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ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O  ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ  

ZA ROK 2021  

 

Organizácia: Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

Rezort : Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Typ hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Miesto konania verejného odpočtu:  

Termín konania verejného odpočtu:   

Správa o činnosti a hospodárenia je zverejnená na adrese: 

.......................................................................................................................................

a na webovom sídle organizácie www.svkk.sk  
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Použité skratky 

 

AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules 2 

ACKE Americké centrum Košice 

AVD audiovizuálny dokument 

CSTD Oddelenie cudzojazyčných študovní a technických dokumentov 

CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

EIZ elektronické informačné zdroje 

EPO Ekonomické a personálne oddelenie 

FM Oddelenie prevádzky a správy budov 

GI Goethe Institut 

HIS Oddelenie historických fondov a bibliografie 

ISBD International Standards Books Description 

KIS knižnično-informačný systém 

KIS3G názov združenia slovenských knižníc 

kj knižničná jednotka 

KOLIN združenie Košice Library and Information Network  

KVC Kultúrno-vzdelávacie centrum 

MDT Medzinárodné desatinné triedenie 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

MVS medziknižničná výpožičná služba 

MMVS medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

ODSF Oddelenie doplňovania a spracovania fondu 

OIT Oddelenie informačných technológií, systémovej integrácie 
a digitalizácie 

OPAC Online katalóg (Online Public Access Catalogue) 

OSOF Oddelenie pre správu a ochranu fondov 

PK príručná knižnica 

RDA Resource Description and Access 

RFID Radio Frequency IDentification 

SKČ Súborný katalóg - články 

SKD Sekcia kultúrneho dedičstva (MK SR) 

SKP Súborný katalóg periodík 

SLU Oddelenie knižničných služieb 

SNB Slovenská národná bibliografia 

SNK Slovenská národná knižnica (v Martine) 

ŠVKK Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

TU Technická univerzita v Košiciach 

UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

ÚPV SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

UVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

VŠ vysoká škola 

zv. zväzok 
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1. Identifikácia organizácie 

 

Názov:                          Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

Sídlo:                            Hlavná 10, 042 30 Košice 

Prevádzky:                   Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, Zvonárska 19, Zvonárska 21 

Rezort / Zriaďovateľ:    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Dátum zriadenia:          20. február 1947 

Forma hospodárenia:   rozpočtová organizácia 

 

Kontakt:                        tel. + 421 55 62 22 780, +421 55 24 54 131 

                                     e-mail:  sekretariat@svkk.sk, svkk@svkk.sk 

                                     URL:    www.svkk.sk 

 

Štatutárny zástupca:     PhDr. Darina Kožuchová 

 

Členovia vedenia: 

 

Ing. Jana Biathová, vedúca Ekonomického a personálneho oddelenia 

Mgr. Jozef Fabrici, vedúci Oddelenia cudzojazyčných študovní a technických dokumentov 

Ing. Ján Krištof, vedúci Oddelenia informačných technológií, systémovej integrácie 

a digitalizácie 

Mgr. Angela Kurucová, vedúca Oddelenia historických fondov a bibliografie 

Ing.  Viera Nagyová, vedúca Oddelenia knižničných služieb 

Ing.  Gabriela Pelikánová, vedúca Oddelenia správy a prevádzky budov 

Mgr. Andrea Popovičová, vedúca Oddelenia doplňovania a spracovania fondov 

Mgr. Beata Repíková, vedúca Oddelenia pre správu a ochranu fondov 
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2. Zhodnotenie činnosti organizácie 

 

Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (ďalej len „ŠVKK“ alebo „knižnica“) 

vychádzajú z jej základného poslania daného zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 

v platnom znení, zriaďovacou listinou a  uzavretým kontraktom s  Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky na príslušný rok.  

 

Stále činnosti 

 Akvizícia informačných zdrojov v  tlačenej i elektronickej forme rôznymi spôsobmi 

nadobúdania,  

 odborná evidencia nových prírastkov, ich katalogizácia a retrospektívna katalogizácia 

v knižnično-informačnom systéme podľa platných noriem a štandardov, 

 spolupráca na kooperatívnom budovaní súborných katalógov slovenskej národnej 

bibliografie na základe uzavretých dohôd,  

 budovanie elektronického online katalógu, príp. sekundárnych informačných zdrojov,   

 ochrana a správa kultúrneho dedičstva: starostlivosť o depozitáre knižničných fondov, 

revízia fondov, vyraďovanie knižničných fondov na základe obsahovej analýzy, 

analýzy ich využívania,  prehodnotenia duplicít a multiplicít exemplárov, 

 vykonávanie knihárskych, reštaurátorských s konzervátorských prác, 

 poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb, 

 správa, údržba a rozvoj informačných a komunikačných technológií od integrovaného 

knižničného systému, cez ekonomické a personálne agendy až po rôzne softvérové 

aplikácie, ochrana a  bezpečnosť informačných technológií, 

 rešeršné a referenčné služby, podpora celoživotného vzdelávania, informačnej 

a mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a kultúrneho povedomia, 

 propagácia fondov a služieb prostredníctvom webovej stránky knižnice, sociálnych 

sietí a ďalších foriem marketingu, 

 správa, údržba a revitalizácia budov v správe knižnice. 

 riadiaca, ekonomická a kontrolná činnosť. 

 

Dlhodobé  činnosti 

 Vedecko-výskumná činnosť v oblasti národnej retrospektívnej bibliografie, dejín 

knižnej kultúry, biografického a historického výskumu Košíc a regiónu, spolupráca 

s ďalšími pamäťovými, vzdelávacími a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí, 

 digitalizácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, najmä starých tlačí 

a periodík regionálneho charakteru. 

 

Krátkodobé činnosti 

 Kultúrne, vzdelávacie a odborné aktivity,  

 edičná činnosť, 

 príprava a realizácia prioritných projektov, realizácia časovo ohraničených grantových 

projektov. 

 

Uvedené činnosti predstavujú len základný rámec činnosti knižnice, okrem neho knižnica 

realizuje v priebehu roka aj ďalšie úlohy vyplývajúce najmä z porady vedenia knižnice a jej 

organizačných súčastí i ďalšie vopred neplánované úlohy, aktivity a projekty. 

 

Plnenie hlavných úloh za roky 2018 – 2021 je obsahom Prílohy č. 1 tohto dokumentu. 



5 
 

2.1 Knižničný fond 

 

Knižničný fond k 31.12.2021 dosiahol 1 840 495 knižničných jednotiek (kj).  

Fond je profilovaný obsahovo ako multitematický; druhovo ho tvoria knihy a periodiká, mapy, 

hudobniny, audiovizuálne a multimediálne dokumenty, špeciálne technické dokumenty – 

normy, čiastočne firemná literatúra1. Fond obsahuje aj staré a vzácne tlače a historický 

knižný fond.  

Prírastok knižničného fondu v roku 2021 predstavuje 7 620 kj, úbytok tvorí 319 441 kj2. 

 

2.1.1  Doplňovanie knižničného fondu 

 

V súlade s platnou legislatívou sme nové prírastky v roku 2021 získali tradičnými formami 

akvizície, a to inštitútom povinného výtlačku, kúu, darom a výmenou.  

 

a. Povinný výtlačok 

 

V rámci povinného výtlačku (deponátu) sme na základe zákona č. 212/1997 Z. z. o 

povinných výtlačkoch získali do fondu 2 673 monografií, 784 titulov periodík a 242 

slovenských technických noriem.  

 

Počet povinných výtlačkov v roku 2021 výrazne ovplyvnila zmena zákona č. 198/2020 Z. z. s 

účinnosťou od 21.7.2020, ktorá priznáva vedeckým knižniciam v Košiciach, Prešove 

a Banskej Bystrici nárok na neperiodické a periodické publikácie iba s vedeckým alebo 

odborným obsahom. Ich postupný pokles od r. 2019 znázorňuje tab. č. 1, graf č.1. Celkovo 

sme od zmeny zákona klesli pri monografiách o 32% a  periodikách o 26,3%. Pokles 

povinných výtlačkov sa premietol aj do zmeny procesu akvizície. Z povinných výtlačkov 

vypadli aj žiadané dokumenty, ako napr. spoločenská beletria, populárno-náučná literatúra, 

detská literatúra, ktorú využívajú najmä študenti pedagogických fakúlt a učitelia alebo denná 

tlač, o ktorú je trvalý záujem. V decembri 2021 sme sa preto listom riaditeľa obrátili na 

niektoré vydavateľstvá s prosbou o poskytnutie výtlačku formou daru.  

K poklesu povinných výtlačkov prispela aj neustále sa meniaca pandémia COVID-19, ktorá 

zabrzdila alebo spomalila zasielanie výtlačkov vydavateľmi, spôsobila pokles v samotnom 

vydávaní noviniek a aj zánik mnohých titulov periodík, prípadne ich transformáciu z tlačenej 

verzie len na elektronickú. Na neperiodické dokumenty bolo vystavených 287 urgencií 

s úspešnosťou 65 %. Na čísla periodík sme vystavili  859 urgencií (z toho 243 na zahraničné 

tituly). Pretože novela zákona nedefinuje jednoznačne vedecké alebo odborné dielo, niektorí 

vydavatelia – aby nemuseli posielať povinné výtlačky – argumentujú tým, že ide o populárne 

– náučný obsah alebo na urgenciu nereagujú vôbec. Pri kontrole povinného výtlačku 

monografií vychádzame z informácií z časopisu Knižná revue, či edičných plánov na 

stránkach vydavateľov.   

V priebehu roka sme sa pre zriaďovateľa niekoľkokrát písomne vyjadrovali a posielali 

pripomienky k návrhom zákonov o deponátoch3.  

                                                
1
 Prierez firemnou literatúrou Československa a Slovenska od 50. rokov 20. storočia. 

2
 Rok 2020: prírastok 7 775 kj, úbytok 20 066 kj 
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Tab.1   Nové prírastky nadobudnuté formou povinného výtlačku v r. 2019-2021 

 

Povinný výtlačok Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Monografie 3905 2842 2 673 

Periodiká 1064 962 784 

 

Graf 1   Klesajúci trend povinných výtlačkov od r. 2019 

 

 
 

a. Nákup 

 

Pri nákupe zohľadňujeme požiadavky od používateľov získané najmä cez webový formulár 

na stránke knižnice alebo zaznamenané knihovníkmi v službách, návrhy akvizičnej komisie, 

či štatistiky rezervovaných titulov v KIS. V roku 2021 sme z dôvodu mimoriadnej situácie 

nakupovali častejšie prostredníctvom e-shopov.  

 

Do knižničného fondu sme v roku 2021 zakúpili celkom 2 549 kj, a to v nasledovnej druhovej 

skladbe: 2 408 kníh, 127 titulov periodík a 14 audiovizuálnych a elektronických dokumentov 

v celkovej hodnote 42 272,40 €, z toho z rozpočtových prostriedkov za 32 272,40 €.  Prioritný 

projekt 08T0106 Akvizícia informačných zdrojov do knižničného fondu bol podporený sumou 

10 000 €; z tejto čiastky sme zakúpili 639 titulov (710 kj) odborných publikácií.  

Vzhľadom na pretrvávajúci nepriaznivý stav súvisiaci s COVID-19 a obmedzovanou 

možnosťou fyzických výpožičiek sme zvažovali kúpu licencovaných elektronických kníh, ku 

ktorým by mali používatelia neobmedzený prístup z domu. Tento plán sme nedokázali 

zrealizovať z dôvodu nedostatku financií na pomerne stále drahé e-knihy, ale aj na softvér, 

ktorý by umožnil pohodlný a bezpečný vzdialený prístup zo strany používateľov. Nízky 

rozpočet knižnice, ktorý sotva postačuje na mandatórne výdavky súvisiace so správou 

                                                                                                                                                   
3
 K návrhu zákona o publikáciách a osobitných povinnostiach vydavateľa periodickej publikácie 

a tlačovej agentúry pri šírení informácií (apríl 2021), k návrhu zákona o vydavateľoch publikácií 
a o registri v oblasti médií a audiovízie (november 2021) 
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a prevádzkou piatich budov4, bol a je hlavným dôvodom nižšieho prírastku získaného formou 

nákupu. Ďalším negatívnym faktorom bol nárast cien tlačených publikácií na knižnom trhu 

z dôvodu zvyšujúcej sa ceny papiera a tlačiarenských produktov. 

Obsahová univerzálnosť knižničného fondu je pri doplňovaní nákupom zachovávaná, ale 

vychádzajúc z požiadaviek používateľov sa nakupujú najmä dokumenty z práva, medicíny, 

pedagogiky, psychológie, filozofie, histórie, ekonómie, manažmentu, politiky, sociálnej práce, 

lingvistiky a literatúry.  

V procese akvizície bolo odoslaných 113 objednávok, spracovaných 142 faktúr a 5 

dobropisov. 

Tab.2   Nové prírastky vo finančnom vyjadrení (v €) 

 

Druh dokumentu Rok 2020 Rok 2021 

Knihy, seriály a špeciálne 
dokumenty 

49 682,25 41 342,40 

Elektronické databázy 969,44 930,00 

Suma spolu (€) 

 rozpočet  

 prioritný projekt 

50 651,69 
45 651,69 
  5 000,00 

42 272,40 
32 272,40 
10 000,00 

 

b. Dary 

 

V roku  2021 sme získali darom 1 142 kj, z toho 736 monografií, 173 titulov periodík a 233 

audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Ponúkané knihy i periodiká od rôznych 

organizácií i jednotlivcov prechádzajú selekciou, aby sme nezvyšovali multiplicitu fondov 

a nezaťažovali obmedzenú kapacitu našich skladov. V prípade darov pre Nemeckú knižnicu 

z GI a pre Americké centrum Košice dostávame darom knihy a periodiká od nemeckých a 

amerických vydavateľstiev, ktoré si vyberáme z ich ponuky. V prípade ACKE sú objednané 

publikácie po dodaní hradené z prevádzkového grantu ACKE poukázaného Americkou 

ambasádou v Bratislave na účet ŠVKK (v roku 2021 to bolo 83 kníh za 1 195,41 €)5.  

  

c. Výmena 

 

Výmena dokumentov s domácimi i zahraničnými partnermi prebieha najmä na báze 

reciprocity. Stálym partnerom z ČR je Státní vědecká knihovna v Plzni. Významným 

domácim partnerom bola Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, ŠVK v Prešove a ŠVK 

v Banskej Bystrici. Výmenou sme dostali 169 monografií a 14 titulov periodík. 

 

d. Bezodplatný prevod 

 

V roku 2021 sme nedoplnili do fondu formou bezodplatného prevodu žiadne dokumenty6. 

                                                
4
 národných kultúrnych pamiatok 

5
 Tento spôsob financovania nákladov ACKE bol uplatnený prvýkrát v roku 2021. 

6
 Bezodplatným prevodom sme do roku 2021 dostávali len patenty. Viac k patentom v časti 2.1.3 e). 
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e. Náhrady 

 

V roku 2021 predstavovali náhrady za straty spôsobené používateľmi 47 kj. 

 

Graf  2   Akvizícia prírastkov rôznymi formami nadobudnutia v r. 2021 (v kj) 

 

 
 

Tab.3   Prírastky do knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia (v kj) 

 

Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia Plán Plnenie % 

Povinný výtlačok 3 680 3 699 100,5 

Monografie 2 650 2 673 100,9 

Periodiká 850 784 92,2 

Normy 180 242 134,4 

Nákup  2 152 2 549 118,4 

Monografie 2 000 2 408 120,4 

Periodiká  122 127 104,1 

Audiovizuálne a elektronické dokumenty  30 14 46,7 

Dary 665 1 142 171,7 

Monografie      400 736 184,0 

Periodiká 140 173 123,6 

Audiovizuálne a elektronické dokumenty  125 233 186,4 

Výmena 60 183 305,0 

Monografie 50 169 338,0 

Periodiká 10 14 140,0 

Náhrady 80 47 58,8 

Celkom 6 637 7 620 114,8 

Povinný výtlačok; 
3699 

Nákup; 2549 

Dar; 1142 

Výmena; 183 
Náhrady; 47 
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2.1.2  Spracovanie knižničného fondu  

 

a. Menná a vecná katalogizácia 

 

Katalogizácia sa vykonáva len na ODSF; prebieha v KIS Aleph500 vo formáte MARC21, pri 

dodržiavaní medzinárodných štandardov AACR2 a ISBD a katalogizačných pravidiel RDA pri 

bibliografickom popise monografií a elektronických dokumentov. Katalogizácia v RDA 

vyžaduje od katalogizátorov permanentné školenia, väčšiu erudíciu, skúsenosti a pozornosť.    

ŠVKK nie je členom konzorcia KIS3G a nepracuje v spoločnom KIS Virtua, a preto musia 

katalogizátori spracovať viac pôvodných bibliografických záznamov7, vykonať viac úkonov a 

úprav záznamov. Z dôvodu predpokladanej spolupráce na tvorbe autorít v súbore 

personálnych autorít SNK absolvovali katalogizátori ŠVKK v roku 2020 štyri školenia, ale 

doteraz sa nepodarilo s SNK dospieť k takému technickému riešeniu, aby pri tvorbe a 

sťahovaní autorít nedochádzalo k nelogickým a duplicitným krokom na strane našej knižnice.   

Katalogizačné záznamy sú verejne prístupné v elektronickom (online) katalógu, a to vrátane 

informácií o nových prírastkoch v knižničnom fonde, ich zdigitalizovaných obálok a obsahov.  

V roku 2021 sme v procese mennej katalogizácie spracovali 6034 monografií, 1725 

popisných jednotiek periodík  a 857 špeciálnych dokumentov. V procese vecnej katalogizácie 

bolo spracovaných 5910 monografií, 33 titulov periodík a 857 špeciálnych dokumentov. 

Redakciou záznamov (kontrolou zápisu a opravou) prešlo 5910 záznamov monografií. Do 

dennej evidencie bolo zaevidovaných 12 913 čísel periodík. Na katalogizáciu periodík 

nadviazala kompletizácia 2921 zväzkov. Do KIS bolo prvýkrát skatalogizovaných aj 5 

spoločenských hier z fondu Nemeckej knižnice GI. 

V závere roka 2021 sme do technologickej linky spracovania doplnili pracovnú stanicu RFID, 

aby sme od 1.1.2022 mohli vložiť do všetkých nových prírastkov monografií a médií okrem 

čiarových kódov aj etiketu RFID. 

Tab. 4   Spracovanie knižničného fondu 

Forma spracovania / druh dokumentu Mer. j. Plán Plnenie % 

Akvizičný záznam / monografie kj 5 180 6 137 118,5 

Katalogizácia menná kj 7 215 8 616 119,4 

Monografie kj 5 180 6 034 116,5 

Periodiká kj 1 400 1 725 123,2 

Špeciálne dokumenty, z toho: kj 635 857 135,0 

 normy (nové + nespracované) kj 480 610 127,1 

 audio CD kj 35 42 120,0 

 elektronické dokumenty kj 120 205 170,8 

Katalogizácia vecná          kj  5 815 6 800 116,9 

Retrospektívna konverzia monografií              

(minimálna úroveň záznamu) 

záznam  19 055  

Retrospektívne dohrávanie zväzkov periodík kj 5 000 3 898 78,0 

                                                
7
 tzv. „original copy“ 
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b. Retrospektívna katalogizácia 

 

V roku 2021 sme pokračovali v retrospektívnej katalogizácii na úrovni minimálnych 

záznamov tých monografií, ktoré sa nachádzajú len v tlačených prírastkových zoznamoch 

alebo v lístkových katalógoch. Na tejto činnosti sa podieľali zamestnanci viacerých oddelení 

(ODSF, SLU, OSOF, HIS). Celkovo prešlo retrokatalogizáciou  19 055 záznamov monografií 

a do KIS bolo zapísaných 3 898 zväzkov periodík. Do OPAC pribudlo aj 368 záznamov 

platných slovenských technických noriem staršieho vydania a 144 záznamov 

audiovizuálnych a elektronických dokumentov. 

Aj keď sa táto činnosť vykonáva priebežne už niekoľko rokov, stále zostáva rozdiel medzi 

počtom knižničných jednotiek v prírastkových zoznamoch a ich počtom v KIS približne 1 mil. 

Proces retrokatalogizácie je komplikovaný, lebo každý titul v lístkovom katalógu je potrebné 

skontrolovať, či neexistuje jeho duplicitný bibliografický záznam. Ak existuje, potom sa 

záznamy zjednocujú alebo sa vyraďujú jeho exempláre alebo sa vytvára nový záznam na 

minimálnej úrovni. Pozornosť sa musí venovať aj starým prírastkovým zoznamom, ktoré 

obsahujú veľké množstvo chybných údajov.    

  

c. Analytické spracovanie článkov a Súborný katalóg SR – články 

 

Analytické spracovanie článkov z vybraných periodík bolo rozhodnutím vedenia knižnice 

pozastavené v lete 20198. SNK napriek verejne prezentovanému sľubu z 5.12.2019 doteraz 

nezriadila pracovnú skupinu za účelom koordinácie knižníc na tvorbe článkovej bibliografie9. 

 

d. Participácia na Súbornom katalógu periodík  

 

V roku 2021 sme v SKP vytvorili 3 nové bibliografické záznamy titulov a aktualizovali 1060 

záznamov; nových holdingov sme vytvorili 67, aktualizovali 1543.  

 

e. Ďalšie činnosti súvisiace s procesmi akvizície a spracovania   

 

 redukcia počtu príručných knižníc a  počtu dokumentov v príručných knižniciach10  

 ukončenie kontroly a opravy funkčnosti hyperlinkov v záznamoch periodík 

 pravidelná tvorba a kontrola prírastkových zoznamov všetkých typov dokumentov 

 prevzatie a skompletizovanie prírastkových zoznamov firemnej literatúry a médií  

 vykonanie mimoriadnej obsahovej previerky fondu médií v Študovni noriem 

a patentov 

 odpísanie vyradených 8928 kj z prírastkových zoznamov na základe úbytkových 

zoznamov 

 kompletizácia vyše 330 titulov periodík umiestnených na ODSF do zväzkov 

                                                
8 Dôvody sú podrobne uvedené v správe o činnosti za rok 2019, o.i. aj: (1) analytická bibliografia 

článkov nie je takmer 10 rokov v rámci SR koordinovaná a jej spracovanie je ponechané na 

rozhodnutí jednotlivých knižníc; s určitosťou tu dochádza k duplicitnému excerpovaniu článkov, 

vrátane spracovania článkov z  odborných časopisov a zborníkov na vysokých školách (CREPČ), (2) 

14799 záznamov článkov vytvorených v ŠVKK od 12/2010 do 6/2019 bolo odoslaných po dohode do 

SNK v júni 2019, ale doteraz nemáme spätnú odozvu o stave ich deduplikácie a downloade do 

súborného katalógu článkov.   
9
  Bibliografi sa podieľali na príprave publikácií Lexikón Košičanov a Dejatelia východného Slovenska 

10
 K 31.12.2021 je počet príručných knižníc 15, predtým 28 
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2.1.3 Ochrana a revízia knižničného fondu 

 

a. Stav knižničných depozitárov 

 

Ochrana knižničných fondov predstavuje pre knižnicu, ktorá spravuje konzervačné, či inak 

významné knižničné fondy, jednou zo základných úloh. Cieľom je udržiavať taký fyzický stav 

uchovávaných dokumentov, ktorý by umožnil ich dlhodobú archiváciu, digitalizáciu, 

sprístupňovanie a využívanie.  

V depozitároch 5 objektov knižnice v historickom centre mesta uchovávame približne 

1 357 000 dokumentov11 (73,7% celkového fondu).  

Tri z týchto objektov sú kapacitne predimenzované a nevyhovujú z dôvodu stavebno-

technických parametrov, najmä statiky12. V dvoch objektoch je časť fondov umiestnená 

v suterénnych priestoroch, do ktorých presakuje spodná voda. Ani jedna z budov nemá  

inštalovanú vzduchotechniku kompletne vo všetkých skladových priestoroch. Jedna z budov 

je doteraz majetkovo nevysporiadaná13.   

V dôsledku nevyhovujúcich podmienok sa mnohé dokumenty znehodnotili (plesne, vlhkosť) 

a tento proces ich degradácie pokračuje. Ak už nie je možné ich vyčistenie alebo 

reštaurovanie, musia sa vyradiť z knižničného fondu, obmedziť ich sprístupnenie 

používateľom, v lepšom prípade sa zdigitalizujú. Zaplyňovanie a odvlhčovanie fondu 

technickými prostriedkami predstavuje len dočasné a krátkodobé riešenie. 

Z celkového počtu skladovaných dokumentov je z rôznych dôvodov 254 202 zväzkov takých, 

ktoré je potrebné čo najskôr presťahovať do nových depozitov14.  

Na nevyhovujúci stav depozitárov sme upozornili zriaďovateľa písomne niekoľkokrát, a to 

vrátane fotodokumentácie, prostredníctvom fyzickej obhliadky alebo spracovaním projektu 

„Nový depozitár knižničného fondu“ do zásobníka investičných zámerov v 07/2021, ktorý 

obsahuje aj návrhy variantných riešení. Čiastočným riešením by bolo aj doplnenie regálov do 

širokých chodieb na 2.NP až 4.NP budovy na Pribinovej 1, čím by sa zvýšila kapacita 

úložného priestoru o 1230 bm na 620 m2 získanej plochy pre regály a manipulačný priestor15. 

 

V roku 2021 sme z prioritného projektu riešili havarijný stav v dvoch depozitároch: 

1) v 04/2021 bola opravená významná statická porucha (trhlina) v suterénnom sklade 

na Zvonárskej 1916;  

2) v suteréne na Pribinovej ul. bola v 08/2021 inštalovaná nová vzduchotechnika na 

princípe tepelných čerpadiel.   

                                                
11

 Zvyšok sú knihy a časopisy umiestnené v študovniach (64 564), tlačené normy umiestnené v 
špeciálnych skriniach, tlačené patenty vyraďované z fondu v roku 2021 a elektronické dokumenty 
12

 Statický a sanačný posudok budovy Zvonárska 19 (marec, 2020) na str. 4-5 uvádza, že z dôvodu 
zaťaženia podlahy na 1 m

2
 cca 7,8 kN/m

2
 sú nadzemné priestory objektu jednoznačne nevhodné na 

sklady kníh a odporúča zmenšiť zaťaženie na polovicu. Podobný posudok sa týka aj objektu 
Zvonárska 21.  
13

 Súdny spor na budovu na Zvonársku 21 vedený na Krajskom súde Košice vo veci žalobcu Židovská 
náboženská obec c/a ŠVK Košice o vydanie domu s pozemkami 
14

 Zvyšok tlačených dokumentov (cca 1 103 000) sa nemusí presťahovať, ak sa v rámci budúcich 
plánovaných investícií zrekonštruujú sklady v suteréne na Hlavnej 10 a doplní vzduchotechnika na 
nadzemné podlažia na Pribinovej 1. 
15

 Projekt „Zvýšenie úložnej kapacity depozitára knižničného fondu v budove na Pribinovej 1“ obsahuje 
PD s rozpočtom výkaz výmer (09/2021); jeho súčasťou je aj súhlasné stanovisko KPÚ Košice  
16

 z dôvodu Výzvy KPÚ Košice k náprave zo dňa 28.2.2020 
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V blízkej budúcnosti musíme riešiť lokálnu vlhkosť v časti suterénneho skladu na Hlavnej 10, 

ktorú v súčasnosti riešime zaplyňovaním suchou hmlovinou prístrojmi Sanosil Halo a Q-Jet. 

 

S ochranou knižničného fondu súvisia aj nové interné predpisy prijaté v roku 2021, a síce  

Krízový plán ŠVKK, Plán zvýšenej ochrany historických knižničných fondov ŠVKK a zmluva 

uzavretá so Slovenským technickým múzeom v Košiciach o vzájomnej spolupráci pri 

ochrane historického knižničného fondu. 

 

b. Pracovné činnosti vykonávané v rámci ochrany a správy knižničných fondov 

 

Práca skladníkov v depozitároch knižničného fondu v roku 2021 predstavovala: 

 preberanie 5 844 nových kníh a 2 921 zväzkov periodík do depozitov,  

 výdaj 45620 dokumentov z depozitov pre absenčné výpožičky a 520 zväzkov starších 

novín a časopisov pre prezenčné výpožičky (mimo evidencie vo výpožičnom 

systéme) alebo pracovníkom iných oddelení na retrospektívne spracovanie, 

 uloženie 48 879 dokumentov vrátených z výpožičky späť do depozitov, 

 kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry, ich manuálne očistenie, označovanie 

starších dokumentov čiarovými kódmi, posuny zväzkov periodík a kníh na policiach 

a regáloch pri väčšom vyraďovaní, 

 zápis zmien statusov, overovanie a zisťovanie informácií v bibliografických 

záznamoch aj priamo v depozitoch, a teda podieľanie sa na oprave údajov v KIS.  

 

S ochranou a správou knižničného fondu súvisia aj kníhviazačské, reštaurátorské a 

konzervátorské činnosti vykonávané na útvaroch OSOF a HIS. 

 

Kníhviazačská dielňa  pracuje najmä na väzbe, opravách a preväzbách poškodených kníh, 

vyhotovuje obaly a realizuje rezačské práce. V roku 2021 sa tvrdou väzbou a preväzbou 

opravilo 58 kníh, 2 318 zväzkov novín a časopisov a mäkkou väzbou zviazalo 199 

dokumentov. Pre potreby pracovísk knižnice bolo vyhotovených 55 obalov. Nižšie výkony 

niektorých prác súviseli s ukončením prevádzky kníhviazačskej dielne na Zvonárskej 19 

v 3.Q/2021 a jej presťahovaním do nových priestorov na Pribinovej 1. Do novej dielne sa 

zakúpili nové zaradenia, zamestnanec bol zaškolený pre prácu s týmito zariadeniami. 

 

Reštaurátorské a konzervátorské pracovisko dbá o ochranu a záchranu historického fondu 

knižnice. Činnosť tohto pracoviska bola v roku 2021 ovplyvnená 8 mesačnou PN jedného 

z dvoch zamestnancov, participáciou druhého zamestnanca na projekte „Vizsolyská Biblia“ a 

nástupom nového zamestnanca až v 10/2021. Hlavnou činnosťou pri súčasnom stave našich 

depozitárov boli procesy odplesnenia, dezinfekcie, náročnej očisty a konzervovania 

napadnutých tlačí, príp. menšie opravy u 167 dokumentov z historického fondu. Súčasne boli 

čistené knižné väzby cca 1 tis. tlačí 16. storočia vyčlenených do vitrín novej expozičnej 

miestnosti. V sledovanom období súbežne prebiehali aj reštaurátorské práce na viacerých 

tlačiach, z nich 3 boli ukončené. Pri 8 dokumentoch bola na základe nefunkčnej, resp. 

chýbajúcej väzby zrealizovaná ich preväzba spojená aj s ďalšími nevyhnutnými úkonmi. 
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c. Revízia knižničného fondu  

 

V roku 2021 prešlo priebežnou revíziou 66 960 kj.  

 

c1. Revízia fondov v depozitoch v počte  51 000 kj  

 monografie so signatúrami III.79 000 – III.118 000, I.45 000 – I.56 000  

 časopisy so signatúrami C.1586 – C.3769 v počte 1 661 zväzkov   

 

c2. Revízia v príručných knižniciach v počte 23 590 kj 

 mimoriadna revízia príručnej knižnice PK2 z dôvodu vlepovania RFID etikiet 

 mimoriadna revízia fondu študovne kníh na H10 z dôvodu vlepovania RFID etikiet 

 mimoriadna revízia príručnej knižnice s tlačami 16. storočia vyhlásená za historický 

knižničný fond z dôvodu sťahovania 

 mimoriadna revízia noriem a patentov v Študovni noriem a patentov z dôvodu 

sťahovania 

 

d. Obsahová previerka knižničného fondu  

 

Obsahová previerka fondu so signatúrou formátu V sa vykonala v depozitári na Pribinovej17. 

 

e. Vyraďovanie knižničného fondu  

 

Počet dokumentov, ktoré Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničného fondu 

navrhla na vyradenie v roku 2021, predstavoval 27 118 kníh,  2501 zväzkov periodík, 413 

médií a 289 409 patentových dokumentov. Finančná hodnota vyradených dokumentov 

predstavovala 73 336,67 €. 

 

Vyradenie dokumentov z dôvodu straty zapríčinenej používateľmi sa týkalo 42 dokumentov,  

z ktorých väčšina bola nahradená kópiou, novším vydaním rovnakého titulu alebo iným 

titulom. 

 

Bližšie informácie k dvom vyraďovaniam: 

 

d1: Dokončenie vyradenia fondu z prenajatého skladu na Pasteurovom námestí 

Vo februári 2019 bol vyradený fond periodickej literatúry z prenajatého skladu na 

Pasteurovom námestí18. Vzhľadom k značnému poškodeniu, až rozkladu dokumentov 

a kontaminovanému prostrediu nebolo možné pri vyraďovaní presne identifikovať 

vyraďované dokumenty a priložiť k rozhodnutiu o vyradení aj ich úbytkový zoznam.  Tento 

proces mohol byť ukončený až po ukončení kompletnej revízie periodickej literatúry so 

signatúrou C na Pribinovej ul., ktorá prebiehala od 02/2019 do 12/2021; po jej ukončení sa 

mohol úbytkový zoznam dokumentov zo skladu na Pasteurovom námestí priložiť k danému 

rozhodnutiu o vyradení. 

 

 

 

                                                
17

 Nezarátava sa do 15 ročného revízneho plánu, ani do počtu zrevidovaných dokumentov 
18

 Rozhodnutie riaditeľa o vyradení knižničného fondu zo dňa 20.2.2019  
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d2: Vyradenie fondu patentovej literatúry 

Vo fonde knižnice sa nachádzalo 290 tisíc patentov v papierovej forme, ktoré knižnica 

(Stredisko patentových informácií) dostávala bezplatným prevodom od roku 1959. Patenty 

zaberali takmer 32 bežných metrov depozitára v suteréne na Pribinovej, ale ich využívanie 

bolo minimálne. V súvislosti s oznámením ÚPV SR zo dňa 28.1.2021 o prechode na 

elektronickú evidenciu patentových dokumentov a verejnom bezplatnom sprístupnení 

kompletnej patentovej dokumentácie v jej webových registroch, sme požiadali tento úrad 

o súhlas s vyradením fondu papierových patentov z nášho knižničného fondu. ÚPV SR 

listom zo dňa 8.4.2021 súhlasil s našim návrhom vyradiť papierové patenty z knižničného 

fondu ŠVKK.  

 

V roku 2021 bola spracovaná nová „Smernica o revízii knižničného fondu a vyraďovaní 

knižničných dokumentov z knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach“ 

s účinnosťou od 15.6.2021. Jej súčasťou je aj aktualizovaný 15 ročný plán komplexnej 

revízie knižničného fondu na roky 2016 – 2030 a nový spôsob vedenia úbytkového 

zoznamu19. Zároveň bola menovaná aj nová Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie 

knižničného fondu ŠVKK.  

 

Na záver tejto časti musíme skonštatovať, že nedokážeme s určitosťou potvrdiť, či celkový 

počet dokumentov uvádzaný v minulých rokoch v správach o činnosti knižnice bol presný. 

Na základe obsadených bežných metrov dokumentov v našich depozitároch máme indície, 

že počet dokumentov v knižničnom fonde, ktorý je v správach uvádzaný, je vyšší, ako je ich 

počet uskladnený v depozitároch. Mohlo sa stať, že v minulosti boli počty prírastkov len 

nesprávne interpretované20 alebo sa z fondu vyradili dokumenty, ktoré neboli odpísané 

z prírastkových zoznamov. Vzhľadom k veľkosti fondu a tiež chybám a duplicitám 

v prírastkových zoznamoch, ktoré objavujeme až v procese retrokatalogizácie, sa však tieto 

údaje môžu spresniť až po komplexnej revízii fondu. Považujeme však za dôležité na túto 

skutočnosť upozorniť už teraz.  

 

 

2.2    Knižničné a informačné služby 

 

ŠVKK je univerzálnou verejnou vedeckou knižnicou, ktorej pôsobnosť je zameraná nielen na 

Košice a územie východného Slovenska, ale prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej 

služby slúži používateľom celého Slovenska i záujemcom zo zahraničia. Na poskytovaní 

základných a špecializovaných knižnično-informačných služieb sa podieľajú viaceré 

oddelenia knižnice (SLU, CSTD, HIS).  

 

V roku 2021 sme používateľom poskytovali služby v 8 študovniach s celkovým počtom 198 

študijných miest.  

 

Rozsah, spôsob poskytovania a najmä dostupnosť knižnično-informačných služieb naďalej 

ovplyvňovali obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19, z dôvodu ktorých bola 

prevádzka knižnice obmedzená.  Z  251 pracovných dní v roku 2021 nebola knižnica 

                                                
19

 Úbytkové čísla  budú nasledovať priebežne za sebou v rámci komplexnej revízie, a nie začínať vždy 
nanovo v rámci každého úbytkového zoznamu. 
20

 napr. nevieme, či sa do počtu prírastkov v minulosti nezapočítali aj normy, ktoré nie sú 
zaprírastkované a nezaberajú žiadne metre regálov, lebo sú uskladnené prevažne v šuplíkoch 
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otvorená ani jeden deň v pôvodnom „predcovidovom“ režime: 39 pracovných dní bola úplne 

zatvorená; 160 pracovných dní poskytovala služby v režime OTP alebo OP pre 1 osobu/15 

m2, príp. 1 osobu/25 m2, 49 dní fungovali len absenčné výpožičné služby v tzv. režime „výdaj 

cez okienko“ a služby poskytované online. Hromadné podujatia sa mohli realizovať iba 

obmedzene, a to v období od 3. mája do 24. novembra 202121. 

  

Tab.5   Služby knižnice v roku 2021 

 

Obdobie Počet 
prac. dní 

Služby knižnice Prevádzková 
doba denná 

4.1. – 26.1.2021 16 zatvorená (iba online služby) 0 
27.1. – 5.2. 2021 8 iba výdaj kníh a online služby 7 hod. 
8.2. 2021 1 zatvorená (iba online služby) 0 
9.2. –5.3.2021 19 iba výdaj kníh a online služby 7 hod. 
8.3. – 19.3.2021 10 zatvorená (iba online služby) 0 
22.3. -16.4.2021 18 iba výdaj kníh a online služby 7 hod. 
19.4. – 31.5.2021 30 prístupné všetky služby pri 

dodržaní predpísaných opatrení 
9 hod. 

7.5.2021 1 zatvorená z technických príčin 0 
1.6. - 30.6.2021 22 prístupné všetky služby pri 

dodržaní predpísaných opatrení 
10 hod. 

1.7. – 31.8.2021 43 prístupné všetky služby pri 
dodržaní predpísaných opatrení 

7 hod. (26 dní) 
6 hod. (17 dní) 

2.9. – 24.11.2021 56 prístupné všetky služby pri 
dodržaní predpísaných opatrení 

11 hod. 

14.9. 2021 1 sanitačný deň 0 
25. 11. -5.12.2021 7 zatvorená (iba online služby) 0 
6.12. – 9.12.2021 4 iba výdaj kníh a online služby 9 hod. 
10.12. – 16.12.2021 5 zatvorená (iba online služby) 0 
17.12. – 30.12.2021 9 prístupné všetky služby pri 

dodržaní predpísaných opatrení 
10 hod. 

31.12.2021  1 zatvorená (hromadné čerpanie 
dovolenky) 

0 

 

Z dôvodu obmedzeného fyzického prístupu do knižnice sme poskytovali služby virtuálne: 

 online registrácia a prolongácia členských preukazov, 

 online platby na konte používateľov, 

 online objednávanie miesta v študovniach alebo PC v hale služieb, 

 MVS/MMVS a rešeršné služby, 

 konzultačné a referenčné služby cez chat, 

 prolongácia termínov vrátenia dokumentov, 

 virtuálne webináre a ďalšie podujatia, 

 elektronické dodávanie skenov dokumentov. 

Od 1. septembra 2021 vstúpil do platnosti nový knižničný poriadok reagujúci na zmeny 

týkajúce sa nových služieb, spôsobu a podmienok ich poskytovania a s prílohami týkajúcimi 

sa ochrany osobných údajov, využívania samoobslužných šatňových skriniek a podobne.  

 

                                                
21

 Režimy nariadené uznesením vlády SR, vyhláškou ÚVZ SR, COVID automatom alebo príkazom 
zriaďovateľa 
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2.2.1 Používatelia 

 
K 31.12.2021 bolo v databáze používateľov registrovaných celkom 11 441 používateľov.       

Z celkového počtu evidovaných používateľov  bolo 3 502 aktívnych, čo predstavuje plnenie 

kontraktu na 116,7%. Z počtu aktívnych používateľov bolo 1572 nových a 1930 používateľov 

s prolongovaným členstvom.  

K 31.12.2021 bolo z evidencie vyradených 3 260 používateľov22. 

 
Graf 3   Počet aktívnych používateľov 2018 - 2021  
 

 
 
 

Noví používatelia predstavovali 44,8 % všetkých aktívnych používateľov, čo je porovnateľné 

s predchádzajúcimi rokmi23. 

S výnimkou rokov 2020 a  2021, ktoré boli mimoriadne z hľadiska služieb (z dôvodu 

obmedzení súvisiacich s COVID – 19), uvedené čísla potvrdzujú trend nárastu nových 

používateľov v  celkovom počte aktívnych používateľov, aj keď v absolútnych číslach sa 

tento rast neodzrkadľuje.  

 
Hlavné skupiny používateľov 

 

Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom 

i  neregistrovaným návštevníkom. Používatelia prichádzajú najmä z košických univerzít 

a stredných škôl, vedeckých a výskumných ústavov. Tvoria ich študenti všetkých typov škôl, 

pedagógovia, vedeckí pracovníci, zamestnanci štátnej správy i  podnikateľských subjektov, 

ale aj odborná a laická verejnosť. Naďalej pretrváva zvýšený záujem o naše priestory zo 

strany zahraničných študentov. 

 

Veková skladba používateľov 

Najväčšiu skupinu tvoria používatelia vo veku 20-25 rokov (28,11 %)24.  Počet  používateľov 

vo veku 26-35 rokov mierne stúpa (27,2 %)25. Používatelia vo veku 36-45 rokov tvorili 

                                                
22

 Rok 2020: registrovaných 11 535 používateľov, vyradených 3 091 používateľov 
23

 Rok 2020 47,8  %, rok 2019 48,95 %, 
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15,65%, čo je mierne zvýšenie počtu oproti minulým rokom26. Počet používateľov vo veku 

15–19 rokov klesol na 1,6 %27. Počet používateľov vo veku 46-55 rokov oproti minulému 

roku stúpol na 13,5 %28.  

 

Graf 4   Skladba používateľov podľa veku 

 
 
Kategórie používateľov 

 
V 09/2021 sa podľa nového Knižničného poriadku začali používať nové kategórie 
používateľov, a preto ich dvojité členenie podľa kategórií za minulý rok by bolo mätúce. 
Tento údaj však považujeme v budúcnosti za dôležitý pre rôzne stratégie a rozhodnutia.   
 
 
2.2.2 Návštevnosť knižnice 

 
V roku 2021 navštívilo knižnicu fyzicky 44974 registrovaných používateľov 

a neregistrovaných návštevníkov. Na pokles fyzickej návštevnosti mali zásadný vplyv 

obmedzenia a režimy vstupu do knižníc z dôvodu mimoriadneho stavu  súvisiaceho s COVID 

19.  

Napriek tomu sa v sledovanom období uskutočnilo na pracoviskách knižnice 161 podujatí29, 

ktoré navštívilo 1 560 návštevníkov30. 

Jednoznačne prevažovala virtuálna návštevnosť a online služby. Z nasledujúceho grafu je 

zrejmé, že vzrástla návštevnosť online katalógu a poklesla návštevnosť webového sídla 

knižnice (menej podujatí). Viaceré služby i komunikácia s používateľmi boli prenesené do 

virtuálneho prostredia.  

 

                                                                                                                                                   
24

 Rok 2020 41% , rok 2019 36 % 
25

 Rok 2020 23 %, rok 2019 22 % 
26

 Rok 2020 12%, rok 2019 12 % 
27

 Rok 2020  4%, rok 2019  9%  
28

 Rok 2020  9%, rok 2019  8% 
29

 Rok 2020: 158 podujatí, rok 2019: 376 podujatí 
30

 Rok 2020: 3 047 návštevníkov, rok 2019: 7 709 návštevníkov podujatí 
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Graf 5   Počet návštevníkov knižnice v rokoch 2018 – 2021 
 

 
 

Zvýšenú návštevnosť online katalógu prisudzujeme aj novej modernejšej grafickej vizualizácii 

knižnice a obsahu jej webovej stránky. 

 

ŠVKK sa v súčasnosti nachádza na maxime počtu študijných miest. Zatraktívnenie jej 

priestorov, ich technologickú modernizáciu a rozšírenie kapacít pre návštevníkov bude 

možné až po komplexnej rekonštrukcii jej budov, najmä budovy na Hlavnej 10. Obnova by sa 

mala týkať najmä rozšírenia kapacity pre uchovávanie fyzického fondu, variability priestorov 

a modernizácie technológií vrátane samoobslužných zariadení.  

 
Tab.6  Návštevnosť knižnice v roku 2021 
 

Ukazovateľ Skutočnosť Kontrakt % plnenie 

   Aktívni používatelia  3  502 3 000 116,7 

   Počet návštevníkov spolu 539 512 300 000 179,8 

   Fyzický počet návštevníkov 44 974 40 000 112,4 

     z toho: 

- návštevníci, ktorým boli poskytnuté 

služby on-site vrátane študovní 

- návštevníci podujatí 

 

44 666 

 

308 

 

 
 

  Počet návštevníkov online: 494 538 260 000 190,2 

      z toho:  

- návštevníci webového 

sídla 

- návštevníci 

v katalógoch 

- virtuálne podujatia 

 

107 739 

 

385 547 

 

1 252 
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Návštevnosť vedeckých či akademických knižníc je podľa nášho názoru ovplyvnená najmä 

systémom vzdelávania, ktorý stále málo motivuje študentov k  samostatnému vyhľadávaniu 

hodnoverných informačných zdrojov, hľadaniu nových neopakujúcich sa  tém pre 

vysokoškolské záverečné práce a nepodporuje dostatočne tímovú prácu pri zadaniach 

a projektoch, k čomu majú práve knižnice vytvárať vhodné prostredie. V Košiciach je ďalších 

8 knižníc31, ktoré poskytujú verejnosti, vedeckým pracovníkom alebo študentom knižnično-

informačné služby a svoje priestory. Z pozície zriaďovateľa je potrebné zamyslieť sa nad 

prehodnotením postavenia a úloh štátnych vedeckých knižníc s knižničnom systéme SR, 

najmä v oblastiach akvizácie informačných zdrojov, prístupu ku kvalitným  plnotextovým 

odborným a vedeckým databázam v koordinácii s akademickými knižnicami, kooperatívnej 

digitalizácie a poskytovania služieb prostredníctvom kvalitného a sofistikovaného 

knižničného systému.    

 

2.2.2 Výpožičné služby 

 

V roku 2021 zaznamenala knižnica v porovnaní s rokom 2020 pokles najmä prezenčných 

výpožičiek. Tento merateľný ukazovateľ je však veľmi nespoľahlivý a diskutabilný, pretože 

prezenčné výpožičky často neprechádzajú cez štatistiky KIS32 a súvisia aj s počtom 

študijných miest.  

K zníženiu prezenčných výpožičiek v hlavných študovniach na Hlavnej 10 prispeli aj 

obmedzené návštevné hodiny, obmedzenia týkajúce sa počtu osôb na m2 a zatvorenie 

študovní na dva týždne z dôvodu výmeny okien a čiastočne aj mobiliáru v študovni 

časopisov. Od 06/2021 nie je v študovniach žiadny „dozorujúci“ knihovník, ktorý sleduje 

výpožičky z fondu. 

 

Graf 6   Absenčné a prezenčné výpožičky v rokoch 2018 – 2021 

 
 
 

                                                
31

 verejných, akademických alebo inštitucionálnych 
32

 najmä v prípade knižníc s voľne prístupným fondom, kde knihovníci nie sú dostupní v každej 
študovni alebo na každom poschodí 
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a. Absenčné výpožičné služby 

V roku 2021 bolo absenčne a prostredníctvom MVS vypožičaných 100 120 dokumentov. Od 

používateľov sme prijali 37129 žiadaniek, na obsadené knižničné jednotky bolo podaných 

6422 žiadaniek. Do knižnice sa po vypožičaní vrátilo 48 879 dokumentov. V „covidom 

období“ užitočne poslúžil návratový box umiestnený pred knižnicou, ktorý umožňuje 

bezkontaktný návrat vypožičaných kníh v režime 24x7. Používatelia často využívali aj službu 

elektronického zasielania skenov častí dokumentov a v  prípade otvorenia knižnice využili 

službu samoobslužného skenovania. 

Tab.7   Absenčné výpožičky v roku 2021 
 

Absenčné výpožičky Skutočnosť 2021 

Výpožičný pult a študovne vrátane MVS iným knižniciam (cez KIS)                   45 620 

Aktívna MVS a MMVS z iných knižníc (neevidovaná cez KIS) 661 

Prolongácie (cez KIS) 53 235 

Nemecká knižnica (cez KIS) 564 

Študovňa noriem a patentov (neevidovaná cez KIS) 40 

SPOLU 100 120 

 

Upomienky, súdne konania, exekúcie 

V roku 2021 bolo cez KIS odoslaných 4610 upomienok na nevrátené dokumenty33.. V 281 

prípadoch sme vymáhali dokumenty súdnou cestou, 11 starších prípadov bolo  riešených 

exekúciou. 

 

b. Prezenčné výpožičné služby 

 

Používatelia  využívali možnosť prezenčného štúdia vo všetkých študovniach knižnice s 

počtom 196 miest, a síce: v hale služieb a čitárni dennej tlače (50 miest), študovni odbornej 

literatúry (62), študovni časopisov (20), študovni historických fondov a regionálnej literatúry 

(16), Nemeckej knižnici GI (8), Americkom centre Košice (28) a Študovni noriem a patentov 

(4). 

  

V závere roka sme Študovňu noriem a  patentov zlúčili so študovňou časopisov 

a presťahovali na Hlavnú 10. Vznikla nová Študovňa periodík a noriem, PATLIB Košice 

s kapacitou 14 miest pre používateľov. Vo vedľajšom kancelárskom priestore sme vytvorili 

priestor s 8 študijnými miestami, prezentačným vybavením (popisné tabule, flipchart) 

a kuchynským pultom pre občerstvenie; v tzv. salóniku na 1.NP sme vytvorili ďalších 20 

študijných miest. Výsledný počet miest pre používateľov sa po uvedených zmenách zvýšil 

o 10 na 206.  

 

Študovne boli v roku 2021 prístupné v obmedzenej prevádzke, a to 160 pracovných dní 

v režime 1 osoba na 15 m2  alebo 1 osoba/25 m2 alebo 50% kapacity miest.  

 

 

                                                
33

 Prvá upomienka v počte 2 082, druhá upomienka, tretia upomienka a pokus o zmier v počte 2 528 
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Tab.8   Prezenčné výpožičky v roku 2021 

 

Prezenčné výpožičky Skutočnosť 2021 

Študovňa odbornej literatúry 2 694 

Študovňa časopisov 3 047 

Výpožičky do študovní zo skladov 315 

Americké centrum Košice 242 

Hala služieb: 

 príručná knižnica PK2 

 zviazané ročníky časopisy z depozitov 

 čitáreň dennej tlače 

 

4 563 

205 

3410 

Študovňa noriem a patentov 46 

Nemecká knižnica GI 193 

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry 397 

z toho: audiovizuálne dokumenty, multimédiá 41 

 Mikroformy 7 

Počet stiahnutých elektronických (digitálnych) dokumentov 

z fondu knižnice 4 089 

SPOLU34 19 201 

 

c. Medziknižničná výpožičná služba a  medzinárodná medziknižničná výpožičná 

služba 

 

Cieľom MVS a MMVS je sprostredkovať používateľom našej knižnice dokumenty, ktoré sa vo 

fonde ŠVKK nenachádzajú alebo poskytnúť iným knižniciam na požiadanie dokumenty 

z fondu našej knižnice. V roku 2021 sme pre našich používateľov vyžiadali z iných knižníc 

805 dokumentov, z našich fondov sme iným knižniciam zapožičali 661 dokumentov35. Zo 

zahraničia sme zabezpečili 67 a do zahraničia sme poslali 11 dokumentov36. Celkovo sa 

zrealizovalo 1466 MV a MMVS, čo je 13% pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

 

Tab.9  MVS a MMVS v roku 2021 

 

Ukazovateľ Počet 

MVS a MMVS spolu 1466 

z toho: MVS z iných knižníc 594 

            MMVS z iných knižníc 67 

            MVS iným knižniciam 794 

            MMVS iným knižniciam 11 

                                                

34 V študovniach bez prítomnosti knihovníka budeme od roku 2022 uvádzať na 1 používateľa 3 

prezenčné výpožičky podľa STN ISO 2789. V prípade roku 2021 by bol podľa tejto normy počet 
prezenčných výpožičiek vyšší o 1151. 
35

 Rok 2020: MVS iným knižniciam 928, z iných knižníc 728 dokumentov 
36

 Rok 2020: MMVS z iných knižníc 30, iným knižniciam 5 dokumentov 
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Graf 7  Vývoj výpožičiek (M)MVS v rokoch 2018 – 2021 

 

 
 
 
Pracoviská knižnice  poskytujúce výpožičné a ďalšie služby 
 

a. Študovňa odbornej literatúry37  

 

Aj v roku 2021 konštatujeme pretrvávajúci záujem najmä zahraničných študentov o priestory 

tejto študovne aj napriek tomu, že využívajú len vlastné učebnice a notebooky. Oceňujú 

možnosť študovať v tichom prostredí alebo v centre mesta až do večerných hodín. Zber 

údajov o prezenčných výpožičkách v študovni ukazuje na záujem o odbornú literatúru, z 

ktorej sa v minulom roku vypožičalo 2 694 dokumentov a zvýšený záujem o absenčné 

víkendové výpožičky. 

Aj keď sa v rokoch 2020-2021 z dôvodu výmeny všetkých okien zlepšila tepelná pohoda 

v študovni a rozšírila sa jej kapacita doplnením troch nových regálov, nedostatkom je stále  

malý počet študijných miest v skúškovom období (62) a nedostatok zásuviek do elektrickej 

siete. Problémom je tiež hluk prichádzajúci zvonka (hudba z podchodov – pouliční umelci, 

podujatia pri Dolnej bráne, protesty a mítingy). 

 

b. Študovňa periodík a noriem, PATLIB Košice38  

 

Počet titulov periodík v tejto študovni klesol viac ako o polovicu39. Dôvodom bolo zníženie 

dochádzajúcich povinných výtlačkov periodík, menší počet titulov zakúpených z rozpočtu 

a ponechanie nevyužívaných titulov (povinných výtlačkov) na ODSF. Tomu zodpovedá aj 

znížený počet prezenčných výpožičiek z tohto fondu40, i keď ich presné sledovanie nie je 

možné, lebo študovňa je bez knihovníka. V roku 2021 bolo prezenčne vypožičaných 3 047 

čísel časopisov. Používatelia využívajú aj možnosť absenčných výpožičiek vybraných 

odborných a vedeckých (najmä českých) titulov41 na dobu 7 dní (238 čísel). 

                                                
37

 Fond 7145 zväzkov,  prezenčné výpožičky a absenčné víkendové výpožičky 
38

 600 titulov časopisov prezenčne, vybrané tituly aj absenčne 
39

 V roku 2020 bolo v študovni 1450 titulov periodík 
40

 V roku 2020 bolo prezenčne vypožičaných 20 968 čísel časopisov 
41

 Časopisy získané povinným výtlačkom sa nepožičiavajú 
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Koncom roka 2021 sa študovňa  časopisov zlúčila so študovňou špeciálnych dokumentov, v 

ktorej boli predtým normy, patenty a firemná literatúra. Presun súvisí so stratégiou sústrediť 

služby pre používateľov do budovy na Hlavnej 10 a efektívnejšie využiť personálne kapacity 

v službách. Impulzom bol prechod ÚPV SR na elektronickú formu patentov, bezplatný 

prístup ku kompletnej zbierke patentov a zastavenie vydávania tlačených patentov. Na 

základe súhlasného stanoviska ÚPV SR bolo z fondu našej knižnice vyradených približne 

290 000 patentových dokumentov v papierovej forme. V novom Patlib Centre môžu 

záujemcovia využívať pre prístup  k elektronickým patentom verejný PC42.  

V študovni je prístup aj k platným i zrušeným slovenským technickým elektronickým normám 

prostredníctvom databázy STN online. ŠVKK má zakúpené dve licencie, ktoré v roku 2021  

využilo 50 používateľov. Normy v papierovej podobe získava knižnica povinným výtlačkom z 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V roku 2021 sme do knižničného 

fondu doplnili 242 nových noriem43.   

 

Nová zlúčená študovňa prešla koncom roka 2021 menšou rekonštrukciou nielen pokiaľ ide 

o výmenu okien (s výnimkou balkónových dverí), ale čiastočne aj mobiliáru. Pôvodná 

zostava väčšiny časopiseckých regálov bola rozmiestnená tak, aby fyzický prístup 

k časopisom bol jednoduchší. Malé stoly s nepohodlnými stoličkami boli nahradené väčšími 

s pohodlnejšími kreslami. V študovni sú dva verejné PC s prístupom k databáze STN online, 

k patentovým informačným zdrojom a online katalógu. Nových študijných miest v študovni je 

12; 20 pôvodných študijných miest bolo presťahovaných do tzv. salónika na prízemí.   

 

c. Americké centrum Košice44  

 

Základným poslaním ACKE je podporovať vzájomné porozumenie medzi SR a USA. 

Centrum je zaradené do celosvetovej siete poradenských a vzdelávacích centier American 

Spaces. V rámci knižničnej činnosti sprístupňuje dokumenty v anglickom jazyku, pripravuje, 

organizuje a realizuje rôzne podujatia; ich zoznam je uvedený v Prílohe č. 2.  

Obmedzenia súvisiace s COVID-19 zapríčinili pokles návštevníkov ACKE na 201345 

a výpožičiek pre používateľov na 1408 absenčných a 242 prezenčných46. 

Aj v roku 2021 mali používatelia možnosť využívať služby eLibraryUSA - bezplatný vzdialený 

prístup k EIZ, napr. JSTOR, ProQuest Disertations and Theses, Academic Onfile a Gale in 

Context. 

 

V roku 2021 sa na podnet Veľvyslanectva USA v Bratislave prešlo na iný spôsob 

financovania fondov, programov a podujatí ACKE, a to prostredníctvom tzv. prevádzkového 

grantu47 poskytnutého veľvyslanectvom na účet knižnice48. Nákup dokumentov knižnica 

realizuje už sama bez asistencie veľvyslanectva; v uplynulom roku zakúpila do fondu 

ACKE  83 kj.  

 

 

                                                
42

 Ďalšie informácie v časti 2.1.3 e) správy 
43

 Papierové normy sú umiestnené na Pribinovej; v OPAC je 12 329 noriem došlých od roku 2000 
44

 Fond 10 363 zväzkov, absenčné a prezenčné výpožičky 
45

 Rok 2020: 2 714 používateľov a návštevníkov ACKE 
46

 Rok 2020: 2 076 absenčných výpožičiek, 896 prezenčných výpožičiek 
47

 American Center Košice Programming 2021 
48

 V roku 2021 činí prevádzkový grant 23 415 USD 
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d. Nemecká knižnica Goetheho inštitútu49  

 

Fondy a služby Nemeckej knižnice (NK) súvisia s poslaním partnerského Goetheho inštitútu, 

ktorý propaguje v rámci tejto siete nemčinu ako cudzí jazyk, nemeckú literatúru a kultúru. NK 

vyberá dokumenty do fondu na základe záujmu a podnetov od používateľov.  

V roku 2021 pribudol do NK vyšší počet nových knižných titulov, čím sa podstatne 

zaktualizoval jej fond. NK dostala darom aj vyšší počet jazykových stolových hier, ktoré 

plánuje v budúcnosti využiť na pravidelné podujatia v knižnici, tzv. Spielnachmittage.  

NK navštívilo v roku 2021 233 používateľov a za účelom virtuálnych podujatí ďalších 57 

návštevníkov. NK poskytla zo svojich fondov 564 absenčných a 193 prezenčných výpožičiek.  

 

e. Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry50  

 

Aj služby tejto študovne boli z dôvodu pandémie pre používateľov niekoľko mesiacov 

neprístupné. Odzrkadlilo sa to v poklese návštevnosti: študovňu navštívilo 145 používateľov, 

ktorým sme poskytli 397 dokumentov k prezenčnému štúdiu alebo umožnili absenčnú  

víkendovú výpožičku. Zvýšil sa dopyt po zasielaní skenov dokumentov elektronickou formou. 

V študovni je sprístupnená maďarská elektronická databáza ARCANUM vyhľadávaná najmä 

historikmi.  

 
 

2.2.4 Konzultačné, referenčné a rešeršné služby. Prístup k EIZ a na internet. 

 

Na poskytovaní konzultantských a referenčných služieb sa v knižnici podieľa niekoľko 

pracovísk, okrem konzultantiek aj odborní pracovníci poskytujúci rešeršné služby a personál 

študovní. V roku 2021 poskytli pracoviská knižnice spolu 14 689 informácií rôzneho druhu: 

11 454 faktografických, 3 235 bibliografických; 3 742 z nich podaných prostredníctvom 

elektronickej komunikácie (e-mail, LiveChat)51. 

 

a. Konzultačné a referenčné služby 

 

Knižnica poskytuje informácie o svojich službách a  fondoch, vyhľadávaní dokumentov v  jej 

katalógoch a elektronických databázach, možnostiach využívania EIZ dostupných na 

webových stránkach knižnice.  Z dôvodu COVID-19 boli tieto služby často poskytované  

zamestnancami v rámci home office v dvojzmennej prevádzke - telefonicky, e-mailom, na 

facebooku alebo chatom.  

 
Referát konzultantských služieb (Hlavná 10): 11 396 informácií, z toho 3 405 elektronicky 
(e-mailom a chatom) a 4 361 odpovedí telefonicky52.  
 

Americké centrum Košice: 107 informácií o fonde centra alebo knižnice, o možnosti štúdia 

v USA, štandardizovaných testoch a mobilite osôb53  

                                                
49

 Fond 7259 zväzkov, absenčné a prezenčné výpožičky 
50

 Fond 9779 zväzkov vrátane príručnej knižnice a kancelárií; prezenčne, vybrané tituly krátkodobo 
absenčne 
51

 Rok 2020: 27 275 informácií, z toho 15 122 faktografických, 12 153 bibliografických, 2 472 e-mailom 
a chatom 
52

 Rok 2020: 9 718 informácií, z toho 1 737 e-mailom a chatom, 2 831 telefonicky 
53

 Rok 2020: 641 poskytnutých informácií 
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Nemecká knižnica GI: 570 informácií o fonde Nemeckej knižnice a Nemecku vôbec54 

Študovňa noriem a patentov: 27 poskytnutých informácií o technických dokumentoch55 

 

Študovňa historických fondov a  regionálnej literatúry: 222 konzultácií, z toho 105 

náročných bibliografických informácií o historickom fonde, osobnostiach, regionálnych 

dejinách, poskytnutých osobne alebo e-mailom; 108 faktografických) informácií. 

 

b. Rešeršné služby a prístup k EIZ 

 

Referát rešerší spracoval 336 rešerší s počtom 16571 záznamov. Žiadané boli rešerše 

z oblasti práva, pedagogiky, ošetrovateľstva, medicíny, ekonómie, verejnej správy, histórie, 

jazykov a literatúry, techniky a farmácie. Využívané zdroje: databáza KIS3G, portál 

knihovny.cz, medicínske databázy Medvik a PubMed, pedagogická databáza ERIC, voľne 

dostupné informačné brány - Google Scholar, BASE, DOAJ a multidisciplinárne databázy 

ScienceDirect, SAGE, SpringerLink, GALE Academic, menej JSTOR, Wiley, EIZ dostupné 

cez SNK v Martine a z portálu eLibraryUSA. Žiadateľmi o rešerš sú najmä študenti denného 

a diaľkového štúdia VŠ, zamestnanci pedagogických inštitúcií, vedeckí pracovníci štátnych 

inštitúcií. 

 

Graf 8   Spracovanie rešerší v rokoch 2018 – 2021 

 

 
 
Vzdialený  prístup do EIZ v SNK prostredníctvom systému Naviga zaznamenal v roku 2021 

iba 15 vstupov56.  

V študovni historických fondov sa využívala databáza ARCANUM s 10 959 vstupmi 

a v Americkom centre Košice zdroje portálu eLibraryUSA. V študovni na Hlavnej je dostupná 

databáza STN online obsahujúca platné i neplatné slovenské technické normy. 

 

 

 

                                                
54

 Rok 2020: 236 poskytnutých informácií 
55

 Rok 2020:   73 poskytnutých informácií 
56 Používatelia sa v ŠVK musia prihlásiť za používateľov SNK a podpisujú zmluvu s SNK 
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c. Prístup na internet 

 

V hale služieb a v odborných študovniach bolo pre používateľov k dispozícii 30 verejných PC 

s prístupom na internet. Na vyhľadávanie informácií ich použilo 4011 používateľov. Z dôvodu 

obmedzeného prístupu do knižnice a tiež dôvodu stále väčšieho využívania vlastných 

mobilných zariadení a rozšírenia wi-fi vo verejných priestoroch knižnice konštatujeme nižšie 

využívanie tejto služby. 

 

Graf 9   Prístup na internet v rokoch 2018 – 2021 
 

 
 
 
2.2.5 Reprografické služby a digitalizácia 

 
a. Reprografické služby 

 
Knižnica ponúka vyhotovenie kópií z dokumentov vo fonde knižnice, príp. z dokumentov 

vypožičaných v rámci MVS. Táto služba bola zabezpečovaná pracovníkmi knižnice                 

na kopírovacích zariadeniach v hale služieb,  študovni časopisov, Americkom centre (Hlavná 

10), v študovni historických fondov a regionálnej literatúry (Pri Miklušovej väznici), v študovni 

noriem a patentov (Pribinova 1). V roku 2021 sme v súlade s autorským zákonom zhotovili  

pre používateľov 1 036 kópií57. Pre potreby knižnice bolo vyhotovených 5788  kópií. 

 

Tab.10   Počet skenov vyhotovených v rokoch 2020 a 2021 

 

Skenovanie Knihovníci  

(Hlavná+ Pri 

Miklušovej väznici) 

Používatelia 

(Hlavná) 

Používatelia  

(Pri Miklušovej 

väznici) 

SPOLU 

2021 9 560 skenov/ 594 

používateľov 

35 199 354 45 113 

2020 - 27 760 492 28 252 

                                                
57

 1034 kópií na Hlavnej 10, 2 kópie na Pribinovej 1 
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Prostredníctvom samoobslužných skenerov na Hlavnej 10 a v študovni Pri Mkilušovej väznici 

si naši používatelia vyhotovili spolu 35 199 skenov z knižničného fondu, počas zatvorenia 

knižnice zhotovili pracovníčky pre 594 používateľov 9 560 skenov. 

 

b. Digitalizačné pracovisko 

 

V roku 2021 spracovalo digitalizačné pracovisko 29 715 skenov z týchto dokumentov:.  

 veľkoformátové noviny a staré tlače: 7496 strán 

 obaly a obsahy kníh: 14 404 strán 

 náhrady dokumentov z dôvodu strát alebo poškodenia: 5131 strán 

 skenovanie na vyžiadanie: 2684 strán (služba scan&go) 

 

Časovo náročný je najmä proces digitalizácie novín a starých tlačí, a to najmä z dôvodu 

veľkého formátu (rozmer A3) a zlého fyzického stavu originálu.  

Digitalizácia prebiehala na skeneroch58, ktoré sú technologicky zastarané, a preto dochádza 

k stále častejším problémom pri ich prevádzke. V prípade Book Scanner PS 7000C MK2 ide 

o neexistujúcu podporu driveru pre aktuálne operačné systémy, a tým dochádza k náhodnej 

nefunkčnosti obslužného softvéru. V tomto  roku došlo k výmene jeho svetiel, ktoré boli už po 

dobe životnosti. Skener Copibook RGB+ tiež nemá podporu, a preto jeho systém nie je 

kompatibilný s novými verziami protokolov; zaznamenali sme aj výpadky sieťového 

rozhrania. 

 

V roku 2021 prebehla na základe dohody s univerzitnými knižnicami UPJŠ a TU v Košiciach 

analýza vzájomného prekrytia knižničného fondu s cieľom prípadnej koordinácie digitalizácie 

dokumentov, aby sme čo najviac využili personálne kapacity na našich digitalizačných 

pracoviskách a zamedzili duplicitám pri digitalizácii rovnakých dokumentov v našich fondoch. 

Najväčšie prekrytie sa zistilo pri zbierkach UPJŠ a ŠVKK. Pokračovanie spolupráce v tejto 

oblasti súvisí so stratégiou digitalizácie v SR a prístupom k zdigitalizovanému fondu SNK59. 

  

2.3 Bibliografická  a  výskumná  činnosť 

 

ŠVKK je od roku 2009 držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať  výskum a vývoj 

vydaným MŠVVaŠ. Dňa 27. 9. 2021 bolo Osvedčenie opätovne vydané na obdobie ďalších 

šiestich rokov. Základnú výskumnú činnosť vykonávanú na HIS predstavuje bibliograficko-

analytické spracovanie historického fondu a inorečových novín regionálnej proveniencie 

z pohľadu historických a biografických aspektov,  výskum dejín knižnej kultúry a biografický 

výskum. Zamestnanci prezentujú výsledky výskumnej práce prostredníctvom publikačnej 

činnosti a aktívnou účasťou na odborných podujatiach60.  

 

a. Referát starých tlačí 

 

V sledovanom období bolo spracovaných 428 bibliografických záznamov o starých tlačiach 

a  269 bibliografických záznamov retrospektívnej článkovej bibliografie. Pozornosť bola 

                                                
58

 Copibook RGB+ z roku 2010 a Book Scanner PS 7000C z roku 2008 
59

 V roku 2021 sa o stratégii digitalizácie diskutovalo aj v pracovnej skupine zriadenej SNK  
60

 Prílohy 3 a 4 
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zameraná predovšetkým na slovacikálne (územne a  jazykovo) dokumenty s vročením do 

1918 a tlače 18. storočia neslovacikálneho charakteru.  

Knižnica je riešiteľom celoslovenskej úlohy Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných 

na území Slovenska. Pripravovaná XI.B časť tejto edície má obsiahnuť diela zachované 

v knižniciach na území mesta Košice. V roku 2021 prebiehali práce na zostavovaní 

tlačeného katalógu s príslušnými registrami, tieto však boli spomalené z dôvodu 

uprednostnenia úloh na cezhraničnom projekte „Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská 

Biblia“.  

Pri všetkých bibliografických záznamoch sa priebežne vykonáva redakcia záznamov, 

verifikácia a dopĺňanie údajov na základe nových výskumov,  prelinkovanie konvolútov 

v databáze historického fondu a priradzovanie zaujímavého obrazového materiálu k 

záznamom. Všetky spracované tituly sú online prístupné v elektronickom katalógu knižnice v 

databáze HIS.  

 

b. Referát retrospektívnej bibliografie 

 

V  rámci úlohy Národná článková retrospektívna bibliografia 1901–1918 sa realizovalo 

excerpovanie z historického periodika Szepesi Lapok vydávaného na území Spiša. 

Excerpcia prebiehala najmä v druhej polovici 2021, do databázy BIB bolo spracovaných 269 

nových bibliografických záznamov.  

Odborníci referátu sa zamerali na biografický výskum a dokončenie dvoch publikácií, ktoré 

má knižnica v edičnom pláne.  

Pri príprave 2. dielu Lexikónu Košičanov 1848 – 1938  boli dohľadávané a dopĺňané 

chýbajúce údaje a fotografie k personálnym heslám z online zdrojov www.cemetery.sk 

a www.family search.org, z archívnych dokumentov Štátneho archívu v Košiciach, 

cirkevných matrík rímskokatolíckych, gréckokatolíckych, evanjelických augsburského 

vyznania, matrík reformovaných farností, židovských náboženských obcí mesta Košice 

a  okresu Košice–okolie a štátnych matrík mesta Košice. Do publikácie bolo zaradených aj 

43 novovytvorených personálnych hesiel.  

Práce na 2. časti publikácie Dejatelia východného Slovenska boli nasledovné: prebiehalo 

konečné dopĺňanie informácií, obsahová a jazyková redakcia, tvorba registra, vyhľadávanie 

a úprava portrétov (cca 500 fotografií), grafická úprava textu. Publikácia bola vydaná 

v 11/2021, je časovo neobmedzená a interdisciplinárna. Dielo obsahuje 939 personálnych 

hesiel osobností spätých s východným Slovenskom, či už sa tu narodili, zomreli, alebo 

v tomto regióne pôsobili, vrátane zahraničných Slovákov.  

V roku 2020 bol schválený projekt s názvom „Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská Biblia“, 

ktorého maďarským partnerom bola Reformovaná farnosť vo Viszoly. Schválený projekt je 

súčasťou programu Interreg SK-HU (P04 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej 

správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti). Jeho cieľom je predstavenie tejto unikátnej 

biblie, ktorú uchovávajú obaja partneri projektu, v rôznych formách – tlačenej i digitálnej, 

prezentovanej modernými technologickými nástrojmi. Slávnostné otvorenie expozície 

prebehlo 19. 8. 2021 za účasti maďarského partnera a z dôvodu pandémie obmedzeného 

počtu pozvaných hostí. O expozícií bolo natočené video v rámci relácie „Tajomstvá archívov“ 

prístupné na kanáli youtube https://www.youtube.com/watch?v=f3ml16K7A8s 

http://www.cemetery.sk/
http://www.family/
https://www.youtube.com/watch?v=f3ml16K7A8s
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Z dôvodu obmedzenia hromadných podujatí bola expozícia do konca roka 2021 pre 

verejnosť prístupná len vo veľmi obmedzenom režime. 

 

 

2.4 Edičná činnosť 

V roku 2021 knižnica vydala novú publikáciu, ktorej prezentácia je naplánovaná na prvý 

štvrťrok 2022: POKLEMBOVÁ, Ľubica. MIČIETOVÁ, Eva. SZABÓ, Viktor. Dejatelia 

východného Slovenska:  biobibliografia. II. diel L – Ž. Košice : Štátna vedecká knižnica, 

2021. 641 s. ISBN 978-80-85328-73-8.  

 

 

2.5 Vzdelávacie, odborné a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Okrem knižnično-informačných služieb sa knižnica, ktorej súčasťou je aj ACKE a NK, venuje 

aj organizovaniu vzdelávacích, odborných alebo kultúrnych podujatí pre verejnosť, najmä vo 

forme webinárov, predstavení nových kníh ich autormi, diskusných klubov, filmových klubov, 

literárnych klubov alebo zriedkavejšie aj výstav. Pre tieto aktivity má vytvorené najlepšie 

priestorové podmienky najmä Kultúrno-vzdelávacie centrum (KVC) na Pribinovej ulici 

s kapacitou 60 miest, ale taktiež Americké centrum Košice alebo tzv. salónik na Hlavnej 10. 

Priestory KVC ponúka na organizovanie podujatí formou krátkodobého prenájmu. 

Z dôvodu protiepidemických opatrení prebiehali v roku 2021 podujatia najmä on-line formou. 

V letných mesiacoch, keď bola situácia priaznivejšia, sme z dôvodu väčšieho priestoru 

využívali najmä KVC. 

 

Najvýznamnejšou udalosťou knižnice bolo otvorenie novej stálej expozície Vizsolyskej 

Biblie a tlačí 16. storočia61. Expozícia je otvorená verejnosti po rezervovaní si dátumu na 

webovej stránke. 

 

Pred rokom 2020 plnila knižnica vzdelávaciu funkciu aj podporou informačnej gramotnosti 

formou informačnej prípravy pre študentov stredných a základných škôl. Z dôvodu 

protiepidemických opatrení sme v minulom roku školám ponúkli túto možnosť formou 

webinárov. Referát rešerší pripravil tri webináre pre verejnosť: k problematike elektronických 

informačných zdrojov a k vyhľadávaniu odbornej literatúry, jeden na požiadanie pre Vysokú 

školu sv. Alžbety, detašované pracovisko Košice.   

 
Najviac podujatí zorganizovalo Americké centrum Košice (ACKE), ktoré ich pripravilo 

v spolupráci s viacerými partnermi z radov lokálnych NGO, škôl a lektorov. V roku 2021 

zorganizovalo 126 podujatí pre 1 462 účastníkov62. Až 76% podujatí bolo realizovaných 

virtuálne cez aplikáciu ZOOM, 81 % účastníkov bolo prítomných  on-line63. Podujatia ACKE 

boli už tradične zamerané hlavne na študentov a učiteľov, cieľom je  podporiť rozvoj ich 

technologických zručností. Aj v roku 2021 využívali účastníci týchto podujatí notebooky, 

Micro:bity – programovateľné vreckové počítače, ozoboty a Lego roboty dostupné v ACKE. 

V mesiacoch júl a august, keď epidemická situácia dovolila usporadúvať podujatia s malým 

počtom účastníkov, bolo v KVC šesť podujatí zameraných hlavne na rozvoj IT zručností pre 

                                                
61

 Viac informácií obsahuje časť 2.3 b)  
62

 Rok 2020: 110 podujatí pre 1 494 účastníkov 
63

 278 osôb - osobná návštevnosť a 1184 osôb - on-line návštevnosť na podujatiach 

callto:978-80-85328-73-8
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mládež v tínedžerskom veku a pedagógov. Podujatia Diskusného klubu a Knižného klubu sa 

naďalej realizovali v spolupráci so slovenskými a americkými podporovateľmi ACKE.  

ACKE udržiava pravidelný kontakt s používateľmi cez sociálne siete a na marketingové 

činnosti využíva aj webovú stránku American Spaces Slovakia a príspevky v nepravidelnom 

newslettri.  

 

Nemeckú knižnicu Goetheho inštitútu navštívilo v roku 2021 za účelom virtuálnych 

podujatí 57 účastníkov. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa nemohli zrealizovať plánované 

školské exkurzie, či kultúrne podujatia (autorské čítania).  

Počas celého roka, s výnimkou letných mesiacov, sa konal v online priestore Diskusný klub, 

ktorý najprv lektorsky viedli podporovateľky z Nemecka a v druhej polovici roka knihovníčka 

NK. Účastníci klubu sa stretli v júni na poslednom diskusnom klube pred letom, aby sa 

spoznali aj osobne a zároveň sa rozlúčili s nemeckými lektorkami pred ich návratom do 

Nemecka. NK zdieľala prostredníctvom účtu knižnice na sieti FB informácie o online 

podujatiach organizovaných Goetheho inštitútom, na ktorých sa mohli záujemcovia 

bezplatne zúčastniť. 

Dňa 22.2.2021 bola s Goetheho Inštitútom uzavretá dohoda o spolupráci na obdobie ďalších 

dvoch rokov. 

 

Minulý rok bol dobrou príležitosťou pre odštartovanie vzdelávacieho podujatia pre 

knihovníkov začínajúcich svoju kariéru v našej knižnici. Keďže väčšina z novoprijatých 

zamestnancov nemá knihovnícke vzdelanie64, knižnica im pripravila kurz Knihovníckeho 

minima, počas ktorého dostali príležitosť oboznámiť sa s legislatívou týkajúcou sa činnosti 

knižníc a konkrétnymi činnosťami jednotlivých oddelení knižnice. Tento projekt vzbudil 

záujem aj u starších zamestnancov knižnice a v roku 2021 sa pripravuje jeho druhý turnus. 

 

Knižnica zorganizovala 161 podujatí s počtom účastníkov 1560, čo je porovnateľné s rokom 

202065. Dôvodom nižšej účasti je presun väčšiny podujatí do virtuálneho prostredia (118 

podujatí pre 1252 účastníkov).  

 

Prehľad všetkých podujatí ŠVKK, Amerického centra Košice a Nemeckej knižnice obsahuje 

Príloha č. 2 tejto správy, vybrané fotografie z podujatí obsahuje obrázková Príloha č.7. 

 

 

2.6  Propagačná činnosť  

  

V roku 2021 bol do praxe zavedený nový Corporate Identity knižnice - logotyp a dizajn 

manuál schválený v roku 2020.  

V rámci online prostredia ako prvý prešiel zmenou profil ŠVKK na sociálnej sieti Facebook. 

V júni 2021 sme zadefinovali  štandard postov: vizuálny štandard (jednotná veľkosť, 

vymedzená škála farebnosti obrázkov), ako aj obsahový štandard (vytvorenie pravidelných 

kategórií postov, zacielenie na propagáciu webovej stránky a fond knižnice).  

Začiatkom októbra bola spustená nová webová stránka, na ktorej príprave sa intenzívne 

pracovalo 5 mesiacov (05-09/2021). Zásadnými kritériami boli prehľadnosť a jednoduchá 

orientácia návštevníka na stránke. 

                                                
64

 Súvisí to s nedostatkom absolventom knihovníctva, ktorí sa chcú zamestnať v knižnici a chýbajúcim 
programom ďalšieho vzdelávania knihovníkov alebo postgraduálneho štúdia 
65

 Rok 2020: 158 zorganizovaných podujatí, 3047 návštevníkov. 
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Nový Corporate Identity zasiahol všetky výstupy knižnice. Zamerali sme sa na 

profesionálnejšiu prezentáciu aj v  jej samotných verejných priestoroch. Predchádzajúce 

printové materiály a oznamy v rámci všetkých budov boli nahradené a aktualizované. 

Vyrobené boli informačné tabule do vstupnej časti knižnice, recepcie, študovne periodík a 

noriem, PATLIB Košice (Hlavná 10). 

 

Nová webová stránka 

 

Dňa 8.10.2021 sme predstavili verejnosti novú webovú stránku https://www.svkk.sk. 

Prehľadnejší homepage poskytuje používateľom rýchlejšiu orientáciu. Články, na ktorých 

príprave sa podieľajú aj odborníci z HIS a Nemeckej knižnice, sú prehľadne kategorizované 

a pravidelne pridávané.  

Sledovanosť webovej stránky bola v roku 2021 107 739 zhliadnutí, čo je v porovnaní s rokom 

2020 nárast sledovanosti o 2,7%66. Online katalóg zaznamenal návštevnosť 385 547, nárast 

o 20,6%67. 

 

Tab.11    Návštevnosť webovej stránky a knižničného katalógu v roku 2021 

 

 Rok 2021  Rok 2020 – reálne údaje Rok 2020 – chybné údaje 

návštevnosť stránky 107 739 104 893 114 866 

návštevnosť katalógu 385 547 319 654 273 093 

 

Na tvorbe nového webové sídla knižnice sa podieľali najmä OIT, referát pre projektový 

manažment a komunikáciu a ACKE (preklad do angličtiny). Podľa nového dizajn manuálu 

boli prepracované všetky webové aplikácie. Pre účely projektu Vizsolyská Biblia bola 

vytvorená aj nová webová stránka biblia.svkk.sk.  

 

Profil knižnice na sociálnej sieti Facebook, https://www.facebook.com/svkkosice 

 

Počas minulého roka sme zvýšili aktivitu na našom profile na sociálnej sieti Facebook o 28% 

(nárast príspevkov). Zaznamenali sme aj mierny nárast sledovateľov o 13,2% a „páči sa mi 

to“ (likes) pre stránku o 11,7%. Celkový dosah postov poklesol o 28,8%. Aktivita knižnice na 

Facebooku bola niekoľko mesiacov nesystematická z dôvodu dlhodobej neprítomnosti 

hlavného administrátora. V roku 2022 chceme pracovať na zacielení príspevkov. 

 

Tab.12    Návštevnosť FB v roku 2021 

 

 počet postov počet 

sledovateľov 

počet  

„páči sa mi to“ 

dosah príspevkov 

rok 2020 135 1020 982 44312 

rok 2021 173 1155 1097 31563 

 

Plánovanou stratégiou, ktorú sme zaviedli v júni 2021, sa snažíme docieliť vyššiu 

rozpoznateľnosť knižnice (po vizuálnej stránke) a informovanosť. Vhodným výberom tém 

                                                
66

 Sledovanosť v roku 2020 bola 104 893 zhliadnutí 
67

 V roku 2020 bola návštevnosť online katalógu 319 654 (v správe za rok 2020 je zlý údaj 

návštevnosti webovej stránky/ katalógu) 
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chceme osloviť širokú verejnosť, spracovávame aktuálne spoločenské témy, ako napr. 

klimatickú krízu výberom knižných tipov a reagovaním na svetové/medzinárodné dni 

ekologického charakteru.  

 

Propagácia expozície Vizsolyská Biblia a tlače 16. storočia 

 

Pri príležitosti otvorenia expozície vydala knižnica tlačovú správu a pozvala na otvorenie 

novinársku obec. Okrem priestorov a exponátov sme verejnosti predstavili aj webovú stránku 

venovanú projektu. Návštevnosť stránky sa začala sledovať až v 11/2021, návštevnosť za 

dva mesiace (11-12/2021) je 88. Z dôvodu pandemických opatrení sa nepropagovala 

možnosť návštevy pre verejnosť naplno.  

 

Propagácia Amerického centra Košice 

 

Americké centrum Košice, ako súčasť siete American Spaces Slovakia, využíva zdieľané 

propagačné kanály spolu s Americkým centrom v Bratislave a Americkým centrom v Banskej 

Bystrici. Spoločne pridávajú obsah na účty na sociálnych sietí Facebook 

(https://www.facebook.com/AmericanSpacesSlovakia, 3411 sledovateľov, z toho 1137 zo 

SR) a Instagram (https://www.instagram.com/americanspacesslovakia/, 353 sledovateľov). 

Príspevky obsahujú najmä pozvánky na podujatia, fotky z podujatí, informácie 

o vzdelávacích programoch, knižné tipy a podobne. American Spaces Slovakia využíva aj 

webovú stránku www.americanspaces.sk. Cieľom webovej stránky je podať základné 

informácie o zdrojoch, aktivitách, kontaktoch, zástupcoch komunity a pod. Cez stránku je 

možné prihlásiť sa na odoberanie newslettra, ktorý sa posiela približne raz mesačne 

a obsahuje informácie o aktuálnych príležitostiach a podujatiach. V súčasnosti je na odber 

newslettra prihlásených 500 užívateľov a jeho priemerná otváranosť za rok 2021 je 32,6%. 

 

Otvorená výzva 

 

V rámci zviditeľnenia budovy na Pribinovej 1, kde sa nachádza Nemecká knižnica Goetheho 

Inštitútu a Kultúrno-vzdelávacie centrum, sme vyhlásili otvorenú výzvu na predkladanie 

návrhov na spoluprácu pri organizovaní bezplatných vzdelávacích a kultúrnych akcií pre 

širokú verejnosť. Naša spolupráca bola určená neziskovým organizáciám, občianskym 

združeniam, kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám, autorom odborných publikácií, 

spisovateľom a umelcom. Priamo sme oslovili 41 subjektov. Termín vyhlásenia výzvy 

(29.6.2021, trvanie do 20.9.2021) nebol najvhodnejší z hľadiska dovolenkového obdobia, 

negatívne do otvorenej výzvy zasiahli aj pandemické opatrenia. Napokon sme ako výstup 

výzvy zorganizovali len jedno podujatie – Otvorená hodina esperanta (19.10.2021). Centrum 

environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, ktoré sa do výzvy zapojilo, sa rozhodlo využiť 

možnosť prenájmu KVC. V roku 2022 by sme v rámci plánovaní podujatí pre širokú verejnosť 

chceli pokračovať v nadväzovaní spolupráce s rôznymi neziskovými organizáciami 

a inštitúciami v okrese Košice. Nevylučujeme formu ďalšej otvorenej výzvy, no po 

predchádzajúcej skúsenosti by sme pred jej spustením pripravili prepracovanejšiu stratégiu.  
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2.7   Knižnično-informačné technológie 

 

OIT zabezpečuje prevádzku informačných technológií knižnice s dôrazom na 

minimalizovanie výpadkov, zabezpečenie informačnej bezpečnosti a zavádzanie nových 

technológií. V kompetencii OIT je aj digitalizácia dokumentov a sprístupňovanie 

digitalizovaných objektov používateľom v súlade s platnou legislatívou. 

 

a. Prevádzka KIS 

 

Knižnica prevádzkuje od roku 1996 knižnično-informačný systém (KIS) Aleph 500 aktuálne 

vo verzii 23.2.0. Do augusta  2021 bol KIS prevádzkovaný na serveri IBM System x3550 

M368, ako operačný systém bol použitý pravidelne aktualizovaný open source systém Centos 

7. V auguste bol zastaraný server vymenený za nový server ProLiant DL380 Gen10. 

Pôvodný server IBM System x3550 M3 slúži v súčasnosti na testovacie účely 

pri nasadzovaní nových verzií programov a zmien nastavenia systému. 

Zálohovanie systému prebieha v intervale 24 hodín. Zálohy sú uložené na lokálnych ako aj 

sieťových diskoch systému NAS. Štvrťročne sa testujú zálohy pre úplnú obnovu systému. 

V roku 2021 sme pre účely KIS aktualizovali verzie http servera, verziu online katalógu 

VuFind a verzie single sign-on služby pre prihlasovanie používateľov z dôvodu závažných 

bezpečnostných rizík.  

Po testovacej fáze tlače výstupov z KIS pomocou POS tlačiarne, došlo k nasadeniu POS 

tlačiarní pre tlačové výstupy všetkých operátorov. Tlačové výstupy sa doteraz realizovali na 

zastaraných ihličkových tlačiarňach.  

 

Veľmi dôležitou zmenou v KIS bola jeho parametrizácia a nastavovanie podľa nového 

knižničného poriadku ŠVKK, a to pri zachovaní pravidiel aj starého knižničného poriadku. 

Menili sa všetky tlačové výstupy, pravidlá výpožičiek, prolongácií, ale aj ďalšie nastavenia 

systému nevyhnutné pre chod systému podľa nových pravidiel.  

Zmena nastala aj vo vydávaní knižničných preukazov, ktoré sa zmenili technologicky, 

z papierového formátu sa prešlo na plastové karty. Preukazy dostali nový grafický dizajn v 

súlade so zmenou loga a dizajn manuálu ŠVKK. 

Prepracovali a sprístupnili sa interné štatistiky pre výstupy z KIS. 

 

Rozvoj a podpora KIS Aleph 500 pomaly končí a dodávateľ systému postupne prechádza len 

na nevyhnutnú podporu a zabezpečenie bezpečnosti prevádzky tohto systému. Knižnice, 

ktoré prevádzkujú tento systém, prechádzajú postupne na novú platformu ALMA integrovanú 

s discovery riešením PRIMO, čo umožní knižniciam konsolidovať ich zbierky tak, aby boli 

vyhľadateľné cez jeden interface. Používatelia tak získajú jednoduchší prístup ku všetkým 

zdrojom. ŠVKK – podobne ako ďalší dvaja členovia združenia knižníc KOLIN69 – sa budú 

musieť v blízkej budúcnosti rozhodnúť, ktorým smerom bude rozvoj ich systému pokračovať. 

Vzhľadom k tomu, že ŠVKK je financovaná Ministerstvom kultúry, ktorého všetky „zriadené“ 

knižnice fungujú v rámci združenia KIS3G na systéme Virtua (taktiež končiaceho 

s podporou), je veľmi aktuálne diskutovať o prechode na novú spoločnú softvérovú 

                                                
68

 Server zakúpený v roku 2012 
69

 Združenie KOLIN (Košice Library Information Network) založené v roku 1995 začalo s podporou 
Mellonovej nadácie z USA prevádzkovať od roku 1996 KIS Aleph. V súčasnosti ho okrem ŠVKK 
prevádzkujú aj ďalší členovia KOLIN - univerzitné knižnice UPJŠ v Košiciach a Prešovskej univerzity 
v Prešove. Ďalším členom KOLIN je aj Univerzitná knižnica TU v Košiciach. 
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a technologickú platformu (národný, príp. rezortný systém) a ŠVKK nesmie pri tejto diskusii 

zostať bokom.  

 

b. Prevádzka počítačov, serverov a sieťovej infraštruktúry 

V hosťovskej sieti je pre používateľov prístupných 30 PC, 10 notebookov, jedna 3D tlačiareň 

a 3 samoobslužné skenery. Na pripojenie mobilných zariadení používateľov je nasadených 

11 wifi access pointov. Kontrola prístupov do wifi siete je zabezpečená open source 

systémom Packetfence, ktorý je pravidelne aktualizovaný. 

V domácej sieti je pre pracovné účely k dispozícii 86 PC a notebookov.  

 

V roku 2021 sa priebežne aktualizovali všetky PC a notebooky na aktuálnu verziu 

operačného systému Windows 10. Počas roka boli realizované pravidelné profylaktické 

prehliadky výpočtovej techniky. Prebiehalo zálohovanie dát vybraných zamestnancov, 

pričom zálohy sa ukladajú na sieťových diskoch systému NAS. 

 

Na plynulosť prevádzky systémov dohliada monitorovací systém Zabbix. V prípade výpadku 

sledovaných služieb systém zasiela upozornenia formou e-mailu alebo sms správy. 

Zrealizovali sme testovaciu inštaláciu systému Zabbix na novej verzii klonu operačného 

systému RHEL  

Na inventarizáciu nasadeného hardvéru a softvéru sa používajú systémy OCS a GLPI. Aj tu 

došlo k testom a nasadeniu systémov v novom operačnom systéme. 

 

Podľa požiadaviek a organizačných zmien bola rozšírená sieťová infraštruktúra pobočiek na 

Pribinovej 1, Hlavnej 10 a Pri Miklušovej väznici 1, ktorá predpokladala presuny a inštaláciu 

výpočtovej techniky, implementáciu nových zariadení, ako napr. RFID pracovné stanice, 

RFID brány a testovanie RFID zariadenia pre revíziu dokumentov. 

 

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa práca na mnohých útvaroch vykonávala často z domu, 

a preto v rámci zabezpečenia pracovných aktivít boli zamestnancom generované osobné 

certifikáty. Z dôvodu podpory práce z domu a na základe spoplatnenia služieb ako sú 

TeamViewer alebo AnyDesk  bol implementovaný systém pre vzdialenú správu počítačov a 

notebookov. Pre tento účel sa v knižnici nainštalovali na existujúci hardware open source 

systém MeshCentral. Služba bola sprístupnená aj kolegom z ŠVK v Prešove.  

Updatovalo sa cloudové úložisko Nextcloud, ktoré slúži na prenos dát a zdieľanie dát 

používateľom. 

 

 

2.8 Správa a prevádzka budov – národných kultúrnych pamiatok 

 

V priebehu roka 2021 sme pokračovali v zisťovaní a diagnostike stavu piatich spravovaných 

objektov, aby sme v týchto budovách, z ktorých štyri sú národné kultúrne pamiatky, mohli 

vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie na základe odborných a  certifikovaných posudkov 

a projektových dokumentácií v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu a 

Stavebného úradu Košice70.  

 

                                                
70

 Obrázková Príloha č. 8 obsahuje fotografie vybraných investičných akcií 
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Tab.13  Prehľad dokumentácie spracovanej v roku 2021 k objektom knižnice 

 

1 Hlavná 10 Stavebnotechnický posudok a návrh opravy krovu v budove ŠVKK 
Hlavná 10 + výkaz, výmer, rozpočet 

2 Hlavná 10 Projektová dokumentácia: "Termostatizácia a hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove ŠVKK, Hlavná 10“   

3 Hlavná 10 Projektová dokumentácia: „Porealizačné zameranie skutkového 
stavu opravy krovu v objekte na Hlavnej 10“, autorský dozor 

4 Hlavná 10 Spracovanie dokumentácie pre vyhlásenie verejnej  
architektonickej súťaže návrhov na komplexnú obnovu Forgáčovho 
paláca  

5 Pribinova 1 Geometrické zameranie budovy Pribinova 1 za účelom urovnania 
medzi ŠVKK a spoločnosťou mojmírova Košice, s.r.o. 

6 Pribinova 1 Investičná štúdia: "Rekonštrukcia hlavného depozitáru knižnice, 
Pribinova 1, Košice", s cieľom na zníženie energetickej náročnosti 
budovy, odstránenie stavebných a statických porúch“ 

7 Pribinova 1 Projektová dokumentácia: "Zvýšenie úložnej kapacity depozitára 
knižničného fondu ul. Pribinova 10" (2.NP až 4.NP v rozsahu: 
statické posúdenie, stavebná časť so zakreslením dispozičných 
zmien, projekt požiarnej ochrany a nový projekt PO a EPS pre celú 
budovu) + výkaz, výmer, rozpočet 

8 Pribinova 1 Zadanie podkladov pre vypracovanie technickej správy kultúrnej 
pamiatky pre budovu Pribinova 1 (Pamiatkový úrad SR – skupina 
inšpektorov Pro Monumenta) 

9 Pribinova 1 Projektová dokumentácia: Projekt skutočného vyhotovenia VZT  

10 Pri Miklušovej 
väznici 1 

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie: "Rekonštrukcia 
reštaurátorskej dielne Pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach“  v 
rozsahu: statické posúdenie, stavebná časť so zakreslením 
sanačných prác a výmeny stavebných prvkov + výkaz, výmer, 
rozpočet 

 

Poznámka k tab. 13, riadok 4: 

Napriek tomu, že ŠVK spracovala súťažné podmienky pre vyhlásenie verejnej 

architektonickej súťaže návrhov vrátane zámeru obnovy Forgáčovho paláca, k samotnému 

spusteniu verejnej súťaže v roku 2021 nedošlo. Hlavným dôvodom bolo neexistujúce 

rezortné metodické usmernenie k takejto forme súťaže i nejasnosti ohľadne financovania 

celého procesu súťaže71. Kapitálové prostriedky, získané v roku 2021 na tento účel boli 

v zmysle platnej legislatívy presunuté do roku 2022.  

O stave jednotlivých budov, nevyhnutnosti riešenia havárií, opráv, sanácie alebo 

rekonštrukcie informujeme zriaďovateľa priebežne. V tejto správe stručne zhrnieme 

najdôležitejšie informácie o jednotlivých objektoch z hľadiska investičných akcií, obnovy 

alebo údržby v minulom roku. 

 

2.8.1 Hlavná 10 

 

Hlavná 10 je sídelnou budovou knižnice, kde sa sústreďuje väčšina knižnično-informačných 

služieb a študovní. V budove má priestory administratívne a technicko-správne zázemie 

                                                
71

 V 10/2021 prebehla diskusia MK SR a MF SR, ale žiadne metodické usmernenie pre organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR ohľadne verejných architektonických súťaží nebolo pripravené   
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knižnice, nachádza sa tu hlavný knižničný server a pracovisko pre zabezpečenie prevádzky 

a správy informačných technológií. Na 1.NP a v suterénnych priestoroch sa nachádza 

takmer 177 000 dokumentov. 

V roku 2021 sme v objekte na Hlavnej 10 realizovali stavebné práce na základe TSKP Pro 

Monumenta  a so súhlasným stanoviskom KPÚKE alebo Stavebného úradu.  

 

Tab. 14  Prehľad realizovaných akcií na Hlavnej 10 v roku 2021 

 

1 Havarijná oprava strechy  (oprava a preizolovanie žľabu z ulice Vrátna a Hlavná),  

výmena dažďových zvodov z ulice Vrátna, maľovanie a výspravky po zatečení 

strechy na sekretariáte, zasadačke a v kancelárii riaditeľa 

2 Búracie práce a osadenie nových presklených dverí medzi ACKE a miestnosťou č. 

241, zariadenie interiéru č. 241, vymaľovanie, oprava podlahy, nový koberec  

3 Oprava 14 komínov  

4 Oprava a výmena rozvodov studenej vody v celej budove 

5 Vypratanie podkrovia pred opravou krovu 

6 Oprava krovu podľa stavebnotechnického posudku 

7 Havarijná oprava dlažby vonkajšej terasy, odvodňovacieho žľabu terasy po zatečení 

stopu v hale služieb. Oprava stropu po zatečení v hale služieb 

8 Havarijná oprava svetlíka nad kupolou haly služieb po zatečení stropu, výmena 

poškodeného drôtoskla, pretmelenie kupoly, oprava a maľovanie plechových častí 

vetracej striešky nad svetlíkom 

9 Výmena 14 okien uličnej východnej fasády časti 2. NP a 1. NP, II. etapa  

10 Úprava interiéru vstupného priestoru knižnice - infopult  

11 Úprava interiéru spoločného vstupu do študovní (miestnosť č.201): maľovanie, 

doplnenie kancelárskeho nábytku a koberca. Inštalácia RFID brány na vstupe do 

študovní a na vstupe do haly služieb. 

12 

 

Obnova interiéru v študovni časopisov: zmena dispozície regálového 

systému, doplnenie 12 nových kresiel a 3 nových stolov 

13 Vytvorenie študovne v salóniku na prízemí: presun stolov a stoličiek zo študovne 

časopisov  

 

Poznámky k tab. 14: 

1. Dňa 21.1.2021 povolila presušená strešná asfaltová lepenka - izolácia na zaatikovanom 

žľabe medenej strechy. Strop rozsiahle zatiekol v zasadačke, na sekretariáte 

a v kancelárii riaditeľa, vodu sme  zachytávali do vedier. Rozmočená stena a stropy 

splesniveli. V podkrovnom priestore nad týmito miestnosťami „stála voda“, poškodené 

boli aj trámy krovu. Túto situáciu sme vyhodnotili ako havarijný stav, ktorý si vyžadoval 

odbornú dôkladnú opravu strechy. Strecha bola opravená odborným zaizolovaním žľabu 

z ulice Vrátna a Hlavná. Boli vymenené dažďové zvody z ulice Vrátna, vymaľované 

poškodené steny a stropy (03/2021). 

 

2. Nad úrovňou striech paláca je 14 komínov. Stavebnotechnický stav komínov budovy 

Hlavná 10 bol podľa inšpektorov skupiny Pro Monumenta v technickej správe kultúrnej 

pamiatky TSKP V0136 (11/2020) vyhodnotený ako “3. Narušený“. Spracovateľ TSKP 

odporúčal: „Do 1 – 2 rokov obnoviť poškodené omietky komínov a štítových múrov, 
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vyškárovať zvetrané časti malty na komíne s režnou úpravou“. Komíny boli opravené 

v 05/2021. 

 
3. Vodovodný systém rozvodov studenej vody v objekte na Hlavnej 10 bol technicky a 

morálne opotrebovaný, tvorili ho olovené rúry, čiastočne rúry PPR. V 02/2020 praskla 

v šachte dvorovej časti olovená rúra. Táto porucha spôsobila únik približne 1900 m3 

vody. V 02/2020 potrubie zamrzlo a od studenej vody boli odstavené miestnosti napájané 

z dvorovej odbočky (2.27 kuchynka pri sekretariáte, 1.33 kancelária, 2.35 kuchynka IT). 

Na základe týchto skutočnosti a  aby nedošlo k ďalším nepredvídateľným únikom 

studenej vody, bolo nutné opraviť a vymeniť jestvujúce rozvody SV tak, aby bola 

definitívne zrušená prípojka vedená mimo objekt (cez dvor). Kompletná výmena 

rozvodov studenej vody bola v 04-05/2021 realizovaná podľa PD „Prípravná 

dokumentácia opravy a výmeny rozvodov studenej vody v budove ŠVKK, Hlavná 10“  

(08/2020).  

 
4. Po havárii strechy v 01/2021 sme obhliadkou podkrovia zistili veľký rozsah poškodenia 

prvkov krovu. Podkrovný priestor bol „zaprataný“ stavebným odpadom a skladiskom 

nepotrebných transparentov. Pri vyprataní priestoru v 10/2021 bolo vyvezených 8 ton 

odpadu! 

 
5. Technický stav krovu  budovy Forgáčovho pláca na Hlavnej 10 bol podľa inšpektorov 

skupiny Pro Monumenta   vyhodnotený v TSKP V0136 Košice, Hlavná 10 ( 11/ 2020) ako 

“3. Narušený“. Oprava krovu bola zrealizovaná odborníkmi v 09-12/2021, vychádzajúc zo 

„Stavebnotechnického posudku a návrhu opravy krovu v budove ŠVK v Košiciach“ 

(05/2021) pod dozorom stálej kontroly a konzultácií s KPÚKE.  Po ukončení prác nám 

autor stavebnotechnického posudku krovu (zároveň autorský dozor)  dodal projektovú 

dokumentáciu „Porealizačné zameranie skutkového stavu opravy krovu v objekte na 

Hlavnej 10“. 

 
6. V 08/2020 bola vykonaná obhliadka a zásahy na objektoch NKP na Hlavnej 10 skupinou 

inšpektorov a odborníkov skupiny Pro Monumenta Pamiatkového úradu SR.  Autor TSKP 

V0136 (11/2020) upozorňoval na poškodenie dlažby a vymytie škárovacej hmoty na 

západnej terase. Stav konštrukcie (terasy) hodnotil ako “3. Narušený“ a varoval pred 

následkami, ktorými sú zatekanie do priestorov prízemia západného krídla a haly služieb. 

Táto predpoveď sa naplnila dňa 29.6.2021 po výdatnom daždi, kedy došlo k masívnemu 

odpadnutiu omietky v hale služieb, a to v čase plnej prevádzky. Odvtedy pri každom 

daždi voda presakovala do interiéru haly služieb; stalo sa tak po tom, ako povolila 

hydroizolácia a škárovanie dlažby na terase. V 10-12/2021 boli prevedené  stavebné 

práce odbornou stavebnou firmou. Vybúrali poškodené dlaždice v strede terasy medzi 

dvoma terasovými žľabmi aj s jej podložím (nefunkčná hydroizolačná vrstva), previedli 

novú hydroizoláciu, vytvorili dilatačné polia (pôvodne neboli žiadne!) a do nového poteru 

uložili nové protišmykové a mrazuvzdorné dlaždice. Súčasťou týchto prác bolo aj 

ošetrenie a preizolovanie terasových dažďových žľabov a vetracieho múrika. Následne 

bol v hale služieb opravený a vymaľovaný zatečený strop. 

 
7. Cez netesnosti v sklenenej konštrukcii (pyramíde) nad kupolou haly služieb vnikala voda 

a napomáhala k zamákaniu stropu v hale služieb.  Bolo nutné odvetrávací svetlík nad 

pyramídovým zastrešením kupoly zabezpečiť, zaizolovať proti vnikaniu hnaného dažďa, 
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očistiť, opraviť a náterom opatriť plechové časti svetlíka, prípadne poškodené časti 

demontovať a nahradiť novými, v časti pod pyramídovým zastrešením kupoly pretmeliť 

po celom kruhovom obvode kupoly miesta, cez ktoré vnikala voda do haly a vymeniť 

poškodené drôtosklo. Tieto práce boli vykonané v 11/2021. 

 
8. Výmena 14 okien na 1.NP (5 okien) a na 2.NP (9 okien) východnej fasády z ulice Hlavná 

v čase 07-11/2021 v rámci 2. etapy výmeny okien na budove. Okná boli zhotovené 

a dodané v zmysle stanoviska KPUKE „zachovať klasicistický vzhľad“, do vnútorného 

krídla okien boli vložené izolačné dvojsklá za účelom zníženia tepelných strát infiltráciou. 

Výspravky ostení zo strany exteriéru a interiéru,  kovania a otváracie mechanizmy boli  

vyhotovené v zmysle stanoviska KPUKE, mreže na 1.NP boli demontované a odvezené 

do depozitu mestského archívu, nové mreže neboli inštalované. Cieľom postupnej 

výmeny okien je zníženie energetickej náročnosti budovy a obnova NKP. 

 

9. Režimy súvisiace s COVID-19, ale aj požiadavka na zvýšenie bezpečnosti v budove, si 

žiadala riešiť interiér vstupného priestoru pre používateľov a návštevníkov knižnice. 

Vytvorili sme recepciu s informačným oblúkovým pultom pre informátora s možnosťou 

vizuálnej, ale aj kamerovej kontroly vstupných priestorov a ostatných chránených 

priestorov. Podkladom pre zhotovenie infopultu bol projekt „Úprava interiéru vstupného 

priestoru  - návrh infopultu“ (10/2020) konzultovaný aj s KPÚKE. 

 
10. Zriadením novej konzultačnej miestnosti v miestnosti bývalej obslužnej šatne (č. 201), 

miernou obnovou interiéru v študovni časopisov a vytvorením tímovej študovne (č. 241)   

na 1.NP sme zvýšili komfort pre používateľov knižnice.                                                                                                                        

      
2.8.2 Pribinova 1 

 

Na Pribinovej sa nachádza Nemecká knižnica GI, odborné pracoviská pre akvizíciu 

a spracovanie dokumentov a digitalizačné pracovisko. Väčšiu časť objektu tvoria sklady 

knižničného fondu s takmer  730 tisíc zväzkami.  

 
Tab. 15  Prehľad realizovaných akcií na Pribinovej 1 v roku 2021 

 

 

Poznámky k tab. 15: 

1. Dňa 15.4.2021 došlo medzi ŠVKK a spoločnosťou mojmírova Košice, s.r.o. k dohode 

o urovnaní ohľadne neoprávnene užívaného priestoru v budove na Pribinovej. ŠVKK si 

1 Odstúpenie priestorov (73,35m2) vlastníkovi susednej budovy mojmirova Košice, 

s.r.o. na základe nového znaleckého posudku 

2 Doplnenie knihovníckych regálov do miestnosti č.124  

3 Inštalácia RFID brány na vstupe do Nemeckej knižnice 

4 Presťahovanie Oddelenia pre správu a ochranu fondov z Hlavnej 10 

5 Presťahovanie a vybavenie knihárskej dielne zo Zvonárskej 19  

6 Oprava komínov  

7 Realizácie 1. etapy rekonštrukcie VZT v suteréne  

 8 Čistenie západného a severného dvorčeka od náletov a holubieho trusu 

9 Oprava medziparcelačného múra a brány medzi Pribinovou 1 a Hlavnou 8 
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voči spoločnosti mojmírova Košice s.r.o. splnila všetky záväzky súvisiace s vrátením 

častí priestorov: odpojenie zabezpečovacieho a požiarneho systému, odpojenie 

vykurovacieho systému, studenej vody a elektriny v miestnostiach, ktoré boli predmetom 

urovnania. Spoločnosť mojmírova Košice s.r.o následne zamurovala otvory, rešpektujúc 

deliacu čiaru medzi objektmi, ktorú vymedzil znalecký posudok č. 253/2020 z 12/2020 

a geometrické zameranie z 03/2021 so zadefinovaním nových parcelných čísel, so 

zápisom do katastra nehnuteľností. 

 

2. Nakoľko budova na Pribinovej 1 slúži v prevažnej miere ako hlavný depozitár kníh, bolo 

logickým riešením „presťahovanie“ Oddelenia pre správu a ochranu fondov z budovy na 

Hlavnej ulici do budovy na Pribinovej. Miestnosti č. 225, 226 a 227 bolo nutné hygienicky 

vymaľovať, uložiť nové koberce a presťahovať nábytok.  Pre 10 pracovníkov bolo nutné 

zrevitalizovať aj jestvujúcu zastaranú kuchynku na 2.NP.  

 

3. Nová knihárska dielňa v miestnosti č.111 na Pribinovej ulici bola zariadená podľa 

projektovej dokumentácie z 09/2020 „Zriadenie knihárskej dielne v budove súp.č.3069 na 

Pribinovej 1 v Košiciach“. Z pôvodnej knihárskej dielne na Zvonárskej 19 boli prenesené 

pracovné stoly a elektrická drôtošička, bola dodaná nová mechanická rezačka a nová 

elektrická rezačka EBA 6660 (06/2021). Inštalácia drôtošičky a novej rezačky si vyžiadala 

revíznu správu a stanovisko Technickej inšpekcie. Jej kladné stanovisko k elektrickým 

zariadeniam knihárskej dielne sme získali v 12/2021. 

 

4. V čase 06-09/2021 v suteréne na Pribinovej 1 prebiehali rekonštrukčné práce  s cieľom 

obnoviť VZT technológiu. V dvoch miestnostiach vyčlenených pre strojovne VZT (č.19 a 

10a) bolo nutné previesť odborné sanačné stavebné práce. K  stavebným a 

rekonštrukčným prácam na zariadeniach VZT sme mali vypracovanú projektovú 

dokumentáciu. Obnova VZT technológie nám zlepšila klimatické podmienky pre 

skladovanie kníh, ako aj prácu zamestnancov v týchto priestoroch. Pri obnove VZT 

technológie boli ponechané vzduchovody, vymenili sa požiarne klapky, výustky, 

nasávacie a vyfukovacie mriežky. Potrubie sa komplet dezinfikovalo. Inštalovaním 2 

nových rekuperačných jednotiek (so spätným využívaním tepla) v kombinácii s  tepelnými 

čerpadlami na princípe vzduch/vzduch sledujeme aj zníženie energetickej náročnosti 

budovy, nakoľko obnoviteľným zdrojom energie tepelných čerpadiel je vzduch. Rozvody 

tepla a chladiacej vody z pôvodného riešenie VZT boli demontované. Po ukončení 

montážnych prác a uvedení VZT technológie do prevádzky nám dodávateľ odovzdal 

projekt skutočného vyhotovenie stavby. V budúcich rokoch plánujeme pokračovať 

v rekonštrukcii VZT na nadzemných podlažiach. 

 

5. Desaťročia neupratované a „zabudnuté“ dvorčeky v severnom a západnom krídle objektu 

na Pribinovej 1 sa dočkali pozornosti. V 06/2021 bolo zo západného dvorčeka 

zlikvidovaných a odvezených do 7m3 náletových drevín, buriny a stavebnej sute, 

v 09/2021 bolo zo severného dvorčeka odvezených 4,9 ton holubieho trusu, buriny 

a stavebnej sute. V budúcnosti bude potrebné vytvoriť bariéru pre holuby, aby nemohli 

využívať okenné výklenky. Prekrytie celého dvorčeka o ploche 63m2 nie je stavebne 

možné. 

 

6. Múr oddeľujúci parcely 146/4 (Pribinova 1) a 145/2 (Hlavná 8), 3m široký a  6m vysoký, 

hrubý cca 40cm sa oddelil od budovy Pribinova 1 a  praskol z dôvodu statického 
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narušenia. Prechodová bránka osadená v múre sa nedala používať, nakoľko vplyvom 

statickej poruchy sa pokrivil oceľový rám zárubne. Múr bol naklonený smerom na 

parkovisko na susednej parcele 145/2 a ohrozoval majetok a zdravie ľudí. Múr bol 

opravený v období 11-12/2021, demontované bolo nefunkčné potrubie ÚK prechádzajúce 

cez múr z Pribinovej na Mojmírovu. Brána vsadená v múre bola vybratá, následne múr 

domurovaný do pôvodnej výšky, kde bol ukončený novou krycou betónovou platňou, 

v rohu „zošitý“ helikálnou výstužou (v rohu so susediacou budovou spoločnosti 

Mojmírova Košice, s.r.o.), omietnutý sanačnou omietkou a vymaľovaný fasádnou farbou. 

Oceľový rám zárubne bol posilnený naddverovým prekladom (ten tam chýbal) a privarený 

k výstuži (k budove Pribinova 1).   

 

2.8.3 Pri Miklušovej väznici 1 

 

V objekte sa nachádza Študovňa historických fondov a  regionálnej literatúry, príručná 

knižnica historických fondov, pracoviská bibliografov, expozícia tlačí 16. storočia a v dvorovej 

časti Reštaurátorská a konzervátorská dielňa.  

 
  Tab. 16  Prehľad realizovaných akcií v objektoch Pri Miklušovej väznici č.1 v roku 2021 

 

1 Obnova priestorov skladu a dufartu pre expozíciu „Vizsoyská Biblia“ 

2 Odstránenie havárie splaškovej kanalizácie 

3 Odstránenie havárie dažďovej kanalizácie 

4 Výmena plynového atmosferického kotla za kondenzačný  

 

Poznámky k tab. 16: 

 

1. Pre prípravu stálej expozície Vizsolyská Biblia a tlačí 16. storočia boli prevedené tieto 

stavebné práce: maľovanie, inštalácia zabezpečovacieho systému, inštalácia nových 

elektrických rozvodov a svietidiel, pokládka nového koberca.  

 

2. Havarijný stav splaškovej  kanalizácie v suteréne meštianskeho domu bol zistený pri 

dôslednej obhliadke technického stavu objektu Pamiatkovým úradom SR (Pro Monumenta) 

v 9/2020 a označený v dokumente Technická správa kultúrnej pamiatky, Kód V0138  ako “3. 

Narušený“.  Na podlahu vytekali splašky a nadmerná vlhkosť siahala do výšky cca 1 m. 

K dispozícii nebola žiadna projektová dokumentácia zachytávajúca reálny stav splaškovej 

kanalizácie, preto dodávateľ v 02/2021 postupoval tak, že v celej budove  vymenil zvislú 

a vodorovnú kanalizáciu až k zariaďovacím predmetom (umývadlá, WC), doplnené boli 

sanitárne armatúry. Vodorovnú kanalizáciu v suteréne ukončil napojením na mestskú 

kanalizáciu (v suteréne v plynovej kotolni).  

 

3. V 08/2021 sa narušila dažďová kanalizácia v vstupujúca do suterénu budovy meštianskeho 

domu; kanalizácia je zastaraná,  betónová priemeru 400mm, uložená 2 m pod upraveným 

terénom dvora. Jej trasa je neznáma, nakoľko z dažďovej pôvodnej kanalizácie sa 

nezachovala dokumentácia. Situácia bola havarijná, voda nám vtekala do suterénu pri 

každom daždi. Urýchlene boli prevedené stavebné práce na odstránenie havarijného stavu.  

V dvorovej časti objektu pri strešnom zvode bola odstránená zámková dlažba o ploche 

1,5x1,5m, vykopaný výkop 1,5 x 1,5 x 2m smerom do budovy k miestu vnikania dažďovej 

vody do budovy. Na jestvujúcu vodorovnú kanalizáciu vo dvorovej časti bola napojená nová 
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kanalizačná rúra, ktoré bola privedená cez múr pod terénom do suterénu. V suteréne bola 

nová kanalizačná rúra vsunutá do jestvujúceho betónového kanála a cez T-kus napojená na 

splaškovú kanalizáciu, ktorá ďalej ústi do mestskej kanalizácie. Prieraz bol vyplnený 

betónom, ošetrený manžetou, previedol sa spätný zásyp výkopu montážnej jamy a zámková 

dlažba bola uvedená do pôvodného stavu. 

 
4. Z dôvodu zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy bol v suteréne meštianskeho domu 

vymenený pôvodný poruchový plynový atmosferický kotol za kondenzačný s vysokou 

účinnosťou a nízkou teplotou spalín do 70°C. Zmenil sa aj spôsob odvodu spalín 

a nasávanie vzduchu pre spaľovací proces cez oddelený adaptér Φ 80/80 vzduch/spaliny 

s revíznym kusom v dymovode. Jestvujúci komín bol odbornou firmou vyvložkovaný novou 

flexi plastovou rúrou Φ 80. Boli vymenené aj armatúry, inštalovaný odkaľovač a osadená 

nová expanzná nádoba. Práce boli prevedené v 07/2021. 

 
2.8.4 Zvonárska 21 

Na Zvonárskej 21 sa v nevyhovujúcich podmienkach nachádzajú depozitné sklady v počte 

viac ako 195 000 zväzkov. Nachádza sa tu aj pracovisko údržbára a garáž. 

  Tab. 17  Prehľad realizovaných akcií na Zvonárskej 21 v roku 2021 

 

1 Oprava múra  

 
Poznámka k tab. 17: 

Múr, ktorý oddeľuje chodník na ulici Zvonárska a parcelu č. 1037 nášho objektu je 5m široký 

a  3m vysoký, hrubý 40cm. Múr bol zvetraný, omietka poškodená, opadaná, nadstavená časť 

z oceľových prvkov a ostnatého drôtu poškodená, nefunkčná. Mali sme opodstatnené obavy 

o narušenie statiky múra, bola ohrozená bezpečnosť a zdravie okoloidúcich a v prípade jeho 

ďalšej devastácie hrozili aj škody na štátnom majetku. Na múre na parcele č. 1037 sa osekali 

a začistili zvetrané časti muriva do 30% plochy, demontoval sa ostnatý drôt a kovové prvky 

na hornej betónovej čiapke múra, odkopal sa násyp zeminy za múrom, múr sa zaizoloval 

vodorovnou a zvislou injektážou Aquafin i380. Na začistené murivo sa naniesla sanačná 

vápennocementová omietka s armovacími vláknami (hrúbka jadra 3-4cm), na ňu sa naniesla 

sanačná jemná omietka a fasádnu farbu – lomená biela. Múr bol ukončený novou krycou 

betónovou platňou. Práce prebiehali v 11-12/2021. 

2.8.5 Zvonárska 19 

Na Zvonárskej 19 sa nachádzala v nevyhovujúcich podmienkach knihárska dielňa; 

v súčasnosti sú v budove aj sklady s takmer 7700 zväzkami dokumentov.  

  Tab. 18  Prehľad realizovaných akcií Zvonárskej 19 v roku 2021 

1 Statické zabezpečenie trhlín v suteréne budovy Zvonárska 19 

2 Presťahovanie knihárskej dielne a odpojenie knihárskej dielne od plynu 

 

Poznámka k tab. 18: 

 

1. Na základe výzvy KPÚ Košice na nápravu z 28.2.2020 a záverov statického a sanačného 

posudku z 23.3.2020 sme pristúpili k sanačným prácam - stabilizácii základov opravou trhliny 

v severnej a južnej časti základového muriva. Trhlina v severnom trakte sa tiahla po pravej 
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strane na stene od vchodu vo výške cca. 0,3 až 1,8m nad podlahou v dĺžke 9m a klesala pod 

uhlom 25 až 45ᴼ k podlahe. Maximálna šírka trhliny bola 7 cm a siahala do hĺbky až 60 cm. 

Menšia trhlina bola v nosnom murive klenby južného traktu, rozovretie do max.25mm, dĺžka 

do 2m, smer skôr vodorovný. Na vyplnenie trhlín bola použitá špeciálna sanačná malta 

Exzellent 610 a na spevnenie (zošitie trhlín) helikálna výstuž Oxal Spiral Anker hrúbky 8 mm. 

Práce prebiehali v 04/2021. 

 

2. Schátraný a staticky narušený dvorový objekt knihárskej dielne bol nehospodárne 

vykurovaný plynovými gamatkami a vybavený zastaranou technikou. Po revitalizácii a 

presťahovaní knihárskej dielne na Pribinovu 1 do miestnosti v 07/2021 sme pôvodnú dielňu 

odpojili od dodávky plynu, plynomer bo odpojený 2.8.2021.  

Pre účely revízií, pravidelnej údržby, opráv i sanácie havarijných stavov 5 budov potrebuje 

knižnica značné finančné prostriedky vrátane kapitálových. Požadované náklady nedokáže 

financovať z rozpočtu prideleného na bežný rok, lebo spravované budovy boli  zanedbávané 

celé desaťročia. Preto sme privítali nahlasovanie investičných zámerov do tzv. zásobníka 

investičných zámerov v 07/2021;  investičné zámery budeme priebežne aktualizovať.    

 

 

2.8 Riadiaca činnosť 

 

V oblasti riadenia sme sa zamerali na plnenie strednodobých, krátkodobých i  priebežných 

úloh, realizáciu prioritných projektov, projektov programov EÚ a úloh stanovených na 

poradách vedenia a ďalších pracovných schôdzkach. Porady vedenia a pracovné schôdzky 

sa z dôvodu pandémie realizovali skôr formou online alebo v menšom personálnom 

obsadení.  

Podobne ako ostatné kultúrne inštitúcie sme sa snažili v medziach, ktoré nám umožňovali 

opatrenia prijaté vládou a ÚVZ SR, vytvoriť v knižnici také podmienky, ktoré by chránili 

zamestnancov i návštevníkov. Patrili k nim nadštandardné hygienické opatrenia, 

zásobovanie pracovísk i zamestnancov rúškami, rukavicami, dezinfekčnými prostriedkami. 

Krízový štáb ŠVKK, ktorý v roku 2021 zasadal trikrát i porada vedenia reagovali na meniace 

sa opatrenia prijatím 31 interných predpisov. Súčasťou opatrení bolo aj rozdelenie 

zamestnancov na tých, ktorí môžu počas sprísnených epidemiologických opatrení vykonávať 

prácu doma formou home office a tých, ktorým charakter vykonávanej práce neumožňuje 

pracovať z domu.   

Pozornosť na poradách sme venovali aj interným predpisom, ktoré sa týkali odborných 

oblastí (napr. knižničnému a výpožičnému poriadku, revíziia a vyraďovaniu fondov), presunu 

pracovísk a služieb (študovňa noriem a patentov, študovňa časopisov, OSOF), implementácii 

RFID zariadení do procesov spracovania a služieb, obsahovej stránke nového webu a 

mnohým investičným akciám. Bolo prijatých 23 interných riadiacich aktov, z ktorých 

spomenieme najmä Knižničný poriadok vrátane 5 príloh, Smernicu o revízii knižničného 

fondu a vyraďovaní dokumentov z knižničného fondu ŠVKK, Krízový plán ŠVKK a Plán 

zvýšenej ochrany historických knižničných fondov ŠVKK, ako aj ďalšie nové prevádzkové 

poriadky pracovísk alebo ich aktualizácie. 

 

Kolektívna zmluva na rok 2021 bola prerokovaná a podpísaná s odborovou organizáciou 

29.1.2021 a do platnosti vstúpila 1.2.2021. V roku 2021 bola taktiež prijatá smernica týkajúca 

sa stravovania zamestnancov ŠVKK, a to z dôvodu zmeny legislatívy v tejto oblasti. 
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V oblasti právnej riešilo vedenie knižnice okrem bežných zmlúv aj „zdedené“ kauzy, na 

ktorých spolupracovalo s externou advokátskou kanceláriou. V roku 2021 došlo k vráteniu 

troch kancelárskych priestorov v budove na Pribinovej 1 spoločnosti mojmirova Košice, 

s.r.o.72 Na základe znaleckého posudku, právneho stanoviska a stanoviska MK SR, aby sme 

zosúladili faktický stav s právnym stavom, sme 15.4.2021 uzavreli so spoločnosťou dohodu 

o urovnaní a urobili potrebné stavebno-technické zásahy v budove. Celý proces sa vďaka 

ústretovosti protistrany zaobišiel bez finančných nákladov, ktoré by vznikli na strane ŠVKK. 

V roku 2022 musíme vyvolať jednanie aj voči vlastníkovi objektu z druhej strany Pribinovej 1 

(Hlavná 6), kde ide o rovnaký problém spôsobený nesprávne realizovanou delimitáciou 

majetku v roku 1991.    

Do roku 2022 prenášame dlhé roky sa vlečúci súdny spor so Židovskou náboženskou obcou 

vo veci vydania domu s pozemkami na Zvonárskej 21.  

Právna pomoc bola v roku 2021 potrebná nielen pri vymáhaní poplatkov za nevrátené knihy 

súdnou cestou, ale aj pri zostavovaní nového knižničného poriadku, pripomienkovaní zmlúv 

a príprave vzorov nových zmlúv. 

 

 

3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie 

 

V zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 18.12.2002 uzavrela Štátna vedecká knižnica 

v Košiciach s Ministerstvom kultúry SR dňa 17.12.2020 Kontrakt na rok 2021 č. MK – 

1906/2020-421/22767. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou knižnice na 

poskytovanie verejných služieb a realizáciu odborných knižničných činností, 

vedeckovýskumných činností, sprístupňovaní kultúry a  podporu návštevnosti knižnice73.  

 

Na základe výzvy MK SR o prehodnotenie, resp. zreálnenie ukazovateľov a charakteristík 

uvedených v pôvodnom Kontrakte z dôvodu pandémie COVID-19 sme 10.3.2021 uzavreli 

Dodatok č. 1 a 31.12.2021 Dodatok č. 2 ku Kontraktu.  

 

3.1 Zhodnotenie plnenia kontraktu 

 
K 31.12.2021 knižnica napĺňala ciele, ukazovatele kontraktu a čerpanie finančných 
prostriedkov takto: 
 

a. V rámci výkonu odborných činností 
 
Kontrakt Rozšírenie knižničného fondu kúpou, darom a výmenou o minimálne   

1 900 nových dokumentov 

Plnenie v % úloha splnená na 203,9 % (z toho len kúpou na 134,2%) 

Zhodnotenie Nákupom bolo celkom získaných 2 549 kj, darom 1142 kj, a výmenou 183 
kj. Na nákup bolo z bežného rozpočtu použitých 32 272,40 €. Z prioritného 
projektu 08T0106 Akvizícia informačných zdrojov do knižničného fondu sa 
za 10 000 €  kúpilo 639 titulov, resp. 710 exemplárov kníh. 

 
 

                                                
72

 V uvedenej veci informovala knižnica MK SR listom dňa 11.1.2020. 
73

 Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o 
múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 
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Kontrakt Odborná evidencia a spracovanie všetkých nových prírastkov do 
databázy knižničného systému (bibliografické záznamy a ich holdingy) 
a ich sprístupnenie v elektronickom knižničnom katalógu  

Plnenie v % úloha plnená na 113,1 %  

Zhodnotenie Do databázy KIS bolo zaevidovaných a spracovaných 8 616 kj, a to vrátane 
nových prírastkov z konca roka 2020.  Do fondu sa spracovalo aj 368  
záznamov starších platných slovenských technických noriem, ktoré boli 
doteraz evidované len v zozname noriem; teraz dostali prírastkové čísla 
a boli skatalogizované do KIS.   

 
Kontrakt Revízia a obsahová previerka knižničných jednotiek v rozsahu 45 tisíc 

zväzkov 

Plnenie v % úloha plnená na 117,02 % 

Zhodnotenie V roku 2021 prešli revíziou alebo obsahovou previerkou  periodiká signatúry 
C v počte 1 661 zväzkov (C.1586 – C.3769)  a  knihy v rozsahu  51 000  
zväzkov, spolu 52 661 zväzkov. 

 
Kontrakt Registrácia min. 3000 aktívnych používateľov do databázy 

používateľov, poskytnutie knižničných služieb pre približne 300 000 
registrovaných i neregistrovaných návštevníkov knižnice, z toho asi 
40 000 fyzických 

Plnenie v % Úloha plnená nasledovne:  aktívni používatelia  116,7 %, všetci návštevníci 
knižnice 179,8 %, z toho fyzickí návštevníci knižnice 112,4%. 

Zhodnotenie K 31.12.2021 sme zaregistrovali 3502 používateľov. Celková virtuálna 
i fyzická návštevnosť predstavovala 539 512 návštev, z toho fyzická  44 974. 
Číselné ukazovatele sú ovplyvnené najmä COVID-19, v dôsledku čoho 
došlo k uzavretiu knižnice na 42 pracovných dní a obmedzeniu služieb 
počas 49 pracovných dní (len výdaj objednaných kníh a  online služby). 
Prevádzka a služby v „predcovidovom“ rozsahu sme mohli poskytovať len 
160 pracovných dní. Návštevnosť ovplyvnilo najmä uzavretie všetkých typov 
škôl a internátov a dištančné štúdium študentov SŠ a VŠ. 

 
Kontrakt Poskytnutie min. 100 000 absenčných a prezenčných výpožičiek 

a výpožičiek v rámci medziknižničných výpožičných služieb 

Plnenie v % úloha plnená na 119,3 % 

Zhodnotenie K 31.12.2021 bolo zrealizovaných 119 321 výpožičiek, z toho absenčných 
100 120 (z toho 1 466 MVS a MMVS) a prezenčných  19 201.  Počet 
fyzických výpožičiek ovplyvnila pandémia, uzavretie knižnice, všetkých typov 
škôl a internátov. Na druhej strane sme v roku 2021 zrealizovali elektronické 
dodávanie dokumentov pre 594 používateľov v počte 9560 skenov; 
používatelia si samoobslužne zhotovili z našich dokumentov 35 199 skenov. 

 
Kontrakt Realizácia min. 25 vzdelávacích, odborných a kultúrnych podujatí 

Plnenie v % úloha plnená na 644 % 

Zhodnotenie K 31.12.2021 bolo zrealizovaných 161 podujatí pre 1560 účastníkov. 
Z dôvodu pandémie COVID-19 bola väčšina 118 podujatí pre 1252 
účastníkov presunutá do virtuálneho prostredia.  
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Tab.19     Kontrakt - výkon odborných knižničných činností (v €) 
 

Výdavky na činnosť 
v členení podľa 
rozpočtovej 
klasifikácie: 

                 FINANČNÉ KRYTIE 
Rozpočtované 

príjmy z 
financovanej 

činnosti Výdavky celkom Z prostriedkov zo ŠR Mim.zdroje 

* ** * ** * ** * ** 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, 
služobné          

príjmy a OOV spolu: 937 659 937 659 937 659 937 659 
    

v tom:         
620 - Poistné 
a príspevok         

do poisťovní spolu: 320 812 320 812 320 812 320 812 
    

v tom:         
630 - Tovary a 
služby spolu: 

600 822 601 236 600 822 600 822 - 414 
  

v tom:         
640 - Bežné 
transfery spolu: 

12 809 12 809 12 809 12 809 
    

v tom:         
600 - Bežné výdavky 
spolu 

1 872 102 1 872 516 1 872 102 1 872 102 - 414 
  

710 - Obstarávanie 
kapitálových aktív 
spolu: 

201 161 201 161 201 161 201 161 
    

v tom:         
700 - Kapitálové 
výdavky spolu 

201 161 201 161 201 161 201 161 
    

600 + 700 SPOLU 2 073 263 2 073 677 2 073 263 2 073 263 - 414 36 500 37 049 

 
Poznámka:  *     údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2021 
                    **    skutočnosť čerpania k 31.12.2021 v celých číslach 

 
 

b. V rámci vedeckovýskumnej činnosti 

 
Kontrakt Zabezpečiť činnosti na 5 výskumných projektoch  

Plnenie v % úlohy kontraktu sa plnia priebežne 

Zhodnotenie Na HIS pokračovala súbežná príprava troch publikácií zahrnutých v edičnom 
pláne knižnice, bibliografické spracovanie a výskum tlačí 18. storočia, 
slovacikálnych dokumentov vydaných do roku 1918 a  výskum dejín knižnej 
kultúry. 

 
Kontrakt Realizácia 1 vedeckého projektu (v rámci programu Interreg SK-HU) 

Plnenie v % úloha plnená na 100 % 
Zhodnotenie Projekt s názvom Unikát maďarskej literatúry – Vizsolyská Biblia aj 

v Košiciach bol realizovaný a ukončený v roku 2021.  

 
Kontrakt Zorganizovať 1 podujatie 

Plnenie v % úloha plnená na 100 % 

Zhodnotenie Oficiálne otvorenie (vernisáž) novej stálej expozície Vizsolyskej Biblie a tlačí 
16. storočia uskutočnené 19.8.2021 bolo spojené s komentovanou 
prehliadkou a odborným výkladom. 
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Kontrakt Príprava 1 súborného dokumentu na vydanie 

Plnenie v % úloha plnená na 100 % 
Zhodnotenie V roku 2021 knižnica vydala plánovanú publikáciu: POKLEMBOVÁ, Ľubica. 

MIČIETOVÁ, Eva. SZABÓ, Viktor. Dejatelia východného 
Slovenska:  biobibliografia. II. diel L – Ž. Košice : Štátna vedecká knižnica, 
2021. 641 s. ISBN 978-80-85328-73-8. Publikácia bola financovaná z 
prioritného projektu. 

 
Kontrakt Spracovať približne 400 bibliografických záznamov zo starých tlačí do 

databázy knižničného fondu  

Plnenie v % úloha plnená na 154 % 

Zhodnotenie V roku 2021 bolo spracovaných 697 bibliografických záznamov do databázy 
knižničného fondu: 428 záznamov o starých tlačiach a 269 záznamov 
článkovej retrospektívnej bibliografie. Výrazné navýšenie záznamov oproti 
plánu súvisí so skorším  ukončením zostavovateľských prác na 
pripravovanej publikácií a pokračovaním excerpcie článkov z inorečových 
historických periodík. 

         

 
Tab.20   Kontrakt - vedecko-výskumná činnosť (v €) 
 

     
Výdavky na činnosť 

v členení podľa 
rozpočtovej 
klasifikácie: 

                 FINANČNÉ KRYTIE 
Rozpočtované 

príjmy z 
financovanej 

činnosti Výdavky celkom 
Z prostriedkov zo 

ŠR 
Z mimorozp. 

zdrojov 

* ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, 
služobné                  

         príjmy a OOV 
spolu:                 

v tom:                 

620 - Poistné a 
príspevok                 

         do poisťovní spolu:                 

v tom:                 

630 - Tovary a služby 
spolu: 0 0 0 0         

v tom:                 

640 - Bežné transfery 
spolu:                 

v tom:                 

600 - Bežné výdavky 
spolu 0 0 0 0                             

 710 - Obstarávanie 
kapitálových aktív spolu:                 

v tom:                 

700 - Kapitálové výdavky 
spolu              

 
600 + 700 SPOLU 0 0 0 0                                 

 
 
 
 
 
 
 

callto:978-80-85328-73-8
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4. Rozpočet  organizácie   
 

Tab. 21  Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31. 12. 2021 (v €)  

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

2020 

Schválený 
rozpočet 

2021 

Upravený 
rozpočet  

2021 
Skutočnosť  

2021 

% 
čerpania   

4:3 
Index21/20 
x 100    4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom, z toho: 36 318 42 000 36 914 37 049     100,37          102,01    

200 Nedaňové príjmy, z toho: 36 318 42 000 36 914 37 049     100,37          102,01    

210 Príjmy z vlastníctva majetku             612                  400                  400                 180          45,00            29,41    

220 Administratívne a iné 
poplatky 30 193 41 600 35 150 29 796       84,77            98,69    

230 Kapitálové  príjmy     950 950     100,00      

290 Iné nedaňové príjmy 5 513   414 6 123         111,06    

300 Granty a transfery             

600 Bežné výdavky, z toho: 1 735 545 1 633 099 1 872 516 1 871 049       99,92          107,81    

610 Mzdy, platy služ. príjmy 
a OOV 883 048 953 754 937 659 937 659     100,00          106,18    

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 295 128 332 654 320 812 320 812     100,00          108,70    

630 Tovary a služby, z toho: 546 568 337 802 601 236 599 769       99,76          109,73    

631 Cestovné náhrady 797 1 800 1 511 1 511     100,00          189,59    

632 Energie, voda a komunikácie 162 400 156 390 159 647 159 647     100,00            98,30    

633 Materiál 141 336 37 746 105 537 105 516       99,98            74,66    

634 Dopravné 1 711 1 790 1 184 1 184     100,00            69,20    

635 Rutinná a štand. údržba 90 062 24 954 215 425 215 425     100,00          239,20    

636 Nájomné za nájom 1 215 1 280 1 298 1 298     100,00          106,83    

637 Služby 149 047 113 842 116 634 115 188       98,76            77,28    

640 Bežné transfery, z toho: 10 801 8 889 12 809 12 809     100,00          118,59    

Členské príspevky 313 330 313 313     100,00          100,00    

Odstupné 0 0 0 0     

Odchodné 5 937 4 576 8 435 8 435     100,00          142,08    

Náhrada príjmu 4 551 4 000 4 061 4 061     100,00            89,23    

700 Kapitálové výdavky, z toho: 38 226 0 201 161 199 209       99,03          521,14    

710 Obstar. kapitál. aktív 38 226 0 201 161 199 209       99,03          521,14    

Výdavky celkom   (BV + KV) 1 773 771 1 633 099 2 073 677 2 070 258       99,84          116,72    

 

Poznámka: v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane prostriedkov 

EÚ a na spolufinancovanie a mimorozpočtové výdavky 

BV – bežné výdavky 

KV – kapitálové výdavky 
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Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2021 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2021  boli  

určené tieto záväzné ukazovatele:   

 

Tab. 22  Prehľad záväzných ukazovateľov  k 1.1.2021 (v €)   

 

 

Ukazovateľ 
Ekonom. 

klasif. 

 
Schválený 
rozpočet 

 
1. 

 
Príjmy celkom (zdroj 111) 

        
        42 000 

 
2. 

 
Bežné výdavky spolu (zdroj 111), z toho: 

 
600 

      
   1 633 099 

2.1 08S0105   Knižnice  a knižničná činnosť, z toho:  
mzdy a platy, služobné príjmy a OOV (610)         

600     1614 239 
      953 754 

 Limit počtu zamestnancov       73 

2.3 Bežné výdavky 0EK 0I spolu 600         18 860 

2.3.1 0EK 0I01 – Systém vnútornej správy 600           5 370 

2.3.2 0EK 0I02 – Špecializované systémy 600         13 490 

 

Rozpočtovými opatreniami v roku 2021 v počte 11 došlo k postupnej úprave záväzných 

ukazovateľov: 

 

RO č. 1 - zvýšenie rozpočtu  BV, zdroj 111 v kat. 630 na zabezpečenie financovania účelovo 

určených finančných prostriedkov v prvku 08S0105 Knižnice a knižničná činnosť na havarijné 

stavy a obnovu NKP v správe ŠVK 12.300 € 

RO č. 2 - zvýšenie rozpočtu BV, zdroj 111 v celkovej sume 181.443 € na financovanie 

prioritných projektov v prvku  programovej štruktúry  08T0106 Akvizícia informačných zdrojov 

do knižničného fondu vo výške 10.000 € a prvku  08T0109  Stratégia rozvoja slovenského 

knihovníctva v celkovej sume 171.443 €: 

1. „Havarijné stavy a obnova NKP v správe ŠVK v Košiciach – 2. etapa“  152.522 € 

2. „Vizsolyská Biblia – spoluúčasť na projekte v rámci programu Interreg SK-HU“  15.521 € 

3. „Vydanie publikácia Dejatelia východného Slovenska, 2. časť“  3.400 € 

RO č. 2 - KV - zvýšenie rozpočtu KV, zdroj 131K: 

1. V prvku  programovej štruktúry 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť: „ŠVK KE – 

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia“, IA č.41734  57.520 €  

2. V prvku programovej štruktúry 08T0109 - Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva: 

„ŠVK KE - Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy – NKP a objektov v správe 

ŠVK“, IA č.39708,  23.290 €. 

RO č. 3 - KV - zvýšenie rozpočtu KV,  zdroj 111 v prvku  programovej štruktúry 08T0109 – 

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva: 

1. „ŠVK KE - Rekonštrukcia a modernizácia sídelnej budovy – NKP a objektov v správe 

ŠVK“, IA č.39708,  181.779 €. 
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2. „Vizsolyská Biblia – spoluúčasť na projekte v rámci programu Interreg SK-HU“, IA č.44051,  

6.688 €, predfinancovanie projektu 

RO č. 4 - BV - zvýšenie rozpočtu BV,  zdroj 111 v prvku  programovej štruktúry 08T0109 – 

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva  v sume 40.000 €  na realizáciu prioritného 

projektu „ Oprava budov, renovácia a modernizácia interiéru a skladov knižnice“ 

RO č. 5 - BV - zníženie rozpočtu BV,  zdroj 111 v prvku  programovej štruktúry 08S0105 – 

Knižnice a knižničná činnosť v sume 40.000 €, úprava záväzných ukazovateľov v kat. 610  

RO č. 6 - BV - zvýšenie rozpočtu BV,  zdroj 111 v prvku  programovej štruktúry 08S0105 – 

Knižnice a knižničná činnosť v sume 32.260 €, úprava záväzných ukazovateľov v kat. 600, 

z toho 23.905 € v kat. 610 

RO č. 7 – úprava (zníženie) schváleného rozpočtu príjmov v sume -4.500 €, úprava 

záväzných ukazovateľov v kat. 200, zdroj 111 

RO č. 8 - BV - zvýšenie rozpočtu BV,  zdroj 111 v prvku  programovej štruktúry 08S0105 – 

Knižnice a knižničná činnosť v sume 13.000 €, úprava  ukazovateľov v kat. 600, zdroj 111  

RO č. 8 - KV - zníženie rozpočtu KV, zdroj 111 v prvku programovej štruktúry 08T0109 – 

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva „ŠVK KE - Rekonštrukcia a modernizácia 

sídelnej budovy – NKP a objektov v správe ŠVK“, IA č.39708,  v sume  68.116,25 € (na 

použitie v roku 2022) 

RO č. 10 - úprava (zníženie) schváleného rozpočtu príjmov v sume –1.000 €, úprava 

záväzných ukazovateľov v kat. 200, zdroj 111 

Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov stanovený na 73 v roku 2021 nebol prekročený. 

 

Prehľad záväzných ukazovateľov po úpravách RO  k 31.12.2021           

 

  Tab. 23    Prehľad záväzných ukazovateľov po úpravách RO k 31.12.2021 (v €)           

 

  
Ukazovateľ 

E. 
kl. 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2021 

 
1. 

 
zdroj 

 
Príjmy celkom (zdroj 111) 

        
        42 000 

      
         36 500 

 
2. 

 
111 

 
Bežné výdavky spolu (zdroj 111), z toho: 

 
600 

      
   1 633 099 

 
     1 650 659    

2.1  08S0105   Knižnice  a knižničná činnosť, z toho:  
mzdy a platy (610)         

600 
    1614 239 
      953 754 

     1 631 799 
        937 659 

   
Limit počtu zamestnancov 

 
           

             73 
             

                73   

2.2  Bežné výdavky 08T01 spolu 600         ----         181 443 

2.2.1  08T0106 Projekt akvizície zbierkových 
predmetov a knižničných fondov 

600 
 

         ---- 
 

        10 000 

2.2.2  08T0109 Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva 

600 
 

         ---- 
 

       211 443 

2.3  Bežné výdavky 0EK 0I spolu 600          18 860          18 860 

2.3.1  0EK 0I01 – Systém vnútornej správy 600            5 370            4 135 
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2.3.2  0EK 0I02 – Špecializované systémy 600          13 490          12 763 

2.3.3  0EK 0I03 – Podporná infraštruktúra 600             1 962 

 
Č. IA 

 
 
Názov investičnej akcie 

   

 
41 734 

 
131K 

08S0105 ŠVK KE – Nákup strojov, prístrojov,                                                          
zariadení, techniky a náradia     

 
710           

         ---- 

          
         

57 520,00 
 

 
39 708 

 
131K 

08T0109 ŠVK KE – Rekonštrukcia 
a modernizácia sídelnej budovy – NKP 
a objektov v správe ŠVK                                                                   

 
710         

         ---- 

        
         

23 290,00 
 

 
39 708 

 
 111 

08T0109 ŠVK KE – Rekonštrukcia 
a modernizácia sídelnej budovy – NKP 
a objektov v správe ŠVK                                                                   

 
710           

         ---- 

       
       

113 662,75 
 

 
44 051 

 
 111 

08T0109 ŠVK KE – Vizsolyská Biblia/ Interreg 
SK-HU 

 
710         

         ---- 

         
           

6 688,00 
 

                            Spolu 700  
       

201 160,75 

   

Záväzný ukazovateľ príjmov bol k 1.1.2021 stanovený vo výške 42.000 €. Na základe 
skutočného plnenia a aktuálnej predikcie jeho plnenia  bol upravený na 36.500 €. Skutočná 
výška dosiahnutých príjmov (zdroj 111) k 31.12.2021 predstavuje sumu 36.634 €, čo 
predstavuje plnenie upraveného  záväzného ukazovateľa  na 100,4% 
 
Záväzný ukazovateľ čerpania bežných výdavkov v prvku 08S0105 schválený vo výške 

1.614.239 € bol k 31,12.2021 upravený na 1.631.799 € a v plnej výške vyčerpaný. 

 

Záväzný ukazovateľ miezd a platov schválený vo výške 953.754 € bol k 31.12.2021 

upravený na sumu 937.659 € a v plnej výške aj vyčerpaný. 

 

Záväzný ukazovateľ  bežné výdavky v prvku 0EK 0I vo výške 18.860 € bol k 31.12.2021 

čerpaný vo výške 18.857 €  

 

Záväzný ukazovateľ kapitálové výdavky vo výške 201.161 € bol k 31.12.2021 vyčerpaný. 

Suma 68.116,25 € plánovaná na architektonickú súťaž sa z dôvodu chýbajúcej rezortnej 

metodiky a z časových dôvodov presunula  do  rozpočtového roku 2022. 

 

Limit zamestnancov stanovený vo výške 73 bol dodržaný. 

 

4.1 Príjmy organizácie 

Rok 2021 v oblasti napĺňania príjmov veľmi negatívne ovplyvnila situácia súvisiaca 

s pandémiou COVID 19, z dôvodu ktorej bola knižnica viackrát v priebehu roka uzatvorená 

a počas ktorej sa nemohli konať odborné podujatia. Zlepšila sa disciplína používateľov pri 

vracaní objednaných kníh, čo je síce pozitívne konštatovanie, ale knižnici sa znížila značná 

časť príjmov za upomienky, resp. sankčné poplatky. Nemohli sme ponúkať a ani prenajímať 

priestory pre externých záujemcov pre organizovanie rôznych podujatí, dôsledkom čoho je 

minimálny príjem v tejto položke.  
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Celková výška dosiahnutých príjmov k 31.12.2021 predstavuje sumu 37.049 €. 
Uvedená suma pozostáva z vlastných príjmov 36.634 € (zdroj 111) a  náhrad z poistného 
plnenia  414 € (zdroj 72e), čo predstavuje plnenie záväzného ukazovateľa  na 100,4% 
 

Tab. 24  Príjmy organizácie k 31.12.2021 (v €) 

 

    Schválený Upravený Plnenie % 

 
Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet príjmov plnenia 

 
(kód/názov položky) 2021 k 31.12.2021 k 31.12.2021 4:3 

  A 2 3 4 6 

210 
Príjmy z podnikania a vlastníctva 
majetku 

400 400 180 45,0 

212 Príjmy z vlastníctva 400 400 180 45,0 

212003 z prenajatých budov, garáží.… 400 400 180 45,0 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 41 600 35 150 29 796 84,8 

222 Pokuty a penále 11 300 9 350 6 139 65,7 

222003 za porušenie ostatných predpisov 11 300 9 350 6 139 65,7 

223 Poplatky a platby z nepriem. predaja 30 300 25 800 23 657 91,7 

223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 30 300 25 800 23 657 91,7 

230 Kapitálové príjmy   950 950   

231 Príjem z predaja kapitálových aktív   950 950 100,0 

290 Iné nedaňové príjmy     5 708   

292 Ostatné príjmy     5 708   

292012 z dobropisov     5 708   

200 Nedaňové príjmy (zdroj 111) 42 000 36 500 36 634 100,4 

290 Iné nedaňové príjmy (zdroj 72e)   414 414 100,0 

292 Ostatné príjmy   414 414 100,0 

292006 Z náhrad z poistného plnenia   414 414 100,0 

   Spolu 42 000 36 914 37 049 100,4 

 

 

Tab. 25  Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností (v €) 

 

P
.č

. Prehľad  dosiahnutých príjmov v členení podľa činností/produktov k 31.12.2021 

Produkt/činnosť ek.kl. Skutočnosť  (€) %-tuálny podiel  

  Príjmy  spolu 200       37 049    100,00% 

1 Ročné zápisné čitateľov 223001       17 500     47,24% 

2 Ostatné (dobropisy, úroky, poistné plnenie) 22...29..         7 368     19,89% 

3 Upomienky 222003         5 810     15,68% 

4 Rešerše 223001         3 142     8,48% 

5 Zberné suroviny 223001         1 176     3,17% 

6 Z predaja kapitálových aktív 231 950 2,56% 

7 Edičná činnosť 223001             346     0,93% 

8 Za stratu vypožičaného dokumentu 222003             329     0,89% 

9 Kopírovanie, väzba 223001             248     0,67% 

10 Prenájom 212003             180     0,49% 
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Graf 10   Štruktúra príjmov organizácie (číslovanie podľa tab. 25) 
 

 
 
 

Prehľad dosiahnutých príjmov podľa mesiacov: 

 
mesiac 

 
príjmy v € 

 
mesiac 

 
príjmy v € 

január 1 941 júl 2 745 
február 2 400 august 2 459 
marec 1 789 september 3 306 
apríl 2 013 október 5 050 
máj                6 914 november 5 036 
jún               1 751 december 1 645 

 

Tab.26   Vývoj vlastných  príjmov  (kat. 200) 

 

Ukazovateľ (v €) 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

Nedaňové príjmy -  rozpočet 42 000 42 880 42 000 48 298 36 007 36 500 

Nedaňové príjmy – skutočnosť * 42 898 47 433 43 140 50 956 36 318 37 049 

 

Poznámka:*   + kultúrne poukazy  rok/€ :  2015/278€,  2016/246€, 2017/206€, 2018/178€, 2019/146€, 2020/88€, 2021/0€ 

1 
2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Štruktúra  príjmov  k 31.12.2021 
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Mimorozpočtové príjmy   

V roku 2021 získala organizácia mimorozpočtové zdroje (zdroj 72e) v hodnote 414,32 € ako 

náhradu z poistného plnenia za účelom výmeny sklenených tabúľ na presklenej pyramídovej 

streche objektu Hlavná 10. 

4.2 Výdavky organizácie  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  

 
K 31.12.2021 organizácia čerpala bežné a kapitálové výdavky  v tomto členení: 
 
 

 Bežné  výdavky   (prvok programovej štruktúry 08S0105) 
 

  Tab. 27    Prehľad  čerpania bežných  výdavkov  
 

 

Výdavky 

Schválený 

rozpočet 

2021 

Upravený 

rozpočet 

2021 

Skutočnosť 

31.12. 2021 

      % 

čerpania 

uprav. r. 

610 Mzdy, platy a OOV  953 754  937 659    937 659 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisť. a NÚP   332 654   320 682    320 682 100,0 

630  Tovary a služby   318 942  361 063 

743 

  361 063 100,0 

640  Bežné transfery     10 801    12 809    12 809 100,0 

600  Bežné výdavky          1 614 239  1 632 213    1 632 213 

283 

100,0 

 

Rozpočet bežných výdavkov (program 08S) v celkovej sume 1.614.239 € bol k 31.12.2021 

upravený na výšku 1.632.213 € vrátane náhrady z poistného plnenia (414 €) a v rovnakej 

výške aj vyčerpaný, čo predstavuje  101,1 %-né čerpanie jeho pôvodne schválenej ročnej 

výšky. Skutočné čerpanie vo vzťahu k upravenému rozpočtu predstavuje 100,0 % .  

 

Mzdové prostriedky  (610), Poistné fondy (620) 

Rozpočet organizácie v kat. 610 na rok 2021 vo výške 953.754 € bol  v priebehu roka  

upravený na  937.659 €. Jeho výška bola k 31.12.2021  vyčerpaná na 100,0%. Prostriedky 

boli použité na výplatu tarifných platov, osobných príplatkov, príplatkov za riadenie, 

zmennosť  a výplatu odmien zamestnancom za splnenie mimoriadnych úloh. 

Čerpanie položky 620 – poistné fondy k 31.12.2021 vo výške 320.682 € predstavuje 100 % 

z celkovej výšky upraveného rozpočtu. Čerpanie bolo realizované v súlade so zákonom.  

 

Priemerná mzda zamestnanca knižnice k 31.12.2021, predstavuje výšku 1.142 €. 

V porovnaní s rokom 2019 síce vzrástla o 12 %, no napriek tomu je stále  pod priemernou 

mzdou národného hospodárstva v SR, ktorá v treťom štvrťroku 2021 dosiahla výšku 1.185 €.  

 

Tovary a ďalšie služby (630) 

Rozpočtovaná výška vecných výdavkov v sume 318.942 € bola k 31.12.2021 upravená na 

361.063 € a v rovnakej výške aj vyčerpaná.  

Podiel na čerpaní kategórie 630 mali tieto položky: 
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631 Cestovné výdavky 

Pôvodná výška (1.800 €) bola k 31.12.2021 čerpaná len vo výške  276 € na tuzemské 
pracovné cesty a 1.235 € na zahraničné pracovné cesty (mobility v programe Erasmus+) 
 
 
632 Energie, voda a komunikácie 

Suma 152.490 €  pozostáva z čerpania nákladov na spotrebu elektrickej energie (25.556 €), 

plynu (6.882 €), tepelnej energie (110.964 €), vodného/stočného + zrážkovej vody (5.377 €), 

poštových služieb (3.710 €). 

 

633  Materiál     

Položka  plánovaná vo výške 37.746 € bola k 31.12.2021 upravená na 67.750 € a v tejto 

výške aj vyčerpaná, čo predstavuje  100 % čerpanie jej upravenej ročnej výšky. 

Suma bola čerpaná v týchto podpoložkách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 633001 – Interiérové  vybavenie: 7.438 € na  nákup  výstavných panelov, stoličiek, 

kobercov, PVC,  stojanov na dezinfekciu, 

- 633004 – Prevádzkové  stroje a zariadenia: 2.588 € na zakúpenie skartovacieho stroja, 

zariadení do knihárskej dielne, knihovníckeho vozíka, 2 ks vodovodných bojlerov,  

- 633006 - Všeobecný materiál: 23.150 €, z toho: na zakúpenie kancelárskeho materiálu, 

etikiet na knihy a nenahratých nosičov dát (9.206 €),  papiera do tlačiarní (565 €), 

čistiacich potrieb, dezinfekčného a hygienického materiálu  (2.288 €),  materiálu na 

údržbové práce vo všetkých objektov organizácie (1.991 €),  materiál pre VT a tonery 

(7.781 €), tlačivá, vybavenie zamestnaneckej kuchynky (1.319 €), 

- 633007 – Špeciálny materiál: 326 €, z toho: na zakúpenie materiálu do knihárskej dielne 

(270 €) a na reštaurátorské pracovisko (56 €), 

- 633009 – Knihy, noviny, časopisy: uvedená podpoložka  rozpočtovaná v programe 

08S0105 vo výške 20.000 € bola k 31.12.2021 upravená na 32.272 € a v tejto výške aj 

čerpaná. Na nákup kníh získala knižnica sumu 10.000 €  aj v rámci prioritného programu 

08T0106, ktorú v plnej výške vyčerpala, 

- 633011 – Potraviny: 522 € použitých na pitnú vodu do dvoch dávkovačov, 

- 633016 – Reprezentačné: 228 € sú výdavky na občerstvenie pri pracovných stretnutiach, 

- 633018 – Licencie: 165 € sú výdavky na ročnú licenciu databázy Verejná správa SR. 

 

634  Dopravné      

Položka   plánovaná vo výške 1.790 € bola k 31.12.2021 upravená na 1.184 € a v rovnakej 

výške aj vyčerpaná.  Uvedená suma bola použitá na nákup PHM (339 €), servis, údržbu 

a opravy vozidla (80 €), poistenie vozidla (692 €) a parkovacie karty a známky (10 €).  

 

635  Rutinná a štandardná údržba    

Položka rozpočtovaná vo výške 14.584 €  bola v priebehu roka upravená na 27.713 € 

a  použitá na:         

- údržbu interiérového vybavenia (741 €), 

- údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (2.509 €), z toho na opravu, údržbu 

a servis dvoch výťahov na Pribinovej 1 (1.286 €), na výmenu batérií v UPS (1.223 €), 

- údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (244 €), 

- údržbu budov a priestorov (24.219 € ), v členení podľa objektov: 
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  Hlavná 10: maliarske práce (1.934 €), oprava krovu - dofinancovanie  (5.226 €), dodávka 

a montáž posuvných dverí (950 €), oprava východného  a severného krídla 

žľabu strechy (12.292 €), stavebné práce  v objekte Hlavná 10 (496 €), oprava 

vodovodnej batérie a prípojky vody (156 €), 

  Pribinova1: maliarske práce (1.472 €),  videovrátnik (1.597 €). 

 

636  Nájomné za prenájom   

Čerpanie vo výške 1.298 €. Organizácia má na základe zmluvy o prenájme prenajatý 

majetok : 

-  jedno parkovacie miesto (797 €), 

-  prenájom čistiacich rohoží (458 €) a dávkovačov pitnej vody na Pribinovej a Hlavnej (43 €). 

 

637  Ostatné tovary a služby    

Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 107.342 €, bola k 31.12.2021 upravená na 

109.117€ a v tej istej výške aj čerpaná.  

Na čerpaní sa podieľali tieto podpoložky: 

- 637001 – Školenia, kurzy, semináre: čerpanie: 470 € predstavuje účasť zamestnancov 

na online školeniach, seminároch, konferenciách a webinároch74, 

- 637004 - Všeobecné služby: čerpanie 35.559 € predstavujú výdavky za upratovanie 

upratovacím servisom (12.585 €), deratizáciu vo všetkých objektoch a čistenie stoličiek v 

študovniach (1.370 €), sťahovanie fondu a  likvidáciu odpadu (11.125 €), dezinfekciu 

dávkovačov vody (85 €), odborné prehliadky klimatizácie a VZT na Hlavnej 10, kotla Pri 

Miklušovej väznici, výťahov na Pribinovej, revízie elektroinštalácie v skladoch na Hlavnej 

10, Zvonárskej 19 a 21, čistenie komínov, odbornú prehliadku EZS vo všetkých objektoch 

(8.939 €),  výdavky na tlačiarenské služby (56 €), likvidáciu separovaného  odpadu (96 

€), výrobu kľúčov, pečiatok, odstránenie náletových drevín, korektúru anglického textu na 

výstavné panely (1.303 €), 

- 637005 - Špeciálne služby:  čerpanie  vo výške 7.399 €, z toho  na  notárske a právne 

služby (5.874 €), službu  BOZP a PO (1.425 €), materiálnu ochranu objektov (48 €) a 

ročnú uzávierku (52 €), 

- 637006 – Náhrady: čerpanie 1.976 € predstavujú výdavky na pravidelné preventívne 

prehliadky zamestnancov (219 €) a príspevok zamestnávateľa na rekreáciu 

zamestnancov (1.757 €), 

- 637011 - Štúdie, expertízy, posudky: čerpanie  1.409 € použitých na spracovanie 

stavebnotechnického posudku a  návrhu opravy krovu na Hlavnej 10, posúdenie 

zdravotného rizika - reaudit pracovného prostredia, posúdenie bezpečnosti technických 

zariadení a posudky technického stavu VT, 

- 637012 – Poplatky, odvody: celková výška čerpania  k 31.12.2021 je  302 €, 

- 637014 – Stravovanie: celková rozpočtovaná výška 41.000 € bola k 31.12.2021 

upravená a vyčerpaná vo výške 30.424 € ako príspevok zamestnávateľa na 

zabezpečenie stravovania zamestnancov; nízke čerpanie korešponduje s obmedzením 

práce zamestnancov knižnice v dôsledku COVID 19, 

- 637016 – Plánovaný prídel do sociálneho fondu vo výške 12.000 € bol k 31.12.2021 

realizovaný v sume 12.164 €  v zmysle Kolektívnej zmluvy, 

                                                
74

 Zoznam je v Prílohe č. 4 
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- 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru: čerpanie  5.500 € na  

montáž regálov v knižničných skladoch, upratovanie objektu Pri Miklušovej väznici, 

vykonávanie odborných prác pri zostavovaní publikácie Lexikón Košičanov, 2. diel., 

príprava a realizácia workshopu “Kritické myslenie pre vzdelanú myseľ“, organizačná 

a administratívna podpora v programe Erasmus+, 

- 637035 – Dane: dane z nehnuteľností za rok 2021 čerpané v  čiastke 13.782 € (z toho 

8.580 € predstavujú dane zaplatené z NKP, 2.084 € daň z pozemkov a ostatných 

nehnuteľností), poplatky za komunálny odpad (2.162 €), poplatky RTVS (956 €).  

- 637036 – Reprezentačné výdavky: čerpanie 88 € na otvorenie výstavy Viszolyská biblia. 

 

Bežné transfery   (640) 

-  642006 - 313 € na úhradu členských príspevkov: SANET 33 €, SAK 180 € a  SSKK 100 €. 

- 642013 – na odchodné 8.435 € pre 5 zamestnancov pri prvom odchode do starobného 

dôchodku,  

-  642015 - na nemocenské dávky bolo čerpaných 4.061 €. 

 

 Bežné  výdavky   (prvok programovej štruktúry 0EK0I) 
 

630 Tovary a služby 
Položka   plánovaná vo výške 18.860 € bola k 31.12.2021 vyčerpaná vo výške 18.857 €.   
Uvedená suma bola použitá na nákup a údržbu VT: 

 
- 632004 – Komunikačná infraštruktúra: služby SANET a mobilného internetu 3.392 €, 

- 632005 - Telekomunikačné služby: 3.765 €, 

- 633002 – Výpočtová technika: 999 €, 

- 633013 – Softvér: 749 €, 

- 635009 -  Údržba softvéru KIS 9.371 €, údržba komunikačnej infraštruktúry 370 €. 

 

 Kapitálové  výdavky (prvok programovej štruktúry 08S0105) 

 

RO č.2/KV došlo k zvýšeniu rozpočtu KV v kat. 710 o 57.520 €,  v prvku  programovej 

štruktúry 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť: „ŠVK KE – Nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia“, IA č.41734. Jednalo sa o prostriedky rozpočtového roka 2020, 

ktoré organizácia  nevyčerpala a ich čerpanie presunula do roku 2021. Prostriedky boli 

použité na nákup hlavného knižného servera, digitálneho prezentačného zariadenia Monkey 

Book, strojného vybavenia do knihárskej dielne, troch RFID bezpečnostných brán a na 

dofinancovanie kúpy úsporného kondenzačného kotla  do objektu Pri Miklušovej väznici. 

 Kapitálové  výdavky (prvok programovej štruktúry 0EK0I) 

 

Organizácii v roku 2021 neboli pridelené kapitálové zdroje v danom prvku programovej 

štruktúry. 

 

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie  

 

Tab.28   01.3.3 Iné všeobecné služby, bežné výdavky 

 

Zdroj Program Položka Názov   Rozpočet    Čerpanie %čerpania 
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111 08S0105 610 Mzdy, platy a OOV       937 659       937 659      100 

111 08S0105 620 Poistné a príspevok do poisť.       320 682       320 682 100 

111 08T0109 620 Poistné a príspevok do poisť.              130              130 100 

111 08S0105 630 Tovary a služby       360 649       360 649 100 

72e 08S0105 630 Tovary a služby              414              414 100 

111 0EK0I 630 Tovary a služby         18 860         18 857 100 

111 08T0106 630 Tovary a služby         10 000         10 000 100 

111 08T0109 630 Tovary a služby       211 313       209 849   99,3 

111 08S0105 640 Bežné transfery         12 809         12 809      100 

 
 600 Bežné výdavky spolu    1 872 516    1 871 049    99,9 

 

Tab.29   01.3.3   Iné všeobecné služby, kapitálové výdavky 

  

Zdroj Program Položka Názov    Rozpočet    Čerpanie %čerpania 

131K 08S0105  710 Obstaranie kapitálových  aktív         57 520          57 520       100 

111 08T0109  710 Obstaranie kapitálových  aktív       120 351        120 351       100 

131K 08T0109  710 Obstaranie kapitálových  aktív         23 290          21 338       100 

  
700 Kapitálové výdavky spolu       201 161        199 209       100 

 

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

čerpané 

 

Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry   

 

K 31.12.2021 čerpala organizácia programovo alokované výdavky v  členení:   

 

Tab.30   Bežné výdavky 

 

Program Názov Rozpočet Čerpanie %čerpania 

08S0105  Knižnice a knižničná činnosť    1 632 213 1 632 213        100 

08T0106 
Projekt akvizície zbierkových predmetov 

a knižničných fondov 
      10 000         10 000   100 

08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva     211 313 209 849        99,3 

  0EKOI          18 860   18 857   100 

 Spolu    1 872 516 1 871 049       99,9    

 

Tab.31  Kapitálové výdavky 

 

Program Názov Rozpočet Čerpanie %čerpania 

08S0105  Knižnice a knižničná činnosť       57 520      57 520       100 

08T0109  Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva     143 641    141 689         98 
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Vyhodnotenie čerpania výdavkov v rámci prioritných projektov    

 

Knižnica v roku 2021 získala v prvku programovej štruktúry 08T 01 bežné a kapitálové zdroje 

na financovanie viacerých projektov: 

Tab. 32 a-e  Bežné výdavky 

a) 

Zdroj Program Názov prioritného projektu Rozpočet Čerpanie %čerpania 

111 08T0106  
Akvizícia informačných zdrojov do 

knižničného fondu 
   10 000  10 000    100  

Schválená čiastka bola použitá na zakúpenie 710 zväzkov slovenskej, českej  a zahraničnej 

odbornej literatúry z oblasti práva, ekonomiky, manažmentu, filozofie, medicíny, 

spoločenských a prírodných vied, techniky a počítačovej literatúry, odborných encyklopédií 

a príručiek. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.  

b) 

Zdroj Program Názov prioritného projektu Rozpočet Čerpanie %čerpania 

111 08T0109  
Havarijné stavy a obnova NKP  v správe 

ŠVKK,  2. etapa   
   152 522 152 522 100  

 

ŠVKK spravuje 5 budov - NKP: Hlavná 10, Pribinova 1, Zvonárska 21, Zvonárska 19 a Pri 

Miklušovej väznici 1 a jeden objekt v dvorovej časti NKP (reštaurátorské a konzervátorské 

pracovisko). Na uvedených objektoch boli realizované údržby a opravy, ktoré si vyžiadali  

urgentné zásahy, aby sa predišlo zhoršovaniu ich stavu alebo haváriám väčšieho rozsahu: 

- oprava splaškovej kanalizácie – objekt Miklušova 1,  

- oprava trhliny v základovom murive – objekt Zvonárska 19, 

- oprava a výmena rozvodov studenej vody -  objekt Hlavná 10, 

- oprava komínov – objekt Hlavná 10, Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, 

- obnova okenných a dverných výplní, II. etapa – objekt Hlavná 10, 

- stavebnotechnický posudok a návrh opravy krovu – objekt Hlavná 10, 

- oprava krovu – objekt Hlavná 10, 

- oprava dažďovej kanalizácie – objekt Pri Miklušovej väznici 1, 

- prípravná dokumentácia termostatizácie a hydraulického vyregulovania vykurovacej 

sústavy – objekt Hlavná 10. 

 

c) 

Zdroj Program Názov prioritného projektu Rozpočet Čerpanie %čerpania 

111 08T0109  
Vydanie publikácie Dejatelia východného 

Slovenska: biobliografia, II diel L-Z 
   3 400 1 953 57,4  

 

Publikácia obsahuje 939 personálnych hesiel osobností, ktorých aktivity a pôsobenie zväčša 

presiahlo regionálny význam a stali sa významnými slovenskými, alebo aj v zahraničí 
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uznávanými osobnosťami. Z dôvodu zabezpečenia grafickej úpravy diela (text, fotografie) v 

réžií zamestnancov knižnice, neboli plánované náklady na tento účel čerpané v plnej výške. 

 

 

 

d) 

Zdroj Program Názov prioritného projektu Rozpočet Čerpanie %čerpania 

111 08T0109  
Oprava budov, renovácia a modernizácia 

interiéru a skladov knižnice 
   40 000  39 982  99,9 

 

Finančné prostriedky projektu "Oprava budov, renovácia a modernizácia interiéru a skladov 

knižnice" boli použité na  opravu a údržbu kupoly, opravu dlažby vonkajšej terasy, 

odvodňovacieho žľabu a zatečeného stropu v objekte Hlavná 10, opravu múrov v objekte 

Zvonárska 21 a Pribinova 1 v celkovej hodnote 27.997 €. Suma 11.985,44 € bola použitá na 

renováciu a modernizáciu interiéru a skladov knižnice (napr. knižničné regály, stoly, stoličky 

a kreslá do študovní, prezentačné tabule, osvetlenie). 

 

e) 

Zdroj Program Názov prioritného projektu Rozpočet Čerpanie %čerpania 

111 08T0109  
Vizsolyská Biblia - spoluúčasť na projekte v 

rámci programu Interreg SK-HU 
15 521  15 521 100 

 

ŠVKK bola úspešná pri uchádzaní sa o finančné prostriedky v Fondu malých projektov pre 

východnú programovú oblasť Interreg: Slovenská republika – Maďarsko v rámci prioritnej osi 

PO4 Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej 

oblasti. Uspela s projektom s názvom „Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská Biblia aj v 

Košiciach“.  Vytvorila stálu expozíciu venovanú tejto vzácnej publikácii a ďalším tlačiam 16. 

storočia, a to v budove HIS na ul. Pri Miklušovej väznici č. 1. 

Za týmto účelom bolo potrebné: 

-   vymaľovať dufart a výstavnú miestnosť, zakúpiť podlahovú krytinu, 

-  zakúpiť interiérové vybavenie: 11 presklených skríň  na vystavenie tlačí 16. storočia, 2 

sklenené vitríny na prezentáciu Biblie a ďalších tlačí, 1 stôl, 

-  spracovať grafické návrhy na 7 ks panelov, 1 roll up, paravan, návestia na knižničné 

regály, zabezpečiť tlačiarenské služby a práce na webovej stránky expozície 

 

Tab. 33 a-c   Kapitálové výdavky 

a) 

Zdroj Program Názov Číslo IA 

 
Rozpočet Čerpanie % čerpania 

131K 08T0109 

ŠVK KE - Rekonštrukcia a 

modernizácia sídelnej budovy - NKP 

a objektov v správe ŠVKK 

 

 

 

  39708 23 290    21 339 

   

       91,6  
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Finančné prostriedky sme čerpali na výrobu pultu pre vrátnika–informátora  vo vstupnej hale 

objektu Hlavná 10, na vypracovanie projektu dispozičného riešenia rozšírenia skladov v  

chodbách na 2. NP až 4. NP v objekte Pribinova 1 a na projektovú dokumentáciu 

rekonštrukcie reštaurátorskej dielne. Zvyšnú sumu sme použili na dofinancovanie 

rekonštrukcie a rozšírenie elektroinštalácie a svietidiel v objekte Pri Miklušovej väznici 1 

(súčasť expozície Vizsolyská Biblia). 

b) 

 

 

 

 

Program Názov Číslo IA 

 
Rozpočet Čerpanie % čerpania 

 

111 

 

08T0109 

ŠVK KE - Rekonštrukcia a 

modernizácia sídelnej budovy - NKP a 

objektov v správe ŠVK 

 

  39708 

 

113 663 

 

113 663 

 

      100  

 

Prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu vzduchotechniky, chladenia, kúrenia a 

elektroinštalácie k VZT zariadeniam vrátane stavebných úprav v suteréne objektu na 

Pribinovej 1 podľa realizačného projektu VZT z 12/2020.  

c) 

 

 

 

 

 

Program Názov Číslo IA 

 
Rozpočet Čerpanie %čerpania 

 

111 

 

08T0109 

Vizsolyská Biblia - spoluúčasť na 

projekte v rámci programu Interreg 

SK-HU  

 

  40514 

 

   6 688 

 

   6 688 

 

    100  

 

ŠVKK  vytvorila stálu expozíciu venovanú Biblii a tlačiam 16. storočia, a to v budove HIS na 

ul. Pri Miklušovej väznici č. 1. Biblia je vystavená v samostatnej miestnosti v zabezpečenej 

vitríne. Za týmto účelom bolo potrebné vybaviť miestnosť zabezpečovacím zariadením a 

rozšíriť ho o vhodnú elektroinštaláciu a osvetlenie. 

 

 

Finančné operácie a pohyby na účte sociálneho fondu a depozitnom účte 

 

Finančné operácie v roku 2021 prebiehali  na účte sociálneho fondu. 

Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol vo výške 2.500,18 €.  Príjmy tvoril odvod 

z objemu vyplatených miezd vo výške 1,5%, čo predstavovalo  12.163,85 €. 

 

Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka 2021 predstavovali výšku 7.916,40 € a boli 

použité v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2021 nasledovne: 

- čerpanie na stravovanie zamestnancov  7.916,40 € 

- čerpanie na regeneráciu pracovných síl        0,00 € 

 

Konečný stav na účte sociálneho fondu k 31.12.2021 je 6.747,63 €.           

 

Na depozitnom účte k 31.12.2020 predstavoval zostatok  zdrojov 73,36 €. Uvedená suma 

predstavovala záväzok organizácie voči zamestnancom z dôvodu RZZP za rok 2019. Stav 

účtu k 31.12.2021 je 0,00 €. 
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5. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

poskytnuté organizácii na základe medzinárodných zmlúv 
 

Knižnica získala v roku 2019 grant vo výške 17.680 € na projekt „Vzdelávanie používateľov 

a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v NTK v Prahe“ v rámci programu 

ERASMUS+. Obsahom bolo 13 mobilít odborných pracovníkov knižnice Národnej technickej 

knižnici v Prahe. K 1.1.2021 predstavoval príjem na účet organizácie vo výške 80% 

celkových schválených zdrojov, t.j.14.144 €. Projekt začal piatimi mobilitami v roku 2019 

a pokračoval tromi mobilitami v 03/2020. Z dôvodu pandémie COVID 19 bol projekt 

predĺžený o 1 kalendárny rok do 31.10.2021. Posledných päť mobilít bolo realizovaných v 07/ 

2021, kedy sme na pokrytie výdavkov využili z našich zdrojov sumu 3 536 €. Po ukončení 

projektu bola národnej agentúre SAAIC zaslaná záverečná správa. V 12/2021 SAAIC 

vykonala hĺbkovú kontrolu kompletnej dokumentácie k výdavkom projektu. Vyúčtovanie 

projektu bude v roku 2022 po ukončení kontroly zo strany SAAIC a záverečnej správe. 
 

V roku 2020 získala knižnica (ACKE) grant z Veľvyslanectva USA v Bratislave na realizáciu 

projektu „Critical Thinking for Educated Mind“. Celková výška projektu je 5.421 USD 

v členení: 4.713 USD je grant a 708 USD je spolufinancovanie z rozpočtu ŠVKK. Stav 

prijatého grantu k 31.12.2020 bol 3.193,19 € (80% zo 4.713 USD). V roku 2021 bolo na 

projekt uhradených 708 USD z rozpočtu knižnice (lektori) a 249 € z grantu (špeciálny 

materiál). Prvá časť projektu sa realizovala v 05-06/2021, išlo o sériu 4 online prezentácií 

o kritickom myslení pre VŠ študentov, ktorú lektorovali vyučujúci z UPJŠ v Košiciach. Kvôli 

epidemickej situácií bol projekt predĺžený do 09/ 2022, jeho druhá časť sa bude organizovať 

na jar 2022. 
 

V roku 2020 bol z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť v rámci prioritnej 

osi PO4_Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich 

v pohraničnej oblasti schválený projekt ŠVKK a Reformovaného zboru vo Vizsoly 

(Maďarsko) s názvom „Unikát maďarskej literatúry – Vizsolyská Biblia aj v Košiciach“. 

Príspevok EFRR predstavuje čiastku 49 892,04 € pre oboch partnerov, ktorá bude 

refundovaná až po ukončení a vyhodnotení projektu v roku 2022. Celkový rozpočet projektu 

je 58 696,52 €, spolufinancovanie zo strany ŠVKK je min. 15%, t.j. 4390,54 € (mzdové 

prostriedky na manažéra a riešiteľov projektu).  

 

 

6. Riadenie ľudských zdrojov 

 

6.1 Počet zamestnancov 

 

K 31.12.2021 bol fyzický stav zamestnancov knižnice 70, z toho 55 žien. Priemerný 

evidenčný počet zamestnancov za rok 2021 bol 68,4. 

Zamestnancov v počte 4 evidujeme v tzv. mimo evidenčnom stave (starostlivosť o dieťa do 3 

rokov). Na kratší pracovný úväzok pracovali k 31.12.2021 3 zamestnanci.  

 

K 31.12.2021 bolo v evidenčnom stave 5 zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorým 

bol Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok. Rozhodnutím ÚPSVaR boli 4 

zamestnanci držiteľmi preukazu ŤZP. 
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V priebehu roka ukončilo pracovný pomer 9 zamestnancov, z toho 6 knihovníkov, 1 vrátnik – 

informátor, 1 údržbár a 1 projektový manažér. V 2 prípadoch sa pracovný pomer ukončil 

uplynutím dohodnutej doby v pracovnej zmluve, v 5 prípadoch sa ukončil podľa § 60 ZP, 

dohodou (1. odchod do starobného dôchodku), 1 dohodou bez udania dôvodu a v 1 prípade 

z dôvodu úmrtia. 

 

V priebehu roka 2021 bolo do trvalého pracovného pomeru prijatých 6 zamestnancov, a to 

na pozície upratovačka, vrátnik–údržbár, referent pre manažment a komunikáciu,  

reštaurátor a  knihovník.  

 

ŠVKK sa zapojila do národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ a s 

ÚPSVaR Košice uzatvorila dňa 12.10.2020 dohodu, ktorej predmetom bolo vytvoriť miesto 

pre 1 absolventa SŠ a 1 absolventa VŠ vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 

podmienky na vykonávanie absolventskej praxe pre získanie odborných zručností 

a praktických skúseností na obdobie od 1.11.2020 do 30.04.2021. Absolventská prax bola 

financovaná z finančných prostriedkov programu Iniciatíva pre zamestnanosť mladých ľudí 

z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu SR. Po úspešnom ukončení 

absolventskej praxe ponúkla ŠVKK obom absolventom voľné pracovné pozície a od 

1.5.2021 boli prijatí do trvalého pracovného pomeru. 

 

V roku 2021 bolo uzavretých 16 dohôd na práce vykonávané mimo pracovného pomeru, 

z toho: 

- 6 DVP na lektorskú činnosť pre vzdelávacie a odborné podujatia organizované 

Americkým centrom Košice (hradené z prevádzkového grantu pre ACKE), 

- 4 DVP na administratívne a organizačné zabezpečenie projektu Erasmus+ (hradené 

z grantu projektu), 

- 1  DPČ na upratovacie služby, 

- 1  DPČ na odborné práce pri zostavovaní publikácie Lexikón Košičanov,  

- 2 DPČ na spracovanie recenzných posudkov k publikácii Dejatelia východného 

Slovenska, 2 časť, 

- 2 dohody o brigádnickej činnosti na čistenie knižničných skladov a sťahovanie 

knižničných fondov.  

 

V roku 2021 knižnica neuzatvorila žiadnu zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.  

 

6.2 Vzdelávanie zamestnancov 

 

Vedenie knižnice podporuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov formou školení,  seminárov, 

akreditovaných kurzov, účasť na odborných podujatiach alebo pracovných návštevách iných 

inštitúcií, ak súvisia s úlohami knižnice. V roku 2021 sa väčšina týchto podujatí uskutočnila 

formou online a webinárov. 

Účasť zamestnancov na odborných a vzdelávacích podujatiach a  pracovné cesty v SR 

a zahraničí v roku 2021 sú obsahom Prílohy č. 4 a Prílohy č. 5. 

 

V roku 2021 sa v súlade s obsahom projektu Erasmus+ s názvom  „Vzdelávanie 

používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej 

knižnici v Prahe (EDULIB)“ uskutočnilo 5 mobilít do Národnej technickej knižnice v Prahe 

a Vedeckej knižnice v Hradci Králové.   
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Odborní zamestnanci aj v roku 2021 prispievali svojimi publikáciami alebo prezentáciami 

k obohateniu obsahu odborných podujatí. Zoznam ich publikačnej činnosti, nepublikovaných  

prezentácií na rôznych podujatiach a ďalších aktivít je obsahom Prílohy č. 5. 

 

 

7. Záver 

 

Do knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach pribudlo v roku 2021 7620 

nových dokumentov a ubudlo 319 441 dokumentov, celkový knižničný fond aktuálne 

predstavuje  1 840 495 knižničných jednotiek. 

V roku 2021 sa do knižnice zaregistrovalo 3 502 používateľov, z toho 1 572 nových 

používateľov a 1 930 obnovených členstiev. Osobná  návštevnosť  bola  v  porovnaní 

s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nižšia z dôvodu uzavretia prevádzky knižnice 

alebo obmedzenia jej služieb a limitovania počtu návštevníkov. Ďalším dôvodom bolo aj 

uzavretie všetkých typov škôl a internátov a obmedzenie cestovania z iných regiónov 

Slovenska. Pretože študenti SŠ a VŠ tvoria nadpolovičnú väčšinu našich používateľov, ich 

absencia mala na ukazovatele návštevnosti knižnice zásadný vplyv. V neposlednom rade sa 

zákaz týkal aj hromadných podujatí a limitovaného počtu účastníkov podujatí mimo obdobia 

od 3.5. do 24.11.2021. 

Napriek nižšiemu počtu fyzických návštev nám počas mimoriadnej situácie stúpla virtuálna 

návštevnosť webovej stránky a online katalógu na 494 538 prístupov. Z tohto dôvodu 

celoročný plán v tomto prípade plníme na 190,2%.  

V počte výpožičiek sme zaznamenali plnenie plánu  na 119,3 %, prezenčných výpožičiek 

bolo 19 201 a absenčných 100 120. Plnenie plánu bolo opäť ovplyvnené pandémiou COVID-

19. Na strane druhej sme mnoho služieb vrátane registrácie, platieb, konzultácií, MVS, 

rešerší a poskytovania skenov dokumentov presunuli do virtuálneho priestoru. 

Na 161 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatiach organizovaných najmä 

Americkým centrom Košice a Kultúrno-vzdelávacím centrom našej knižnice sa zúčastnilo 

1560 účastníkov z radov používateľov knižnice i širokej verejnosti, z toho 118 podujatí sa 

uskutočnilo formou webinárov s účasťou 1252 návštevníkov. 

Počas mimoriadneho stavu sme pripravili ďalšiu projektovú dokumentáciu pre riešenie 

havarijných stavov a opráv našich budov, zabezpečili sme realizáciu množstva investičných 

akcií, z ktorých najvážnejšie boli výmena ležatých rozvodov vody, oprava prvkov krovu, 

žľabov a komínov, ako aj výmena dlažby na terase objektu na Hlavnej 10, druhá etapa 

výmeny okien na Hlavnej 10 a výmena vzduchotechniky v suterénnej časti objektu Pribinova.  

 

Počas roka sme presunuli kancelárie OSOF na Pribinovu, spojili študovňu noriem a patentov 

so študovňou časopisov na Hlavnej 10, rozšírili kapacitu študijných miest v študovniach na 

Hlavnej 10,  zmodernizovali vstup do budovy na Hlavnej 10 zriadením pultu pre vrátnika – 

informátora a vstup do študovní na 1.NP Hlavnej 10. Knihársku dielňu sme vybavili 

modernými knihárskymi zariadeniami a presťahovali do lepších priestorov na Pribinovu. Fond 

študovní na Hlavnej 10 sme označili etiketami RFID a na vstupoch do 3 študovní a knižníc 

sme inštalovali RFID brány. Zriadili sme novú miestnosť na Hlavnej 10 na podujatia 

menšieho charakteru, ktorú môžu využívať návštevníci i zamestnanci knižnice. Pracovali 

sme na zriadení novej stálej expozície Vizsolyskej Biblie a tlačí 16. storočia.  
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V roku 2021 nám bolo opätovne vydané Osvedčenie vykonávať výskum a vývoj na obdobie 

ďalších šiestich rokov. V oblasti historických dokumentov sme realizovali proces vyhlásenia 

ďalšej časti knižničného fondu za historické knižničné dokumenty – rozhodnutím MK SR č. 

5593/2021-242/16179 bolo 19 vzácnych tlačí vydaných v 15. a 16. storočí vyhlásených za 

historické knižničné dokumenty. Vydali sme 2. diel publikácie Dejatelia východného 

Slovenska. 

 

Podrobnejšie informácie ku všetkým aktivitám uvádzame v relevantných častiach tejto 

správy. 

 

Silnou stránku knižnice v roku 2021 boli:  

 

 poskytovanie služieb vo virtuálnom prostredí: bezkontaktné prihlasovanie 

používateľov, bezkontaktný online spôsob platenia za poplatky a služby z konta 

používateľa v KIS, a pod., 

 realizácia množstva investičných akcií riadená oddelením pre správu a prevádzku 

budov, ktorý ve ľmi profesionálne zabezpečoval nielen meniacu sa prevádzku 

knižnice v dôsledku opatrení COVID-19, ale riešil aj havarijné stavy, údržbu budov, 

sťahovania a presuny, spracovanie dokumentácie potrebnej k obnove budov 

a zariadení a prioritný projekt týkajúci sa havarijných stavov a obnovy budov, 

 vytvorenie novej webovej stránky knižnice, 

 zriadenie novej stálej expozície na oddelení historických fondov a bibliografie, 

 vydanie 2. dielu publikácie Dejatelia východného Slovenska, 

 príprava nových webinárov k zvýšeniu informačnej gramotnosti používateľov,   

 organizácia a realizácia množstva podujatí realizovaných Americkým centrom Košice, 

 zvýšenie tempa pri revízii knižničného fondu. 

 

Oblastí, ktoré negatívne ovplyvňovali činnosť a hospodárenie knižnice v roku 2021, 

bolo viacero: 

 

 mimoriadna situácia súvisiaca s COVID-19 a obmedzenie prevádzky a služieb, 

 agenda prevzatá po bývalom vedení knižnice, najmä: depozitáre v kritickom stave, 

zanedbaný až havarijný stav budov, „skryté“ agendy alebo kauzy, ktoré vychádzajú 

na verejnosť postupne a náhodne,  

 nedostatok finančných prostriedkov na riešenie všetkých havárií, opráv a údržbu, 

rozvoj a modernizáciu, 

 nedostatok prostriedkov na akvizíciu dokumentov, 

 nová legislatíva týkajúca sa povinných výtlačkov a jej dôsledky v praxi, 

 nereálne nastavený predpísaný príjem ako záväzný ukazovateľ, 

 končiaca údržba a rozvoj prevádzkovaného KIS a neznáma stratégia zriaďovateľa 

týkajúca sa implementácie nového knižničného systému na národnej úrovni, 

 absencia licencovaných vedeckých EIZ,  

 pomalý proces digitalizácie zo strany SNK, jej malý prínos pre koncového používateľa 

a ostatné knižnice v SR,  

 nízka miera kooperácie knižníc na Slovensku, absencia podpory centrálnych 

projektov, 

 neisté postavenie štátnych vedeckých knižníc na Slovensku, neznáme zámery 

zriaďovateľa do budúcnosti.   
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Príloha č. 1 

 

 

Plnenie hlavných úloh za roky 2018 – 2021 

 

 

Tab.34   Plnenie hlavných úloh za roky 2018 – 2021 

 

Ukazovateľ Merná j. 2018  2019  2020  2021 

Aktívni používatelia osoby 4 996  4 893                   3 303  3 502 

Návštevnosť osoby 505 179  476 932  482 399  539 512 

z toho – on-line   398 002  387 959  425 185  494 538 

            - osobná návšteva       107 177  88 973  57 214  44 974 

Výpožičky spolu: kj 325 402  281 461  147 208  119 321 

z toho – absenčné   150 323  141 491  93 804  98 654 

            - prezenčné   175 079  139 970  53 404  19 201 

MVS, MMVS kj 3 101  3 411  1 691  1 466 

Konzultácie jedn. 81 986  87 327  27 275  14 689 

Užívatelia internetu osoby 18 696  18 132  7 344  4 011 

Rešerše jedn. 219  286  232  336 

Celkový knižničný fond kj 2 247 438  2 164 607  2 152 316  1 840 495 

Ročný prírastok spolu kj 12 332  10 164  7 775  7 620 

z toho - povinný výtlačok kj 6 719  5 846  3 968  3 699 

            - nákup kj 3 613  2 462  2 778  2 549 

            - výmena kj 177  46  37  183 

            - dary kj 1 644  1 577  850  1 142 

           - náhrady kj 78  137  49  47 

           - bezodplatný 

prevod kj 
101  96  93  0 

Prírastok kníh kj 8 295  7445  6 038  6 033 

Prírastok periodík kj 1 431  1442  1 273  1 089 

Prírastok špeciálnych 

dokumentov kj 
2 608  1277  464  489 

Úbytok knižničného fondu kj 6 586  92 995  20 066  65 299 

Revízia knižničného fondu  kj 135 308  183 373  63 725  319 441 

Vydavateľská činnosť tituly 3  3  0  1 

Kultúrno-vzdelávacie 

podujatia      jedn. 
319  376  158  161 
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Príloha č. 2 

 

Zoznam podujatí organizovaných knižnicou v roku 2021 

 

 

Prezentác ie ,  prednášky a  vzde lávac ie  podu ja t ia  

 

Prezentácia slovenských technických noriem (STN) a ich vyhľadávanie. Prezentácia 

STN spojená s ukážkou ich vyhľadávania určená pre študentov Technickej univerzity v 

Košiciach. (20. 9. 2021, KVC, Pribinova 1). 

 

Otvorená hodina esperanta. Prednáška o zakladateľovi esperanta, jednoduchej gramatike 

a využití tohto jazyka v dnešnej dobe spojená s ukážkou hodiny esperantského klubu. 

(19.10.2021, KVC, Pribinova 1) 

 

Výs t avy  

 

Slávnostné otvorenie expozície Vizsolyská Biblia. Stála expozícia Vizsolyskej Biblie a 

vzácnych starých tlačí zo 16. storočia. (19.8.2021, Pri Miklušovej väznici 1) 

 

Podu ja t ia  organi zované  v  Am er i ckom Cent re  Koš ice  

 

Creativity is my middle name III. Dva virtuálne semináre pod vedením p. Petra Štepánka 

na tému 3D modelovania a 3D tlače pre vybraných študentov. Podujatie usporiadané v 

spolupráci s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT. (22. 1. a 29. 1. 2021, prostredníctvom 

aplikácie ZOOM). 

 

What Makes a Good Essay. Webinár pre záujemcov o štúdium na vysokej škole 

v Spojených štátoch amerických zamerané na písanie esejí. Podujatie usporiadané 

v spolupráci s Fulbrightovou komisiou v SR a absolventmi výmenného programu FLEX. (24. 

3. 2021, prostredníctvom aplikácie ZOOM). 

 

Virtuálna prehliadka knižnice. Prehliadka knižnice a  Amerického centra Košice pre žiakov 

a rodičov zo súkromnej medzinárodnej školy KEIS. (12. 5. 2021, prostredníctvom aplikácie 

Zoom). 

 

Critical Thinking for Educated Mind. Prvá časť vzdelávacieho programu, séria 4 stretnutí 

zameraných na kritické myslenie. Podujatie usporiadané v spolupráci s lektormi z Katedry 

anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v Košiciach. (12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6. 2021, 

prostredníctvom aplikácie Zoom). 

 

3D mapovanie historických objektov. Projekt 3D mapovania sochy Šándora Máraia 

metódou fotogrametrie pre študentov Technickej univerzity. Podujatie usporiadané 

v spolupráci s neziskovou organizáciou CyArk, Technickou univerzitou v Košiciach 

a Veľvyslanectvom USA na Slovensku. (8. 6. 2021, centrum Košíc). 

 

Angličtina pre novinárov – cvičné interview. Osobné stretnutie účastníkov kurzu 

angličtiny pre novinárov s vedúcim oddelenia vonkajších vzťahov s cieľom urobiť cvičný 
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rozhovor. Organizované v spolupráci s jazykovým inštitútom Bright House 

a Veľvyslanectvom USA na Slovensku. (8. 6. 2021, kaviareň, centrum Košíc). 

 

Creativity is my middle name IV. Štvordňový workshop rozvíjajúci IT zručnosti venovaný 

dievčatám v tínedžerskom veku. Podujatie pod vedením p. Lenky Kohútovej a jej 

spolupracovníkov bolo usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT (6. 7. 

až 9. 7. 2021, KVC, Pribinova 1). 

 

Denný IT tábor. Päťdňový workshop rozvíjajúci IT zručnosti venovaný dievčatám 

v tínedžerskom veku. Podujatie pod vedením p. Lenky Hlinkovej a jej spolupracovníkov bolo 

usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou Ženský algoritmus. (19. 7. až 23. 7. 

2021, KVC, Pribinova 1). 

 

Letná STEM akadémia. Päťdňový workshop rozvíjajúci IT zručnosti detí z marginalizovanej 

Rómskej komunity. Podujatie pod vedením p. Petry Kurutzovej a jej spolupracovníkov bolo 

usporiadané v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko. (26. 7. až 30. 7.  2021, 

KVC, Pribinova 1). 

 

Chat Club & Book Club Lunch. Osobné stretnutie návštevníkov diskusného a knižného 

klubu pri spoločnom obede v centre mesta. (7. 8. 2021, centrum Košíc). 

 

Letná škola umelej inteligencie. Workshop vedený p. Zuzanou Tkáčovou, počas ktorého  

sa učitelia informatiky mali možnosť bližšie oboznámiť s témou Umelá inteligencia. (17. 8. 

2021, KVC, Pribinova 1). 

 

Canva pre učiteľov. Workshop o grafickom nástroji Canva pre učiteľky z Gymnázia Poštová 

v Košiciach v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj Ty v IT. (25. 8. 2021, KVC, Pribinova 

1). 

 

Letná nanoškola. Workshop vedený p. Zuzanou Tkáčovou, počas ktorého  sa učitelia 

informatiky mali možnosť bližšie oboznámiť s témou Nanotechnológie. (26. 8. 2021, KVC, 

Pribinova 1). 

 

STEAM Club pre učiteľov informatiky. Séria workshopov pod vedením p. Zuzany Tkáčovej 

pre učiteľov informatiky s cieľom priblížiť im rôzne aktuálne témy a praktické návody pre 

moderné vyučovanie informatiky. (2 krát do mesiaca, september – december 2021, AC KE, 

Hlavná 10, KVC, Pribinova 1, online prostredníctvom aplikácie Zoom). 

 

Informačné stretnutie o výmennom programe FLEX. Stretnutie pre študentov, rodičov 

a učiteľov s cieľom podrobne informovať a zodpovedať otázky o výmennom programe FLEX 

pre stredoškolákov. V spolupráci s organizáciou American Councils Slovakia. (4. 10. 2021, 

prostredníctvom aplikácie Zoom). 

 

Workshop o e-learningovej platforme IPAO. Predstavenie e-learningovej platformy 

z programu Školy, ktoré menia svet učiteľom humanitných predmetov. V spolupráci 

s Inštitútom pre aktívne občianstvo. (21. 10. 2021, KVC, Pribinova 1). 
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Speakers Program. On-line seminár vedený zástupcom Veľvyslanectva USA pre vybranú 

skupinu študentov z Gymnázia v Michalovciach. Podujatie usporiadané v spolupráci 

s Veľvyslanectvom USA v SR (7. 12. 2021, prostredníctvom aplikácie MS Teams). 

 

Webinar for English teachers with Zuzana Tomas. Online webinár pre učiteľov angličtiny 

z celého Slovenska zameraný na zdieľanie skúseností z praxe. V spolupráci 

s Veľvyslanectvom USA v SR a Fulbrightovou komisiou na SR. (9. 12. 2021, prostredníctvom 

aplikácie Zoom). 

 

Pravidelné podujatia AC 

 

(Virtuálny) diskusný klub v AC KE. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-

december, každý utorok, fyzicky  / prostredníctvom aplikácie ZOOM).  

 

(Virtuálny) Knižný klub v AC KE. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (január-december, 

raz do mesiaca, prostredníctvom aplikácie ZOOM). 

 

Kurz angličtiny pre novinárov. Kurz angličtiny pre 6 vybraných novinárov z východného 

Slovenska pod vedením učiteľov z jazykového inštitútu Bright House (február – december, 

raz do týždňa, prostredníctvom aplikácie ZOOM / fyzicky). 

 

Kritické myslenie pre učiteľov. Ukončenie prvej a začatie druhej série nepravidelných on-

line seminárov pod vedením p. Tomáša Filipa pre vybranú skupinu učiteľov. Podujatie 

usporiadané v spolupráci s organizáciou LEAF (marec, december 2021, prostredníctvom 

aplikácie ZOOM). 

 

Kurz digitálnej sebaobrany. Pokračovanie série virtuálnych seminárov pod vedením p. 

Lenky Hlinkovej z organizácie Ženský Algoritmus pre ženy, nezamestnaných a pre rodičov. 

(február, marec, máj 2021, prostredníctvom aplikácie ZOOM). 

 

Podu j a t i a  organi zované  v  Nem ecke j  Kniž n ic i  G I  
 
(Virtuálny) diskusný klub v NK GI. Podujatie v spolupráci s dobrovoľníkmi (pravidelne 

každý týždeň prostredníctvom aplikácie ZOOM, okrem letných mesiacov). 

 
Letný jazykový kvíz. Náučne - zábavná aktivita pre čitateľov v nemeckom jazyku (júl 2021, 

NK GI ,Pribinov ul. 1, ale aj online na sociálnej sieti ŠVKK) 

 
Bazár kníh. Aktivita pre čitateľov (júl 2021, NK GI, Pribinova ul. 1) 
 

Od bor né  podu ja t ia  pr e  kn ihovníkov  

Knihovnícke minimum. Kurz pre novoprijatých zamestnancov knižnice (máj, jún 2021, 

Hlavná 10, Pribinova 1, Pri Miklušovej väznici 1, Zvonárska 19 a 21) 

 

Skúsenosti z  3. turnusu mobilít v NTK Praha. Seminár k príprave strategického plánu 

vzdelávania v ŠVK v Košiciach (14.10.2021, KVC, Pribinova 1) 
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Príloha č. 3 

 

Publikačná činnosť zamestnancov a mediálne výstupy o knižnici v roku 2021 

 

Publ ikačná  č i nnosť  

 

DROBŇÁK, Martin. KORBA, Matúš. SZABÓ, Viktor. TURIK, Radoslav. Richvald a prvá 

svetová vojna. Richvald : Mgr. Martin Drobňák, Drobi – History & Tourism pre obec Richvald, 

2021. 48 s. ISBN 978-80-973833-0-5.  

 

FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Štefan Leonard Kostelníček vydavateľom. In: Studia 

Bibliographica Posoniensia 2021. Zost. Miriam Ambrúžová Poriezová. Bratislava : Univerzitná 

knižnica v Bratislave, 2021, s. 114 – 132. ISBN 978-80-89303-83-0 

 

KURUCOVÁ, Angela. Mortalita obyvateľov stredného Šariša následkom cholerovej epidémie 

v roku 1831. In: Liber – Verbum – Monumentumque IV.: (Pretiosa quam sit sanitas morbus 

docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra). Zost.  Marcela Domenová. Prešov: Štátna 

vedecká knižnica v Prešove, 2021. s. 99 – 125. ISBN 978-80-89614-74-5. 

 

SZEGHY, András. Vizsolyská biblia - Minulí a súčasní vlastníci exemplárov zachovaných na 

území Slovenska. In. Košické historické zošity 30/2020, s. 36-42. ISBN 9788097189587. 

 

Prezentované  prednášky  

 

JESENSKÁ, Martina. Činnosti Amerického centra Košice. Prezentácia v Národní technické 

knihovně v Prahe v rámci mobility Erasmus+ dňa 21.7.2021. Dostupné na: 

https://dkatalog.svkk.sk/nextcloud/index.php/s/GsNsJZEgbFXfKo4 

 

JESENSKÁ, Martina. Hovorme o informačnom vzdelávaní. Prezentácia programov 

Amerického centra Košice o kritickom myslení v rámci webinára organizovaného Slovenskou 

asociáciou knižníc dňa 8.12.2021. Dostupné na: 

https://dkatalog.svkk.sk/nextcloud/index.php/s/2m5dHidaRiq3TKf 

 

KICOVÁ, Monika. NAGYOVÁ, Viera. Knižnica a program Erasmus+. Prezentácia na seminári 

Medzinárodná spolupráca & projekty organizovaným Spolkom slovenských knihovníkov a 

knižníc – Krajskou pobočkou Košického kraja dňa 24.11.2021.                                                                                                                        

Dostupné na:  https://resharsovanie.knihovnici.sk/podujatia/medzin%C3%A1rodn%C3%A1-

spolupr%C3%A1ca-projekty  

 

KOŽUCHOVÁ, Darina. Cezhraničný projekt knižnice a cirkevnej inštitúcie. Prezentácia na 

seminári Medzinárodná spolupráca & projekty organizovaným Spolkom slovenských 

knihovníkov a knižníc – Krajskou pobočkou Košického kraja dňa 24.11.2021.                                                                                                                         

Dostupné na:  https://resharsovanie.knihovnici.sk/podujatia/medzin%C3%A1rodn%C3%A1-

spolupr%C3%A1ca-projekty  

 

callto:978-80-89614-74-5
https://dkatalog.svkk.sk/nextcloud/index.php/s/GsNsJZEgbFXfKo4
https://dkatalog.svkk.sk/nextcloud/index.php/s/2m5dHidaRiq3TKf
https://resharsovanie.knihovnici.sk/podujatia/medzin%C3%A1rodn%C3%A1-spolupr%C3%A1ca-projekty
https://resharsovanie.knihovnici.sk/podujatia/medzin%C3%A1rodn%C3%A1-spolupr%C3%A1ca-projekty
https://resharsovanie.knihovnici.sk/podujatia/medzin%C3%A1rodn%C3%A1-spolupr%C3%A1ca-projekty
https://resharsovanie.knihovnici.sk/podujatia/medzin%C3%A1rodn%C3%A1-spolupr%C3%A1ca-projekty


70 
 

KURUCOVÁ, Angela.  Školské výlety košických študentov v prvej polovici 20. storočia. 

Štúdia prezentovaná na online vedeckej konferencii „Cestou necestou“ organizovanou 

Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove dňa 29.9.2021 (bude publikovaná v zborníku). 

 

MIČIETOVÁ, Eva. Veľké Rovné – kolíska drotárstva. (Štúdia prezentovaná na XXIII. 

Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografov, Kysucká knižnica v Čadci dňa 

5.10.2021 (bude publikovaná v zborníku). 

 

SZABÓ, Viktor. Dejatelia východného Slovenska – uspeli doma i vo svete. Štúdia 

prezentovaná na XXIII. Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografov, Kysucká 

knižnica v Čadci dňa 4.10.2021 (bude publikovaná v zborníku). 

 

SZEGHY, András. Vizsolyská Biblia. Prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach dňa 6. 10. 

2021.  

 

Edi čná  č i nnosť  

 

POKLEMBOVÁ, Ľubica. MIČIETOVÁ, Eva. SZABÓ, Viktor. Dejatelia východného 

Slovenska:  biobibliografia. II. diel L – Ž. Košice : Štátna vedecká knižnica, 2021. 641 s. 

ISBN 978-80-85328-73-8. 

 

M e d i á l n e   o h l a s y 

 

Pandemické opatrenia 

Košice:Dnes, 4.2.2021 

MK SR: Rezort bude hľadať možnosť, aby knižnice nemuseli opäť zatvoriť, dostupné na 

internete:  

https://kosicednes.sk/spravy/mk-sr-rezort-bude-hladat-moznost-aby-kniznice-nemuseli-opat-

zatvorit/  

Nemecká knižnica: novinky a knižné tipy 

RTVS 2, 15.3.2021 

Národnostný magazín (od 19:36 min.), dostupné na internete: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16958/264476#1177 

 

RTVS 2, 17.5.2021Národnostný magazín (od 13:11 min.), dostupné na internete: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16958/272717#791   

 

Verejný odpočet plnenia úloh ŠVKK za rok 2020 

Korzár Košice, 14.4.2021 

Činnosť Štátnej vedeckej knižnice výrazne ovplyvnila pandémia, dostupné na internete:  

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22638559/cinnost-statnej-vedeckej-kniznice-vyrazne-

ovplyvnila-pandemia.html  

 

TASR, 14.4.2020 

Virtuálne návštevy Štátnej vedeckej knižnice medziročne stúpli, dostupné na internete: 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210414TBB00425  
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Americké centrum Košice: CyArk projekt 

TV Košice, 8.6.2021 

Vysokoškoláci prispeli k digitalizácii Kaplnky sv. Michala, dostupné na internete: 

https://www.tvkosice.sk/video/60bf7a0f6ba061b65e124908  

 

RTVS 2, relácia Regina, 16.6.2021 

Denný magazín o živote v regiónoch (od 7:50 min.), dostupné na internete: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/278582#490  

 

Americké centrum Košice: ETP STEM Akadémia 

TelKE, 29.7.2021 

Prázdniny trávia zmysluplne – učia sa základom programovania, dostupné na internete: 

https://www.telke.sk/2021/07/29/prazdniny-travia-zmysluplne-ucia-sa-zakladom-

programovania/ 

 

RTVS 31.7.2021 

Správy RTVS, Lego robotika pre deti, dostupné na internete: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/282269#2099   

Expozície Vizsolyskej Biblie (otvorenie expozície 19.8.2021) 

Teraz, TASR, 19.8.2021 

V Košiciach prezentujú unikátnu Vizsolyskú Bibliu, dostupné na internete: 

https://www.teraz.sk/kultura/kosice-vedecka-kniznica-prezentuje-u/571021-clanok.html  

 

Korzár Košice, 19.8.2021 

Vedecká knižnica prezentuje unikátnu Vizsolyskú Bibliu, dostupné na internete: 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22724752/vedecka-kniznica-prezentuje-unikatnu-vizsolysku-

bibliu.html 

 

My Východ, SME, 19.8.2021 

Vedecká knižnica v Košiciach prezentuje unikátnu Vizsolyskú Bibliu, dostupné na internete: 

https://vychod.sme.sk/c/22724777/vedecka-kniznica-v-kosiciach-prezentuje-unikatnu-

vizsolysku-bibliu.html?ref=njctse 

 

Hírek,19.8.2021 

Kassán is látható eredeti vizsolyi Biblia, dostupné na internete: 

https://www.hirek.sk/tajaink/kassan-lathato-eredeti-vizsolyi-biblia   

  

Dnesky, 19.8.2021 

V Košiciach prezentujú unikátnu Vizsolyskú Bibliu, dostupné na internete: 

https://dnesky.sk/v-kosiciach-prezentuju-unikatnu-vizsolysku-bibliu/  

 

Bumm SK, 20.8.2021 

Kassán is megtekinthető a vizsolyi biblia, dostupné na internete: 

https://www.bumm.sk/regio/2021/08/20/kassan-is-megtekintheto-a-vizsolyi-biblia  
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Košický týždenník, 26.8.2021 

V Košiciach je unikátny originál biblie, dostupné na interete (ako pdf na stiahnutie): 

https://www.kosickytyzdennik.sk/  

 

The Slovak Spektator, SME, 4.9.2021 

Why does an old Bible found in Košice matter to Hungary?, dostupné na internete: 

https://spectator.sme.sk/c/22725710/first-hungarian-bible-found-and-exhibited-in-kosice.html 

 

Felvidek.ma, 6.10.2021 

Kassán tartottak előadást a vizsolyi bibliáról, dostupné na internete: 

https://felvidek.ma/2021/10/kassan-tartottak-eloadast-a-vizsolyi-bibliarol/ 

 

TelKE, 9.10.2021 

Tajomstvá archívov: Vizsolyská Biblia, dostupné na internete: 

https://www.telke.sk/2021/10/16/tajomstva-archivov-vizsolyska-biblia/  

  

Stavebné práce (november 2021) 

TV Košice, 15.11.2021 

Štátna vedecká knižnica pokračuje v renovácii priestorov, dostupné na internete: 

https://www.tvkosice.sk/video/6192869dbb4efa7c42ee36c0 
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Príloha č. 4  

 

Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach v roku  202175 
 
 

Dátum Pracovník Organizátor Názov podujatia 

18.1.2021 Nagyová, Kicová Městská knihovna 

v Praze 

„Do černého“ (konferencia) 

19.-20.1.2021 Jesenská PDSC, o.z. „Ako písať, aby nás čítali v online“ (kurz) 

20.1.2021 Kozmová grantthornton Ročná mzdová uzávierka PAM (seminár) 

17.2.2021 Kozmová grantthornton Novela ZP v oblasti stravovania 

zamestnancov od 1.3.2021 (webinár) 

23.-30.2.2021 Jesenská, Nagyová,            

Kicová, Kolšovská, 

Čomorová, Vargová 

CVTI Bratislava EIZ pre vedu – publikačný poradca (kurz) 

24.2.2021 Kožuchová, Popovičová Knižný inštitút SNK 

Martin 

E-knihy, e-výpožičky a ďalšie digitalizované 

dokumenty (medzinárodný webinár) 

3.3.2021 Nagyová SNK Martin Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie 

knižníc 

10.-31.3.2021 Fabrici, Jesenská Office of American 

Spaces 

American Apaces online Course - Refresher 

17.3.2021 Nagyová SNK Martin  „Hovoríme, ale je nám rozumieť?“ (odborné 

podujatie venované službám) 

22.3.2021 Kožuchová OECD Europan 

Commision 

„Improving Higher Education in Slovakia“ 

(webinár) 

26.3.2021 Kožuchová Knižničný inštitút 

SNK Martin 

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov 

(diskusné fórum) 

18.-19.5.2021 Nagyová, Kurucová,          

Krištof, Popovičová 

Krajská knihovna 

Františka Bartoše 

ve Zlíně 

Elektronické služby knihoven (konferencia) 

27.-28.5.2021 Kurucová, Bobčák,  

Feniková Čarnogurská 

SNK Martin „Remeslo a kniha“ (konferencia) 

7.6.2021 Kurucová, Feniková 

Čarnogurská 

ŠVK Prešov „Non scholae, sed vitae discimus...“ 

(konferencia) 

8.6.2021 Kurucová SNK Martin „Veda a jej rozvoj v zrkadle pamiatok 

knižnej kultúry“ (konferencia) 

8.6.2021 Popovičová ŠVK B.Bystrica Odborný seminár ITlib pre knihovníkov a IT 

špecialistov 

10.6.2021 Kožuchová Ex Libris, Izrael ProQuest and ExLibris Directors´Forum 

(ročný pracovný meeting)) 

22.-23.6.2021 Kožuchová, Kurucová, 

Szabó 

SSKK, SNK  INFOS 2021: „Knižnice v pandemickej 

a postpandemickej dobe : Re-štart, Re-

dizajn“ (medzinárodný seminár) 

9.9.2021 Kozmová, Netolický grantthornton Pracovno-právne otázky v súvislosti 

s očkovacím zákonom z hľadiska ZP, BOZP 

a GDPR (seminár) 

29.9.2021 Kurucová ŠVK Prešov „Cestou necestou“ (interdisciplinárna 
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vedecká konferencia), aktívna účasť 

4.-5.10.2021 Szabó Kysucká knižnica v 

Čadci 

XXIII. Kolokvium, českých, moravských 

a slovenských bibliografov, aktívna účasť 

6.10.2021 Kožuchová, Popovičová Mestská knižnica v 

Bratislave 

„Účelný dizajn interiérov knižníc – príklady z 

praxe“ (medzinárodný odborný seminár) 

14.-15.10.2021 Blašková Právnická fakulta 

UPJŠ v Košiciach 

„100 rokov Trianonskej zmluvy“ 

(medzinárodná vedecká konferencia) 

19.10.2021 Szeghy, Szabó Interreg Fond malých projektov SK-HU 2021-2027 

(workshop) 

20.10.2021 Fenyková Čarnogurská, 

Csájiová, Szeghy,  

Szabó 

SNK Martin Seminár k metodike spracovania 

historických tlačí vo formáte MARC21 

s implementáciou RDA 

18.-29.10.2021, 

22.11.2021 

Netolický Ministerstvo vnútra 

SR 

Školenie za účelom získania osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti na úseku CO 

obyvateľstva 

19.11.2021 Pelikánová APUEN s.r.o. Novela Zákona o Verejnom obstarávaní 

2022 (seminár) 

23.11.2021 Kožuchová SNK Martin Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie 

knižníc (opakované) 

24.11.2021 Kožuchová, Nagyová,             

Kicová    

Regionálny SSKK „Medzinárodná spolupráca a projekty“, 

(seminár), aktívna účasť 

24.11.2021 Kožuchová Magistrát mesta 

Košice 

Zasadnutie Názvoslovnej komisie mesta 

24.11.2021 Szeghy, Szabó, 

Fenyková Čarnogurská. 

Kováčová, Kolesárová 

Regionálny SSKK „Medzinárodná spolupráca a projekty“, 

(seminár), pasívna účasť 

30.11.2021 Kozmová grantthornton „Legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva 

a daní od 1.1.2022“ (webinár) 

30.11.-1.12.2021 Szeghy, Kurucová,  

Blašková, Szabó 

SKIP ČR „Archivy, knihovny, muzea v digitálním 

světě“ (konferencia) 

8.12.2021 Jesenská Slovenská asociácia 

knižníc 

„Hovorme o informačnom vzdelávaní“ 

(webinár), aktívna účasť 

14.12.2021 Szeghy, Blašková, 

Mičietová 

SKIP ČR „Udržitelnost v knihovnách“ (webinár) 
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Príloha č. 5  

 

Pracovné cesty zamestnancov v roku 2021 

 

Slovensko 

Dátum Pracovník Miesto konania Podujatie 

28.6.2021 Kožuchová, Krištof Jasná pod Chopkom BIBLIOSFÉRY 2021 

9.9.2021 Kožuchová,  

Kurucová 

Spišské  Podhradie Dni kultúrneho dedičstva – otvárací 

ceremoniál 

16.9.2021 Fabrici,  Jesenská, 

Naďová 

Košice / UPJŠ Medzinárodný európsky deň jazykov 

3.-5.2021 Szabó Čadca / Kysucká knižnica Kolokvium slovenských, moravských 

a českých bibliografov, aktívna účasť 

18.-

29.10.2021, 

22.11.2021 

Netolický Spišská Nová Ves Školenie a skúška spôsobilosti na úseku 

CO obyvateľstva 

13.10.2021 Kožuchová, 

Biathová,  

Tacheová 

Bratislava MK SR Pracovné stretnutie k rozpočtu na rok 2022 

3.-4.11.2021 Kožuchová Bratislava, Veľvyslanectvo  

USA na Slovensku 

Ročný pracovný workshop Amerických 

centier na Slovensku 

3.-5.11.2021 Fabrici, Jesenská Bratislava, Veľvyslanectvo  

USA na Slovensku 

Ročný pracovný workshop Amerických 

centier na Slovensku 

  

Zahraničie 

17.-24.7.2021 Kicová, Z.Kováčová, 

Popovičová,. 

Jesenská, Kačmárová 

Národní technická 

knihovna Praha 

Erasmus+ : program mobility zamestnancov 

(3. turnus) 

20.8.2021 Kožuchová, R. 

Kováčová, Szeghy, 

Tacheová 

Reformovaný zbor vo 

Vizsoly (Maďarsko) 

Slávnostá prezentácia projektu Interreg SK-

HU (Vizsolyská Biblia)  
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Príloha č. 6 

 

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol  a auditov vykonaných za 

obdobie roka 2021 

 

 

1. Kontrolný orgán (interná kontrola): zodpovedný zamestnanec pre boj s korupciou  

     v ŠVK v Košiciach  

 Dátum vykonania kontroly: 26.2.2021 

 Predmet kontroly: vyhodnotenie činností súvisiacich s bojom proti korupcii za rok 2020 

 Výsledok kontroly: bez nálezu, spracovaný Akčný plán boja proti korupcii v ŠVK v   

 Košiciach 

 

2. Kontrolný orgán (externá kontrola): Svet zdravia / Železničná nemocnica v  

          Košiciach 

 Dátum vykonania kontroly: 29.4.2021 

 Predmet kontroly: posúdenie zdravotného rizika zamestnancov ŠVKK  

 Výsledok auditu: dokument „Záznam o posúdení zdravotného rizika“ 

 

3. Kontrolný orgán (externá kontrola): Regionálny úrad verejného zdravotníctva so  

     sídlom v Košiciach 

  Dátum vykonania kontroly: 13.5.2021 

  Predmet kontroly: overenie dodržiavania opatrení vydaných ÚVZ SR pri ohrození 

  verejného zdravia  

  Výsledok auditu: bez nálezu nedostatkov a bez nariadenia opatrení 

 

4. Kontrolný orgán (externá kontrola): Regionálny úrad verejného zdravotníctva so  

     sídlom v Košiciach 

     Dátum vykonania kontroly: 22.12.2021 

     Predmet kontroly: dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  

     Výsledok auditu: bez nálezu nedostatkov a bez nariadenia opatrení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


