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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

 

Názov organizácie:   ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 

Sídlo organizácie:   Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica 

Zriaďovateľ:    Ministerstvo kultúry SR 

Dátum zriadenia organizácie: 26. 3. 1926 

Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Blanka SNOPKOVÁ, PhD.– riaditeľka 

Členovia vedenia:   PhDr. Oľga DOKTOROVÁ – vedúca odboru riaditeľky  

     RNDr. Martin KASSA – vedúci odboru ekonomiky a prevádzky 

Mgr. Jana VRANOVÁ – vedúca odboru knižnično-informačných činností 

Mgr. Soňa ŠVÁČOVÁ, PhD. – vedúca Literárneho a hudobného múzea 

     Ing. Alexander POLÁČIK – vedúci oddelenia informačných technológií  

Ing. Mária BALCOVÁ – vedúca ekonomického oddelenia 

Pavel DĚDIČ – vedúci oddelenia prevádzky 

Mgr. Michaela TÖRÖKOVÁ – vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov 

Eva FEKIAČOVÁ – vedúca oddelenia správy fondov 

Ing. Ivana POLÁKOVÁ, PhD. – vedúca oddelenia výskumu a bibliografie 

Mgr. Jana VRANOVÁ – poverená vedením oddelenia starostlivosti o čitateľa 

PhDr. Oľga DOKTOROVÁ – poverená vedením oddelenia medzinárodnej spolupráce 

 

Kontakt:    Telefón:  +421 48 / 4155067 

     E-mail:  svkbb@svkbb.eu 

     http:   www.svkbb.eu 

 

 

Hlavné činnosti organizácie: knižničná činnosť 

     múzejná činnosť 

  

mailto:svkbb@svkbb.eu
http://www.svkbb.eu/
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2. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len „ŠVK BB“) je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“). Plní úlohy celoslovenského a regionálneho charakteru, ktorými je poverená na 

základe Zriaďovacej listiny č. MK-5893/2018-110/17024 s účinnosťou od 1. januára 2019, Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, 

Zákona č. 38/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a v súlade s ustanoveniami 

Výnosu MK SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v 

múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. Plní archívnu činnosť podľa zákona č. 216/2007 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou a vzdelávacou 

inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárno-múzejnej, hudobno-múzejnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. 

 

Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum (ďalej len „LHM“). Jeho poslaním je zhromažďovať, zhodnocovať a 

odborne spracovávať zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva. Vo svojej činnosti sa múzeum zameriava na dokumentáciu 

literárneho a hudobného života na Slovensku a tiež bábkarských tradícií v banskobystrickom regióne, dokumentuje výrobu a 

uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na území Slovenska. Rozvíja šesť základných strategických oblastí: vedeckovýskumnú 

činnosť; odbornú ochranu zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené 

a uchovávané zbierkové predmety; akvizičnú činnosť; prezentačnú činnosť – sprostredkovanie výstupov z odbornej 

a vedeckovýskumnej činnosti; rozvoj ľudských zdrojov – vytváranie podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie rozširovanie 

odbornosti zamestnancov; digitalizáciu zbierkových predmetov. Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami (Múzeum – 

domov múz, Bábkarský salón, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Pamätná izba Jozefa Murgaša, Pamätný dom Jozefa Gregora 

Tajovského v Tajove a Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach) prezentuje výsledky svojej práce verejnosti. Výstavnou 

činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy na Slovensku a v zahraničí a v spolupráci so Slovenským národným 

múzeom v Bratislave sa podieľa na budovaní elektronického katalógu muzeálnych zbierkových predmetov na Slovensku CEMUZ. 

Realizuje špecializované voľnočasové, vzdelávacie aktivity pre deti a mládež a aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. 

Uskutočňuje spoločné prezentačné aktivity s partnerskými múzeami na Slovensku a v zahraničí. 

 

Činnosť knižnično-informačných služieb a LHM aj v roku 2021 výrazne ovplyvnila celospoločenská situácia v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19, čo malo priamy dopad na štatistické ukazovatele. Knižnica bola počas roka viackrát pre verejnosť zatvorená: 
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 1. – 26. 1. 2021 zatvorené, od 27. januára boli poskytované len absenčné služby v požičovni, prezenčné služby v študovniach 

boli poskytované od 26. apríla, jazykové centrá knižnice boli sprístupnené až v máji po uvoľnení opatrení; 

 25. 11. – 16. 1. 2021 zatvorené, od 17. decembra boli poskytované služby v požičovni, študovne ostali zatvorené. 

Zamestnanci pracovali od 1. januára do 30. apríla z domu, resp. u ktorých nebolo možné nariadiť prácu z domu, boli doma v zmysle § 

142 Zákonníka práce. 

 

Najvýznamnejšie aktivity ŠVK BB a  LHM v roku 2021: 

 

22. ročník Týždňa slovenských knižníc sa v ŠVK BB uskutočnil on-line. Bolo pripravených viacero podujatí. Tradičná akcia 

Knižnica z druhej strany pultu predstavila počas celého týždňa v krátkych video-vstupoch zákulisie odborných oddelení a ich 

pracovísk. Pre širokú verejnosť boli pripravené dve odborné prednášky. O autorskom práve hovorila Mgr. Radoslava Rybanová 

a o osudoch zakázaných kníh špecialistka na staré tlače Mgr. Monika Danková, PhD. Vzdelávanie v oblasti informačnej gramotnosti 

zamerané na vyhľadávanie v on-line katalógu pripravil a hravou formou elektronicky spracoval Mgr. Tomáš Albert. Architektúre 

slovenských knižníc bolo venovaných sedem príspevkov, ktoré spracoval Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD. Všetky príspevky boli 

uverejnené na sociálnych sieťach (Facebook, Youtube). 

8. - 9. 6. 2021 sa uskutočnil jubilejný XX. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov s medzinárodnou 

účasťou TLib 2021 – Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania. Súčasťou podujatia bol aj 5. ročník fóra mladých knižnično-

informačných špecialistov Knižničný inkubátor s témou Knižnica a jej edukačné aktivity. Na podujatí odznelo spolu 20 príspevkov, z 

toho štyri zahraničné. Podujatie sa uskutočnilo hybridne, tzn. živá konferencia za prítomnosti prednášajúcich a hostí s on-line 

prenosom pre prihlásených účastníkov. 

V dňoch 18. – 19. 6. 2021 sa ŠVK BB zapojila do programu Dní mesta Banská Bystrica komentovanou prehliadkou NKP (sídla 

knižnice) Župný dom a jeho genius loci a burzou kníh. Súčasťou prehliadky boli: výstava zakázaných kníh, výstava k 525. výročiu 

založenia Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti – Banskobystrický mediarsky podnik a Ján Dernschwam a výstava ocenených prác – 

Najkrajší kalendár a najkrajšia kniha o Slovensku. Konzultanti jazykových centier realizovali aktivity pre deti a mládež zamerané na 

jazyky a poznávanie iných kultúr. 

V letnom období pracovníci ŠVK BB a LHM pripravili viacero zaujímavých aktivít pre rodiny s deťmi pod názvom Prázdninové 

stredy v knižnici a múzeu. Počas siedmich týždňov mohli deti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, či animátormi letných 

táborov stráviť v knižnici a múzeu celý deň. Z literatúry, hudby, výtvarného umenia, hier, kvízov bol vytvorený program plný zábavy, 

poznania, tvorivosti a dobrej nálady. 
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Dňa 20. augusta 2021 sa za účasti veľkého počtu médií symbolicky, v predvečer výročia okupácie Československa vojskami 

Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Poľska a NDR sa uskutočnila verejná prezentácia biografie novinárky, Banskobystričanky, 

redaktorky Československého rozhlasu Oty Plávkovej. Publikácia vznikla v spolupráci so štúdiom RTVS v Banskej Bystrici, pri 

príležitosti nedožitých 95. narodenín novinárky. Ota Plávková bola jednou z významných postáv demokratizácie na Slovensku v 

období 60. rokov a hlasom banskobystrického Slobodného vysielača po augustovej okupácii v r. 1968. Vďaka silnému charakteru sa 

stala jedným zo symbolov vzdoru proti nastolenému režimu a zápasu o slobodu slova a tlače. 

Za skrytými pamiatkami knižnice a múzea, tak znela hlavná téma podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, do ktorého sa 

ŠVK BB a LHM zapojili 29. 9. 2021. Pre stredoškolských študentov bola pripravená komentovaná výstava kníh vyhlásených 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za historické knižničné dokumenty pod názvom Uchované dedičstvo a pre širokú 

verejnosť výstava Na krídlach hudby zo zbierok LHM venovaná hudobnému skladateľovi Vladimírovi Gajdošovi pri príležitosti jeho 

nedožitých 85. narodenín. 

Informácie o anglickom, nemeckom, ruskom, čínskom a španielskom jazyku získali návštevníci vďaka rôznym aktivitám jazykových 

centier ŠVK BB počas podujatia Európsky deň jazykov. ŠVK BB sa dlhodobo venuje rozvoju aktivít v oblasti kultúrnej diplomacie 

a buduje sieť jazykových centier v spolupráci s veľvyslanectvami jednotlivých krajín na Slovensku. 

Literárne a hudobné múzeum zorganizovalo cyklické podujatia Kováčova Bystrica, Galéria talentov 2021, Noc múzeí a galérií, 

vedeckú konferenciu so zahraničnou účasťou Museologica literaria 2021. 

 

Činnosť knižnice bola zameraná najmä na plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu č. MK-1906/2020-421/22771 v oblasti knižničnej, 

múzejnej, archívnej a vedeckovýskumnej. V súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19 bol rozsah predmetu kontraktu pozmenený 

dvoma dodatkami (Dodatok č. 1 z 10. 3. 2021, Dodatok č. 2 z 29. 12. 2021). 

 

Prostredníctvom špecializovaných študovní a ďalších pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít, napr. Galérie 

v podkroví, ŠVK BB poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného knižnično-informačného centra. Špecializované 

služby mohli používatelia využívať v šiestich jazykových centrách, budovaných v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce: 

 1. Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goethe inštitútom na Slovensku, 

2. Centre slovanských štúdií na základe spolupráce so zastupiteľskými úradmi na Slovensku a partnerskými knižnicami a 

inštitúciami v zahraničí, Rámcovej zmluvy o spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci, Srbsko, 

s Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Krasku, Rumunsko 

 3. American Center Banská Bystrica na základe Memoranda o porozumení s Veľvyslanectvom USA na Slovensku, 
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4.Window of Shanghai na základe Memoranda o výmene a spolupráci so Šanghajskou knižnicou v Čínskej ľudovej republike, 

Memoranda o spolupráci s Hudec Cultural Development Centre, 

 5. Britskom centre podporou z vlastných zdrojov ŠVK BB, 

6. Centre hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Španielska v Bratislave 

a Veľvyslanectvom Argentíny vo Viedni. Základ fondu tvorí dar z pozostalosti profesora Vladimíra Olerínyho, rodáka 

z Banskej Bystrice a zakladateľa slovenskej hispanistiky, dar Veľvyslanectva Španielska v Slovenskej republike a J.E. 

bývalého veľvyslanca D. Luisa Belzuza de los Rios a dar Instituto Cervantes vo Viedni. 

 

V zmysle platnej legislatívy a na základe dohôd so Slovenskou národnou knižnicou ŠVK BB plnila úlohy: 

 koordinačného, výskumného, metodického, vzdelávacieho, poradenského a štatistického pracoviska knižničného systému, 

 zhromažďovala, odborne spracovávala, uchovávala, ochraňovala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond, predovšetkým 

domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty, 

 ako konzervačná knižnica Slovenskej republiky získavala a uchovávala povinné výtlačky v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. a 

jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z. z. a 535/2003 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií a 

zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského 

prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, 

 poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania, 

 poskytovala čitateľom medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, 

 podieľala sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc, 

 podieľala sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie bibliografickým spracovaním štúdií publikovaných vo vedeckých 

zborníkoch,  

 plnila celoštátne úlohy v oblasti koordinácie a tvorby bibliografie vedných odborov v oblasti: národnooslobodzovacie hnutie, 

SNP a odboj, cestovný ruch, ekológia, architektúra, stavebníctvo a urbanizmus, 

 budovala a sprístupňovala vlastnú regionálnu bibliografickú databázu Pamäť mesta Banská Bystrica, 

 zabezpečovala bibliografickú registráciu slovenských patentových spisov a technických noriem, 

 koordinovala a metodicky usmerňovala správu seriálov v celoslovenskej databáze projektu KIS3G. 

 

V nadväznosti na dlhoročnú spoluprácu s Úradom priemyselného vlastníctva a s Kanceláriou Národnej rady SR boli poskytované 

knižnično-informačné a poradenské služby v rámci: 
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 Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov, 

 Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR, 

 Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. 

 

Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti 

 

Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele ŠVK BB za roky 2020 - 2021 

 ROK 2020 ROK 2021 

Stav knižničného fondu k 31. 12. 1.750 479 1.755 766 

Prírastok knižničného fondu spolu 8 552 7 511 

z toho   

 knihy 
4 830 4 399 

 periodiká 
1 722 1 935 

 normy 
1 453 750 

 patenty 
62 0 

 hudobniny 
23 16 

 mapy 
45 53 

 CD ROM 
94 180 

 video a audio dokumenty 
121 107 

 pohľadnice 
22 62 

 exlibrisy 
180 0 

 USB kľúče 
0 9 
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 ROK 2020 ROK 2021 

Prírastok knižničného fondu nadobudnutý kúpou 1 245 901 

Počet vyradených dokumentov (úbytky) 828 2 224 

Počet dochádzajúcich titulov periodík 1 150 1 180 

 z toho zahraničné periodiká 
159 133 

Aktívni používatelia 6 125 5 232 

Počet návštevníkov spolu 93 229 86 130 

z toho   

 používatelia 

knižničných služieb 49 929 44 503 

 návštevníci podujatí, výstav, expozícií, exkurzií 
43 300 41 627 

Výpožičky spolu 164 790 129 668 

z toho   

 absenčné výpožičky 
138 928 117 516 

 prezenčné výpožičky 
25 862 12 152 

MVS a MMVS spolu 1 259 1 141 

Počet stiahnutých dok. z licencovaných databáz 18 217 8 232 

Počet rešerší 4 447 1 030 

Počet návštev www stránky 98 676 94 159 

Počet zobrazení www stránky 426 823 410 580 

Počet podujatí 447 441 

 

V roku 2021 navštívilo ŠVK BB 86 130 návštevníkov, z ktorých 44 503 využilo jej knižnično-informačné služby a realizovalo 190 

845 transakcií prostredníctvom on-line katalógu. Pravidelne využívalo knižnično-informačné služby knižnice 5 232 aktívnych 

čitateľov, ktorí si vypožičali 129 668 dokumentov, z toho 117 516 absenčne a 12 152 prezenčne. Konzultanti spracovali pre 

používateľov 1 030 rešerší z bibliografických a plnotextových databáz. Používatelia mali k dispozícii knižničný fond v rozsahu 

1.755 766 knižničných dokumentov a 1 180 titulov periodík vychádzajúcich v roku 2021, z toho 133 zahraničných. Štátna vedecká 

knižnica a jej organizačný útvar Literárne a hudobné múzeum pripravili pre návštevníkov 441 podujatí. 
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3. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 

V roku 2020 bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici uzatvorený 

Kontrakt č. MK-1906/2020-421/22771, v ktorom sú definované činnosti organizácie a ich finančné krytie na rozpočtový rok 2021. 

Kontrakt bol doplnený dodatkom č. 1 podpísaným dňa 10. 3. 2021 a dodatkom č. 2 podpísaným dňa 29. 12. 2021. 

Kontrakt patrí medzi základné plánovacie a organizačné dokumenty knižnice, v ktorom sa vymedzujú vzťahy medzi Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky ako ústredným orgánom štátnej správy a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, ako 

organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Kontrakt sa uzatvoril v súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností: 

 výkon odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 

Z. z. o múzeách a o 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. (ďalej len „knižničný zákon“) 

 výkon základných odborných činností múzeí podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 archívna činnosť podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 216/2007 Z. z. 

 vedecko-výskumná činnosť 
 

Tab. č.2: Rekapitulácia činností a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2021    (eur) 

NÁZOV ČINNOSTI 

VÝDAVKY 

SPOLU – 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

FINANČNÉ KRYTIE – SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 
FINANČNÉ KRYTIE - SKUTOČNOSŤ  

PROSTRIEDKY 

ZO ŠR 

Z TRŽIEB 

A 

VÝNOSOV 

Z INÝCH 

ZDROJOV 
VÝDAVKY 

SPOLU 

PROSTRIEDKY 

ZO ŠR 

Z TRŽIEB 

A 

VÝNOSOV 

Z INÝCH 

ZDROJOV 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Knižničná činnosť podľa zákona 

č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 
1 091 476 1 034 184 57 292   

1 200 

381 
1 131 788 49 045 19 488 
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NÁZOV ČINNOSTI 

VÝDAVKY 

SPOLU – 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

FINANČNÉ KRYTIE – SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 
FINANČNÉ KRYTIE - SKUTOČNOSŤ  

PROSTRIEDKY 

ZO ŠR 

Z TRŽIEB 

A 

VÝNOSOV 

Z INÝCH 

ZDROJOV 
VÝDAVKY 

SPOLU 

PROSTRIEDKY 

ZO ŠR 

Z TRŽIEB 

A 

VÝNOSOV 

Z INÝCH 

ZDROJOV 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
Múzejná činnosti podľa zákona  

č. 206/2009 Z. z. o múzeách a 

galériách a ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty 

323 935 306 932 17 003   345 566 329 204 14 562 1 800 

Archívna činnosť podľa zákona 

 č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach 
121 734 115 344 6 390   124 221 118 751 5 470  

Vedecko-výchovná činnosť 2 700 2 700     2 700 2 700     

Spolu 
1 539 845 1 459 160 80 685 

 

1 672 

808 
1 582 443 69 077 21 288 

 

Objem finančných prostriedkov dohodnutých v kontrakte, ktorý bol určený na krytie výdavkov jednotlivých činností (ďalej len 

„príspevok“) bol určený vo výške 1 539 845 eur. Najvyšší objem výdavkov bol vyčlenený pre knižničnú činnosť 70,88 %, na múzejnú 

činnosť 21,04 %, na archívnu činnosť 7,91 % a najmenší objem bol rozpísaný na vedecko-výskumnú činnosť 0,17 %. 

V kontrakte na rok 2021 sa ŠVK BB zaviazala dosiahnuť rozpočtované vlastné príjmy vo výške 80 685 eur. Vlastné príjmy boli 

určené predovšetkým na finančné krytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou knižnice. 

Skutočnosť čerpania prostriedkov zo ŠR k 31. 12. 2021 bola vyššia o 123 283 eur. Zvýšené čerpanie bolo upravené 7 rozpočtovými 

opatreniami určenými na: 

– prioritné projekty 59 000 eur 

– tovary a služby 31 740 eur 

– na odmeny a odvody s tým spojené 32 543 eur 

Vlastné príjmy boli dosiahnuté vo výške 66 186 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 363 eur. Skutočné čerpanie vlastných 

príjmov bolo vo výške 69 077 eur. Finančné prostriedky čerpané nad rámec dosiahnutých príjmov, boli vykryté zo zostatku 

prostriedkov z minulých rokov. 
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Prostriedky z dotácií a grantov zazmluvnené v sume 25 561 eur boli vyčerpané vo výške 21 288 eur, zostatok bude dočerpaný v roku 

2022. Finančné prostriedky boli použité najmä na doplnenie knižničného fondu, organizovanie podujatí, nákup hudobných nástrojov, 

reštaurovanie zbierkových predmetov a iné aktivity knižnice. 

Prehľad o výške schváleného rozpočtu podľa jednotlivých činností a jeho skutočné čerpanie je znázornené v nasledujúcom grafe. 

 

Graf č. 1: Porovnanie skutočnosti so schváleným rozpočtom v členení na činnosti 
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Tab. č. 3:  Rekapitulácia výdavkov a ich finančného krytia dohodnutá v kontrakte na rok 2021 podľa  

  ekonomickej klasifikácie           (eur) 

NÁZOV ČINNOSTI 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

FINANČNÉ KRYTIE 

SKUTOČNOSŤ FINANČNÉHO KRYTIA K 

31.12.2021 

PROSTRIEDKY 

ZO ŠR 

Z TRŽIEB 

A 

VÝNOSOV 

Z INÝCH 

ZDROJOV SPOLU 

PROSTRIEDKY 

ZO ŠR 

Z TRŽIEB 

A 

VÝNOSOV 

Z INÝCH 

ZDROJOV 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy 

a OOV  953 709 953 709 0   983 274 977 824 

 

5 450 

620 - Poistné a príspevok do 

poisťovní  345 553 345 553 0   357 024 355 367 0 1 657 

630 - Tovary a služby 232 109 151 424 80 685   308 602 227 408 67 013 14 181 

640 - Bežné transfery 8 474 8 474     20 899 18 844 2 055   

600 - Bežné výdavky spolu 1 539 845 1 459 160 80 685   1 669 799 1 579 443 69 068 21 288 

700 - Kapitálové výdavky          3 009 3 000 9   

600+700 Spolu  1 539 845 1 459 160 80 685   1 672 808 1 582 443 69 077 21 288 

 

Príspevok zriaďovateľa určený ako záväzný ukazovateľ dohodnutý v kontrakte vo výške 1 459 160 eur bol rozpisom záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 určený nasledovne: 

1. Záväzný ukazovateľ na bežné výdavky    1 459 160 eur, 

 z toho na mzdy, platy, a OOV       953 709 eur, 

2. Orientačný ukazovateľ 

 Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 61 

 

Skutočnosť čerpania príspevku zriaďovateľa k 31. 12. 2021 bola vo výške 1 582 443 eur. 
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Rozdiel oproti schválenému rozpočtu predstavuje sumu 123 283 eur, ktorá pozostáva z výdavkov na prioritné projekty vo výške 

59 000 eur, výdavkov na sanáciu výdavkov súvisiacich s ochorením COVID-19 vo výške 12 820 eur, finančné prostriedky na program 

0EK0I03 vo výške 13 920 eur a finančné prostriedky na odmeny a odvody s nimi spojené vo výške 32 543 eur. Okrem zmeny 

záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu knižnica získala finančné prostriedky z iných zdrojov vo výške 25 561 eur. 

Porovnanie rozpisu schváleného rozpočtu v kontrakte a skutočnosti k 31. 12. 2021 je znázornené v nasledujúcom grafe. 

 

Graf č. 2: Porovnanie rozpisu schváleného v kontrakte a skutočnosti 

 
 

3.1 Výkon odborných knižničných činností 

V rámci výkonu odborných knižničných činností podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 

206/2009 Z. z. o múzeách a o 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. (ďalej len knižničný zákon) mala ŠVK BB 

v roku 2021 stanovené hlavné ciele v oblasti doplňovania a budovania knižničného fondu, jeho ochrany a očisty, v oblasti 
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poskytovania knižnično-informačných služieb, v oblasti kooperácie na budovaní Súborného katalógu knižníc v rámci konzorcia 

KIS3G a bibliografického systému SR. 

3.1.1 Ciele v oblasti doplňovania knižničného fondu 

K 31. 12. 2021 ŠVK BB evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.755 766 knižničných jednotiek. Do knižničného fondu bolo v 

priebehu roka spracovaných 7 511 knižničných jednotiek, vyradených bolo 2 224 knižničných jednotiek. Z typologického hľadiska 

tvoria fond knižnice knihy, periodiká, kartografické dokumenty, normy, patenty, pohľadnice, exlibrisy, hudobniny, audiovizuálne 

dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše a elektronické dokumenty. 

 

CIEĽ:  Zabezpečiť každoročne rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne 270 knižničných jednotiek. 

PLNENIE: Plnenie ukazovateľa kontraktu (kontrakt bol prehodnotený a upravený) – ukazovateľ bol splnený. Formou kúpy bolo 

nadobudnutých 901 dokumentov, čo predstavuje 12 % celkového prírastku. 

Prírastok nadobudnutý kúpou bol upravovaný v dodatku ku kontraktu vzhľadom na poskytnuté finančné prostriedky na akvizíciu 

formou prioritného projektu vo výške 5 000 eur. V prírastku sú započítané aj skompletizované ročníky periodík, ktoré boli ale hradené 

v roku 2020. V decembri 2021 bol rozpočet na akvizíciu navýšený, napriek tomu bolo zakúpených len 498 kníh. 

Celkovo bolo do knižničného fondu v priebehu roka spracovaných 7 511 knižničných jednotiek (4 399 kníh, 1 935 periodík, 1 177 

špeciálnych typov dokumentov). Formou povinného výtlačku bolo nadobudnutých 3 792 dokumentov, formou darov 2 231 

dokumentov, zvyšok získala knižnica výmenou, bezodplatným prevodom a vlastnou edičnou činnosťou. 

Celkovo boli v roku 2021 na nákup informačných zdrojov vynaložené finančné prostriedky vo výške 23 890,52 € (monografie – 13 

404,39 €, periodiká – 6 711,63 €, databázy – 3774,50 €). Od zriaďovateľa knižnica získala finančné prostriedky formou prioritného 

projektu vo výške 5 000 eur. Finančné prostriedky vo výške 1 000 eur na nákup starých a vzácnych tlačí a dobových pohľadníc 

poskytlo formou grantu Mesto Banská Bystrica. 1 290,54 eur poskytlo formou grantu Veľvyslanectvo USA na Slovensku na nákup 

dokumentov do American Center Banská Bystrica. Znovu musíme konštatovať, že finančné prostriedky na jednu zo základných úloh 

knižnice – systematickú efektívnu akvizíciu informačných prameňov – nepostačujú, najmä z dôvodu neustále rastúcich cien 

publikácií. Trvalý nákup moderných typov dokumentov, napr. elektronických kníh – si knižnica vôbec nemôže dovoliť. Prístup k nim 

zabezpečuje len formou licenčných zmlúv. Z dôvodu výpadku vlastných finančných príjmov zapríčinených protipandemickými 

opatreniami na rok 2021 nemohol byť obnovený prístup k databázam RILM a ProQuest Ebook Central. Používatelia knižnice mali 

prístup k digitálnej databáze slovenských technických noriem STN-online a EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Formou 

národnej licencie bol zabezpečený prístup do databáz Naviga a článkovej databázy GALE. Na základe dohody o spolupráci s Úradom 

priemyselného vlastníctva je používateľom služieb k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE. Jazykové centrá poskytovali 
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prístup do databáz Shanghai Library a eLibraryUSA. Pre záujemcov o informácie a dejiny regiónu je sprístupňovaná vlastná 

bibliografická databáza Pamäť mesta Banská Bystrica. 

Oznámením zo dňa 28. 1. 2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR s cieľom racionalizovať a urýchliť prístup k informáciám zmenil 

od 1. 2. 2021 vedenie patentových dokumentov z papierovej formy na elektronickú. Z uvedeného dôvodu už ŠVK BB nebude 

dostávať patentové spisy v tlačenej podobe. 

 

Tab. č. 4: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia v rokoch 2019 – 2021 

SPÔSOB 

NADOBUDNUTIA 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK FINANČNÁ HODNOTA (V EURÁCH) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Kúpa 2 257 1 245 901 46 062,22 25 481,11 18 345,21 

Povinný výtlačok 5 348 3 756 3 792 74 026,05 54 241,25 53 982,24 

Dar 2 567 2 235 2 231 26 019,53 25 635,64 33 019,43 

Bezodplatný prevod 746 1 262 516 5 736,95 13 323,48 6 461,71 

Výmena 22 28 41 273,60 249,54 526,56 

Vlastná činnosť 29 19 22 143,76 130,26 294,00 

Náhrada 5 7 8 45,09 109,96 102,21 

Spolu 10 974 8 552 7 511 152 307,20 119 171,24 112 731,36 

 

Tab. č. 5: Prírastok knižničného fondu v rokoch 2019 – 2021 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 

Prírastky celkom 10 974 8 552 7 511 

- z toho : knihy 7 330 4 830 4 399 

               periodiká 2 200 1 722 1 935 

               normy 894 1 453 750 

               patenty 95 62 0 

             pohľadnice 67 22 62 

             exlibrisy 0 180 0 

               CD platne 74 20 32 

               hudobniny 64 23 16 

               mapy 37 45 53 

               DVD 35 101 75 
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UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 
               CD ROM 178 94 180 

               USB kľúče 0 0 9 

Prírastky :  - kúpou 2 257 1 245 901 

                  - povinným výtlačkom 5 348 3 756 3 792 

                  - darom 2 567 2 235 2 231 

                  - výmenou 22 28 41 

                  - bezodplatným prevod. 746 1 262 516 

                  - vlastnou publikačnou  činnosťou 29 19 22 

                  - náhrada 5 7 8 

 
Tab. č. 6: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu v rokoch 2019 – 2021 

TYP 

DOKUMENTU 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK FINANČNÁ HODNOTA (V EURÁCH) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Knihy 7 330 4 830 4 399 95 935,73 65 319,65 64 935,58  

Periodiká 2 200 1 722 1 935 44 366,49 34 995,59 34 936,08 

Špeciálne 

dokumenty 
455 485 427 3 209,15 2 410,24 2 418,09 

Normy 894 1 453 750 8 767,15 16 425,80 10 441,61 

Patenty 95 62 0 28,68 19,96 0 

Spolu 10 974 8 552 7 511 152 307,20 119 171,24 112 731,36 
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Graf č. 3: Prírastok knižničného fondu v roku 2021 podľa vedných odborov 
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Graf č. 4: Prírastok knižničného fondu v roku 2021 podľa typu dokumentov 

 

 

Prírastok knižničného fondu podľa typu 
dokumentu 

 knihy - 4 399 kn. j.

periodiká - 1 935 kn. j.

normy - 750 kn. j.

pohľadnice - 62 kn. j.

CD platne - 32 kn. j.

hudobniny - 16 kn. j.

mapy - 53 kn. j.

DVD - 75 kn. j.

CD ROM - 180 kn. j.

USB kľúče - 9 kn. j.
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Graf č. 5: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu v roku 2021 podľa typu dokumentov 

 
 

Významný zdroj doplňovania knižničného fondu ŠVK BB predstavujú dary súkromných osôb a inštitúcií. Jazykové centrá doplnili 

fond vďaka darom: Veľvyslanectva USA (55 kníh, 1 DVD do American Center Banská Bystrica), Veľvyslanectva Ruskej federácie (4 

knihy do Centra slovanských štúdií), pána José Luis Sanchéz Melgarejo (2 knihy do Centra hispánskej kultúry V. Olerínyho) a pani 

Zubáckej (8 kníh pre Centrum hispánskej kultúry V. Olerínyho). Fond Nemeckej študovne bol doplnený o 234 kníh z Goetheho 

inštitútu a 213 kníh poslala Shanghajská knižnica pre Window of Shanghai. Z ďalších významných darcov sú to: Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied: 1 kniha, 4 CD-ROM, Právnická fakulta: 4 knihy, Pedagogická fakulta: 61 kníh, 11 

CD-ROM, Filozofická fakulta: 12 kníh, Ekonomická fakulta: 1 kniha, 2 CD-ROM), Univerzita Komenského v Bratislave (33 kníh, 8 

CD-ROM), Technická univerzita vo Zvolene (19 CD-ROM), Slovenská technická univerzita, Spektrum STU (32 CD-ROM), 

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu 
dokumentu 

 knihy - 64 935,58 € 

periodiká - 34 936,08 € 

normy - 10 441,61 € 

pohľadnice - 368,47 € 

CD platne - 284,35 € 

hudobniny - 128,25 € 

mapy - 204,47 € 

DVD - 813,11 € 

CD ROM - 574,44 € 

USB kľúče - 45,00 € 
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Slovenská akadémia vied v Bratislave (7 kníh), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (16 CD-ROM), Štátna vedecká knižnica 

v Prešove (12 kníh). 

Súkromné osoby darovali veľký počet kníh anonymne prostredníctvom biblioboxu (101 kníh) alebo osobne. Na výzvu Kniha od vás 

pre vás, uverejnenú na facebooku knižnice, zareagovali okrem súkromných osôb aj viacerí blogeri (Hana Zavřelová Galová, Martina 

Vyšná) a autori či samovydavatelia (Ivana Paštrnáková a Zdeněk Hanka, Agata Hlinicová, Lukáš Semerek, Marcel Fronko, Radovan 

Vaňatka, Róbert Arpáš, Samuel Kráľ, p. Trnková, Zuzana Hurtajová, Alexandra Puskarová, Jozef Májsky, Jana Jablonská). Medzi 

darcov sa tento rok zaradilo aj viacero zamestnancov knižnice (Michaela Töröková, Ivana Poláková, Rastislav Udžan, Katarína 

Šmelková, Branislav Bubniak, Mária Balcová, Róbert Címer, Dušan Jarina). 

Knižnica získala vzácne dokumenty aj na základe dohody o spolupráci so Študijnou a vedeckou knižnicou v Hradci Králové, 

Vojvodskou verejnou knižnicou v Opole a z Moravskej zemskej knižnice v Brne. 

 

3.1.2 Ciele v oblasti spracovania knižničného fondu 

CIEĽ:  Zabezpečiť automatizované spracovanie celého prírastku knižničných jednotiek. 

PLNENIE: V súlade s kontraktom boli všetky novozískané dokumenty spracovávané elektronicky v systéme Virtua v spoločnej 

databáze clas01 projektu KIS3G. Boli vytvárané úplné katalogizačné záznamy a dodržiavané medzinárodné štandardy 

RDA (pre popis kníh a článkov), AACR2, ISBD a formát MARC21. 

Menne bolo skatalogizovaných 5 424 dokumentov, vecne 4 341 a spolu bolo vytvorených 7 511 záznamov o exemplároch. 1 262 

bibliografických záznamov minimálnej úrovne, ktoré spracovali iné knižnice kooperujúce na budovaní súborného katalógu, bolo 

doplnených, čím bola zvýšená úroveň ich spracovania. 

Do skladu bolo v roku 2021 adjustovaných 5 526 knižničných jednotiek a do študovní a jazykových centier 1 185 knižničných 

jednotiek. Po obsahových previerkach čiastkových fondov študovní a jazykových centier boli menej využívané tituly preraďované do 

skladu a často čitateľmi žiadané publikácie zo skladu do študovní. Zároveň boli spracovávané zoznamy preradených dokumentov a 

dokumentov navrhnutých na vyradenie pre Komisiu pre obsahovú previerku a vyraďovanie dokumentov. 

Ďalšou formou dokumentu, ktorý knižnica získala od vydavateľov darom a začala ho odborne menne a vecne spracovávať do svojho 

fondu je USB-kľúč. V tomto roku ich bolo spracovaných 9. USB-kľúčom bola pridelená signatúra USB, prírastkové číslo monografií. 

Keďže signatúry sú číslované postupne (každý exemplár má svoju signatúru), bude aj v budúcnosti jednoduché zistiť, koľko ich 

knižnica vo fonde má. 
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Tab. č. 7: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania knižničného fondu v rokoch 2019 – 2021 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 

Bibliografické spracovanie dokumentov 5 740 5 529 5 424 

- z toho : knihy 4 375 3 564 4 180 

               periodiká 73 49 86 

               normy 814 1 439 790 

               patenty 99 63 0 

               pohľadnice 67 22 62 

               exlibrisy 0 180 0 

               CD platne 74 16 31 

               hudobniny 35 15 3 

               mapy 36 38 45 

               DVD 33 65 61 

               CD ROM 134 78 157 

               USB kľúče 0 0 9 

Záznamy o exemplároch 10 974 8 552 7 511 

- z toho : knihy 7 330 4 830 4 399 

               periodiká 2 200 1 722 1 935 

               normy 894 1 453 750 

               patenty 95 62 0 

               pohľadnice 67 22 62 

               exlibrisy 0 180 0 

               CD platne 74 20 32 

               hudobniny 64 23 16 

               mapy 37 45 53 

               DVD 35 101 75 

               CD ROM 178 94 180 

               USB kľúče 0 0 9 

 

Retrospektívne spracovanie fondu 

V súvislosti s ochranou pred šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 v období od 1. 1. – 30. 4. zamestnanci, 

ktorým to povaha práce umožňovala, pracovali z domu. Pracovníčky oddelenia doplňovania a spracovania knižničných fondov sa 

zamerali na retrospektívne spracovanie dokumentov s vročením do r. 1982. V rámci retrospektívneho spracovávania a rekatalogizácie 
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bolo v priebehu roka 2021 menne spracovaných 5 801 dokumentov, vecne 4 739 a bolo vytvorených 7 550 záznamov o exemplároch. 

Dokumenty boli spracovávané s knihou v ruke (de visu). 

 

Tab. č. 8: Retrospektívne spracovanie knižničného fondu v rokoch 2019 - 2021 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 
Bibliografické záznamy 943 10 268 5 801 

Holdingové záznamy 912 3 012 2 785 

Záznamy o exemplároch 1 562 10 285 7 550 

 
Tab. č. 9: Štatistika zo systému Virtua za rok 2021 

TYP ZÁZNAMU NOVÉ UPRAVENÉ VYMAZANÉ SPOLU 

Bibliografické záznamy 5 617 14 570 51 20 238 

Holdingové záznamy 10 241 2 762 96 13 099 

Záznamy o exemplároch 15 061 20 175 2 538 37 774 

Spolu 30 919 37 507 2 685 71 111 

 

Práca s periodikami 

V databáze je bibliograficky spracovaný celý fond periodík, ktoré do knižnice dochádzajú a ktoré knižnica uchováva trvalo vo 

viazanej podobe, resp. dočasne na 5 rokov. Evidencia dochádzajúcich titulov periodík (1 180 v počte 1 185 exemplárov) sa realizuje 

denne prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. Priebežne boli reklamované nedodané tituly (60) a čísla (98) periodík. 

Menne a vecne bolo skatalogizovaných 86 nových titulov. 

Priebežne sa plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze class01 projektu KIS3G, 

vyplývajúce z poverenia Slovenskej národnej knižnice. Boli vytvárané bibliografické záznamy zahraničných a regionálnych titulov 

periodík na požiadanie kooperujúcich knižníc (pre Záhorskú knižnicu). 

Tab. č. 10: Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2019– 2021 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 
Periodiká celkom (počet titulov) 1 295 1 150 1 180 

Z toho : domáce 1 096 991 1 047 

             zahraničné 199 159 133 
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UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 
Podľa spôsobu nadobudnutia (počet 

exemplárov): 

- kúpa 165 128 125 

- PV 1 074 984 858 

- dar 59 42 198 

- výmena 2 2 2 

- vlastná činnosť 2 2 2 

 

Práca v systéme VIRTUA 

Zo systému Virtua boli (denne, týždenne, mesačne) generované a tlačené výstupy pre odborné oddelenia knižnice – upomienky, 

oznamy o dostupnosti dokumentov, prírastkové zoznamy kníh, periodík a špeciálnych typov dokumentov, mesačné štatistiky 

produktivity katalogizácie podľa jednotlivých užívateľov, štatistiky výpožičiek a prolongácií podľa jednotlivých študovní a štatistiky 

obslúžených čitateľov podľa jednotlivých operátorov. Podľa požiadaviek vedúcich oddelení a podľa absolvovaných školení 

pracovníkov boli vytvárané a upravované kontá používateľov. 

Lokálne nastavenia v systéme boli zabezpečované v spolupráci so SNK v Martine (nastavenie kalendára a celozávodnej dovolenky v 

systéme, klientske kontá a príslušné heslá pre nových pracovníkov, nastavenie automatizovaného odosielania 2. upomienok 

systémom). 

V spolupráci so SNK v Martine boli generované údaje za rok 2020: počet exemplárov voľne dostupných v študovniach, počet 

prekladovej literatúry vo fonde, počet upomienok a oznamov o dostupnosti dokumentov odoslaných čitateľom v roku 2020, počet 

exemplárov spracovaných elektronicky a ďalšie výstupy, napr.: zoznam dokumentov, v ktorých sa nachádza exlibris, zoznam 

dokumentov Nemeckej študovne, Window of Shanghai, Britského centra a zoznam kníh signatúr S 90 383  - S 97 999 a  

A 1 – A 60 000 ako podklady pre čiastkové revízie, zoznam čitateľov, ktorým v r. 2019 skončilo členstvo, zoznam dokumentov, ktoré 

sa nachádzajú duplicitne v Univerzálnej, Regionálnej študovni a BIDC, zoznam dokumentov so statusom „V prenose“. Pre testovanie 

„balíčkovania“ dát na archiváciu digitalizátov v Centrálnom dátovom archíve v Bratislave boli podľa čiarových kódov generované 

bibliografické záznamy vo formáte MARC 21 a Dublin Core. 

Pre tlač revízneho katalógu boli vytvorené skripty pre jednotlivé typy dokumentov. Ako podklad pre aktualizovateľný adresár bol 

vytvorený skript pre generovanie zoznamu čitateľov, ktorí podpísali súhlas so zasielaním informačných materiálov ŠVK BB. 

Od 1. marca 2021 vedenie ŠVK BB schválilo automatické odosielanie druhých upomienok. Táto funkcia bola tiež nastavená 

v systéme Virtua. 
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Počas obdobia, kedy bola knižnica pre verejnosť zatvorená, bol udelený generálny pardon na upomienky a bol nastavený termín 

vrátenia dokumentov na 1. 3. 2021. Počas obdobia, keď nemohli byť poskytované ani absenčné služby, bolo objednávanie 

dokumentov v systéme pozastavené. 

 

3.1.3 Ciele v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb 

CIEĽ:  Každoročne zabezpečiť spolu minimálne 80 000 absenčných a prezenčných výpožičiek. 

PLNENIE: Poskytovanie knižnično-informačných služieb v roku 2021 výrazne ovplyvnila celospoločenská situácia s pandémiou 

ochorenia COVID-19, čo malo priamy dopad na štatistické ukazovatele. Knižnica bola počas roka viackrát pre 

verejnosť zatvorená (od 1. – 26. januára, od 27. januára boli poskytované služby v požičovni, študovne boli otvorené až 

od 26. apríla a jazykové centrá knižnice boli sprístupnené až v máji po uvoľnení opatrení; znovu bolo zatvorené od 25. 

novembra do 16. decembra, od 17. decembra boli poskytované služby v požičovni, študovne ostali zatvorené). 

Vývoj štatistických ukazovateľov posledných rokov demonštruje zmenu používateľského správania a presun záujmu používateľov od 

prezenčných k absenčným výpožičkám a ku komfortným elektronickým službám bez nutnosti návštevy kamennej knižnice. Keďže 

však z finančných dôvodov na rok 2021 nemohol byť zabezpečený prístup k databáze ProQuest Ebook Central so vzdialeným 

prístupom, ktorú používatelia knižnice využívali niekoľko rokov, nepriaznivo sa to odzrkadlilo v štatistických ukazovateľoch 

elektronických výpožičiek. 

Upravený kontrakt ukladal realizovanie 80 000 výpožičiek (z toho 70 000 absenčných a 10 000 prezenčných). Celkovo bolo 

realizovaných 129 668 výpožičiek (plnenie kontraktu na 162,09 %): 

– 117 516 absenčných výpožičiek, čo je o 47 516 viac ako ukladal kontrakt (z toho 2 276 výpožičiek poskytlo oddelenie 

medzinárodnej spolupráce – Nemecká študovňa: 669, Britské centrum: 725, American Center Banská Bystrica: 468, 

Centrum slovanských štúdií: 202, Window of Shanghai: 80, Centrum hispánskej kultúry V. Olerínyho: 132). 

– Ukazovateľ prezenčné výpožičky, ktorých bolo evidovaných 12 152, bol splnený. Plán bol ale počas roka upravovaný, 

pretože z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu boli študovne v roku 2021 otvorené len 7 mesiacov. 

Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek bolo poskytnutých 1 141 výpožičiek prostredníctvom MVS/MMVS, čo je o 541 viac 

ako ukladal upravený kontrakt (plnenie kontraktu bolo na úrovni 190,17 %). Pre používateľov ŠVK BB bolo realizovaných 192 

výpožičiek dokumentov z iných knižníc, z toho 27 elektronicky. Pre iné knižnice bolo poskytnutých 949 výpožičiek dokumentov 

z fondu ŠVK BB, z toho 134 bolo dodaných elektronicky. Realizovaných bolo 29 výpožičiek MMVS pre používateľov ŠVK BB, z 

toho 2 elektronicky. 
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Tab. č. 11: Používatelia a návštevníci knižnice – prehľad za roky 2019 – 2021 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 
Aktívni používatelia  

(s platnou identifikačnou kartou) 
7 052 6 125 5 232 

Používatelia registrovaní  

 a preregistrovaní v danom roku 
4 500 3 758 3 176 

- z toho do 15 rokov 14 3 6 

Návštevníci knižničných služieb spolu
1
 72 918 49 929 44 503 

z toho:  

- návštevníci požičovne 
39 077 26 939 29 336 

- návštevníci študovní 25 901 9 920 6 490 

- návštevníci katalógov 2 216 1 683 1 418 

- návštevníci e-služieb  5 724 11 387 7 259 

Počet transakcií 63 445
2
 49 691

3
 195 792

4
 

 

Tab. č. 12: Návštevníci a výpožičky v študovniach za roky 2020  2021 

ŠTUDOVŇA 
NÁVŠTEVNOSŤ VÝPOŽIČKY 

2020 2021 2020 2021 

Spolu 21 307 13 749 25 862 12 152 

Oddelenie starostlivosti o čitateľa 6 215 3 941 20 687 11 034 

Univerzálna študovňa 1 369 828 3 501 1 642 

Študovňa odborných periodík 1 468 959 8 337 4 856 

Študovňa viazaných periodík 1 114 822 6 345 3 606 

Študovňa špec. tech. a legisl. dok. 44 23 122 53 

Bibliograficko-informačné a databázové 

centrum 913 618 291 89 

Študovňa digitálnych dokumentov 49 12 88 15 

                                                 
1
Údaj je uvedený na základe reálnej návštevnosti. 

2
 Údaj o počte návštevníkov, ktorí od 1. 1. do 31. 12. 2019 využili knižničné služby  zo systému VIRTUA. Veľký rozdiel vo výsledkoch oproti 

predchádzajúcim rokom avizovali pracovníci SNK v Martine na porade dňa 5. 9. 2018, kedy oznámili úpravu skriptov pre generovanie štatistík. V skripte bolo 

odstránené započítavanie transakcií čitateľom. Je to údaj vyjadrujúci len počet čitateľov, ktorí v systéme Virtua urobili nejakú transakciu. 
3
 Pre uvedený údaj platí poznámka pod čiarou č. 2. 

4
 Pre uvedený údaj platí poznámka pod čiarou č. 2. 
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Hudobné átrium 1 082 518 2 003 773 

Letná čitáreň 176 161 - - 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce 3 513 2 388 3 599 675 

Nemecká študovňa 852 398 1 959 345 

Centrum slovanských štúdií 393 322 225 71 

American Center Banská Bystrica 687 616 237 41 

Britské centrum 499 254 450 160 

Window of Shanghai 345 203 168 31 

Centrum hispánskej kultúry Vladimíra 

Olerínyho 345 409 540 27 

Tvorivé centrum 392 186 20 0 

Oddelenie výskumu a bibliografie 192 161 694 379 

Študovňa starých a vzácnych dokumentov 187 155 668 361 

Študovňa knihovníckej literatúry 5 6 26 18 

Elektronické služby 11 387 7 259 882 64 

Virtuálna knižnica     

 STN online 
12 7 66 20 

 ProQuest Ebook CentralTM 
1 142 0 635 0 

 EZB, NAVIGA, Gale 
90 129 181 132 

Referenčné služby 10 143 7 123 - - 

 

CIEĽ:  Každoročne zabezpečiť minimálne 5 100 aktívnych používateľov a 65 000 návštevníkov knižnice. 

PLNENIE: Služby knižnice využívalo 5 232 aktívnych používateľov, čo je o 132 viac ako určil upravený kontrakt. 

Registrovaných používateľov bolo 3 176 (o 1 324 menej, ako predpokladal plán na rok 2021). Z toho nových používateľov bolo 

1 455, čo je o 345 menej ako bolo plánovaných. Počet nových čitateľov ovplyvnili aj protipandemické opatrenia. Aj keď služby 

požičovne mohli byť v obmedzenom režime poskytované, vstup do budovy bol podľa platných pravidiel povolený len osobám 

v režime OTP a neskôr OP. Ostatným používateľom boli služby poskytované len cez výdajné okienko (175 čitateľov), kde nie je 

možná registrácia nových používateľov. Počas zatvorenia knižnice (do 26. januára) a v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania 

bolo členstvo čitateľom predlžované aj na diaľku. Používatelia uhradili na účet knižnice registračný poplatok a pracovníci požičovne 
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im členstvo predĺžili, aby mohli ďalej aktívne pracovať so svojím kontom. Počas zákazu vychádzania bolo čitateľom vydaných 45 

potvrdení o návšteve knižnice. 

Zamestnanci požičovne boli rozdelení do dvoch pracovných skupín, ktoré sa na pracovisku striedali v stanovených službách. Išlo 

o opatrenie, aby sa predišlo prípadnej vzájomnej nákaze zamestnancov, ktorá by spôsobila znefunkčnenie poskytovania služieb. Knihy 

čitatelia vracali výhradne do biblioboxu alebo poštou. Knihy boli umiestnené na tri dni do karantény. Na dezinfekciu slúžila 

germicídna lampa umiestnená v karanténnej miestnosti. Po troch dňoch sa knihy odpisovali z čitateľského konta. 

Počet používateľov, ktorí urobili v roku 2021 v systéme VIRTUA nejakú transakciu bol 195 792. Celkový počet návštevníkov 

knižnice, vrátane návštevníkov podujatí bol 86 130. Z uvedeného počtu bolo 44 503 návštevníkov, využívajúcich knižnično-

informačné služby. Z toho počet návštevníkov využívajúcich tradičné knižnično-informačné služby bol 37 244 (požičovňa, katalógy, 

študovne), elektronické služby využilo 7 259 používateľov. 

 

Tab. č. 13: Návštevnosť internetovej stránky ŠVK BB v rokoch 2019 a 2021 

 2019 2020 2021 

Návštevníci 114 157 98 676 94 159 

Počet zobrazení 492 961 426 823 410 580 

 

3.1.4 Ciele v oblasti správy, ochrany a revízie knižničného fondu 

CIEĽ:  Na úseku správy, ochrany a revízie knižničného fondu zabezpečovať komplex úloh v oblasti uchovávania, 

revízie, ochrany a vyraďovania dokumentov z knižničného fondu ŠVK BB. Viesť a ochraňovať základné 

evidencie týkajúce sa vyraďovania knižničného fondu, budovať systém revíznych katalógov. Dodržiavať plán 

revízií a obsahových previerok knižničného fondu. 

PLNENIE: Na ochranu knižničného fondu knižnica získala 14 000 eur formou prioritného projektu z MK SR. Tieto boli použité na 

nákup čipov RFID, diskov na archiváciu digitalizovaných dokumentov, ochranných dosiek na uchovávanie periodík, 

vysávača do skladov, väzbu periodík, reštaurovanie kníh a výrobu krabíc na archivovanie noriem. 

Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných 1 518 zväzkov periodík za rok 2020 a 2021 a na dočasné uchovávanie na 5 rokov 127 

zväzkov. Čiarovými kódmi boli priebežne označované všetky spracovávané dokumenty a tiež dokumenty spracovávané v rámci 

retrospektívnej katalogizácie. V roku 2021 bolo spolu čiarovými kódmi označených 20 381 exemplárov. Čipmi RFID boli označované 

všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných periodík a retrospektívne spracované knihy, 

žiadané čitateľmi na vypožičanie. Spolu bolo v roku 2021 čipmi označených 4 968 dokumentov. 
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Tab. č. 14: Označovanie dokumentov čipmi RFID v rokoch 2009 – 2021 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Spolu 

Počet 

čipov 
12 217 10 063 31 772 55 086 74 651 99 884  51 475 40 063 25 195 8 674 9 109 5 031 4 968 428 188 

 

V  roku 2020 bol v priestoroch Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach (SNK Martin) na základe spolupráce na záchrane 

vzácneho fondu regionalík, obsahujúcich 1 117 knižničných dokumentov, uskutočnený sterilizačný proces a základné čistenie.  

Zbierka z prelomu 19. a 20. storočia obsahovala najmä beletriu, ale aj periodiká a cenné regionálne výročné správy evanjelických 

inštitúcií. Zbierka získaná darom od Ev. a. v. cirkevného zboru Banská Bystrica  Radvaň obsahuje cenné provenienčné záznamy 

kultúrnych spolkov  Sládkovičov čítací spolok a Evanjelický spolok. V tomto roku sme pokračovali v spolupráci so SNK v Martine 

pri záchrane zbierok dokumentov regionálneho kultúrneho významu. SNK sa rozhodla vyhovieť našej  žiadosti o reštaurovanie 

dokumentov  a zaradiť ich do plánu na rok 2021. Pred uzatvorením Zmluvy o dielo bolo potrebné vyhotoviť návrhy na reštaurovanie. 

Návrhy boli vyhotovené pre tri knihy s vročením 1893, 1884 a 1929. Tieto boli zreštaurované za finančné prostriedky z prioritného 

projektu na ochranu fondu od MK SR (995,- €). Ďalších 10 kníh v hodnote 1 970 eur (tiež z PP) opravil reštaurátor Radovan Blaho z 

Banskej Štiavnice. Medzi nimi boli aj Slovenské pověsti od Boženy Němcovej. 

Ex-librismi bolo označených 376 exemplárov fondu starých a vzácnych dokumentov. 

 

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu 

Ochrana knižničného fondu v skladoch a ochrana informačných dokumentov, ktoré sprístupňuje knižnica používateľom absenčne 

a prezenčne v študovniach a jazykových centrách knižnice je hlavnou úlohou oddelenia správy fondov. 

V súlade s plánom na rok 2021 bola vykonávaná revízia knižničného fondu kníh signatúry „S“ v počte 17 829 ks odrevidovaných 

dokumentov, revízia kníh signatúry „A“ v počte 36 514 odrevidovaných dokumentov, mimoriadna revízia fondu Nemeckej študovne 

v počte 4 581 dokumentov. Priebežne sa vykonávala revízia po retrospektívnom spracovaní kníh signatúry „S“ v počte 8 195 

exemplárov. Spolu bolo odrevidovaných 67 119 dokumentov. Revízia bola vykonaná fyzicky, t.j. každý dokument bol porovnaný s 

revíznym katalógom, so zoznamom dokumentov vygenerovaným v SNK. Chýbajúce dokumenty boli dohľadávané. 

Na základe plánu obsahových previerok knižničného fondu ŠVK BB na rok 2021 bolo Komisiou pre obsahovú previerku 

a vyraďovanie dokumentov posúdených a z dôvodu poškodenia, zastarania a duplicity vyradených 2 224 kníh v hodnote 8 394,10 €. 
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Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie dokumentov zasadala 1-krát. Vyradené knižničné jednotky boli v zmysle platnej 

smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu ponúknuté knižniciam na Slovensku. 

Počas roka bola v spolupráci so SNK v Martine riešená úloha opätovnej tlače revíznych katalógových lístkov. Tieto sa prestali tlačiť v 

roku 2009 po prechode našej databázy do spoločnej class01. Pre generovanie dát boli využité skripty používané na tlač prírastkových 

zoznamov. Tieto boli doplnené o potrebné údaje. Pracovníci OIT pripravili úpravu dát z excelu do požadovaného formátu 

katalogizačného lístka (7,5 x 12,5 cm). Náklady na nákup hrubšieho papiera a tonera boli vyčíslené na 1 500 € a bol spracovaný 

prioritný projekt na rok 2022. 

 

Tab. č. 15: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 

Zrevidovaný knižničný fond 43 361 kn. j. 45 951 kn. j. 67 119 kn. j. 

Vyradené dokumenty 2 128 kn. j. 828 kn. j. 2 224 kn. j. 

z toho - knihy 1 806 kn. j. 809 kn. j. 2 224 kn. j. 

 periodiká 91 kn. j. 0 0 

 špeciálne dokumenty 231 kn. j. 

(normy, mikrofilm, hudobniny) 

19 kn j. 

(2 CD, 16 DVD, 1 VK)  

0  

 

Úsek knižničných skladov 

Na úseku skladov boli vykonané práce súvisiace s ochranou dokumentov – kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry a ich 

manuálna očista od prachu, evidencia teploty a vlhkosti v priestoroch skladu. V rámci ochrany dokumentov sa vedie denná písomná 

evidencia merania teploty a vlhkosti v priestoroch skladu, čím sa zabezpečuje včasné zistenie nežiaducich vplyvov na poškodenie 

dokumentov. V priebehu roka sa priebežne v sklade vykonávala očista políc a dokumentov – spolu bolo od prachu očistených 144 725 

dokumentov a 2 388 m políc v externom sklade (signatúra A - 700 m políc, C - 540 m políc, AF - 39 m políc, B - 217 m políc,  S – 

892 m políc). V mesiaci máji bol z finančných prostriedkov prioritného projektu určených na ochranu fondu zakúpený podlahový 

umývací stroj, ktorý zvýši kvalitu čistenia podlahy na 1 236 m² v externých skladoch. 

V mesiacoch január – apríl, počas ktorých bola knižnica pre verejnosť z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu zatvorená, bolo 

venované intenzívne úsilie sťahovaniu fondu do externého skladu na Zvolenskej ceste a presunom fondu v budove na Lazovnej ulici 

podľa vopred vypracovaného harmonogramu prác. Pracovníci oddelenia správy fondov svojpomocne demontovali 12 regálov, 

skompletovali 39 nových regálov, spolu zmontovali a spevnili 51 regálov, aby zabezpečili ochranu dokumentov a bezpečnosť 

zamestnancov pri práci. Zo skladu na Lazovnej ulici presťahovali do skladu na Zvolenskej ceste 83 m políc veľkoformátových 
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periodík. Priebežne počas roka vykonávali práce súvisiace s ochranou dokumentov – kontrola uloženia dokumentov vzostupne podľa 

signatúry a ich manuálna očista (dokumentov aj políc) od prachu na signatúrach A - 700 m políc, C - 540 m políc, AF - 39 m políc, B 

- 217 m políc, S – 892 m políc. Spolu bolo skontrolovaných, uložených a očistených cca 144 725 dokumentov a 2 388 m políc 

v externom sklade. 

Zamestnanci zabezpečovali prípravu dokumentov pre absenčné výpožičky (33 470, z toho expresné výpožičky dokumentov v počte 

111), zabezpečovali dokumenty pre prezenčné výpožičky (knihy, viazané periodiká, mikrofilmy v počte 3 162), uloženie vrátených 

dokumentov (36 829), zakladanie dokumentov adjustovaných z oddelenia fondov, označovali dokumenty čiarovými kódmi a čipmi 

RFID (310). Pre oddelenie doplňovania a spracovania fondov na retrospektívne spracovanie a kódovanie, ako aj pre retrokatalogizáciu 

pracovníčok oddelenia doplňovania a spracovania fondov doma počas home officu, vyberali a znovu zakladali do políc knihy 

z externého skladu (5 564). Preraďovali dokumenty do skladu zo študovní (66 dokumentov), overovali dokumenty pri nahlásení straty 

(715). Pripravili na opravu väzby poškodené exempláre v počte 199 ks. Objednané a vyskladnené dokumenty si v roku 2021 

neprevzalo 503 čitateľov, čo predstavuje spolu 1 140 kn. j. 

Knihárske práce sa realizovali na základe požiadaviek jednotlivých oddelení knižnice a pracovníkov skladov, ktorí počas roku 2021 

pripravovali poškodené dokumenty a odborné periodiká. Súčasťou knihárskych prác bolo aj rezanie a skladanie materiálov a 

laminovanie. Pre verejnosť bolo v ponuke vyhotovenie albumu „Deň, na ktorý sa nezabúda“. Vyhotovených bolo 8 albumov. 

 

Tab. č. 16: Reprografické práce v roku 2021 

REPROGRAFICKÉ PRÁCE 

MÄKKÁ 

A ŠPIRÁLOVÁ 

VÄZBA 

TVRDÁ 

VÄZBA 

VÄZBA 

SPOLU 

OSTATNÉ 

(SKLADANIE 

POZVÁNOK, 

MATERIÁLOV) 

REZANIE 
VYHOTOVENIE 

ALBUMOV 

Počet 166 146 312 916 48 066 8 

 

3.2 Múzejná činnosť 

CIEĽ:  Zabezpečiť nadobudnutie zbierkových predmetov kúpou v počte minimálne 40 zbierkových predmetov 

PLNENIE: Celkovo sa zbierkový fond LHM v roku 2021 rozrástol o 576 jednotiek v súlade so zameraním múzea – dokumentovať 

literárnu a hudobnú kultúru banskobystrického regiónu a v súlade s platným akvizičným plánom múzea. 
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Komisia na tvorbu zbierok rokovala 3x. Zbierkové predmety boli získavané kúpou – 340 jd a darom – 236 jd. Vlastným výskumom, 

zámenou a prevodom nenadobudlo LHM v roku 2021 žiadne zbierkové predmety. 

  1. Zbierkové predmety získané darom: 

Murgaš, Jozef – výtvarné umenie (1 jd) 

Gymnázium A. Sládkoviča v B. Bystrici – fotografia (1 jd) 

Hejcman, Karel – drobné tlače, scénografiky, fotografie (92 jd) 

Vansová, Terézia – archiválie fotografie (4 jd) 

Spevácky zbor slovenských učiteľov - reálie, archiválie, typografiky, drobné tlače, fóniky, ekranárie a fotografie 

(138 jd) 

  2. Zbierkové predmety získané kúpou: 

Závodná hudba Železiarne Podbrezová – archiválie, typografiky (32 jd) 

Gajdoš, Vladimír – archiválie, typografiky, drobné tlače a fotografie (47 jd) 

Vansová, Terézia – archiválie, typografiky, drobné tlače a fotografie (41 jd) 

Divadelný súbor UNIS UMB – reálie, archiválie, drobné tlače a scénografiky (9 jd) 

Hejcman, Karel – archiválie, drobné tlače, výtvarné umenie, scénografiky, fotografie (97 jd) 

Populárna hudba – archiválie, typografiky, fotografie (43 jd) 

Typografiky slovenských spisovateľov (71 jd) 

Tab. č. 17: Akvizícia zbierkových predmetov za rok 2021 podľa spôsobu nadobudnutia 

ODBOR 
PRÍRASTKY 

SPÔSOB NADOBUDNUTIA 

VLASTNÝ 

VÝSKUM 
KÚPA DAR ZÁMENA PREVOD 

p. č. ks p. č. ks p. č. ks p. č. ks p. č. ks p. č. ks 

Literatúra  316 316 0 0 218 218 98 98 0 0 0 0 

Hudba  260 260 0 0 122 122 138 138 0 0 0 0 

Spolu  576 576 0 0 340 340 236 236 0 0 0 0 
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Odborná evidencia zbierkového fondu 
Tab. č. 18: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31. 12. 2021 

ODBOR 
PRÍRASTKY CELKOVO 

SKATALOGIZOVANÉ 

CELKOVO 

SKATALOGIZOVANÉ 

V DANOM ROKU 

ÚBYTOK 

V DANOM ROKU 

p. č. ks evid. č. ks evid. č. ks evid. č. ks 

Literatúra  21 485 32 027 23 510 28 324 165 165 0 0 

Hudba  18 326 28 408 20 842 30 381 43 43 0 0 

Spolu  39 811 60 435 44 352 58 705 208 208 0 0 

Tab. č. 19: Elektronické spracovanie zbierok 

 
PRVOSTUPŇOVÁ EVIDENCIA DRUHOSTUPŇOVÁ EVIDENCIA 

POČET 

PREDMETOV 

S DIGITÁLNYM 

OBRAZOVÝM 

DOKUMENTOM 

POČET 

ZÁZNAMOV 

CEMUZ 
POČET 

PRÍRASTKOVÝCH 

ČÍSEL 

POČET KUSOV 

ZBIERKOVÝCH 

PREDMETOV 

POČET 

EVIDENČNÝCH 

ČÍSEL 

POČET KUSOV 

SKATALOGIZOVANÝCH 

PREDMETOV 

Celkový 

počet 
35 073 39 028 25 933 27 566 4 165 25 865 

Tab. č. 20: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Prvostupňová evidencia 

zbierok 
Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) 

Novospracované zbierky 282 552 369 456 511 596 140 438 

Retrospektíva 326 882 865 549 453 281 2 918 2 268 

SPOLU: 608 1434 1234 1 005 964 877 3 058 2 706 

         

Druhostupňová evidencia 

zbierok 
Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd) 

Novospracované zbierky 433 407 356 669 414 582 828 208 

Retrospektíva 717 918 872 537 514 752 3 534 2 853 

SPOLU: 1 140 1 325 1 228 1 206 928 1 334 4 362 3 061 
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Ochrana zbierkového fondu 

LHM nedisponuje vlastnou konzervátorskou dielňou, realizuje len základné ošetrenie zbierkových predmetov. V roku 2021 bolo takto 

ošetrených 305 kusov predmetov. Odborné ošetrenie zbierkových predmetov sa realizuje výlučne externe. 

 
Tab. č. 21: Ochrana zbierkového fondu 

 KONZERVOVANIE REŠTAUROVANIE PREPAROVANIE 

 Počet kusov 
Finančné 

náklady 
Počet kusov 

Finančné 

náklady 
Počet kusov 

Finančné 

náklady 

Vlastnými prostriedkami 0 0 0 0 0 0 

Dodávateľsky 1 350,- € 11 10 450,- € 0 0 

Spolu  1 350,- € 11 10 450,- € 0 0 

 
Tab. č. 22: Digitalizácia, dokumentácia podujatí, grafické práce 

P. Č.  NÁZOV ČINNOSTI POČET  

DIGITALIZAČNÉ 

PRACOVISKO 

AUDIOVIZUÁLNE 

PRACOVISKO 

SPOLU 

1. Digitalizácia zbierkových predmetov LHM 1 341 275 1 616 

 Z toho archiválií 395 0 395 

 Z toho audiodokumentov (MG) 0 275 275 

 Z toho videodokumentov (VHS) 0 0 0 

 Z toho pre bádateľov 40 0 40 

2. Digitalizácia predmetov kultúrnej hodnoty LHM 0 31 31 

 Z toho archiválií 0 0 0 

 Z toho audiodokumentov (MG) 0 0 0 

 Z toho videodokumentov (VHS) 0 31 31 

 Z toho pre bádateľov 0 0 0 

3. Spracovanie audiovizuálneho materiálu  0 42 42 

 Z toho LHM 0 40 40 

 Z toho ŠVK  0 2 2 

 Z toho pre bádateľov 0 0 0 

4. Premagnetovanie nahrávok 0 306 306 

5. Fotodokumentácia podujatí  21 0 21 

 Z toho LHM 12 0 12 
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 Z toho ŠVK 9 0 9 

6. Videodokumentácia podujatí  0 7 7 

 Z toho LHM 0 7 7 

 Z toho ŠVK 0 0 0 

7. Grafické práce 105 0 105 

 Z toho LHM 103 0 103 

 Z toho ŠVK 2 0 2 

8. Správa dokumentačných materiálov 14 0 14 

 

V digitalizačnom a v audiovizuálnom pracovisku LHM pretrváva problém so zastaralými a nevyhovujúcimi technickými pracovnými 

prostriedkami a bezpečným úložiskom pre narastajúci počet dát. 

 

Odborná revízia zbierkových predmetov 

V roku 2021 boli na základe Plánu odbornej revízie zbierkových predmetov LHM vykonané 3 revízie zbierkových predmetov: 

podskupina 6 - Výtvarné umenie – Literatúra, 289 jednotiek; podskupina 3 – Drobné tlače – Literatúra, 3 593 jednotiek;  podskupina 8 

– Fotografie – Hudba, 2 897 jednotiek. Z dôvodu protipandemických opatrení a režimu práce z domu nemohli byť vykonané 2 

plánované revízie zbierkových predmetov na rok 2021: podskupina 1 – Archiválie – Literatúra a predmety v expozícii Múzeum – 

domov múz. Revízie budú vykonané začiatkom roka 2022. 

 

CIEĽ:  Každoročne zabezpečiť realizáciu 38 výstav, z toho 11 zo zbierok LHM. 

PLNENIE:  Celkovo sa uskutočnilo 41 výstav (40 vo výstavných priestoroch ŠVK BB a 1 putovná výstava mimo ŠVK BB). 

Najvýznamnejšie výstavy boli prezentované v Galérii v podkroví (v počte 6), ktorú navštívilo 454 návštevníkov. Uskutočnili sa 2 

vernisáže. V átriu knižnice sa uskutočnilo 7 výstav, z toho 2 s vernisážou. Na 1. poschodí sa sprístupnilo 8 výstav. Vo vitrínach na 

prízemí, 1. a 2. poschodí sa uskutočnilo 8 výstav. V iných priestoroch sa konalo 11 výstav. Tematické výstavky dokumentov 

z knižničného fondu boli sprístupňované aj v priestoroch požičovne a študovní. 

Výstavná činnosť ŠVK BB bola ovplyvnená uzavretím knižnice pre verejnosť počas protipandemických opatrení. Z uvedeného 

dôvodu sa v Galérii v podkroví nezrealizovali výstavy: Gustáv Hegeduš: V lese – fotografie, výstava Vincent Hložník – Kresby, 

výstava ukrajinského národného umelca Borisa Kuzmu a Štefana Pruknera. O týchto výstavách prebiehala komunikácia k ich 

realizácii v náhradných termínoch v roku 2022. 
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Tab. č. 23: Zoznam výstav realizovaných v roku 2021 

DÁTUM 
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

VÝSTAVY 
ORGANIZÁTOR POČET NÁVŠTEVNÍKOV 

GALÉRIA V PODKROVÍ 

15. 12. 2020 – 10. 1. 2021 
Vesmír očami detí, výtvarné práce 

z celoslovenskej výtvarnej súťaže 

Hvezdáreň v Banskej 

Bystrici 
38 

19. 5. – 4. 6. 
David Javorský: Dotyk transcendentna 

– výstava malieb a kresieb 
autor 53 

10. 6. – 9. 7. 
Sonia Ruskov: Modlitba za vykúpenie - 

výstava ikon a malieb 
BULKIS v Bratislave 47 

15. 7. – 27. 8. 
Rudolf Hofer: Zvarený let myšlienky  

výstava sochárskej tvorby 
autor 

86 

(vernisáž) 

9. 9. – 15. 10. 
Drahomír Prihel: V skle maľované – 

výstava k životnému jubileu 
autor 

177 

(vernisáž) 

21. 10. – 4. 1. 2022 

Andrej a Martin Augustínovci : 

Hľadači snov, maľba, kresba, ilustrácie 

ku knihám 

autori 53 

ÁTRIUM 

2. 12. – 22. 3. 
Výstava novoročeniek zo zbierok 

Milana Sokola 
autor 

verejné priestory 

(vernisáž) 

27. 4. – 21. 5. 
Tomáš Dobrík: Cez farby do hier – 

výstava ilustrácií 
autor verejné priestory 

25. 5. – 2. 7. 

Najkrajší kalendár a najkrajšia kniha o 

Slovensku – výstava ocenených 

kalendárov a kníh 

Klub fotopublicistov 

Slovenska 

(vernisáž) 

verejné priestory 

3. 7. - 27. 8. 
Michal Boľfa – Komu patrí les... 

výstava fotografií 
autor verejné priestory 

7. 9. – 22. 10. 
Marián Krnáč: Svet koláže – výstava 

koláží 
autor verejné priestory 

26. 10. – 3. 12. 
Zdenko Mikula: - banerová výstava 

k 105. výročiu narodenia 
LHM verejné priestory 

7. 12. – 14. 1. 2022 
Peter Pařízek: Svet zblízka– výstava 

fotografií 
autor verejné priestory 
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DÁTUM 
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

VÝSTAVY 
ORGANIZÁTOR POČET NÁVŠTEVNÍKOV 

1. POSCHODIE 

1. 10. 2020 – 21. 1. 2021 
Milan Rastislav Štefánik – výstava 

samonosných banerov 
Spoločnosť M.R. Štefánika verejné priestory 

6. 10. 2020 – 22. 1. 2021 

Kontexty – Peter Karvaš, výstava zo 

zbierok LHM k 100. výročiu narodenia 

spisovateľa 

LHM verejné priestory 

27. 4. – 11. 6. 
Obec stavia –fenomén sociálneho 

bývania vo Viedni – panelová výstava 

Rakúske kultúrne fórum 

v Bratislave 
verejné priestory 

15. 6. – 13. 8. 
Astronomická fotografia (vesmírne 

metamorfózy)  

Hvezdáreň v Banskej 

Bystrici 
verejné priestory 

17. 8.- 24. 9. Jaroslav Jůzek: Kresby, výstava kresieb autor  verejné priestory 

28. 9. – 5. 11. 

Česká cena za architektúru – panelová 

výstava s prezentáciou 

predchádzajúcich ročníkov 

Česká komora architektov 

a České centrum Bratislava 
verejné priestory 

9. 11. – 10. 12. 

Za oponou ochotníckeho divadla – 

banerová výstava o ochotníckom 

divadelníctve 

LHM verejné priestory 

15. 12. – 22. 1. 2022 
Vesmír očami detí, 1. posch., výtvarné 

práce z celoslovenskej výtvarnej súťaže 

Hvezdáreň v Banskej 

Bystrici 
verejné priestory 

1. POSCHODIE (VITRÍNY) 

5. 1. – 30. 3. 

Prof. Miroslav Tuma – výstava kníh 

z fondu knižnice k 90. výročiu 

narodenia 

Oddelenie výskumu a 

bibliografie 
verejné priestory 

31. 3. – 20. 7. 
Ladislav Ballek – výstava kníh z fondu 

knižnice k 80. výročiu narodenia 

Oddelenie výskumu a 

bibliografie 
verejné priestory 

21. 7. – 19. 8. 
Juraj Sarvaš 90 – výstava z fondu ŠVK 

BB k životnému jubileu umelca 

Oddelenie fondov 

Oddelenie výskumu a 

bibliografie 

verejné priestory 

20. 8. – 25. 11. 
JUDr. PhDr. Vladimír Oleríny, CSc. – 

výstava kníh z fondu ŠVK BB 

Oddelenie medzinárodnej 

spolupráce, Oddelenie 

fondov 

verejné priestory 
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DÁTUM 
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

VÝSTAVY 
ORGANIZÁTOR POČET NÁVŠTEVNÍKOV 

26. 11. – 31. 12. 
Alexander Dubček – 100 rokov od 

narodenia 

Oddelenie výskumu a 

bibliografie 
verejné priestory 

VÝSTAVNÉ PRIESTORY NA 2. POSCHODÍ (VITRÍNY) 

1. 12. 2020 – 31. 8. 

Vojtech Tátoš – výstavka venovaná 

hudobnému skladateľovi, dramaturgovi 

a jednému zo zakladateľov hudobnej 

redakcie banskobystrického štúdia 

RTVS 

LHM verejné priestory 

1. 10. – 17. 1. 2022 Ondrej Sliacky LHM verejné priestory 

INÉ PRIESTORY    

2. 5. – 31. 12. 

S jazykovými centrami okolo sveta – 

výstava dokumentov a predmetov 

propagujúcich jazykové centrá ŠVK 

Oddelenie medzinárodnej 

spolupráce, Oddelenie 

fondov 

verejné priestory (vstupná chodba) 

4. 5. – 31. 8. 
Galéria talentov – práce z 10. ročníka 

celoslovenskej súťaže 
LHM verejné priestory (chodba ku galérii) 

18. – 19. 6. 

Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť: 

banskobystrický mediarsky podnik 

a Ján Dernschwam 

Oddelenie výskumu 

a bibliografie 
priestory Prezidentskej kancelárie 

19. 7. – 30. 9. Medený hámor  - výstava projektov 
OZ za medený hámor 

a mesto BB 
verejné priestory (prízemie) 

17. 8. – 20. 9. 
Klasický nemecký popový príbeh – 

výstava nemeckých plagátov 

Nemecká študovňa 

Goethe institut Bratislava 
verejné priestory (online katalógy) 

14. 9. – 29. 10. 30 rokov AF v B. Bystrici Alliance francaise verejné priestory (pred OIT) 

4. 10. – 30.11. 
Dušan Jarina: Zlatý stôl – výstava 

ilustrácií ku knihe L. Balleka Zlatý stôl 
autor verejné priestory (chodba ku galérii) 

26. 10. – 23. 11. 
Dostojevskij : Epizódy – výstava 

rollupov 

Ruské centrum vedy 

a kultúry v Bratislave  
verejné priestory (prízemie) 

10. 11. - 31.1. 2022 
Nemecko – krajina vynálezov – výstava 

plagátov 
Nemecká študovňa 

verejné priestory  

(online katalógy) 

MÚZEUM DOMOV MÚZ    

15. 6. –29. 9. Vladimír Gajdoš – Na krídlach hudby LHM verejné priestory 
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DÁTUM 
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

VÝSTAVY 
ORGANIZÁTOR POČET NÁVŠTEVNÍKOV 

4. 10. –5. 11. 
Pavel Hrúz – solitér novodobej 

slovenskej literatúry 
LHM verejné priestory 

12. 11. – 28. 1. 2022 „Duch národa žije v piesni“ LHM verejné priestory 

 

Tab. č. 24: Putovné výstavy prezentované v roku 2021 

DÁTUM NÁZOV VÝSTAVY ORGANIZÁTOR POČET NÁVŠTEVNÍKOV 
23. 8. – 26. 9. Ján Cikker – Spomienky, op. 2021 

(Radnica Mesta Banská Bystrica) 
Literárne a hudobné 

múzeum 

verejné priestory 

 

Okrem výstavnej činnosti, referát pre výstavnú činnosť realizoval grafické a výtvarné spracovanie 8 albumov ŠVK BB (platená 

služba). Výtvarne a graficky boli spracované 4 čísla občasníka Knižničné noviny, 5 čísel Newslettera ŠVK, 12 ks letákov a 14 

pozvánok, 9 ks iných grafických podkladov ako aj grafické práce na zborníku ŠVK BB TLib – Knižnica ako báza neformálneho 

vzdelávania a kalendár na rok 2022 Z kníh do pamäti. 

 

CIEĽ:  Zabezpečiť realizáciu 300 kultúrno-výchovných aktivít. 

PLNENIE: Celkovo sa uskutočnilo 441 podujatí, z toho Literárne a hudobné múzeum zorganizovalo 287 vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí a aktivít. 

Realizované boli prednášky, besedy, špecializované interaktívne, tematické hodiny a programy pre žiakov a študentov zamerané na 

jazyky a kultúry iných národov, literárnu a hudobnú kultúru, tvorivé dielne, voľnočasové kultúrne a vzdelávacie aktivity pre 

verejnosť, špecializované aktivity pre znevýhodnené skupiny spoluobčanov, filmové projekcie, audiovizuálne výstavy, informačné 

stretnutia o možnosti štúdia v zahraničí, koncerty. Uskutočnili sa: podujatia v rámci 22. ročníka Týždňa slovenských knižníc, 

podujatia venované vzdelávaniu sa v cudzích jazykoch v rámci Európskeho dňa jazykov, letné aktivity pre rodiny s deťmi Prázdninové 

stredy v knižnici a múzeu, podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Dni mesta Banská Bystrica, podujatia v rámci 

Cestovateľského klubu ŠVK BB, návštevy stálej interaktívnej výstavy Veda v hračkách, stretnutia v rámci Klubu (ne)zábudlivcov. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa niektoré podujatia preniesli do online priestoru. Uskutočnili sa tak napríklad Kováčova Bystrica, 

Galéria talentov 2021, Noc múzeí a galérií, vedecká konferencia so zahraničnou účasťou Museologica literaria 2021, Ďakujeme, pán 

profesor (podujatie k 100. výročiu narodenia JUDr. PhDr. Vladimíra Olerínyho, CSc. v spolupráci s Veľvyslanectvom Španielska 
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a španielskou sekciou Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici a španielskymi lektormi) a hybridne bola uskutočnená medzinárodná 

odborná konferencia knižničných a informačných špecialistov Tlib 2021. 

 

3.3  Archívna činnosť 

CIEĽ:  Poskytnutie služieb pre minimálne 10 externých a 30 interných bádateľov. 

PLNENIE: V rámci archívnej činnosti poskytlo Literárne a hudobné múzeum služby pre 33 externých a 56 interných bádateľov. 

 

CIEĽ:  Zrealizovať výpožičky v objeme 200 archívnych dokumentov. 

PLNENIE: Zrealizované boli výpožičky v objeme 800 archívnych dokumentov. 

 

CIEĽ:  Vykonať digitalizáciu archívnych dokumentov v počte 400 zbierkových predmetov LHM a 200 knižničných 

dokumentov. 

PLNENIE: Literárne a hudobné múzeum vykonalo digitalizáciu 1647 jednotiek. 

Pokračovala digitalizácia knižničných dokumentov fondu starých a vzácnych tlačí (knihy a periodiká) a dobových pohľadníc, ktorú 

zabezpečovalo oddelenie doplňovania a spracovania knižničných fondov v spolupráci s oddelením výskumu a bibliografie. 

Zdigitalizovaných bolo 178 dokumentov, väčšina z obdobia 18. a 19. storočia s dôrazom na slovaciká a dokumenty obsahovo 

súvisiace s územím Slovenska (Uhorska) z deponovaného fondu Seminárnej knižnice. 

Digitalizačné pracovisko počas obdobia, keď bola knižnica z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu zatvorená, zabezpečovalo pre 

čitateľov skeny článkov z časopisov a state z kníh. Tieto im boli dodávané elektronicky ako služba. Neskôr službu poskytovali 

pracovníci Univerzálnej študovne a Bibliograficko-informačného a databázového centra. Spolu bolo za rok 2021 pre čitateľov 

naskenovaných 6 465 strán zo 809 dokumentov. Poskytovaním tejto služby sme získali 11 nových čitateľov. 

Pre pracoviská ŠVK BB, ale aj na objednávky z iných inštitúcií (Múzeum SNP, UMB, Mesto Banská Bystrica) bolo v požadovaných 

formátoch poskytnutých 835 skenov a 175 kópií. 

  



   Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 

 

43 

 

Tab. č. 25: Výkony v oblasti digitalizácie knižničného fondu za roky 2013 – 2021 

ROK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SPOLU 
Počet kníh 382 438 290 358 448 300 130 105 118 2 569 

Počet strán 51 237 177 330 159 017 146 130 142 037 111 739 40 920 31 358 42 884 902 652 

Počet pohľadníc 71 105 382 146 88 72 80 22 60 1 026 

Počet exlibrisov 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 

Počet máp 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Počet dokumentov spolu 453 545 672 504 536 372 210 307 178 3 777 

 

3.4  Vedecko-výskumná činnosť 

Odborní zamestnanci vykonávali výskumnú činnosť na základe Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj, 

ktoré bolo ŠVK BB na základe konania v roku 2016 opätovne udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na obdobie 

ďalších šiestich rokov (v zmysle Výnosu z 29. 9. 2016 pod číslom 2016-20998/39233:2-26C0). 

Výsledky výskumu odborní zamestnanci prezentovali na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach: 

 

Tab. č. 26: Aktívna účasť zamestnancov na odborných podujatiach 

DÁTUM NÁZOV KONFERENCIE 
MIESTO 

KONANIA 
NÁZOV PRÍSPEVKU 

MENO 

PREDNÁŠAJÚCEHO 

7. – 8. 6. 

Non scholae, sed vitae discimus... (knižná kultúra 

– osobnosti – školský život) – vedecká  

konferencia 

Prešov 
Projekt Skriptor, keď stroj sa stáva 

žiakom 
M. Bôbová 

8. – 9. 6. 
TLib : Knižnica ako báza neformálneho 

vzdelávania – odborný seminár 

Banská 

Bystrica 
Mesto ako živá knižnica poznania R. Udžan 

8. – 9. 6. 
TLib : Knižnica ako báza neformálneho 

vzdelávania – odborný seminár 

Banská 

Bystrica 

Dezinformácie a kritické hodnotenie 

informácií 
E. Paľková 

10. 6. 
Veľké osobnosti malých dejín, malé osobnosti 

veľkých dejín – muzikologická konferencia 
Bratislava Po stopách banskobystrického bigbítu I. Šimig 

21. – 22. 

6. 

Dějiny žen a genderová historie v teorii a praxi 

muzeí a archivů v České republice – workshop  
Praha 

Ženské autorky a spisovateľka Hana 

Gregorová v zbierkach Literárneho 

a hudobného múzea v Banskej Bystrici 

S. Šváčová 
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DÁTUM NÁZOV KONFERENCIE 
MIESTO 

KONANIA 
NÁZOV PRÍSPEVKU 

MENO 

PREDNÁŠAJÚCEHO 

9. 9. 
Museologica literaria 2021 – vedecká konferencia 

so zahraničnou účasťou 

Banská 

Bystrica 

Zbierkový fond Literárneho a hudobného 

múzea – aktuálny stav a vízia do 

budúcnosti 

P. Filín 

29. 9. 

Cestou, necestou... (Non solum terrarum 

descriptio indagatioque... krajina – priestor – 

kultúra) – interdisciplinárna vedecká konferencia 

s medzinárodnou účasťou 

Prešov 
Pohľadnice vo fonde ŠVK v Banskej 

Bystrici 

M. Bôbová, 

J. Vranová 

3. – 5. 

10. 

23. ročník Kolokvia moravských, českých a 

slovenských bibliografov 
Čadca 

Slovenská lingvistka Viera Budovičová 

a jej pôsobenie na Univerzite Karlovej 

v Prahe cez prizmu personálnej 

bibliografie 

I. Očenáš 

3. – 5. 

10. 

23. ročník Kolokvia moravských, českých a 

slovenských bibliografov 
Čadca 

Českí  profesori na martinskom gymnáziu 

v medzivojnovom období (1919-1938) 
I. Poláková 

 

CIEĽ:  Zabezpečiť práce na 13 vedeckovýskumných úlohách. 

PLNENIE: Úlohy plánovanej vedeckovýskumnej činnosti plnili zamestnanci oddelenia výskumu a bibliografie a Literárneho 

a hudobného múzea. Celkovo pracovali na 14 úlohách (z toho oddelenie výskumu a bibliografie riešilo 10 úloh a LHM 

riešilo 4 úlohy z plánovaných 6 úloh). 

Autorsky zabezpečovali tvorbu diel z oblasti knižničného výskumu, múzejníctva, vedno-odborovej, personálnej a regionálnej 

bibliografie a biografistiky. Budovali vlastné databázy bibliografických a biografických informácií. Čiastkové výstupy boli 

publikované formou príspevkov v zborníkoch, médiách, projektov, výstav a formou akvizície nových zbierok. 

ŠVK BB už v roku 2017 požiadala Slovenskú národnú knižnicu o spoluprácu vo veci vyhlásenia starých tlačí z fondu starých 

a vzácnych dokumentov ŠVK za historický knižný fond. Po konzultáciách so SNK bol prehodnotený pôvodný plán  a z pôvodného 

zoznamu dokumentov obsahujúceho cca 1 400 knižničných jednotiek bolo vyselektovaných 392 najvzácnejších dokumentov. 

Ministerstvo kultúry SR začalo 31. mája 2021 (po predchádzajúcom návrhu SNK, MK-5169/2021-242-13234) správne konanie vo 

veci vyhlásenia tlačí za historické knižné dokumenty. MK SR rozhodlo dňa 18. júna 2021 o ich vyhlásení za historické knižničné 

dokumenty. 

Za historické knižničné dokumenty boli vyhlásené najstaršie a najvzácnejšie dokumenty vydané v priebehu 16. až 19. storočia 

s dôležitým regionálnym prepojením najmä na produkciu banskobystrických tlačiarov a vlastníkov. 
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Z chronologického hľadiska je najvzácnejších päť tlačí 16. storočia, spomedzi ktorých je najstarším jazykovedné dielo Thomae 

Linacri Britanni De Emendata Structura Latini Sermonis Libri VI. Dôležitým kritériom pri výbere titulov bolo aj provenienčné 

hľadisko, ktoré popri typografickom hľadisku najlepšie dokumentuje vývoj dejín knižnej kultúry v stredoslovenskom regióne. 

Vo výbere sú zaradené najmä pozoruhodné knihy pochádzajúce z regionálnych inštitucionálnych i súkromných knižníc. Príkladom je 

časť knižnice Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, ktorej dokumenty tvoria 22 % z celkového počtu tlačí. K významnejším 

vlastníkom patril aj šľachtický rod Radvanských, ktorý v minulosti vlastnil v B. Bystrici rozsiahlu knižnicu (malá časť z nej tvorí 8 % 

fondu HKD).  Do tejto výnimočnej knižnej zbierky s najvyšším stupňom ochrany patria predovšetkým slovaciká vydané v B. Bystrici, 

B. Štiavnici, Bratislave, Trnave, Ružomberku, Martine, L. Mikuláši, Levoči, Rožňave, Skalici, Nitre a Púchove. 

Zastúpené sú tu diela Jozefa Ignáca Bajzu, Ladislava Bartolomeidesa, Mateja Bela, Antona Bernoláka, Jána Bottu, Pavla 

Dobšinského, Mikuláša Dohnanyho, Samuela Ferjenčíka, Maximiliána Hella, Martina Hattalu, M. M. Hodžu, Jána Hollého, P. O. 

Hviezdoslava, J. M. Hurbana, Jána Chalupku, Štefana Katonu, Adama Františka Kollára, Jána Kollára, Jana Korabinského, Karola 

Kuzmányho, Andreja Radlinského, Jana Seberínyho, Karola Solanu, Ľudovíta Štúra, Bohuslava Tablica, Jána Turzu a ďalších. Bohato 

je zastúpená produkcia domácich – banskobystrických tlačiarov. Zahraničné vydavateľské centrá sú zastúpené produkciou z 

Maďarska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Holandska, Talianska, Francúzska, Anglicka, Rumunska, Poľska a Čiech. 

 

Výskumné úlohy LHM: 

 

Tradície bábkarstva v banskobystrickom regióne - pokračovanie (Mgr. M. Lásková) 

Čiastkové úlohy: Karel Hejcman – výtvarník v Krajskom  bábkovom  divadle v Banskej Bystrici, Štefan Šmihla – bábkoherec, 

dramatik a dramaturg rozhlasu 

– Výstup: Karel Hejcman – akvizícia 189 zbierkových predmetov 

– Výstup: Získavanie informácií o dramatikovi, hercovi Štefanovi Šmihlovi a o jeho manželke bolo vzhľadom na 

protipandemické opatrenia realizované formou telefonického rozhovoru. Informácie boli použité v článku k nedožitým 80. 

narodeninám herečky Márie Šmihlovej (viď súpis publikovaných príspevkov). 

Beatová hudba v Banskej Bystrici (Mgr. I. Šimig) 

Čiastková úloha: dokumentácia:oblasti Bigbítových omší, súborov v katedrálnom chráme v B. Bystrici Richard Lačný, Banská 

Bystrica; osobností beatovej hudby v B. Bystrici, súbor The Duncans Jozef „Yesmaj“ Lavička, Lučenec; výroby ľudových hudobných 

nástrojov – Ľubomír Párička –gajdy, fujara, Pavel Ferdinandy – kuľagy, hrky 
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 Výstup: Príspevok pod názvom Po stopách banskobystrického bigbítu prezentovaný na muzikologickej konferencii. 

 Výstup: Dokumentácia výroby ľudových hudobných nástrojov nerealizovaná z dôvodu pandemických opatrení. 

Osobnosti v múzeu (Mgr. S. Šváčová, PhD.) 

Čiastková úloha: Jozef Murgaš 

 Výstup: Kapitola Jozef Murgaš v monografii obce: Osobnosti Tajova a Jabríkovej. 

Pavel Hrúz (Mgr. S. Šváčová, PhD.) 

– Výstup: Výstava a edičný titul Pavel Hrúz – solitér novodobej slovenskej literatúry : výber zo zbierok Literárneho 

a hudobného múzea v Banskej Bystrici. 

 

Výskumné úlohy oddelenia výskumu a bibliografie: 

 

Bibliografický systém národného odboja a SNP 

Čiastková úloha: Slovenská republika 1939 – 1945 (PaedDr. I. Očenáš, Ing. arch. R. Udžan, PhD.) 

 Výstup: Do elektronickej databázy KIS3G bolo spracovaných 14 bibliografických záznamov. 

Osobnosť Ladislava Balleka (PaedDr. I. Očenáš, PhD., Ing. I. Poláková, PhD.) 

 Výstup: Ladislav Ballek (2. 4. 1941 - 15. 4. 2014) : personálna bibliografia. Bibliografická časť publikácie obsahuje 734 

bibliografických záznamov. 

 Ďalším výstupom malo byť slávnostné uvedenie publikácie do života, vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa 

neuskutočnilo. 

Miloš Kovačka – aristokrat ducha ( Ing. I. Poláková, PhD.) 

 Výstup: Miloš Kovačka – aristokrat ducha : zborník príspevkov k nedožitým 80. narodeninám doc. PaedDr. Miloša Kovačku, 

CSc. Príspevky sú zamerané na tri základné oblasti činnosti M. Kovačku: ako bibliografa, literárneho, kultúrneho a cirkevného 

historika; pedagóga; redaktora a organizátora. Tieto tri základné oblasti svojimi erudovanými referátmi vyplnilo 22 

popredných bibliografov, knihovníkov, informatikov, knihovedcov, kultúrnych historikov, spisovateľov, publicistov a 

knižných grafikov zo Slovenska i z Čiech, dlhoročných blízkych spolupracovníkov a súčasne priateľov Miloša Kovačku. 
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Ota Plávková – Nič neodvolám! (Mgr. M. Várošík, Ing. I. Poláková, PhD.) 

 Výstup: spracovanie a vydanie publikácie spojenej s bibliografiou v spolupráci s RTVS, pri príležitosti nedožitých 95.  

narodenín Oty Plávkovej (1926-2002), legendárnej novinárky, redaktorky banskobystrického štúdia Čs. rozhlasu. Výberová 

personálna bibliografia Oty Plávkovej zahŕňa 122 bibliografických záznamov z rozmedzia rokov 1952 – 1991. 

 Krst publikácie sa uskutočnil dňa 20. augusta 2021 v Spoločenskej sále ŠVK BB. 

 

Bibliografia na prelome storočí na Slovensku (po roku 1989) (Ing. Ivana Poláková, PhD.) 

Čiastková úloha: Biografický výskum osobností s väzbou na bibliografickú činnosť na Slovensku po roku 1989. 

 Výstup: aktualizácia 25 hesiel bibliografov, pôsobiacich na Slovensku po roku 1989 

 

Dejiny knižnej kultúry (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. M. Danková, PhD.) 

Čiastková úloha: Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica 

 Výstup: Výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice a fondu starých 

a vzácnych dokumentov ŠVK BB. Do databázy KIS3G bolo spracovaných 371 knižničných jednotiek z fondu Seminárnej 

knižnice Banskobystrického biskupstva a fondu starých a vzácnych dokumentov ŠVK BB. 

Čiastková úloha: Dejiny školských knižníc na Slovensku  (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. M. Danková, PhD.) 

 Výstup: Výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice. Do databázy KIS3G 

bolo spracovaných 40 knižničných jednotiek z fondu Seminárnej knižnice Banskobystrického biskupstva. 

Čiastková úloha: Príprava katalógu starých a vzácnych tlačí ŠVK (Mgr. M. Bôbová, PhD., Mgr. M. Danková, PhD.) 

 Výstup:  Pripravovaná reprezentatívna publikácia bude prezentovať fotograficko-textovou formou 392 najvzácnejších titulov 

z fondu ŠVK BB v roku 2021 vyhlásených MK SR za historické knižničné dokumenty. Bude obsahovať odborné štúdie, 

bohatý fotografický materiál aj bibliografický katalóg tlačí. Bude určená pre odbornú aj širokú verejnosť. V r. 2021 bolo 376 

kníh označených exlibrisom. 

Program regionálnej retrospektívnej bibliografie ( Ing. arch. R. Udžan, PhD.) 

Čiastková úloha: Pamäť mesta Banská Bystrica 

 Výstup: Celkovo bolo do databázy Pamäť mesta vložených 120 bibliografických záznamov. 
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Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti) (PhDr. B. Snopková, PhD., Ing. arch. R. Udžan, PhD., Ing. I. Poláková, PhD.) 

Čiastková úloha: TLib – Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania  

 Výstup: recenzovaný zborník príspevkov z 20. ročníka odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov 

obsahuje 20 príspevkov, je doplnený abstraktmi a stručnou profesijnou biografiou autorov aj v anglickom jazyku. Určený je 

pre knihovníkov a knižnično-informačných špecialistov. 

 Ďalším výstupom bol odborný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil hybridným spôsobom v dňoch 8. – 9. 6. 

2021 v Spoločenskej sále ŠVK BB. 

 

CIEĽ:  Spolupracovať na 2 vedeckovýskumných projektoch. 

PLNENIE: Literárne a hudobné múzeum spolupracovalo so Zväzom múzeí na Slovensku na vedeckovýskumnom projekte 

Museologica literaria. 

  ŠVK BB spolupracuje na APVV projekte Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom 

systému automatickej transkripcie historických rukopisov (číslo projektu: APVV-19-0456) vypracovaný v spolupráci s 

Filozofickou fakultou UMB, ktorý sa bude riešiť 4 roky. 

 

V roku 2021 pokračovala spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici na projekte Inovatívne sprístupnenie písomného 

dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov (APVV-19-0456, skr. SKRIPTOR), 

ktorý podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Jeho zodpovedným riešiteľom je doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD., prodekan pre 

vedeckovýskumnú činnosť Filozofickej fakulty UMB. Na projekte sa podieľa kolektív historikov a knihovníkov z oboch inštitúcií, za 

ŠVK BB , sú nimi: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., PhDr. Blanka Snopková, PhD., Ing. Ivana Poláková, PhD., a Mgr. Mária 

Bôbová, PhD. Projekt nadväzuje na úspešný európsky vedecký projekt READ (2016 – 2019) s cieľom aplikovať na Slovensku 

výsledky najnovších technologických inovácií a poznatkov o efektívnom prístupe k písanému dedičstvu. Základný výskum prebieha 

prostredníctvom platformy Transkribus založenej na metódach umelej inteligencie a strojového učenia. Našou snahou je manuálnu 

transkripciu dokumentov nahradiť automatickým textovým rozpoznávaním. V praxi to predstavuje hlavne trpezlivé školenie a 

trénovanie systému s cieľom vytvoriť funkčný model pre špecifický rukopis alebo zbierku. Celý projekt zahŕňa široké spektrum 

činností, od výskumu a digitalizácie dokumentov cez automatickú transkripciu až po uchovávanie a sprístupnenie písomného 

dedičstva. 

Niekoľkoročný projekt je rozdelený do štyroch etáp s plánovaným ukončením v roku 2024. V súčasnosti sme vo fáze prechodu z prvej 

(Analýza stavu poznania a prieskum zdrojov) do druhej etapy (Implementácia a zefektívnenie platformy Transkribus). Jednotliví 
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riešitelia si zvolili výskumné témy, k nim prislúchajúce rukopisné zbierky a prostredníctvom školení a samoštúdia sa oboznámili so 

systémom Transkribus. Druhá, najdlhšie trvajúca etapa zahŕňa viaceré kroky od heuristiky cez digitalizáciu a tvorbu modelov až po 

hodnotenie efektívnosti automatickej transkripcie, pričom program sa podľa tréningového súboru učí vzory písma a slov. Výsledok 

transkripcie je potom viditeľný a zhodnotený na testovacom datasete. Ak je uspokojivý, možno automaticky transkribovať ďalšie 

súbory alebo celú zbierku. Automatická transkripcia ďalej slúži na vedecké editovanie, v ktorom je možné text korigovať, explicitne 

pridávať ďalšie dáta, kontextové informácie, dešifrovať dáta, tagovať, pridávať poznámky, metadáta, anotácie, opravovať diakritiku, 

skratky a pod. 

V ŠVK BB sa úvodné kroky v tejto etape vykonávali na rukopisnej zbierke Collectanea z pozostalosti evanjelického kňaza, 

prekladateľa a náboženského spisovateľa Martina Laučeka (1732 – 1802), ktorú tvorí 22 zv. materiálu obsahujúceho cenné informácie 

najmä pre dejiny evanjelickej cirkvi a na rukopisnej zbierke archeológa, geológa, botanika a kňaza Andreja Kmeťa (1841 – 1907), 

ktorý sa podieľal na vzniku Slovenskej učenej spoločnosti v Martine. Okrem iného založil cirkevnú knižnicu, čitateľský spolok, 

ovocinársky spolok. Práca doteraz spočívala v pozornom a veľmi presnom prepisovaní najmä rukopisnej korešpondencie v editore 

podľa riadkov. Ľahšie i ťažšie čitateľné texty v slovenskom, nemeckom, maďarskom ale hlavne v latinskom jazyku sa prepisujú podľa 

súdobého jazykového úzu a gramatiky, aj s chybami. Zároveň pristupujeme (zahrňujúc digitalizáciu a segmentáciu) k rozpracovaniu 

ďalšej výskumnej témy, tentoraz z oblasti dejín knižnej kultúry. V rámci projektu sa chceme zamerať aj na výskum rukopisných 

knižničných katalógov na príklade katalógu knižného fondu Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Banskej Bystrici. 

Dokument s názvom Elenchus librorum z 19. storočia obsahuje nielen dva katalógy knižnice, ale i prírastkové zoznamy dvoch 

významnejších akvizícií a výpožičný katalóg knižnice. 

Na primárny výskum prameňov nadviažu v ďalších rokoch posledné dve etapy, prostredníctvom ktorých odborníci na základe syntézy 

a analýzy dosiahnutých výsledkov zhodnotia stav poznania problematiky formou konferencie a vydaním publikácií. 

Svoje nové poznatky sme odprezentovali: 

– na vedeckej konferencii NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS... (knižná kultúra – osobnosti – školský život), ktorá sa 

uskutočnila dňa 7. júna 2021 a organizovala ju  ŠVK v Prešove online formou.  Interdisciplinárna vedecká konferencia sa 

usporiadala pri príležitosti pripomenutia si udalostí spojených s Memorandom národa slovenského (1861), ktoré zachytili aj 

problematiku kultúrnych požiadaviek, otázky slovenského jazyka a jeho používania, ale aj školstvo. Odznel príspevok  

s názvom – Projekt Skriptor, keď stroj sa stáva žiakom (M. Bôbová). 

v občasníku ŠVK BB Knižničné noviny (4/2020) v článku: Zapojenie knižnice do nového výskumného projektu (M. Bôbová). 
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CIEĽ:  Autorsky zabezpečiť 50 diel najmä z oblasti knižničnej a informačnej vedy, múzejníctva, vedno-odborovej, 

personálnej a regionálnej bibliografie a biografistiky, vrátane výstav v nadväznosti na vedeckovýskumnú 

činnosť a 5 edičných titulov 

PLNENIE: Celkovo bolo uverejnených 237 publikačných výstupov (viď. Zoznam publikačnej činnosti, s. 50 – 72). Tlačou vyšlo 7 

edičných titulov (viď. Edičná a vydavateľská činnosť, s. 72 – 74). 

Odborní zamestnanci prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti na domácich a zahraničných podujatiach, publikovali 

monografie, odborné štúdie, články, recenzie, boli zostavovateľmi vedeckých a odborných zborníkov, bibliografií, a i. 

 

Zoznam publikačnej činnosti 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Ženské autorky a spisovateľka Hana Gregorová v zbierkach Literárneho a hudobného múzea v Banskej 

Bystrici. In: Acta musei nationalis Pragae - historia, 2021, roč. 75, č. 3-4. ISSN 2570-6845. 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5) 

 OČENÁŠ, Ivan. Jazykové učebnice a príručky v kontexte personálnej bibliografie jazykovedca Jozefa Mistríka. In: Jazyk, 

učebnice a literatúra v dejinách Slovenska (školstvo – knižná kultúra – osobnosti) : zborník z interdisciplinárnej vedeckej 

konferencie usporiadanej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka 20. a 21. februára 2020 v Prešove. Prešov: 

Štátna vedecká knižnica, 2021, s. 110-120. 

 PAĽKOVÁ, Eva. Dezinformácie a kritické myslenie v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. In: Ivana Poláková a 

Rastislav Udžan, eds. Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania: zborník príspevkov z 20. ročníka odborného seminára pre 

knihovníkov a informačných špecialistov. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2021, s. 183-196. 

ISBN 978-80-8227-077-8. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Výnimočná žena – Želmíra Tarcalová rod. Gulisová (110. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia). In: 

Jazyk, učebnice a literatúra v dejinách Slovenska (školstvo – knižná kultúra – osobnosti) : zborník z interdisciplinárnej 

vedeckej konferencie usporiadanej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka 20. a 21. februára 2020 v 

Prešove. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2021, s. 178-186. 

 ŠIMIG, Imrich. Po stopách banskobystrického bigbítu. In: Edita BUGALOVÁ, ed. Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké 

osobnosti malých dejín, Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské 

národné múzeum – Hudobné múzeum, 2021, s. 335 – 347. ISBN 978-80-8060-366-3. 
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 UDŽAN, Rastislav. Mesto ako živá knižnica poznania. In: Ivana Poláková a Rastislav Udžan, eds. Knižnica ako báza 

neformálneho vzdelávania: zborník príspevkov z 20. ročníka odborného seminára pre knihovníkov a informačných 

špecialistov. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2021, s. 133-142.  ISBN 978-80-8227-077-8. 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (20) 

 OČENÁŠ, Ivan. Zvukové a hláskové jednotky reči. In: Július LOMENČÍK a Annamária GENČIOVÁ. Jazyk 

a dorozumievanie. Martin: Matica slovenská, 2020, s. 14-15. ISBN 978-80-8128-267-6. 

 OČENÁŠ, Ivan. Hláskové zmeny. In: Július LOMENČÍK a Annamária GENČIOVÁ. Jazyk a dorozumievanie. Martin: Matica 

slovenská, 2020, s. 20-21. ISBN 978-80-8128-267-6. 

 OČENÁŠ, Ivan. Zanikanie a vznikanie hlások v slovách. In: Július LOMENČÍK a Annamária GENČIOVÁ. Jazyk 

a dorozumievanie. Martin: Matica slovenská, 2020, s. 30-31. ISBN 978-80-8128-267-6. 

 OČENÁŠ, Ivan. Kultivované hovorenie. In: Július LOMENČÍK a Annamária GENČIOVÁ. Jazyk a dorozumievanie. Martin: 

Matica slovenská, 2020, s. 68-69. ISBN 978-80-8128-267-6. 

 OČENÁŠ, Ivan. Medzera v interpunkcii 1. In: Július LOMENČÍK a Annamária GENČIOVÁ. Jazyk a dorozumievanie. 

Martin: Matica slovenská, 2020, s. 112-113. ISBN 978-80-8128-267-6. 

 OČENÁŠ, Ivan. Medzera v interpunkcii 2. In: Július LOMENČÍK a Annamária GENČIOVÁ. Jazyk a dorozumievanie. 

Martin: Matica slovenská, 2020, s. 114-115. ISBN 978-80-8128-267-6. 

 OČENÁŠ, Ivan. Medzera v interpunkcii 3. In: Július LOMENČÍK a Annamária GENČIOVÁ. Jazyk a dorozumievanie. 

Martin: Matica slovenská, 2020, s. 116-117. ISBN 978-80-8128-267-6. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Maximilán Hell. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  I. Diel (815-

1899). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2018, s. 114-115. ISBN 978-80-973061-1-3. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Chatam Sofer. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  I. Diel (815-

1899). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2018, s. 140-141. ISBN 978-80-973061-1-3. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Rudolf Laban. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  I. Diel (815-

1899). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2018, s. 326-327. ISBN 978-80-973061-1-3. 
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 POLÁKOVÁ, Ivana. Rudolf Viest In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  I. Diel (815-

1899). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2018, s. 372-373. ISBN 978-80-973061-1-3. 

  POLÁKOVÁ, Ivana. Jan Dopjera. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  I. Diel (815-

1899). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2018, s. 392-393. ISBN 978-80-973061-1-3. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Gejza Vámoš. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  II. Diel 

(1900-1927). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2021, s. 32-33. ISBN 978-80-973061-2-0. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Eugen Rosenberg. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  II. Diel 

(1900-1927). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2021, s. 90-91. ISBN 978-80-973061-2-0. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Ivan Getting. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  II. Diel 

(1900-1927). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2021, s. 146-147. ISBN 978-80-973061-2-0. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Ladislav Mňačko. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  II. Diel 

(1900-1927). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2021, s. 266-267. ISBN 978-80-973061-2-0. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Ladislav Strang. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  II. Diel 

(1900-1927). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2021, s. 278-279. ISBN 978-80-973061-2-0. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Otto Smik. In: Peter KRŠÁK. Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu - Dějiny Sebevědomí – 

Diplomaté bez pasu - československé osobnosti, ktoré dobyli svet – československé osobnosti, které dobyly svět -  II. Diel 

(1900-1927). Bratislava: Artforum 21 Slovakia, s.r.o., 2021, s. 342-343. ISBN 978-80-973061-2-0. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Osobnosti Tajova a Jabríkovej. In: SKLENKA, Vladimír a kolektív. Tajov a Jabríková : monografia. 

Tajov: Obecný úrad, 2021, s. 205 – 238. ISBN 978-80-57-1451-5. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Spomienky Tajovčanov a Jabríkovčanov. In: SKLENKA, Vladimír a kolektív. Tajov a Jabríková : 

monografia. Tajov: Obecný úrad, 2021, s. 185 - 198. ISBN 978-80-57-1451-5. 
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BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6) 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Odišiel Július Vanovič – Turčan telom a dušou. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť 

viac [online]. 2021, roč. 28 (1-2), s. 14-16 [cit. 2021-02-09]. Praha: DOMUS. ISSN 1213-0249. Dostupné z: 

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_01_02_2021.pdf 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Miroslav Tuma - milovník a zástanca Martina. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac 

[online]. 2021, roč. 28 (4), s. 10-11 [cit. 2021-04-09]. Praha: DOMUS. ISSN 1213-0249. Dostupné z: 

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_04_2021.pdf 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. a jeho nedožité deväťdesiatiny. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o 

sebe vedieť viac [online]. 2021, roč. 28 (6), s. 26-28 [cit. 2021-07-09]. Praha: DOMUS. ISSN 1213-0249. Dostupné z:  

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_6_2021.pdf 

 POLÁKOVÁ, Ivana.  Matica v srdci, srdce v Matici – krédo Tomáša Winklera. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe 

vedieť viac [online]. 2021, roč. 28 (9), s. 12-13 [cit. 2021-07-09]. Praha: DOMUS. ISSN 1213-0249. Dostupné z: 

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_09_2021.pdf 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Je čas ešte slnečný, cítiť už závan jesene. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac 

[online]. 2021, roč. 28 (11), s. 17-19 [cit. 2021-11-11]. Praha: DOMUS. ISSN 1213-0249. Dostupné z: 

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_11_2021.pdf 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Želmíra Gašparíková – naša knihovníčka a bibliografka. In: Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe 

vedieť viac [online]. 2021, roč. 28 (12), s. 29-30 [cit. 2021-12-12]. Praha: DOMUS. ISSN 1213-0249. Dostupné z:  

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_12_2021.pdf 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (7) 

 BÔBOVÁ, Mária a Monika DANKOVÁ. Zakázané knihy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. In: Knižnica 

[online]. 2021, roč. 22, č. 1, s. 49-55.[cit. 2021-05-07]. ISSN 1336-0965. Dostupné z: https://www.snk.sk/sk/59-edicna-

cinnost/1534-archiv-kniznica-2021.html 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Nové knižničné publikácie z produkcie ŠVK Banská Bystrica. In: Knižnica [online]. 2021, roč. 22, č. 2, 

s. 99-103 [cit. 2021-07-07]. ISSN 1336-0965. Dostupné z: https://www.snk.sk/sk/59-edicna-cinnost/1534-archiv-kniznica-

2021.html 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Ján Agnet – jeden z prvých veľkých znalcov historických knižných fondov na Slovensku. In: Bulletin 

Slovenskej asociácie knižníc, 2021, roč. 29, č. 1, s. 47-51. ISSN 1335-7905. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Altánok snov Ondreja Čiliaka. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2021, roč. 29, č. 2, s. 49-52. 

ISSN 1335-7905. 

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_01_02_2021.pdf
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 POLÁKOVÁ, Ivana. Jubilejný XX. ročník Tlibu je za nami. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2021, roč. 29, č. 3, s. 32-

27. ISSN 1335-7905. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Nech žije jubilantka! In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2021, roč. 29, č. 3, s. 38-41. ISSN 1335-

7905. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Zo srdca úprimného In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2021, roč. 29, č. 4, s. 38-44. ISSN 1335-

7905. 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 

 KATUŠČÁK, Dušan. Oponentní posudek ke Strategii digitalizace a digitálního zpřístupňování kulturního dědictví 

Moravskoslezského kraje na léta 2022-2031. Zpracovatel: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková 

organizace. Verze 1.0; 6. 5. 2021. 11 s. [Recenze 18 s. Vyžiadala riaditeľka SVKOS Dr. Libuše Foberová, PhD.] 

 KATUŠČÁK, Dušan. Odborné stanovisko k možným nezrovnalostiam v spojitosti s publikáciami niektorých zamestnancov 

UMB v Banskej Bystrici. Vyžiadaná expertíza k problematike plagiátorstva. 31 s. Vyžiadal prodekan pre výskum doc. I. Nagy. 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) 

 KATUŠČÁK, Dušan. Sto rokov verejnej knižnice v Topoľčanoch v storočnej histórii slovenského knihovníctva. In: Sto rokov 

knižnice v Topoľčanoch: pamätnica k výročiu založenia knižnice. 1. vyd. Topoľčany: Tribečská knižnica, 2021. ISBN 978-80-

88761-67-9. [v tlači]. 

 KATUŠČÁK, Dušan. Cesta ku kvalitatívnemu vyjadreniu tvorivého podielu osôb vo vede a výskume prostredníctvom 

implementácie taxonómie CRediT. In Knihovna. Knihovnická revue, 2021, roč. 32, č. 2, s. 57-64, ISSN 1801-3252. 

 VRANOVÁ, Jana, Róbert Címer. Virtuálny Týždeň slovenských knižníc 2021 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. 

In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2021, roč. 29, č. 2, s. 17-22. ISSN 1336-0965. 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (5) 

 OČENÁŠ, Ivan. Ladislav Ballek : personálna bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2021. 144 s. ISBN 978-

80-8227-008-5. (Osobnosti ; zv. 25). 

 POLÁKOVÁ, Ivana a Augustín MAŤOVČÍK. Mišo Kováč Adamov : personálna bibliografia. Martin, 2021. 193 s. ISBN 978-

80-570-2649-5. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Miloš Kovačka – aristokrat ducha : zborník príspevkov k nedožitým 80. narodeninám doc. PaedDr. 

Miloša Kovačku, CSc. – bibliografa, literárno-kultúrneho a cirkevného historika, pedagóga a redaktora. Banská Bystrica: 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2021. 192 s. ISBN 978-80-8227-006-1. 
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 POLÁKOVÁ, Ivana a Rastislav UDŽAN. Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania : zborník príspevkov z 20. ročníka 

odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov, ktorý sa konal dňa 8. - 9. júna 2021. Banská Bystrica: 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2021. 204 s. ISBN 978-80-8227-007-8. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Konečná, vystupovať! Miroslav Tuma : vydané pri príležitosti 150. výročia príchodu prvého vlaku 

parostrojnej prevádzky z Popradu do Vrútok a autorovej deväťdesiatky (*17. január 1931). Martin, vydané súkromnou tlačou. 

115 s. ISBN 978-80-570-2872-7. 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (152) 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh I. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 11. 3. 2021. © 

2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/pcb.2544574822355784/2544574692355797/?type=3&theater 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh II. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 18. 3. 2021. 

© 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/a.1013205802159368/2551825504964049/?type=3&theater 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh III. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 25. 3. 2021. 

© 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/a.359447567535198/2558040687675864/?type=3&theater 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh IV. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 1. 4. 2021. © 

2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/pcb.2565426573603942/2565428686937064/?type=3&theater 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh V. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 8. 4. 2021. © 

2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/pcb.2572401379573128/2572401082906491/?type=3&theater 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh VI. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 15. 4. 2021. 

© 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/pcb.2579076798905586/2579076618905604/?type=3&theater 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh VII. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 22. 4. 2021. 

© 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/pcb.2579077932238806/2579077598905506/?type=3&theater 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh VIII. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 29. 4. 

2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z:  https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/photos/a.359447567535198/2579078748905391/?type=3&theater 

https://sk-sk.facebook.com/354240281389260/photos/pcb.2544574822355784/2544574692355797/?type=3&theater
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https://sk-sk.facebook.com/354240281389260/photos/a.359447567535198/2579078748905391/?type=3&theater
https://sk-sk.facebook.com/354240281389260/photos/a.359447567535198/2579078748905391/?type=3&theater
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 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – IX. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 06.5. 2021. 

© 2021 Facebook [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-

kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici- 354240281389260/photos/pcb.2598873636925902/2598873490259250/ 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – X. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 13.5. 2021. 

© 2021 Facebook [cit. 2021-06-30. Dostupné z: https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-

kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici- 354240281389260/photos/pcb.2605287376284528/2605287206284545/ 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – XI. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 20.5. 2021. 

© 2021 Facebook [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-

kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici- 354240281389260/photos/pcb.2612090058937593/2612089712270961/ 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – XII. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 27.5. 

2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-

kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici-354240281389260/photos/pcb.2612201218926477/2612200528926546/ 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – XIII. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 08.  6. 

2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2622378574575408&id=354240281389260 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – XIV. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 10. 6. 

2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2622380081241924&id=354240281389260 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – XV. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 17. 6. 

2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2637286659751266&id=354240281389260 

 BÔBOVÁ, Mária. Odkrývanie minulosti starých kníh – XVI. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 24. 6. 

2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-

kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici-354240281389260/photos/pcb.2641969662616299/2641969339282998/ 

 BÔBOVÁ, Mária. Knižnica z druhej strany pultu online – časť 5 - Oddelenie výskumu a bibliografie – Librarium. In: Štátna 

vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 5. 3. 2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: https://sk-

sk.facebook.com/354240281389260/videos/879250955968972/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card 

https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici-
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https://sk-sk.facebook.com/354240281389260/videos/879250955968972/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://sk-sk.facebook.com/354240281389260/videos/879250955968972/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card


   Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 

 

57 

 

 BÔBOVÁ, Mária. Knižnica z druhej strany pultu online – časť 5 - Oddelenie výskumu a bibliografie – Študovňa starých a 

vzácnych dokumentov. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 5. 3. 2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. 

Dostupné z: 

https://www.facebook.com/354240281389260/videos/141077184473959/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card 

 BÔBOVÁ, Mária. Knižnica z druhej strany pultu online – časť 5 - Oddelenie výskumu a bibliografie, 2021. In: Facebook 

[online]. 05-03-2021 [cit. 2021-05-11]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/354240281389260/videos/266969384888756/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card 

 BÔBOVÁ, Mária. Zakázané knihy : rozhovor s Marcelom Pálešom. In: Rádio Regina Stred. Odvysielané 17.11.2021, 11.05-

12.00 h. 

 DANKOVÁ, Monika. Osudy zakázaných kníh – prednáška v rámci online Týždňa slovenských knižníc. In: Štátna vedecká 

knižnica v Banskej Bystrici [online]. 2. 3. 2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-05-11]. Dostupné z : 

https://www.facebook.com/354240281389260/videos/167829575002036 

 DANKOVÁ, Monika. Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu. In: Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici [online]. 16. 09. 2021. © 2021 Facebook [cit. 2021-12-27]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/354240281389260/photos/a.359447567535198/2718950098251588/ 
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 UDŽAN, Rastislav. Architektúra knižníc: knižnica Topolčianky. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 02-11-

2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2761908240622440&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Architektúra knižníc: knižnica Pélissanne In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 03-11-

2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2762836443862953&id=354240281389260 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2635714809908451&id=354240281389260
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 UDŽAN, Rastislav. Architektúra knižníc: knižnica Gundelsheim In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 29-

11-2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2786648261481771&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Architektúra knižníc: knižnica Douha In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 01-12-

2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2788969097916354&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Obec stavia. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 26-04-2021© 2021 Facebook [cit. 

2021-12-29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2589297841216815&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Knižný fond Štátnej vedeckej knižnice máme obohatený o nové publikácie k aktuálne prebiehajúcej 

výstave OBEC STAVIA. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 03-07-2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-

29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2624214117725187&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Medený hámor –významný kus histórie nášho mesta. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

[online]. 20-07-2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2669022596577672&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Medený hámor - výstava. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 24-09-2021© 2021 

Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2726302174183047&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Výstava Česká cena za architektúru 2021. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 06-10-

2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2736841689795762&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Deň architektúry. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 06-10-2021© 2021 Facebook 

[cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2736842086462389&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Architekt drsnej poetiky. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 18-11-2021© 2021 

Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2776918589121405&id=354240281389260 

 UDŽAN, Rastislav. Frico Motoška. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 03-12-2021© 2021 Facebook [cit. 

2021-12-29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2790291744450756&id=354240281389260 
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 UDŽAN, Rastislav. Architektúra Funkcionalizmu. In: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. 16-11-2021© 2021 

Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=5z86enqVaVA&t=2012s 

 UDŽAN, Rastislav. Laureátov Českej ceny za architektúru si pozriete v Banskej Bystrici : rozhovor s Martinom Uramom. In: 

RTVS Rádio Devín [online]. 21-10-2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-

dennik/271915/laureatov-ceskej-ceny-za-architekturu-si-pozriete-v-banskej-bystrici 

 UDŽAN, Rastislav.  Blíži sa Deň architektúry : rozhovor s Martinom Uramom. In: RTVS Rádio Devín [online]. 23-09-2021© 

2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/269086/blizi-sa-den-architektury 

 UDŽAN, Rastislav.  Aké sú ďalšie možnosti Medeného hámra v Banskej Bystrici : rozhovor s Martinom Uramom. In: RTVS 

Rádio Devín [online]. 15-07-2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-

dennik/262636/ake-su-dalsie-moznosti-medeneho-hamra-v-banskej-bystrici 

 UDŽAN, Rastislav. Obec stavia v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici : rozhovor s Martinom Uramom. In: RTVS 

Rádio Devín [online]. 20-05-2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-

dennik/257392/obec-stavia-v-statnej-vedeckej-kniznici-v-banskej-bystrici 

 UDŽAN, Rastislav. V čom nás môže inšpirovať nájomné bývanie vo Viedni : rozhovor s Petrom Dolníkom. In: RTVS Rádio 

FM [online]. 03-07-2021© 2021 Facebook [cit. 2021-12-29]. Dostupné z: https://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/261556/v-com-

nas-moze-inspirovat-najomne-byvanie-vo-viedni 

 UDŽAN, Rastislav. Kultúra SK : rozhovor s Gabrielou Piroškovou. In: RTVS [online]. 30-10-2021© 2021 Facebook [cit. 

2021-12-29]. Dostupné z: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/293514#1642 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (34) 

 BÔBOVÁ, Mária a Jana VRANOVÁ. Vo fonde knižnice je už viac ako 1000 pohľadníc. In: Knižničné noviny, 2021, roč. 22, 

č. 4, s. 10. ISSN 1335-6917. 

 BÔBOVÁ, Mária a Dušan JARINA, eds. Z kníh do pamäti : ex libris zo zbierok ŠVK a LHM [stolový kalendár]. Banská 

Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2021. 

 DANKOVÁ, Monika. Zakazovanie a vyraďovanie kníh v Banskej Bystrici. In: Bystrický permon, 2021, roč. XIX,  č. 2, s. 6-7. 

[online]. ISSN 2729-7977. © 2021 Bystrický permon [cit. 2021-07-11]. Dostupné z: https://www.permonrevue.sk/wp-

content/uploads/2021/06/BP-2021-02-tlac.pdf 

 DANKOVÁ, Monika a Mária BÔBOVÁ. Historické knižničné dokumenty v Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. In: 

Knižničné noviny, 2021, roč. 22, č. 3 (2021), s. 9. ISSN 1335-6917. 

https://www.youtube.com/watch?v=5z86enqVaVA&t=2012s
https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2021/06/BP-2021-02-tlac.pdf
https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2021/06/BP-2021-02-tlac.pdf
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 FILÍN, Peter. Spomienka na Eduarda Gregora, jednorukého rezbára z Tajova a mladšieho brata spisovateľa Jozefa Gregora 

Tajovského. In: Karmel, rádio Lumen, 2021, Banská Bystrica, [17. 10. 2021], 120 min. Dostupné na: 

https://www.lumen.sk/archiv-play/142286 

 FILÍN, Peter. Marína Pischlová - múza a inšpirácia pre najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete. In: Karmel, rádio Lumen, 2021, 

Banská Bystrica, [16. 05. 2021], 90 min. Dostupné na: https://www.lumen.sk/archiv-play/136828 

 HADOVÁ, Radka. 80. výročie Banskobystričana Honoráta Cotteliho. In: MY Banskobystrické noviny. 2021. ISSN 1335-8367. 

 HUŠLOVÁ, Zuzana. Osobnosti. JUDr. PhDr. Vladimír Oleríny, CSc. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2021. 1 

zložený list. 

 KATUŠČÁK, Dušan. Pochybná hodnota za veľa peňazí? In: Kultúrny kyslík, 2021, roč. 8, č. 2, s. 14-17. ISSN 1339-6919. 

Dostupné z: http://ikp.sk/pochybna-hodnota-za-vela-penazi/  

 KATUŠČÁK, Dušan. Oponentský posudok dizertačnej práce. [MRÁZOVÁ, Alexandra: Literárny život na Slovensku pred a 

po roku 1989. [dizertačná práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra knižničnej a informačnej 

vedy. Školiteľ: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. Komisia pre obhajoby: Knižničná a informačná veda. Stupeň odbornej 

kvalifikácie: PhD. v odbore knižničná a informačná veda. Bratislava: FiF UK, 2021. 131 s.]. [Posudok 7 s.]. 

 LÁSKOVÁ, Mária. Mária Šmihlová: Od princeznej k charakterovým úlohám. In: MY Banskobystrické noviny, 2021, roč. 30, č. 

11, s. 8. ISSN 1335-8367. 

 LÁSKOVÁ, Mária. Jozef Mokoš – k životnému jubileu. In: Knižničné noviny, 2021, roč. XXII, č. 1, s. 6 – 7. ISSN 1335-6917. 

 LÁSKOVÁ, Mária. Jozef Mokoš a Banská Bystrica. In: Bystrický permon, 2021, roč. 19, č. 2, s. 14 – 15. ISSN 2585-9420. 

 LÁSKOVÁ, Mária. Soňa Šváčová - jubilujúca osobnosť Literárneho a hudobného múzea. In: Knižničné noviny, 2021, roč. 

XXII, č. 4, s. 11., ISSN 1335-6917. 

 LAŠÁKOVÁ, Jana. Úspešné leto v pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského. In: Knižničné noviny, 2021, roč. XXII, č. 3, 

s. 5., ISSN 1335-6917. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Tri výročia v Žabokrekoch. In: Jaskyne a hory 2020 : regionálna ročenka Žilinského kraja, 2021, roč. 

XII, s. 118-122. ISBN 978-80-973213-3-8. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Športoví veteráni Turca. In: Jaskyne a hory 2020 : regionálna ročenka Žilinského kraja, 2021, roč. XII, 

s. 113-115. ISBN 978-80-973213-3-8. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Miroslav Tuma, jeden z mála súčasných slovenských polyhistorov, oslávil  90 rokov. In: Knižničné 

noviny, 2021, roč. 22, č. 1, s. 10-11. ISSN 1335-6917. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Človek napĺňa roky : prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.  a jeho nedožité deväťdesiatiny. In: Knižničné noviny, 

2021, roč. 22, č. 2, s. 4-5. ISSN 1335-6917. 

 POLÁKOVÁ, Ivana. Jubilejný XX. ročník Tlibu za nami. In: Knižničné noviny, 2021, roč. 22, č. 3, s. 8. ISSN 1335-6917. 

https://www.lumen.sk/archiv-play/142286
https://www.lumen.sk/archiv-play/136828
http://ikp.sk/pochybna-hodnota-za-vela-penazi/
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 POLÁKOVÁ, Ivana. Spomienka na múzejníka a výtvarníka Rajmunda Laura.  In: Knižničné noviny, 2021, roč. 22, č. 4, s. 8. 

ISSN 1335-6917. 

 SCHOLTZOVÁ, Agáta. Ako uvariť vianočnú kapustnicu podľa receptu Terézie Vansovej. In: Bystrický PERMON. 2021, 

roč.XIX., č. 4, s. 1., 2585-9420. 

 SCHOLTZOVÁ, Agáta. Vianočná koleda pre Štefana Kosku. In: Bystrický PERMON, 2021, roč. XIX., č. 4, s. 2., ISSN 2585-

9420. 

 SCHOLTZOVÁ, Agáta. Vianočná kapustnica podľa receptu Terézie Vansovej. In: Knižničné noviny, 2021, roč. XXII, č. 4, s. 

4., ISSN 1335-6917. 

 SCHOLTZOVÁ, Agáta. Vianočná koleda pre Štefana Kosku. In: Knižničné noviny, 2021, roč. XXII, č. 4, s. 4., ISSN 1335-

6917. 

 ŠIMIG, Imrich. Duša Slováka o Vianociach. In: Knižničné noviny, 2021, roč. 22, č. 4, s. 3. ISSN 1335-6917. 

 ŠIMIG, Imrich. K 70. narodeninám Jevgenija Iršaia. In: Knižničné noviny, 2021, roč. 22, č. 1, s. 8. ISSN 1335-6917. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Jozef Gregor-Tajovský. In: Televízia Hronka, 2021. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Jozef Murgaš. In: Televízia Hronka, 2021. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Múzejné čriepky. In: BUDINSKÁ, Zuzana a kolektív. Juraj Sarvaš 90. Banská Bystrica: Akadémia umení 

v Banskej Bystrici - Fakulta dramatických umení, 2021, s. 112 – 114. ISBN 978-80-8206-043-3. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Pavel Hrúz ...v tom. In: Knižničné noviny, 2021, roč. , č. 2, s. 5. ISSN 1335-6917. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Jubilujúce osobnosti Literárneho a hudobného múzea. In: Knižničné noviny, 2021, roč. XXII, č. 2, s. 10 - 

11. ISSN 1335-6917. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Výtvarné diela Jozefa Murgaša zo zbierok múzea sú zreštaurované. In: Knižničné noviny, 2021, roč. XXII, 

č. 4, s. 5. ISSN 1335-6917. 

 ŠVÁČOVÁ, Soňa. Pavel Hrúz - solitér novodobej slovenskej literatúry : výber zo zbierok Literárneho a hudobného múzea. 

Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2021. ISBN 978-80-8227-009-2. 

 UDŽAN, Rastislav. 2021. Výstava Gemeinde baut (Obec stavia) : „architektúra bývania je vizitka spoločnosti“. In: Projekt, 

2021, roč. 63, č. 4, s. 115. ISSN 1335-2180. 

 VRANOVÁ, Jana. Život je zmena. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2021, roč. 29, č. 2, s. 47-48. ISSN 1336-0965. 

 

Edičná a vydavateľská činnosť 

V roku 2021 bolo tlačou vydaných 7 neperiodických edičných titulov (odborné publikácie, konferenčné aj nekonferenčné zborníky, 

personálne bibliografie, brožúry, informačné a propagačné materiály, stolový kalendár). Štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny. 
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Odborné publikácie, zborníky, personálne bibliografie (5) 

 Nič neodvolám! : novinárka Ota Plávková 1926 – 2002 / Michal Várošík ; bibliografiu zost. Ivana Poláková ; rec. Peter Jašek, 

Miroslav Debnár ; zodp. red. Blanka Snopková ; jazyková úprava Ivan Očenáš ; obálka a graf. úprava Peter Valach. – Banská 

Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2021. – 178, [2] s. : fotogr. – (Osobnosti ; zv. 23). – Bibliogr. odkazy. 

Reg. – ISBN 978-80-8227-005-4. 

 Ladislav Ballek : personálna bibliografia / zost. Ivan Očenáš ; štúdie nap. Kristína Krnová a Peter Cabadaj ; fotografia na 

obálke Pavel Kastl ; grafická úpr. Peter Valach. – 1. vyd.. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2021. – 144 s. : fotogr. 

– Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.. – ISBN 978-80-8227-008-5. – (Osobnosti ; zv. 25). 

 Miloš Kovačka – aristokrat ducha : zborník príspevkov k nedožitým 80. narodeninám doc. PaedDr. Miloša Kovačku, CSc. – 

bibliografa, literárno-kultúrneho a cirkevného historika, pedagóga a redaktora / zost. Ivana Poláková ; rec. Pavol Parenička, 

Imrich Nagy ; zodp. red. Blanka Snopková ; jazyková úprava Ivan Očenáš ; obálka a graf. úprava Peter Valach. Banská 

Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2021. – (Osobnosti ; zv. 24). – Reg. – 192 s. ISBN 978-80-8227-006-1. 

 Pavel Hrúz - solitér novodobej slovenskej literatúry : výber zo zbierok Literárneho a hudobného múzea / Soňa Šváčová. 

Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2021. ISBN 978-80-8227-009-2. 

 Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania : zborník príspevkov z 20. ročníka odborného seminára pre knihovníkov 

a informačných špecialistov, ktorý sa konal dňa 8. - 9. júna 2021 = The library as a base for non-formal education 

Proceedings of the 20th year of the seminar for professional librarians and information specialists, which took place on June 

8-9, 2021 / zost. Ivana Poláková, Rastislav Udžan; rec. Miroslav Tuma, Róbert Bakyta ; jazyková úprava Ivan Očenáš ; 

prekladatelia: Oľga Doktorová, Rastislav Udžan, Stanislava Šaffová, Zuzana Hušlová, Viktória Petrasová. Banská Bystrica : 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2021. – 204 s. : fotogr., obr. – Text v slovenčine a abstrakty aj v angličtine. – 

Bibliogr. odkazy. Pozn. Stručné biografie autorov. – ISBN 978-80-8227-007-8. 

Brožúry, informačné bulletiny (1) 

 Osobnosti. JUDr. PhDr. Vladimír Oleríny, CSc. / zost. Zuzana Hušlová ; jazyková korektúra Ivan Očenáš ; obálka a grafická 

úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2021. – (Malé bibliofílie ; 1/2021). – 1 zložený list. 
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Stolový kalendár (1) 

 Z kníh do pamäti 2022 – Ex libris zo zbierok ŠVK a LHM / zost. Mária Bôbová, Dušan Jarina ; zodp. red. Blanka Snopková ; 

fotogr. zbierkový fond Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ; graf. úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna 

vedecká knižnica, 2021 (Banská Bystrica : Biela hlina). 

Periodikum (1) 

 Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. – Č. 1 – 4/2021 

 

CIEĽ:  Pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických informácií spracovať 500 

dokumentov. 

PLNENIE: Spracovaných bolo 1 247 dokumentov.  
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4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

4.1 Plnenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a hospodárenie knižnice, vrátane informácie 

o vykonaných rozpočtových opatreniach 

 

Tab. č. 27: Rozpočet organizácie v porovnaní s rokom 2020         (eur) 

UKAZOVATEĽ 

SKUTOČNOSŤ 

2020 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

2021 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 

2021 

SKUTOČNOSŤ 

2021 

% 

ČERPANIA 

(4)/(3) 

INDEX 

(4)/(1) 

A 1 2 3 4 5 6 

Príjmy zo štátneho rozpočtu celkom, z toho: 1 740 914 1 459 160 1 582 443 1 582 443 100,00% 0,91 

310 Tuzemské bežné granty a transfery zo ŠR 1 739 414 1 459 160 1 579 443 1 579 443 100,00% 0,91 

320 Tuzemské kapitálové  granty a transfery 

zo ŠR 1 500   3 000 3 000 100,00%   

Vlastné príjmy, z toho: 66 549 80 685 67 865 66 186 97,53% 0,99 

210 Príjmy z vlastníctva majetku  19 211 19 395 16 695 15 966 95,63% 0,83 

220 Administratívne a iné poplatky 46 404 61 290 50 170 49 227 98,12% 1,06 

290 Iné nedaňové príjmy 934   1 000 993   1,06 

300 Granty a transfery  15 798   25 502 25 561 100,23% 1,62 

600 Bežné výdavky, z toho  1 806 300 1 539 845 1 674 089 1 669 799 99,74% 0,92 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 1 058 377 953 709 983 274 983 274 100,00% 0,93 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 382 369 345 553 357 024 357 024 100,00% 0,93 

630 Tovary a služby, z toho: 333 291 232 109 312 892 308 602 98,63% 0,93 

631 Cestovné náhrady 584 5 600 1 371 1 147 83,66% 1,96 

632 Energie, voda a komunikácia 68 957 68 700 79 067 79 053 99,98% 1,15 

633 Materiál 83 016 27 500 61 911 59 429 95,99% 0,72 

634 Dopravné 4 655 6 100 2 805 2 793 99,57% 0,60 

635 Rutinná a štandardná údržba 15 088 3 500 23 332 23 329 99,99% 1,55 

636 Nájomné za prenájom 32 844 32 844 32 844 32 844 100,00% 1,00 

637 Ostatné tovary a služby 128 147 87 865 111 562 110 007 98,61% 0,86 
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UKAZOVATEĽ 

SKUTOČNOSŤ 

2020 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

2021 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 

2021 

SKUTOČNOSŤ 

2021 

% 

ČERPANIA 

(4)/(3) 

INDEX 

(4)/(1) 

A 1 2 3 4 5 6 

640 Bežné transfery, z toho 32 263 8 474 20 899 20 899 100,00% 0,65 

642  Transfery jednotlivcom a nezisk. org. 32 187 8 398 20 823 20 823 100,00% 0,65 

649  Transfery do zahraničia 76 76 76 76 100,00% 1,00 

700 Kapitálové výdavky, z toho:  26 616 0 3 010 3 009 99,97% 0,11 

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 0 0 0 0     

716 Projektová dokumentácia 0 0 0 0     

717 Rekonštrukcia a modernizácia 25 116 0 0 0     

719 Ostatné kapitálové výdavky 1 500 0 3 010 3 009 99,97% 2,01 

Rozpočet celkom BV + KV 1 832 916 1 539 845 1 677 099 1 672 808 99,74% 0,91 

 

Údaje uvedené v tabuľke zahŕňajú všetky rozpočtové prostriedky knižnice (príspevok zo štátneho rozpočtu, vlastné zdroje, prioritné 

projekty a prostriedky z grantov a dotácií). 

 

4.1.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu 

 

Ministerstvo kultúry SR v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, vykonalo rozpis záväzných ukazovateľov 

rozpočtu nasledovne : 

Programová  štruktúra:  08S  Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 

08S 01  Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO 

08S 0105  Knižnice a knižničná činnosť 

Funkčná klasifikácia: 01.3.3.  Iné všeobecné služby 

    0.8.5.0  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 

Záväzné ukazovatele 

Bežné výdavky spolu- ekonomická klasifikácia (600)      1 459 160,00 eur 
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z toho: 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania (610)          953 709,00 eur 

 

Orientačný ukazovateľ 

 Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov      61 

 

Záväzné a orientačné ukazovatele štátneho rozpočtu určené knižnici rozpisom na rok 2021 boli v priebehu roka upravené 

rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa. Úprava výdavkov knižnice bola zo strany zriaďovateľa vykonaná 7 rozpočtovými 

opatreniami. Okrem toho boli počas roka vykonané rozpočtové opatrenia v pôsobnosti knižnice, ktorými sa realizovali len presuny 

medzi kategóriami bežných výdavkov a kapitálových výdavkov. 

 Rozpočtové opatrenie č. 1. – zo dňa  15. marca 2021 č. MK - 1804/2021-421/6610, ktorým sa upravil rozpočet bežných 

výdavkov na rok 2021 v kategórii 600 okrem kategórie 610. Finančné prostriedky boli účelovo určené na nasledovné prioritné 

projekty: 

 Prvok 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

 „Prezentácia výstupov vedeckého výskumu a edičná činnosť ŠVK v Banskej Bystrici“   7 000 eur 

 Prvok 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

 „Sprístupnenie digitálnej knižnice ŠVK v Banskej Bystrici a akvizícia knižničného fondu“  5 000 eur 

 Prvok 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

 „Ochrana knižničného fondu“          14 000 eur 

 „Oprava a modernizácia osobného výťahu v NKP Župný Dom“       5 000 eur 

 Prvok 08T 010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR 

„Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené 

a uchovávané zbierkové predmety LHM“          10 000 eur 
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– Rozpočtové opatrenie č. 2. – zo dňa 1. júna 2021, č. MK – 2686/2021-421/13503, rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 

2021. Finančné prostriedky boli účelovo určené na prioritný projekt: 

Investičná akcia IA 15 650 ŠVK BB –Akvizície zbierkových predmetov     3 000 eur 

  

– Rozpočtové opatrenie č. 3 - zo dňa 22. júna 2021 č. MK - 1804/2021-421/15048, ktorým sa zvyšuje záväzný ukazovateľ 

výdavkov na rok 2021 v kategórii 600 (okrem kategórie 610). Finančné prostriedky boli účelovo určené na prioritný projekt: 

Program 0EK 0I – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MK SR 

 „Zabezpečenie prevádzky informačného systému ŠVK JBB v zmysle zákona č. 65/2019 o informačných technológiách vo 

verejnej správe“           15 000 eur 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 4 – zo dňa 2. júla 2021 č. MK – 1804/2021-421/15974, ktorým sa zvýšil záväzný ukazovateľ 

bežných výdavkov na rok 2021 v kategórii 600 (okrem kategórie 610). Finančné prostriedky boli určené na nákup 

informačných technológií. 

Prvok 0EK 0I03 – Podporná infraštruktúra          13 920 eur 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 5 – zo dňa 2. septembra 2021 č. MK – 1804/2021-421/18936, ktorým sa upravujú záväzné 

ukazovatele výdavkov na rok 2021 v kategórii 600 (okrem kategórie 610). Finančné prostriedky boli účelovo určené na 

kompenzáciu výdavkov z dôvodu výpadku príjmov k 30. 6. 2021 v dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. 

Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť 

Zvýšenie bežných výdavkov (600)          12 820 eur 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 6 – zo dňa 17. decembra 2021 č. MK – 1804/2021-421/28646, ktorým sa upravujú záväzné 

ukazovatele výdavkov na rok 2021 v kategórii 610 a 620. Finančné prostriedky boli účelovo určené na plnenie Dodatku č. 1 ku 

Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na vyplatenie odmeny na úrovni 350 eur pre zamestnanca. 

Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť 

Zvýšenie výdavkov v kategórii 610          24 115 eur 
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Zvýšenie výdavkov v kategórii 620            8 428 eur 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 7 – zo dňa 21. decembra 2021 č. MK – 1804/2021-421/29009, ktorým sa upravujú záväzné 

ukazovatele výdavkov na rok 2021 v kategórii 630 – tovary a služby. Finančné prostriedky boli účelovo určené na akvizíciu 

kníh. 

Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť 

Zvýšenie výdavkov v kategórii 630          5 000 eur 

 

Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2021 

 Príspevok od zriaďovateľa – celkom              1 582 443 eur 

Bežné výdavky na činnosť spolu (600)            1 579 443 eur 

- z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)             977 824 eur 

Prvok 0EK                   28 920 eur 

Prioritné projekty – bežné výdavky spolu                   41 000 eur 

Kapitálové výdavky spolu (700)                    3 000 eur 

- z toho  prioritné projekty – kapitálové výdavky spolu         3 000 eur 

 

4.1.2 Plnenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  

 a) Prevádzková dotácia (bežný transfer) určená na krytie bežných výdavkov knižnice bola schválená na rok 2021 vo výške 

1 459 160 eur. Po zapracovaní rozpočtových opatrení prijatých v priebehu roka sa celkový príspevok zvýšil na 1 579 443 eur. Prehľad 

o jej čerpaní je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. č. 28: Prehľad čerpania záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu (bežné výdavky)     (eur)  

ZDROJ/PROGRAM//POLOŽKA 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 

2021 

UPRAVENÝ ROZPOČET 

2021 
ČERPANIE K 31.12.2021 

111  - bežné výdavky, z toho: 1 459 160 1 579 443 1 579 443 

610  Mzdy platy, služobné príjmy a OOV 953 709 977 824 977 824 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 345 553 355 367 355 367 

630  Tovary a služby 151 424 227 408 227 408 

640  Bežné transfery 8 474 18 844 18 844 

 
Graf č. 6: Štruktúra čerpania bežných výdavkov k 31.12.2021 

 
 

62%-ný podiel z príspevku zo štátneho rozpočtu  predstavovali výdavky na funkčné mzdy zamestnancov knižnice, ktorých štruktúra je 

nasledovná: 

– tarifné platy (koeficient rastu 0,94 oproti rovnakému obdobiu minulého roka, t.j. pokles)   733 710 eur 

– príplatky (koeficient rastu 0,68 oproti rovnakému obdobiu minulého roka, t.j. pokles)   137 848 eur 
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– odmeny (koeficient rastu 1,47 oproti rovnakému obdobiu minulého roka – spôsobený dodatkom ku kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa)         106 266 eur 

Ostatné finančné prostriedky z príspevku zo ŠR boli použité na nasledovné výdavky: 

– 23 % na poistenie a odvody do poisťovaní        355 367 eur 

– 14 % na nákup tovarov a služieb        227 408 eur 

– 1 % na bežné transfery           18 844 eur 

 

b) Dotácie na kapitálové výdavky 

V roku 2021 ŠVK BB čerpala kapitálové výdavky vo výške 3 000 eur na investičnú akciu IA15 650 ŠVK BB „Akvizície zbierkových 

predmetov“. 

 

Tab. č. 29: Štruktúra kapitálových výdavkov           (eur) 

ZDROJ/PROGRAM//POLOŽKA 

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

2021 

UPRAVENÝ ROZPOČET 

2021 

ČERPANIE 

K 31.12.2021 

Kapitálové výdavky spolu 0 3 000 3 000 

111 08T 0106, z toho: 0 3 000 3 000 

719 Nákup umeleckých diel a zbierok 0 3 000 3 000 

 

4. 2 Rozbor nákladov a výnosov 

4.2.1 Rozbor nákladov 

Tab. č. 30: Prehľad o štruktúre nákladov k 31. 12. 2021         (eur) 

UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 

A 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu  27 177 57 167 56 689 0,99 

502 Spotreba energie 61 845 64 518 61 756 0,96 
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UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 

504 Predaný tovar 123 123 123 0,00 

50  Spotrebované nákupy spolu 89 145 121 808 118 568 0,97 

511 Opravy a udržovanie 5 600 23 852 23 844 1,00 

512 Cestovné 5 600 1 372 1 151 0,84 

513 Náklady na reprezentáciu 1 500 977 375 0,38 

518 Ostatné služby 59 384 83 038 79 531 0,96 

51  Služby spolu 72 084 109 239 104 901 0,96 

521 Mzdové náklady 953 709 989 429 987 977 1,00 

524 Zákonné sociálne poistenie 333 321 344 752 344 753 1,00 

525 Ostatné sociálne poistenie - DDP 12 232 12 272 12 272 1,00 

527 Zákonné sociálne náklady 56 000 72 773 65 699 0,90 

528 Ostatné sociálne náklady         

52  Osobné náklady spolu 1 355 262 1 419 226 1 410 701 0,99 

531 Daň z motorových vozidiel         

532 Daň z nehnuteľností 17 756 17 756 17 756 0,00 

538 Ostatné dane a poplatky 665 1 935 1 933 1,00 

Dane a poplatky spolu 18 421 19 691 19 689 1,00 

541 Zostatková cena predaného DNH a DHM         

542 Predaný materiál         

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania         

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0 30 30   

546 Odpis pohľadávky       0,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 974 4 769 4 753 1,00 

549 Manká a škody          

54 Ostatné náklady  na prevádzkovú  činnosť spolu 1 974 4 799 4 783 1,00 

551 Odpisy DHM a DNM 0 0 76 092 0,00 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej  činnosti         

553 Tvorba ostatných. rezerv z prevádzkovej  činnosti     400 0,00 

557 Tvorba zákonných opravných pol. z prev. činnosti         

558 Tvorba ostatných opravných  pol. z prev. činnosti     517   

55 Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej činnosti   0 77 009 0,00 
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UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 

562 Úroky     0   

563 Kurzové straty       5 0,00 

568 Ostatné finančné náklady   1 180 558 456 0,82 

56 Finančné náklady 1 180 558 461 0,83 

57 Mimoriadne náklady         

591 Splatná daň z príjmov 1 779 1 779 1 229   

Náklady spolu 1 539 845 1 677 100 1 737 341 1,04 

 

Rozdiel medzi vykázanými nákladmi k 31.12. 2021 a čerpaním rozpočtu k rovnakému obdobiu je 64 533 eur. Tento nesúlad medzi 

nákladmi a výdavkami predstavujú účtovné operácie, ktorými sa účtujú náklady organizácie súvisiace s odpisovaním hmotného 

a nehmotného dlhodobého majetku, účtovaním zásob, tvorbou rezerv a opravných položiek, neuhradenými záväzkami a časovým 

rozlíšením nákladov, ktoré neovplyvňujú finančné operácie súvisiace s výdavkami knižnice. Štruktúra nákladov podľa účtovných 

skupín je uvedená v nasledovnom grafe. 
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Graf č. 7: Štruktúra nákladov podľa účtovných skupín 

 
Spotrebované nákupy 

Náklady na spotrebované nákupy tvoria druhú najvyššiu nákladovú položku. Ich výška k 31.12.2021 bola 118 568 eur, čo predstavuje 

6,83 % z celkových nákladov knižnice. Táto účtovná skupina zahŕňa: 

– spotrebu materiálu s celkovým objemom          56 812 eur 

z toho náklady na: 

– nákup drobného hmotného majetku do 1700 EUR        15 074 eur 

– nákup kníh a časopisov            19 404 eur 

– nákup tonerov a optických valcov            3 167 eur 

– nákup čistiacich a hygienických potrieb           3 828 eur 
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– spotreba kancelárskych potrieb            4 781 eur 

– spotreba na výpočtovú techniku            4 992 eur 

– spotreba energií v čiastke           61 756 eur 

z toho náklady na: 

– spotrebu elektrickej energie           26 503 eur 

– spotrebu plynu             33 661 eur 

– spotreba vody               1 592 eur 

 

Služby 

Náklady na spotrebované služby zahŕňajú náklady na cestovné, reprezentáciu, telefónne poplatky, poštovné, revízie zariadení, právne 

služby, výrobu bannerov, tlač reklamných materiálov, nájomné za prenájom skladov a na bežnú údržbu majetku knižnice. Ich celková 

výška bola 104 901 eur, čo tvorí 6,04 % z celkových nákladov knižnice a podieľajú sa na nich náklady na: 

– opravy a udržiavanie budov, strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel    23 844 eur 

– cestovné (domáce a zahraničné pracovné cesty)          1 151 eur 

– náklady na reprezentáciu                375 eur 

– ostatné služby             79 530 eur 

z toho:  prenájom nehnuteľností (skladové priestory)       32 844 eur 

            náklady na tlačiarenské a knižničné služby       13 618 eur 

          náklady na telekomunikačné a poštové služby         9 170 eur 

          náklady na právne služby           4 320 eur. 

          náklady na revízie zariadení a strojov          4 831 eur 

          náklady na stočné            2 855 eur 

          náklady na komunikačnú infraštruktúru         3 162 eur 

 

Náklady na ostatné služby predstavujú rozmanitú škálu služieb, z ktorých najvyšší objem predstavujú náklady na prenájom 

skladových priestorov (41,30%), náklady na tlačiarenské a knižničné služby (17,12%), náklady na telekomunikačné a poštové služby 

(11,53 %) a náklady na ostatné služby. 
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Osobné náklady 

Upravený rozpočet osobných nákladov vo výške 1 419 226 eur bol čerpaný v sume 1 410 700 eur. Rozdiel medzi upraveným 

rozpočtom a skutočnosťou je spôsobený časovým posunom medzi vznikom nákladov a výdavkom na zákonné sociálne náklady. 

Prehľad o čerpaní osobných nákladov podľa jednotlivých skupín je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 

Tab. č. 31: Prehľad o čerpaní osobných nákladov podľa jednotlivých skupín      (eur) 

UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 
a 1 2 3 4 

521 Mzdové náklady 953 709 989 429 987 977 1,00 

524 Zákonné sociálne poistenie 333 321 344 752 344 752 1,00 

525 Ostatné sociálne poistenie - DDP 12 232 12 272 12 272 1,00 

527 Zákonné sociálne náklady 56 000 72 773 65 699 0,90 

52  Osobné náklady spolu 1 355 262 1 419 226 1 410 700 0,99 
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Graf č. 8: Percentuálne zastúpenie jednotlivých nákladových účtov na celkových osobných nákladoch 

 
 

Dane a poplatky 

Náklady účtovnej skupiny 53, ktorá predstavuje súbor daní a poplatkov, dosiahli k 31. 12. 2021 výšku 19 689 eur. Tieto náklady sú 

porovnateľné s rokom 2020. Daň z nehnuteľností, tvorí z celkového objemu až 90,18 %. Zostávajúcu časť tvoria náklady na odvoz a 

likvidáciu komunálneho odpadu, poplatky RTVS a ostatné poplatky. 

 

Ostatné prevádzkové náklady  

Ostatné prevádzkové náklady boli čerpané vo výške 4 783 eur a boli určené na členské príspevky iným organizáciám a združeniam, na 

poistenie motorových vozidiel a na nákup zbierkových predmetov, ktoré objemovo tvoria podstatnú časť nákladov. Oproti rovnakému 
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obdobiu minulého rozpočtového roka ostatné prevádzkové náklady vzrástli o 45,38%. Nárast bol spôsobený najmä vyšším nákupom 

zbierkových predmetov v bežnom rozpočtovom roku. 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 

V účtovnej  skupine 55 sa účtuje najmä o odpisoch dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervách a opravných položkách 

v prevádzkovej oblasti. Najväčší objem tvoria náklady na odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré 

predstavujú takmer 98,81%  z celkových nákladov skupiny. V porovnaní s rokom 2020 sú približne na rovnakej úrovni. Knižnica vo 

svojom účtovníctve účtuje aj o rezervách a opravných položkách. Ostatné rezervy vytvára na nevyfakturované dodávky energií 

a opravné položky na pohľadávky voči používateľom knižnice, ktoré neboli zaplatené v lehote splatnosti a aktuálne voči nim prebieha 

súdne konanie. 

4.2.2 Rozbor výnosov 

Tab. č. 32: Prehľad výnosov k 31. 12. 2021           (eur) 

UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 

a 1 2 3 4 

602 Tržby z predaja služieb  67 005 53 665 54 024 1,01 

 v tom: príjmy z vlastníctva 19 395 16 695 16 378 0,98 

            z toho: prenájom nebytových priestorov 19 035 16 335 16 300 1,00 

            poplatky a platby z náhodného predaja  47 610 36 970 37 646 1,02 

            z toho: registračné poplatky     17 410 0,00 

                        vstupné     2 259 0,00 

                        ubytovacie služby     6 200 0,00 

                        rešeršné služby     3 616 0,00 

                        kopírovacie služby     361 0,00 

                        služby MVS a MMVS     1 671 0,00 

                        ostatné služby         

604 Tržby za tovar      68 0,00 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 13 680 13 200 10 599 0,80 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti   1 000 853   

653 Zúčtovanie ostatných rezerv     400   

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek     68   

683 Výnosy z BT od ostatných subjektov VS   14 930 15 121   
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UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 

a 1 2 3 4 

687 Výnosy z BT od ostatných subjektov mimo VS   10 572 6 359   

688 Výnosy z KT od ostatných subjektov mimo VS     1 836   

Výnosy bez transferov 80 685 93 367 89 328 1,81 

681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR 1 459 160 1 579 443 1 579 443 1,00 

682 Výnosy z kapitálových. transferov zo ŠR   3 000 73 484 0,00 

Výnosy spolu 1 539 845 1 675 810 1 742 255 1,04 

 

Najväčší podiel na celkových výnosoch knižnice majú výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú zdrojom krytia 

bežných výdavkov knižnice. Tvoria 90,66 % z celkových výnosov knižnice. Druhú najvýznamnejšiu skupinu výnosov tvoria výnosy 

z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a ich celkový podiel predstavuje 4,22 % a 3,10 % sa na celkových výnosoch podieľajú 

výnosy z tržieb z predaja služieb. Vlastné výnosy celkom oproti roku 2020 boli na porovnateľnej úrovni. Je vidieť, že vplyv pandémie 

COVID-19 pretrvával aj v roku 2021. 

4.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2021 schválené vlastné výnosy celkom vo výške 80 685 eur. Skutočne 

dosiahnuté vlastné výnosy k 31. 12. 2021 boli vo výške 65 544 eur, čo je porovnateľné s rokom 2020. Celkový pokles oproti 

predchádzajúcim rokom (mimo roku 2020), bol spôsobený najmä nepriaznivým vplyvom pandémie COVID-19. 

Tab. č. 33: Štruktúra vlastných výnosov            (eur) 

UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 

a 1 2 3 4 

602 Tržby z predaja služieb  67 005 53 665 54 024 1,01 

 v tom: príjmy z vlastníctva 19 395 16 695 16 378 0,98 

            z toho: prenájom nebytových priestorov 19 035 16 335 16 300 1,00 

            poplatky a platby z náhodného predaja  47 610 36 970 37 646 1,02 

            z toho: registračné poplatky     17 410 0,00 

                        Vstupné     2 259 0,00 
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UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ 

INDEX 

3:2 

a 1 2 3 4 

                        ubytovacie služby     6 200 0,00 

                        rešeršné služby     3 616 0,00 

                        kopírovacie služby     361 0,00 

                        Služby MVS a MMVS     1 671 0,00 

                        ostatné služby         

604 Tržby za tovar      68 0,00 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 13 680 13 200 10 599 0,80 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti   1 000 853   

Vlastné výnosy spolu 80 685 67 865 65 544 0,97 

 

Najväčší objem výnosov tvoria tržby z predaja služieb (82,42%). Výnosy z pokút, penalizačných platieb a úrokov z omeškania tvoria 

16,17 %, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti tvoria 1,30 % a necelých 0,10 % tvoria tržby za predaj rôznych reklamných 

predmetov knižnice. 
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Graf č. 9: Štruktúra tržieb z predaja služieb 

 
 

Najväčší podiel na tržbách z predaja služieb majú registračné poplatky, ktoré sa podieľajú 26,59 % na vlastných výnosoch. 24,90 % sa 

na vlastných výnosoch podieľajú príjmy z prenájmu nebytových priestorov a tretiu najvýznamnejšiu výnosovú skupinu tvoria výnosy 

zo zmluvných pokút, penále a úroky z omeškania. Vlastné výnosy celkom oproti roku 2020 boli na porovnateľnej úrovni. Aj tu je 

vidieť, že vplyv pandémie COVID-19 pretrvával aj v roku 2021. 

4.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku 

Knižnica v hodnotenom období dosiahla výnosy vo výške 1 742 255 eur a náklady vo výške 1 737 341 eur. Rozdiel medzi nákladmi 

a výnosmi predstavuje zisk knižnice vo výške 4 914 eur. Za predchádzajúce účtovné obdobie knižnica vykázala zisk vo výške 2 180 

eur. 
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Tab. č. 34: Hospodársky výsledok k 31. 12. 2021 v porovnaní s rokom 2019 a 2020 

UKAZOVATEĽ 2019 2020 2021 

Náklady 1 634 916 1 893 669 1 737 341 

Výnosy 1 633 928 1 895 849 1 742 255 

Hospodársky výsledok - 988 2 180 4 914 

 
Graf č. 10: Vývoj hospodárskeho výsledku 

 
 

4.5 Prioritné projekty a ich plnenie 

Zmenou záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2021 – rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2 bol schválený rozpočet upravený 

o účelové finančné prostriedky, ktoré boli určené na prvok 08T – prioritné projekty o sumu 41 000 eur a programe 0EK 0I o sumu 

15 000 eur. Prehľad prioritných projektov je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
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Tab. č. 35: Prehľad prioritných projektov a ich čerpania         (eur) 

PRVOK ZDROJ NÁZOV PROJEKTU 
POSKYTNUTÉ 

PROSTRIEDKY 

ČERPANIE 

PROSTRIEDKOV 

08T0103 111 Prezentácia výstupov vedeckého výskumu a edičná činnosť ŠVK BB 7 000 7 000 

08T0106 111 Sprístupnenie digitálnej knižnice ŠVK BB a akvizícia knižničného fondu 5 000 5 000 

08T0109 111 Ochrana knižničného fondu 14 000 14 000 

08T0109 111 Oprava a modernizácia osobného výťahu v NKP Župný Dom 5 000 5 000 

08T010E 111 

Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany 

a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané 

zbierkové predmety LHM 10 000 10 000 

08T0106 111 Akvizície zbierkových predmetov 3 000 3 000 

0EK 0I 111 

Zabezpečenie prevádzky IS ŠVK BB v zmysle zákona č. 95/2019 o IT vo 

verejnej správe 15 000 15 000 

 

Finančné prostriedky určené na financovanie prioritných projektov boli vyčerpané v plnej výške. Podrobné čerpanie prioritných 

projektov v členení podľa ekonomickej klasifikácie je spracované v nasledovných prehľadoch: 

 
Tab. č. 36: Prvok 08T 0103„Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“ 

     „Prezentácia výstupov vedeckého výskumu ŠVK v Banskej Bystrici“       (eur) 

NÁZOV CELKOM 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet          

Upravený rozpočet 7 000   7 000    

Skutočnosť 7 000   7 000    

 

Účelové finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace so spracovaním a vydaním edičných titulov. ŠVK svojimi výstupmi 

vedeckovýskumnej činnosti rozširuje a uchováva poznatky o regionálnych i celoslovenských osobnostiach a prispieva k ďalšiemu 

vzdelávaniu knihovníkov a informačných špecialistov na Slovensku, podporuje vzdelanosť a čítanie hlavne u mladej generácie, ale aj 

u širokej i odbornej verejnosti. 
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Tab. č. 37:  Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov“ 

          „Sprístupnenie digitálnej knižnice ŠVK v Banskej Bystrici a akvizícia knižničného fondu“   (eur) 

NÁZOV CELKOM 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 5 000   5 000   

Skutočnosť 5 000   5 000   

 

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie plnenia jednej zo základných úloh knižnice  systematické doplňovanie 

knižničného fondu dokumentmi v tlačenej aj elektronickej forme. 

 

Tab. č. 38: Prvok 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

  „Ochrana knižničného fondu“           (eur) 

NÁZOV CELKOM 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet          

Upravený rozpočet 14 000   14 000    

Skutočnosť 14 000   14 000    

 

Z finančných prostriedkov bola zabezpečená kúpa čipov RFID, diskov na archivovanie zdigitalizovaných dokumentov, dosiek na 

uchovávanie časopisov a vysávač do skladov. Zároveň bolo zabezpečené reštaurovanie kníh z fondu starých a vzácnych dokumentov, 

väzba odborných periodík a výroba úložných jednotiek na uchovávanie slovenských technických noriem. 
 

Tab. č. 39: Prvok 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

  „Oprava a modernizácia osobného výťahu v NKP Župný Dom“      (eur) 

NÁZOV CELKOM 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet          

Upravený rozpočet 5 000   5 000   

Skutočnosť 5 000   5 000   

 

Oprava osobného výťahu umožnila bezbariérový prístup do študovní, Galérie v podkroví a expozície  Literárneho a hudobného múzea 

aj pre návštevníkov so zdravotným postihnutím. 
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Tab. č. 40: Prvok 08T 010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR 

„Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, 

v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety LHM“      (eur) 

NÁZOV CELKOM 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 10 000   10 000   

Skutočnosť 10 000   10 000   

 

LHM dodávateľsky odborne ošetrilo (konzervovanie, reštaurovanie) 12 zbierkových predmetov a zabezpečilo obalový materiál na 

transport zbierkových predmetov. 

 

Tab. č. 41: Prvok 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov 

  „Akvizície zbierkových predmetov“          (eur) 

NÁZOV CELKOM 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet        

Upravený rozpočet 3 000     3 000 

Skutočnosť 3 000     3 000 

 

Finančné prostriedky boli použité na nadobudnutie 576 zbierkových predmetov z oblasti literatúry a hudby. 

 

Tab. č. 42 Prvok 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MK SR 

  „Zabezpečenie prevádzky IS ŠVK BB v zmysle zákona č. 95/2019 o IT vo verejnej správe“   (eur) 

NÁZOV CELKOM 610 620 630 640 710 

Schválený rozpočet       

Upravený rozpočet 15 000   15 000   

Skutočnosť 15 000   15 000   
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Zakúpením 10 ks PC, kompletného pracoviska pre tlač čipových kariet a stojanového rozvádzača pre umiestnenie serverov a 

sieťových prvkov sa zvýšila informačná bezpečnosť a rýchlosť sieťovej infraštruktúry ŠVK BB. Boli nahradené nevyhovujúce PC s 

operačným systémom Windows XP. 

 

4.6 Výdavky knižnice v členení podľa ekonomickej klasifikácie 

Výdavky knižnice v členení na bežné a kapitálové a zdroje ich krytia sú uvedené v nasledujúcom prehľade. 
 

Tab. č. 43: Prehľad výdavkov podľa zdrojov krytia          (eur) 

POL. NÁZOV 111 08S SR 

111 08T 

PRIORITNÉ 

PROJEKTY 

46 08S 

VLASTNÉ 

ZDROJE 

46 08T 

VLASTNÉ 

ZDROJE 

46 08S 

DARY A 

GRANTY 

SPOLU 

610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 
977 824   

 
5 450 983 274 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 355 367    1 657 357 024 

630 Tovary a služby 171 408 56 000 67 013  14 181 308 602 

640 Bežné transfery 18 844  2 055   20 899 

700 Kapitálové výdavky  3 000 9   3 009 

Spolu 1 523 443 59 000 69 077  21 288 1 672 808 

% 91,07 3,53 4,13  1,27 100,00 

 

V základnom prvku knižnice (08S), v ktorom sa uskutočňujú kontrahované činnosti, boli výdavky knižnice kryté príspevkom zo 

štátneho rozpočtu vo výške 91,07 %, vlastnými príjmami vo výške 4,13 % a z grantov vo výške 1,27 %. 

V prvku, v ktorom sa uskutočňujú prioritné projekty, výdavky predstavovali 3,53 %. V porovnaní s rokom 2020 je krytie výdavkov zo 

ŠR nižšie o 1,84 %, vyšším percentom na krytí výdavkov sa podieľajú finančné prostriedky z  prioritných projektov (o 0,09 %) 

a krytie z vlastných zdrojov je vyššie o 1,34 %. Podiel finančných prostriedkov poskytnutých z grantov sa zvýšil o 0,41 %. 
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Porovnanie výdavkov  bežného a minulého roka je vyjadrené v nasledovnom grafe. 

Graf č. 11: Porovnanie výdavkov rokov 2020 a 2021 

 
 

Tab. č.44: Rekapitulácia výdavkov organizácie podľa prvkov (vrátane vlastných zdrojov, prostriedkov z grantov) (eur) 

PRVOK/ROZPOČET CELKOM 
KATEGÓRIA 

610 620 630 640 710 

Prvok 08S* spolu, z toho:  

- schválený rozpočet 1 539 845 953 709 345 553 232 190 8 474   

- upravený rozpočet 1 604 169 983 274 357 024 242 972 20 899  

- čerpanie rozpočtu 1 599 879 983 274 357 024 238 682 20 899  

Prvok 08T** spolu, z toho:  

- schválený rozpočet        
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PRVOK/ROZPOČET CELKOM 
KATEGÓRIA 

610 620 630 640 710 

- upravený rozpočet 44 010  177 41 000  3 010 

- čerpanie rozpočtu 44 009   41 000  3 009 

Prvok 0EK*** spolu, z toho:  

- schválený rozpočet        

- upravený rozpočet 28 920  177 28 920   

- čerpanie rozpočtu 28 920   28 920   

Celkom  

- schválený rozpočet 1 539 845 953 709 345 553 232 109 8 474  

- upravený rozpočet 1 677 099 983 274 357 024 312 892 20 899 3 010 

- čerpanie rozpočtu 1 672 808 983 274 357 024 308 602 20 899 3 009 

* 08S – prvok „Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt“ 

** 08T – prvok „Tvorba a implementácia politík“ 

*** 0EK – prvok „Informačné technológie financované zo ŠR“ 

 

Na krytie výdavkov knižnice boli použité vlastné príjmy, príspevok zo štátneho rozpočtu a v menšej miere dotácie a granty od 

ostatných subjektov verejnej správy a od subjektov mimo verejnej správy. Celkové výdavky v roku 2021 dosiahli výšku 1 672 808 

eur, z čoho: 

– bežné výdavky vo výške 1 669 799 eur boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu (94,59 %) z vlastných príjmov (4,14 %) 

a z dotácií a grantov (1,27 %) 

– kapitálové výdavky vo výške 3 009 eur boli kryté z prostriedkov zo štátneho rozpočtu (99,70 %) a z vlastných príjmov (0,30%) 
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4.6.1 Bežné výdavky knižnice 

Čerpanie bežného rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie je spracované v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. č. 45: Bežné výdavky knižnice podľa ekonomickej klasifikácie        (eur) 

 

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 1 539 845 eur bol v priebehu rozpočtového roka upravený na 1 674 089 eur 

a vyčerpaný bol na 99,74 %. Príspevok zo štátneho rozpočtu určený na bežné výdavky bol vyčerpaný na 100% a dotácie a granty 

od iných subjektov knižnica nevyčerpala v plnej výške. Nevyčerpaná časť výdavkov bude použitá v roku 2022. Na krytie bežných 

výdavkov použila knižnica aj vlastné príjmy. Členenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je znázornené v nasledujúcom grafe. 

  

POL. NÁZOV 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
ČERPANIE 

% ČERPANIA 

(Z UR) 

610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 953 709 983 274 983 274 100,00% 

 
Bežné výdavky a transfery bez 610 spolu, 

z toho:  
586 136 690 815 686 525 99,38% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 345 553 357 024 357 024 100,00% 

630 Tovary a služby, z toho: 232 109 312 892 308 602 98,63% 

631 Cestovné výdavky 5 600 1 370 1 147 83,71% 

632 Energie, voda a komunikácie 68 700 79 067 79 053 99,98% 

633 Materiál 27 500 61 912 59 429 95,99% 

634 Dopravné 6 100 2 805 2 794 99,59% 

635 Rutinná a a štandardná údržba 3 500 23 332 23 329 99,99% 

636 Nájomné za prenájom 32 844 32 844 32 844 100,00% 

637 Ostatné tovary a služby 87 865 111 562 110 006 98,61% 

640 Bežné transfery 8 474 20 899 20 899 100,00% 

 Celkom 1 539 845 1 674 089 1 669 799 99,74% 
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Graf č. 12: Štruktúra výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 

 
 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v čiastke 953 709 eur boli upravené na 983 274 eur. 

Úprava – finančné prostriedky boli účelovo určené na plnenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na vyplatenie 

odmeny na úrovni 350 eur pre zamestnanca. 

Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100 %. Priemerná mzda zamestnanca knižnice za rok 2021 dosiahla výšku 1 185,80 eur. Oproti 

roku 2020 je nižšia o 3,00 %, čo súvisí s krátením rozpočtu mzdových prostriedkov. 
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630  Tovary a služby 

 
Tab. č. 44: Štruktúra výdavkov na tovary a služby          (eur) 

 

631  Cestovné výdavky v sume 1 147 eur boli vyplatené ako cestovné náhrady zamestnancom knižnice z realizovaných tuzemských 

a zahraničných pracovných ciest. Oproti roku 2020 boli výdavky vyššie o 563 eur. 

V rozpočtovom roku 2021 bolo zrealizovaných 33 pracovných ciest, z toho: 

– tuzemských pracovných ciest 30 

– zahraničných pracovných ciest 3 

Na pracovné cesty boli použité dopravné prostriedky verejnej hromadnej dopravy a po zhodnotení efektívnosti sa použili aj služobné 

motorové vozidlá. 

632  Energie, voda a komunikácie v sume 79 053 eur oproti minulému obdobiu sa zvýšilo o 10 097 eur a je položkou, ktorá 

významne ovplyvnila čerpanie rozpočtu v kategórii bežných výdavkov na tovary a služby. Podľa podpoložiek ekonomickej 

klasifikácie bolo čerpanie finančných prostriedkov nasledovné: 

 632001 – energie a plyn                     62 857 eur 

 UKAZOVATEĽ 
SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 

UPRAVENÝ 

ROZPOČET 
SKUTOČNOSŤ % ČERPANIA 

630 Tovary a služby, z toho: 232 109 312 892 308 602 98,63% 

631 Cestovné výdavky 5 600 1 370 1 147 83,71% 

632 Energie, voda a komunikácie 68 700 79 067 79 053 99,98% 

633 Materiál 27 500 61 912 59 429 95,99% 

634 Dopravné 6 100 2 805 2 794 99,59% 

635 Rutinná a a štandardná údržba 3 500 23 332 23 329 99,99% 

636 Nájomné za prenájom 32 844 32 844 32 844 100,00% 

637 Ostatné tovary a služby 87 865 111 562 110 006 98,61% 
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 632005 – telekomunikačné služby           5 826 eur 

 632002 – vodné a stočné                       4 505 eur 

 632003 – poštovné             3 878 eur 

 632004 – komunikačná infraštruktúra                      1 987 eur 

633 – Materiál – výdavky na spotrebu materiálu dosiahli výšku 59 429 eur, čo je v porovnaní s minulým rozpočtovým obdobím 

o 28,41 % nižšie čerpanie. Ostatné prostriedky sa čerpali hlavne na zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice: 

 633009 – knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky               20 116 eur 

 Podpoložka predstavuje výdavky na nákup knižničného a hudobného fondu a tvorí finančne najvýznamnejšiu položku. 

 633002 – výpočtová technika             16 838 eur 

 633006 – všeobecný materiál             13 939 eur 

 633018 – licencie               4 625 eur 

634 - Dopravné – položka dopravného predstavuje celkom sumu 2 794 eur, a je zdrojom krytia výdavkov v súvislosti s používaním 

motorových vozidiel v správe knižnice najmä: 

 634003 – poistenie MV            1 251 eur 

 634001 – palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny           978 eur 

 634002 – servis a údržba motorových vozidiel            515 eur 

Oproti roku 2020 sú výdavky na dopravné nižšie o 1 861 eur, čo bolo spôsobené nižšími výdavkami na údržbu a opravu motorových 

vozidiel. 
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635 Rutinná štandardná údržba – predstavuje výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa 

zabezpečuje bežná prevádzka majetku knižnice (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, 

komunikačnej infraštruktúry). Do tejto skupiny zahŕňame aj reštaurovanie kníh a zbierkových predmetov, ktoré tvorili z celkových 

výdavkov 59 %. Celkové výdavky dosiahli výšku 23 329 eur. 

636 Nájomné za prenájom vo výške 32 844 eur predstavuje čiastku za prenájom skladových priestorov, v ktorých knižnica 

uskladňuje knižničný fond. 

637 Služby zahŕňajú širokú paletu výdavkov počnúc školeniami, konferenciami, propagáciou a reklamou, inzerciou, revíziami, 

tlačiarenskými  službami, právnymi službami, končiac odmenami na základe dohôd o vykonaní práce mimo pracovného 

pomeru, daňou z nehnuteľností  a DPH. Na uvedené služby knižnica vynaložila z prostriedkov štátneho rozpočtu sumu v celkovom 

objeme 64 005 eur a z vlastných príjmov a ostatných zdrojov čiastku 46 001 eur, z toho najmä na: 

– 637014 – stravovanie – zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov   37 417 eur 

– 637035 – dane predstavujú výdavky na miestne dane, miestne poplatky za komunálny odpad a na DPH 

z dodania tovarov a služieb v rámci EÚ a daň z príjmov       21 418 eur 

– 637004 – všeobecné služby             19 277 eur 

Uvedené prostriedky boli použité na edičnú činnosť, tlač letákov, výrobu bannerov, revíziu technických zariadení a iné 

služby všeobecného charakteru. 

– 637016 – prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov    14 499 eur 

– 637005 – špeciálne služby zastrešujú predovšetkým výdavky na právne služby, ochranu objektov a iné    5 881 eur 

– 637027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru         4 603 eur 

– 637010 – vedeckovýskumná činnosť            2 700 eur 

– 637026 – odmeny a príspevky (licenčné zmluvy)           1 150 eur 

– 637001 – školenia, kurzy, semináre, konferencie               662 eur 
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– 637012 – poplatky a odvody                   557 eur 

640 Bežné transfery – schválený rozpočet na rok 2021 v objeme 8 474 eur bol upravený na 20 899 eur. Navýšenie rozpočtu bolo 

najmä v dôsledku odchodu do dôchodku 2 zamestnancov knižnice a úhrad finančných príspevkov namiesto stravných lístkov pre 

zamestnancov knižnice v súlade s platnou legislatívou. Bežné transfery zahŕňajú nasledovné platby: 

– 642013 – na odchodné             11 010 eur 

– 642014 – jednotlivcovi (finančný príspevok na stravovanie)          2 055 eur 

– 642015 – na nemocenské dávky (náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov)     7 330 eur 

– 642006 – transfer na členské príspevky vo výške 390 eur, bol poskytnutý nasledovným organizáciám 

Slovenská národná skupina IAML                 25 eur 

Zväz múzeí na Slovensku                  90 eur 

Slovenská asociácia knižníc                 180 eur 

Spolok slovenských knihovníkov               100 eur 

Sanet                     33 eur 

– 649003 – transfer na členské príspevky medzinárodným organizáciám              76 eur 

4.6.2 Kapitálové výdavky knižnice 

V rámci prioritných projektov knižnica získala prostriedky na projekt „Akvizícia zbierkového fondu“ vo výške 3 000 eur. Finančné 

prostriedky boli použité na nadobudnutie zbierkových predmetov. Z vlastných zdrojov knižnica dofinancovala nadobudnutie 

zbierkových predmetov v sume 10 eur. 
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Tab. č. 47: Prehľad kapitálových výdavkov v základnom prvku a v prvkoch, ktorým sa uskutočňujú prioritné projekty (eur) 

PRVKY CELKOM 610 620 630 640 710 

Základný Prvok 08S 0105 

- schválený rozpočet 

- upravený rozpočet 

- skutočnosť 

 

    

 

Základný prvok 08T 0106 

- schválený rozpočet 

- upravený rozpočet 

- skutočnosť 

 

 

3 010 

3 009 

     

 

3 010 

3 009 

Spolu  

- schválený 

- upravený 

- čerpanie 

 

 

3 010 

3 009 

    
 

 

3 010 

3 009 

 

4.7 Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov 

Knižnica získala na krytie svojich kontrahovaných činností aj prostriedky z grantov vo výške 25 502 eur. V roku 2021 boli vyčerpané 

vo výške 21 288 eur, zostatok bude v zmysle zmlúv dočerpaný v priebehu roku 2022. Finančné prostriedky boli použité v súlade so 

zmluvami, v ktorých boli tieto účelové prostriedky vyčlenené nasledovne: 

Tab. č. 48: Prehľad mimorozpočtových prostriedkov          (eur) 

POSKYTOVATEĽ DOTÁCIE ÚČEL DOTÁCIE SUMA ČERPANIE 

Veľvyslanectvo USA Finančný príspevok pre činnosť American Centre 6 872 4 206 

Mesto Banská Bystrica Finančný príspevok na projekt Duch nielen v kameni 1 000 1 000 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na 

riešenie projektu č. APVV-19-0456 12 130 12 130 

Mesto Banská Bystrica 

Finančný príspevok na projekt Reštaurovanie a prezentácia významných diel kňaza, 

vynálezcu, maliara Jozefa Murgaša 1 800 1 800 
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Slovenská asociácia knižníc Finančný príspevok v rámci programu „Partnerstvo“ na seminár TLib 2021 200 200 

Nadácia SPP 
Finančný príspevok na projekt Hudobný svet vzdialených kultúr v Programe podpory 

partnerstiev Nadácie SPP 3 600 1 952 

Spolu   25 502 21 288 
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5. PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE A NA SPOLUFINANCOVANIE 
Štátna vedecká knižnica v rozpočtovom roku 2021 nebola prijímateľom prostriedkov z Európskej únie. 
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6. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
V rozpočtovom roku 2021 Štátna vedecká knižnica podnikateľskú činnosť nevykonávala. 
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7. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE 
 

Tab. č. 49: Prehľad majetku a záväzkov k 31.12.2021         (eur) 

UKAZOVATEĽ 
SKUTOČNOSŤ 

31.12.2020 

SKUTOČNOSŤ 

31.12.2021 

INDEX RASTU 

2021/2020 

Dlhodobý majetok 

z toho: 

- pozemky 

- umelecké diela a zbierky 

- stavby 

- samostatné hnuteľné veci a súbory 

- dopravné prostriedky 

- ostatný dlhodobý hmotný majetok 

- obstaranie dlhodobého majetku 

3 528 162 

 

710 939 

2 000 

1 100 804 

29 551 

1 906 

1 679 134 

3 828 

3 468 970 

 

710 939 

2 000 

1 117 393 

20 076 

1 582 

1 615 180 

1 800 

0,98 

 

 

 

 

 

 

 

Obežný majetok 

z  toho: 

- materiál a tovar 

- krátkodobé pohľadávky 

- finančné účty 

218 954 

 

4 807 

238 

213 909 

222 625 

 

2 828 

2 651 

217 146 

1,02 

Časové rozlíšenie 3 810 7 463 1,96 

Majetok spolu 3 750 926 3 699 057 0,99 
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UKAZOVATEĽ 
SKUTOČNOSŤ 

31.12.2020 

SKUTOČNOSŤ 

31.12.2021 

INDEX RASTU 

2021/2020 

Vlastné imanie 

z toho: 

- zákonný rezervný fond  

- výsledok hospodárenia 

62 814 

 

50 956 

11 858 

67 728 

 

0 

67 728 

1,08 

Záväzky 

z toho: 

- rezervy 

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 

- záväzky dlhodobé 

- záväzky krátkodobé 

3 683 027 

 

400 

3 500 367 

8 438 

173 822 

3 611 156 

 

400 

3 429 882 

6 574 

174 299 

0,98 

 

Časové rozlíšenie 5 085    20 174   3,97 

Vlastné imanie a záväzky 3 750 926  3 699 057  0,99 

 

Celková hodnota aktív knižnice k 31. 12. 2021 dosiahla výšku 3 699 057 eur, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu index rastu 0,99. 

Nižšia hodnota aktív knižnice súvisí najmä s odpisovaním dlhodobého majetku. Najväčší podiel na celkovej hodnote aktív má 

dlhodobý majetok (budovy, pozemky, samostatné hnuteľné veci) – 93,78 %, minimálny podiel má obežný majetok (materiál na 

sklade, krátkodobé pohľadávky a finančné účty) – 6 % a časové rozlíšenie nákladov 0,20 %. Pasíva, t.j. zdroje krytia majetku sú 

vykázané v rovnakej výške ako aktíva. Najväčší objem predstavujú záväzky – 97,62 %, vlastné imanie sa podieľa na celkových 

pasívach 1,83 % a účty časového rozlíšenia 0,55 %. 

.  
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8. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 

8.1 Organizačná štruktúra 

Odborná činnosť knižnice spolu so špecializovaným organizačným útvarom Literárne a hudobné múzeum je zabezpečovaná v zmysle 

organizačnej štruktúry a organizačného poriadku. Organizačný poriadok knižnice podrobne definuje pracovnú náplň jednotlivých 

organizačných útvarov, právomoci, povinnosti a zodpovednosti ich zamestnancov. Organizačná štruktúra tiež vyjadruje vnútorné 

usporiadanie knižnice, funkčné prepojenie jednotlivých útvarov, systém vnútornej komunikácie a počty zamestnancov, ktoré sú 

uvedené vo fyzických osobách k 31.12.2021. 

1. odbor riaditeľa (10,5 zamestnancov) 

– riaditeľ (1 zamestnanec) 

– vedúci odboru (1 zamestnanec) 

– zamestnanci odboru riaditeľa (5,5 zamestnancov) 

– oddelenie informačných technológií (3 zamestnanci) 

2. odbor ekonomiky a prevádzky (13,5 zamestnancov) 

– ekonomické oddelenie (4 zamestnanci) 

– oddelenie prevádzky (9,5 zamestnanca) 

3. odbor knižnično-informačných činností (40 zamestnancov) 

– oddelenie doplňovania a spracovania fondov (10 zamestnancov) 

– oddelenie medzinárodnej spolupráce (5 zamestnancov) 

– oddelenie starostlivosti o čitateľa (10 zamestnancov) 

– oddelenie výskumu a bibliografie (6 zamestnancov) 

– oddelenie správy fondov (9 zamestnancov) 

4. Literárne a hudobné múzeum (8 zamestnancov) 

Celkový fyzický stav zamestnancov k 31.12.2021 je 72, priemerný prepočítaný počet zamestnancov je 69,10, čo oproti roku 2020 

predstavuje pokles o 3,3. Orientačný ukazovateľ stanovený vo schválenom kontrakte na rok 2021 bol 61 zamestnancov (priemerný 

evidenčný prepočítaný stav). 
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Tab. č. 50: Počty zamestnancov v organizačných útvaroch 

POČTY ZAMESTNANCOV V ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROCH K 31. 12. 2021 
Riaditeľ 1 

Odbor riaditeľa 9,5 

Odbor ekonomiky a prevádzky 13,5 

Odbor knižnično-informačných činností 40 

Literárne a hudobné múzeum 8 

Spolu 72 

 

Prehľad o počte zamestnancov v percentuálnom vyjadrení nám udáva nasledovný graf. 
 

Graf č.13:Počet zamestnancov v organizačných útvaroch knižnice v % 

 
 

Najväčší počet zamestnancov je začlenený v organizačnom útvare odboru knižnično-informačných činností (56 %),  druhý je odbor 

ekonomiky a prevádzky (19 %) a tretí v poradí je odbor riaditeľa s 13 %. 
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8.2 Personálne otázky 

V rámci rozpisu záväzných limitov na rok 2021 bol pre knižnicu stanovený orientačný priemerný prepočítaný evidenčný stav 

zamestnancov 61. 

K 31. 12. 2021 bol fyzický stav zamestnancov 72. Z celkového počtu zamestnancov bolo 49 žien a 23 mužov. Priemerný fyzický stav 

zamestnancov k 31.12.2021 bol 71,31 a priemerný prepočítaný stav bol 69,10. Priemerný vek zamestnancov knižnice bol 49,36 rokov. 

Voľné pracovné miesta boli obsadzované na základe výberových konaní v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov, dosiahnutú odbornú 

prax a zdravotnú spôsobilosť. Do pracovného pomeru bolo prijatých na dobu určitú 6 zamestnancov. Pracovný pomer ukončilo 6 

zamestnancov dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, jeden zamestnanec zomrel. 

V hodnotenom období knižnica zamestnávala 5 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, 9 poberateľov starobného 

dôchodku a 5 zamestnancov na kratší pracovný úväzok. Mimo evidenčného stavu boli 3 zamestnanci z dôvodu čerpania rodičovskej 

dovolenky a 1 zamestnanec si čerpal materskú dovolenku. 

V roku 2021 bolo uzatvorených 9 dohôd o prácach vykonávaných  mimo pracovného pomeru. Dohodami knižnica riešila výkon práce 

v rámci kultúrnych podujatí knižnice (manuálna transkripcia latinských textov, editovanie latinských textov, tlmočenie  prednášky na 

seminári Tlib 2021, workshopy pre deti z komunitného centra, príprava a realizácia workshopu pre pedagógov  a vedeckovýskumnú 

činnosť). 

 

Tab. č.51: Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov 

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2021 
Vzdelanie Celkom Z toho ženy 

VŠ III. stupeň 9 5  

VŠ II. stupeň 35 23 

VŠ I. stupeň 3 1 

ÚSO 16 13 

SO 9 7 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2021 
Vek Celkom Z toho ženy 

do 30 rokov 4 4 

31– 40 rokov 16 10 

41 – 50 rokov 16 10 

51 – 60 rokov 24 21 
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31. 12. 2021 
Vek Celkom Z toho ženy 

61 a viac rokov 12 4 

Spolu 72 49 

Vekový priemer 49,36 48,16 

 

8.3 Odmeňovanie zamestnancov 

Systém odmeňovania zamestnancov knižnice upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme. Podľa pracovného zaradenia sa zamestnanci knižnice odmeňujú podľa prílohy č. 3 k citovanému zákonu. 

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2021 bol stanovený záväzným ukazovateľom vo výške 953 709,00 eur a rozpočtovým 

opatrením č. 6 bol upravený na 977 824,00 eur. Vyčerpaný bol v plnej výške. Na odmeňovanie zamestnancov použila knižnica aj 

vlastné zdroje, ktoré boli určené na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 5 450,00 eur. Vývoj priemernej mesačnej mzdy od 

roku 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke. 

Tab. č. 52: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2016 – 2021 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 66,2 67 69,10 70,80 72,4 69,10 

Priemerná mesačná mzda 715,25 806,11 845 1 040,84 1218,20 1185,8 

toho priemerná mzda 

- zo zdroja 111 

- zo zdroja 46 

 

699,11 

16,14 

 

800,53 

5,58 

 

841,32 

3,68 

 

1 039,64 

1,20 

 

1213,60 

4,60 

 

1179,23 

6,57 

 

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva od roku 2016 do roku 2020 priemerná  mesačná mzda stúpala. V roku 2021 priemerná mesačná 

mzda poklesla, čo súvisí s krátením rozpočtu mzdových prostriedkov v porovnaní s rokom 2020. Najväčší medziročný nárast bol 

v období 2018/2019 – 23,18%. Zvýšenie priemernej mesačnej mzdy bolo odrazom zákonného zvýšenia stupníc platových taríf. 
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8.4 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov 

S cieľom zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov knižnica zabezpečovala v priebehu rozpočtového roka 2021 vzdelávanie 

zamestnancov. 

Vzdelávacie aktivity zabezpečovala jednak externou formou ale aj internými školeniami v rámci plánu interných vzdelávaní, ktoré sa 

každoročne aktualizujú podľa aktuálnych potrieb. Kurzy, školenia a semináre boli zamerané predovšetkým na všeobecne záväzné 

právne normy, resp. ich novely a predpisy, ktorými sa riadia príslušné činnosti v knižnici a odborné školenia pre odborných 

pracovníkov knižnice. 

Oblasť starostlivosti o zamestnancov 

V rámci sociálneho programu o zamestnancov knižnica vytvorila podmienky pre stravovanie zamestnancov vo vlastných priestoroch. 

V súlade s legislatívnou zmenou knižnica umožnila zamestnancom výber spôsobu zabezpečenia stravovania formou stravných 

kupónov alebo formou finančného príspevku na stravovanie. Okrem zákonného príspevku prispieva na stravovanie aj z prostriedkov 

sociálneho fondu. Celkový príspevok zo sociálneho fondu v roku 2021 predstavoval čiastku 12 622,50 eur. Pri príležitosti konca roka 

2021 boli zo sociálneho fondu zakúpené pre zamestnancov knižnice darčekové poukážky v celkovej sume 3.390 eur.  

V rámci sociálnej starostlivosti knižnica v spolupráci so zástupcami zamestnancov vyčlenila zo sociálneho fondu finančnú čiastku, 

z ktorej v prípade naliehavej potreby poskytuje zamestnancom návratné sociálne výpomoci. V roku 2021 boli poskytnuté v celkovej 

výške 400 eur. 

Ďalším ústretovým krokom je zavedenie pružného pracovného času vďaka ktorému si časť zamestnancov knižnice môže upravovať 

svoj pracovný čas podľa svojich potrieb, ale podľa zákonom stanovených pravidiel, ktoré sú upravené v pracovnom poriadku 

knižnice. 

Externé a interné vzdelávanie vlastných zamestnancov 

Externé a interné vzdelávanie zamestnancov sa v roku 2021 z dôvodu protipandemických opatrení väčšinou nerealizovalo prezenčnou 

formou, ale orientovalo sa do on-line prostredia. Celkovo sa na tuzemských vzdelávacích podujatiach zúčastnilo 111 zamestnancov 

a na zahraničných vzdelávacích podujatiach 7 zamestnanci. 
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Tab. č. 53: Účasť zamestnancov na domácich a zahraničných odborných a vzdelávacích podujatiach 

EXTERNÉ VZDELÁVANIE TUZEMSKÉ 

DÁTUM NÁZOV ORGANIZÁTOR TYP 

POČET 

HODÍN 

POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

14.-15.1. 2021 

Akreditovaný vzdelávací 

program Duševné vlastníctvo 

– modul A 

ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 

18.1.2021 
Legislatívne zmeny 

v mzdovej učtárni k 1.1.2021 
J. Mihál školenie 5,5 1  K. Chrobáková 

19.-20.1.2021 
Ako písať, aby nás čítali v 

onlajne 
PDCS o.z. online kurz 8 1 R. Címer 

21.1.2021 

Online seminár k ročnej 

mzdovej uzávierke 

v programe SOFTIP 

SOFTIP online seminár 7 1 K. Chrobáková 

27.1.2021 

Ročné zúčtovanie 

preddavkov na daň za rok 

2020 

Finančná správa 

Banská Bystrica 
školenie 5,5 1 K. Chrobáková 

28.-29.1. 2021 

Akreditovaný vzdelávací 

program Duševné vlastníctvo 

– modul A 

ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 

3.2., 8.2. 2021 
Štatistické zisťovanie v 

knižniciach 
SNK Martin online seminár 2,5 2 

J. Vranová 

B. Bučková 

11.-12.2. 2021 

Akreditovaný vzdelávací 

program Duševné vlastníctvo 

– modul A 

ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 

23.2. 2021 
EIZ pre vedu - Publikačný 

poradca 
CVTI Bratislava webinár 8 1 R. Udžan 

25.-26.2. 2021 

Akreditovaný vzdelávací 

program Duševné vlastníctvo 

– modul B 

ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 

2.3. 2021 
EIZ pre vedu - Publikačný 

poradca 
CVTI Bratislava školenie 8 1 R. Udžan 

11.-12.3. 2021 Akreditovaný vzdelávací ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 
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EXTERNÉ VZDELÁVANIE TUZEMSKÉ 

DÁTUM NÁZOV ORGANIZÁTOR TYP 

POČET 

HODÍN 

POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 
program Duševné vlastníctvo 

– modul B 

16.3. 2021 

Syndróm vyhorenia u 

knihovníka a jeho ďalšia 

motivácia 

SNK Martin, 

Eventive s.r.o. 
online seminár 1 1 M. Töröková 

16.3. 2021 
EIZ pre vedu - Publikačný 

poradca 
CVTI Bratislava školenie 8 1 R. Udžan 

18.-19.3. 2021 

Akreditovaný vzdelávací 

program Duševné vlastníctvo 

– modul C 

ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 

23.3. 2021 
EIZ pre vedu - Publikačný 

poradca 
CVTI Bratislava školenie 8 1 R. Udžan 

26.3. 2021 
Celoživotné vzdelávanie 

knihovníkov 
SNK Martin seminár 3 1 I.Poláková 

9.4. 2021 
EIZ pre vedu - Publikačný 

poradca 
CVTI školenie 8 1 R. Udžan 

15.-16.4. 2021 

Akreditovaný vzdelávací 

program Duševné vlastníctvo 

– modul C 

ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 

5.5. 2021 
Seminár k databázam od 

spoločnosti Gale 
Suweco, Gale online seminár 1 1 M. Majer 

13.-14.5. 2021 

Akreditovaný vzdelávací 

program Duševné vlastníctvo 

– modul C 

ÚPV SR školenie 16 1 R. Udžan 

20.5. 2021 
Spoločenský protokol v 

knižnici 
SNK Martin seminár 3 1 M. Bôbová 

21.5. 2021 Fenomén literárnej reportáže  
Vydavateľstvo 

Absynt 
online prednáška 2 1 M. Töröková 

26. 5. 2021 
Negociačné schopnosti u 

knihovníka v službách 
SNK Martin školenie 3 1 M. Bôbová 
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EXTERNÉ VZDELÁVANIE TUZEMSKÉ 

DÁTUM NÁZOV ORGANIZÁTOR TYP 

POČET 

HODÍN 

POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

27.-28. 5. 2021 Remeslo a kniha SNK Martin konferencia 10 2 
M. Bôbová, 

I.Poláková 

7.-8.6. 2021 
Non scholae, sed vitae 

discimus... 
ŠVK Prešov konferencia 10 2 

M. Bôbová, 

M. Danková 

8.-9.6. 2021 
Veda a jej rozvoj v zrkadle 

pamiatok knižnej kultúry 
SNK Martin konferencia 10 2 

I.Poláková, 

M. Danková 

17.6. 2021 
ProQuest day - stretnutie 

používateľov 
Albertina icome online seminár 2 2 

T. Albert, 

M. Majer 

22.-23. 6. 2021 INFOS SSKK, SNK konferencia 16 19 

B. Snopková, 

B. Bučková, 

I. Bičanovská, 

A. Sojaková, 

M. Töröková, 

E. Paľková, 

A. Haringová, 

Z. Ondeková, 

T. Durdiaková, 

S. Holečková, 

M. Bôbová, 

M. Danková, 

I. Očenáš, 

R. Udžan, 

I. Poláková, 

T. Albert, 

R. Címer, 

M. Szabová, 

Z. Hušlová 

23.6.2021 Školenie EIS NUNTIO 
Ministerstvo 

kultúry SR 
online školenie 4 11 

A. Barth, 

M. Kassa, 

I. Poláková, 

B. Bučková, 
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EXTERNÉ VZDELÁVANIE TUZEMSKÉ 

DÁTUM NÁZOV ORGANIZÁTOR TYP 

POČET 

HODÍN 

POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 
J. Vranová, 

E. Fekiačová, 

M. Balcová, 

K. Babiarová, 

S. Šváčová, 

M. Töröková, 

J. Cibuľa 

7. 9. 2021 Zasadnutie OKOMČ ZMS 
Zväz múzeí na 

Slovensku 
pracovná porada 6 1 S. Šváčová 

9. 9. 2021 Museologica literaria 2021 
Zväz múzeí na 

Slovensku, LHM 

Vedecká 

konferencia 

s medzinárodnou 

účasťou 

8 3 
S. Šváčová, M. 

Lásková, I. Šimig 

3. – 5. 10. 2021 

23. kolokvium slovenských, 

moravských a českých 

bibliografov 

Slovenská 

asociácia knižníc, 

Sdružení knihoven 

ČR – Sekce 

SDRUK pro 

bibliografii, 

Kysucká knižnica 

v Čadci 

kolokvium 18 2 
I.Poláková 

I. Očenáš 

6. 10. 2021 
Múzejná a galerijná rada MK 

SR 

Múzejná 

a galerijná rada 

MK SR 

pracovné 

zasadnutie 
6 1 S. Šváčová 

13. 10. 2021 
Pracovné rokovanie k 

rozpočtu 
MK SR 

pracovné 

rokovanie 
3 3 

O. Doktorová 

M. Balcová 

J. Vranová 

M. Svitek 

21. 10. 2021 Choroby našich predkov SNK 
populárno-

vedecký seminár 
6 1 I.Poláková 

2. 11. 2021 Zelená knižnica – Krajská knižnica webinár 1,5 2 Z. Hušlová 
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EXTERNÉ VZDELÁVANIE TUZEMSKÉ 

DÁTUM NÁZOV ORGANIZÁTOR TYP 

POČET 

HODÍN 

POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 
Ekoporadenstvo ako súčasť 

knihovníctva 

P. O. 

Hviezdoslava, 

Prešov 

K. Němcová 

3. 11. 2021 Knihy pre každého IUVENTA webinár 2 1 K. Němcová 

7. 12. 2021 

Zelená knižnica – Zelená 

knižnica a nové IFLA 

inšpirácie 

Krajská knižnica 

P. O. 

Hviezdoslava, 

Prešov 

webinár 1,5 2 
Z. Hušlová  

K. Němcová 

8. 12. 2021 
Hovorme o informačnom 

vzdelávaní 1 
SAK webinár 3,5 4 

M. Töröková 

E. Paľková 

Z. Hušlová 

S. Šaffová 

8. 12. 2021 
Štúdium a výskum so 

štipendiom v Ázii 
SAIA webinár 1 1 S. Šaffová 

 

VZDELÁVANIE ZAHRANIČNÉ 

DÁTUM NÁZOV ORGANIZÁTOR TYP 
POČET 

HODÍN 

POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

22. 4. 2021 Meet the National Libraries 

Univerzita 

v Illinois, USA, 

Sekce národních 

knihoven IFLA 

online seminár 2 1 J. Vranová 

11. 5. 2021 
PR komunikácia pre krízovú 

dobu 

Seminaria, s.r.o., 

Praha, ČR 
online seminár 7 1 B. Snopková 

11. 5. 2021 
Konference o personální 

práci v knihovnách 

SVK Hradec 

Králové, ČR 

online 

konferencia 
7 2 

O. Doktorová 

K. Chrobáková 

7.9.–9.9.2021 Knihovny současnosti 2021 Olomouc, ČR 
medzinárodná 

konferencia 
16 2 

A.Sojaková 

E. Paľková 
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VZDELÁVANIE ZAHRANIČNÉ 

DÁTUM NÁZOV ORGANIZÁTOR TYP 
POČET 

HODÍN 

POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

10. -11. 9. 2021 

Úloha slovenských škôl 

v živote dolnozemských 

Slovákov 

Nadlak, Rumunsko 
medzinárodná 

konferencia 
16 1 R. Udžan 

13. -16. 9. 2021 

CASLIN -  Česká a 

slovenská knihovnícka 

informačná sieť 

Moravská zemská 

knihovna, Brno, 

ČR 

medzinárodný 

seminár 
24 1 I.Poláková 

 

Cyklus interného vzdelávania ŠVK v Banskej Bystrici 
 

Tab. č. 54: Zoznam realizovaných školení v rámci interného vzdelávania v roku 2021 

INTERNÉ VZDELÁVANIE TUZEMSKÉ 

DÁTUM NÁZOV TYP POČET 

HODÍN 

ŠKOLITEĽ POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

9. 9. 2021 Školenie 

zamestnancov 

oprávnených 

sprevádzať exkurzie 

v ŠVK BB 

školenie 1 Terézia Durdiaková 11 A. Loužecká 

Z. Hušlová 

M. Minďášová 

Z. Ondeková 

K. Němcová 

M. Majer 

T. Albert 

D. Rešovská 

R. Udžan 

O. Doktorová 

I. Bičanovská 

4. 10. 2021 Efektívne 

vyhľadávanie 

dokumentov 

v systéme Virtua 

školenie 2 Terézia Durdiaková 

T. Albert 

7 A. Loužecká 

Z. Hušlová 

M. Minďášová 

Z. Ondeková 

K. Němcová 
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INTERNÉ VZDELÁVANIE TUZEMSKÉ 

DÁTUM NÁZOV TYP POČET 

HODÍN 

ŠKOLITEĽ POČET 

ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

MENÁ ŠKOLENÝCH 

ZAMESTNANCOV 

R. Címer 

S. Saffová 

4. 10. 2021 Postup pri revíziách 

fondov študovní a 

pri vyraďovaní 

školenie 30 minút Eva Fekiačová 7 A. Loužecká 

Z. Hušlová 

M. Minďášová 

Z. Ondeková 

K. Němcová 

R. Címer 

S. Šaffová 

 

Okrem uvedených interných školení boli pre nových zamestnancov priebežne realizované vstupné školenia BOZP a školenie požiarnej 

hliadky. Školenie vodičov referentských vozidiel a opakované školenie zamestnancov z BOZP a PO boli vykonané v II. polroku 2021. 

Noví pracovníci bez knihovníckeho vzdelania sa zúčastňovali školenia mennej a vecnej katalogizácie, ktoré realizovalo Oddelenie 

doplňovania a spracovania fondov (A. Haringová – menná katalogizácia, T. Durdiaková – vecná katalogizácia). 

V rámci spolupráce so Žilinskou univerzitou je od  roku 2020 podpísaná Dohoda o spolupráci, ktorej účelom je odborná prax 

študentov. V roku 2021 prax absolvovala 1 študentka 2. ročníka magisterského štúdia študijného programu Mediamatika a kultúrne 

dedičstvo ako praktikantka Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v trvaní 2 týždňov on-line formou 

zadaním úloh na home office v spolupráci s oddelením výskumu a bibliografie. 
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Tab. č. 55: Účasť zamestnancov na činnosti odborných komisií s celoslovenskou pôsobnosťou a na činnosti profesijných združení 

KOMISIA/ZDRUŽENIE PRACOVNÍK 

Ústredná knižničná rada – poradný orgán ministerky kultúry SR Blanka Snopková 

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc (SAK) Blanka Snopková 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

Mária Bôbová, Barbora Bučková, Róbert Címer, Terézia Durdiaková, 

Anna Haringová, Peter Majling, Katarína Molentová, Ivan Očenáš, 

Ivana Poláková, Danka Rešovská, Blanka Snopková, Adriana Sojaková, 

Katarína Šmelková, Michaela Töröková, Zita Turčanová, Jana Vranová 

Výbor krajskej pobočky SSKK Terézia Durdiaková 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) - Komisia pre 

historické knižné fondy 
Mária Bôbová 

Fond na podporu umenia Oľga Doktorová 

Národná komisia pre služby pri SNK Barbora Bučková 

Pracovná skupina pre výpožičky a MVS Virtua pri SNK Barbora Bučková, Danka Rešovská 

Národná komisia pre katalogizáciu pri SNK Jana Vranová 

Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR Ivana Poláková 

Knižničná rada knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Blanka Snopková 

The International Association of Music Libraries, Archives and 

Documentation Centres (IAML) 
Imrich Šimig 

Zväz múzeí Slovenska – Komisia pre odborné múzejné činnosti Soňa Šváčová 

Zväz múzeí Slovenska – Literárna a hudobná komisia (predsedníčka) Soňa Šváčová 

Komisia pre kultúru mesta Banská Bystrica Blanka Snopková 

Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica Soňa Šváčová 
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 

V roku 2021 pravidelne využívalo knižnično-informačné služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 5 232 aktívnych 

používateľov z radov vedeckej, pedagogickej, odbornej a laickej verejnosti, žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých 

škôl a univerzít. Služby knižnice sú zamerané na používateľov od 12 rokov, pričom sa knižnica už piaty rok zameriava prednostne na 

výchovu a vzdelávanie používateľov vo veku od 12 do 15 rokov a venuje im osobitnú pozornosť. 
 

Tab. č. 56: Percentuálne zloženie aktívnych používateľov ŠVK BB podľa jednotlivých kategórií 

KATEGÓRIA POUŽÍVATEĽA PERCENTUÁLNY PODIEL 

Učitelia 2,10 % 

Študenti 53,36 % 

Ostatní 31,00 % 

Čitatelia s výnimkami 0,55 % 

Kolektívni používatelia a MVS (organizácie) 4,40 % 

Jednorazový používateľ služieb 5,90 % 

Zamestnanci 2,23 % 

Služobné kontá 0,46 % 

 

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu (viď tab. č.54), najpočetnejšiu skupinu používateľov služieb knižnice  53,36%, tvoria študenti 

stredných škôl, univerzít a vysokých škôl v Banskej Bystrici, resp. obyvatelia Banskej Bystrice, ktorí študujú v iných mestách na 

Slovensku a v zahraničí. ŠVK BB úzko spolupracuje s jednotlivými fakultami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a s Fakultou zdravotníctva SZU. Pozornosť je venovaná aj spolupráci s gymnáziami 

a strednými odbornými školami, ktorých študenti sa pravidelne zúčastňujú nielen na exkurziách a školeniach zameraných na 

zvyšovanie ich informačnej gramotnosti (v roku 2021 sa uskutočnilo 11 exkurzií a priebežne pre nových používateľov aj inštruktáže 

k využívaniu zahraničných plnotextových databáz a systému KIS3G), ale aj na špecializovaných vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatiach organizovaných jazykovými centrami ŠVK BB a Literárnym a hudobným múzeom práve pre túto skupinu 

návštevníkov. Mimoriadnu pozornosť venuje knižnica novozaregistrovaným používateľom, ktorí majú možnosť absolvovať inštruktáž 

k využívaniu súborného katalógu knižníc zapojených v projekte KIS3G, ako aj prehliadku jednotlivých študovní knižnice. 

V roku 2021 využívali služby knižnice najmä: 

 žiaci základných škôl: žiaci ZŠ Pieninská, Banská Bystrica; ZŠ a MŠ Pliešovce; ZŠ J. Alexyho, Zvolen; ZŠ Lazovná, Banská 

Bystrica; ZŠ Gerlachovská, Banská Bystrica; ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica 
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 študenti gymnázií: Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica; Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica, Katolícke 

gymnázium Š. Moyzesa, Banská Bystrica; Gymázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica; Gymnázium Viliama Pauliny-

Tótha, Martin 

 študenti stredných odborných škôl: Stredná priemyselná škola J. Murgaša v Banskej Bystrici; SOŠ hotelových služieb 

a obchodu, Banská Bystrica; Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice 

 vysokoškolskí študenti: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici; 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

ŠVK BB spolupracovala s jednotlivými fakultami a katedrami Univerzity Mateja Bela, s Filozofickou fakultou (Katedra slovanských 

jazykov, Katedra germanistiky, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra romanistiky, Katedra histórie), Pedagogickou fakultou, 

Ekonomickou fakultou a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov. 

Knižnica organizuje pre študentov úvodné prednášky do štúdia, kurzy informačnej gramotnosti, workshopy, odborné semináre 

k dejinám knižnej kultúry, exkurzie, inštruktážne školenia pre jednotlivcov. 

Druhú najpočetnejšiu skupinu používateľov predstavuje kategória Ostatní, t.j. dospelí používatelia knižnice rôzneho vzdelania 

a z rôznych sociálnych skupín. Služby knižnice vo veľkej miere využívajú pracovníci ústredných orgánov a organizácií štátnej a 

verejnej správy, samosprávy, výskumných ústavov, bankových a finančných inštitúcií, podnikateľského sektora. V roku 2021 sa ŠVK 

BB zameriavala aj na poskytovanie špecializovaných aktivít pre dôchodcov a ďalšie znevýhodnené skupiny občanov, a to najmä 

formou tréningov pamäti, ktorých realizáciu pandemická situácia výrazne obmedzila. 

V súvislosti s uvedenou štruktúrou používateľov knižnično-informačných služieb a narastajúcim počtom používateľov z radov 

najmladšej generácie z roka na rok stúpa aj záujem o elektronické služby knižnice. On-line prístup k elektronickému katalógu 

prostredníctvom webovej stránky knižnice s možnosťou získať komplexné informácie o knižničnom fonde i o žiadanom dokumente, 

vrátane informácie o jeho dostupnosti, ako aj možnosť objednania a rezervovania dokumentov, či predĺženia výpožičiek elektronicky, 

sa stali samozrejmosťou. Narastá aj záujem o vzdialený prístup k elektronickým dokumentom z pohodlia domova, z vlastného 

počítača, či iného mobilného zariadenia. Vnímajúc tento trend ŠVK BB umožňovala používateľom nielen online prístup ku 

knižničnému katalógu a k bibliografickým údajom o informačných zdrojoch, ale aj prístup k plným textom dokumentov 

prostredníctvom Virtuálnej knižnice. Od augusta 2017 však bola ukončená prevádzka služby DASH z dôvodu ukončenia životného 

cyklu a podpory produktu zo strany ProQuest. Z uvedeného dôvodu je časť Virtuálnej knižnice – Digitálna knižnica nedostupná. 

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v roku 2020, zapríčinených aj výpadkom vlastných príjmov počas obdobia, keď 

bola knižnica zatvorená, sme na rok 2021 nemohli obnoviť prístup do databázy ProQuest Ebook Central so vzdialeným prístupom. 
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Public relations, marketing a propagácia  

V súvislosti s podporou marketingových činností knižnice boli v roku 2021 realizované aktivity, ktoré mali za cieľ promovať činnosť 

knižnice počas pandemického obdobia, najmä on-line aktivity a aktivity na facebooku. Ich cieľom bolo zvyšovať povedomie o 

knižnici, jej službách a aktivitách smerom k verejnosti a k zamestnancom počas meniacej sa pandemickej situácie. Zrealizovali sa 

propagačné aktivity spojené s verejným odpočtom plnenia úloha za rok 2020, a to formou on-line prezentácie, ktorá bola publikovaná 

na web stránke ŠVK BB, s organizačným zabezpečením a koordináciou Týždňa slovenských knižníc 2021. Tlačou boli vydané 

Knižničné noviny – občasník ŠVK BB (č. 1-4/2021). Mesačné programové bulletiny v roku 2021 nevyšli z dôvodu zákazu 

organizovania podujatí v čase pandémie ochorenia covid 19. V mesiacoch január, máj - december boli vydané programové plagáty 

a v mesiacoch február, marec, apríl plagáty obsahovali len oznam o výpožičných službách knižnice, ktoré sa v tom období mohli pre 

verejnosť realizovať. Po zlepšení pandemickej situácie sa propagácia podujatí zabezpečovala zasielaním informácií do mesačníka 

Kam do mesta a do Informačného centra Banská Bystrica. Z dôvodu protipandemických opatrení a obmedzení sa nemohli realizovať 

exkurzie pre návštevníkov knižnice v I. polroku. V II. polroku sa realizovalo 11 exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 216 osôb. V rámci 

vlastných priestorov prebiehali propagačné aktivity vo forme distribúcie a umiestňovania printových materiálov vo verejne 

prístupných priestoroch ŠVK BB na vyhradených miestach a propagačných paneloch. V rámci interného marketingu sa využívali 

panely s programom podujatí na jednotlivé mesiace, s oznamami o podujatiach vo vstupných priestoroch knižnice. Súčasne sa 

využívali na prezentovanie aj elektronické panely umiestnené v priestoroch oddelenia starostlivosti o čitateľa. Využívanie 

elektronického dotykového panelu vo vstupnom komunikačnom priestore knižnice sa z hygienických dôvodov obmedzilo. 

S cieľom podnietiť záujem o aktivity a dianie v knižnici bola propagácia realizovaná zasielaním pozvánok, najmä elektronickou 

poštou. Bola spracovaná výzva na XX. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib v slovenskom, 

anglickom a ruskom jazyku a prihlasovací formulár. 

Web a sociálne siete 

Ťažiskovým informačným prostriedkom pre šírenie informácií v elektronickej podobe bola pravidelne aktualizovaná webová stránka 

knižnice. Prostredníctvom nej boli komunikované najdôležitejšie oznamy a informácie pre verejnosť o knižnici. V rámci využitia 

sociálnych sietí sa knižnica zameriavala prioritne na prezentáciu aktivít a komunikáciu prostredníctvom siete Facebook, kde boli 

publikované aktuálne informácie o dianí v knižnici, o prevádzke knižnice pre verejnosť v pandemickom období, a po zlepšení situácie 

o podujatiach a taktiež obrazový a audiovizuálny materiál. Súčasne sieť umožňovala pružne reagovať na dianie v knižnici ako 

komunikačná platforma medzi používateľmi knižnice a knižnicou samotnou. 

Z dôvodu zabezpečovania propagácie činnosti knižnice a knižničného fondu sa od septembra 2021 začal vydávať s mesačnou 

periodicitou Newsletter Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v elektronickej podobe (spolu 4 čísla) s mesačným programom 

a s obsažnými knižnými novinkami. Na odber Newslettra sa záujemcovia môžu prihlásiť cez web a získavať tak najnovšie informácie 

o kultúrnom dianí v knižnici ako aj informácie o nových akvizíciách. 
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Jazykové centrá na svoju propagáciu využívali aj účty na Instagrame. Za účelom zriadenia ďalších účtov a za účelom určenia pravidiel 

a zodpovednosti za prezentáciu činností ŠVK BB a LHM na sociálnych sieťach bol spracovaný metodický pokyn č. 2/2021 – 

Prezentácia Štátnej vedeckej knižnice na sociálnych sieťach. 

V rámci propagácie na sociálnych sieťach bol na Facebooku za rok 2021 registrovaný nárast o 549 evidovaných sledovateľov (v roku 

2020 bolo 2 454 evidovaných sledovateľov), t.j. k 31. 12. 2021 bolo spolu 3 003 evidovaných sledovateľov. 

 

Tab. č. 57: Prehľad príspevkov pridávaných na Facebook ŠVK BB v roku 2021 

MESIAC POČET PRÍSPEVKOV POČET SLEDOVATEĽOV PRÍRASTOK 

Január  67 2500 +46 

Február  86 2548 +48 

Marec  119 2629 +81 

Apríl  68 2676 +47 

Máj  60 2689 +13 

Jún  82 2713 +24 

Júl  40 2756 +43 

August  67 2782 +26 

September  58 2843 +61 

Október  79 2910 +67 

November  103 2967 +57 

December 88 3003 +36 

Spolu  917 3003 +549 

 

Literárne a hudobné múzem propagovalo svoju činnosť na rôznych platformách: 

 

Tab. č. 58: Propagácia LHM 

MIESTO PROPAGÁCIE POČET  
V tlači  22 

V rozhlase 5 

V televízii 3 

Na internete 78 
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MIESTO PROPAGÁCIE POČET  
Exteriérová reklama 15 

Directmailing 784 

V knihe 1 

 

Na propagáciu a podporu aktivít a služieb knižnice sa počas obdobia, keď boli podujatia povolené, využívali služby externých 

portálov, ktoré slúžia na propagovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Ide najmä o portály www.infolib.sk, www.navstevnik.sk, 

www.slovakiatraveling.com, www.sdetmi.com, www.vedanadosah.cvtisr.sk, www.kamsdetmi.sk a informačný portál Mesta Banská 

Bystrica. Počas roku 2021 boli podujatia organizované v ŠVK BB zverejňované na stránke Mesta Banská Bystrica. 

  

http://www.infolib.sk/
http://www.navstevnik.sk/
http://www.slovakiatraveling.com/
http://www.sdetmi.com/
http://www.vedanadosah.cvtisr.sk/
http://www.kamsdetmi.sk/
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10. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL VYKONANÝCH KONTROLNÝMI 

ORGÁNMI 
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vykonáva internú kontrolnú činnosť ako súčasť vnútorného kontrolného systému v súlade 

s plánom úloh v oblasti kontroly. Vedúci zamestnanci v priebehu roku 2021 vykonali kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej 

činnosti. 

Zamestnanci ekonomického oddelenia vykonali pravidelné kontroly a inventarizácie pokladní. Okrem toho v pravidelných 

štvrťročných intervaloch zamestnanec ekonomického oddelenia vykonal priebežnú kontrolu zostatkov súvahových účtov, kontrolu 

čerpania rozpočtu a správnosť triedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov. Zistené nedostatky sa odstraňujú 

priebežne. 

Z vonkajších kontrol boli v roku 2021 vykonané dve kontroly, jedna Inšpektorátom práce a jedna Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva. 

Kontrolný orgán: Inšpektorát práce Banská Bystrica 

Dátum vykonania kontroly: 17. 2. 2021 – 29. 3. 2021 

Predmet kontroly: Z oblasti PPV bol výkon inšpekcie práce zameraný na kontrolu dodržiavania povinnosti zamestnávateľa nariadiť 

alebo dohodnúť so zamestnancom výkon práce z domácnosti, vyplývajúcej mu z práva zamestnanca na vykonanie práce zo svojej 

domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré umožňujú 

výkon práce z domácnosti podľa ust.§ 250b ods.2 písm. b) zákona. 

Z oblasti BOZP bol výkon inšpekcie práce zameraný na kontrolu vedenia dokumentácie BOZP a jej aktualizácie (vydávanie 

vnútorných predpisov), pripravenosť na núdzový stav a implementácia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných 

ochorení alebo opatrení pri ohrození verejného zdravia. 

Výsledok kontroly: Výkonom inšpekcie práce nebolo zistené porušenie povinností zamestnávateľa ustanovené v § 250b zákonníka 

práce. Nedostatky z oblasti BOZP neboli počas výkonu inšpekcie práce zistené. 

 

Kontrolný orgán : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Dátum vykonania kontroly: 1. 4. 2021 
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Predmet kontroly: Štátny zdravotný dozor zameraný na kontrolu dodržiavania legislatívnych ustanovení v oblasti ochrany verejného 

zdravia zamestnancov pri práci podľa zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel 

a predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrola dodržiavania aktuálne platných Vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia. 

Výsledok kontroly: Na kontrolovanom pracovisku knižnice majú zabezpečené dodržiavanie opatrení podľa aktuálne platných 

legislatívnych nariadení. 
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11. ZÁVER 
 

Hlavné úlohy knižnice v roku 2021 boli stanovené v Kontrakte č. MK-1906/2020-421/22771. Rozsah predmetu kontraktu bol 

z dôvodu výpadku príjmov a zvýšených výdavkov súvisiacich s prijatými opatreniami na zabránenie vzniku a šíreniu prenosného 

ochorenia COVID-19 pozmenený dvoma dodatkami. 

Vedenie knižnice citlivo vníma preferencie používateľov smerujúce do oblasti absenčných a elektronických služieb, resp. 

k využívaniu knižnice ako komunitného centra a priestoru na oddych a relax. Preto aj v uplynulom roku venovalo maximálnu 

pozornosť spracovaniu projektov smerujúcich k zavádzaniu nových knižnično-informačných služieb, ktorými chce získať nových 

používateľov. Cieľom je najmä nákup výpožičného automatu, ktorý by umožnil knižnici poskytovať služby verejnosti v režime 24/7. 

Je zrejmé, že v nasledujúcom období bude záujem používateľov o prezenčné služby poskytované tradičnou formou naďalej klesať 

a presúvať sa do oblasti služieb poskytovaných prostredníctvom vzdialeného prístupu k informačným zdrojom z pohodlia domova, či 

vlastného pracoviska. Kamenná knižnica a jej priestory budú slúžiť predovšetkým na vzdelávacie, komunitné, oddychové a relaxačné 

aktivity čo ovplyvnilo smerovanie snáh ŠVK BB na zriaďovanie oddychových a relaxačných zón využiteľných aj na organizovanie 

komunitných aktivít a priestorov pre vzdelávacie aktivity. ŠVK BB neustále sleduje trendy vývoja informačno-komunikačných 

technológií a aplikovanie ich do svojej praxe. Len promptné reagovanie na zmeny v správaní používateľov a rýchle prispôsobovanie 

knižničných služieb nastupujúcim trendom zabezpečí knižnici konkurencieschopnosť v digitálnom prostredí. 

Činnosť knižnice výrazne ovplyvnila celospoločenská situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, čo malo priamy dopad 

na štatistické ukazovatele. Pre verejnosť bola knižnica od 1. – 26. januára zatvorená. Od 27. januára boli poskytované služby 

v požičovni. Študovne boli verejnosti sprístupnené od 26. apríla a jazykové centrá až v máji po uvoľnení opatrení. Opätovne boli 

služby pre verejnosť nedostupné od 25. novembra do 16. decembra. Od 17. decembra boli poskytované služby v požičovni, študovne 

ostali zatvorené. Zamestnanci pracovali od 1. januára do 30. apríla z domu, resp. u ktorých nebolo možné nariadiť prácu z domu, boli 

doma v zmysle § 142 Zákonníka práce. 

 

Odborná knižničná činnosť 

V oblasti knižničných aktivít bola činnosť zameraná na zvyšovanie ponuky tradičných a nových knižnično-informačných služieb 

s ekonomickým a spoločenským prínosom. 
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Oblasť akvizície:  

 ŠVK BB v roku 2021 opäť pocítila nedostatok finančných prostriedkov na systematickú efektívnu akvizíciu informačných 

prameňov. Ceny dokumentov sa neustále zvyšujú a kúpu moderných typov dokumentov si knižnica nemôže dovoliť zakúpiť. 

Výpadky vlastných príjmov spôsobené protipandemickými opatreniami zapríčinili, že na rok 2021 sme nemohli obnoviť 

predplatné databáz RILM a ProQuest Ebook Central. 

 Oznámením zo dňa 28. 1. 2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR s cieľom racionalizovať a urýchliť prístup k informáciám 

zmenil od 1. 2. 2021 vedenie patentových dokumentov z papierovej formy na elektronickú. Z uvedeného dôvodu už ŠVK BB 

nebude dostávať patentové spisy v tlačenej podobe. 

Oblasť spracovania knižničného fondu 

 Ďalším typom dokumentu, ktorý knižnica získala od vydavateľov darom a začala ho odborne menne a vecne spracovávať do 

svojho fondu je USB-kľúč. USB-kľúčom bola pridelená signatúra USB, prírastkové číslo monografií. Keďže signatúry sú 

číslované postupne (každý exemplár má svoju signatúru), bude aj v budúcnosti jednoduché zistiť, koľko ich knižnica vo fonde 

má. 

 V súvislosti s ochranou pred šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 v období od 1. 1. – 30. 4. zamestnanci, 

ktorým to povaha práce umožňovala, pracovali z domu. Pracovníčky oddelenia doplňovania a spracovania knižničných fondov 

sa zamerali na retrospektívne spracovanie dokumentov s vročením do r. 1982. V rámci retrospektívneho spracovávania a 

rekatalogizácie bolo v priebehu roka 2021 menne spracovaných 5 801 dokumentov, vecne 4 739 a bolo vytvorených 7 550 

záznamov o exemplároch. Dokumenty boli spracovávané s knihou v ruke (de visu). 

Oblasť poskytovania knižnično-informačných služieb 

 Činnosť knižnično-informačných služieb v roku 2021 výrazne ovplyvnila celospoločenská situácia v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19, čo malo priamy dopad na štatistické ukazovatele. Aj keď absenčné služby poskytované v požičovni 

a cez výdajné okienko boli poskytované v obmedzenom režime, študovne ostávali zatvorené. 

 Bola zabezpečená kontinuita v poskytovaní elektronických služieb používateľom – LiveChat, elektronické objednávanie 

rešerší. V čase, keď bola pre pandemickú situáciu knižnica zatvorená, pracovníci zabezpečovali elektronické dodávanie 

dokumentov (skeny článkov, statí z kníh). Táto nová služba bola následne poskytovaná aj počas roka. Preregistrácia čitateľov 

bola tiež uskutočňovaná na požiadanie elektronickou formou bez nutnosti navštíviť budovu. 

Oblasť uchovávania knižničného fondu 

 ŠVK BB sa od roku 2017 usilovala o vyhlásenie starých tlačí z fondu starých a vzácnych dokumentov ŠVK za historický 

knižný fond. Po konzultáciách so SNK v Martine bol prehodnotený pôvodný zoznam dokumentov obsahujúci cca 1 400 
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knižničných jednotiek a bol zostavený konečný zoznam, 392 najvzácnejších dokumentov z fondov ŠVK BB. Ministerstvo 

kultúry SR začalo 31. mája 2021 (po predchádzajúcom návrhu SNK, MK-5169/2021-242-13234) správne konanie vo veci 

vyhlásenia tlačí za historické knižné dokumenty a dňa 18. júna 2021 rozhodlo o ich vyhlásení za historické knižné 

dokumenty. 

 V roku 2020 v priestoroch Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach (SNK Martin) na základe spolupráce na 

záchrane vzácneho fondu regionalík, obsahujúcich 1 117 knižničných dokumentov, bol uskutočnený sterilizačný proces a 

základné čistenie zbierky z prelomu 19. a 20. storočia získanej darom od Ev. a. v. cirkevného zboru Banská Bystrica  

Radvaň (obsahuje cenné provenienčné záznamy kultúrnych spolkov  Sládkovičov čítací spolok a Evanjelický spolok). 

V tomto roku spolupráca pokračovala. Boli vyhotovené návrhy na reštaurovanie pre tri knihy s vročením 1893, 1884 a 1929. 

Tieto boli v SNK zreštaurované. Ďalších 10 kníh z fondu starých a vzácnych dokumentov bolo zreštaurovaných v Banskej 

Štiavnici. 

Oblasť správy, ochrany a revízie knižničného fondu 

 Z dôvodu častej poruchovosti hardvéru systému Virtua, spravovaného Slovenskou národnou knižnicou v Martine, v rámci 

archívnej činnosti a opatrení krízového manažmentu plánujeme zabezpečiť dotlač (od r. 2009, keď databáza ŠVK BB bola 

zlúčená do spoločnej databázy projektu KIS3G) a priebežnú tlač revízneho katalógu všetkých typov dokumentov. Za týmto 

účelom sme spracovali prioritný projekt na rok 2022 na nákup tlačiarne a materiálu. 

Múzejná činnosť 

– V múzejnej činnosti pokračovala spolupráca na budovaní elektronického katalógu muzeálnych zbierkových predmetov na 

Slovensku CEMUZ a na realizácii celonárodného projektu digitalizácie múzejných zbierok. Činnosť sa zamerala najmä na 

akvizíciu múzejných zbierok, v rámci vzdelávania sa múzejná pedagogika orientovala na systematickú partnerskú spoluprácu 

so školami. 

– Vo výstavnej činnosti je zámerom rozvíjať prezentáciu výstav z vlastnej produkcie v zahraničí ako aj prezentovať tvorbu 

výtvarných umelcov staršej i mladej generácie. 

– Z dôvodu pandemických opatrení sa v roku 2021 prezentácia múzea presunula do online priestoru, kde bolo realizovaných šesť 

podujatí: Vylúšti kto, vylúšti čo!, Kováčova Bystrica, Galéria talentov 2021, Noc múzeí a galérií, vedecká konferencia so 

zahraničnou účasťou Museologica literaria 2021, Vylúštiš ma? 

– V oblasti popularizačnej prezentácie boli v rámci expozícii realizované interaktívne hodiny. Základné školy mali záujem 

o interaktívne hodiny s názvom Štefan Žáry, Ilustrovaný zápisník (Klára Jarunková), o špecializované hodiny Tradície 

bábkarstva v banskobystrickom regióne spojené s tvorivými aktivitami, podobne aj Čo nám bábky rozprávali, Hry ako hry, 

Štoplíkove dobrodružstvá, Regionálni skladatelia a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, ako aj o špecializované hodiny 

Tajovskí rodáci. Študenti Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského sa zapojili do špecializovaných hodín s názvom Život musí 



   Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 

 

134 

 

mať cveng a Veľká ozdoba Uhorska (Matej Bel). Expozíciu Ľudové hudobné nástroje na Slovensku navštívili aj študenti 

Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 

 

Priebežne boli plnené úlohy v archívnej oblasti. 

 

Vedeckovýskumná činnosť 

Dôležitú súčasť činnosti knižnice predstavovali úlohy vo vedeckovýskumnej oblasti. Bolo realizovaných 14 vedeckovýskumných 

úloh, 237 publikačných výstupov, tlačou bolo vydaných 7 edičných titulov a štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny. 

 

Oblasť zapojenia sa do vedeckých projektov: 

 Literárne a hudobné múzeum spolupracovalo so Zväzom múzeí na Slovensku na vedeckovýskumnom projekte Museologica 

literaria 2021. 

 ŠVK BB spolupracuje na APVV projekte Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému 

automatickej transkripcie historických rukopisov (číslo projektu: APVV-19-0456) vypracovaný v spolupráci s Filozofickou 

fakultou UMB, ktorý bude ukončený v roku 2024. 

Riadenie knižnice 

Činnosť ŠVK BB bola v oblasti riadenia zameraná na zabezpečenie plnenia prioritných úloh v zmysle Dodatku č. 1 a 2 ku Kontraktu 

č. MK 1906/2020-421/22771 na rok 2021, ktorý bol uzatvorený medzi MK SR a ŠVK BB v súlade s dodržiavaním rozpočtových a 

finančných pravidiel štátneho rozpočtu a v zmysle Plánu činnosti na rok 2021. K 31. 12. 2021 sa uskutočnilo 12 gremiálnych porád 

vedenia, plenárne porady zamestnancov sa z dôvodu protipandemických opatrení nekonali. V súvislosti s uplatňovaním 

protipandemických opatrení v podmienkach ŠVK BB sa konalo 13 zasadnutí interného krízového štábu. Pre potreby MK SR sa 

vyhodnocovali v súlade s prioritami programov, stratégií, koncepcií a zmlúv podkladové materiály. Bolo spracovaných 11 príkazov 

riaditeľky, 6 smerníc, 2 poriadky a 2 metodické pokyny. 

Boli spracované materiály dôležité z hľadiska prevádzky knižnice a jej ďalšieho rozvoja: 

 Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020 

 Správa o činnosti a hospodárení za I. polrok 2021 

 Kontrakt s MK 2021- Dodatok 1/2021 SVKBB 

 Kontrakt s MK 2021- Dodatok 2/2021 SVKBB  
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 Kontrakt MK- 2656/2022-242/1369 na rok 2022 

 Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 

 Plán verejného obstarávania na rok 2021 

 Plán edičnej činnosti na rok 2022 

 Plán revízií a kontrol technických zariadení ŠVK v Banskej Bystrici na rok 2021 

Príkazy riaditeľky: 

1. Príkaz riaditeľky pre členov revíznej komisie vykonať revíziu knižničného fondu sign. S 32 902 – S 50 000 

2. Príkaz riaditeľky pre členov revíznej komisie vykonať revíziu knižničného fondu sign. S 74 100 – S 90 377 

3. Príkaz riaditeľky pre členov revíznej komisie vykonať revíziu knižničného fondu sign. S 90 378 – S 98 998 

4. Príkaz riaditeľky pre členov revíznej komisie vykonať revíziu knižničného fondu Nemeckej študovne 

5. Príkaz riaditeľky k vykonaniu revízie zbierkových predmetov podskupiny 6 – Výtvarné umenie – Literatúra 

6. Príkaz riaditeľky k vykonaniu odbornej revízie zbierkových predmetov podskupiny 3 – Drobné tlače – Literatúra 

7. Príkaz riaditeľky pre členov revíznej komisie vykonať revíziu knižničného fondu sign. A 1 – A 30 000 

8. Príkaz riaditeľky k vykonaniu odbornej revízie zbierkových predmetov podskupiny 8 – Fotografie – Hudba 

9. Príkaz riaditeľky k vykonaniu odbornej revízie zbierkových predmetov podskupiny 1 – Archiválie – Literatúra 

10. Príkaz riaditeľky na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2021 

11. Príkaz riaditeľa k vstupu zamestnancov na pracovisko a organizácii testovania zamestnancov ŠVK BB na ochorenie 

COVID-19 

Metodické pokyny: 

– Metodický pokyn č. 1/2021 – Dodatok č. 1/2021 metodického pokynu č.2/2019 o organizačnom zabezpečení realizácie 

exkurzií v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 

– Metodický pokyn č. 2/2021 – Prezentácia Štátnej vedeckej knižnice na sociálnych sieťach 

Smernice: 

– Smernica č. 1/2021 – Smernica pre činnosť škodovej komisie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 

– Smernica č. 2/2021 – Knižničný a výpožičný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 

– Smernica č. 3/2021 – Akčný plán boja proti korupcii 

– Smernica č. 4/2021 – Pandemický plán v podmienkach ŠVK BB 

– Smernica č. 5/2021 o výbere a realizácii zabezpečenia stravovania zamestnancov 

– Smernica č. 6/2021 – Zásady budovania knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 
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Poriadky: 

 Knižničný poriadok ŠVK BB účinný od 1. 5. 2021 

 Organizačný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici účinný od 15.10.2021 

V súlade s prioritami štátnych stratégií, akčných plánov, koncepcií a programov boli spracované podkladové materiály k národným 

stratégiám a akčným plánom z oblasti kultúry pre MK SR: 

 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020  odpočet 

 Kultúrna politika Číny na Slovensku – podklady 

 Dotazník o francúzskom jazyku vo svete pre MK SR 

 Stratégie prevencie kriminality v SR na roky 2016 - 2020 za rok 2020 – podklady 

 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, ktorých plnenie je termínované na roky 2017 – 2020 - odpočet úloh 

vyplývajúcich z aktualizácie úloh MK SR 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím za rok 2020 – odpočet plnenia úloh a návrh úloh na nasledujúce obdobie – 

podklady 

 Žiadosť o informácie o kultúrnej spolupráci medzi Slovenskom a Nemeckom – podklady 

 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky SR za rok 2020 v rezorte kultúry – podklady 

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 – žiadosť o podklady k 

odpočtu za rok 2021 a návrh na aktualizáciu úloh – podklady Dotazník na vyhodnotenie pokroku Slovenska v oblasti podpory 

aktívneho starnutia 

 Dotazník k odpočtu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 2015 – 2020 

V rámci štatistického zisťovania boli spracované štatistické výkazy 

 Kult 10-01 ročný výkaz o knižnici za rok 2020 

 Kult 16-01 ročný výkaz o knižnici LHM Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum – štátne štatistické zisťovanie 

MK SR za rok 2020 

 Kult 1- 01 ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu 

 Kult 4-01 o neperiodických publikáciách 

 VVP ( MŠVVaŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom a inovačnom potenciáli za rok 2020 

 Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2020 
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Bezpečnostný projekt 

V zmysle zmluvy s FINAB TRADE a. s. v rámci Bezpečnostného projektu boli vykonané 2 konzultácie: konzultácia ohľadne 

prihlášky na seminár TLIB 2021 a konzultácia ohľadne GDPR na www.svkbb.eu. Zrealizovala sa pracovná porada so zástupcom 

FINAB TRADE a. s. k spracovaniu Bezpečnostného projektu, k pripomienkam k záverečnému materiálu a on–line pracovná porada 

k vysvetleniu pripomienok s vedúcimi zamestnancami a s FINAB TRADE a. s. 

GDPR 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon 18/2018 Z. z. na tlačive „Informácie o 

spracúvaní osobných údajov“ v roku 2021 všetci novoprijatí zamestnanci svojim podpisom potvrdili, že boli informovaní o právach 

dotknutej osoby a o nasledovných podmienkach a účele spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Zamestnanci, ktorí nastúpili v roku 2021 a na základe ich pracovných náplní budú prichádzať do styku s osobnými údajmi, boli 

poučení o povinnostiach oprávnenej osoby pri spracúvaní osobných údajov. Riaditeľkou ŠVK BB im bolo vydané poverenie 

oprávnenej osoby k spracúvaniu osobných údajov. 

Projektová činnosť 

Projektová činnosť sa zameriavala najmä na vyhľadávanie a overovanie nových možností podávania projektov a vyhľadávanie výziev 

na podávanie žiadostí o granty. Vypracúvali sa návrhy na zapojenie sa do grantových a dotačných projektov. Žiadosť o grant pre 

Projekt Europe Direct Banská Bystrica a zriadenie centra z roku 2020 nebola podporená. 

Realizovali sa projekty : 

– Projekt Transkribus – platforma pre automatickú transkripciu rukopisných textov, určená hlavne pre fondové a archívne 

inštitúcie. Projekt s názvom Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej 

transkripcie historických rukopisov (číslo projektu: APVV-19-0456) vypracovaný v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB 

bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. 

– Ministerstvo zahraničných vecí USA v rámci federálnej podpory udelilo ŠVK BB grant prostredníctvom Veľvyslanectva USA 

v Bratislave vo výške 10 250 USD na obdobie od 1.2.- 31.12 2021 pre činnosť American Center Banská Bystrica. 

Na základe vypracovaných projektov a žiadostí boli ŠVK BB poskytnuté dotácie: 

– Mesto Banská Bystrica poskytlo 1 000 eur na projekt Duch nielen v kameni 

– Mesto Banská Bystrica poskytlo 1 800 eur na reštaurovanie a prezentáciu významných diel kňaza, vynálezcu a maliara Jozefa 

Murgaša 

http://www.svkbb.eu/
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– Slovenská asociácia knižníc v rámci projektovej výzvy Partnerstvo poskytla 200 eur na odborný seminár Tlib 

– Projekt Hudobný svet vzdialených kultúr v Programe podpory partnerstiev Nadácie SPP bol podporený sumou 3 500 eur 

(realizácia v období 2021 – 2022; do 31. 5. 2022). 

Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 

Zahraničná spolupráca knižnice sa v roku 2021 orientovala na prípravu a realizáciu dohôd o spolupráci, na úlohy a záväzky 

vyplývajúce z týchto rámcových a vykonávacích dohôd o spolupráci so zahraničnými partnerskými knižnicami  Študijnou a 

vedeckou knižnicou v Hradci Králové (Česká republika) a s Vojvodskou verejnou knižnicou E. Smolki v Opole (Poľsko). Obe 

partnerské knižnice sa zapojili do spolupráce aktívnou účasťou na XX. ročníku odborného seminára TLib. Spolupráca so Šanghajskou 

knižnicou prebiehala zasielaním časopisu Slovensko. Realizovalo sa spracovanie dvoch videofilmov venovaných prezentácii centra 

Window of Shanghai pre Šanghajskú knižnicu pri príležitosti otvorenia novej budovy knižnice Shanghai Library East a videofilm 

v rámci projektu Ideal City – Banská Bystrica, v ktorom bolo prezentované mesto Banská Bystrica a publikácie z knižničného fondu 

o Banskej Bystrici. Videofilm bol zverejnený na portáli periodika Shanghai Daily. V rámci spolupráce so zahraničnými organizáciami 

a inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku sa rozvíjala spolupráca: 

 s Goetheho inštitútom  pri príprave podujatí Nemeckej študovne a návšteve riaditeľa GI v Bratislave v ŠVK BB, ako aj pri 

návšteve konzultantky študovne v GI v Bratislave a pri vybavení študovne starším multifunkčným zariadením 

 s Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko pri realizácii návštevy veľvyslankyne Spolkovej republiky Nemecko 

 s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave pri zabezpečovaní výstavy Sonia Ruskov: Modlitba za vykúpenie 

 s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky pri návšteve veľvyslanca Bulharskej republiky v ŠVK BB 

 s Poľským inštitútom a Centrom poľského jazyka a kultúry pri vzájomnej informovanosti o podujatiach 

 s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave (Ruský dom) pri príprave podujatí Centra slovanských štúdií a Galérie 

v podkroví ako aj návštevy riaditeľky RCVK v Bratislave a vernisáži výstavy F.M. Dostojevskij: Epizódy, pri návšteve 

riaditeľky pre vedecko-vzdelávaciu činnosť Celoruskej knižnice zahraničnej literatúry M.I. Rudomino a pri zapojení sa do 

literárneho online maratónu - čítanie „Strýčkovho sna“ od Fjodora Dostojevského pri príležitosti uplynutia 200 rokov od 

narodenia spisovateľa, publicistu, mysliteľa, jedného z najznámejších ruských klasikov Fjodora Michajloviča Dostojevského 

 s Veľvyslanectvom Ruskej federácie pri návšteve veľvyslanca Ruskej federácie v ŠVK BB 

 so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci (Srbsko) pri zabezpečovaní príspevku do 1. čísla Knižničných 

novín, občasníka ŠVK BB 

 s Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Krasku (Rumunsko) – pri aktívnej on-line účasti na medzinárodnej konferencii 

v Nadlaku Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov 

 s Veľvyslanectvom Kazachstanu pri príležitosti zaslania knižného daru do ŠVK BB 
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 s Veľvyslanectvom Českej republiky v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti a festivalu Deň architektúry 

2021 pri prezentácii výstavy Českej komory architektov „Retrospektívna výstava víťazov a ocenených Česká cena architektúry 

2016 - 2020“, ktorá sa po prvýkrát konala na Slovensku 

 s Českým centrom v Bratislave pri návšteve ŠVK BB 

 s Veľvyslanectvom USA pri realizácii projektu American Center Banská Bystrica v súlade s darovacou zmluvou ako aj pri 

realizácii podujatí a aktivít American Center Banská Bystrica 

  s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pri príprave aktivít na rok 2022 

 s Veľvyslanectvom Španielska pri realizácii podujatia k 100. výročiu narodenia V. Olerínyho 

 s Cervantesovým inštitútom vo Viedni pri realizácii podujatia k 100. výročiu narodenia V. Olerínyho 

 Rakúskym kultúrnym fórom pri plánovaní podujatí na rok 2022 

 

Osvedčila sa spolupráca s partnerskými inštitúciami v zahraničí, najmä pri získavaní zahraničných lektorov pri príprave XX. ročníka 

seminára TLib, na ktorom sa on-line zúčastnili zahraniční lektori z Česka – zo Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové, Poľska 

z Vojvodskej verejnej knižnice E. Smolki v Opole a z partnerského mesta Banskej Bystrice z Tuly z Ruskej federácie – dve lektorky 

z Regionálneho knižnično-informačného komplexu Tula a z Tulskej oblastnej knižnice. 

Napriek tomu, že počas obdobia r. 2020-2021 prebiehala komunikácia a príprava k realizácii odborného podujatia 9. Kolokvia 

knižnično-informačných expertov krajín V4+ v Moravskej zemskej knižnici v Brne s aktívnou účasťou ŠVK BB, ktorá bola partnerom 

projektu, Kolokvium sa vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v krajinách V4 v roku 2021 z rozhodnutia Moravskej zemskej 

knižnice nezrealizovalo. 

ŠVK BB v roku 2021 navštívili významné zahraničné osobnosti: 

 15. 6. 2021 návšteva J.E. Vasila Petkova, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bulharskej republiky a riaditeľky 

Bulharského kultúrneho centra v Bratislave Vanji Radevy pri príležitosti vernisáže výstavy Sonji Ruskovej – Modlitba za 

vykúpenie 

 16. 6. 2021 návšteva J.E. J. Igora Borisoviča Bratčikova, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v  SR 

a radkyne veľvyslanectva Natálie Sergejevny Marejevej 

 24. 6. 2021 návšteva J.E. Margit Bruck-Friedrich, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Rakúska na Slovensku pri 

príležitosti návštevy výstavy Obec stavia: Viedenský model dostupného bývania – Úspešný príbeh 

 23. 7. 2021 návšteva Tary Hall, tlačovej atašé veľvyslanectva USA pri príležitosti návštevy Amerického centra 

 21. 9. 2021 návšteva J. E. Bridget Brink, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne USA pri príležitosti prezentácie 

projektov študentov v programe LUVEL UP – počítačové hry 
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 21. 9. 2021 návšteva J.E. Barbary Wolf, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Spolkovej republiky Nemecko pri 

príležitosti návštevy Nemeckej študovne 

 29. 9. 2021 návšteva M.A. Markusa Hubera, riaditeľa Goetheho inštitútu v Bratislave 

 20. 10. 2021 návšteva Mgr. Zuzany Markovej, tajomníčky a vedúcej kultúrneho úseku na Veľvyslanectve Českej republiky 

v Bratislave 

 20. 10. 2021 návšteva Mgr. Moniky Koblerovej, riaditeľky Českého centra v Bratislave a Mgr. Gustáva Vidu, manažéra výstav 

a produkcie ČC 

 26. 10. 2021 návšteva riaditeľky Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a tajomníčky Veľvyslanectva Ruskej federácie 

Jeleny Jepišinej a Vladimíra Konstantinova, hlavného špecialistu - experta Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave 

 12. 11. 2021 návšteva Júlie Anatoljevny Sozinej, riaditeľky pre vedecko-vzdelávaciu činnosť Celoruskej knižnice zahraničnej 

literatúry M.I. Rudomina pri návšteve Centra slovanských štúdií 

V oblasti medzinárodnej spolupráce má ŠVK BB ambíciu rozširovať kontakty aj mimo EÚ s cieľom prípravy spoločných 

projektov, spolupráce a prezentácie v mnohých odborných oblastiach ako aj pri akvizičnej činnosti. 

Informačné technológie 

V oblasti informačných technológií bola činnosť zameraná na: 

– Správu serverov, operačných systémov, databáz, mailového, webového a intranetového servera ako aj údržba a 

aktualizácia programového vybavenia. 

– Zabezpečoval sa chod počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov, chod počítačovej siete, sprístupňovanie 

registračných formulárov. Prostredníctvom intranetu sa používal program na zadávanie požiadaviek na IT podporu pre 

zamestnancov knižnice a monitoring ich realizácie a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich 

realizácie. Zabezpečovala sa úprava formulárov a tlačív, zverejnenie dodaných potrebných dokumentov na web stránke a 

na intranete v súčinnosti s oddeleniami ŠVK. Spravovalo sa 6 serverov, 24 notebookov a 137 osobných počítačov. 

– Spravoval sa antivírusový program na diaľku cez Eset ERA systém. 

– Postupne sa zálohovali zdigitalizované knihy, ktoré digitalizovalo oddelenie doplňovania a spracovania fondov. 

Zabezpečovala sa podpora pri digitalizácii videonahrávok z podujatí ŠVK BB a iných audio-video záznamov pre potreby 

ŠVK  Literárneho a hudobného múzea – archivácia fotiek z podujatí na médiá a server a video záznamov na CD. 

– Realizovalo sa technické zabezpečenie (obsluha techniky, ozvučenie) vzdelávacích a kultúrnych podujatí organizovaných 

v priestoroch knižnice. 

– Pokračuje postupné začleňovanie nových osobných počítačov do projektu CESAAD (Centralizácia a konsolidácia 

Emailových Systémov a ActiveDirectory). 



   Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 

 

141 

 

Oblasť knižnično-informačného systému Virtua 

– V oblasti knižnično-informačného systému Virtua bola na podnet SNK zabezpečená na každom PC inštalácia nových profilov 

VPN klienta, zabezpečovala sa podpora pri potlači čipových kariet (fotoaparátu a preukazov používateľov knižnice). 

Oblasť digitalizácie a archivácie 

– Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov na zaobstaranie prezentačnej platformy virtuálnej knižnice 

ŠVK BB a tiež riešenie uchovávania digitalizátov, bolo ešte v r. 2020 dohodnuté archivovanie originálov skenov v CDA v UK 

v Bratislave. 

– Za týmto účelom bolo potrebné vyžiadať zo SNK metadáta, nakoľko tieto sa v ŠVK BB systematicky nearchivovali spoločne 

s obsahom. Poskytnuté dáta neobsahovali potrebný údaj na identifikáciu konkrétneho exempláru, potrebného na párovanie, čo 

je v našom prípade čiarový kód exemplára. Týmto označujeme zdigitalizovaný dokument na základe pokynov konzultanta 

z počiatkov digitalizácie v ŠVK BB. Správca CDA požaduje metadáta vo formáte Dublin Core. Tento formát však nemá 

potrebné pole na zápis čiarového kódu exemplára. Pre potreby našej knižnice sme sa rozhodli archivovať metadáta aj vo 

formáte marcxml, ktorý obsahuje úplne všetky údaje bibliografického popisu dokumentov. 

– Prioritné zostáva doriešenie poskytnutia obsahovo aj štruktúrne korektného exportného súboru metadát zo strany SNK, 

s ktorou prebieha priama komunikácia až do súčasnosti a očakáva sa zaslanie exportného súboru podľa posledných 

pripomienok. V momente keď sa dosiahne a preverí vyhovujúci stav vzorového súboru metadát, bude možné otestovať ho na 

samotnom balení príslušného archívneho disku. Testovať sa bude samotné automatizované párovanie. 

Oblasť prezentácie knižnice 

– Priebežne sa realizuje aktualizácia internetovej stránky knižnice www.svkbb.eu, portál pre knižničnú a informačnú teóriu a 

prax www.infolib.sk, portál MK SR www.navstevnik.sk, portál https://slovakiatraveling.com a www.banskabystrica.sk. 

– Vzhľadom na protipandemické opatrenia bol XX. ročník odborného seminára TLib realizovaný cez platformu ZOOM. 

Prevažná väčšina príspevkov prebiehala vo virtuálnom prostredí aplikácie. Následne všetky príspevky z obidvoch dní boli 

spracované a publikované na YouTube kanáli ŠVK BB. 

– Taktiež všetky besedy, semináre a prednášky organizované v ŠVK BB boli realizované virtuálne cez platformu ZOOM. 

Následne bol z nich spracovaný videozáznam, ktorý bol publikovaný na YouTube kanáli ŠVK BB. 

Súčasný stav výpočtovej techniky 

– Stav výpočtovej techniky je dlhodobo nevyhovujúci. Oproti minulému roku sa však zlepšil, pretože bolo vyradených 

a ekologicky zlikvidovaných 22 personálnych počítačov, ktoré nevyhovovali súčasným bezpečnostným kritériám ani 

technickým požiadavkám súčasnej infraštruktúry ŠVK BB. Z prioritného projektu bolo zakúpených 10 PC, ktoré postupne 

nahrádzajú nevyhovujúcu techniku. Zakúpilo sa 15 ks rýchlych diskov SSD, ktoré výrazne urýchľujú prácu na PC. Na 

http://www.banskabystrica.sk/
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oddelení starostlivosti o čitateľa bolo kompletne vybavené novou technikou pracovisko pre registráciu používateľov (PC, 

tlačiareň čipových kariet, softvér, fotoaparát). Ďalej boli zakúpené 3 monitory, 2 tlačiarne, 7 ks 2 TB externých diskov, 10 ks 

128 GB USB flash diskov a nový stojanový rozvádzač do serverovne (doterajší stav nevyhovoval technickým ani 

bezpečnostným kritériám). 

Tab. č. 59: Stav technického zabezpečenia v ŠVK BB v roku 2020 - 2021 

ZARIADENIE ROK 2020 Z TOHO NOVÝCH ROK 2021 Z TOHO NOVÝCH 

osobný počítač 149 26 137 10 

server 7 1 7 0 

notebook 24 13 24 0 

tlačiareň 40 4 42 2 

skener 11 1 11 0 

 

V oblasti informačných technológií sa bude ŠVK BB zameriavať na zabezpečovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií 

zamestnancov a pripravovať podmienky v súlade so Zákonom č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej 

správe ako aj na modernizáciu technického a technologického zázemia. 

 

Úsek správy budov a technickej prevádzky 

Na úseku správy budov a technickej prevádzky bola zabezpečovaná vlastnými zamestnancami a dodávateľsky prevádzka a údržba 

piatich vlastných objektov, vrátane úpravy trávnikov a zelene, technických zariadení organizácie a troch služobných motorových 

vozidiel. Vlastnými zamestnancami bola realizovaná priebežná údržba všetkých objektov a technických zariadení v správe ŠVK BB a 

nasledovné práce: 

 V zmysle plánu pre vykonávanie odborných prehliadok v roku 2021 boli zabezpečené prehliadky výťahov, komínov, EZS, 

prehliadky hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov a hydrantov, elektrické revízie v objektoch Lazovná 28, Námestie 

Štefana Moyzesa 16, v sklade na Zvolenskej ceste a revízie prenosných elektrických zariadení, 

  Vyčistenie klimatizačných jednotiek v Univerzálnej študovni, 

 Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení  a servisné nastavenie horákov v kotolni Lazovná 9, 

 Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – výpočet poplatku za rok 2020, 

  Periodické technické kontroly a opravy služobných motorových vozidiel, 
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 Montáž nových regálov v skladoch na Zvolenskej ceste, 

 V zimných mesiacoch bola zabezpečovaná údržba chodníka v objekte Lazovná 9, Lazovná 24, 26, Nám. Š. Moyzesa 16 

 Drobné maliarske práce a opravy omietok a fasád v objektoch organizácie. 

Povinnosti organizácie na úseku požiarnej ochrany boli vykonávané dodávateľsky. 

 

Náklady na jednotlivé činnosti knižnice boli v roku 2021 vynakladané v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými 

rozpočtovými opatreniami. Rozpočet knižnice postačoval pokryť len základné výdavky, ktoré súviseli so zabezpečením základných 

prevádzkových potrieb a knižničných služieb. Rozvojové projekty súvisiace napríklad s rekonštrukciou a prístavbou skladových 

priestorov nebolo možné z finančných dôvodov realizovať. 

ŠVK BB pociťovala nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie: 

 odstránenia havarijného stavu strechy objektu Lazovná 24/26 

 havarijného stavu fasády Penovovho domu 

 obnovu technologického zabezpečenia knižnice; potrebná je priebežná obnova serverov, zamestnaneckých a čitateľských 

počítačových staníc, ktorá má zabezpečiť spoľahlivosť chodu knižnice a podporu informačnej bezpečnosti 

 zabezpečenie úložiska pre narastajúci počet dát v audiovizuálnom a digitalizačnom pracovisku LHM 

 výmenu starších kopírovacích zariadení za modernejšie 

 dobudovanie modernej a technicky atraktívnej expozície Literárneho a hudobného múzea 

 rozvoj nových knižnično-informačných služieb a aplikácie moderných informačno-komunikačných technológií do knižničnej 

praxe, kontinuity v prevádzkovaní elektronických databáz s licencovaným prístupom 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 17. 2. 2022       Schválila: PhDr. Blanka Snopková, PhD. 

                riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici 
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Príloha č. 1 

Organizačná schéma organizácie platná k 31. 12. rozpočtového roka 
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