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PhDr. Branislava Gajdošová – vedúca Oddelenia prezenčných služieb
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adresa internetovej stránky organizácie: <www.svkbb.sk>

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk/odpočty
Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: <www.svkbb.sk>

3

OBSAH
1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

1.2

Hlavné činnosti

2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

5

2.1
2.2.
2.3

Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Strednodobý výhľad
Plnenie prioritných úloh

5
5
7

3.
4.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

9
9

4.1
4.2
4.3

Náklady na produkty organizácie
Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov
Knižničné služby

9
10
13

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Referenčné služby
Absenčné služby
Prezenčné služby
Reprografické služby

13
15
15
17

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Bibliografická činnosť
Výskumná činnosť a teoretická činnosť
Edičná činnosť
Automatizácia a internetizácia
Múzejná činnosť
Ekonomicko-správna činnosť
Riadiaca a kontrolná činnosť

18
20
21
22
24
34
35

5.
6.
7.
8.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE
PERSONÁLNE OTÁZKY
CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
V ROKU 2003
HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV
ORGANIZÁCIE

38
54
57

9.

Str. 2

4

59
61

PRÍLOHY
Podujatia organizované pre verejnosť
Výstavy
Informácie o ŠVK v tlači a iných médiách
Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach v roku 2003

62
66
68
71

4

1.2

Hlavné činnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom Literárnym
a hudobným múzeom v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach z 12. mája 2000, zákona č.
387/2001 Z.z. o múzeách, zriaďovacej listiny Ministerstva kultúry SR MK 555/2002-1 zo dňa 1.
apríla 2002 je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti
knižničnej, bibliografickej, literárnej a hudobnomúzejnej a vydavateľskej činnosti. Je štátnou
príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.
Knižnica :
- zabezpečuje ako univerzálna štátna vedecká knižnica slobodný prístup k informáciám
šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné,
vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný
rozvoj,
- plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných
fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov, podporujúcich rozvoj vedy,
techniky, kultúry a vzdelávania
- zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné
vedecké a odborné knižničné dokumenty
- je pracoviskom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
- plní funkciu konzervačnej knižnice v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení
zákonom č. 182/2000 Z.z. a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických
a neperiodických publikácií
- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie v oblasti registrujúceho
bibliografického popisu slovenských patentových spisov, excerpovaním a bibliografickým
spracovaním príspevkov publikovaných v zborníkoch
- vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti historických knižných
fondov a dejín knižnej kultúry na Slovensku, v tejto oblasti sa podieľa na zabezpečovaní úloh
celoštátneho charakteru
- pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov
národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch
- poskytuje knižničné a informačné služby
1. v oblasti špeciálnych technických dokumentov v regionálnom stredisku špeciálnych
technických dokumentov
2. v rámci strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy
v Bratislave
3. je partnerskou knižnicou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
- rieši odborné a vedecko-výskumné úlohy a ich výsledky prezentuje prostredníctvom vlastnej
edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti a kultúrno-vzdelávacími aktivitami
- Literárne a hudobné múzeum na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje,
zhodnocuje a odborne spracováva zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva
z oblasti literárneho a hudobného života na Slovensku. Súčasne dokumentuje výrobu
a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Popularizačnými podujatiami
a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce verejnosti.
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2

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.2

Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Základným poslaním je uspokojovať informačné potreby obyvateľov s osobitným zreteľom
na oblasť vedy, výskumu, odbornej praxe a vzdelávania a uľahčiť im prístup k získavaniu informácií
a poznatkov z rozličných oblastí spoločenského života.
Spoločenské poslanie knižnica napĺňa prostredníctvom knihovníckych, bibliografických,
informačných, vedeckovýskumných, vydavateľských, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a
ďalších aktivít.
K hlavným úlohám patrí ochraňovanie kultúrneho dedičstva a hodnôt vytvorených ľudskou
spoločnosťou uloženého v knižničnom fonde, vytváranie optimálnych podmienok na využívanie
širokým spektrom používateľov.
Knižničný fond v súčasnosti predstavuje viac ako 1,650.000 dokumentov v klasickej
a elektronickej podobe. Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003 Z.z.
o povinných výtlačkoch, darmi, domácou a zahraničnou kúpou a prostredníctvom medzinárodnej
výmeny. Používateľom slúži k dispozícii 13 špecializovaných študovní. Ročne knižnica realizuje
viac ako 350.000 výpožičiek a navštívi ju okolo 130.000 návštevníkov. Informačnú a vzdelávaciu
funkciu plní knižnica poskytovaním absenčných a prezenčných výpožičiek, medziknižničnej
výpožičnej služby, spracovávaním rešerší z vlastného fondu a z elektronických databáz a informácií
šírených prostredníctvom internetu, adresných informácií a reprografických služieb. Organizovaním
kultúrno-výchovných podujatí, prednášok, besied so spisovateľmi, prezentácií vydavateľstiev,
výstav, špecializovaných vyučovacích hodín a koncertov plní knižnica funkciu spoločenskú
a kultúrnu.
Používateľské zázemie knižnice tvoria vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci orgánov
štátnej správy a samosprávy, podnikatelia, vysokoškolskí pedagógovia, študenti vysokých
a stredných škôl nielen z Banskej Bystrice, regiónu stredného Slovenska ale aj z celého Slovenska.
Svoju odbornú knihovnícku, bibliografickú a výskumnú činnosť knižnica prezentuje
odbornej verejnosti formou seminárov a aktívov, ktoré organizuje v spolupráci s domácimi aj
zahraničnými partnerskými inštitúciami a v spolupráci s profesijnými organizáciami a spolkami.
K prezentácii činnosti knižnice patrí aj vydávanie edičných titulov – odborných a personálnych
bibliografií, zborníkov zo seminárov, publikovanie výsledkov výskumu a pod.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je na
základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať
zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva. Vo svojej múzejnej činnosti sa zameriava na
literárny a hudobný život na Slovensku a súčasne dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových
hudobných nástrojov na území Slovenska. Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami
prezentuje výsledky svojej práce verejnosti.

2.2.

Strednodobý výhľad

Knižnica sa v súčasnosti stáva otvorenou inštitúciou. Je miestom, cez ktoré používatelia
efektívne realizujú prístup do informačných databáz, získavajú informácie a poznatky, ktoré sú
významné pri rozvoji vedy, výskumu, vzdelávacieho procesu, v rámci celoživotného vzdelávania
občanov. Z uvedeného pohľadu je činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a jej
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postupná transformácia na knižnicu tzv. hybridného typu strategickým cieľom. Naplnenie
strategického cieľa je dlhodobým a náročným procesom.
V strednodobom výhľade sa ŠVK orientuje na nasledovné činnosti a služby :
a/ v knižnično-informačnej oblasti
systematické a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, odborné
spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie prostredníctvom knižnično-informačných
služieb používateľom – T : úloha stála
plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho uznesenia č. 801 zo 17. júla 2002 k programu
elektronizácie knižníc v SR – projektu knižnično-informačného systému 3. generácie
plnenie úloh vyplývajúcich z participácie na budovaní súborného katalógu knižníc Slovenskej
republiky – T : úloha stála
zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie výpožičného
procesu – T : 2005
poskytovanie služieb elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovanie on-line
časopisov a iných elektronických dokumentov, zapájanie sa do vnútroštátnych a zahraničných
projektov v tejto oblasti
rozširovanie poskytovaných služieb s využitím informačných zdrojov internetu
a plnotextových elektronických databáz
rozširovanie služieb poskytovaných handicapovaným občanom
mikrofilmovanie knižničných dokumentov (najmä viazaných periodík) – T : podľa
harmonogramu SNK
zabezpečovanie ochrany, biologickej očisty a reštaurovania historických tlačí
plnenie úloh vyplývajúcich zo štatútu Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky
plnenie úloh informačného centra Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
plnenie úloh strediska európskych informácií v súčinnosti s Informačnou kanceláriou Rady
Európy v Bratislave
riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižníc a knižnej
kultúry na Slovensku, pasportizáciou tlačí 16 storočia na území mesta Banská Bystrica
získanie akreditácie Ministerstva kultúry SR – vedecko-výskumného pracoviska v rezorte
kultúry
spracovávanie projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný a materiálny
rozvoj knižnice
b/ v oblasti elektronizácie knižnice
prenesenie databázy knižničného fondu, používateľov a výpožičiek zo systému VTLS na
systém VIRTUA – T : 2004
nahradenie zastaralých personálnych počítačov novými výkonnejšími, potrebnými na
prevádzku systému VIRTUA
využívanie pripojenia knižnice do počítačovej siete SANET a GOVNET
c/ v múzejnej činnosti
spracovanie údajov o zbierkových predmetoch do elektronickej podoby – T : 2005
spracovanie koncepcie expozície v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove - T : 2005
širšie zapojenie LHM do riešenia grantových úloh a organizovania odborných seminárov
a konferencií v spolupráci s Národným múzejným centrom SNM a profesijnými literárnymi,
hudobnými a múzejnými organizáciami.
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d / v priestorovej a materiálnej oblasti
rekonštrucia strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9 – časťou B a C
– T : 2004 – 2005
v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia sprístupniť skladové priestory, špecializované
študovne a vzdelávacie centrum knižnice – T : 2005
zabezpečenie projektových prác na stavbu knižničných skladov – T : 2006
rekonštrukcia fasády hlavnej budovy knižnice – T : 2005
rekonštrukcia plynovej kotolne - T : 2004
e/ spoluprácu v regióne zabezpečovať koordináciou v oblasti doplňovania knižničných fondov
a poskytovania knižničných služieb s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri Technickej univerzite vo Zvolene
f/ venovať sústavnú pozornosť vzdelávaniu pracovníkov knižnice vysielaním na vzdelávacie
aktivity organizované inými inštitúciami. Na uvoľnené miesta prijímať pracovníkov v zmysle
interných zásad obsadzovania voľných miest.

2.3

Plnenie prioritných úloh

a/ V oblasti riadenia
- 30. januára 2003 boli odovzdané do užívania zrekonštruované priestory časti A rekonštrukcie
strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice. V moderných, výpočtovou technikou vybavených
priestoroch je zriadená univerzálna študovňa, študovňa odborných periodík a študovňa
elektronických dokumentov,
- 22. apríla 2003 boli odovzdané priestory v zrekonštruovanej časti podkrovia pre expozície
Múzeum domov múz a pracovne Literárneho a hudobného múzea
- spracované a vydané boli Zásady obsadzovania voľných miest v ŠVK a postup pri výberovom
konaní na obsadzovaní voľných miest, interné smernice a príkazy riaditeľky.
b/ V knižnično-informačnej oblasti
1. Knižnično-informačné služby
- v priestoroch univerzálnej študovne sme vytvorili informačný bod na základe štatútu Partnerskej
knižnice Kancelárie Národnej rady SR, v ktorom sústreďujeme informačné materiály z Národnej
rady
- pripojili sme knižnicu optickým káblom do vládnej siete Govnet a do siete Sanet, používateľom
aj zamestnancom knižnice sa podstatne zlepšili podmienky prístupu do internetu a skvalitnili sa
poskytované informačné služby,
- prezenčné štúdium dokumentov sme skvalitnili a spríjemnili novými študovňami a
zabezpečením dostatočného počtu počítačov pripojených do internetu, sprístupnením CD ROM
databáz, ale aj umiestnením najžiadanejších titulov prezenčných exemplárov do priestorov
študovne, čím sa odstránilo čakanie používateľov na prinesenie dokumentov zo skladov.
2. Databázu knižničného fondu sme doplnili o bibliografické záznamy novo získaných dokumentov,
retrospektívne sme uložili údaje o 35.954 dokumentoch.
3. Zvyšovanie počtu registrovaných používateľov
- potreby, požiadavky a názory používateľov sme zisťovali formou prieskumov, z toho jeden
robila študentka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ako diplomovú prácu a druhé
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boli organizované vlastnými pracovníkmi na úsekoch poskytujúcich služby používateľom.
Výsledky z prieskumov analyzovali a spracovali opatrenia na skvalitnenie služieb
- podľa potreby aktualizovali a vydávali informačné letáky o činnosti knižnice a o poskytovaných
službách, spracovali a vydali komplexnú príručku pre používateľov knižnice
- poskytovanie knižničných služieb rozšírili už pre používateľov od 14 rokov na základe
požiadaviek z prieskumu.
4. Ukončili sme komplexnú revíziu knižničného fondu, zrevidovaných bolo viac ako 1,400.000
knižničných jednotiek
5. V rámci ochrany knižničného fondu
- pravidelne sledujeme prostredie knižničných skladov ako prevenciu pred vznikom plesní a pred
živočíšnym poškodením fondu. Spracovali a realizovali sme harmonogram očisty knižničných
skladov a fondov,
- z dôvodu výpovede z prenájmu skladovacích priestorov sme presťahovali knižničný fond
uložený v odľahčovacom sklade v Slovenke – škôlke do novoprenajatých priestorov na
evanjelickej fare.
6. Zorganizovali sme tri odborné semináre a workshop.
7. V rámci propagácie významných osobností a inštitúcií mesta a regiónu sme pripravili 8 podujatí
v cykle Osobnosti a prezentovali biografický slovník historických osobností Banskej Bystrice.
8. V rámci interného vzdelávania sme zrealizovali cyklus zameraný na vyhľadávanie
v elektronických databázach a na internete, cyklus vzdelávania k využívaniu wordu a excelu.
Zamestnanci knižnice sa zúčastňovali na odborných vzdelávacích podujatiach, ktoré organizovali
iné inštitúcie a organizácie.
9. Spracovali a zaslali sme projekt so žiadosťou o grant japonskej vlády, pripravovali sme podklady
pre spracovanie projektov o účasť v grantoch zo štrukturálnych fondov európskej únie a grantov
Ministerstva kultúry SR.
b/ v múzejnej oblasti
- pracoviská Literárneho a hudobného múzea sme presťahovali z priestorov v prenájme na
evanjelickej fare na Lazovnej ul. č. 44 do zrekonštruovaných priestorov podkrovia knižnice na
Lazovnej u. č. 9 a ústavnú knižnicu a depozit do priestorov na Námestí Š. Moysesa 16
- v nových priestoroch sme preinštalovali expozície múzeum domov múz a bábkárskej expozície.
c/ v materiálno-technickej oblasti
- do užívania sme odovzdali zrekonštruované priestory časti A rekonštrukcie strechy a podkrovia
- realizovali sme práce súvisiace so sťahovaním odľahčovacieho skladu do iných prenajatých
priestorov (úprava priestorov, rozoberanie a následné stavanie knižničných regálov, presun
fondu a pod.)
- zrealizovali sme verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác Rekonštrukcie strechy
a podkrovia časť B“ a následnú rekonštrukciu
- lokálnu počítačovú sieť sme rozšírili o 13 personálnych počítačov
- zakúpili a do užívania sme dali farebný kopírovací stroj.
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3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

Organizácia nemala na rok 2003 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR v zmysle
uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.

4.

ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

4.1 Náklady na produkty organizácie
Činnosti/produkty
organizácie

Náklady na
Počet
Počet odprac.
činnosť/produkty
zamestnancov
hod./rok
celkom
Výpožičné služby - absenčné
1.579
6,27
10 455
Výpožičné služby 2.574
9,99
14 389
prezenčné
Medziknižnič. výpožičná
251
1
1 710
služba
Referenčné služby
1.006
3
4 920
Reprografické služby
474
2
2 463
Doplň. a sprac. kniž. fondov
6.191
15
23 978
Prevádzka knižničných
1.717
5,24
8 932
skladov
Väzba, preväzba
614
3,29
3 941
Bibliograf. a výskumná
2.116
7
10 810
činnosť
Elektroniz. a automatiz.
528
1,38
2 332
knižnice
Múzejná činnosť
3.381
11,06
18 068
Riad. ekon. a prevádz. čin.
5 128
17,99
31 928
Spolu
25.559
83,22
133 926
- z toho zo št. rozpočtu
22.768
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4.2 Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov
4.2.1 Doplňovanie knižničných fondov
V roku 2003 sme dokumenty do knižničného fondu doplňovali formou povinných výtlačkov,
nákupom, darmi a medzinárodnou výmenou s partnerskými knižnicami a s Deutsche Bibliothek.
Formou konzorciálnej licencie bol zabezpečovaný on-line prístup do zahraničnej plnotextovej
databázy Springer Link a EBSCO databáz.
Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné sledovanie a priebežné dopĺňanie slovenskej
produkcie kníh, periodík, hudobnín, máp, audiálnych, audiovizuálnych a multimediálnych
dokumentov, patentových spisov a noriem, kontrolu a reklamovanie dodávania povinného výtlačku.
Na základe zákona č. 535/2003 Z. z. knižnica získala právo povinného výtlačku aj na firemnú
literatúru a normatívne dokumenty. Povinný výtlačok - neperiodické dokumenty sme reklamovali
v počte 155 titulov, na základe reklamácií prišlo 81 titulov. Nedodané periodické dokumenty boli
reklamované v počte 309 čísiel, dodatočne prišlo 210 čísiel jednotlivých titulov.
Formou kúpy sme doplňovali prednostne odbornú a vedeckú literatúru domácej a zahraničnej
proveniencie. Doplňovanie knižničného fondu formou nákupu bolo financované z rozpočtových
prostriedkov na činnosť knižnice vo výške 575.000,-Sk. Doplnkovo boli tiež použité finančné
prostriedky z projektu Prename vo výške 400.000,-Sk, prostriedky z účelového fondu MK SR vo
výške 600.000,-Sk ako aj finančné dary získané od sponzorov. Celkovo sme v roku 2003 zakúpili do
knižničného fondu dokumenty v hodnote 1.630.000,-Sk Z toho knižné dokumenty v hodnote
955.824,-Sk Sk, periodiká v hodnote 508.318,-Sk, hudobniny v hodnote 87.429,-Sk a normy
v hodnote 78.649,- Sk. Uskutočnilo sa 26 zasadnutí Akvizičnej komisie, ktorá dohliada na
dodržiavanie Zásad doplňovania knižničného fondu ŠVK v Banskej Bystrici, posudzuje akvizičné
návrhy čitateľov, ponuky vydavateľov a kníhkupcov, včítane virtuálnych kníhkupectiev.
Dobré vzťahy s vydavateľstvami odbornej a vedeckej literatúry rozvíjame formou ich
prezentácií v priestoroch knižnice. Prezentácie boli spojené s besedami o jednotlivých odborných
publikáciách, príp. s ich predajom. Celkovo sme v roku 2003 zorganizovali 8 prezentácií
slovenských vydavateľstiev odbornej a vedeckej literatúry.
V roku 2003 sme získali 2.516 dokumentov darom. Medzi najvýznamnejšie knižné dary patrí časť
súkromnej zbierky spisovateľa Jána Bodenka. Z pohľadu retrospektívneho doplňovania je významný
aj knižný dar Prof. Stanislava Ondrejku, DrSc..
V roku 2003 dochádzalo do knižnice 1.011 titulov periodík z toho slovenských 768, českých
174 a 69 iných zahraničných titulov. Prírastok viazaných periodík predstavoval 1.452 zväzkov
v hodnote 837.226,- Sk.
Objednávky periodík na rok 2004 boli spracované na základe analýzy ich využívania
čitateľmi.
V oblasti periodík venujeme pozornosť budovaniu a uchovávaniu fondu periodík na mikromédiách.
Spolupracujeme s Odborom pre mikrofilmovanie a digitalizáciu dokumentov SNK v Martine pri
plnení Národného programu ochranného mikrofilmovania periodík v Slovenskej republike. V rámci
tohto programu sme v roku 2002 získali na mikrofilme tituly periodík Gardista (1939-1945), Slovák
(1919-1945) a Kultúrny život (1946-1995) v počte 87 zvitkov. V roku 2003 sme získali ďalšie
čitateľmi žiadané regionálne periodiká Smer a Priekopník v počte 141 zvitkov.
Špeciálne dokumenty sme dopĺňali výberovo v súlade so zameraním knižnice a s ohľadom na
jej používateľské zázemie. Prednostne sme doplňovali slovacikálne hudobniny, normy a zvukové
nahrávky na základe akvizičných návrhov čitateľov. Slovenské patentové spisy získavame v úplnosti
na základe dohody o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.
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Ukazovateľ
Prírastky celkom
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne a mg pásky
hudobniny
mapy
videokazety
CD ROM
Aktual. CDROM databázy
Prírastky : kúpou
povinným výtlačkom
darom
výmenou
bezodplatným prevodom

S 2002
10.434
6.985
1.342
632
1.120
50
154
78
2
71
4.050
5.527
865
8
-

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu za rok 2003
Počet
Knihy
6.848
Periodiká
1.452
Špeciálne dokumenty
564
Normy
462
Patenty
1.472
Spolu:
10.798 k.j.

S 2003
10.657
6.848
1.452
462
1.472
44
214
77
0
48
40
3.490
4.770
2.375
22
-

Cena
1.613.469,10Sk
837.226,- Sk
649.380.10Sk
101.243,70Sk
14.720,- Sk
3.216.038,90Sk

4.2.2 Spracovanie knižničných fondov
Novozískané dokumenty sme priebežne menne a vecne spracovávali do databázy VTLS,
dodržiavali pravidlá AACR 2R, ISBD a postupne realizovali prechod z US MARC na MARC 21.
Retrospektívne sme ukladali záznamy o dokumentoch získaných do knižnice v rokoch pred
tým, ako knižnica vlastnila knižnično-informačný systém. Do databázy bolo spracovaných 33.355
bibliografických záznamov o knižných dokumentoch, 181 záznamov o periodikách na mikromédiu
a 1.775 záznamov o hudobninách.
K retrospektívne uloženým záznamom o fonde kníh a periodík boli spracovávané záznamy
o exemplároch, pričom boli jednotlivé zväzky označované čiarovými kódmi.
Priebežne sme spracovávali :
- bibliografické záznamy, z toho audiovizuálne dokumenty a mapy v klasickej podobe, ostatné
automatizovane
- záznamy autorít, predovšetkým regionálneho charakteru, podľa potreby aj ostatné
- holdingové záznamy
Okrem budovania elektronického katalógu sme naďalej budovali klasické služobné katalógy
v lístkovej forme (generálny menný, revízny, názvový a systematický periodík).
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Ukazovateľ
Katalogizácia menná
Z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
mg pásky
CD ROM databázy
Katalogizácia vecná
- z toho :knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
mg. pásky
CD ROM databázy

S 2002
9.933
7.069
137
2.005
353
40
222
71
10
4
22
10.494
9.634
136
353
42
220
71
10
4
24

S 2003
8.631
6.472
124
1.603
71
237
92
0
0
32
7.381
6.823
124
71
237
92
1
0
33

4.2.3 Ochrana a revízia knižničných fondov
Na tomto úseku sme sa zamerali na plnenie úloh spojených s komplexnou revíziou
knižničného fondu, na základe odporúčania MK SR pri prechode knižnice pod priame riadenie
ministerstva. Revíziu uskutočňovali odborní pracovníci knižnice, gestorom bol úsek ochrany
a revízií knižničného fondu oddelenia doplňovania a spracovania fondov. S revíziou bolo spojených
mnoho čiastkových úloh – opravy chybne zapísaných údajov v evidenciách, dohľadávanie
a overovanie chýbajúcich dokumentov, písanie zoznamov chýbajúcich dokumentov a pod.
Okrem revízie boli realizované práce súvisiace s obsahovou previerkou signatúry
C 1-35.000 a vyraďovaním knižničného fondu.
Príjem z odpredaja vyradených dokumentov antikvariátu a fyzickým osobám predstavoval v
roku 2003 6.616,50Sk.
Ukazovateľ
Zrevidovaný fond
Vyradené dokumenty - knihy
- periodiká
- špec. dok.

S 2002
211.599
4.427
4.042
99

S 2003
1.398.281
2.829
657
10
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4.2 Knižničné služby
Základným výstupom knižničnej činnosti je poskytovanie knižničných služieb. Na priamej
realizácii služieb sa podieľajú predovšetkým oddelenie absenčných služieb, oddelenie prezenčných
služieb a oddelenie referenčných služieb. Bibliografické a informačné služby realizuje oddelenie
bibliografie.
Ukazovateľ
Registrovaní používatelia
Z toho do 15 rokov
Návštevníci knižnice spolu
Z toho : návštevníci – požičovne
návštevníci – referenč. odd.
návštevníci študovní spolu

S 2002
7.734
138.316
93.605
2.695
42.016

S 2003
8.276
1
129.446
76.496
2.360
45.618

Ukazovateľ
Výpožičky spolu
Z toho :Absenčné - požičovňa
Cirkulačná výpožičná služba
MVS – iným knižniciam
MVS – z iných knižníc
MMVS – iným knižniciam
MMVS – z iných knižníc
Prezenčné výpožičky

S 2002
354.209
128.432
302
939
425
86
224.025

S 2003
355.597
142.521
367
1.096
410
117
211.086

4.2.1 Referenčné služby
Zabezpečujú prístup používateľov k informačným zdrojom knižnice v elektronickej aj
v klasickej podobe. Individuálnym prístupom k používateľom zabezpečujú konzultanské služby pri
online katalógu a klasických čitateľských katalógoch. Realizujú rešeršné a informačné služby,
zabezpečujú informačný
prieskum požiadaviek používateľov, poskytujú
bibliografické i
faktografické informácie.
Zabezpečujú prístup a poradenstvo pri internete, skenovanie dokumentov a podieľajú sa na
informačnej výchove používateľov individuálnou formou aj formou exkurzii pre študentov
stredných a vysokých škôl.
4.2.1.1 Úsek konzultantských služieb a medziknižničnej výpožičnej služby
Na úseku sme sa popri individuálnej práci s používateľmi sústredili i na kolektívnu formu
informatickej výchovy a uskutočnili 156 exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 2.787 účastníkov.
V snahe vyjsť v ústrety požiadavkám používateľov vybavili sme 668 telefonických i e-mailových
dotazov o dokumentoch.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby prišlo na našu knižnicu 2661 požiadaviek
z iných knižníc, z toho 1096 žiadostí bolo vybavených kladne. 640 žiadaných publikácií bolo
požičaných, 825 požadovaných dokumentov sa nenachádzalo v našom fonde. Naši používatelia mali
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742 požiadaviek na iné knižnice. Vybavených bolo 410 požiadaviek, z toho 117 dokumentov
prostredníctvom medzinárodnej MVS.
MVS bola realizovaná v prevažnej miere prostredníctvom elektronickej pošty a Internetu.
Medziknižničnú výpožičnú službu sme v roku 2003 skvalitnili a zrýchlili sprístupnením
elektronickej žiadanky na webovskej stránke ŠVK.
Úsek rešeršných a databázových služieb
Rešeršné služby z CDROM databáz a z iných elektronických informačných zdrojov
prístupných cez internet a licencovaných pre knižnicu (EBSCO, Springer Verlag Link) využilo
2178 používateľov, ktorým bolo poskytnutých 4812 automatizovaných rešerší.
V roku 2003 služba Jason prestala plniť svoju úlohu a tak sme záujemcov o tieto služby museli
presmerovať na využívanie iných elektronických informačných externých zdrojov napr. EZB –
Elektronische Zeitschriften bibliothek, DOAJ – Directory of open access journals a iné. Pri
vybavovaní informačných požiadaviek sme využívali elektronické informačné portály ako napr. JIB
– Jednotná informačná brána. Pri vyhľadávaní faktografických elektronických informácií z internetu
program Copernic Agend Basic 6.0. Používatelia využívali vo väčšej miere zahraničné plnotextové
článkové databázy EBSCO a Springer Link, zaevidovali sme 154 používateľov.
Na základe písomných objednávok z iných knižníc sme spracovali 42 rešerší .
V zimnom semestri 2003 sme uskutočnili sériu školení o elektronických informačných
zdrojoch knižnice pre študentov štvrtých ročníkov Ekonomickej fakulty UMB v rámci
špecializovaného seminára zameraného na vedeckú prácu. Školení sa zúčastnilo 87 študentov.
Informačné služby internetu na Oddelení referenčných služieb využilo 4972 používateľov.
Používatelia Internetu vo zvýšenej miere využívali tlačiareň a skener na oddelení.
4.2.1.2

Stredisko európskych informácií
Zabezpečovalo pre používateľov informačné služby o dokumentoch Rady Európy,
pravidelný monitoring informácií o Európskej únii a Rade Európy z internetu. Zabezpečovalo
prezenčné výpožičky a prístup k elektronickým dokumentom dotýkajúcich sa problematiky
európskej integrácie na internete. Knižný fond Strediska európskych informácií sa pravidelne
dopĺňa knižnými darmi z Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave, ale aj kúpou vhodných
knižných titulov z prostriedkov knižnice.
Veľkú časť fondu Strediska európskych informácií tvoria propagačné materiály, ktoré sú aj
voľne k dispozícií pre záujemcov.
Vzhľadom na rôznorodosť i aktuálnosť požadovaných informácií 60 - 70% informácií poskytujeme
prostredníctvom internetového vyhľadávania.
Stredisko európskych informácií navštívilo 182 používateľov. Pracovník strediska priebežne
poskytuje používateľom konzultácie a informácie z problematiky Rady Európy a Európskej únie.
4.2.1.3

Ukazovateľ
Spracované rešerše spolu
Z toho : automatizované
klasické
Informácie
Exkurzie
- počet účastníkov exkurzií

S 2002
5.656
5.655
1
1.589
151
2.722

S 2003
5.045
5.035
10
2.109
156
2.787

Plán 2004
4.402
4.400
2
1.500
150
2.700
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4.2.2 Absenčné služby
4.2.2.1 Požičovňa kníh
- Z kvantitatívneho hľadiska sa podarilo dosiahnuť vyššie výkony oproti roku 2002.
Absenčných výpožičiek bolo realizovaných 142.521 , čo je o 14.089 viac ako v roku 2002.
Zvyšoval sa podiel automatizovane realizovaných výpožičiek. Z celkového počtu absenčných
výpožičiek predstavujú klasicky realizované už len 1,7 %. Postupne sa zvyšuje počet emailom realizovaných žiadaniek a predĺžení výpožičnej lehoty. V roku 2003 bolo
zaevidovaných spolu 867 takýchto požiadaviek, čo je o vyše 400 viac ako v roku
predchádzajúcom.
- V roku 2003 bolo zaregistrovaných spolu 8.276 používateľov, čo je o 542 viac ako v roku
2002. V súlade so Zákonom č.428/02 Z.z. o ochrane osobných údajov pracovníčky požičovne
vymazávali rodné čísla používateľov z prihlášok a databázy používateľov a vymieňali ich za
iný typ identifikačného čísla potrebného pre prácu automatizovaného systému
- Používateľom bolo zaslaných 3.565 druhých, 665 riaditeľských a 59 predžalobných upomienok.
Upomienky sa realizujú takmer 100 % ako automatizovaný výstup. Na požiadanie sme
u niektorých používateľov aj upomínanie realizovali e-mailom (spolu bolo odoslaných 1.166 emailových správ a upomienok). Používatelia aj knižnica takúto formu upomínania za
prekročenie výpožičnej lehoty hodnotí pozitívne.
- Ochrana knižničného fondu bola realizovaná aj formou väzby a preväzby poškodených
dokumentov. Do reprografickej dielne bolo odovzdaných na opravu 983 dokumentov.
Používatelia stratili a v zmysle internej smernice nahradili 56 dokumentov, čo je o 26 menej
ako v roku 2002.
4.2.2.2 Knižničné sklady
- Okrem pravidelného realizovania požiadaviek používateľov na absenčné a prezenčné
výpožičky, zakladanie vrátených a nových dokumentov, nápor na prácu v knižničných skladoch
predstavovali intenzívne práce na komplexnej revízii knižničného fondu.
- Na retrokonverziu a spracovávanie záznamov o exemplári pripravili pracovníci skladov pre
oddelenie fondov 2.668 zv. kníh a pre oddelenie prezenčných služieb 9.075 zv. viazaných
periodík. Sami skladníci označili čiarovými kódmi a spracovali záznam o 2.166 exemplároch
kníh.
- Do novovytvorenej univerzálnej študovne v zrekonštruovaných priestoroch boli umiestnené
výberovo tituly kníh tzv. prezenčný exemplár a v záznamoch o exemplároch v databáze sa
urobila zmena lokácie.
4.2.3 Prezenčné služby
Komplex prezenčných výpožičných služieb knižnica zabezpečuje pre svojich používateľov
v 14 špecializovaných študovniach, ktoré sú organizačne začlenené do oddelenia prezenčných
služieb a do oddelenia bibliografie. Používatelia majú v študovniach k dispozícii okolo 15.000
dokumentov, vyše 1000 titulov periodík vo voľnom výbere a 186 študijných miest. V roku 2003
bolo uskutočnených 211.086 prezenčných výpožičiek a študovne v priebehu roka navštívilo 45.618
návštevníkov.
Prezenčné služby sme v roku 2003 skvalitnili :
- sprístupnením zrekonštruovaných priestorov podkrovia v ktorých boli zriadené univerzálna
študovňa, študovňa odborných periodík a študovňa elektronických informačných zdrojov
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-

v bývalých priestoroch študovne odborných periodík na 1. poschodí bola zriadená študovňa
viazaných periodík.
v študovni špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov sme na základe dohody
s Úradom priemyselného vlastníctva vytvorili informačné stredisko patentových informácií
fondy študovní sme pravidelne dopĺňali novými dokumentami, alebo aktualizovali tituly
novými vydaniami
poskytovali sme kopírovacie služby z fondu študovní
študovňa odborných periodík realizovala cirkulačnú výpožičnú službu zahraničných periodík
pre inštitucionálnych používateľov knižnice
v študovni elektronických periodík a kníh majú používatelia k dispozícii personálny počítač na
prepisovanie a tlač vlastných textov. Túto službu využívajú predovšetkým študenti stredných
a vysokých škôl na prepis svojich ročníkových, seminárnych a diplomových prác.

Študovňa
Univerzálna študovňa
Štud.elektr. inf. zdrojov
Študovňa odborných periodík
Štud. elektron. periodík a kníh
Multimediálna študovňa
Študovňa viazaných period.
Čitáreň periodík
Štud. hudobnin. a AV dokum.
Nemecká študovňa
Štud. špec. techn. a legisl. dok.
Bibliografická študovňa
Štud. knihovníckej literatúry
Štud. historických fondov
Geologická študovňa

Návštevníci
S 2002
10.423
8.489
713
3.703
6.932
5.243
3.690
2.313
408
45
30
27

S 2003
12.686
5.757
4.748
318
1.640
4.942
5.894
3.619
3.510
1.871
513
29
69
22

Výpožičky
S 2002
73.126
67.958
47.212
9.865
13.800
9.269
2.696
55
44

S 2003
86.620
27.531
24.661
39.141
6.011
15.707
9.093
1.867
70
337
48

Tabuľka poskytuje prehľad o výkonoch v jednotlivých študovniach a odrážajú sa v nej
zmeny v štruktúre študovní. Priestorovými zmenami sa zvýšil počet návštevníkov aj používateľov
v univerzálnej študovni, študovňa odborných periodík sa rozdelila na študovňu s bežným ročníkom
a študovňu viazaných periodík. V študovni elektronických informačných zdrojov, elektronických
periodík a kníh a multimediálnej študovni sa poskytuje prístup do elektronických databáz (Slovenská
národná bibliografia, Česká národná bibliografia, EBSCO databázy, pedagogickú databázu, prístup
do konzorciálnej databázy LINK –Springer Verlag, poskytujú sa informácie z internetu). V týchto
študovniach sa neposkytujú výpožičky, ale informácie z elektronických zdrojov. V študovni
špeciálnych technických a legislativnych dokumentov sprístupňujeme používateľom databázy
európskych patentových spisov ESPACE a JASPI.
Pokles počtu návštevníkov aj výpožičiek zaznamenala študovňa hudobnín a audiovizuálnych
dokumentov. Je to spôsobené poklesom záujmu verejnosti o tento druh dokumentov, ale aj z dôvodu,
že študovňa bola umiestnená mimo hlavnej budovy knižnice. Za účelom udržania počtu výpožičiek
aj čitateľov v tejto študovni bola koncom roku 2003 študovňa premiestnená do hlavnej budovy
knižnice.
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Nemecká študovňa realizuje svoju činnosť na základe dohody o spolupráci s Goetheho
inštitútom Inter Nationes v Mníchove a v rámci nej rozvíja svoju činnosť aj Regionálne vzdelávacie
centrum nemeckého jazyka a literatúry, ktoré financuje Nadácia R. Boscha v Stuttgarte.
4.2.4 Reprografické služby
Oddelenie reprografických služieb v roku 2003 pokračovalo v náväznosti na predchádzajúce
obdobie vo všetkých plánovaných oblastiach a ukazovateľoch.
Oblasti činnosti a výkonov oddelenia:
- fotokopírovacie práce (interné, externé)
- knižná väzba a knihárske práce (interné, externé)
- výstavnícka činnosť, organizovanie a zabezpečovanie výstav
- iné práce
V závere roka sa zlepšil technický stav na úseku fotokopírovania zakúpením farebného
kopírovacieho stroja.
Oddelenie plní v rámci celej knižnice úlohy súvisiace so zabezpečovaním výstavníckej
činnosti a organizovaním výstav v priestoroch knižnice. V roku 2003 bolo celkom uskutočnených 18
výstav. Ich súpis je uvedený v prílohe č. 2.
Ukazovateľ
Fotokópie – pre používateľov
- pre potrebu knižnice
Knižná väzba – pre používateľov
- pre potreby knižnice
Knižná väzba - tvrdá
- mäkká
Iné knihárske práce

S 2002
51.238
82.783
73
2.377
1.611
839
96.651

S 2003
50.111
73.760
48
3.366
1.462
1.904
92.646
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4.3 Bibliografická činnosť
Bibliografická činnosť bola zameraná predovšetkým na plnenie úloh v oblasti
bibliograficko–informačnej, dokumentačnej, edičnej a výskumnej. K bibliografickému oddeleniu sú
organizačne pričlenené 4 študovne (bibliografická, historických fondov, knihovníckej literatúry
a geologickej literatúry). Bibliografické oddelenie má v správe aj historický knižničný fond, odborne
ho spracováva do databázy VTLS. Pripravuje návrhy na reštaurovanie a očistu fondu a posudzuje
návrhy na doplnenie knižničného fondu titulmi patriacimi do historického fondu.
4.3.1 Celoštátne a nadregionálne úlohy:
- Na základe dohody so Slovenskou národnou knižnicou participujeme na budovaní slovenskej
národnej bibliografie – série články excerpovaním zborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu
a ekológie. V roku 2003 sme do databázy zaslali 388 záznamov analytických rozpisov
príspevkov zo zborníkov v elektronickej verzii.
- V rámci plnenia úloh ústredného špecializovaného a koordinačného pracoviska s tematikou
národného odboja a SNP na Slovensku sme :
- koordinovali vydávanie monografických a periodických bibliografických súpisov
s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku
- zúčastňovali sme sa zasadnutí Koordinačnej rady pre slovenskú národnú bibliografiu
- spracovali sme plán a vyhodnotenie celoslovenskej bibliografickej činnosti v špecializácii
národný odboj a SNP na Slovensku
- zostavili sme výberovú bibliografiu a zborník príspevkov zo slávnostného seminára pod
názvom Historické výročia Slovenskej národnej rady – Slovenská národná rada 1848 –
1918 – 1943 – 1993
- zorganizovali sme celoslovenský seminár Historické výročia Slovenskej národnej rady, pod
záštitou Pavla Hrušovského, predsedu NR SR a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.
Na seminári za zúčastnili najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky – Rudolf Schuster,
prezident SR, Pavol Hrušovský, predseda NR SR, ex-predsedovia SNR a NR SR od roku
1989, poslanci NR SR a i. S odbornými príspevkami vystúpili riaditeľ Ústavu politických
vied SAV v Bratislave, odborní pracovníci Historického ústavu SAV v Bratislave, MK SR
a iní.
- kooperujeme na budovaní bázy dát Pedagogický bibliografický spravodajca – séria články na
základe dohody so Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave.
- excerpovali sme vybrané tituly periodík pedagogicky zameraných z fondu ŠVK Banská
Bystrica, spracovávali ich v systéme a CDS/ISIS a zasielali štvrťročne do Slovenskej
pedagogickej knižnice – 93 bibl. záznamov. Knižnica mala zastúpenie v Komisii pre tvorbu
článkovej databázy PBS.
4.3.2 Regionálne úlohy
- Budovali sme článkovú bázu dát mesta Banská Bystrica od r. 1918 – 2000.
Vytvorili sme programové a technické prostriedky na ukladanie záznamov tejto článkovej
databázy do systému VTLS
- retrospektívne sme ukladali bibliografické záznamy vo formáte USMARC– 350
bibl. záznamov
- excerpovali sme periodiká a zborníky od r. 1918 s tematikou Banská Bystrica –
650 bibl. záznamov
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-

-

spracovali sme vydavateľský projekt prekladu monografie Emil Jurkovich: Monografia
kráľovského mesta Banská Bystrica, ako aktivitu knižnice k 750. výročiu udelenia mestských
práv Banskej Bystrici
listom o podporu projektu bol oslovený primátor mesta Banská Bystrica
uskutočnili sa pracovné stretnutia za účasti zástupcov mesta Banská Bystrica, ŠVK Banská
Bystrica a spoločnosti, ktorá sa podujala spolupracovať na vydaní monografie
preložených bolo 75 strán z maďarského originálu.

Ukazovateľ
Excerpované záznamy
- Banská Bystrica
- pedagogická databáza
- zborníky pre SNB

S 2002

S 2003

500
50
450

650
93
388

Pracovníčky bibliografického oddelenia spracovali na základe požiadaviek používateľov 10
rešerší z klasických knižničných fondov.
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4.4 Výskumná činnosť a teoretická činnosť
Vedecko-výskumná činnosť vychádzala z dlhodobých úloh formulovaných v celoštátnych
výskumných úlohách „Dejiny knižnej kultúry na Slovensku“ a program Slovenskej národnej
retrospektívnej bibliografie. Na plnení týchto úloh sa podieľa oddelenie bibliografie.
- Ukončili sme práce na čiastkovej výskumnej úlohe Slovacikálne tlače 18. a 19. stor. na
území mesta Banská Bystrica. Výstupom z výskumnej úlohy bol edičný titul Bibliothecae
Slovacae Neosolienses. Začiatkom roku 2004 sa uskutoční verejná prezentácia výsledkov
výskumu.
- Začali sme realizovať práce na čiastkovej výskumnej úlohe Tlače 16. storočia na území
mesta Banská Bystrica.
Ústavné výskumné úlohy boli zamerané na :
- výskum a bibliografické spracovanie Seminárnej knižnice Rímskokatolíckeho biskupského
úradu v Banskej Bystrici, ktorú má knižnica v správe,
- výskum historického knižničného fondu, ktorý je vo vlastníctve ŠVK Banská Bystrica
V rámci ochrany historického knižného fondu sme v roku 2003 spracovali projekt s názvom
Záchrana tlačí 16. storočia Seminárnej knižnice Rímsko-katolíckeho biskupského úradu v Banskej
Bystrici. Od Nadácie otvorenej spoločnosti sme získali finančné prostriedky vo výške 30.000.- Sk,
ktoré sme použili na zreštaurovanie historickej tlače Novi Testamenti catholica, expositio
Ecclesiastica...(Genovae, 1563).
Ukazovateľ
Spracované záznamy
- seminárna knižnica
- tlače 16. stor. na území BB
- tlače 18. a 19. stor. na území BB

S 2002

S 2003

471
2.200

801
27
136
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4.5 Edičná činnosť
V roku 2003 boli v knižnici spracované a vydané publikácie :
-

-

Šovčíková, Darina : Dejiny školských knižníc na Slovensku. Zborník zo seminára
Hrúzová, M. – Šváčová, s. – Fedorová, I. : Slovenská národná rada 1848-1919-1943-1993.
Výberová bibliografia
Lauková, O. : Stanislav Ondrejka. Personálna bibliografia
Michalička V. : Ján Mikleš. Personálna bibliografia
Meleková, M. : Nové trendy v poskytovaní elektronických informačných služieb
v knižniciach. Zborník zo seminára, uverejnený v elektronickej podobe na www stránke
knižnice
Nagy, I. : Bibliothecae Slovacae Neosolienses. Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území
mesta Banská Bystrica
Vranová, J. – Durdiaková, T. : Zoznam dochádzajúcich a objednaných periodík do ŠVK
v Banskej Bystrici v roku 2003.
Črepová, G. : Hudobniny vo fonde ŠVK. Skladby pre gitaru. Zväzkový katalóg knižnice.
Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice. 4 čísla
Žáčiková, L. : Zborník interných smerníc, zásad a predpisov platných v ŠVK v Banskej
Bystrici. Interný materiál.

Za edičný titul Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice v rokoch 1255 – 2000, ktorý knižnica
vydala v roku 2002 získali jeho zostavovateľky Mgr. Mária Némethová a Anna Klimová
a samozrejme knižnica prémiu Jozefa Miloslava Hurbana v kategórii pôvodných slovesných
biografických diel, ktorú každoročne udeľuje Národný biografický ústav SNK.
Publikácia Slovenská národná rada 1848-1918-1943-1993 vyšla s finančným prispením
Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.
Za účelom lepšej orientácie vo fondoch a službách knižnice sme spracovali a vydali
Príručku pre používateľov a návštevníkov knižnice.
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4.6 Automatizácia a internetizácia
Činnosti na zabezpečenie prevádzky knižnično-informačných technológií, ako sú správa
serverov, operačných systémov, relačnej databázy, systému VTLS, zálohovanie vykonáva oddelenie
informačných technológií. Zabezpečovali sme chod počítačov a lokálnej počítačovej siete, údržbu a
aktualizáciu programového vybavenia, inštalácie a reinštalácie, operátorské činnosti vo vzťahu k
ostatným oddeleniam:
- denné generovanie a tlač upomienok,
- tlač čiarových kódov – na knihy 59400, na periodiká 10800, na čitateľské preukazy 5886,
- extrakcia, spracovanie a tlač katalogizačných lístkov k 8744 bibliografickým záznamom,
- spracovanie a tlač prírastkového zoznamu – 5518 záznamov,
- inštalácie a pomoc s ekonomickým softvérom,
- úprava formulárov,
- tvorba prezentácií a premietanie cez datavideoprojektor na akciách v ŠVK,
- úprava a tlač rôznych pozvánok a letákov.
- aktualizovanie elektronických databáz ASPI, MDT, ČNB, SNB, ISIS.
Na konci roku 2003 sme mali prevádzke 3 servere, 1 hardvérový firewall, 103 osobných
počítačov (vrátane LHM), z toho 46 pre verejnosť a 57 pre pracovníkov. Prístup na Internet bol pre
verejnosť z 35 PC, pre zamestnancov zo 48 PC.
Mimoriadnou úlohou v roku 2003 bolo umiestnenie a nainštalovanie výpočtovej techniky
v novej študovni v podkroví, jej pripojenie do lokálnej počítačovej siete a sprístupnenie Internetu na
nových PC, skvalitnenie a zefektívnenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom na
Internete. Pripojenie LAN ŠVK do sietí GOVNET a SANET. V rámci projektu metropolitnej siete
SANET II - BBnet sme dobudovali prípojku k vysokorýchlostným optickým rozvodom ORANGEu
a zabezpečili pridelenie nových IP adries. Uzavreli sme zmluvu so združením SANET na
poskytovanie internetových služieb pre ŠVK cez optickú sieť a vypovedali zmluvu Eurowebu, a.s .
Zmenou poskytovateľa internetu sme ušetrili mesačne približne 7 tis. Sk a zvýšila sa prenosová
rýchlosť na 100Mbps (SANET) a 2Mbps (GOVNET).
K hlavným úlohám v roku 2003 patrilo aj premiestniť do nového racku koncové zapojenia LAN,
svitchov a výmena patch panelov, úloha bola splnená v termíne.
Vyriešili sme tlač prírastkových zoznamov noriem, patentov a ostatných špeciálnych druhov
dokumentov zo systému VTLS.
Iné úlohy v roku 2003
Na zabezpečenie publikačných úloh bibliografického oddelenia sme zabezpečili export
záznamov historického fondu zo systému VTLS, vytvorili sme program na ich úpravu v programe
Microsoft Word, spracovanie registrov a pripravili sme ich ako podklad pre tlač edičného titulu.
Odstránili sme obsah testovacej databázy VTLS (záznamy o knižných dokumentoch) a pripravili
na testovanie pre záznamy o článkovej bibliografie.
Pedagogickú databázu sme nainštalovali na počítače pre verejnosť a zaktualizovali v nej všetky
záznamy zaslané z Bratislavy. Po obdržaní nových záznamov databázu pravidelne aktualizujeme.
V on-line katalógu sme zmenili poradie zobrazovania obrazoviek, ako prvá po vyhľadaní je
obrazovka s informáciou o dostupnosti dokumentu. Opravili zobrazovanie diakritiky, vytvorili
slovenské nápisy pod ikonami.
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Vypracovali sme technické požiadavky na verejné obstarávanie datavideoprojektora, deviatich
osobných počítačov, dvoch mediakonvertorov, zrealizovali ich nákup, umiestnenie a inštaláciu.
Zakúpili sme hardvérový firewall v hodnote 14.tis, Sk na ochranu lokálnej počítačovej siete.
Vypracovali sme plán a rozpočet na premiestnenie koncových LAN zapojení, patch panelov
a switchov do nového racku.
Ostatné a súvisiace úlohy
- Pripravili sme do tlače štyri čísla Knižničných novín.
- V súvislosti s otvorením nových študovní v podkroví a s reorganizáciou ostatných študovní sme
vytvorili niekoľko nových www stránok a vymenili obsah stránok pôvodných študovní.
Pravidelne aktualizujeme a dopĺňame www stránky.
- Informácie o dianí v knižnici pravidelne aktualizujeme aj v informačnom paneli s dotykovou
obrazovkou umiestnenom v átriu knižnice.
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4.7 Múzejná činnosť
Prieskum, akvizícia
Odborní zamestnanci navštívili dokumentované inštitúcie, osobnosti realizovali
prieskumné aktivity v lokalitách: Banská Bystrica, Brezno, Horná Lehota, Zvolen, Zvolenská
Slatina, Hrušov, Detva, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Martin, Lučenec, Turíčky, Bojnice,
Oravská Polhora, Stupava, Hronský Beňadik, Bratislava.
Akvizícia bola zameraná na doplnenie zbierkového fondu s osobitným zreteľom na osobnosti
hudobného, literárneho a umenia, na doplnenie fondov inštitúcií v Banskej Bystrici a regióne so
zameraním na literárnu, hudobnú, divadelnú kultúru a folklór (školy, divadlá, umelecké telesá a ich
produkcia – koncerty, premiéry, festivaly a i.). Doplnili sme dokumentáciu výrobcov ľudových
hudobných nástrojov L. Libicu, M. Fiľu, A. Králika, J. Seleckého, J. Krnáča, A. Baláža, M.
Katreniaka a D. Šúra a Majera, získali sme gajdy od T. Koblíčka, F. Skurčáka, J. Dufeka, R.
Trnovca a L. Koblíčka. Významná bola akvizícia hudobných autografov skladieb hudobného
skladateľa, pedagóga a dirigenta V. Didiho, akvizícia hudobných autografov a výtvarných prejavov
od skladateľa a pedagóga J. Iršaia, predmetov súvisiacich so životom a tvorbou skladateľa
a pedagóga V. Gajdoša, osobných predmetov z pozostalosti hudobného skladateľa T. Andrašovana.
Významná bola akvizícia predmetov a dokumentov súvisiacich so životom a tvorbou literátov P.
Hrúza, N. Hosťoveckej, E. Podlipnej, P. Kováčika, I. Plintoviča, L. Ťažkého, Š. Žáryho a mnohých
ďalších. Fonotéka bola doplnená o hudobné nosiče z rozličnývh žánrových oblasti a do knižničného
fondu pribudli novinky autorov spätých s regiónom Banskej Bystrice. Zbierkový fond múzea
z oblasti bábkarstva sme doplnili o 360 jd /492 ks dokumentov a vzácnych historických i súčasných
scénografických artefaktov. Vďaka účelovej dotácii Ministerstva kultúry SR sme mohli vysoko
prekročiť a skvalitniť plán akvizičnej činnosti. Celkove sme zbierkový fond múzea doplnili o 1061
jd/ 1197 ks
Výskum
Kurátori múzea pracovali na 5 dlhodobých ústavných úlohách.
- Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku
prieskum a dokumentáciu evidovaných javov, akvizícia hudobných nástrojov.
- Folklorizmus v okrese Banská Bystrica v 20. storočí
spracovanie výstupu v podobe edičného titulu Krátky slovník folklorizmu v okrese Banská
Bystrica v 20. storočí so 780 heslami.
- Hudobná kultúra Banskej Bystrice
spracovanie čiastkového výstupu - štúdie o osobnosti mestského trubača A. J. Hiraya (17701842) pre revue Slovenská hudba č.3-4/2003.
- Problém emancipácie v korešpondencii J. G. Tajovského a Hany Gregorovej
porovnávacie štúdium a verifikácia bohatej korešpondencie, konzultácie s dcérou spisovateľov
p. Dagmar Prášilovou
- Tradície bábkarstva na strednom Slovensku
akvizícia zbierok a doplnenie dokumentačnej databázy, výstupom bolo podujatie na pôde
múzea venované manželom Dušovcom, významným slovenským bábkárom
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Referáty, príspevky, moderovanie na konferenciách, štúdie a príspevky v odbornej a vedeckej
tlači:
- odborné podujatie:
Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom regióne. Odborný seminár s
panelovou diskusiou v rámci Dní európskeho dedičstva v spolupráci s Pamiatkovým úradom Banská
Bystrica, 24.9.2003 v priestoroch expozície LHM.
- zamestnanci publikovali 13 odborných recenzií a 56 príspevkov v odbornej tlači, spracovali a
vydali 1 odborno-popularizačnú publikáciu, 1 zborník literárnych prác, 1 spevník zborových
skladieb.
Väčšie vedecké a odborné príspevky, edičné tituly a vystúpenia:
- M. Bárdiová: chairman na vedeckom seminári Ján Levoslava Bella - národovec a Európan
v Liptovskom Mikuláši 23.9.2003.
- M. Bárdiová: Ján Egry. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 6. Stuttgart:
Bärenreiter-Verlag, 2001, Spalt 126-127. ISBN 3-7618-1116-0 (Bärenretiter). ISBN
3-476-41015-3 (Metzler).
- M. Bárdiová: Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei. Gregor Roletzký und
Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts in Banská Bystrica. In: Ed. B.Habla. Alta Musica. Band 24.
Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000. Tutzing: Hans Schneider,
2003, s.11-16. 526 s. ISSN 1433/5360. ISBN 3 7952 1127 1.
- M. Bárdiová: Poznámky k téme Hudba a astronómia. In: Gallová, M., zost.:Astronómia tradične a
netradične. Zborník zo seminára. Banská Bystrica: Krajská hvezdáreň, 2001, s.1322. (vydané v r .2003).
- J. Borguľová: Súkromné zbierky Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. In:
Pamiatky a múzeá, roč. 2003, č.3, s.42-45.
- J. Borguľová: Súkromné zbierky Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Referát na
odbornom seminári Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok
v Banskobystrickom regióne. In: ŠVK-LHM dňa 24.9.2003.
- J. Borguľová: Podpredseda SNR Laco Novomeský. Referát na seminári Historické výročia SNR
(1848-1993) v ŠVK dňa 20.11.2003.
- J. Borguľová: Prof. Milan Jurčo. Koncepcia a moderovanie odborného seminára. na katedre
slovenského jazyka FHV UMB, Banská Bystrica dňa 26.3.2003.
- I. Fudra:
Osobnosť Jána Levoslava Bellu. Referát na odbornom seminári v rámci Festivalu
zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici dňa 25.4.2003.
- I. Fudra:
Osobný fond J. L. Bellu v zbierkovom fonde ŠVK-LHM. Koreferát na vedeckom
seminári Ján Levoslava Bella - národovec a Európan v Liptovskom Mikuláši dňa
23.9.2003.
- Z. Troligová: Rodina Maróthyovcov v zbierkovom fonde ŠVK-LHM. Referát na seminári
Maróthyovci v dejinách Novohradu v Novohradskom múzeu v Lučenci dňa
10.10.2003.
- Z. Troligová: Zachované maľované divadelné opony na Slovensku so zreteľom na predoponu
z Tajova Nad Tatrou sa blýska zo zbierok LHM a jej záchranu. Referát na
odbornom seminári Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok
v Banskobystrickom regióne v ŠVK-LHM dňa 24.9.2003.
- S. Žabková: Seminár o sprístupňovaní múzeí zdravotne postihnutým. Recenzia. In: Múzeum,
roč.48, 2002, č.4, s.26-27.
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- S. Žabková :

Špecifiká múzejnej prezentácie ŠVK - Literárneho a hudobného múzea v Banskej
Bystrici. Koreferát na II. ročníku celoslovenského odborného seminára Múzeum
školou a hrou v Hronci, 30.9.-1.10.2003.

Odborné konzultácie, bádatelia, metodická práca:
- Odborní zamestnanci LHM poskytli v roku 2003 bádateľom konzultácie a výpožičky
zbierkových predmetov a študijných materiálov 335 x (na prezenčné štúdium sme vydali 874
jd/893 ks zbierok a 609 kníh, na výstavy iným inštitúciám 47 jd/55 ks zbierok a 59 kníh, 40
fotografií zbierkových predmetov bolo publikovaných v knihách a periodikách, ako aj ďalšie
fotografie z kultúrnych podujatí inštitúcie, mesta a regiónu z dokumentačného fondu LHM).
- Poskytli sme Slovenskej televízii odbornú pomoc pri príprave dokumentárneho filmu Literárne
prechádzky po stredoslovenskom kraji.
- Spracovali sme lektorský posudok na prácu Jana Lengová – Ľuboš Kačírek: Osobný fond J. L
.Bellu v zbierkach Mestského múzea v Bratislave a odborný posudok na projekt Minisalóny
a stretnutia 2004 pre Hudobnú úniu Bratislava.
Medzinárodná spolupráca
- s Dr. Olafom Berstenglom z Drážďan, Ninou Malíkovou z časopisu Loutkař Praha a s
teatrologičkou Dr. Milenou Cesnakovou – Michalcovou z Prahy pri prezentácii bábkarských
scénografík manželov Dušovcov z Banskej Bystrice a pri výskume a dokumentácii bábkarskej
kultúry v strednej Európe,
- s Doc.Miladou Pískovou zo Slezskej univerzity Opava pri poskytovaní zbierkového fondu
múzea pre jej bádateľské a vedecké účely a pri propagácii slovenskej literatúry v Čechách,
- s Juanom Carlosom Moreno z Barcelony, majiteľom vydavateľstva Amadeus a vydavateľom
rovnomenného hudobného časopisu pri propagácii slovenskej hudby v Španielsku
prostredníctvom zbierkového fondu, výsledkov výskumu a príspevkov kurátorov múzea,
- s pani Líviou Kammelovou z Hagenu (BRD) pri výskume a dokumentácii skladateľa Jána
Móryho a jeho vzťahov s vydavateľstvami, hudobnými divadlami a osobnosťami v rámci
strednej Európy,
- so spoločnosťou Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik do
sídlom v Grazi (A) pri výskume a prezentácii slovenskej dychovej hudby v Európe.
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Publikačná činnosť pracovníkov LHM
plán príspevkov na rok 2003: 60
Druh

rok 2002
počet
titulov
02
01
07
14
40
36
100

Monografie
Zborníky
Štúdie, referáty
Recenzie
Články v odbornej tlači
Články v populariz. tlači
Spolu:

rok 2003
počet titulov
04
01
03
13
56
5
82

Príspevky (vlastné)
v rozhlase
v televízii

09
04

16
25

Propagácia múzea (vl. príspevky)
v tlači
v rozhlase
v televízii

78
07
04

37
15
23

Propagácia múzea (cudzí autori)
v tlači
rozhlase
televízii

98
35
01

77
8
8

Správa, evidencia a ochrana zbierok
Všetky novozískané zbierky boli zapísané v Registračnej knihe. Komisia pre tvorbu zbierok
(KTZ) zasadala 5 x. Celkom bolo za rok 2003 predložených a schválených: 1061 jd / 1197 ks
zbierok. Zasadnutia Kategorizačnej komisie (KTK) sa uskutočnili 9x a celkovo bolo
skategorizovaných 1835jd / 1971ks zbierkových predmetov z literatúry a hudby.

Rok

2002

Akvizícia zbierok
2003
2002
2003

2002

2003

Odbor

prír. č.

prír. č.

jd.

jd.

ks

ks

Hudba

203

250

203

250

223

251

Literatúra

165

758

165

764

166

899

Knižnica-liter. zbierky

33

38

33

38

33

38

Knižnica-hud. zbierky

60

9

60

9

60

9

Súčet

461

1055

461

1061

482

1197
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druh čísla
Hudba
Literatúra
Súčet

pr.č.
164
531
695

Akvizícia zbierok v roku 2003 z hľadiska spôsobu získania
Kúpa
Dar
Vl. činnosť
Prevod
ev.č. ks pr.č. ev.č. ks pr.č. ev.č. kd pr.č. ev.č. ks
164 165 11
11 11 78
78 78 6
6
6
531 663 176 182 185 89
89 89
695 828 187 193 196 167 167 167 6
6
6

Všetky zbierky spolu
k 31.12.2003

Stav všetkých zbierkových predmetov
z hľadiska evidencie k 31.12.2003
V knihách prírastkov zaevidované
prír.č.
evid.č.
30022
34311

Cena
zb.kúpou
115312,145530,50
260842,50

kusov
50632

Druhostupňová evidencia zbierok
V roku 2003 bolo druhostupňovo spracovaných 622 jd / 843 ks zbierkových predmetov (plán
na rok 2003: 800 jd) Plán bol splnený čiastočne vzhľadom k veľkému množstvu úloh spojených so
sťahovaním múzea, ktoré bolo potrebné zabezpečiť v 1. polroku roka.
Ochrana zbierok a dokumentácia
Zbierky získané v roku 2003 boli uložené v depozitári a ústavnej knižnici, priebežne sa im
prideľovali signatúry uloženia. Fond iných predmetov bol prvostupňovo spracovaný v prírastkových
knihách PM v počte 84 jd / 85 ks. V depozitároch a knižnici v súvislosti so sťahovaním fondov do
nových priestorov kustódky zabezpečili ich vyčistenie, balenie a bezpečný prevoz. Podľa
požiadaviek kurátorov a bádateľov zabezpečovali príjem a výdaj zbierok
a kníh. Revízia
zbierkového fondu pokračovala v podskupine 3/02 - plagáty v počte 222 jd/ 302 ks. M. Lásková
spracovala rešerš pre Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave zo zbierok LHM týkajúcich sa
školskej a pedagogickej činnosti - 209 položiek, M. Tomaščíková spracovala knižné zbierky z tejto
oblasti. Okrem toho vykonávala spracovanie kníh knižničným spôsobom (201 ks), druhostupňovú
evidenciu knižných zbierok V Červený uskutočnil konzervovanie 20 ks zbierkových predmetov exponátov v súvislosti s reinštaláciou expozície Múzeum – domov múz. Plán fotodokumentácie
zbierok nebol splnený z dôvodu jeho úloh pri sťahovaní múzea a expozície, avšak pre bádateľov
a publikačné účely vyhotovil 180 skenovaných obrazových záberov. Z kultúrnych podujatí múzea,
mesta a regiónu vyhotovil V. Červený fotodokumentáciu v počte 831 neg / 223 poz. a ostatní
odborní zamestnanci múzea ďalších 500 záberov.
Z podujatí a výstav LHM sme zhromažďovali propagačné a dokumentačné materiály,
zdokumentovali 18 podujatí vlastných a uskutočnených v spolupráci s inými inštitúciami. Viedli
presnú evidenciu uskutočnených podujatí, výstav a edičnej činnosti LHM. Evidovali publikačnú
činnosť pracovníkov LHM i iných autorov o múzeu. Kurátori pokračovali v dokumentácii tvorivých
osobností, umeleckých telies a inštitúcií, súborov a podujatí. Evidenciu spracovávali aj na
evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, prostredníctvom fotografií, audio - a
videozáznamov. Za rok 2003 sme natočili videozáznamy - 81 v trvaní 160 hod. Pre bádateľské
a kultúrnoprezentačné účely sme realizovali z fondov múzea videokopírovanie 104 x / 229 hod.
Audiodokumentáciu sme uskutočnili 19 x v trvaní 18, 5 hod. Zabezpečovali sme ozvučovanie
podujatí a ich prístrojové vybavenie podľa potreby (na akcie LHM a ŠVK). Dokumentovali sme
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činnosť v rámci amatérskeho filmu v regióne v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým
strediskom v Banskej Bystrici.
Prezentačná činnosť. Expozície
- Expozícia J. G. Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove
Expozícia Jozefa Murgaša v Tajove
Okrem zabezpečenia lektorskej činnosti sme v spolupráci so Stredoslovenským múzeom uskutočnili
revíziu zbierkových predmetov. Celkom bolo zrevidovaných 567 jd / 657 ks zbierok.
- Expozícia Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
Prevádzka a propagácia expozície bola priebežne zabezpečená. Uskutočnili sme fyzickú revíziu
múzejných zbierok v expozícii. Skontrolovaných bolo 79 jd / 80 ks zbier. predmetov (v toho 13
jd/13 ks PM) a osobná knižnica P. Tonkoviča v počte 1480 kníh a periodík. Získali sme trojrozmerné
predmety z národopisnej časti expozície v počte 6 ks do zbierkového fondu LHM.
- Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
Expozícia v Grossmannovom dome bola doplnená a zvukové nahrávky hudobných nástrojov na
edukačné účely.
- Expozícia Múzeum – domov múz
Vo februári 2003 sa začala demontáž expozície vo výstavných priestoroch na Lazovnej ul. č. 44. a
podľa koncepcie nového priestorového členenia sme uskutočnili reinštaláciu expozície
v zrekonštruovaných priestoroch. 22. apríla 2003 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie expozície
Múzeum-domov múz v podkroví ŠVK na Lazovnej ul. č. 9. Expozícia už od počiatku svojho
sprístupnenia zaznamenala ohlas v radoch širokej verejnosti a od jej sprístupnenia v nových
priestoroch ju navštívilo viacero školských výprav zo Slovenska, ale aj zahraničných návštevníkov.
Uskutočnili sme fyzickú revíziu v expozícii Múzeum-domov múz.
Návštevnosť v expozíciách
ROK:
Druh:
Expozície v
Tajove- PD JGT
a PI J. Murgaša
PI Pavla
Tonkoviča v
Podkoniciach
Múzeum –
domov múz
Ľudové hudobné
nástroje na
Slovensku
SPOLU:

2002
Škols.
výpr.
7300

2003
Škols.
výpr.
7890

2002 2003
Iné
Iné
výpr. výpr.
376 566

2002
Jednotlivci
232

2003
Jednot–
livci
242

2002
Cudzinci
87

2003
Cudzinci
184

2002
SPOLU

2003
SPOLU

7995

8882

50

30

30

30

10

20

10

10

100

90

2500

2600

1120

500

900

857

80

120

4600

4077

800

500

200

200

170

100

70

45

1240

845

1312

1 219

247

359

13935

13 894

10650 11 020 1726 1 296
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Výstavy
- Ján Levoslav Bella - 160. výročie narodenia
Scenár: Mgr. Igor Fudra, výtvarno-technické riešenie a realizácia: Vladimír Červený. Átrium ŠVK
22.10.- 6.11.2003, návštevnosť: 3300.
- Štefan Žáry - 85. narodeniny
Scenár: Mgr.Zlata Troligová, výtvarno-techické riešenie a realizácia: Vladimír Červený. Átrium
ŠVK 18.12.2003- 13.1.2004. (návštevnosť bude započítaná do r. 2004).
- Básnik a jeho mesto (Mikuláš Kováč) -časť výstavy bola počas roka inštalovaná v pobočkách
Verejnej knižnice Mikuláša Kováča.
Popularizačná prezentácia
Špecializované vyučovacie hodiny v múzeu sa uskutočnili podľa požiadaviek škôl (12 hod. pre 276
študentov):
31.03.2003 - Regionálni spisovatelia - Mgr. Z.Troligová
06.05.2003 - Ľudo Ondrejov a František Švantner- Mgr. Z. Troligová
25.06.2003 - Regionálni spisovatelia - Mgr. Z.Troligová
27.05.2003 - Matej Bel a jeho Notitia- Mgr. M.Lásková
10.06.2003 - Regionálni spisovatelia - Mgr. Z.Troligová
10.06.2003 - Matej Bel a jeho Notitia- Mgr. M.Lásková
25.09.2003 - Regionálni spisovatelia - Mgr. Z.Troligová
16.10.2003 - Martin Rázus- Mgr. Z.Troligová
23.10.2003 - Regionálni spisovatelia - Mgr. Z.Troligová
14.11.2003 - Andrej Sládkovič - Mgr. Z.Troligová
27.11.2003 - Andrej Sládkovič - život a dielo - Mgr. Z.Troligová
27.11.2003 - Andrej Sládkovič - život a dielo - Mgr. Z.Troligová
Čajové party z dôvodu sťahovania múzea boli realizované len v druhom polroku.
18.11.2003 – Dr.Viera Hegerová, v priestoroch expozície Múzeum-domov múz
24.11.2003 - Štefan Žáry, v Klube dôchodcov Harmónia
Vlastivedné prechádzky po evanjelickom cintoríne pri hroboch významných dejateľov sa
uskutočňovali podľa požiadania, celkove 4-x pre 143 návštevníkov
Podujatia so zameraním na environmentálnu výchovu s využitím expozície Múzeum - domov múz
a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Obľúbený je najmä Bábkarsky salón, ktorý navštívilo
viacero škôl - Obchodná akadémia pre telesne postihnutú mládež, deti zo špeciálnej triedy
s viacnásobným postihnutím pri ZŠ Magurskej.
Prednášková činnosť pre verejnosť s využitím zbierkového fondu múzea sa realizovala podľa
plánu a požiadania iných inštitúcií v priestoroch expozície Múzeum – domov múz:
22.05.2003 – Musikikongraphie in der Lutherbibel - PhDr. M. Bárdiová - prednáška pre Jazykovú
školu RK Centrum Universa (v nem.jazyku).
03.06.2003 - Kapitoly z literárnej histórie Banskej Bystrice so zameraním na osobnosť Mikuláša
Kováča - PaedDr. Jana Borguľová, v rámci metodického dňa pre učiteľov SJaL v spolupráci
s Metodickým centrom Banská Bystrica.
02.12.2003 - Hudobní skladatelia slovenskej národnej hudby - PhDr. M. Bárdiová pre študentov
katedry hudby FHV UMB.
Umelecké a kultúrne podujatia venované významným osobnostiam, inštitúciám a udalostiam s
prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali priebežne
13.08.2003 - Bábky s vdýchnutou dušou (životné jubileá manželov Dušovcov)
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LHM sa podieľalo na príprave podujatí v rámci cyklu Osobnosti:
03.03.2003 - Erika Podlipná, stretnutie pri príležitosti životného jubilea
06.10.2003 - Ivan Plintovič, vysokoškolský pedagóg, literárny teoretik, esejista (nedožité
80.narodeniny)
27.10.2003 - Rudolf Schuster
01.12.2003 - Zlata Solivajsová, spisovateľka
Prezentácie vydavateľstiev:
16.06.2003 - spoluorganizácia na prezentácii časopisu Bystrický permon v ŠVK,
10.12.2003 - Prezentácia vydavateľstva Slovenský spisovateľ a.s. a knihy Petra Kováčika Svätý
z Handľov (životopisný román o Jozefovi Dekretovi Matejovie)
Cyklické podujatia
VII. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 24.- 28. 3. 2003 v spolupráci
so Spolkom slovenských spisovateľov, Mestom Banská Bystrica, Verejnou knižnicou Mikuláša
Kováča, Univerzitou Mateja Bela a ďalšími kultúrnymi inštitúciami mesta.
LHM v rámci festivalu zabezpečilo nasledovné akcie:
24.03.2003 - Beseda so spisovateľom Drahoslavom Machalom a prezentácia vydavateľstva Perfekt,
Spoločenská sála ŠVK
25.03.2003 - Beseda so spisovateľom Jánom Beňom - 2x, VK MK- pobočka ZŠ Tatranská
a Moskovská
25.03.2003 - Prezentácia diela Prof. Milana Jurču, UMB-FHV
27.03.2003 - Prezentácia kníh vo vydavateľstve IKAR - výber z ľúbostnej poézie moderných
slovenských básnikov.
Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí boli realizované v dňoch 18.- 28. mája
2003
18.-19. 5. 2003 - bezplatný vstup do všetkých múzejných expozícií,
19. 5. 2003 - beseda so spisovateľom Dušanom Mikolajom, Univerzálna študovňa - Pri komíne
22.05.2003 - stretnutie literárneho klubu Litera 2
26.05.2003 - Emily: Blízki, a predsa vzdialení - prezentácia prozaického debutu, v expozícii
Múzeum - domov múz
28.05.2003 - Stretnutie s opernou speváčkou Dagmar Rohovou - Boksovou, Spoločenská sála ŠVK.
Služby pre návštevníkov múzea (lektorovanie, informácie, predaj propagačných materiálov,
výpožičky a pod.) zabezpečovali všetci odborní zamestnanci. Informácie o službách a podujatiach
ŠVK- LHM boli zverejňované v kultúrnom spravodaji mesta a aj na internetových stránkach
www.svkbb.sk a www.muzeum.sk. Okrem vlastných podujatí sa LHM podieľalo na spoluorganizácii
rôznych iných akcií v rámci ŠVK i s partnerskými kultúrnymi inštitúciami mesta.
Významným podujatím, ku ktorému prispelo LHM, bol 25.ročník festivalu zborového spevu Viliama
Figuša Bystrého so zahraničnou účasťou. V rámci neho sa múzeum 25.4.2003 podieľalo
prednáškou I. Fudru o J. L. Bellovi, spoluúčasťou na pietnej spomienke pri hrobe V. F. Bystrého,
ako aj na vydaní spevníka V. F. Bystrý: Tou našou dolinkou. Zborové skladby. (zost. M. Bárdiová P. Bibza, v spolupráci s PKO).
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Sumár podujatí
DRUH
Prednášky
Besedy
Vyuč.hodiny v múzeu
Iné náučné podujatia
Vlastivedné exkurzie
Klubové podujatia
Film a video
Slávnostné a umelecké
podujatia
Odborné semináre
Vedecké konferencie
Koncerty
SPOLU:

2002
počet
10
4
13
5
20
15
0
13

2003
počet
4
8
12
1
4
15
2
14

2002
účasť
250
170
277
136
478
305
0
810

2003
účasť
32
393
276
24
143
287
20
875

0
2
18
100

1
0
0
61

0
290
701
3417

35
0
0
2085

Edičná činnosť
Nových drobných edičných titulov bolo vydaných 9/1050 ks (pozvánky, ponukové listy, atď.).
Starších drobných edičných titulov bolo dotlačených 8/530ks (ponukové listy k expozíciám).
Vydané publikácie:
1. Borguľová, Jana – Patráš, Vladimír, zost.: Hlavná úloha. Zborník literárneho klubu Litera 2
v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: ŠVK, Literárne a hudobné múzeum, 2003. 64 s. ISBN 8085169-72-X. Vydanie prvé. Náklad 250 ks.
Šípka, Miloš: Krátky slovník folklorizmu v okrese Banská Bystrica v 20. storočí. Banská Bystrica:
ŠVK-Literárne a hudobné múzeum, 2003. 120 s. ISBN 80-85169-70-3. Náklad 340 ks.
Publikácie vydané v spolupráci:
1. Bárdiová, Marianna – Bibza, Peter, zost.: Viliam Figuš – Bystrý: Tou našou dolinkou. Zborové
skladby. Banská Bystrica: Adade pre PKO a ŠVK-LHM, 2003. 64 s. ISBN 80-88976-14-6. Vydanie
prvé. Náklad 50 ks.
2. Pazúrik, Milan – Sedlický, Tibor, zost.: K dejinám zborového spevu VI.- festivaly, súťaže,
prehliadky a slávnosti zborového spevu na Slovensku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela
v spolupráci so ŠVK-LHM, 2003. 122 s. ISBN: 80-8055-996-6. Vydanie prvé. Náklad 500 ks.
Videodokumenty:
- V roku 2003 M. Redlingerová podľa scenárov kurátorov realizovala videodokumenty Hracie stroje
a prístroje v zbierkach LHM (M. Bárdiová) a Práca s postihnutými deťmi v múzeu (S. Žabková).
- M. Lásková v spolupráci s Bohuslavom Parobekom a SPŠ JM v Banskej Bystrici spracovali
životopisný videofilm A nebyť len listom vo vetre o Jozefovi Šebovi z Tajova v trvaní 23 min.
Kluby a záujmová činnosť
- Práca v kluboch LHM prebiehala podľa vlastného programu:
1. Klub seniorov - vedie S. Žabková. Členovia klubu Harmónia a Klubu seniorov sa pravidelne
zúčastňovali podujatí, ktoré pripravilo LHM a ŠVK.
2. Literárny klub Litera 2 - vedie PaedDr. J. Borguľová. Klub sa stretával pravidelne 1-x mesačne,
celkom za rok 2003 – 11 x.
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3. Hudobný klub – uskutočnil v Grossmannovom dome konkurz na vokalistku, vydal master nového
CD a hľadá vydavateľa.
- Odborní pracovníci múzea vykonávali činnosti pre spoločenské a kultúrne organizácie, účinkovali
vo verejnom kultúrnom živote regiónu a Slovenska:
M. Bárdiová - členka muzikologickej komisie Hudobného fondu Bratislava, členka Slovenskej
muzikologickej asociácie, členka správnej rady Nadácie Jána Cikkera, členka Komisie pre tvorbu
zbierom v Hudobnom múzeu SNM Bratislava, členka prípravného výboru Festivalu zborového
spevu V. Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici.
I. Fudra - člen správnej rady Nadácie J. L. Bellu, hudobník rockového súboru Aeroplane.
J. Borguľová – členka predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov a tajomníčka odbočky
v Banskej Bystrici, členka prípravného výboru Chalupkovho Brezna, členka poroty literárnej súťaže
Vidieckeho komunitného fondu.
S. Žabková - členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v Nitre.
Školenia a študijné cesty
M. Lásková sa dňa 30.4.2003 zúčastnila školenia v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave
k centrálnej evidencii zbierkových predmetov (CEMUZ).
S. Žabková a M. Redlingerová sa dňa 18.6. 2003 zúčastnili 6. ročníka Bábkárskeho festivalu
v Múzeu hračiek a bábkárskych kultúr v Modrom Kameni, kde zdokumentovali niektoré osobnosti
z oblasti bábkového divadla.
V. Červený sa 29.-30.9.2003 v Martine zúčastnil školenia Ochrana kultúrneho dedičstva VII.-papier,
koža, pergamen, preventívna ochrana.
J. Borguľová sa 25.-26.9.2003 v Dolnom Kubíne zúčastnila na Celoslovenskom stretnutí vedúcich
literárnych klubov.
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4.8 Ekonomicko-správna činnosť
4.8.1 Ekonomický úsek
-

-

-

Spracovali sme dodatok k internej smernici o verejnom obstarávaní tovarov v ŠVK
o doplňovanie knižničných fondov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
ukončili sme inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2002 za ŠVK
spracovali sme ročnú účtovnú závierku za rok 2002
spracovali sme Prílohu k účtovnej závierke za rok 2002 v súvislosti so zvyšovaním cien energií
od 1. 1. 2003, spracovali sme Dodatky k zmluvám o nájme nebytových priestorov na zvýšenie
nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov a predložiť ich na udelenie súhlasu
MK SR
prehodnotili sme dodávateľské zmluvy a platnosť zmlúv v roku 2003
spracovali sme evidenciu drobného hmotného majetku - interiérové vybavenie podkrovia ŠVK
L-9
na základe návrhov jednotlivých oddelení sme spracovali návrhy a podklady pre vyraďovaciu
komisiu ŠVK v zmysle Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov
v súvislosti s rozšírením existujúceho rozpočtového informačného systému (ďalej len RIS) a jeho
aplikáciou do praxe sme spolupracovali s MK SR
spracovali sme rozbory hospodárenia za jednotlivé štvrťroky

2.7.2 Úsek správy budov a technickej prevádzky
-

-

zabezpečili sme úpravu a maľovanie priestorov na Námestí Š. Moysesa
sťahovanie LHM z priestorov na Lazovnej 44 do zrekonštruovaných priestorov na Lazovnej 9
a na Nám. Š. Moysesa 16
sťahovanie knižničného fondu z prenajatých priestorov Slovenky a. s. (škôlka) do
novoprernajatých priestorov evanjelickej fary na Lazovnej 44
uskutočnili sme revíziu hasiacich prístrojov a požiarnej techniky
doriešili sme výmenu komunikačného modulu pripojenia na stredisko registrácie poplachov pri
OV PZ v BB objektov ŠVK L24,26 a ŠM 16 s Kelcom International s.r.o. BB
uskutočnili sme opravu priestorov klubu po decembrovej havárii (vytopenie priestorov)
dodávateľským spôsobom
s dodávateľskými
firmami sme vykonali revízie elektronickej požiarnej signalizácie a
elektronického zabezpečovacieho systému a odborných prehliadok výťahov, kotolne v zmysle
podpísaných servisných zmlúv
zabezpečovali sme opravy a údržbu budov ŠVK podľa potreby
zrealizovali sme školenie zamestnancov k usmerneniu o mimoriadnych situáciách,
k evakuačnému plánu a pod.
zabezpečili sme preškolenie vodičov používajúcich referenčné vozidlá
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4.9 Riadiaca a kontrolná činnosť
4.9.1 Riadenie knižnice
V súvislosti s prípravou knižnice na úlohu spracovávania a predkladania projektov na
čerpanie prostriedkov z fondov EU bola upravená organizačná štruktúra knižnice a vytvorené
a obsadené miesto projektového manažéra.
V roku 2003 sa uskutočnilo :
- 12 porád vedenia knižnice
- 4 plenárne porady pracovníkov knižnice
- pravidelne zasadali komisie – akvizičná, pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných
fondov, pre tvorbu autorít, pre vyraďovanie majetku knižnice
- podľa potreby zasadali komisie zostavené na riešenie aktuálnych problémov knižnice
Verejné obstarávanie
V roku 2003 knižnica vyhlásila
verejnú súťaž na :
- rekonštrukciu strechy a podkrovia budovy na Lazovnej ul. č. 9 . časť B, podprahovú metódu
s vyššou cenou
užšiu súťaž na :
- kúpu osobného morového vozidla zn. Škoda Fabia, podprahovú metódu s nižšou cenou –
rokovacie konanie bez zverejnenia na :
- kúpu datavideoprojektora
- kúpu 4 personálnych počítačov
- maliarske a murárske práce na budove Nám. Š. Moysesa 16
- čistiace a upratovacie práce v priestoroch podkrovia na Lazovnej ul. č. 9
- realizáciu štruktúrovanej kabeláže a kompletnej vnútornej telefónnej prípojky v priestoroch
podkrovia na Lazovnej ul. č. 9
- brúsenie parkiet a ich nátery v spoločenskej sále na Lazovnej 9
- servisno-materiálovú zmluvu na kopírovací stroj X 5352
- kúpu 1 ks personálneho počítača pre mzdovú agendu
- zabezpečenie optických prevodníkov a prepojovacích optických káblov za účelom pripojenia na
sieť Sanet
- kúpu kovových policových regálov do knižničných skladov
- opravu priestorov klubu - murárske a maliarske práce – oprava po havárii
- realizáciu stavebných, murárskych práce, opravu omietok a drevených konštrukcií v priestoroch
Lazovná 9 a Lazovná 44
- rekonštrukciu osvetlenia študovní knižnice
- rekonštrukciu výťahovej šachty a výmenu výťahu
4.9.1 Kontrolná činnosť
Vnútorná kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s internou smernicou „Systém
vnútornej kontroly. V roku 2003 bol spracovaný dodatok k smernici.
Kontrolná činnosť bola v súlade s plánom zameraná nasledovne :
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Kontrola faktúr a dodacích listov za knižné dokumenty získané do fondu do ŠVK v roku 2002.
Kontrola ochrany historických knižných fondov v zmysle zákona o knižniciach č. 183 z 12. mája
2000, štvrtá časť Historický knižničný dokument, Historický knižný fond a v zmysle Smernice
ŠVK č. 4/2002 Zásady ochrany historických knižničných dokumentov ŠVK BB
- Stav depozitárov a uloženie zbierkových predmetov LHM
- Kontrola ochrany osobných údajov na Oddelení absenčných služieb.
- Kontrola pokladní v ŠVK
- Revízia knižného fondu
- Kontrola nákladov na kopírovacie stroje v ŠVK.
- Kontrola počítačov a funkčnosti počítačovej siete v univerzálnej študovni
- Plán kontrolnej činnosti v oblasti ekonomických kontrol.
- Kontrola harmonogramu plnenia úloh a čerpania finančných prostriedkov na rekonštrukcii
podkrovia časti „B“.
- Mimoriadna komplexná previerka BOZP, zameranie podľa nového hodnotiaceho listu 11. 8. –
10. 9. 2003.
- Mimoriadna kontrola fondu kníh zničených zatečením.
- Mimoriadna inventarizácia v údržbárskej dielni.
- Kontrola stavu pokladní v službách a centrálnej pokladne ŠVK.
- Inventarizácia majetku za rok 2003.
- Kontrola využitia pridelených účelových prostriedkov v roku 2003
- Kontrola patch panelov, switchov a koncových zapojení po preložení do nového racku
v súvislosti s dobudovaním optickej prípojky do siete SANETu
- Kontrola stavu počítačov a funkčnosti počítačovej siete v LHM
- Revízia múzejných zbierok v expozícii Pamätnej izby P. Tonkoviča.
- Fyzická revízia expozície Múzeum Domov múz.
- Kontrola harmonogramu plnenia úloh a čerpania finančných prostriedkov na rekonštrukciu
strechy časť B
- Kontrola plnenia príjmov na Oddelení prezenčných služieb ŠVK
- Samostatný plán kontroly v oblasti ekonomických kontrol
Plán kontrolnej činnosti bol splnený.
-

Kontroly uskutočnené v ŠVK inými organizáciami štátnej správy
10. 6. 2003 - uskutočnila Územná vojenská správa v Banskej Bystrici kontrolu uplatňovania
právnych noriem a predpisov upravujúcich výkon civilnej služby v ŠVK. Kontrola nezistila
porušenie právnych predpisov v danej oblasti.
Okresný úrad – odbor požiarnej ochrany uskutočnil následnú kontrolu odstránenia zistených
nedostatkov z kontroly realizovanej v knižnici v roku 2002.
4.9.2 Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami
Medzinárodná spolupráca
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici má podpísané recipročné dohody o spolupráci so
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, s Wojewodskou bibliotekou publicznou v Opole
a s Balassi Bálint Konyvtár v Salgótarjáne. V uplynulom roku sme spoluprácu s nimi realizovali :
- formou výmeny vlastných edičných titulov a titulov periodík
- formou výmeny pracovníkov sme prijali v knižnici:
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na týždennej pracovnej stáži dvoch pracovníkov zo Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové (15. – 21. 6. 2003)
- na trojdňovej stáži 4 pracovníkov z Wojewodskej biblioteky publicznej v Opole (7.-9.
10.2003)
- na trojdňovej pracovnej stáži 2 pracovníčky z Balassi Bálint Konyvtár zo Salgótarjánu (13.
– 16. 10. 2003)
dve pracovníčky knižnice sa zúčastnili konferencie Knihovny současnosti v Seči – ich pobyt
hradila na základe dohody partnerská SVK v Hradci Králové (15.-19. 9. 2003)
pokračovala spolupráca v zmysle podpísaných zmlúv s Goetheho inštitútom v Mníchove
podporou nemeckej študovne a Nadáciou Roberta Boscha v Stuttgarte podporou činnosti
regionálneho vzdelávacieho centra nemeckého jazyka a kultúry v knižnici.
-

-

V spolupráci s Veľvyslanectvom Japonského cisárstva v Bratislave sme v septembri uskutočnili
cyklus podujatí venovaný japonským tradíciám a kultúre. Ich prehľad je uvedený v prílohe č. 1.
Spolupráca s inštitúciami na Slovensku
-

-

so Slovenskou národnou knižnicou v Martine – v oblasti knihovníckej, bibliografickej
a v oblasti automatizácie
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri budovaní súborného katalógu periodík a súborného
katalógu zahraničnej literatúry
so Slovenskou pedagogickou knižnicou pri budovaní celoslovenskej pedagogickej databázy
s Informačnou kanceláriou rady Európy v Bratislava pri poskytovaní knižničných
a informačných služieb Strediska európskych informácií
s Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici pri využívaní patentových spisov
a vytvorení informačné centra úradu v priestoroch knižnice
s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom J. L. Bellu,
Stredoslovenským múzeom, Štátnou galériou pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych
podujatí v knižnici
so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove pri plnení
úloh vedeckých knižníc v danom regióne
s Ústrednou knižnicou Filozofickej fakulty UK v Bratislave pri riešení úloh v rámci systému
VTLS
s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici najmä pri plnení úloh regionálneho
charakteru
s Kníhkupectvom Duma, Kníhkupectvom Paseka, s Kníhkupectvom Art Fórum v Banskej
Bystrici pri doplňovaní knižničného fondu
so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina v Banskej Bystrici pri realizácii koncertov vážnej
hudby „Nedeľné matiné“
s Biskupským úradom v Banskej Bystrici pri spravovaní a spracovávaní Seminárnej knižnice
s Kanceláriou NR SR pri príprave odborného seminára Historické výročia SNR.
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5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Záväzné ukazovatele ŠR na rok 2003
Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2003 číslo MK0318/2003-700 boli pre štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici určené záväzné ukazovatele:
Ukazovateľ
1. Bežné transfery na činnosť:
Programovo nealokované
Z toho účelové určené na:
- účtová skupina 50
- účtová skupina 51
- účtová skupina 52
z toho:
521 mzdové náklady
- účtová skupina 53
- účtová skupina 54
- účtová skupina 55
z toho:
551 odpisy
2. Bežné transfery na činnosť
Programovo alokované
02B0903 PRENAME
- účtová skupina 50
Bežné transfery na činnosť spolu:
Limit na prezentačné:
Limit zamestnancov:

Rozpis rozpočtu na rok 2003

20 800

2 086
1 508
15 849
11 271
0
390
967
967

400
400
21 200
5
88
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Rozpočtovými opatreniami dochádzalo k postupnej úprave záväzných ukazovateľov nasledovne:
RO č.1
Dňa 17.3.2003, číslo MK-1105/2003-700 boli knižnici pridelené účelové finančné prostriedky
programovo nealokované vo výške 265 tis. Sk (Program 02B903 VPS)
Tieto boli pridelené v rámci schválených Projektov na kultúrne aktivity a to na ochranu
knižničného fondu 150 tis. Sk, na edičnú činnosť 100 tis. Sk a na dezinfekciu a čistenie
historického knižničného fondu 15 tis. Sk.
RO č.2
Dňa 31.1.2003, číslo MK-1737/2003-700 boli knižnici pridelené v rámci projektov na kultúrne
aktivity prostriedky vo výške 60 tis. Sk v oblasti kapitálových výdavkov na nákup zbierkových
predmetov.
RO č.3
Dňa 25.6.2003, číslo MK-3180/2003-700 bola na základe našej žiadosti o zmenu v rozpise
schváleného projektu na kultúrne aktivity zaslaná úprava záväzných ukazovateľov ŠR, presun
medzi účtovými skupinami.
RO č.4
Dňa 4.9.2003, číslo MK-4738/2003-700 bol knižnici zvýšený bežný rozpočet v sume 363 tis. Sk
(účtová skupina 52, z toho 521 = 264 tis. Sk). Prostriedky boli určené na mzdy a odvody v súlade
s nariadením vlády SR č. 265 zo 16. júla 2003, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf
a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby od 1. augusta 2003.
RO č.5
Dňa 9.3.2003, číslo MK-5376/2003-700 bol knižnici zvýšený rozpočet v oblasti programovo
alokovaných bežných výdavkov o 600 tis. Sk (Program 02C07) na nákup knižničného fondu.
RO č.6
Dňa 17.10.2003, číslo MK-5387/2003-700 bola na základe našej žiadosti úprava záväzných
ukazovateľov ŠR, presun medzi účtovými skupinami a to u účelovo určených finančných
prostriedkov na edičnú činnosť.
RO č.7
Dňa 14.11.2003, číslo MK-6415/2003-700boli knižnici pridelené programovo alokované zdroje
vo výške 50 tis. Sk v rámci programu Pro Slovakia 00E (podprogramu 00E13) na bibliografický
súpis SNR – polygr. náklady 30 tis. a na doplnenie domácej a zahraničnej odbornej literatúry do
knižničného fondu.
RO č.8
Dňa 11.12.2003, MK-7217/2003-700 bol knižnici upravený rozpočet na základe našej žiadosti
a to z dôvodu zvýšenia vlastných výnosov a prehodnotenia plnenia rozpočtu na jednotlivých
účtových skupinách. Rozpočet bol v oblasti výnosov zvýšený o 522 tis. Sk.
RO č.9
Dňa 12.12.2003, MK-4752/2003-700 boli knižnici pridelené programovo nealokované zdroje vo
výške 290 tis. Sk. tieto boli pridelené na základe našich žiadostí a to 40 tis. Sk na organizovanie
slávnostného seminára „Historické výročia SNR“ a 250 tis. Sk na dofinancovanie činnosti ŠVK.
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Na základe horeuvedených rozpočtových opatrení rozpočet pre organizácie bol upravený
takto:
Ukazovateľ
1. Bežné transfery na činnosť:
Programovo nealokované
Z toho účelové určené na:
- účtová skupina 50
- účtová skupina 51
- účtová skupina 52
z toho:
521 mzdové náklady
- účtová skupina 53
- účtová skupina 54
- účtová skupina 55
z toho:
551 odpisy
2. Bežné transfery na činnosť
Programovo alokované
02B0903 PRENAME
- účtová skupina 50
Podprogram 02C07 Nákup kniž. fondu
/účtová skupina 50/
00E Pro Slovakia
/účtová skupina 50:
/účtová skupina 51:

Rozpis rozpočtu na
rok 2003
20 800

21 718

2 086
1 508
15 849

2 106
2 003
16 252

11 271
0
390
967

11 575
0
290
1 067

967

1 067

400

400

400

400
600
600
50
20
30

3. Účelovo určené – podľa prílohy
Bežné transfery na činnosť spolu:
Limit na prezentačné:
Limit zamestnancov:

Upravený rozpočet
k 31.12.2003

915
21 200

22 768

5
88

5
88

Výnosy z hlavnej činnosti
príspevkovej organitácie celkom
Z toho: prevádzkové dotácie
-- transfery na činnosť (691)
– tržby za predaj vlast. výr.a služieb
z toho: tržby z prenájmu
– iné ostatné výnosy (649)
z toho: použitie prostriedkov FR a rez. f.
zo štátnych fondov
od iných organizácií z prostriedkov ŠR
– tržby z predaja NIM a HIM (651)
Náklady na hlavnú činnosť
príspevkovej organizácie
v tom: spotrebované nákupy (50)
z toho: spotreba materiálu
z toho: kancelársky potreby
pohonné hmoty
drobný hmotný majetok
spotreba energie
predaný tovar
– služby (51)
z toho: opravy a údržba (511)
cestovné (512)
náklady na reprezentáciu (513)
ostatné služby (518)
z toho: výkony spojov
nájomné
drobný nehmotný investičný majetok
– osobné náklady (52)
z toho mzdové (521)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23
200
3 174
1 704
455
68
25
1 470

11
12
13
14
15
16
17
18 2 450
19 639
20
62
21
15
22 1 734
23 305
24 189
25
26
16
187
27
11
354
28 185

z toho: na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného
pomeru
náklady na sociálne poistenie (524+525) 29 4 262
sociálne náklady (527+528)
30 571
z toho: príspevok na stravovanie
31 323

29
21 200 25 290

22 768

Percentá

2003
skutočnosť
z toho
Fin.
transfer
om
zo ŠR
25 559 22 768 101,0
Celkom

Celkom

schválený
upravený
rozpočet 2003 rozpočet 2003
z toho
z toho
Fin.
Fin.
transfer
transfer
om zo
om zo
ŠR
ŠR
23 21 200 25 290 22 768
200
21 21 200 22 768 22 768
200
2 000
2 280
275
345
213
Celkom

Ukazovateľ

Riadok
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22 768

22 768 100,0

2 470
363
292

108,3
105,2
137,1

29
25 559

100,0
22 768 101,0

4 055
2 669
555
49
107
1 386

104,8
106,9
122,0
94,2
99,1
101,1
104,9
98,0
110,0
90,5
107,1
112,8
94,6
99,0

2 486 3 868
1 016 2 495
154
455
68
52
108
1 470 1 370

3 126
1 756
154
52

1 508 3 328
153
812
37
70
5
21
1 313 2 425
305
320
189
220

2 033
258
37
5
1 733
320
220

15 849 16 655

16 252

3 126
1 756
157
49
1 370
3 490
2 033
796
258
77
37
19
5
2 598
1 733
361
332
208
208
16 497 16 252

11 271 11 595

11 575

11 595

11 575 100,0

366

346

368

346 100,6

4 262 4 349
316
711
204
434

4 349
328
226

4 220
682
442

185

1 370

4 220
457
355

97,0
95,9
97,2
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– dane a poplatky (53)
– ostatné náklady (54)
– odpisy, predaný majetok a rezervy
(55)
z toho: odpisy NIM a HIM (551)
Zostat. cena predaného NIM a HIM
(552)
Hospodársky výsledok (r.1 - r.10)
Odvody spolu
z toho: odvod z činnosti (z r.37)
Odpisy (neuplatnené v nákladoch z
dôvodu
pozastavenia a odpisovania)

32
33
34

32
390
967

32
390
290
967 1 117

35
36

967

967 1 117

37
38
39
40

0

0

0

290
1 067

31
302
1 184

- 96,9
290 104,1
1 067 106,0

1 067

1 184

1 067 106,0

0

0

0
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Hodnotenie výnosov
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala v roku 2003 pridelený bežný transfer vo
výške 22 768 tis. Sk Tržby z predaja služieb boli vo výške 2 470 tis. Sk, tržby z predaja
materiálu 9 tis. Sk, tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku 29 tis., úroky účtu 18 tis.
Sk a iné ostatné výnosy 265 tis. Sk. Celkom príjmy za rok 2003 v čiastke 25 559 tis. Sk.
Tržby z predaja služieb:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

r. 2002
2.120 tis. Sk
2.520 tis. Sk
2.594 tis. Sk

r. 2003
2.000 tis. Sk
2.280 tis. Sk
2.470 tis. Sk

Plnenie tržieb z predaja služieb bolo nižšie oproti roku 2001 a roku 2002. Uvedený deficit je
spôsobený najmä vypovedaním zmlúv z prenájmu nebytových priestorov nájomcom, ktorí si
neplnili základné povinnosti v zmysle zmlúv, čím organizácii vznikli pohľadávky, ktoré sú
vymáhané súdnou cestou
Ostatné tržby z predaja služieb majú stúpajúci trend oproti predchádzajúcim rokom.
Porovnanie tržieb z predaja služieb podľa jednotlivých oddelení ŠVK v porovnaní s rokom
2001 a 2002 je nasledovné:
Tex t

Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
v tis. Sk
v tis. Sk
v tis. Sk
Oddelenie absenčných služieb
1.116
1.127
1.207
V tom: zápisné
783
773
820
upomienky,nedodrž.výpož.lehoty
89
92
364
rezervy, straty, ostatné
244
262
23
Oddelenie prezenčných služieb
227
242
330
V tom: upomienky,nedodrž.výpož.lehoty
3
2
5
kopírovacie práce v študovniach
133
98
129
poplatok za použitie Internetu
80
125
135
ostatné
11
17
61
Oddelenie bibliografie-predaj publikácií
17
16
42
Oddeleneie reprografických služieb
151
160
155
V tom: kopírovacie práce
137
140
142
Väzba
14
20
12
Oddelenie doplň. a sprac. kniž.fondov-vyrad.fond
8
9
7
Oddelenie referenčných služieb
292
232
145
V tom: poplatok za použitie Internetu
252
182
85
rešeršné služby
33
36
36
ostatné
14
24
Literárne a hudobné múzeum
148
138
121
V tom: vstupné
112
113
105
propagačný materiál
10
6
10
audio, video kopírovanie
25
9
5
ostatné
1
10
1
Tržby z prenájmu
626
578
363
V tom: prenájom nebytoých priestorov
600
558
Jednorázový prenájom miestností
26
20
Ubytovacie služby
92
100
602 C E L K O M TRŽBY
2.585
2.594
2.470
-600
-578
-363
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Tržby z predaja služieb bez tržieb z prenájmu 1.985
2.016
2.107
Plnenie tržieb z predaja služieb bolo vo výške 2 470 tis. Sk.
Schválený rozpočet
2 000 tis. Sk plnenie na 123,5%
Upravený rozpočet
2 280 tis. Sk plnenie na 108,3%
Hlavnými príjmami knižnice sú:
- ročné zápisné čitateľov, ktoré bolo vo výške 820 tis. Sk, čo predstavuje 33,2% z tržieb
z predaja vlastných služieb
- upomienky, straty kníh, nedodržanie výpožičnej lehoty boli vo výške 387 tis. Sk,
predstavujú 15,7%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch
- príjmy z prenájmu knižničných priestorov vo výške 363 tis. Sk,
predstavujú 14,7%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch
- príjmy za ubytovacie služby vo výške 100 tis. Sk,
predstavujú 14,7%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch
- príjmy zo vstupného LHM vo výške 105 tis. Sk
predstavujú 4,25%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch
- kopírovacie práce v študovniach a na oddelení reprografických služieb sú vo výške 271
tis. Sk, predstavujú 11%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch
- príjmy za použitie techniky k prístupu na internet vo výške 220 tis. Sk,
predstavujú 8,9%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch
V roku 2003 sme získali finančné príspevky, dary a granty:
1.Goetheho inštitút Bratislava na Regionálne vzdelávacie centrum
- finančný príspevok na údržbu techniky vo výške 48 360 Sk
2.Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica
- finančný príspevok na tlač publikácie ŠVK vo výške 1 500 Sk
3.LIONS CLUB Banská Bystrica
- finančný dar na nákup knižničného fondu vo výške 20 000 Sk
4.Obecný úrad Podkonice
- finančný príspevok na vydanie Krátkeho slovníka folklorizmu okresu BB vo výške 3000 Sk
5.Obecný úrad Poniky
- finančný príspevok na vydanie Krátkeho slovníka folklorizmu okresu BB vo výške 1000 Sk
6.Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica
- finančný príspevok na vydanie Krátkeho slovníka folklorizmu okresu BB vo výške 5000 Sk
7.TIPOS a.s., Bratislava
- dar-príspevok na sťahovanie LHM-reinštalácia expozície Múzeum-domov múz vo výške
20 000 Sk
8.Nadácia J. CIKKER
- finančný príspevok na vydanie Krátkeho slovníka folklorizmu okresu BB vo výške 5000 Sk
9. Goetheho inštitút Bratislava na Regionálne vzdelávacie centrum
- finančný príspevok na pokrytie prevádzkových nákladov knižnice vo výške 22 362 Sk
10.Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo BB
- finančný dar na informatizáciu knižničných služieb a vydavateľskú činnosť vo výške
20 000 Sk
11.M.Michalec, Timberbend, LACOMBE, LA, USA
- finančný príspevok na prefotenie knihy, zviazanie a zaslanie do zahraničia vo výške
8 636,25 Sk
12.Mesto Banská Bystrica
- finančná dotácia na tlač publikácie ŠVK „Kto bol kto v histórii BB“ vo výške 15 000 Sk
Celkom získala knižnica v roku finančné príspevky a dary vo výške 169 858,25 Sk
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Iné ostatné výnosy v roku 2003 boli:
Poistné plnenie a plnenie v zmysle ZoD
- náhrada škody od poisťovne UNIQA – oprava klubu
57 058,00 Sk
- náhrada škody od poisťovne Kooperatíva
10 427,20 Sk
- náhrada škody od Občianske stavby za knižničný fond
22 597,00 Sk
- iné ostatné výnosy, vrátky z minulých rokov, mylné platby, za PD
4 944,00 Sk
úroky účtu vo VÚB vo výške
17 625,54 Sk,
za predaj vyradeného auta
29 000,00 Sk
za predaj materiálu - zo zberu papiera, vyradený knižničný fond vo výške 9 383,50 Sk
Hodnotenie nákladov
Náklady na hlavnú činnosť
Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtových skupinách uvádza nasledovná
tabuľka:
Rozpočet 2003
Ukazovateľ
50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné náklady
55 Odpisy
5 Náklady na vlastnú činnosť

schválený
3 174
2 450
16 187
32
390
967
23 200

upravený
3 868
3 328
16 655
32
290
1 117
25 290

v tis. Sk
skutočnosť %
4 055
104,8
3 490
104,9
16 497
99,0
31
96,9
302
104,1
1 184
106,0
25 559
101,1

50 Spotrebované nákupy
v tom:
Spotreba materiálu 501
Položka bola plánovaná na 1 704 tis. Sk. V priebehu roka došlo k jej úprave na 2 495 tis.
Sk. Čerpanie vo výške 2 669 tis. Sk predstavuje prekročenie o 6,9% oproti upravenému
rozpočtu.
Na jednotlivých nákladových položkách bolo čepranie nasledovné:
- nákup knižničného fondu, rozp. 1 615 tis. Sk, skut. 1 643 tis. Sk, vyššie o 28 tis. Sk
- nákup DHM, rozp. 108 tis. Sk, skut. 107 tis. Sk, nižšie o 1 tis. Sk
- kanc. Materiál, rozp. 455 tis. Sk, skut. 555 tis. Sk, viac o 100 tis. Sk
- čistiace prostriedky, rozp. 50 tis. Sk, skut. 95 tis. Sk, viac o 45 tis. Sk
- ochr. prac. prostriedky, rozp. 17 tis. Sk, skut. 10 tis. Sk, nižšie o 7 tis. Sk
- špec. Materiál pre požiar. Ochranu, rozp. 17 tis. Sk, skut. 10 tis. Sk, nižšie o 7 tis. Sk
- materiál pre údržbu, náhr. Diely, staveb., vodár. A elektroinšt. Materiál, rozp. 74 tis.
Sk, skut. 92 tis. Sk, viac o 18 tis. Sk
- PHM pre služ. Mat. voz., rozp. 52 tis. Sk, skut. 49 tis. Sk, nižšie o 3 tis. Sk
- Nákup materiálu pre OIT, diskety 54 tis. Sk
- Ostatný materiál 49 tis. Sk
Najväčšie čerpanie v tejto skupine tvorí nákup kníh, časopisov, novín, CD, noriem do
knižničného fondu. Pre rok 2003 bola rozpočtovaná čiastka 575 tis. Sk v programovo
nealokovaných a v programovo alokovaných z programu 02/30903 PRENAME 400 tis. Sk
z programu 02C07 Nákup kniž. fondu 600 tis. Sk, z programu 00E Pro Slovakia 20 tis. Sk.
Darom knižnica získala 20 tis. Sk od LIONS CLUB BB na nákup knižničného fondu.
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Skutočné čerpanie predstavuje 1 643 tis. Sk.
Pre uspokojenie našich čitateľov, podpoložka vyžaduje určite vyššiu čiastku, no vzhľadom
k schválenému nedostatočnému limitu bežných výdavkov pre tovary a ďalšie služby a so
zreteľom na minimálne zabezpečenie chodu organizácie v iných oblastiach nebolo možné
rozpočtovať vyššiu čiastku na tejto položke.
V priebehu roka 2003 sa len vďaka prideleným fin. prostriedkom z iných programov (600
tis. a 20 tis. Sk), ktoré nám boli pridelené na základe vypracovaných projektov a žiadostí
a získanému daru 20 tis. Sk podarilo udržať nákup do fondu približne na úrovni
predchádzajúcich rokov. Pri neustálom zvyšovaní cien má nepostačujúci rozpočet na rok
2003 negatívny dopad na doplňovanie fondov ŠVK.
Porovnanie v tabuľke
Doplňovanie fondov
Knihy
Periodiká
Hudobniny, CD, noty
Normy
Spolu (Skutočnosť)

rok 2001
545
579
87
52
1 263

rok 2002
964
509
57
139
1 669

v tis. Sk
rok 2003
956
508
87
79
1 630

Spotreba energie 502
Uvedená položka bola plánovaná na 1 470 tis. Sk, v priebehu roka došlo k jej úprave na 1
370 tis. Sk, čerpanie na energie bolo v r. 2003 vo výške 1 386 tis. Sk, čo je na 101,1%.
Aj napriek nárastu cien energií v r. 2003 bolo prekročenie na tejto položke len o 1,1%.
Na uvedenej položke bola úprava, zníženie o 100 tis. Sk z dôvodu nižšieho čerpania na
tepelnú energiu ako bolo plánované a nebolo tu zaznamenané vyššie čerpanie z dôvodu
úspor v spotrebe plynu a el. energie.
Rozpočet 2003
Ukazovateľ
Elektrická energia
Plyn
Tepelná energia
Vodné, stočné
Spolu

Schválený
610
520
250
90
1 470

51 Služby
Opravy a udržovanie 511
Rozpočet 2003
Text
Schválený
Opravy a udržiavanie
- Budov (kotolní, kotlov)
243
- áut
45
- výpočtovej techniky
186
- kopírovacích strojov
100
- zvukovej techniky
10
- EPS, PSN
20
- výťahov
10
- hasiacich prístrojov
20
- ostatné (hud. nástroje, elektrosp.)
5
Spolu
639

Upravený
610
520
150
90
1 370

v tis. Sk
Skutočnosť
%
527
86,4
614
118,1
103
68,7
142
157,8
1 386
101,1

Upravený

Skutočnosť

439
45
186
50
10
70
5
2
5
812

456
35
183
34
9
74
1
2
2
796

v tis. Sk
%
103,8
77,8
98,4
68,0
90,0
105,7
20,0
100,0
40,0
98,0
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Uvedená položka bola rozpočtovaná vo výške 639 tis. Sk a čerpaná do výšky 98,0% oproti
upravenému rozpočtu.
Výraznou mierou na jej čerpaní sa podieľa podpoložka oprava a údržba budov.
Zabezpečená bola oprava odkvapových rúr a žľabov v objekte ŠVK L24,26 vo výške 11
tis. Sk, vodovod. prípojky vo výške 4 tis. Sk a oprava automatických dverí vo výške 19 tis.
Sk v objekte ŠVK L9 na odd. refer. služieb. Na objekte ŠVK L9 aj oprava rímsy vo výške
5 tis. Sk.
Všetky tieto opravy boli nepredvídané, nebolo ich možné plánovať.
V r. 2003 bola zabezpečená oprava a údržba kotlov v kotolni L9 a oprava konvektorov
v objekte ŠVK ŠM16 vo výške 25 tis. Sk. V objekte ŠVK L9 bolo po presťahovaní
univerzálnej študovne do podkrovia zabezpečené brúsenie a lakovanie parkiet vo výške 18
tis. Sk, čím boli upravené priestory spoločenskej sály pre ďalšie využitie. V I. polroku boli
urobené aj stavebné úpravy v priestoroch klubu v objekte ŠVK L9 v časti prízemia po
vytopení vo výške 63 tis. Sk (Poistné plnenie od Poisťovne UNIQA).
Po zrušení zmluvy o prenájme nebytových priestorov v objekte ŠVK L9 bolo v mesiaci
január zabezpečené maľovanie a menšie opravy v tomto objekte, do ktorého sa následne
presťahovala časť LHM a to knižnica a depozitáre LHM.
V I. polovici roka nám vznikli neplánované náklady keď z dôvodu výpovede zmluvy
o prenájme bolo nutné hľadať nové priestory pre umiestenie knižničného fondu. Na úpravu
priestorov na sklady v novom objekte boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 120
tis. Sk a to na stavebné úpravy v zmysle statického posudku.
Na údržbu a opravu áut bolo čerpané 35 tis. Sk na tri motorové vozidlá ŠVK. Väčšia časť
bola čerpaná na opravu prívesného vozíka pre LHM-oprava dverí vo výške 11 tis. Sk
(Poistné plnenie od Poisťovne Kooperatíva)
Oprava a údržba výpočtovej techniky bola plánovaná na servis výpočtovej techniky
v Zmysle Zmluvy vo výške 136 tis. a 50 tis. Sk na ostatnú opravu a údržbu VT. V priebehu
roku bola vykonaná oprava skenera, oprava záložného zdroja a údržba počítačovej
kabeláže a koncových zapojení siete na odd. informačných technológií.
Z dôvodu zabezpečenia kopírovacích prác v študovniach bola urobená údržba
kopírovacieho stroja a to výmena fotiacej jednotky vo výške 29 tis. Sk a menšie opravy na
kopírovacích strojoch. V študovni hudobnín bola zabezpečená údržba zvukovej techniky
vo výške 9 tis. Sk.
Vyššie čerpanie bolo na údržbe a oprave EPS a EZS, kde v zmysle požiedavky OV PZ
bolo nutné urobiť výmenu komunikátorov na zabezpečovacích zariadeniach, čím došlo
k zvýšeniu nákladov.
Oprava výťahov, hasiacich prístrojov, hudobných nástrojov a elektrospotrebičov bola
zabezpečená vo výške 5 tis. Sk.
Cestovné 512
Čerpanie na tejto položke je na 110,0 %.Cestovné bolo plánované vo výške 62 tis. Sk,
rozpočet bol upravený na 70 tis. Sk a skutočné čerpanie bolo na domáce služobné cesty 40
tis. Sk, na zahraničné služobné cesty 37 tis. Sk.
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Náklady na reprezentáciu 513
V I. polroku bolo plánované čerpamie z vlastných príjmov vo výške 10 tis. Sk a 5 tis. zo
ŠR. V II. polroku bol na tejto položke rozpočet upravený na 21 tis. Sk. Čerpanie za rok
2003 bolo vo výške 19 tis. Sk čo je na 90,5% z upraveného rozpočtu.
Ostatné služby 518
Na tejto nákladovej položke bol upravený rozpočet na 2.425 tis. Sk a v roku 2003 došlo
k prekročeniu o 7,1 %, keď čerpanie bolo vo výške 2.598 tis. Sk.
Prehľad na tejto nákladovej položke je následovný:
Rozpočet 2003
v tis. Sk
Ostatné služby
Schválený
Upravený
Skutočnosť
- telefóny
200
200
227
- poštovné
105
120
134
- revízie zariadení
60
80
92
- počítačové služby
769
721
721
- právne služby,znal.pos.,VO
32
60
68
- školenia, kurzy, semináre
20
10
10
- tlačiarenské služby
270
347
- ochrana objektov
46
36
34
- nájomné za priestory
189
220
208
- nájomné tech.zariadení
3
3
3
- ostané sl. spojené s nájmom
197
327
331
- čistenie prádla
10
8
- čistenie chodníkov
20
10
10
- odvoz odpadu
20
15
15
- upratovanie priestorov
180
186
- za plnenie úloh PO
3
3
3
- prepravné, prenájom dopr.pr.
30
60
61
- ostatné
40
100
140
518 ostatné služby
1.734
2.425
2.598

%
113,5
111,7
115,0
100,0
113,3
100,0
128,5
94,4
94,5
100,0
101,2
80,0
100,0
100,0
103,3
100,0
101,7
140,0
107,1

V položke počítačové služby boli v roku 2003 náklady na spojovaciu sieť INTERNET vo
výške 167 tis. Sk, na ekonomické programy firme PROCES 17 tis. Sk a údržba knižničnoinformačného systému VTLS 517 tis. Sk a údržba syst.tlačiarne v zmysle zmluvy s ST
Slovakia 20 tis. Sk. Vyššie čerpanie bolo na súťaže VO, keď plán bol 17 tis. a skutočnosť
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A znalecké posudky plán 3 tis. a skutočnosť 9 tis. Sk. Úpravou rozpočtu bolo navýšené na
tieto položky a to nižším čerpaním na iných v rámci účt. skupiny 51 a tiež navýšením
rozpočtu od zriaďovateľa o 250 tis. Sk na doplnenie bežného transferu a to v účt. skup. 51
na statický posudok, prepravné, vyššie služby spoj. s nájmom a manipulačné práce spojené
so sťahovaním skladov knižničného fondu. V tlačiarenských službách sú náklady na väzbu
periodík, keď na ochranu kniž. fondu na väzbu novín a časopisovnám bol upravený
rozpočet. Väzba bola zabezpečená v knihárstve ALFA a náklady boli vo výške 100 tis. SK.
V I. polroku bola zabezpečená tlač publikácie KTO BOL KTO V HISTÓRII BANSKEJ
BYSTRICE v náklade 125 tis. Sk. Na túto tlač boli zabezpečené fin. prostriedky aj
sponzorsky 31.500,– Sk a aj z vlastných príjmov z vyššieho plnenia tržieb z predaja
služieb.
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V priebehu roka bola ešte zabezpečená tlač publikácie SNR ako aj iné publikácie BGO, na
ktoré mala ŠVK pridelené účelové fin. prostriedky na edičnú činnosť vo výške 100 tis. Sk.
Literárne a hudobné múzeum pripravilo do tlače publikáciu: Krátky slovník folklorizmu
v okrese Banskej Bystrice, na ktorú získali fin.prostriedky vo výške 14 tis. Sk.
Vyššie boli náklady na služby spojené snájmom, na ktoré sa upravil rozpočet presunom
medzi nákladovými položkami a navýšením rozpočtu od MK SR. V priebehu roka bola
zabezpečená tlač žiadaniek, oznamov pre oddelenie absenčných služieb.
V ostatných službách sú náklady na prepravné a prenájom dopr. prostriedkov vo výške 61
tis. Sk, náklady spojené so sťahovaním knižničného fondu, manipulačné práce vo výške 63
tis. Sk, inzercia 4 tis. Sk, provízia pri nákupe stravných lístkov pre civilnú službu vo výške
6 tis. Sk, remeselnícke služby12 tis. Sk za reštaurovanie historického knižničného fondu vo
výške 45 tis. Sk, na ktoré bol použitý finančný príspevok vo výške 30 tis. Sk od OPEN
SOCIETY FOUNDATION, ktorý ŠVK získala v r. 2002 a čerpanie bolo v roku 2003
v zmysle zmluvy a 15 tis. bolo použitých z finančného príspevku od Rímskokatolíckej
cirvi-BISKUPSTVO v Banskej Bystrici.
Osobné náklady 52
Mzdové náklady 521
Pre rok 2003 bol schválený rozpočet na mzdy 11.354 tis. Sk a celkom upravený na 11.595
tis. Sk. Rozpočet pokrýval mzdy pre limitom stanovený počet zamestnancov 88. Za rok
2003 boli vyplatené mzdy zamestnancom vo výške 11.226.699,- Sk a Dohody vo výške
368.252,- Sk.
Zabezpečenie nevyhnutných činností sa rieši pomocou občanov vykonávajúcich civilnú
službu a dohodami o pracovnej činnosti. Dohodami bolo hlavne riešené zastupovanie
konzultantov v študovniach počas dlhodobej PN, upratovanie priestorov LHM, sťahovanie
LHM, kúrenie počas vykurovacej sezóny, stavebný dozor, publikačná a prednášateľská
činnosť.
Mzdové náklady sú čerpané na 100,0 % k upravenému rozpočtu.
Limit zamestnancov bol stanovený rozpisovým listom 88, priemerne obsadených bolo 83
miest a obsadených miest k 31. 12. 2003 bolo 87. Knižnica eviduje k 31.12.2003 len 1
neobsadené miesto.
Zákonné sociálne náklady, ostatné sociálne náklady 524, 525, 527, 528
Náklady na sociálne poistenie – odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej
poisťovne, Národného úradu práce boli plánované vo výške 37,75 % z plánovaných miezd.
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom bol 50,- Sk
mesačne na 1 uzavretú zmluvu. Schválený rozpočet bol vo výške 4.262 tis. Sk, upravený
na 4.349 tis. Sk a čerpanie za rok bolo celkom 4.220 tis. Sk, čo je 97,0 % k upravenému
rozpočtu.
Sociálne náklady boli rozpočtované na účte 527, kde bol plánovaný povinný prídel do
sociálneho fondu vo výške 1%, príspevok na stravné lístky a na 528 náklady na civilnú
službu.
Celkom bol schválený rozpočet vo výške 571 tis. Sk a upravený na 711 tis. Sk. Čerpanie k
31.12.2003 bolo 682 tis. Sk, čo je 95,9 % z upraveného rozpočtu
Dane a poplatky 53
Na tejto popožke bol plán 32 tis. Sk a čerpanie bolo vo výške 31.072,– Sk, čo je 97,1 %.
Finančné prostriedky na tejto položke boli použité na úhrady dane z nehnuteľnosti podľa
zákona č.317/1992 Zb. na základe platobného výmeru Mesto Banská Bystrica vo výške
24.672,– Sk a na úhradu poplatku za zber, prepravné a zneškodnenie komunálnych
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odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona č. 544/1990 Zb. o miestných
poplatkoch vo výške 6.400,– Sk.
Ostatné náklady 54
Rozpočet na tejto položke bol schválený vo výške 390 tis. Sk,upravený na 290 tis. Sk
a skutočné čerpanie bolo 302.332,40 Sk, čo je 104,2 % k upravenému rozpočtu.
Prehľad čerpania
- poplatky za neplnenie počtu zamestnávania ZPS
- poplatky banke
- poistenie majetku
- poistenie havarijné a zmluvné na služ.mot.voz.
- koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu
- členské, prísppevky
- ostatné – colné popl. notárské popl.,kolky

16.200,– Sk
23.018,– Sk
199.192,– Sk
30.426,– Sk
14.350,– Sk
8.470,– Sk
10.676,40 Sk

Úhrada členských príspevkov z rozpočtu organizácie bola na základe súhlasu MK SR v
zmysle § 22 odst. 4 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. následovným organizáciam:
Slovenská národná skupina IAML
300,– Sk
Združenie informač.špec. PRO SCIENTIA
500,– Sk
Zväz muzei na Slovensku
1.170,– Sk
Slovenská asociácia knižníc
2.500,– Sk
Spolok slovenských knihovníkov
3.000,– Sk
SANET
1.000,– Sk
Odpisy 55
Schválený rozpočet bol 967 tis. Sk, upravený rozpočet na 1.067 tis. Sk zo ŠR a upravený
celkom na 1.117 tis. Sk. Skutočnosť je 1.184 186,– Sk, čo je čerpanie na 106 %
z celkového upraveného rozpočtu. Odpisy zarok 2003 boli finančne vykryté v plnej výške
1.184.186,–, čím sú zabezpečené finančné prostriedky do Fondu reproodukcie na obnovu
zastaralého majetku a na nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
potrebného pre činnosť knižnice.
HODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
Hospodársky výsledok za rok 2003 je strata -62,92 Sk.
Organizácia v hodnotenom období mala náklady vo výške 25,559.023,– Sk, výnosy vo
výške 25,558.960,08 Sk, čím dosiahla hospodársky výsledok stratu 62,92 Sk.
Tento hospodárský výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka vyššiemu plneniu príjmov
z predaja služieb, získaným finančným príspevkom a darom na činnosť knižnice
a prideleniu naviac finančných prostriedkov od zriaďovateľa na dofinncovanie činnosti,
keď v priebehu roka boli vynaložené neplánované náklady súvisiace so sťahovaním
skladov knižničného fondu.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠR
A) Zo štátneho rozpočtu
Pre rok 2003 boli ŠVK schválené kapitálové systémové výdavky, list MK-0318/2003-70
vo výške 10.000 tis. Sk na akciu ŠVK L 9-rekonštrukcia strechy,krovu,podkrovia.
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V priebehu roka 2003 bola úprava rozpočtu rozpočtovými opatreniami na bežnú investičnú
činnosť, na nákup zbierkových predmetov pre Literárne a hudobné múzeum 260.000,– Sk
a to 60.000,– Sk z VPS-kultúrne aktivity - Nákup zbierkových predmetov-RO č.2 KT, list
MK 1737/2003-700 , a 200.000,- Sk na akvizíciu zbierkových predmetov RO č.3 KT , list
MK3535/2003-700 zo 4.7.2003 z Programu 02C16 Akvizícia zbierkových predmetov.
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov za rok 2003 v tis.Sk
Ukazovateľ
Schvál.
1. 717002 Rekonštrukcia strechy
krovu a podkrovia L 9
10 000
2. 719014 Nákup zbier.predmetov
-0710 Obstaranie kapitálových aktív
700 Kapitálové výdavky
10 000

Uprav.

Čerp.

%

10 000
260

10 000
260

100,0
100,0

10 260

10 260

100,0

B) Mimorozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky z Fondu reprodukcie
Schválené čerpanie MK SR ešte v r. 2002 na základe žiadostí a realizované v I. polroku
2003
- VT – romold šachta dopl. k optickej telekom. prípojke
9.633,50
- VT – optická telekom.prípojka
20.246,–
- VT – dataprojektor
218.990,–
- VT – 4 ks počítače
114.238,–
- VT – optická telekom. prípojka
55.543,70
- VT - 2 ks počítače
57.650,10
- TZB – telefónna prípojka do UŠ podkrovia ŠVK L 9
26.138,90
Schválený rozpočet na rok 2003 z vlastných zdrojov z Fondu reprodukcie a schválené žiadosti
o čerpanie z FR
Schv.rozpočet
Čerpanie
1. kancelárske stroje – kopírovací stroj
250.000,–
282.738,–
- skener ku kopírke
-083.640,–
2. dopravné prostriedky-osobný automobil
350.000,–
384.400,–
3. signál.-bezp.technoka-ochr.kniž.fondu v UŠ
500.000,–
-0–
4. regále do skladov
150.000,–
155.760,–
5. TZB- osvetlenie študovní
200.000,–
147.086,40
TZB-dopln.zdroj na údržbu EPS L 24,26
-0–
32.500,–
Softver – dochádzkový systém
-095.578,70
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov za rok 2003 z FR v tis. Sk
711003
713002
713004
714001
715030
717002
717003
635011
Spolu :

96
466
366
384
156
26
147
33
1.674 tis. Sk
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Program hospodárnosti
V zmysle plnenia programu hospodárnosti vydala organiácia internú smernicu
v oblasti obstáravania tovarov a služieb v zmysle zákona 263/1999 Z.z. o verejnom
obstáravaní v znení jeho zmien a noviel.
V záujme hospodárneho a efektívneho vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu
prijala ŠVK súbor úsporných opatrení a o v oblastí energií (sledovanie spotreby energií
v jednotlivých objektoch ŠVK, porovnávanie so stanovenými limitmi) v oblastí poštových
poplatkov (využívanie e-mail adries z dôvodušetrenia na poštovnom) telefónných poplatkov
(limity telefónnych hovorov na jednotlivých priamych linkách)
Hodnotenie fondov organizácie
Sociálny fond 912 k 31.12.2003
Bankový účet vo VUB, a.s. BB č.1293211657/0200,
v účtovníctve analitycký účet 24112 stav k 31.12.2003
Počiatočný stav k 1.1.2003
Tvorba SF za rok 2003
- povinný prídel
- splátky návrat.soc.výpomocí
Čerpanie SF za r.2003
- príspevok na stravné lístky
- príspevok na dopravu
- návratná soc.výpomoc
- na regeneráciu prac.síl
Konečný stav k 31.12.2003

19.305,29 Sk
19.305,29 Sk
30.017,29 Sk
129.021,– Sk

104.021,–
25.000,–
139.733,– Sk
65.598,–
3.600,–
33.000,–
37.535,–
19.305,29 Sk

Fond reprodukcie 916 k 31.12.2003
818.942,82 Sk
Bankový účet vo VÚB,a.s. BB č.1293211657/0200 v účtovníctve analytické účty 241292002,
241292010, 241711-241717 stav k 31.12.2003 je
818.942,82 Sk
Počiatočný stav k 1.1.2003
- kryté fin.prostr.na účte
- nekryté

3,182.673,44 Sk
1,309.266,92 Sk
1,873.406,52 Sk

Tvorba FR za rok 2003
11,443.616,50 Sk
Z odpisov
1,184.186,– Sk
Kapital. transfer
10,259.430,50 Sk
Čerpanie FR za r. 2003
1,674.510,10 13,807.347,12 Sk
- opt.telekom.príp.
75.789,70
- datavideoprojektor
218.990,–
- telefónna prípojka
26.138,90
- počítače 4 ks
114.238,–
- osobný automobil Š-FABIA
384.400,–
- regále do skladov
155.760,–
- osvetlenie študovní
147.086,40
- softvér-dochádzkový systém
95.578,70
- počítače 2 ks
57.650,40
- kopírovací stoj
282.738,–
- skener ku kopír.stroju
83.640,–
- doplnkový zdroj na údržbu
32.500,–
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- čerpanie kapit.transfer
- zúčtovanie straty z min.rokov
Konečný stav k 31.12.2003

10.259.430,50
1.873.406,52
818.942,82 Sk

Finančné prostriedky vo výške 818.942,82 Sk sú finančne kryté na účte vo VÚB,a.s.B.B.
V decembri 2003 bola na účte 916 zúčtovaná strata z odpisov z minulých rokov účtovným
zápisom na základe interného dokladu zo dňa 30.12.2003 vo výške 1,873.406,52 Sk.
K vysporiadaniu straty z minulých rokov došlo na základe schválenia novely zákona č.
303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, keď zákon č. 442/2003 nadobudol účinnosť od 15.
novembra 2003 v zmysle § 55 g ods. 4 uvedeného zákona.
Zamestnanci Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2003 zabezpečovali úlohy
v zmysle plánu činnosti na rok 2003 a v rámci možnosti rozpočtu.
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6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

Personálna práca knižnice v roku 2003 bola úspešná z viacerých pohľadov. Podarilo sa
nám získať do knižnice tri pracovníčky s ukončeným vysokoškolským knihovníckym
vzdelaním. Z toho dvomi sme posilnili konzultačné služby v univerzálnej študovni a študovni
elektronických dokumentov. Náročnosť spracovávania projektov a uchádzania sa o finančné
prostriedky z európskych štrukturálnych fondov nás viedlo k vytvoreniu funkcie projektového
manažéra. Táto funkcia je vytvorená na útvare riaditeľky knižnice. Z pohľadu personálnej
práce je prínosom aj fakt, že do trvalého pracovného pomeru sme získali pracovníka na
oddelenie informačných technológií, ktorý u nás vykonával civilnú službu.
V priebehu roku 2003 bolo prijatých do pracovného pomeru 7 zamestnancov na dobu
určitú, 4 zamestnanci na dobu neurčitú. Pracovný pomer skončilo 7 zamestnancov a to 3
zamestnanci, ktorí mali uzatvorené pracovné zmluvy na dobu určitú a 4 zamestnanci ukončili
pracovný pomer dohodou zo strany zamestnanca. Zamestnávame 1 pracovníka so zmenenou
pracovnou schopnosťou. V januári – septembri sme zamestnávali 5 zamestnancov – výkon
civilnej služby, v októbri – decembri 3.
Voľné pracovné miesta sme obsadzovali výberom uchádzačov na základe
zverejnených inzerátov a výberovým konaním formou konkurzu.
Veková štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2003
Do 20 r.
21-30 r.
31-40 r.
41-50 r.
1
17
16
28
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2003
ZŠ
SO
ÚSO
Bc
3
10
39
2

51-60 r.
24

Nad 60 r.
1
VŠ

Mgr.,Ing.,PhDr.,PaedDr.

33

Priemerná mesačná mzda
Rok
Sk
2001
8 414,- Sk
2002
11.829.- Sk
2003
11.512.- Sk
Priemerná mzda v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici poklesla v porovnaní
s rokom 2002 o 317.- Sk.
Priemerný vek zamestnancov knižnice bol v roku 2003 41,8 roku.
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6.1 Organizačná štruktúra ŠVK a počty pracovníkov v organizačných útvaroch
Oddelenie – útvar
Riaditeľstvo a sekretariát
Oddelenie fondov
Oddelenie absenčných služieb
Oddelenie prezenčných služieb
Oddelenie referenčných služieb
Oddelenie bibliografie
Ekonomicko-správne oddelenie
Oddelenie informačných technológií
Oddelenie reprografických služieb
Literárne a hudobné múzeum
Spolu
Fyzický stav pracovníkov

S 2001
3
14
11
8
4
6,5
16
2
4,1
11
79,6
81

Organizačná štruktúra knižnice
Riaditeľ
Útvar riaditeľa
Námestník riaditeľa I.
Námestník riaditeľa pre LHM
Referent pre ľudské zdroje
Manažér pre styk s verejnosťou
Manažér pre projekty
Oddelenie informačných technológií (OIT)
- úsek správy operačných systémov a počítačovej siete
- úsek správy databáz
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov (OF)
- úsek akvizície
- úsek spracovania
- úsek periodík
- úsek ochrany a revízie
Oddelenie referenčných služieb (ORS)
- úsek konzultačných služieb a MVS
- úsek rešeršných a databázových služieb
- stredisko európskych informácií
Oddelenie absenčných služieb (OAS)
- úsek požičovne
- úsek knižničných skladov
Oddelenie prezenčných služieb (OPS)
- univerzálna študovňa
- študovňa odborných periodík
- študovňa elektronických zdrojov
- študovňa viazaných periodík
- študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov
- študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov
- nemecká študovňa
- multimediálna študovňa
- študovňa elektronických kníh a periodík
- čitáreň periodík

2002
3,5
14
11
6,8
4
6,7
14,9
1,7
4
11
77,6
80

2003
3,9
15
11,5
9,3
4
6,5
14
1,4
4,3
11
80,9
83
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Oddelenie bibliografie (OBg)
- úsek súbežnej bibliografie
- úsek retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín knižnej kultúry
- študovňa historických fondov
- bibliografická študovňa
- študovňa knihovníckej literatúry
- študovňa geologickej literatúry
Literárne a hudobné múzeum (LHM)
- úsek spoločensko-vedný
- úsek dokumentačný a kultúrnoprezentačný
- vysunuté expozície:
– Literárna expozícia Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej v Pamätnom
dome J. G. Tajovského v Tajove
– Pamätná izba Jozefa Murgaša v budove bývalej školy v Tajove
– Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu
Ekonomicko-správne oddelenie (ESO)
- úsek ekonomický
- úsek správy budov a technickej prevádzky
Oddelenie reprografických služieb (ORpS)
- kopírovacie služby
- knihárska dielňa
Vzdelávanie pracovníkov
Realizovalo sa formou interného vzdelávania a účasťou pracovníkov knižnice na
školeniach, seminároch a aktívoch, ktoré organizovali iné organizácie a inštitúcie. Lýdia
Zelinová absolvovala rekvalifikačný kurz pre neknihovníkov v Centre vedecko-technických
informácií v Bratislave. Účasť pracovníkov na vzdelávacích podujatiach je uvedená v prílohe
č. 4 správy.
V rámci interného vzdelávania boli zorganizované nasledovné formy:
- Efektívne vyhľadávanie informácií v elektronických databázach knižnice a na internete
Lektorky : PhDr. O. Doktorová a Mgr. M. Meleková – účasť 21 pracovníčok
- Prezentácia v Power Pointe
Lektorky : PhDr. O. Doktorová, Mgr. K. Vyšná – účasť 16 pracovníkov
- Práca s textovým editorom WORD
Lektor : Ing. E. Potocký – účasť 12 pracovníkov
- Práca s tabuľkovým kalkulátorom Excel
Lektor : Ing. E. Potocky – účasť 23 pracovníkov
- Postup pri riešení krízových udalostí v knižnici
Výklad internej smernice pripravil P. Dědič
- Jazykový kurz angličtina pre mierne pokročilých
Lektorka : Mgr. K. Vyšná – účasť 6 pracovníkov
- Jazykový kurz nemčiny pre pokročilých
Lektorka : G. Bauer – účasť 3 pracovníci
- Kurz asertívneho správania a komunikácie s používateľmi
Lektor : Mgr. Peter Bakoš – Krajská pedagogicko-psychologická poradňa – účasť 21
pracovníkov.
Vedúci pracovníci knižnice a všetci odborní zamestnanci sú sústavne vedení
k samoštúdiu odborných periodík a literatúry, smerníc, zákonov a pod.
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Ciele Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sú stanovené plánom činnosti na
kalendárny rok a stanovením prioritných úloh knižnice. V roku 2003 sme cieľové úlohy
splnili. V porovnaní s rokom 2002 sme dosiahli zvýšené základné ukazovatele knižničnej
činnosti.
Prírastok knižničného fondu v roku 2003 bol oproti roku 2002 zvýšený o 223
exemplárov. Na zvýšení prírastku majú významný podiel predovšetkým dary. Zaznamenali
sme pokles prírastku formou kúpy aj formou povinného výtlačku. Formou darov sme v roku
2002 získali 865 knižničných jednotiek, v roku 2003 to bolo 2.516 knižničných jednotiek.
Dary získava knižnica od jednotlivcov aj od právnických osôb – predovšetkým od
vydavateľov, ktorým organizujeme prezentáciu v priestoroch našej knižnice.
Nárast počtu registrovaných používateľov v porovnaní s rokom 2002 je 542 osôb. Na
zvýšenom ukazovateli sa prejavilo úsilie pracovníkov knižnice na získavaní používateľov.
Vedúci zamestnanci knižnice navštevujú fakulty vysokých škôl a stredné školy v meste
a propagujú činnosť knižnice, jej služby a knižničné fondy. Zvýšil sa počet exkurzií do
knižnice. Na počet používateľov malo vplyv aj sprístupnenie zrekonštruovaných priestorov
v podkroví pre verejnosť.
Nárast počtu výpožičiek bol spôsobený nárastom počtu používateľov, ale aj
sprístupnením zrekonštruovaných priestorov.
Významná bola tiež edičná a propagačná činnosť knižnice. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sme ukončili riešenie čiastkovej výskumnej úlohy Tlače 18. a. 19.
storočia na území mesta Banská Bystrica.
V materiálnej oblasti
za významný prínos považujeme sprístupnenie
zrekonštruovaných priestorov podkrovia časti A pre používateľov knižnice. Umiestnené sú tu
študovne, pracovne a výstavné priestory Literárneho a hudobného múzea.
V rámci propagácie činnosti knižnice a jej pretvárania na komunitné centrum sme
v uplynulom roku realizovali mnoho kultúrnych a popularizačných podujatí (semináre,
besedy, prednášky, prezentácie vydavateľstiev, koncerty a pod.). Ich prehľad je uvedený
v prílohe č. 1.
Z hľadiska plánovaných úloh sa nepodarilo rozšíriť funkcie systému VTLS
o zadávanie žiadaniek na dokumenty používateľmi priamo zo systému. Knižnica vlastní už
zastaralú verziu systému a firma VTLS Inc. už nepodporuje rozvoj tejto verzie. Prínosom
v tejto oblasti bude implementácia nového knižničného systému v roku 2004 v rámci
celoslovenského projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém 3. generácie), do ktorého je
knižnica zapojená.
Za účelom získania finančných prostriedkov, alebo knižničných jednotiek do fondu
knižnice sme v roku 2003 vypracovali a podali nasledovné projekty :
- Projekt na rozšírenie knižničného fondu z oblasti architektúry – podaný na Nadáciu PRO
HELVETIA – ukončený – úspešný
- Projekt na rozšírenie knižničného fondu o základný balík literatúry z rôznych oblastí
spoločenských vied – v rámci podporného knižničného programu The Japan Foundation
Library Support Program
- Viacúčelový kultúrny a knižničný komplex – zhotovenie projektovej a stavebnej
dokumentácie pre dostavbu ŠVK v Banskej Bystrici – projekt na získanie finančnej
podpory na základe výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja v rámci Grantovej schémy miestneho a regionálneho
rozvoja.
Plnenie cieľových a prioritných úloh je podrobne popísaný v kapitolách 2.3 a 4.
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7.1 Prehľad plnenia základných ukazovateľov
Ukazovateľ
Knižničný fond celkom
Prírastky celkom
z toho : knihy
periodiká
špeciálne dokumenty
Počet titulov odoberaných periodík
Menná katalogizácia
Vecná katalogizácia
Retrospektívne ukladanie údajov
Registrovaní používatelia
Návštevníci
Výpožičky
- z toho : absenčné
prezenčné
MVS, CVS
Edičná činnosť
z toho : Knižničné noviny
ostatné

m.j.
S/2002
zv.
1,644.990
zv.
10.434
zv.
6.985
zv.
1.342
zv.
2.123
tit.
1.351
tit.
9.933
tit.
10.494
tit.
37.575
os.
7.734
os.
138.316
zv.
354.118
zv.
128.432
zv.
224.020
zv.
1.666
tit.
7
tit./číslo 1/4
tit.
6

S 2003
1,652.151
10.657
6.848
1.452
2.357
1.011
8.631
7.381
36.044
8.276
129.446
355.597
142.521
211.086
1.623
9
¼
8

Index 2/1
1,01
1,02
0,98
1,08
1,11
0,74
0,86
0,70
0,96
1,07
0,93
1,01
1,11
0,94
0,97
1,29
1,0
1,33
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU
2003
Všetky činnosti a aktivity, ktoré knižnica a jej zamestnanci realizovali v roku 2003
smerovali k posunu v oblasti kvality a komplexnosti poskytovaných služieb.
Hlavnou úlohou bolo vytvárať podmienky na poskytovanie knižničných
a informačných služieb k čo najväčšej spokojnosti používateľov. Plnenie tejto úlohy
ovplyvňuje rozpočet knižnice, ale aj schopnosť a ochota pracovníkov prispievať
k rozširovaniu a skvalitňovaniu služieb používateľom.
Rozpočet knižnice nepokrýva dostatočne potreby knižnice. Náklady na prevádzku
a zákonné mzdy rastú. Súčasne rastú aj ceny kníh, periodík a ostatných dokumentov. Na
doplňovanie knižničného fondu mohla knižnica v roku 2003 vyčleniť zo štátneho rozpočtu len
575.000.- Sk. Plán doplňovania knižničného fondu sme splnili vďaka zaradeniu našej
knižnice do programu PRONAME a vyčlením finančných prostriedkov z vlastných príjmov.
Každoročne obmedzujeme doplňovanie fondu väčším počtom exemplárov z jedného titulu
a v akvizičnej komisii dôsledne zvažujeme využiteľnosť každého titulu pre potreby
používateľov. ŠVK v Banskej Bystrici je univerzálnou vedeckou knižnicou a tak by mala
zabezpečovať široké spektrum dokumentov zo všetkých vedných oblastí a odborov.
Získavanie povinného výtlačku, na ktorý má knižnica zákonný nárok je problematické
z dôvodu, že vydavatelia neuvádzajú náklad vydaných titulov. Mnohé tituly reklamujeme
zbytočne, pretože vydavateľ oznámi, že dokument vyšiel v nižšom náklade ako je náš nárok.
Výrazne sme obmedzili doplňovanie špeciálnych druhov dokumentov, normy, hudobniny,
audiovizuálne dokumenty, elektronické dokumenty a CD ROM databázy nakupujeme len
v najnutnejšom množstve. Pozitívom v tejto situácii bola skutočnosť, že sme získavali prístup
do celosvetovej informačnej databázy EBSCO na základe jej celoslovenského financovania
prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice. Z vlastných zdrojov sme financovali prístup
do elektronickej databázy LINK, prostredníctvom ktorej sú používateľom prístupné
v elektronickej podobe periodiká vydávane vydavateľstvo Springer Verlag.
Aj napriek uvedenej skutočnosti sa nám podarilo mierne zvýšiť počet realizovaných
výpožičiek. Mierne poklesol počet používateľov internetu. Bolo to spôsobené zvýšenou
konkurenciou v prístupe k internetu na vysokých školách. Značnú konkurenciu v tejto oblasti
tvoria aj internetové kaviarne.
Na urýchlenie a skvalitnenie výpožičného procesu ako aj lepšej informovanosti
o knižničnom fonde každoročne realizujeme plán retrospektívneho ukladania údajov do
databázy. Výpožičný proces realizujeme už na 90 % automatizovane, niektoré staršie
dokumenty požičiavame klasicky – údaje o nich nie sú ešte v elektronickej databáze.
Plynulé poskytovanie absenčných výpožičiek negatívne ovplyvnila skutočnosť, že knižnica
dostala výpoveď z prenájmu priestorov v Slovenke a. s., v ktorých sme mali umiestnený
odľahčovací sklad knižničného fondu (cca 300.000 knižničných jednotiek). Museli sme nájsť
nové priestory na prenájom, upraviť ich a presťahovať knižničný fond. V súvislosti so
sťahovaním fondu bola uskutočnená aj jeho obsahová previerka a pristúpili sme k vyradeniu
multiplicitných exemplárov skrípt a zastaralej literatúry.
V rámci plnenia celoslovenských úloh knižnica participuje na budovaní slovenskej
národnej článkovej bibliografie excerpovaním vybraných titulov zborníkov a spracovávaním
záznamov v elektronickej podobe do databázy SNB a na budovaní pedagogickej databázy tiež
excerpovaním určených titulov periodík.
Celoslovenskú úlohu dokumentácie a koordinácie bibliografickej činnosti v oblasti
národnooslobodzovacieho odboja a SNP sme v minulom roku realizovali predovšetkým
spracovaním a vydaním výberovej bibliografie Slovenská národná rada – 1848-1918-19431993 a zorganizovaním celoslovenského odborného seminára pod názvom Historické výročia
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SNR. Seminár sme organizovali v spolupráci s Kanceláriou NR SR, pod záštitou predsedu NR
SR Pavla Hrušovského a za účasti všetkých bývalých predsedov SNR od roku 1989.
Rozvoj v oblasti informatizácie a internetizácie sa týkal predovšetkým rozšírenia
lokálnej počítačovej siete do zrekonštruovaného podkrovia a sfunkčnenia pripojenia knižnice
optickým káblom do siete SANET a do vládnej siete Govnet.
Pri organizovaní odborných a kultúrnych podujatí knižnica spolupracuje
s profesijnými knihovníckymi organizáciami, s vedeckými a verejnými knižnicami na
Slovensku a v zahraničí. Významnou je spolupráca s inými odbornými organizáciami najmä
pri organizovaní podujatí v cykle Osobnosti, v ktorých knižnica predstavuje verejnosti
významné osobnosti mesta, regiónu ale aj celého Slovenska. V tejto oblasti spolupracujeme
v Mestom Banská Bystrica, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, s neziskovými
organizáciami pôsobiacimi na území mesta a regiónu. Dôstojné priestory spoločenskej sály
poskytujeme na diplomové a ročníkové koncerty študentov Univerzity Mateja Bela
a Akadémie umení v Banskej Bystrici, ale aj iným organizáciám na realizáciu prezentácií,
školení a pod.
Napriek tomu, že Literárne a hudobné múzeum sa v priebehu 1. štvrťroka sťahovalo,
priebežne sa poskytovali záujemcom a bádateľom konzultácie a materiály na štúdium (335 x),
publikovali 123 príspevkov, pripravili 61 podujatí pre 2085 návštevníkov a v expozíciách
lektorovali 13 849 návštevníkom. Za úspech treba považovať vydanie 4 edičných titulov (2
vlastné a 2 v spolupráci) a propagačných a metodických drobných tlačí, prostredníctvom
ktorých sa darí systematicky zabezpečovať informovanosť verejnosti a návštevnosť múzea.
V expozíciách v Tajove sa podarilo zvýšiť návštevnosť o 887 osôb a aj napriek sťahovaniu
LHM bola celková návštevnosť vo všetkých expozíciách len o 41 osôb nižšia ako v roku 2002
(v roku 2003 spolu 13894 osôb). Vďaka účelovej dotácii MK SR, ale aj cielenej
zbierkotvornej činnosti v nadväznosti na výskumné úlohy bola mimoriadne úspešná akvizičná
činnosť (1061 jd/1197 kusov nových zbierkových predmetov). V porovnaní s plánom (400 ks)
to bolo plnenie na 265,25 % a v porovnaní s rokom 2002 sa získalo o 715 kusov zbierok viac.
Vedúca LHM získala 34 000,- Sk od sponzorov a múzeum dosialo tržby vo výške 120 489,50
Sk (plnenie na 100,41 %). Výsledky práce múzea a jeho podiel na kvalitnom profile ŠVK ako
výchovnovzdelávacieho a kultúrneho centra mesta a regiónu v roku 2003 možno hodnotiť ako
veľmi úspešné.
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9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici patrí medzi najväčšie knižnice na
Slovensku. Je univerzálnou vedeckou knižnicou a jej pôsobnosť je zameraná na územie
stredného Slovenska. V Banskej Bystrici sídli Univerzita Mateja Bela, Akadémia umení
viacero stredných škôl všeobecného, odborného aj umeleckého zamerania, sídlia tu viaceré
ústredné orgány a organizácie štátnej správy a samosprávy, výskumné ústavy, bankové
a finančné inštitúcie a podnikateľské subjekty. Aktívnymi alebo potencionálnymi
používateľmi knižničných služieb sú zamestnanci, alebo študenti uvedených subjektov. Štátna
vedecká knižnica poskytuje dokumenty a informácie pre potreby školského alebo
celoživotného vzdelávania. Okrem plnenia informačných a vzdelávacích funkcií, knižnica
svojou širokospektrálnou činnosťou plní aj funkcie kultúrne a v dnešnej dobe stále viac aj
funkcie sociálne.
Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby knižnica poskytuje dokumenty
používateľom celého Slovenska.
V roku 2003 knižnicu navštívilo 129.466 návštevníkov, ktorí využili knižničné
a informačné služby knižnice. V tom nie sú zahrnutí návštevníci, ktorí sa zúčastnili kultúrnoprezentačných podujatí. Registrovali sme 8.276 aktívnych používateľov, z toho
novoprihlásených bolo 4.009 (čo predstavuje 48,4 %) a preregistrovaných 4.267 (41,6 %).
Kolektívni používatelia boli 3 - inštitúcie, ktoré predovšetkým využívali cirkulačnú výpožičnú
službu periodík a fond špeciálnych technických dokumentov.
Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice :
- s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
19,91
- s ukončeným stredoškolským vzdelaním
22,26
- študenti vysokých škôl
44,59
- študenti stredných škôl
12,57
- handicapovaní
0,67
V roku 2003 sme uskutočnili viacero dotazníkových prieskumov na zistenie názorov
používateľov na nami poskytované služby, na ich kvalitu, na komunikáciu zamestnancov
s používateľmi a podobne. Z toho jeden dotazníkový prieskum realizovala formou diplomovej
práce diplomatka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Výsledky tohto prieskumu sa
stali podkladom a podnetom na niektoré organizačné zmeny a zavedenie nových služieb pre
používateľov a tiež podnetom na realizovanie cyklu prednášok v rámci interného vzdelávania
zamestnancov s témou asertivity a komunikácie s používateľom. Aby používatelia mali
sústavnú možnosť vyjadriť svoju spokojnosť, nespokojnosť, prípadne návrhy na zlepšenie
činnosti knižnice a na doplňovanie fondov, umiestnila knižnica v priestoroch vstupnej chodby
schránku pre podnety od používateľov. Tieto sa na mesačných poradách vedenia
vyhodnocujú.
Z uvedeného je zrejmé, že knižnica si svojich používateľov váži, snaží sa skvalitňovať
a rozširovať svoje služby s prihliadaním na ich názory, informačné potreby a požiadavky.

V Banskej Bystrici 20. 2. 2004
PhDr. Oľga Lauková
riaditeľka ŠVK
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Príloha č. 1
PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRE VEREJNOSŤ

A/Odborné podujatia
26. 3. 2003
Nové trendy v poskytovaní elektronických informačných služieb v knižniciach
Seminár pre odbornú knihovnícku verejnosť so zahraničnou účasťou
23. 5. 2003
Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie
v rámci predvstupovej bilaterálnej spolupráce.
Pracovný seminár pre pracovníkov kultúrnych zariadení organizovaný v spolupráci s Úradom
vlády SR a Ministerstvom kultúry SR
24. 9. 2003
Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom regióne –
seminár s panelovou diskusiou organizovaný v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
22. 10. 2003
Technika rozprávania príbehov pre mládež – Zážitok z príbehu, zážitok s knihou –
pracovný seminár organizovaný v spolupráci s British Council, viedol p. Alec Williams
z Veľkej Británie
27. 10. 2003
Prezentácia portálu InfoLib
Organizovaná v spolupráci s CVTI Bratislava a SSK

B/ Cyklus OSOBNOSTI
3. 3. 2003
Erika Podlipná – spisovateľka, publicistka – 60. výročie narodenia
25. 3. 2003
Kto bol kto v histórii mesta Banská Bystrica – prezentácia biografického slovníka
historických osobností mesta
7. 4. 2003
Učiteľ a jeho žiaci – Doc. Pavel Paluš, CSc. – astronóm (Organizované v spolupráci
s Krajskou hvezdárňou)
5. 5. 2003
Prof. RNDr. Stanislav Ondrejka, CSc. – vysokoškolský pedagóg v odbore fyzika
28. 5. 2003
Dagmar Rohová – Boksová –zaslúžilá umelkyňa, operná speváčka
13. 8. 2003
Bábky s vdýchnutou dušou – stretnutie s manželmi Dušovcami – slovenskí bábkári
6. 10. 2003
Prof. PhDr. Ivan Plintovič, CSc. – vysokoškolský pedagóg a literárny vedec
27. 10. 2003
Rudolf Schuster – autor literatúry faktu, prozaik, dramatik a scenárista
1. 12. 2003
Zlata Solivajsová – spisovateľka
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C/ Koncerty
Nedeľné matiné
organizované v spolupráci so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina v Banskej Bystrici
- 5. 1. 2003 - Peter Gyulás – čembalo
- 2. 2. 2002 – Ivana Úradníková – klavír
- 6. 4. 2003 – Dámske komorné trio
- 1. 6. 2003 – Mikuláš Doboš a členovia SND v Bratislave
- 6. 10. 2003 – Dámske komorné trio
Diplomové, ročníkové koncerty :
10. 3. 2003 - diplomový koncert Nanová – Akadémia umení B. Bystrica
14. 4. 2004 – diplomový koncert Reichová – Akadémia umení B. Bystrica
16. 4. 2003 – diplomový koncert – študentka UMB Banská Bystrica
28. 4. 2003 – diplomový koncert – študentka UMB Banská Bystrica
12. 5. 2003 – diplomový koncert Sendreyová – Akadémia umení B. Bystrica
19. 5. 2003 – ročníkový koncert – študenti Akadémie umení B. Bystrica
26. 5. 2003 – klavírny recitál študentky Akadémie umení – Tomoko
25. 6. 2003 – ročníkový koncert – Akadémia umení B. Bystrica
10. 11. 2002 - ročníkový koncert – Akadémia umení B. Bystrica
8. 12. 2002 – ročníkový koncert – Akadémia umení B. Bystrica
Iné koncerty :
11. 4. 2003 – Slávnostný koncert pri príležitosti Európskych dní – (Trávničkovo kvarteto,
Jana Orlická – spev, Igor Danihel, Skupina Schody) – organizované v spolupráci
s Rádiom Regina B. Bystrica a Európskym informačným centrom pri UMB
v Banskej Bystrici
9. 5. 2003 – Koncert Komorného sláčikového orchestra Hudobnej akadémie v Ljubljane –
organizovaný v spolupráci s Fakultou múzických umení AU v Banskej Bystrici
17. 6. 2003 - Spevácky koncert poslucháčov Katedry hudby FHV Jána Ruska a Miroslavy
Martincovej
30. 6. 2003 – Koncert žiakov Základnej umeleckej školy v B. Bystrici
16. 12. 2003 – Vianočný koncert detského folklórneho súboru Radosť
Banskobystrické hudobné salóny
4. 10. 2003 - Trio Animae (Švajčiarsko)
7. 10. 2003 - P. Farkaš – klavírny recitál
10. 10. 2003 - Z. Paulechová-Štiasna – klavírny recitál
11. 10. 2003 - J. Laniuk – violončelo, Y. Ormeni - klavír
12. 10. 2003 - J. Slavík – violončelo, J. Iršai – klavír
14. 10. 2003 - M. Paľa – husle, P. Farkaš - klavír
15. 10. 2003 - A. Mudroňová, I. Štiller – klavírny koncert
23. 10. 2003 - koncert z tvorby Tima Janisa
29. 10. 2003 - Komorný súbor Alea
Podujatia Japonského festivalu v ŠVK v Banskej Bystrici
24. 9. – 20. 10. 2003
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo v Japonsku – výstava fotografií
Obrad varenia čaju – japonské tradície
13. 10. 2003
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Koncert japonských a slovenských piesní (Nao Higano – soprán, Tomoko Asahina – klavír,
Ján Slávik – violončelo)
15. 10. 2003
Beseda o súčasnom Japonsku – Daiko Tachi, 2. tajomník Japonského veľvyslanectva v
Bratislave

D/ Ostatné podujatia
30. 1. 2003
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov – univerzálnej študovne, študovne
odborných periodík a študovne elektronických zdrojov
24. 3. 2003
Beseda so spisovateľmi Drahoslavom Machalom a Dušanom Mikolajom
27. 3. 2003
Deň knihovníkov Banskobystrického kraja – organizovaný v spolupráci s KP SSK
8. 7. 2003, 3., 4., 5. 9. 2003
Predstavenie baletu Štúdia tanca na nádvorí knižnice
6. 11. 2003
Otvorenie Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva v ŠVK v B.
Bystrici
Prednášky v študovni hudobnín a AV dokumentov
15. 4. 2003
Prednáška o živote a tvorbe hudobného skladateľa Eugena Suchoňa pri príležitosti 95. výročia
narodenia a 10. výročia úmrtia.
20. 11. 2003
Prednáška o živote a tvorbe hudobného skladateľa Šimona Jurovského pri príležitosti
40. výročia úmrtia
Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia v Študovni hudobnín a AV dokumentov
6. 3., 8. 4. , 10.4. 2003
Seminár k dejinám hudby – pod vedením PhDr. M. Glockovej – poslucháči AU
21. 3. 2003
Seminár z dirigovania s využitím videokaziet z fondu študovne – dirigent Mgr. Pavol
Tužinský – poslucháči AU
7. 5., 20.5. 2003
Vyučovacia hodina hudobnej výchovy – žiaci ZŠ Bakossova
Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia nemeckého jazyka v Nemeckej študovni.
11. 3. 2003
Konverzačné cvičenie na tému: Spoznávame Nemecko – hlavné mestá krajov SRN
S využitím vlastivedných sprievodcov, encyklopédií, audiovizuálnych dokumentov
- študenti jazykovej školy RK Centrum Universa (21 úč.)
24. 3. 2003
Dejiny Nemecka– konverzačné cvičenie s využitím príručiek, encyklopédií, audiovizuálnych
dokumentov – študenti jazykovej školy RK Centrum Universa (3 hod., 16 úč.)
22. 5. 2003, 24. 9. 2003, 28. 10. 2003
Seminárne cvičenie – spracovanie referátov na zadané témy – návod ako pracovať so
sekundárnymi informačnými prameňmi
– študenti jazykovej školy RK Centrum Universa (4 hod., 21 úč)
9. 6. 2003
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Vyhľadávanie materiálov a informácií v primárnych a sekundárnych informačných
prameňoch k rôznym témam pre Jazykový diplom na Gymnáziu A. Sládkoviča – študenti pod
vedením nemeckého lektora ( 2 hod., 30 úč.)
28. 10. 2003, 4. 11. 2003
Vyhľadávanie materiálov a informácií v primárnych a sekundárnych informačných
prameňoch a v elektronických informačných zdrojoch k projektu krajinoveda Nemecka –
Gymnázium JGT (2 hod., 36 úč.)
30. 10. 2003
Akadémia vzdelávania – jazykový kurz nemčiny – vypracovávanie referátu k literárnej téme
Heinrich Böll (3 hod., 12 úč)
Informatická výchova
30. 9., 15. 10., 12. 11. 2003
Informácie o službách knižnice, ako používať a pracovať s informačnými prameňmi
v Nemeckej študovni – poslucháči 1. roč. germanistiky Filologickej fakulty a FHV UMB
(6 hod., 81 úč.)

E/ Podujatia Regionálneho vzdelávacieho centra
Konzultačné hodiny pre používateľov a návštevníkov Nemeckej študovne
1x týždenne – utorok 14.00-16.00
Čítanie z diel nemeckých autorov
1x týždenne – utorok 17.00-18.00
14. 1. 2003
Stretnutie nemeckých lektorov Nadácie Roberta Boscha pôsobiacich v Bielorusku, na
Ukrajine, v Čechách a na Slovensku.
7.2.- 26. 2. 2003
Výstava ilustrácií detských kníh 6 x 6 Bilderbücher
Stretnutia so spisovateľmi
- Andreas Maier – slovensko-nemecké čítanie z románu Klausen
20. 2. 2003
- Thomas Lehr čítal zo svojho románu Nabokovs katze – Nabokovova mačka
27. 5. 2003
- José F. A. Oliver – čítanie z básnického diela v jazyku nemeckom, slovenskom,
alemánskom
12. 11. 2003
Workshopy
- Berlín – pre študentov Gymnázia F. Švantnera v Novej Bani, Gymnázia A. Sládkoviča
v Banskej Bystrici
27. 5., 20. 11., 28. 11., 5. 12. 2003
- Weltbilder – pre študentov gymnázií, poslucháčov germanistiky Filologickej fakulty
UMB
24. 2., 13. 3., 26. 3., 3. 4., 9. 4., 19. 11., 3. 12. 2003
- Sprachspiele – pre žiakov základných škôl a študentov jazykových škôl
9. 6., 11. 6. 2003
Scénické čítanie
- Z diela Odöna von Horvátha
14. 1. 2003
- Hesse für junge Leute – Hesse pre mladých ľudí
15. 5., 23. 10., 5. 11. 2003
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Príloha č. 2

VÝSTAVY
FILATELIA – ZDROJ POZNANIA A ZÁBAVY
Výstava známok zo zbierok banskobystrických filatelistických klubov.
T : od 15.januára do 5.februára
ZDRUŽENIE VÝTVARNÝCH UMELCOV STREDNÉHO SLOVENSKA
Výstava reprodukcií diel členov ZVUSS v priestoroch študovne elektronických periodík
a kníh
T : január - marec
6 x 6 KINDERBÜCHER
Výstava rakúskej knižnej tvorby - ilustrácie
T : od 5. februára do 28.februára
MOKREADE NA SLOVENSKU
Výstava Štátnej ochrany prírody v priestoroch ŠVK
T : 17. 2. – 18.3. 2003
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2003
Súťažná výstava kalendárov a kalendárovej tvorby na Slovensku pre rok 2003.
T : od 5. marca do 25. marca
JOHANN NESTROY
Výstava zo života a diela dramatika v obrazoch.
T : od 26. marca do 8. apríla
ĽUBOMÍR KOŠIAN - 33
Výstava autorskej fotografie.
T : od 9. apríla do 24. apríla
SVET OČAMI DETÍ
Výstava detských výtvarných prác.
T : od 29. apríla do 14. mája
PROF. RNDR. STANISLAV ONDREJKA, CSC.
Výstava uskutočnená pri príležitosti podujatia v cykle osobnosti
T : 5. mája – 15. mája
DIPLOM
Výber z diplomových prác študentov PF UMB v Banskej Bystrici
16. mája – 3. júna
KATEDRUM
Výstava prác profesionálnych výtvarných umelcov Katedry VV PdF UMB.
T : od 5. júna do 30. júna
COMIX AKO KOMIKS
Výstava z komiksovej tvorby výtvarníka Fera Mráza.
T : od 2. júla do 30. júla
JAMBOREE OČAMI JÁNA ŠIBÍKA
Výstava fotografií (skauting)
T : 15. august – 20. september
SVETOVÉ KULTÚRNE A PRÍRODNÉ DEDIČSTVO V JAPONSKU
Výstava fotografií v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonského kráľovstva
T : 24. septembra – 15. októbra
JÁN LEVOSLAV BELLA
Výstava pripravená k 160. výročiu narodenia hudobného skladateľa.
T : od 15. októbra do 3. novembra
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TRETÍ SEKTOR
Výstava spojená s prezentáciou mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na
území mesta a regiónu Banskej Bystrice.
T : od 6. novembra do 25. novembra
TU SA TEDA NIEČO DEJE
Výstava plagátov a kníh nemeckých ilustrátorov a autorov „novej generácie“
T : 25. novembra do 15. decembra
FOTO
Členská výstava Klubu fotopublicistov SSN.
T : od 28. novembra do 15. decembra
ŠTEFAN ŽÁRY
Výstava k 85. výročiu narodenia literáta
T : od 17. decembra 2003 do 10. januára 2004

Prezentácie vydavateľstiev a kníh
5. 2. 2003
20. 2. 2003
19. 2. 2003
24.3.2003
15. 4. 2003
18.6.2003
30. 9. 2003

Prospero – Bratislava
Biografický lexikón Slovenska – prezentovali pracovníci Biografického ústavu
SNK v Martine
R.G.T. Press&Simpress Banská Bystrica
Perfekt - Bratislava
Advent – Orion - Vrútky
Skalná Ruža Kordíky
Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave
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Príloha č. 3

Informácie o ŠVK v tlači a iných médiách
Odborné príspevky pracovníkov knižnice :
- Fedorová, I. : Knižnica Gabriela Zerdahelyiho v Seminárnej knižnici v Banskej Bystrici.
In : Dejiny školských knižníc na Slovensku. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2003. s. 143 – 148.
- Fedorová, I. : Božena Němcová a Banská Bystrica.
Odprednášané na medzinárodnom kolokviu slovenských, českých a moravských
bibliografov v Rožnove pod Radhoštěm – Literárne vzťahy slovensko-české v 19. storočí
– 5. – 7. 10. 2003.
- Meleková, M. : Projekt informačnej výchovy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici. Odprednášané na konferencii Inforum 2003, Praha, 29. 5. 2003
- Nagy, I. : Príspevok k dejinám knižnice ev. a. v. gymnázia v Banskej Bystrici
In : Knižnica. – Roč. 4, č. 1 (2003), s. 18-20.
- Nagy, I. : Slovaciká 18. a 19. storočia vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici.
In : Knižnica. – Roč. 4, č. 10 (2003), s. 468-474.
- Nagy, I. : Knižnica banskobystrického evanjelického a katolíckeho gymnázia v zrkadle
ich fragmentov.
In : Dejiny školských knižníc na Slovensku. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2003. s. 136-142.
- Ružičková, B. : Ochrana, využitie a prezentácia HKF ŠVK Banská Bystrica.
Odprednášané na seminári Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok
v Banskobystrickom regióne - 24.9.2003.
Tlač :
(AG) :Tretie tisícročie v podkroví bývalého župného domu
In : Smer magazín, roč. 12, č. 5, (4.2.-10.2.2003), s. 5
(ag) : V znamení kultúry a tradičného čajového obradu.
In : Zvolenské noviny. – Roč. 12, č. 39 (30. 9. 2003), s. 4
(ok) : V službách Jej Veličenstva, nevykynožiteľnej a vzácnej knihy : Záver Mesiaca knihy
patril Týždňu slovenských knižníc – aj v Banskej Bystrici.
In : Nový deň. – Roč. č. (29. 3. 2003), s. 11.
(na) :Študovňa tretieho tisícročia
In : Bystricko-Brezniansko, 9. týždeň, (2003), s. 10
(na) : Kto bol kto v histórii mesta
In : Bystricko-Brezniansko, 10. týždeň, (2003), s. 10
(bc) : Čím žije knižnica.
In : BB Žurnál. – Roč. 3, č. 17 (28. 8. – 11. 9. 2003), s. 3
(bc) : Japonsko v Bystrici.
In : BB žurnál. – Roč. 3, č. 20 (2003), s. 7
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(bc) : Stredisko patentových informácií.
In : BB žurnál. – Roč. 3, č. 17 (2003), s. 3
Dni japonskej kultúry v Banskej Bystrici.
In : Spravodajca Mestského úradu v Banskej Bystrici. – Roč. 5, č. 5 (september – október
2003), s. 2.
(jl) : Japonský festival v Banskej Bystrici.
In : Smer Magazín. – Roč. 12, č. 38 (23. 9. – 29. 9. 2003), s. 4
Meleková, Mária : Nové trendy v poskytovaní elektronických informačných služieb
v knižniciach.
In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 11, č. 2 (2003), s. 38-39
(mkš) : ŠVK v treťom tisícročí.
In : BB žurnál. – Roč. 3, č. 3 (2003), s. 8
Na Slovensku je takmer 9 tisíc knižníc.
In : Nový deň. – Roč. 5, č. 186 (13. 8. 2003), s. 8
(pav) : Najstaršia kniha v Bystrici má 500 rokov
In : Nový čas. – Roč. 13, č. 243 ( 11. 10. 2003), s. 10.
Podkrovie ako univerzálna študovňa.
In : Domo :Odborný časopis pro podlahoviny a interiéry. – č. 2 (2003), s. 94-97.
Pozývame Vás na dni seniorov.
In : Smer Magazín. – Roč. 12, č. 39 (30. 9. – 6. 10. 2003), s. 4
Žabková, Soňa : Namiesto recenzie. Nový biografický slovník osobností Banskej Bystrice.
In : Slovenské národné noviny. – Roč. 14, č. 9 (2003), s. 12
Žabková, Soňa : Študovňa 3. tisícročia / Sprístupnenie nových priestorov v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici.
In : Národná osveta. – Roč. 13, č. 3 (2003), s. 20
Žabková, S. : Japonci v Banskej Bystrici.
In : Verejná správa- - Roč. 58, č. 23 (2003), s. 29.
Žabková, Soňa : Študovňa tretieho tisícročia.
In : Verejná správa. – Roč. 58, č. 6 (2003), s. 28
Žabková, Soňa : Nové priestory v Štátnej vedeckej knižnici.
In : Slovenské národné noviny. – Roč. 14 (18), č. 5 (4. 3. 2003), s.
Žabková, Soňa : K poskytovaniu spoľahlivých informácií / Nový biografický slovník
osobností Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice (1255 – 2000).
In : Národná osveta. – Roč. 13 (2003), č. 2, s. 22
Žabková, Soňa : Nové priestory v Štátnej vedeckej knižnici.
In : Slovenské národné noviny. – Roč. 14, č. 5 (4. 3. 2003), s. 9.
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Žáčiková, Lýdia : V historickej budove Župného domu bola sprístupnená moderná študovňa.
In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 11 (2003), č. 1, s. 34-36.
Iné médiá :
4. 1. 2003
16.1. 2003
30. 1. 2003
17. 2. 2003
18. 2. 2002

10. 3. 2003

25. 3. 2003

7. 4. 2003

8. 4. 2003

6. 5. 2003

11. 5. 2003

10. 9. 2003

25. 9. 2003

28. 9. 2003

6. 11. 2003

Lýdia Žáčiková, Maroš Havran : rozhovor o ukončení rekonštrukčných prác
podkrovia časti A. Rádio Twist.
Práca s čitateľmi v Štátnej vedeckej knižnici .
Odvysielané v relácii Región o 18,30.
Štátna vedecká knižnica sprístupnila používateľom zrekonštruované podkrovie.
Odvysielané v STV 2. program, relácia Región.
Kto bol kto v Banskej Bystrici. Informácia o edičnom titule, ktorý vydáva ŠVK
v Banskej Bystrici – Rádio Lumen
Aktivity Regionálneho vzdelávacieho centra nemeckého jazyka a kultúry
v Štátnej vedeckej knižnici v B. Bystrici. Rozhovor s lektorkou G. Bauer.
Odvysielané v STV 2 – relácia Región
Krno, Luboš
Otvorenie výstavy a vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej súťaže „najkrajší
kalendár 2003“.
Odvysielané v Slovenskom rozhlase relácia Rádiožurnál o 18,00 hod.
Prezentácia biografického slovníka Kto bol kto v Banskej Bystrici v rokoch
1255-2000.
Odvysielané v Rádiu Lumen o 19,00 hod.
Pozvánka na podujatie v cykle Osobnosti s Doc. RNDr. Pavlom Paľušom.
Rozhovor s L. Žáčikovou.
Odvysielané v Rádiu Twist o 15,45.
Krno, Luboš
Rozhovor s doc. RNDr. Pavlom Paľušom pri príležitosti podujatia v cykle
Osobnosti.
Odvysielané v Slovenskom rozhlase v relácii Dobré ráno o 6,15.
Rozhovor s riaditeľkou knižnice PhDr. Oľgou Laukovou k verejnému odpočtu
plnenia úloh za rok 2002.
Odvysielané v Slovenskom rozhlase v relácii Popoludnie s rozhlasom.
Dušička, Martin
Rozhovor s riaditeľkou knižnice PhDr. Oľgou Laukovou k verejnému odpočtu
plnenia úloh za rok 2002.
Odvysielané v rádiu Twist.
Lauková, Oľga
Rozhovor v relácii Náš hosť – Váš hosť, v ktorej sa prezentujú významné
osobnosti. Odvysielane 21,15 – 22,30 v Rádiu Lumen.
Lauková, Oľga
Rozhovor s riaditeľkou o činnosti knižnice.
Odvysielané v Rádiu Regina v relácii Živý prúd
Dušička, Martin
Informácie o činnosti knižnice.
Odvysielané v rádiu Twist v spravodajskej relácii o 18,00 hod.
Sprístupnenie Strediska patentových informácií ÚPV v Štátnej vedeckej
knižnici. Rozhovor s riaditeľkou ŠVK BB PhDr. Oľgou Laukovou
a predsedníčkou ÚPV Ing. Darinou Kyliánovou v slovenskom rozhlase relácii
Rádiožurnál.
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Príloha č. 4

Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach
v roku 2003
A/ Vzdelávacie podujatia
26.-31.1.2003 Bratislava – Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc – L. Zelinová
10.-12.2. 2003 Martin – Kurz US MARC – aplikácia štandardov - PhDr. B. Snopková
14. 2. 2003
Martin – Tvorba www stránok – Mgr. A. Kmeťová
B/ Zahraničné služobné cesty
27.-30. 5. 2003 Praha – Inforum 2003 – PhDr. O. Doktorová, Mgr. M. Meleková
15.-19. 9. 2003 Seč u Chrudimi – konferencia Knihovny současnosti 2003 – PhDr. B.
Snopková, Mgr. A. Kmeťová
20.–21.11.2003 Varšava – 6. medzinárodná konferencia Verejné knižnice v novej Európe –
PhDr. B. Gajdošová
C/ Ostatné odborné podujatia
22. 1. 2003
Bratislava – Porada riaditeľov priamo riadených organizácií MK SR – PhDr.
O. Lauková
22. 1. 2003
Bratislava – Zasadanie Výboru SSk – L. Žáčiková
29. 1. 2003
Martin – Verejné obstarávanie a doplňovanie knižničného fondu – seminár –
Mgr. D. Ničová, O. Kapusta
12. 2. 2003
Bratislava – Zasadanie Komisie pre historické knižné fondy – PhDr. D.
Šovčíková
13. 2. 2003
Bratislava – Zasadanie komisie pre knihovníctvo ŠKF Pro Slovakia – L.
Žáčiková
5. 3. 2003
Bratislava – Zasadanie komisie pre knihovníctvo ŠKF Pro Slovakia – L.
Žáčiková
20. 3. 2003
Seminár Informatizácia a internetizácia knižníc SR – PhDr. O. Lauková
27. 3. 2003
Martin – 20. storočie v elektronizácii SNB – seminár – PhDr. D. Šovčíková
7. – 9. 4. 2003 Častá Papiernička – školenie knižničných pracovníkov v rámci projektu
Partnerská knižnica Kancelárie NR SR – Mgr. M. Polgár
15.-16.4.2003 Bratislava - Vzdelávací projekt Workshop – PhDr. O. Doktorová
25. 4. 2003
Žilina – Seminár o financovaní projektov z oblasti kultúry a umenia – PhDr.
O. Doktorová
16. 4. 2003
Bratislava – Seminár Knižnice v informačnej spoločnosti – Mgr. S. Žabková
13. 5. 2003
Martin – Odborný seminár Reformátovanie dokumentov – PhDr. B.
Snopková
20.-21.5.2003 Martin – Dni slovenskej retrospektívnej bibliografie - PhDr. D. Šovčíková.
Mgr. B. Ružičková, A. Klimová
20. 5. 2003
Martin – Konferencia Bibliografickej sekcie SSK – M. Hrúzová, Mgr. I.
Fedorová, A. Klimová
21.-22.5. 2003 Bratislava – Konferenica Informačné správanie a digitálne knižnice – L.
Žáčiková
21. 5. 2003
Bratislava – Seminár ECM – Mgr. a. Kmeťová
21.-25.5. 2003 Zuberec – Seminár Občianstvo v Európskej únii – Ing. K. Pajta
26.-27.5. 2003 Smolenice – Seminár k 50. výročiu vzniku Ustrednej knižnice SAV – PhDr.
O. Lauková, L. Žáčiková
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Dolná Krupá – Workshop Manažér kultúry otvorený novým formám – PhDr.
O. Doktorová
10. 6. 2003
Bratislava – Suweco – konzorciá – infopárty – PhDr. B. Snopková
11. 6. 2003
Martin – Pracovná porada k uzneseniu vlády 801/2002 a Konorciu KIS 3G –
PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková
16.17.6.2003 Zvolen – Koordinačná porada bibliografických pracovníkov českých
a slovenských knižníc – PhDr. D. Šovčíková
17.-18.6.2003 Bratislava – Bratislavské bibliografické dni – Mgr. K. Šmelková
19. 6. 2003
Bratislava – Odborné školenie v Datacentre k návrhu rozpočtu na rok 2004 –
E. Koreňová
23. 6. 2003
Martin – Odovzdávanie cien J. M. Hurbana za biografické dielo – PhDr. D.
Šovčíková, A. Klimová
18. 6. 2003
Modrý Kameň – Festival bábkových divadiel – dokumentácia – Mgr. S.
Žabková, M. Redlingerová
25. 6. 2003
Košice – Odborný seminár Medzinárodná spolupráca knižníc a kultúrnych
zariadení – PhDr. B. Gajdošová
25. 6. 2003
Martin – Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografiu – M. Hrúzová
25. 6. 2003
Bratislava – Školenie na rozpočtový informačný systém – E. Koreňová, A.
Bukvajová
27. 6. 2003
Zvolen – Seminár Informačná spoločnosť a úloha knižníc – Mgr. I. Fedorová
2. 7. 2003
Bratislava – Seminár Meranie a hodnotenie kvality poskytovaných služieb
a činnosti knižnice – Mgr. K. Kinčíková
23. 9. 2003
Banská Bystrica – školenie k EIZ Proquest – PhDr. S. Beracková, Mgr. K.
Kinčíková
16.-19.2003
Banská Bystrica – školenie –Informačný systém Štátna pokladnica – E.
Koreňová
5.-7.10.2003
Rožnov pod Radhoštem – medzinárodné kolokvium – Mgr. I. Fedorová
10.10.2003
Bratislava – školenie – relačný systém Romboid – Mgr. K. Kinčíková
13. 10. 2003
Bratislava – Informačné zdroje pre ekonómiu, obchod, manažment –
prezentácia – Mgr. K. Vargová
29. 10. 2003
Martin – Preventívna ochrana knižničných fondov – Mgr. B. Ružičková, V.
Červený
15. 10. 2003
Bratislava – Seminár k rozpočtovému informačnému systému – E. Koreňová
19.–21.11.2003 Častá-Papiernička – školenie k projektu Informácie pre občanov – Partnerská
knižnica Kancelárie Národnej rady SR – Mgr. K. Kinčíková
25.-26.11.2003 Omšenie – seminár a plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny
IAML
26. 11. 2003
Martin – Valné zhromaždenie SAK – PhDr.O. Lauková, L. Žáčiková
27. 11. 2003
Martin – Porada riaditeľov a metodikov knižníc – L. Žáčiková
10. 12. 2003
Bratislava – Súborný katalóg periodík – porada – PhDr. O. Lauková, PhDr.
B. Snopková, L. Žáčiková
5.-7.6. 2003

