Košice (február, 2020)

81

82

Obrázky z vybraných podujatí
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