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Štátne štatistické zisťovanie a spracovávanie údajov 
 
Štátne štatistické zisťovanie sa vykonáva v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov, kde v § 2 Vymedzenie základných pojmov sa uvádza:  

„Na účely tohto zákona a) štátnou štatistikou sú systematicky a plánovite vykonávané 

činnosti, ktorých predmetom je získavanie, spracúvanie, šírenie, poskytovanie a 

hodnotenie údajov o javoch hromadnej povahy, zabezpečovanie ich porovnateľnosti na 

posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja Slovenskej republiky a jeho ekologických 

súvislostí; ich súčasťou je aj zabezpečovanie medzinárodnej porovnateľnosti štatistických 

údajov...“ 

Vzhľadom na uvedené, nie je možné porovnávať podmienky a výkony jednotlivých knižníc 

podľa ich údajov získaných v rámci štátneho štatistického zisťovania, len na základe 

zhromažďovaných a spracovávaných štatistických údajov získaných iným spôsobom. Ako 

východisko pre spracovanie a hodnotenie individuálnych údajov sme využili optimálnu 

metódu, ktorá umožňuje nielen rýchle a prehľadné porovnávanie knižníc, ale aj porovnávanie 

ich prepočtových údajov na počty obyvateľov, používateľov, zamestnancov a pod., čo je 

zabezpečené automaticky elektronickým systémom v databáze benchmarkingu knižníc, preto 

v knihovníctve aktívne využívame metódu benchmarkingu. 

 

Pojem a význam benchmarkingu pre knižnice 

Benchmarking predstavuje metodiku na porovnávanie seba s inými a nachádzanie lepších 

ciest a spôsobov ako robiť svoju prácu (sledovanie iných s cieľom učiť sa od nich). Vo 

všeobecnosti je benchmarking moderný nástroj riadenia. Je to proces neustáleho porovnávania 

a merania organizácie oproti vedúcim organizáciám s cieľom získať informácie, ktoré 

organizácii pomôžu prijať a realizovať aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu svojej vlastnej 

výkonnosti. Systematické porovnávanie podmienok a výkonov sa robí s cieľom nájsť 

optimálne riešenie na zvýšenie efektivity a kvality svojej činnosti. Manažéri týmto 

spôsobom získavajú objektívne informácie o svojej organizácii, získavajú možnosť 

zdokonaliť jej fungovanie. V knihovníctve je nevyhnutná spolupráca medzi knižnicami, 



benchmarking im umožňuje podeliť sa o skúsenosti, podporuje spoluprácu knižníc, je 

dôležitým nástrojom „učiacej sa“ organizácie od najlepších s cieľom Byť najlepšou 

z najlepších. 

Benchmarking knižníc je metóda, ktorá slúži na vyhodnocovanie výkonov a činnosti knižníc. 

Umožňuje zistiť najlepšie výsledky a využiť ich vo vlastnej knižnici. Pri benchmarkingu si 

kladieme  otázky ako: Čo a ako a tiež ako dobre to robíme my a iní? Je nutné porovnávať 

a učiť sa, hľadať príležitosti a podnety pre vlastné zlepšenie. Benchmarking  pomáha 

knižniciam analyzovať vlastné výkony, porovnať ich s inými knižnicami a nájsť najlepšie 

spôsoby riešenia. 

Pri benchmarkingu  sú knižnice rozdelené do 8 kategórií: 1. Krajské knižnice a 7  podľa počtu 

obyvateľov v obci (sídlo knižnice) od najnižšej kategórie do 1000 obyvateľov po najvyššiu 

kategóriu viac než 40 000 obyvateľov. Princíp je podobný ako pri vymedzení odporúčaných 

štandardov pre podmienky a výkony verejných knižníc v SR podľa Metodického pokynu 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k 

určeniu štandardov pre verejné knižnice.  

 

Údaje pre benchmarking 

Základ pre benchmarking tvoria údaje zo štátneho štatistického zisťovania. V ČR sú 

automaticky prevzaté z databázy štatistiky, v SR ich účastníci Projektu Benchmarking 

knihoven musia sami vypísať do online formulára na benchmarking. Štatistické údaje 

umožňujú porovnávať 32 výkonových parametrov knižníc. Prvý zber údajov v ČR 

a porovnanie knižníc bolo realizované s údajmi za rok 2006. Na jar v r. 2012 bol po dohode 

s SNK projekt rozšírený aj o slovenské knižnice, poskytli údaje za rok 2011.  

Benchmarking má však aj obmedzenia, napr. nezisťujú sa údaje o všetkých činnostiach 

a službách knižnice, každá knižnica pracuje v inom prostredí, preto okrem formulára so 

štatistickými údajmi knižnica poskytuje aj doplňujúce údaje o prostredí, v ktorom poskytuje 

svoje služby, napr. počet vzdelávacích zariadení v obci, počet dobrovoľníkov a i.. 

Kvantitatívne údaje nemajú vyčerpávajúcu výpovednú hodnotu, objavuje sa problém 

korektnosti údajov, nie vždy sa podarí nájsť inšpiratívneho partnera, napodobovanie postupov 

nemusí vždy viesť k úspechu, chýba hodnotenie spokojnosti používateľov a i.  

 

Význam benchmarkingu v praxi knižníc: 

■ definuje najlepšie podmienky a výkony, efektivitu vynaložených finančných prostriedkov, 



■ je to pružná metóda na porovnávanie, rýchle spracovanie je zabezpečené elektronickým 

spracovaním údajov do prepočtových výstupov, 

■ poskytuje možnosť zistiť silné a slabé stránky knižnice, 

■ dáva včasné varovanie, ak knižnica zaostáva, 

■ podporuje tvorivé uvažovanie o vnútorných procesoch, 

■ pomáha rozvíjať spoluprácu, nadväzovať kontakty, je nutné si vydiskutovať 

s porovnávanými knižnicami doplňujúce údaje o podmienkach, v ktorých knižnice pracujú 

■ umožňuje efektívne využitie štatistických údajov, pretože štátne štatistické zisťovanie 

neumožňuje spracovávanie a porovnávanie individuálnych údajov knižníc, nemá nástroj na 

rýchle a prehľadné elektronické spracovanie porovnávacích a prepočtových údajov, údaje sú 

dostupné len spracovateľom počas spracovania údajov pre štátne štatistické zisťovanie. 

Spracovateľom údajov o knižniciach pre štátne štatistické zisťovanie je Slovenská národná 

knižnica, zverejňuje len hromadné údaje o knižniciach. Každá knižnica však môže svoje údaje 

so štátneho štatistického zisťovania poskytnúť metodičkám regionálnych a krajských knižníc 

na základe obojstrannej dohody inou formou, čo však zvyšuje náročnosť spracovania údajov. 

Ako optimálne riešenie sa javí zapojenie verejných knižníc SR do projektu Benchmarking 

knihoven, kde si každá knižnica -účastník projektu môže svoje údaje rýchlo aj v prepočtoch 

zobraziť za niekoľko rokov alebo v porovnaní s inou knižnicou zapojenou do projektu. 

 

Postup benchmarkingu 

 Pozostáva z týchto základných krokov: 

1. Určenie kritérií benchmarkingu – parametre, funkcie, charakteristiky, ukazovatele, 

vlastnosti, prvky apod. Východiskom je analýza vlastných podmienok, výkonov, činnosti 

a situácie v komunite, kde knižnica pôsobí, je nutné poznať svoje výhody a nedostatky, ktoré 

treba odstrániť, potom treba vybrať indikátory, ktoré ich kvantifikujú a umožňujú porovnanie 

s inými knižnicami. 

2. Príprava interných údajov na porovnávanie (napr. hodnôt indikátorov podmienok 

a výkonov alebo procesov). 

3. Výber subjektov na porovnávanie (porovnávať sa treba s najlepšími, treba zistiť, akými 

spôsobmi dosahujú svoje výsledky, určiť ich prednosti a nedostatky, zohľadniť vlastné  silné 

a slabé stránky). 

4. Príprava externých dát na porovnávanie (hodnoty zvolených parametrov a subjektov 

porovnávania majú viesť k definovaniu faktorov ich úspechu, treba prevziať od nich to 

najlepšie, v benchmarkingu knižníc využívame porovnávanie s priemernými hodnotami, 



mediánmi osobitne pre české a slovenské knižnice, tiež s minimálnymi a maximálnymi 

hodnotami ku každému indikátoru). 

5. Analýza a interpretácia dát, určenie benchmarku (etalónu, vzorky, štandardu použitím 

metódy najlepšie hodnoty). 

6. Určenie cieľových hodnôt objektu benchmarkingu (napr. určenie progresívnych, 

inovatívnych aktivít, majú viesť k odstráneniu nedostatkov, využitiu predností a získaniu 

prevahy, po využití postupov a riešení treba merať dosiahnuté výsledky). 

7. Hľadanie spôsobov dosiahnutia jednotlivých cieľových veličín (nie je možné uspokojiť sa 

s čiastkovým úspechom, systematicky treba pokračovať v dosahovaní zlepšení v ďalších 

indikátoroch, ktoré znamenajú zlepšenie podmienok, výkonov, efektivity knižnice a hlavne jej 

služieb). 

 

Benchmarking slovenských verejných knižníc 

Slovenským verejným knižniciam umožnil zapojiť sa do projektu Benchmarking knihoven 

riaditeľ Knihovníckeho institutu (ústredné metodické pracovisko knižničného systému v ČR) 

Národní knihovny v Prahe PhDr. Vít Richter v r. 2012, t. j. niektoré slovenské verejné 

knižnice vyplnili formuláre na benchmarking s údajmi za rok 2011. Po vložení štatistických 

údajov do databázy sú z nich prepočítané výkonové indikátory, ktoré sú určené pre vzájomné 

porovnanie knižníc. Koordinátorkou pre účastníkov – verejné knižnice SR je Iveta Kilárová 

z oddelenia pre rozvoj knižničného systému v SNK.  

Počet účastníkov v jednotlivých rokoch od r. 2012 po celý čas presahuje počet 50, v r. 2015 

ich bolo 57, čo považujeme za veľmi nízky počet, pretože máme 8 regionálnych knižníc 

s krajskou pôsobnosťou, 29 regionálnych knižníc, 104 mestských knižníc (nepočítame MsK 

v Sobranciach, ktorá v r. 2014 stagnovala) a 164 obecných profesionalizovaných knižníc 

a 1421 obecných neprofesionalizovaných knižníc. Odporúčame zapojiť sa do projektu najmä 

väčším knižniciam.  

 



 

 
 

Postup pre slovenské verejné knižnice, ktoré sa chcú zapojiť do benchmarkingu:  

1. Musia napísať na e-mailovú adresu iveta.kilarova@snk.sk, že sa chcú do benchmarkingu 

zapojiť –do konca februára 

2. Dr. Kilárová rozošle prihláseným do benchmarkingu pokyny a výzvu na vyplnenie online 

formulára na benchmarking  so záväzným termínom na poskytnutie údajov 

3. Prihlásenie do konferencie mereni@cvut.cz 

4. Vyplnia online formulár so štatistickými údajmi a tabuľky s doplňujúcimi údajmi  

5. Prebehne kontrola a overovanie údajov (Dr. Kilárová) 

6. Realizácia opráv údajov (komunikácia a dodatočné opravy cez Dr. Kilárovú) 

7. Vloženie údajov do databázy do 30.6., kde sa prepočítajú údaje na počet obyvateľov 

a percentá. 

mailto:iveta.kilarova@snk.sk
mailto:mereni@cvut.cz


 

Nie je možné zverejňovať jednotlivé údaje, ktoré sú porovnávané v rámci benchmarkingu, 

prístup k nim nemajú ani zriaďovatelia, len zapojené knižnice cez heslo.  

 

Knižnice musia dodržiavať podmienky účasti v projekte Benchmarking knihoven: 

1. Prihlásiť sa ako účastník projektu a dodržovať dohodnuté pravidlá. 

2. Mať záujem, motiváciu a tiež určitú odvahu k vzájomnému porovnávaniu. Výsledky 

porovnávania môžu priniesť niektoré nepríjemné zistenia, ktoré by mali byť chápané 

ako výzva pre budúce zlepšenie. 

3. Poskytnúť súhlas pre prácu s údajmi. Súhlas sa vzťahuje na Národní  knihovnu ČR 

a Slovenskú národnú knižnicu, ktoré robia nevyhnutné analýzy, ale aj na všetkých 

účastníkov projektu, ktorí môžu údaje využívať pre svoje hodnotenie. 

4. Nepoužívať a nezverejňovať údaje iných knižníc bez ich súhlasu. Na zverejnenie 

údajov knižnice je nevyhnutný písomný súhlas so zverejnením údajov s presným 

určením účelu, pečiatkou a podpisom štatutára knižnice. Takýto súhlas knižnica 

nemusí dať, len ak je to v jej záujme a zverejnenie údajov považuje za účelné.    

5. Neumožniť vstup do databázy benchmarkingu osobám alebo inštitúciám, ktoré nie sú  

účastníkmi projektu. 

6. Spolupracovať s účastníkmi projektu pri vzájomnom poznávaní. Jedným z cieľov 

projektu je nadviazanie kontaktov s inými knižnicami a vzájomná diskusia 

o dosiahnutých výsledkoch. 

7. Byť pripravený poskytnúť účastníkom informácie a know-how o svojej činnosti. 

8. Poskytnúť kvalitné a spoľahlivé štatistické údaje a ďalšie údaje o svojej činnosti. 

 
Pre slovenské verejné knižnice sú publikované informácie, pokyny  a prezentácie pre 

účastníkov a záujemcov o benchmarking na adrese:  http://www.snk.sk/sk/informacie-

pre/kniznice-a-knihovnikov/benchmarking.html 

 

http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/benchmarking.html
http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/benchmarking.html


 
 

Okrem toho sú informácie o projekte Benchmarking knižníc na stránkach Národní knihovny 

ČR ako autora projektu a vlastníka databázy Benchmarking knihoven: 

http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1   a 

http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-

1/Benchmarking.htm 

 

Databáza benchmarkingu, kde knižnice musia vyplniť krátky vstupný formulár, potom do 3 

dní dostanú heslo a vyplnia plný formulár na benchmarking a tabuľky s ďalšími údajmi je na 

http://www.benchmarkingknihoven.cz/ 

http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://www.benchmarkingknihoven.cz/


 
 

Ak sa knižnica prihlasuje ako nový účastník projektu Benchmarking knihoven, klikne na 

klikněte zde a vyplňte krátký formulář!  

Otvorí sa krátky prihlasovací formulár uvedený nižšie. Po jeho vyplnení a odoslaní do 

databázy dostane knižnica do 3 dní prihlasovacie heslo od Mgr. Vladany Pillerové 

z Knihovníckeho institutu NK ČR. 

 

 
 



 

 

N stránke http://www.benchmarkingknihoven.cz/ 

 knižnica za výzvou Vaše vstupní heslo uvedie do prázdnej bunky heslo, ktoré knižnici zaslala 

Mgr. Vladana Pillerová a odklikne VSTOUPIT 

Nasleduje vyplňovanie formulára, pričom je nutné dôkladne si prečítať usmernenie 

k jednotlivým údajom, pretože môžu byť rozdiely oproti vyplňovaniu údajov do štatistického 

formulára (napr. osobné náklady). 

 
Na stránke http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-

1/Benchmarking.htm sú okrem iného aj pokyny Jak vstoupit do projektu - benchmarking 

knihoven 2015, v rámci nich je výzva: „Současně prosíme o zaslání nových "Doplňujících 

údajů za rok 2014". Formulář s Doplňujícími údaji zašlete kolegyni Mgr. Vladaně Pillerové: 

vladana.pillerova@nkp.cz“ 

Po kliknutí na Doplňujících údajů za rok 2014 sa otvorí súbor s požiadavkami na podplňujúce 

údaje o knižnici za príslušný rok. 

Slovenské verejné knižnice sa s otázkami obracajú na: 

Kontakt na SNK: iveta.kilarova@snk.sk 

Prípadne:  

Kontakty na NK ČR: vit.richter@nkp.cz, vladana.pillerova@nkp.cz 

  

http://www.benchmarkingknihoven.cz/
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/DoplnInformace2014.doc
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/DoplnInformace2014.doc
mailto:vladana.pillerova@nkp.cz
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/DoplnInformace2014.doc
mailto:iveta.kilarova@snk.sk
mailto:vit.richter@nkp.cz
mailto:roman.giebisch@nkp.cz


Po prihlásení do databázy benchmarkingu sú k dispozícii ďalšie informácie a prehľady. 

Zverejňujeme aj jednotlivé údaje slovenských knižníc, pretože poskytli SNK písomný súhlas 

na ich zverejnenie v analýzach a článkoch publikovaných na webe SNK.  

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 

Účasť slovenských verejných knižníc v Projekte bola v r. 2012-2014 bezplatná. Databázu 

benchmarkingu prevádzkuje pre NK ČR NIPOS –Národní informační a poradenské středisko 

pro kulturu v Prahe na svojom webe, bola vytvorená na základe zadania NK ČR.  

Vlastníkom databázy je NK ČR. Akékoľvek údaje vložené do databázy a ďalšie informácie o 

knižniciach sú prístupné len  účastníkom Projektu: NK ČR (vlastník) a SNK (partner). 

 



Zmluva o využívaní databázy projektu „Benchmarking knihoven“ 

Prevádzkovanie databázy je finančne náročné, preto NK Praha a SNK Martin uzavreli 

Zmluvu o využívaní databázy projektu „Benchamrking knihoven“. Okrem podmienok 

využívania databázy zmluva rieši aj poplatok za všetkých účastníkov projektu z SR, 

hradí ho od r. 2015 každoročne SNK.  

Zmluva určuje nasledujúce záväzky pre SNK, konkrétne ich plní zodpovedná riešiteľka 

Projektu z SNK Iveta Kilárova: 

a) Vedenie a koordinácia Projektu v rámci Slovenskej republiky, 

b) Príprava podkladov pre zmeny formulárov pre vstup dát knižníc SR, 

c) Komunikácia s knižnicami SR pri kontrole a opravách štatistických údajov, 

d) Uskutočnenie opráv štatistických údajov knižníc SR, 

e) Informovanie verejných knižníc SR o Projekte,  

f) Uskutočnenie vzdelávacích aktivít vo vzťahu k Projektu pre knižnice SR, 

g) Finančná spoluúčasť na Projekte,  

h) Preukázateľne poskytnúť zodpovednému riešiteľovi projektu v NK ČR počet knižníc, 

na ktoré  sa predmet tejto zmluvy vzťahuje.   

  
Osobitnú pozornosť pri kontrole a opravách údajov slovenských verejných knižníc je nutné 

venovať vyhľadávaniu na webe záverečných účtov zriaďovateľov knižníc zapojených do 

Projektu, z nich sa vo formulári na benchmarking uvádza údaj o celkových bežných 

a kapitálových výdavkoch a výdavkoch na finančné operácie. V priemere slovenské 

verejné knižnice dostávajú od svojich zriaďovateľov len 0,25 % z celkových ročných 

výdavkov svojich zriaďovateľov. Databáza benchmarkingu umožňuje porovnanie s českými 

knižnicami, ktoré dostávajú od svojich zriaďovateľov viac ako 1 % z ich celkových 

výdavkov, čo sa prejavuje aj vyššími nákladmi na nákup knižničných jednotiek do 

knižničných fondov (okrem toho aj niekoľkonásobne vyšším počtom získaných exemplárov 

titulov periodík do knižníc) a následne aktívnejším využívaním ich služieb. Porovnanie 

výsledkov slovenských a českých verejných knižníc bolo v r. 2015 realizované za r. 2011-

2014. Umožnilo názorne v grafoch preukázať rozdiely medzi slovenskými a českými 

verejnými knižnicami, predovšetkým horšiu finančnú podporu zo strany zriaďovateľov 

a výrazne horšie podmienky pre činnosť. Získané podklady môžu byť argumentačným 

nástrojom pri vyjednávaní so zriaďovateľmi knižníc s cieľom zlepšiť kvalitu podmienok 

a zabezpečenie poskytovania kvalitných knižnično-informačných služieb.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ na nákup KF na 1 obyvateľa sídla, mediány SR 
a ČR, údaje za r. 2014
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% výdavkov na knižnicu z celkových výdavkov zriaďovateľa - 
mediány SR a ČR, údaje za r. 2014
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% obsluhovanej populácie-registrovaní čitatelia, 
mediány SR a ČR, údaje za r. 2014
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PRÍLOHA 

 

INDIKÁTORY PRE REALIZÁCIU BENCHMARKINGU  

 

A. Údaje k prepočtom prístupné zo štatistických výkazov 

 

Podmienky pre poskytovanie knižnično-informačných služieb 

■ Dotácia zriaďovateľa na 1 obyvateľa v eur 

■ Prírastok KF kúpou na 1 000 obyvateľov 

■ Počet titulov periodík na 1 000 obyvateľov 

■ Finančné prostriedky v eur na nákup KF na 1 obyvateľa v eur 

■ Počet študijných miest na 1000 obyvateľov  

■ Počet internetových staníc na 1000 obyvateľov  

■ Počet zamestnancov na 1000 obyvateľov 

■ Počet zamestnancov na 1000 registrovaných čitateľov 

■ Počet zamestnancov na 1000 návštevníkov 

■ Priestory knižnice pre používateľov v m2 na 1 000 obyvateľov 

 

Služby a výkony knižníc 

■ % používateľov z počtu obyvateľov sídla knižnice 

■ % používateľov do 15 rokov z počtu detí do 15 rokov sídla knižnice 

■ Počet návštevníkov na 1 obyvateľa 

■ Počet návštevníkov na 1 prevádzkovú hodinu 

■ Počet virtuálnych návštevníkov na 1 obyvateľa 

■ % návštevníkov internetu z celkového počtu návštevníkov 

http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/benchmarking.html
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/BenchmarkingProjektH.htm?searchterm=bench
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/BenchmarkingProjektH.htm?searchterm=bench
http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1


■ Počet výpožičiek na 1 obyvateľa sídla knižnice 

■ Počet výpožičiek na 1 registrovaného používateľa 

■ Počet kultúrnych a vzdelávacích podujatí celkom na 1 000 obyvateľov 

 

Financovanie/Náklady 

 

■ Celkové náklady knižnice na 1 obyvateľa 

■ Celkové náklady knižnice na 1 obyvateľa 

■ Celkové náklady knižnice na nákup KF v prepočte na 1 výpožičku 

■ Celkové náklady knižnice na nákup KF v prepočte na 1 obyvateľa 

■ % nákladov na nákup KF z celkových nákladov 

■ % miezd z celkových nákladov 

■ % iných výnosov, darov, grantov z celkových príjmov  

 

B. Dotazník: Internetové služby knižnice 

(odpovede áno/nie) 

 

■ Má knižnica webovú stránku? 

■ Má knižnica na webe prístup do svojho online katalógu? 

■ Ponúka knižnica používateľom na webe vlastné špecializované databázy? 

■ Ponúka knižnica licencované el. informačné zdroje? 

■ Ponúka knižnica službu Spýtajte sa knižnice? 

■ Umožňuje knižnica komunikáciu s používateľmi e-mailom? 

■ Umožňuje knižnica komunikáciu s používateľmi prostredníctvom SMS? 

■ Zasiela knižnica používateľom e-mailom aktuality o svojich službách a aktivitách? 

■ Umožňuje knižnica používateľom nahliadať do používateľského konta? 

■ Umožňuje knižnica používateľom rezervácie cez webové rozhranie? 

■ Umožňuje knižnica prolongáciu výpožičiek cez webové rozhranie? 

■ Umožňuje knižnica používateľom komunikáciu prostredníctvom ONLINE CHAT-ICQ? 

■ Má knižnica vlastnú prezentáciu na sociálnych siťach? 

 

C. Dotazník s doplňujúcimi údajmi za daný rok 

 

■ Názov knižnice 

■ Sídlo knižnice 

■ Počet pobočiek 

■ Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby 



v automatizovanom systéme áno/nie 

Knižnica vykonáva funkcie: 

regionálnu krajskú áno/nie 

regionálnu áno/nie 

mestskú áno/nie 

obecnú áno/nie 

inú áno/nie 

(nad rámec bežných aktivít: napr. prevádzkovanie informačného centra obce, mesta, organizácia iných 

kultúrnych aktivít, napr. koncertov a pod., poskytovanie občerstvenia atď.) 

■ Percento občanov národnostnej menšiny z celkového počtu obyvateľov sídla knižnice 

■ Vzdelávacie zariadenia v sídle knižnice (ich počet, počet žiakov, resp. študentov) 

základné školy 

stredné školy 

iné vzdelávacie zariadenia 

vysoké školy 

iné 

■ Prevádzkové hodiny pre verejnosť centrálnej knižnice a pobočiek 

■ Umiestnenie centrálnej knižnice: 

v objekte v správe knižnice 

v prenajatých priestoroch 

dislokácia knižnice 

■ Získavanie finančných prostriedkov aktivitou knižnice 

■ Ďalšie funkcie knižnice (prevádzka informačného centra, kina, kultúrneho strediska) 

■ Zaisťovanie činností outsourcingom 

■ Dobrovoľníci v knižnici 

■ Zvláštnosti, špecifiká (rekonštrukcia, veľké akcie a i.) 

■ Ďalšie špecifiká (napr. sťahovanie, rekoštrukcia knižnice, revízia KF v danom roku a pod.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


