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Rok 2013 
 

ZÁPISNICA z porady metodikov regionálnych knižníc Banskobystrického 

samosprávneho kraja, konanej dňa 11. júna 2013 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen  

_________________________________________________________________________  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (12)  

Program:  

1) Informácie o aktivitách ORKS Odboru Služby SNK v r. 2013  

2) Vyhodnotenie činnosti knižníc BBSK  

3) Činnosť verejných knižníc v r. 2012 v celoslovenskom porovnaní  

4) Metodická činnosť v regiónoch BBSK  

5) Rôzne  

6) Záver 

Pracovnú poradu otvorila a viedla Mgr. Lenka Malovcová, krajská metodička Krajskej knižnice Ľ. 

Štúra, Zvolen (ďalej len „KK ĽŠ ZV“). Privítala vedúcu Oddelenia pre rozvoj knižničného systému 

Odboru Služby SNK Martin (ďalej len „ORKS OS SNK MT“) PhDr. Eleonóru Janšovú, PhDr. Ivetu 

Kilárovú, CSc. z ORKS OS SNK MT, vedúcu oddelenia kultúry OVaK Ú BBSK Mgr. Annu Ťurekovú, Mgr. 

Petra Černeka z tohto oddelenia, ako aj metodikov regionálnych knižníc BBSK. 

K bodu 1  

PhDr. E. Janšová (ORKS OS SNK MT) informovala o uskutočnených a plánovaných aktivitách SNK MT, 

novej organizačnej štruktúre v SNK, zámeroch ORKS OS SNK MT. Oboznámila prítomných o 

pokračovaní Metodickej rady Slovenskej národnej knižnice, rozvíjaní metodiky v KIS MaSK, národnom 

projekte Digitálna knižnica a digitálny archív (na webovej stránke sú postupne zverejňované 

digitalizované dokumenty na http://www.dikda.sk/ ), o portáli Spýtajte sa knižnice, ponuke e-kníh v 

databázach EBSCO a možnosti ich využívania cez vzdialený prístup, o pripravovanej súťaži Knižnica 

roka pre rok 2014, o projekte Informatizácia knižníc – Verejný internet v knižniciach SR (SNK ho chce 

naďalej podporovať, skončila technická podpora z firmy TEMPEST, prebieha verejné obstarávanie na 

vzdialenú správu serverov). 

K bodu 2  

Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) prezentovala stručne činnosť RK BBSK. Porovnala jednotlivé výkony 

knižníc, ktoré ovplyvňuje predovšetkým znížený nákup KF (celková hodnota nákupu KF sa oproti roku 

2011 znížila o 14,4%). RK BBSK tak nesplnili merateľný ukazovateľ počtu získaných knižničných 

jednotiek, ktorý určuje zriaďovateľ, ale ani štandard počtu prírastkov na 1 obyvateľa. Počet 

výpožičiek poklesol len o 2%. Upozornila regionálne metodičky na dôslednú kontrolu názvov knižníc 

podľa zriaďovacích listín a štatútov pri štatistickom vykazovaní. Tretina knižníc v kraji nie je 

zaevidovaná v Zozname knižníc MK SR, vyzvala k zaevidovaniu knižníc a aktualizácií údajov. Naďalej je 

potrebné tvoriť si pomocnú evidenciu stagnujúcich knižníc nad 5 rokov.  

http://www.dikda.sk/


K bodu 3  

PhDr. I. Kilárová, CSc. (ORKS OS SNK MT) prezentovala spracované výsledky a grafické porovnania 

štatistiky knižníc za rok 2012. Na Slovensku klesá počet fungujúcich knižníc, v Banskobystrickom kraji 

bolo zrušených 20 knižníc. Výrazný je aj pokles prírastkov kníh získaných kúpou a tým aj počet 

výpožičiek. Vzrastajúcu tendenciu má počet podujatí a návštevníkov podujatí.  

V počte podujatí realizovaných na 1000 obyvateľov kraja je Banskobystrický kraj na 6. mieste.  

V ďalšej časti prezentácie porovnala KK ĽŠ ZV s ostatnými krajskými knižnicami na Slovensku a 

následne porovnala regionálne knižnice v Banskobystrickom kraji s knižnicami v rámci Slovenska.  

K bodu 4  

Regionálne metodičky informovali o metodickej činnosti v jednotlivých regiónoch BBSK. Poukázali na 

klesajúci počet fungujúcich obecných knižníc, vzrastajúci počet stagnujúcich knižníc. Obecné knižnice 

majú nedostatok finančných prostriedkov na činnosť, nevhodne sú kumulované funkcie obecných 

knihovníkov s ďalšími činnosťami na obecných úradoch, zhoršujú sa priestorové podmienky, 

technické vybavenie knižníc je na nízkej úrovni. Kvalitne fungujúcich obecných knižníc je v kraji nízky 

počet.  

K bodu 5 

• PhDr. I. Kilárová, CSc. (ORKS OS SNK MT) upozornila na zmeny v ročnom výkaze o knižnici za rok 

2013. Počet návštevníkov online služieb nahradí počet návštevníkov internetu pre verejnosť, 

samostatne sa bude vykazovať počet návštevníkov na podujatiach knižnice.  

• Mgr. A. Ťureková (OVaK Ú BBSK) informovala o stave financovania knižníc. Vyzvala všetkých k 

spolupráci pri propagácii a príprave krajského festivalu Cyrilometodiáda pri príležitosti 1150.  výročia 

príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.  

• Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) vyzvala knižnice, aby využili možnosť vzdialeného prístupu do databáz 

EBSCO, ktoré sprístupňuje SNK MT pre knižnice zdarma. V rámci propagácie podujatí knižníc môžu 

využívať http://tak.dokniznice.sk/ , kde po registrácii knižnice môžu jednoduchým spôsobom vkladať 

pozvánky na svoje podujatia. Výhodou je, že čitatelia sa budú môcť prihlásiť k odoberaniu článkov 

emailom a to znamená, že hneď ako zverejní knižnica nové podujatie, príde im oznámenie do 

schránky a tak neprehliadnu žiadnu akciu.  

K bodu 6  

Mgr. L. Malovcová poďakovala za účasť všetkým hosťom a metodikom RK BBSK.  

PRIJATÉ ZÁVERY :  

1. Vyzvať nezaevidované knižnice v Zozname knižníc MK SR k evidencii, skontrolovať zriaďovacie 

listiny a štatúty obecných knižníc, evidovať v pomocnej evidencii stagnujúce  knižnice nad 5 rokov.  

T: do 31. 12. 2013  

Z: metodičky RK BBSK  

http://tak.dokniznice.sk/


 

Vo Zvolene dňa 11. júna 2013  

Zapísala: Mgr. L. Malovcová 

 

ZÁPISNICA z pracovnej porady metodikov regionálnych knižníc 

Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja,  
konanej dňa 24. apríla 2013 v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

Program porady:  

1. Aktivity OKS SNK v Martine  

2. Vyhodnotenie činnosti knižníc  

3. Štatistika za rok 2012  

4. Rozbory činnosti  

5. Rôzne  

6. Záver  

K bodu 1.:  

Pani riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pezinku Mgr. Daniela Tóthová privítala všetkých účastníkov 

porady a uviedla príspevok PhDr. Dariny Janovskej, riaditeľke Odboru služieb SNK v Martine. 

Prezentácia Dr. Janovskej bola venovaná predovšetkým novej organizačnej štruktúre v SNK, zhrnutiu 

požiadaviek knižníc na OKS a zámerom Oddelenia pre rozvoj knižničného systému v najbližšej dobe.  

Pri predstavení novej organizačnej štruktúry zdôraznila najmä nový odbor Národná bibliografia, ktorá 

zlúčila doplňovanie fondov, katalogizáciu a súbežnú aj retrospektívnu bibliografiu. Tiež odbor Služby 

sa delí na analógové a digitálne služby a pod tento odbor patrí aj Odd. pre rozvoj knižničného 

systému.  

V prezentácii odzneli aj tieto témy:  

• digitalizácia: projekt Digitálna knižnica a digitálny archív + uchovávanie digitálneho obsahu 

(Digitálny archív), webová stránka projektu so zverejnenými dokumentmi http://dikda.eu/    

• autorskoprávna problematika pri výpožičných službách  

• ponuka e-kníh, databáz, nár. projekt EBSCO a možnosť školenia rešeršných pracovníkov (p. 

Martinická), možnosť využívania e-zdrojov SNK prostredníctvom vzdialeného prístupu  

• Výsledky prieskumu OKS z r. 2011 – požiadavky knižníc na OKS a plány činnosti ORKS reflektujúce 

požiadavky z prieskumu  

• Nová organizácia metodickej činnosti v SNK, za metodiku v jednotlivých odbornýchčinnostiach budú 

zodpovední konkrétni pracovníci odborov SNK  

http://dikda.eu/


• Zhrnutie súčasnej aktivity ORKS (školenia, benchmarking, metodiky – vymáhanie nevrátených 

výpožičiek, postupy pri práci s neprispôs. čitateľmi, hudobné knihovníctvo, KIS Virtua, KIS MASK, 

štatistické zisťovanie – komunikácia s MK SR, rokovanie s vydavateľmi, spracovanie adresárov knižníc, 

vyhodnocovanie štandardov ver. knižníc, koordinácia projektov pre rozvoj čítania)  

• Spýtajte sa knižnice – informácie o úpravách portálu, príprave archívu otázok s vyhľadávaním, 

anglická jazyková verzia portálu  

• Metodické školenie pre pracovníkov s MVS  

• Súťaž knižnica roka – stav prípravy súťaže  

• MASK – naďalej bude SNK podporovaný  

• Služba v súvislosti s vykazovaním počtu výpožičiek pre LITA – TOP 100 výpožičiek, autorov, kníh  

K bodu 2.:  

Pracovníčky metodických pracovísk informovali o výsledkoch vo svojich regiónoch za rok 2012  

K bodu 3 a 4.:  

K štatistike za rok 2012 a následnému rozboru činnosti hovoria Dr. Kilárová  

• Činnosť VK v štatistike za rok 2012 – počet čitateľov, služieb a nákupu kn. j. klesá  

• Stúpol počet podujatí a účastníkov podujatí  

• Nárast metodických návštev  

• Podrobné rozbory činnosti RKK RK  

• Podrobný prehľad, tabuľky grafy  

K bodu 5.:  

V rôznom sa hovorilo o rekvalifikačnom kurze pre knihovníkov, bude nová akreditácia. Pri 

štatistickom vykazovaní edičnej činnosti – zaraďovať do výkazu aj periodiká, ktoré knižnica vydáva. 

Informácia o pilotnom vykazovaní služieb knižnice pre znevýhodnených občanov, doteraz to knižnice 

nevykazovali.  

Výnimky zo vzdelania – Dr. Janovská informovala, že tieto výnimky už neplatia ani pri situácii, keď 

zamestnanec s výnimkou vykonáva stále rovnakú činnosť. Účastníci požiadali Dr. Janovskú o overenie 

tejto informácie.  

K bodu 6.: Mgr. Daniela Tóthová poďakovala všetkým prítomným, metodičkám aj hosťom  

V Pezinku 26. 4. 2013  

Zapísala PhDr. Katarína Benciová 

ZÁPISNICA z pracovnej porady riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc 

Košického  samosprávneho kraja  

a SPKS SR SNK zo dňa 30. apríla 2013 

Prítomní: 



SNK Martin: PhDr. Darina Janovská, PhDr. Eleonóra Janšová, PhDr. Iveta Kilárová, CSc. 

ZKGZ Michalovce: PhDr. Alena Vasiľová, Mgr. Emília Lačná 

ZK Trebišov: Ing. Jana Vargová, Ana Hanulová 

SK Spišská Nová Ves: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., Mgr. Elena Straková 

GKPD Rožňava: Mgr. Iveta Kyselová, Hedviga Tamárová 

VKJB Košice: PhDr. Klára Kernerová, Mgr. Štefan Kolivoško, Kveta Čumová, Ján Šimko 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Činnosť verejných knižníc v SR - štatistika za rok 2012 (PhDr. I. Kilárová, CSc.) 

3. Informácie o činnosti Služieb pre knižničný systém SR a Oddelenia pre rozvoj knižničného systému 

(PhDr. D. Janovská) 

4. Rozbor činnosti regionálnych a obecných knižníc v KSK za rok 2012 (Mgr. Š. Kolivoško, J. Šimko) 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

1. Zasadnutie otvorila a prítomných privítala PhDr. Klára Kernerová, ktorá zároveň poradu viedla.  

2. Činnosť VK SR v štatistike prostredníctvom jednotlivých ukazovateľov za rok 2012 prostredníctvom 

prezentácie prítomným predstavila PhDr. Iveta Kilárová, CSc. Počas danej prezentácie prebiehala 

diskusia k vybraným ukazovateľom zo strany zástupcov jednotlivých RK. 

RK KSK a knižnice v ich metodickej pôsobnosti sa aj v roku 2012 zaradil v mnohých ukazovateľoch na 

posledných miestach. Na základe skutočnosti, že knižnice KSK majú dlhodobo problém s 

podfinancovaním svojej činnosti, sa daná realita zákonite premieta v dosahovaných výsledkoch. Pri 

komentovaní jednotlivých ukazovateľov sa prítomní zástupcovia z RK KSK pozastavili nad dlhodobo 

najlepšími výsledkami v Podtatranskej knižnici v Poprade. P. Janovská prítomných uistila o 

hodnovernosti daných čísel, keďže sama sa podieľa na spracovávaní čiastkovej štatistiky zo systému 

Virtua. 

V celoslovenskom meradle sa knižnice za Košický kraj umiestnil na posledných priečkach  - 

zaznamenali najnižšie náklady na činnosť, najnižší prírastok fondu na 100 obyvateľov a najviac 

stagnujúcich knižníc, takmer 60% z celkového počtu knižníc v kraji. 

Naopak sa umiestnil na prvej priečke v rámci počtu zorganizovaných podujatí pre verejnosť. 

Pri krajskej knižnici VKJB poukázala p. Kilárová v samostatnej časti prezentácie na výsledky knižnice v 

porovnaní s inými krajskými knižnicami, pričom brala ohľad aj na skutočnosť súbežnej existencie 

viacerých knižníc pôsobiacich na území mesta. Prítomní sa pozastavil pri vykazovaní jednotlivých 

ukazovateľov v rámci štatistiky - napríklad pri návštevách online katalógu knižnice, či problematike 

vykazovania edičných titulov. Zároveň sa načrtol problém nejasnej definície prezenčných výpožičiek a 

ich vykazovania. 

V rámci diskusie však p. Kliárová opätovne vyzvala všetkých zástupcov knižníc, aby v plnej miere 

využívali online diskusiu k štatistickému zisťovaniu v danom roku, pretože nejasnosti zistené v 



priebehu štatistického obdobia je možné operatívne riešiť spolu so všetkými diskutujúcimi. Ostatné 

pripomienky je nutné zasielať priamo jej. 

3. PhDr. Darina Janovská, riaditeľka Odboru služieb SNK, informovala prítomných o činnosti SNK v 

uplynulom období a o plánovaných aktivitách na rok 2013. Zároveň prítomným predstavila novú 

organizačnú štruktúru Slovenskej národnej knižnice. 

Predstavila projekt DIKDA a upriamila pozornosť na možnosť prístupu do elektronických hudobných 

databáz ako aj do národnej licencie EBSCO. 

Digitalizácia tvorí v súčasnom období veľkú časť snáh SNK, pričom fondy regionálnych knižníc by 

mohli byť digitalizované od roku 2015. V rámci Oddelenia pre rozvoj knižničného systému načrtla 

snahy o zorganizovanie Dní regionálnych knižníc, ktoré by pomohli vytvoriť kvalitné fórum na 

hľadanie riešení problémov verejných regionálnych knižníc. Prezentovala taktiež úsilie o inováciu 

projektu Spýtajte sa knižnice v nasledujúcom období, o súťaži Knižnica roka a jej podmienkach ako aj 

o prípravách na možné pokračovanie projektu Verejný internet v knižniciach SR. Zároveň prítomných 

informovala, že metodičkou pre systém KIS MaSK sa stala PhDr. Ana Kucianová, PhD. 

4. Ďalším bodom programu bol Rozbor činnosti regionálnych a obecných knižníc v KSK, ktorý 

spracovali pracovníci VKJB. Celokrajské výsledky za uplynulý rok predstavil p. Kolivoško a p. Šimko. 

Žiaľ museli konštatovať pokles v jednotlivých ukazovateľoch, pričom sa možno zhodnúť na fakte, že 

za nelichotivými číslami sa skrýva skutočnosť nedostatočného dlhodobého financovania knižníc, čo 

má za následok pokles nákupu KF a s tým súvisiaci pokles čitateľov. Nie sú úspešné ani snahy 

pracovníkov RK získať nových používateľov z návštevníkov podujatí, hoci počet aktivít v tejto oblasti 

je najprogresívnejším ukazovateľom v knižniciach KSK. Spracovaný dokument je prístupný na stránke 

RKK - www.vkjb.sk  

5. Záverečným bodom pracovnej porady bola diskusia na rôzne témy. Diskutovalo sa o problémoch a 

nejasnostiach v rámci štatistického spracovania, o aktuálnej situácii v jednotlivých RK KSK, o 

uplatňovaní regionálnej štandardizácie výkonov v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 

6. V závere prítomným za účasť na porade poďakoval a stretnutie ukončil Mgr. Š.Kolivoško. 

Závery: 

1. pri nejasnostiach štatistického vykazovania využívať pre usmernenie online diskusiu na stránke SNK 

a zároveň prispievať k jednotlivým témam 

2. v prípade problémov v štatistickom zisťovaní sa priamo obracať na ústrednú metodičku p. Kilárovú 

3. v prípade potreby sa knižnice aj ich zriaďovatelia môžu obrátiť na p. Kilárovú, ktorá im poskytne 

komplexné výsledky jednotlivých RK s akcentom na celoslovenské štatistické ukazovatele 

 

V Košiciach 30. apríla 2013 

Zapísal: J. Šimko 

 

http://www.vkjb.sk/


ZÁPISNICA z komplexného rozboru činnosti verejných knižníc NSK za rok 

2012  
uskutočneného dňa 25. 4. 2013 v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1/ Privítanie  

2/ Komplexný rozbor činnosti krajskej a regionálnych knižníc v NSK za rok 2012 na základe  výsledkov 

štatistických zisťovaní – informujú riaditeľky knižníc  

3/ Informácia o činnosti regionálnych knižníc v SR za rok 2012 na základe štatistických  zisťovaní so 

zameraním na situáciu v regionálnych knižniciach v NSK v porovnaní  s knižnicami v rámci SR – PhDr. 

Iveta Kilárová, CSc.  

4/ Vystúpenie hostí a diskusia k problematike komplexného rozboru činnosti regionálnych  knižníc  

5/ Záver  

K bodu 1/ Prítomných privítala Mgr. Mária Kráľová, riaditeľka Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, na 

pôde ktorej sa v tomto roku uskutočnil komplexný rozbor činnosti verejných knižníc NSK za rok 2012.  

Ďalej nasledovala prezentácia PhDr. Kilárovej, CSc., hlavnej metodičky pre spracovanie štatistiky (K 

bodu 3/), ktorá informovala o dosiahnutých výsledkoch VK v rámci SR, kde došlo v hlavných 

ukazovateľoch k poklesu v porovnaní s rokom 2011, ako aj v porovnaní s rokom 2008. Ďalej boli 

porovnávané krajské knižnice a regionálne knižnice Slovenska navzájom. Krajská knižnica K. Kmeťka v 

Nitre v jednotlivých ukazovateľoch sa umiestňovala na popredných priečkach. Dobré výsledky 

dosiahli aj Tribečská knižnica v Topoľčanoch a Tekovská knižnica v Leviciach v porovnaní s ostatnými 

regionálnymi knižnicami. Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch a Knižnica J. Szinneyho v Komárne 

zaostávajú hlavne v počte používateľov z počtu obyvateľov.  

K bodu 2/ O činnosti Tribečskej knižnice v Topoľčanoch informovala riaditeľka knižnice Mgr. Mária 

Kráľová. Základné ukazovatele: KF 95 179 k.j. (+567) – 3,53 k.j. na obyvateľa, 196 810 výpožičiek (+24 

089) – 7,29 výpožičky na obyvateľa, 4 858 používateľov (-322) – 18 % používateľov z počtu 

obyvateľov. Napriek tomu, že došlo k poklesu v základných ukazovateľoch, knižnica dosahuje veľmi 

dobré výsledky, čoho dôkazom sú prepočty na 1 obyvateľa. Znížené prevádzkové dotácie od 

zriaďovateľa na 280 903 € (-13 079 €) ovplyvnili aj nákup nových kníh, zakúpilo sa 1 356 k.j., čo je o 

462 menej ako v r. 2011. Uskutočnených bolo 264 (+50) vzdelávacích a kultúrno-spoločenských 

podujatí pre verejnosť – veľmi úspešné boli besedy s osobnosťami ako Magda Vášáryová, Marek 

Maďarič, na želanie čitateľov s regionálnym historikom Petrom Bobulom.  

O stave verejných knižníc v okrese Topoľčany za rok 2012 formou prezentácie informovala metodička 

Eva Žitňanová. V okrese bolo vykázaných 44 fungujúcich, 4 stagnujúce a 2 nevykazujúce knižnice. Z 

obecných profesionálnych do neprofesionálnych prešli 2 knižnice a to Jacovce a Pribeta, z 

neprofesionálnych do profesionálnych prešla 1 knižnica a to Veľké Ripňany.  

Dosiahnuté výsledky za rok 2012 v hlavných ukazovateľoch v okrese:  

stav KF: 259 864 (-3 174) – 3,61 k.j. na 1 obyvateľa, výpožičky: 246 934 (+22 816) – 3,43 výpožičky na 

1 obyvateľa, používatelia: 8 250 (-398), t.j. 11,45 % používateľov z počtu obyvateľov.  



Metodička uskutočnila 56 návštev a 18 konzultácií.  

O Tekovskej knižnici v Leviciach formou prezentácie informovala riaditeľka knižnice Mgr. Holubcová. 

Oddelenie odbornej literatúry pre dospelých umiestnené v budove kultúrneho domu bolo 

presťahované do zrekonštruovaných priestorov na Sládkovičovej ul., kde sa nachádzajú všetky 

oddelenia knižnice okrem beletrie. Sťahovanie prebiehalo od 20. 2. – 9. 3. 2012, t.j. 3 týždne a v 

tomto čase bola knižnica pre verejnosť zatvorená. Vzhľadom k tomu, že nové priestory odborného 

oddelenia sú menšie, bolo potrebné ešte vyraďovať – za rok 2012 bolo vyradených ešte 5 858 k.j. 

Dosiahnuté výsledky : stav KF: 107 786 zv. (-3 459), výpožičky: 200 734 (-21 540), používatelia: 4 681 

(–617) – 13,56 % čitateľov z počtu obyvateľov. Tekovská knižnica uskutočnila 557 (-70) podujatí, 

knižnicu navštívilo 45 125návštevníkov, z toho 12 987 bolo návštevníkov podujatí. Z uskutočnených 

aktivít pani riaditeľka vyzdvihla kurz pre seniorov - „Tréningy pamäti a vitality pre seniorov“, nakoľko 

takýto kurz organizuje ako jediná knižnica na Slovensku. Prevádzkové dotácie navýšené o 33 467 € 

boli použité na rekonštrukciu a sťahovanie odborného oddelenia a zvýšené nájomné.  

Pani riaditeľka kriticky reagovala na podporené projekty v dotačnom systéme MK SR podprogram 2.1 

- Aktivity knižníc – kde takmer všetky podporené projekty boli z knižníc z východného Slovenska, aj tu 

by mala platiť určitá proporcionalita – rovnomerné prerozdelenie prostriedkov do všetkých krajov. K 

tomuto názoru sa pripojila aj riaditeľka krajskej knižnice Mgr. Lobodášová.  

Mgr. Holubcová ospravedlnila neúčasť metodičky Mgr. Tomusovej (PN), ktorá mala informovať o 

verejných knižniciach v okrese Levice.  

 O Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne informovala riaditeľka knižnice Mgr. Littvová, ktorá 

poukázala na to, že neustále znižovanie percenta používateľov z počtu obyvateľov dochádza hlavne z 

toho dôvodu, že sa nakupuje málo novej literatúry, nakoľko ten istý titul kupujú tak v slovenskom ako 

i maďarskom jazyku, pretože v meste je 70 % obyvateľov maďarskej národnosti. Univerzita J. Selyeho 

v Komárne, kde sa vyučuje v maďarskom jazyku a školské knižnice v maďarských základných i 

stredných školách majú vo svojich knižniciach kvalitný fond (Univerzitná knižnica má 300 000 k.j.). V 

hlavných ukazovateľoch dosiahla knižnica tieto výsledky: stav KF – 105 749 zv. (-148 zv.), výpožičky 

126 797 (-14 294), používatelia 2 154 (-20), čo predstavuje 6,25 % používateľov z počtu obyvateľov. 

Knižnica uskutočnila 446 (-63) podujatí s počtom účastníkov 8 724. Prevádzkové dotácie od 

zriaďovateľa boli v r. 2012 znížené o 10 575 €.  

Knižnicu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch za rok 2012 vyhodnotila riaditeľka knižnice Mgr. Ľubica 

Červená a knižnica dosiahla tieto výsledky v základných ukazovateľoch: stav KF 138 175 zv. (+1 227) , 

výpožičky 205 457 (+15 398), používatelia 3 171 (+249) – 8,04 % používateľov z počtu obyvateľov. 

Knižnica sa naďalej nachádza na viacerých miestach v prenajatých priestoroch. V roku 2012 sa 

uskutočnilo 399 (-156) podujatí s 2 477 účastníkmi. Návštevníkov knižnice bolo v sledovanom období 

25 837. Prevádzkové dotácie od zriaďovateľa boli poskytnuté vo výške 279 357 €, čo je o 500 €  

viac ako v roku 2011.  

Činnosť Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre formou prezentácie vyhodnotila riaditeľka knižnice Mgr. 

Monika Lobodášová : stav KF: 203 053 (+5 494), výpožičky: 459 559 (+4 311), 12 151 používateľov (-

843) – 15,44% čitateľov z počtu obyvateľov. Knižnica uskutočnila 692 (-153) podujatí pre verejnosť s 

počtom účastníkov 14 174. Z aktivít pani riaditeľka vyzdvihla spoluprácu s Vydavateľstvom IKAR - 



knižnica uskutočnila sériu autorských besied so slovenskými autorkami, ktorým vyšli nové tituly kníh ( 

S. Koleničová, D. Fulmeková, A. Coddington), autorské besedy spojené s krstom kníh (A.E. Šranková, 

J. Chmelová). Zaujímavé a netradičné bolo podujatie Čaro džínsov (výtvarná dielňa – zdobenie riflí 

rôznymi technikami), ktoré vymyslela knižnica partnerského mesta Gosford v Austrálii na základe 

románu Ann Brasharesovej: Klub putovných džínsov. Gosfordské deti pomaľovali rifle a poslali ich na 

MsÚ v Nitre s tým, že posielajú aj čisté rifle a navrhli, aby sa k ich akcii pridali aj deti z našej knižnice a 

pomaľovali rifle svojimi motívmi. Deti s radosťou túto ponuku prijali a vytvorili krásne rifle, ktoré 

odovzdali primátorovi mesta Gosford u nás v knižnici. Ďalší úspech zaznamenala knižnica v druhom 

ročníku celoslovenskej súťaže Les ukrytý v knihe, kde získala 2. miesto.  

Ďalej nasledovali príspevky – prezentácie metodičiek:  

O verejných knižniciach okresu Nové Zámky informovala metodička Mgr. Ildikó Kecskes.  

V okrese Nové Zámky sme v roku 2012 evidovali 54 fungujúcich a 6 nevykazujúcich knižníc. Z 

profesionálnych do neprofesionálnych knižníc prešli 2 knižnice a to Kamenný most a Salka. Obnoviť 

svoju činnosť sa podarilo neprofesionálnej knižnici v obci Pavlová. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 571 

186 k.j. (+2 857), výpožičky: 481 357 (-22 307), používatelia: 10 183 (-105), t.j. 7,08 % používateľov z 

počtu obyvateľov. Metodička uskutočnila 24 metodických návštev a 341 konzultácií. Prezentácia 

obsahovala aj fotografie interiéru a exteriéru knižníc.  

O výsledkoch dosiahnutých za rok 2012 vo verejných knižniciach Nitrianskeho samosprávneho kraja 

informovala Mária Rezáková, metodička Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre. Za rok 2012 sme za NSK 

vykázali 314 knižníc (+17 pobočiek), z toho bolo 285 fungujúcich a 29 stagnujúcich. Zrušené boli 2 

knižnice (Bohunice a Bory v okrese Levice) a nevykazujúcich knižníc 20 (knižnice stagnujúce viac ako 5 

rokov). Z 285 fungujúcich knižníc bola 1 RKK, 4 RK, 10 MsK, 42 (-3) PZ a 228 (+3) NZ. Internetizácia 

knižníc stagnuje, internet pre verejnosť má len 81 knižníc (28 %). Po prvýkrát sa sledovalo, či je 

knižnica evidovaná v Zozname knižníc SR vedenom na MK SR. V našom kraji bolo zaregistrovaných 

231 knižníc, t.j. 81 % (podľa Dr. Kilárovej najviac zo všetkých krajov).  

Úlohou metodičiek je zabezpečiť v r. 2013 stopercentnú evidenciu verejných knižníc NSK v tomto 

zozname. V hlavných ukazovateľoch dosiahol kraj tieto výsledky: stav KF 2 478818 zv. (-7 794), 

výpožičky 2 095 564 (-64 098), používatelia 55 172 (-3 065), čo predstavuje 8,02 % používateľov z 

počtu obyvateľov. Napriek tomu, že počet používateľov klesol, po prvýkrát po 15 rokoch sme 

zaznamenali nárast detských používateľov o 20 na 20 537 (37 %).  

Ďalšia prezentácia bola venovaná plneniu štandardov v krajskej a regionálnych knižniciach NSK. Z 10 

parametrov najviac (7) splnila krajská knižnica, ďalej nasleduje Tribečská knižnica v Topoľčanoch so 

splnenými 6 parametrami, Tekovská knižnica v Leviciach a Knižnica J. Szinyeiho v Komárne splnili 4 

parametre a Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch 3 parametre.  

O verejných knižniciach za okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce ktoré sú v priamej metodickej 

pôsobnosti krajskej knižnice informovala Mgr. Mária Beláňová. V okrese Nitra sme za rok 2012 

vykázali 48 fungujúcich, 6 stagnujúcich a 2 nevykazujúce knižnice. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 457 

076 k.j. (+8 941), výpožičky: 553 363 (+1 148), používatelia: 16 295 (-748), t.j. 10,21 % používateľov z 

počtu obyvateľov. V okrese Šaľa sme evidovali 13 fungujúcich knižníc, je to jediný okres v ktorom sme 

zatiaľ nemali ani jednu stagnujúcu knižnicu. Za rok 2012 boli dosiahnuté výsledky: stav KF: 172 942 



k.j. (-1 448), výpožičky: 147 453 (-26 292), používatelia: 2 966 (-346), t.j. 5,58 % používateľov z počtu 

obyvateľov. V okrese Zlaté Moravce bolo vykázaných 30 fungujúcich, 2 stagnujúce a 1 nevykazujúca 

knižnica. V hlavných ukazovateľoch boli dosiahnuté výsledky: stav KF: 165 225 k.j. (-895), výpožičky: 

60 857 (-12 112), používatelia: 2 613 (-368), t.j. 6,32 % používateľov z počtu obyvateľov. Metodičky 

uskutočnili 62 metodických návštev a 175 konzultácií, z toho regionálnym knižniciam bolo 

poskytnutých 50. 

K bodu 4/ PhDr. Janšová, vedúca oddelenia pre rozvoj knižničného systému odprezentovala 

príspevok PhDr. Janovskej, riaditeľky služieb (pre pracovnú zaneprázdnenosť sa komplexného 

rozboru nemohla zúčastniť), ktorý bol zameraný na novú organizačnú štruktúru SNK, ďalej 

informovala o pripravovaných aktivitách (školenia, kurzy, semináre, Digitalizačné centrum vo 

Vrútkach), taktiež informovala o návšteve ministra kultúry M. Maďariča v SNK, ktorého cieľom bolo 

oboznámiť sa s aktuálnou situáciou v oblasti digitalizácie.  

PhDr. Detvayová (ÚNSK) aj PhDr. Gerhát (poslanec NSK) vo svojich príspevkoch ocenili prácu knižníc, 

snaženie knihovníkov, ktoré napriek ťažkej finančnej situácii, dôsledkom ktorej je nedostatočné 

dopĺňanie knižničného fondu novou literatúrou, dokážu osloviťa svojimi aktivitami zaujať svojich 

stálych čitateľov i získavať nových.  

K bodu 5/ Pani riaditeľka Mgr. Kráľová pracovnú poradu ukončila a poďakovala všetkým za účasť a 

príspevky.  

Riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre Mgr. Lobodášová poďakovala hostiteľskej 

Tribečskej knižnici v Topoľčanoch za poskytnuté priestory a pohostinnosťa oznámila, že v roku 2014 

bude hostiteľskou knižnicou Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.  

Zapísala: Rezáková 

 

ZÁPISNICA z Rozborov činnosti knižníc Prešovského kraja 
zo dňa 18. apríla 2013 

Prítomní:  

Metodici a riaditelia knižníc Prešovského kraja  

Hostia (Slovenská národná knižnica):  

PhDr. Darina Janovská, PhDr. Iveta Kilárová, CSc., PhDr. Eleonóra Janšová  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Vyhodnotenie činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2012  

3. Porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov s celoslovenskými výsledkami  

4. Rôzne  

5. Záver  

1. Otvorenie  



Riaditeľka knižnice Mgr. Marta Skalková privítala prítomných.  

2. Vyhodnotenie činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2012  

Mgr. Dohovičová predniesla správu o činnosti knižníc za rok 2012. V prezentácii zvýraznila niekoľko 

základných ukazovateľov. Konštatovala, že kvalitný nákup KF, ktorý bol v roku 2012 evidentný hlavne 

v regionálnych knižniciach, sa prejavil na zvýšenom počte výpožičiek a návštevníkov.  

3. Porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov s celoslovenskými výsledkami  

PhDr. Kilárová  odprezentovala celoslovenské štatistické výsledky knižníc. Mnohé ukazovatele knižníc 

na Slovensku porovnávala s knižnicami v Prešovskom kraji. Najzaujímavejšími boli výkony 

pracovníkov regionálnych knižníc, ktoré patrili k najvyšším na Slovensku a to aj napriek najnižším 

priemerným mzdám.  

4. Rôzne  

PhDr. Janovská predstavila novú organizačnú štruktúru SNK. Špeciálne sa zamerala na Oddelenie pre 

rozvoj knižničného systému, jeho aktivity a projekty. Zároveň predstavila projekt DIKDA – Digitálna 

knižnica a digitálny archív.  

Na záver sme v diskusii prebrali niektoré aktuálne problémy knižníc v súvislosti so systémom Virtua. 

Pracovníci knižníc tiež vyjadrili žiadosť, že pokiaľ SNK organizuje podujatia pre knihovníkov rôznych 

odborov následne za sebou, aby prebiehali v 1 deň, pretože je to náročné z hľadiska dopravy a času. 

Kapacitne sa však niekedy takéto podujatia nie je možné zladiť.  

Zapísala Mgr. Andrea Dohovičová 

 

ZÁPISNICA z porady metodikov regionálnych knižníc Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  
Dátum: 22.4.2013  

Miesto: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1  

Prítomní: PhDr. D. Janovská(za SNK, odbor Služby), PhDr. E. Janšová, PhDr. I. Kilárová, Csc. (za SNK, 

odbor Služby, Oddelenie pre rozvoj knižničného systému), Ing. A. Langerová (HNKPD v Prievidzi), Mgr. 

M. Gračková (PK v Považskej Bystrici), Mgr. M. Zobková (VKMR v Trenčíne), M. Špániková (VKMR v 

Trenčíne), Bc. S. Fabová (VKMR v Trenčíne).  

Pracovné stretnutie metodikov regionálnych knižníc TSK bolo súčasťou Komplexných rozborov 

činnosti verejných knižníc Trenčianskeho kraja za rok 2012.  

Obsahom porady metodikov bola prezentácia PhDr. D. Janovskej, zmeny v Ročnom výkaze o knižnici 

a krátka diskusia, z dôvodu rozsiahlych príspevkov a informácií v predchádzajúcej časti - Komplexné 

rozbory činnosti knižníc TSK, ktoré sú zaznamenané v inej zápisnici.  

PhDr. Darina Janovská, riaditeľka Odboru služby, SNK, v príspevku k porade metodikov regionálnych 

knižníc informovala:  



- o novej organizačnej štruktúre SNK a plánovaných aktivitách:  

o Odd. pre rozvoj knižničného systému je organizačne začlenený pod Odbor služby,  

o projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, SNK digitalizuje aj dokumenty s ešte platnými 

autorskými právami, autorské práva sa stále riešia (LITA), pripravuje sa novela autorského zákona 

(Mgr. Ján Kováčik), DIKDA (na stránkach www.snk.sk alebo na www.dikda.sk) poskytuje všetky 

informácie k projektu Digitálna knižnica a digitálny archív,  

o databáza EBSCO obsahuje i slovenské časopisy,  

o pripravuje sa projekt portálu služby Spýtajte sa knižnice, ktorý bude prezentovaný v jednotlivých 

krajoch SR, knižnice ho budú môcť pripomienkovať,  

- o požiadavkách knižníc na OKS: 

o knižnice žiadajú viac odborných podujatí (návrh je realizovať Dni regionálnych knižníc), 

o metodické školenie pre pracovníkov MVS (pozn. Márie Špánikovej a Bc. Sylvie Fabovej z VKMR – 

knihovníci v našom kraji sú zaškoľovaní), 

o školenia k využívaniu databáz EBSCO,  

- o zámeroch Oddelenia pre rozvoj KS 

o seminár Portál www.spytajtesakniznice.sk,  

o seminár Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť,  

o potrebe aktualizovať vyhlášku o metodickej činnosti,  

o licenčná zmluva s AZ k vypožičiavaniu dokumentov na iných nosičoch  

o realizácia benchmarkingu, o pokračovanie vzdelávania knihovníkov bez poplatkov (pracovníkov bez  

knihovníckeho vzdelania),  

o doriešenie povinného výtlačku  

o uverejňovanie obalov a obsahov dokumentov v on-line katalógoch knižníc,  

- Iné:  

o projekt „Internetizácia knižníc“ má podporu zo strany SNK, skončila však technická podpora z firmy 

TEMPEST a musí byť vypísané nové verejné obstarávanie,  

o žiada sa o doplnenie katalógov pracovných činností, pripomienkované boli platové triedy  

PhDr. Iveta Kilárová, CSc., Oddelenie pre rozvoj knižničného systému SR, SNK Martin, informovala o 

nižšie uvedených zmenách, na ktorých sa dohodli metodičky knižníc na porade k štatistike knižníc na 

r. 2013, a ktoré boli predložené Mgr. Petrovi Štefancovi z MKSR:  

1. Identifikačný list - "Názov knižnice" (nie "Názov organizácie")  

2. 4. modul r. 5 - "Počet návštevníkov na podujatiach knižnice" (nie "z toho počet návštevníkov 

podujatí"), zrušiť logickú kontrolu - "z r. 4" 

http://www.snk.sk/
http://www.dikda.sk/


3. 4. modul r. 6 - "Návštevníci internetu pre verejnosť", chcú vykazovať fyzické osoby, nie online 

návštevníkov (nie "Návštevníci online služieb")  

4. 5. modul r. 4 "Metodické konzultácie" - vynechať 

5. 6. modul - vložiť riadok "Počet návštev www stránky knižnice"  

6. 6. modul - vložiť riadok "Informácie o službách knižnice na webe (kódy: 1 = áno, 0 = nie)"  

7. 7. modul - vložiť riadok "Náklady na nákup elektronických informačných zdrojov"  

V diskusii sa prítomní venovali vykazovaniu bibliograficko-informačných služieb, potrebe zmien 

katalógov pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, problematike požičiavania 

dokumentov získaných PV, Mária Špániková, zastupujúca p. riaditeľku VKMR, požiadala regionálne 

knižnice o jednotné vykazovanie údajov o činnosti knižnice za účelom vzájomného korektného 

porovnávania činnosti týchto knižníc a poskytla im jednotný formulár.  

 

Zapísala: Mgr. Martina Zobková, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne  

26.4.2013 

 

ZÁPISNICA z rozborov činnosti regionálnych knižníc Žilinského 

samosprávneho kraja za rok 2012  
 dňa 16. 4. 2013 v Krajskej knižnici v Žiline  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK za rok 2012 (Krajská knižnica v Žiline)  

3. Porovnanie činnosti Krajskej knižnice v Žiline s krajskými knižnicami SR v roku 2012 (Krajská 

knižnica v Žiline)  

4. Porovnanie činnosti regionálnych knižníc ŽSK s regionálnymi knižnicami v SR v roku 2012 (Oddelenie 

pre rozvoj knižničného systému SR Slovenskej národnej knižnice)  

5. Rôzne  

K bodu 1: Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline /KKŽ/ privítala prítomných – 

Mgr. Moniku Sedliakovú z odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu ŽSK, PhDr. Darinu Janovskú, 

riaditeľku odboru Služby SNK, PhDr. Eleonóru Janšovú, PhDr. Ivetu Kilárovú, CsC. - oddelenie pre 

rozvoj knižničného systému SNK Martin, riaditeľov, metodikov a ekonómov jednotlivých regionálnych 

knižníc ŽSK.  



K bodu 2: Mgr. Božena Sobolová, metodička KKŽ prostredníctvom prezentácie zhodnotila činnosť 

regionálnych knižníc, plnenie základných výkonnostných ukazovateľov a prostredníctvom 

prepočtových tabuliek zhodnotila hospodárenie jednotlivých knižníc v roku 2012.  

Výber z jej prezentácie:  

- trend poklesu počtu registrovaných používateľov pokračuje – za celý kraj - 8%.  

V sledovanom období najviac poklesli používatelia v Kysuckej knižnici o 2 461 /- 25 %/ z dôvodu 

rekonštrukcie budovy. Knižnica je presťahovaná do suterénnych priestorov, časťfondu je mimo 

budovu knižnice v prenajatých priestoroch, preto je činnosť Kysuckej knižnice obmedzená. Väčšina 

podujatí sa realizuje mimo budovu knižnice. Pokles používateľov sa prejavil aj v KKŽ o - 607, /4,2 %/. 

U ostatných regionálnych knižníc poklesol počet používateľov len mierne. Taktiež poklesol počet 

fyzických návštevníkov vo všetkých knižniciach, jedným z dôvodov je prechod na nový knižnično-

informačný systém Clavius, umožňujúci využívať niektoré služby cez webové rozhranie. Potvrdzuje to 

zvýšená návštevnosť online katalógov na webových stránkach /za celý kraj nárast + 95 000/. Po prvý 

krát systém Clavius umožnil sledovať aj používateľov s dobiehajúcou platnosťou registrácie, t.j. 

používateľov, ktorí si v sledovanom období neobnovovali členské, ale knižnicu navštevovali, keďže 

ešte určité obdobie roka mali svoj čitateľský preukaz platný. Sledovaním  

používateľov s dobiehajúcou platnou registráciou sa ich celkový počet v jednotlivých knižniciach zvýšil 

/Kysucká knižnica 11 700, Oravská knižnica 5 820, Liptovská knižnica 6 397, Turčianska knižnica 7 841, 

Krajská knižnica 17 369/. Treba však pripomenúť, že do Ročného výkazu o knižnici /KULT (MK SR) 10 – 

01 sa uvádzajú len používatelia, ktorí sa v sledovanom období v knižnici zaregistrovali alebo si svoju 

registráciu obnovili. Obdobne v knižniciach klesajú aj počty výpožičiek, v sledovanom období za celý 

kraj bol pokles o 279 947 /- 12 %/. Zvlášť počet výpožičiek poklesol v Kysuckej knižnici o -17 %, 

Liptovskej knižnici – 23 %, čo spôsobila aj revízia KF, počas ktorej bola knižnica 1 mesiac zatvorená, v 

Turčianskej knižnici o - 13 % a KKŽ o - 5 %. V každej z knižníc poklesli aj výpožičky periodík, ich pokles 

je priamym dôsledkom poklesu počtu odoberaných periodík /-26 titulov v roku 2012/. Knižničný fond 

regionálnych knižníc sa dostatočne neobnovuje, pretože každým rokom počty kníh získaných kúpou 

klesajú. V roku 2012 pribudlo do regionálnych knižníc kúpou a darom spolu 13 558 KJ, čo je o 4 251 

menej ako v predchádzajúcom roku /-31 % /. Prírastok kúpou predstavoval 7 932 KJ, čo je o 2016 KJ 

menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pri prepočte prostriedkov na nákup KF na 1 obyvateľa v 

€ sa regionálne knižnice v Žilinskom kraji umiestnili v nasledovnom poradí: Kysucká knižnica – 0,63 €, 

Oravská knižnica 0,40 €, Liptovská knižnica a KKŽ 0,35 € a Turčianska knižnica 0,29 €. Krajská 

metodička konštatovala, že je to jeden z najnižších nákupov KF za ostatné roky a každá z knižníc 

zaznamenala veľký prepad v počte nakúpených kníh. Pokiaľ napr. v roku 2008 na 100 obyvateľov 

kraja bol nákup od 10 do 12 kníh, v roku 2012 to bolo len od 2 do 6 kníh.  

Na rok 2012 ŽSK všetkým regionálnym knižniciam poskytol transfery vo výške 1 437 862 €, čo je o 2,3 

% viac ako v predchádzajúcom roku. Transfery boli v priebehu roka každej knižnici upravené o 

dotáciu určenú na kofinancovanie projektov. Tak ako aj v predchádzajúcom sledovanom období aj v 

roku 2012 najnižšiu dotáciu ŽSK v prepočte na 1 obyvateľa sídla regionálnej knižnice mala KKŽ 5,17 €, 

Turčianska knižnica 5,48 € a Liptovská knižnica 6,18 €. Naopak najvyššiu dotáciu mala Kysucká 

knižnica 11,57 € a Oravská knižnica 10,54 €. Po odpočítaní osobných nákladov a nákladov na energie 

zostali v rozpočtoch niektorých knižníc len obmedzené prostriedky, z ktorých nie je v dostatočnej 

miere možné vykryť ostatné potreby knižnice – hlavne nákup knižničného fondu. V takejto situácii sa 



ocitla hlavne Turčianska knižnica, keď jej po odpočítaní osobných nákladov a nákladov na energie 

zostalo na činnosť len 3 867 €.  

K bodu 3: Mgr. Katarína Šušoliaková vo svojej prezentácii hodnotila plnenie výkonnostných  a 

kvalitatívnych ukazovateľov, finančných a personálnych podmienok činnosti regionálnych knižníc v 

roku 2012. Opäť konštatovala pokles používateľov v jednotlivých knižniciach, čo spôsobilo aj pokles 

používateľov v prepočte na 1 zamestnanca vykonávajúce knihovnícke činnosti /ZVKČ/. Mierny nárast 

zaznamenala len Oravská knižnica. Obdobne je to aj v počte výpožičiek na 1 ZVKČ. Vysoko hodnotila 

realizáciu rôznych projektov v jednotlivých knižniciach a tým aj získavanie mimorozpočtových 

zdrojov. V priebehu roku 2012 Kysucká knižnica podala 6 projektov, Oravská knižnica 13, Liptovská 

knižnica 6, Turčianska knižnica 10 a KKŽ knižnica 11 projektov. Okrem toho väčšina z knižníc realizuje 

projekty schválené v predchádzajúcom období, napr. KKŽ okrem projektov schválených v roku 2012 

realizovala ďalších 11 projektov z predchádzajúceho obdobia. Riaditeľka KKŽ konštatovala, že 

priemerná mzda knihovníkov v knižniciach Žilinského kraja je stále nízka – 507 € v Oravskej knižnici, 

566 € v Turčianskej knižnici, 589 € v Kysuckej knižnici a 609 € v KKŽ.  

Následne riaditeľka KKŽ pokračovala ďalšou prezentáciou, kde porovnávala výkony a vybrané 

ukazovatele KKŽ s ostatnými krajskými knižnicami na Slovensku. Konštatovala, že v prevádzkových 

dotáciách zriaďovateľa na činnosť v prepočte na 1 obyvateľa sa KKŽ umiestnila na 6. mieste z ôsmich 

krajských knižníc sumou 5,36 €, čo je menej ako polovičná dotácia v porovnaní napr. s Krajskou 

knižnicou v Trenčíne, ktorá je v dotácii na 1. mieste. Podobne na 6. mieste sa KKŽ umiestnila aj vo 

výške priemernej mzdy. Najlepšiu priemernú mzdu vykázala Malokarpatská knižnica v Pezinku – 709 

€ a KK v Trnave 704 €.  

Na predposlednom mieste sa umiestnila KKŽ v prepočte nákladov na nákup KF na 1 obyvateľa – sídla 

regionálnej knižnice. Na prvom mieste so sumou 1,19 € sa umiestnila Malokarpatská knižnica v 

Pezinku a na poslednom mieste sa umiestnila knižnica v Košiciach  

- 0,1 €. Aj v počte KJ získaných kúpou na 100 obyvateľov sa počtom 3,5 knihy KKŽ umiestnila na 

jednom z posledných miest. Naopak výkony KKŽ sú vysoké, napr. v počte výpožičiek na 1 

zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti je KKŽ na 2. mieste po Krajskej knižnici v Prešove. 

KKŽ má ešte rezervu v počte používateľov do 15 rokov, pretože je na 5. mieste s percentom 22,27 %. 

KKŽ je veľmi úspešná v získavaní mimorozpočtových zdrojov, keď so sumou 82 723 € suverénne opäť 

obhájila prvú priečku na Slovensku.  

K bodu 4. Dr. Iveta Kilárová z oddelenia pre rozvoj knižničného systému SNK prostredníctvom 

grafickej prezentácie v úvode informovala o vývoji stavu knižníc na Slovensku a konštatovala, že 

počet fungujúcich knižníc na Slovensku klesá - v súčasnosti je na Slovensku 1891 verejných 

fungujúcich knižníc. V súvislosti s tým klesá aj knižničný fond verejných knižníc. Všeobecne na 

Slovensku klesajú aj prírastky kníh získaných kúpou a tým aj počty výpožičiek. Vo verejných 

knižniciach Slovenska stúpajú počty podujatí a s tým aj počty účastníkov podujatí. V počte podujatí 

realizovaných na 1000 obyvateľov sa Žilinský kraj umiestnil na 2. mieste na Slovensku. Klesajú však 

počty informačných príprav pre žiakov. Dr. Kilárová upozornila na klesajúce počty metodických 

návštev na celom Slovensku.  

V Žilinskom kraji je evidovaných 291 verejných knižníc a v roku 2012 bolo zrealizovaných len 213 

metodických návštev. Taktiež upozornila na pretrvávajúce problémy s evidovaním knižníc v Zozname 



knižníc MK SR. Aj v Žilinskom kraji sú stále knižnice, ktoré nie sú v tomto zozname evidované – 253 

fungujúcich verejných knižníc a len 197 – je evidovaných v Zozname knižníc MK SR!  

V ďalšej časti prezentácie Dr. Kilárová porovnala Krajskú knižnicu v Žiline s ostatnými krajskými 

knižnicami na Slovensku. Zdôraznila, že aj napriek poklesu nákupu KF /v r.2008 – nakúpených 10 500 

KJ, v r. 2012 nákup len 4 533 KJ/ KKŽ si stále udržiava počty výpožičiek na pomerne dobrej úrovni. 

Tiež percento používateľov KKŽ je na dobrej úrovni – 17,42 % - 3. priečka medzi regionálnymi 

knižnicami s krajskou pôsobnosťou. V ďalšej časti prezentácie Dr. Kilárová stručne porovnala 

regionálne knižnice v Žilinskom kraji s ďalšími knižnicami v rámci Slovenska.  

K bodu 5:  

Porada pokračovala vystúpením Dr. Dariny Janovskej zo SNK, ktorá prezentovala novú štruktúru 

pracovísk v SNK. V súčasnosti je zriadených 11 odborov, oddelenie pre rozvoj knižničného systému SR 

je zaradené pod odbor služieb /E. Janšová, I. Kilárová, M.Červíková, G.Futová, A. Kucianová/.  

 Ďalej informovala:  

- o postupe digitalizácie v SNK, 4 slovenské diela sú kompletne zdigitalizované, ktoré sa dajú stiahnuť 

do PC alebo čítačku,  

- informovala o EBSCO Discovery Service nástroj, cez ktorý sa dá prehľadávať vo všetkých databázach 

naraz. V národnej licencii pre databázy EBSCO je zapojených len 153 knižníc, pričom sa môžu do 

projektu zapojiť aj ďalšie slovenské knižnice, keďže licenčný poplatok je platený na národnej úrovni za 

neobmedzený počet účastníkov. V databázach EBSCO je prístup aj k niektorým slovenským 

periodikám,  

- oddelenie pre rozvoj KS plánuje organizovať rôzne školenia knihovníkov /aj mestských a obecných 

knižníc/ a ďalšie odborné aktivity v spolupráci s regionálnymi knižnicami Slovenska,  

- informovala o vzdelávaní knihovníkov pre znalostnú spoločnosť za poplatok 25 €, už sú známe 

termíny: 20.5.-31.5 a 2.9.-13.9. 2013,  

- o aktualizácii vyhlášky o metodickej činnosti – platná vyhláška nie je aktuálna, jej aktualizáciu je 

možné riešiť formou metodického pokynu,  

- naniesla otázku nového autorského zákona, generálna riaditeľka SNK chce riešiť problém obálok a 

obsahov kníh formou hromadnej licenčnej zmluvy,  

- poskytla informácie o KIS MASK, o súťaži Knižnica roka, o KIS Virtua /v prípade, že knižnica ŽSK majú 

pripomienky k OPAC-u v systéme Virtua, treba ich čo najskôr zaslať do SNK/. V poslednej časti 

stretnutia sa p. Janovská vyjadrila k otázkam a problémom, ktoré trápia metodikov a ktoré boli 

sformulované v dotazníku, ktorý v minulom roku distribuovala Dr. Kucianová.  

Zapísala Mgr. B. Sobolová  

Overila Mgr. K. Šušoliaková 

 



Rok 2012 
 

ZÁPISNICA z porady metodikov regionálnych knižníc Banskobystrického 

samosprávneho kraja, konanej dňa 13. marca 2012 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene  

_________________________________________________________________________  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (12)  

P R O G R A M:  

1) Informácie o aktivitách OKS SR v r. 2012  

2) Vyhodnotenie činnosti knižníc  

3) Štatistika 2011  

4) Vzdelávanie zamestnancov knižníc BBSK – počítačové zručnosti  

5) Rôzne  

6) Záver 

Pracovnú poradu otvorila a viedla Mgr. Lenka Malovcová, krajská metodička Krajskej knižnice Ľ. Štúra 

vo Zvolene (ďalej len „KK ĽŠ ZV“). Privítala vedúcu Oddelenia pre knižničný systém SR Sekcie fondov, 

SNK Martin (ďalej len „OKS SR SF SNK MT“) PhDr. Eleonóru Janšovú, PhDr. Ivetu Kilárovú, CSc. z OKS 

SR SF SNK MT, vedúcu oddelenia kultúry OVaK Ú BBSK Mgr. Annu Ťurekovú, Mgr. Petra Černeka z 

tohto oddelenia, ako aj metodikov regionálnych knižníc BBSK. 

K bodu 1  

PhDr. E. Janšová (OKS SR SF SNK MT) - informovala o personálnej zmene na OKS SR SF SNK MT.  

Oboznámila prítomných s plánovanými odbornými aktivitami SNK MT v roku 2012:  

* Do knižnice – celoročná kampaň na podporu čítania,  

* 15. 3. 2012 – pracovné stretnutie Komisie pre štatistiku a krajských metodikov,  

* 19. 4. 2012 – celoslovenský seminár k benchmarkingu,  

* 2. - 3. 5. 2012 – Dni regionálnej bibliografie,  

* krajské porady metodikov – 2x ročne,  

* november 2012 – odborný seminár a porada riaditeľov knižníc v SNK MT,  

* december 2012 – celoslovenská porada ku štatistike,  

* rekvalifikačný kurz pre knihovníkov v SNK MT (uzávierka prihlášok 30.4.2012),  

* Výskum pracovníkov knižníc – 1. polrok 2012 (realizácia PhDr. I. Kilárová, CSc.).  

  

K bodom 2-3  



· Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) - informovala o nejednotnosti spracovania vyhodnotení činnosti, 

zmenách v zadanej osnove oddelením kultúry OVaK Ú BBSK. Navrhla realizovať spoločné školenie 

metodikov a ekonómov RK BBSK pod záštitou oddelenia kultúry OVaK Ú BBSK v novembri 2012. Pri 

spracovaní ročných výkazov za knižnicu KULT 10-01 sa vyskytuje viacero chýb. Ďalšia porada 

metodikov RK BBSK bude zameraná na dôsledné metodické usmernenie regionálnych metodikov pri 

spracovaní a kontrole ročných výkazov za knižnicu pre rok 2012.  

· Metodičky reagovali na výzvu, ktoré údaje by v ročnom výkaze nemali chýbať alebo ktoré sa 

uvádzajú nadbytočne. Spoločne spracovali návrh potrebných údajov v jednotlivých moduloch pre 

obecné knižnice BBSK. Návrh bude predložený na pracovnom stretnutí Komisie pre štatistiky.  

· A. Kuricová (KMH RS) upozornila na problémy s pripojením Vyhlásenia o súhlase... k ročným 

výkazom, hoci by mohlo byť postačujúce mať opečiatkovaný a štatutárnym zástupcom podpísaný 

identifikačný list.  

· Ďalšou problematikou bola otázka stagnujúcich knižníc. Je potrebné rokovať s ich zriaďovateľmi o 

ich revitalizácii alebo zrušení.  

· Ľ. Janečková (KJK Kremnica) upozornila na zlučovanie obecných knižníc so školskými knižnicami, čo 

sa prejavilo vo zvýšenom počte zrušených knižníc (8). · E. Kochanová (KK ĽŠ ZV) uviedla, že dochádza k 

zlučovaniu práve funkčných obecných knižníc, ktoré mali zabehnutú činnosť.  

· PhDr. I. Kilárová, CSc. (OKS SR SF SNK MT) prezentovala spracované výsledky a grafické porovnania 

štatistiky knižníc za rok 2011.  

K bodu 4  

· Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) informovala o realizácii dotazníkového prieskum potrieb vzdelávania 

zamestnancov knižníc (jún 2011). Bol prejavený záujem o počítačové a jazykové kurzy, odborné 

semináre. KK ĽŠ ZV vypracovala ponuku neformálnych školení počítačových zručností. Cieľom školení 

je naplniť priority v zmysle Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 

(strategickú úlohu č. 1 - informatizácia knižníc, č. 6 - rozvoj ľudských zdrojov) a prioritu č. 4 Akčného 

plánu na realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva BBSK pre rok 2012. Školenia 

budú realizované v mesiacoch máj - jún 2012. Predbežný záujem nahlásia metodičky do 31. marca 

2012 spolu s prípadnými ďalšími požiadavkami. KK ĽŠ ZV má záujem aj o realizáciu odborných 

podujatí pre zamestnancov RK BBSK. SNK MT je otvorená rokovaniam o spolupráci na odborných 

seminároch. V tomto roku by mohol byť v KK ĽŠ ZV realizovaný katalogizačný workshop „KatWork“.  

K bodu 5 

· Mgr. P. Černek (OVaK Ú BBSK) - vyzval k dôslednosti pri vyúčtovaní pridelených dotácií z MK SR. Pri 

tvorbe projektov je potrebné si dôkladne preštudovať podmienky pridelenia dotácií, popísať projekt. 

Pri vyúčtovaní si treba skontrolovať oprávnené a neoprávnené výdavky, aby nedochádzalo k 

nezrovnalostiam a následnému vráteniu finančných prostriedkov. Vyhodnotil vyúčtovanie dotácií 

kultúrnych inštitúcií v kraji s tým, že 50% projektov bolo potrebné vrátiť na dopracovanie alebo úplné 

prerobenie, chýbali povinné prílohy a len 20% projektov bolo správne vyúčtovaných. Informoval, že 



budú uplatňované sankcie zo strany zriaďovateľa pri nedodržaní podmienok v uzatvorených 

zmluvách medzi BBSK a kultúrnymi inštitúciami. Upozornil, že je potrebné spolupracovať pri 

vyhodnoteniach s ekonómami.  

· Mgr. A. Ťureková (OVaK Ú BBSK) informovala o stave financovania knižníc. Vyzvala všetkých ku 

kreativite pri tvorbe podujatí pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej 

Moravy a možnosti požiadať o dotáciu z DS MK SR 2012 v dotačnom programe 4 - Umenie a 7 - 

Nehmotné kultúrne dedičstvo. Termín uzávierky na podávanie projektov je 30. 4. 2012.  

K bodu 6  

Mgr. L. Malovcová poďakovala za účasť všetkým hosťom a metodikom RK BBSK.  

PRIJATÉ ZÁVERY :  

1. Zaslať do KK ĽŠ ZV ďalšie pripomienky k ročnému výkazu pre knižnice KULT 10-01.  

T: do 15. 3. 2012  

Z: metodičky RK BBSK  

2. Zaslať predbežný počet záujemcov o školenia „Počítačové zručnosti“.  

T: do 31. 3. 2012  

Z: metodičky RK BBSK  

3. Pripraviť pracovnú poradu a školenie k vyhodnoteniu činnosti knižníc  

T: november 2012  

Z: Malovcová  

 

Vo Zvolene dňa 13. marca 2012  

Zapísala: Mgr. L. Malovcová 

 

 

ZÁPISNICA z porady metodikov BSK a TTSK  

konaná v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave dňa 18. 04. 2012  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (10)  

Pracovnú poradu metodikov regionálnych a krajských knižníc trnavského a bratislavského kraja 

pripravila Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a 

Malokarpatskou knižnicou v Pezinku.  



Poradu otvorila riaditeľka KJF v Trnave Mgr. Lívia Koleková. Privítala vedúcu Oddelenia pre knižničný 

systém SR, Sekcia fondov SNK v Martine PhDr. Eleonóru Janšovú, PhDr. Ivetu Kilárovú, CSc. z SF OKS 

SR SNK v Martine i metodikov trnavského a bratislavského kraja.  

Po privítaní hostí predstavila hostiteľskú knižnicu – Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, jej činnosť a 

zaujímavé aktivity, ktoré bude organizovať knižnica v tomto roku pri príležitosti 85. výročia vzniku.  

Poradu ďalej viedla krajská a regionálna metodička KJF v Trnave Mgr. Darina Kráľová.  

Program:  

1. Aktivity OKS SR SF SNK v Martine  

2. Vyhodnotenie činnosti knižníc  

3. Štatistika za rok 2011  

4. Rôzne  

5. Záver  

K bodu č. 1)  

Aktivity OKS SR SF SNK v Martine  

PhDr. Eleonóra Janšová informovala o personálnych zmenách na SF OKS SNK v Martine: od 1. marca 

2012 je novou vedúcou SF OKS SR SNK Martin PhDr. Eleonóra Janšová.  

Vo svojom príhovore prestavila pripravované aktivity OKS SR SF SNK na rok 2012:  

• SNK získala finančnú podporu z MK SR na projekt Do knižnice 2 – Nakazení čítaním. Projekt bude 

prebiehať počas celého roka prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na motiváciu k čítaniu, 

vzdelávanie, súťaže. Garantom projektu je Mgr. Gabika Futová  

• 15. marca 2012 sa uskutočnilo zasadanie Komisie pre štatistiku ku KULT 10-01 a metodikov  

• 19. 4. 2012 – sa bude konať v SNK Martin celoslovenský seminár Benchmarking  

• 2. a 3. mája 2012 v SNK Martin – Dni regionálnej bibliografie  

• Porady metodikov sa budú konať 2 x ročne (jar, jeseň)  

• Porada riaditeľov a odborný seminár (téma: pravdepodob seniori) – v SNK, termín: november 2012  

• Porada k štatistike za rok 2012 – v SNK, termín: december 2012  

• Rekvalifikačný kurz pre knihovníkov bude v termíne: 14. – 25. 5. 2012 (1. časť) a 18. -29.6. 2012 (2. 

časť), miesto konania: SNK v Martine.  

Uzávierka do 30. apríla 2012, minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu je 20.  

• Výskum pracovníkov všetkých typov knižníc – organizačne zabezpečuje PhDr. Kilárová, CSc., termín 

realizácie: jún 2012, bude vytvorená on line diskusná skupina k výskumu (podobne ako pracovala 

diskusná skupina k štatistike)  

• Smernica IFLA pre verejné knižnice – preklad Ing. Stasselová, propagovať smernicu v knižniciach, 

vhodný argument v komunikácii so zriaďovateľmi  



K bodu 2 a 3)  

Vyhodnotenie činnosti knižníc  

Štatistika za rok 2011  

• PhDr. Iveta Kilárová, CSc. vyhodnotila vo svojej prezentácii výsledky činnosti krajských regionálnych 

a regionálnych knižníc na Slovensku  

• zvlášť sa zamerala na výsledky KK a RK Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja v 

komparácii s výsledkami ostatných knižníc SR  

K bodu 4)  

Rôzne  

• Mgr. Kráľová sa vyjadrila k výsledkom Žitnoostrovnej knižnice v Dunajskej Strede v priemernej 

mzde: suma vysoko prevyšovala celoslovenský priemer, nakoľko vo výkazoch podľa doterajšej 

metodiky priemernú mzdu v knižniciach výrazne skresľujú odmeny vyplatené pri odchode do 

dôchodku, resp. pri životných jubileách (najmä ak je vysoký i priemerný vek zamestnancov knižnice). 

Z tohto dôvodu (odišli 4 pracovníčky, kt. bolo vyplatené odstupné), dosiahla Žitnoostrovná knižnica v 

Dunajskej Strede v roku 2011 vysoko nadpriemernú priemernú mzdu až 954,4 €, čo nezodpovedá v 

skutočnej realite.  

• PhDr. Kilárová navrhla, aby sa v budúcnosti vykazovala vo výkazoch KULT 10-01 len základná hrubá 

mzda zamestnancov  

• Mgr. Eva Šulajová z Mestskej knižnice v Bratislave – pozvala prítomných na akciu Bratislava pre 

všetkých 2012, ktorá sa bude konať 21. a 22. apríla 2012 v Bratislave  

• Mgr. Kráľová informovala o celoslovenskom seminári Biblioterapia, ktorý organizuje v KJF v Trnave 

29. mája 2012  

K bodu 5)  

Záver  

Prítomným poďakovala a pracovnú poradu ukončila Mgr. Lívia Koleková.  

Závery:  

1) Pripraviť pracovnú poradu v jesennom termíne v TTSK (Senica, alebo Galanta, príp.  

Bratislava)  

Termín: október 2012  

Zodp.: krajské metodičky TTSK, BSK  

2) Zaslať PhDr. I. Kilárovej pripomienky k ročnému výkazu pre knižnice KULT 10-01  

Termín: 30. apríl 2012  

Zodp.: metodičky RKK a RK BSK a TTSK  



 

V Trnave dňa 18. apríla 2012  

Zapísala: Mgr. Darina Kráľová 

ZÁPISNICA z pracovnej porady riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc 

Košického samosprávneho kraja  

a OKS SR SNK zo dňa 26. apríla 2012  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Činnosť verejných knižníc SR v štatistike za rok 2011 spojené s činnosťou RK KSK za rok 2011  

3. Činnosť OKS SR v roku 2012  

4. Diskusia  

K jednotlivým bodom:  

1. Zasadnutie otvorila PhDr. Klára Kernerová, ktorá poradu zároveň viedla.  

2. O činnosti verejných knižníc SR v štatistike za rok 2011 prítomných prostredníctvom prezentácie 

informovala PhDr. Iveta Kilárová, CSc. V rámci prezentácie prebiehala diskusia k vybraným 

ukazovateľom zo strany zástupcov jednotlivých RK. V priebehu prezentácie informovali o svojej 

činnosti s komentovaním daných výsledkov dosiahnutých v uplynulom období aj prítomní 

zástupcovia RK. RK KSK a knižnice v ich metodickej pôsobnosti sa opätovne zaradili v mnohých 

ukazovateľoch na nelichotivých miestach, pričom p. Kilárová podotkla, že knižnice KSK majú 

dlhodobo problém s podfinancovaním svojej činnosti, čo sa zákonite premieta na dosahovaných 

výsledkoch. Prezentáciu o činnosti knižníc a daných výsledkoch bude na OKaCR KSK tlmočiť aj p. Ing. 

Szabová aj v nadväznosti na vyhodnotenie plnenia Štandardizácie regionálnych knižníc KSK za 

uplynulé obdobie.  

3. PhDr. Eleonóra Janšová, vedúca OKS SNK, informovala prítomných o činnosti OKS SNK v uplynulom 

období a o aktivitách na rok 2012  

- Dni regionálnej bibliografie,  

- projekt Do knižnice 2,  

- o výskume pracovníkov knižníc,  

- poradách metodikov v ostatných krajských knižniciach,  

- o rekvalifikačnom knihovníckom kurze,  

- konzultácie k štatistickým výkazom, o vytvorení diskusie k metodike  



Zároveň PhDr. Janšová oboznámila prítomných pracovníkov metodických oddelení so stanoviskom 

generálneho riaditeľa SNK ku knižničnému systému MaSK, ktorý sa už nebude ďalej rozvíjať o ďalšie 

aplikácie a podporu, vzhľadom na jeho finančnú náročnosť.  

4. V diskusii sa hľadali možnosti dorovnania rozdielov medzi jednotlivými knižnicami v rámci 

regiónov. Jednou z alternatív by bola aj priama podpora MK SR, vzhľadom na nedostatok finančných 

zdrojov v samosprávach východného Slovenska.  

Dr. Kilárová podotkla, že knižnice pri stúpajúcich počtoch podujatí a ich návštevníkoch, by nemali 

zabúdať na svoje základné poslanie. V rámci avizovanej podpory MK SR obecným knižniciam sa 

prítomní metodici zhodli, že by nemalo ísť o celoplošnú podporu, ktorá by po jej vyčerpaní stratila 

opodstatnenie, ale o cielenú pomoc stabilizovaným knižniciam. V tomto ohľade by bolo prínosom aj 

stanovisko jednotlivých metodikov k prípadnej a cielenej podpore obecných knižníc v ich obvode.  

Závery neboli prijaté.  

 

V Košiciach 26.04. 2012  

Zapísal: J. Šimko  

 

ZÁPISNICA z pracovnej porady metodikov regionálnych knižníc 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 

za účasti PhDr. Janšovej a PhDr. Kilárovej, CSc. zo Slovenskej národnej knižnice konanej dňa 20. marca 

2012 v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (8) 

Program:  

1/ Otvorenie 

2/ Informácie o aktivitách OKS SR na rok 2012 – PhDr. Janšová 

3/ Aktuálne informácie z pracovného stretnutia Komisie pre štatistiku – PhDr. Kilárová, CSc. 

4/ Spracovanie Ročných výkazov o knižnici za rok 2011 – metodičky krajskej a regionálnych knižníc 

5/ Diskusia 

6/ Záver 

K bodu 1/ 

Pracovnú poradu otvorila riaditeľka regionálnej knižnice v Nových Zámkoch Mgr. Ľubica Červená, 

ktorá zároveň privítala vedúcu Oddelenia pre knižničný systém SR PhDr. Eleonóru Janšovú a PhDr. 

Ivetu Kilárovú, CSc. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, ako aj metodikov krajskej knižnice a 

regionálnych knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

K bodu 2/  



PhDr. Janšová na úvod informovala prítomných o organizačnej zmene v rámci Oddelenia pre 

knižničný systém SR a to o odvolaní bývalej vedúcej OKS SR PhDr. Anny Kucianovej, PhD. Od 1. marca 

2012 túto funkciu vykonáva PhDr. Janšová, ktorá na porade prezentovala  aktivity OKS SR na rok 

2012: 

 prvé dala do pozornosti projekt pre deti „Nakazení čítaním“, ktorého gestorom je Mgr. 

Gabriela Futová, metodička pre prácu s deťmi pracujúca v Knižnici P. O.  Hviezdoslava v 

Prešove a zároveň spisovateľka pre deti a mládež. Projekt zahŕňa súťažnú prehliadku podujatí 

pre deti, zviditeľnenie knižníc, rôzne detské akcie na podporu čítania a pod. 

 19. 4. 2012 sa bude konať odborný celoslovenský seminár s názvom Verejné knižnice a 

benchmarking na pôde Slovenskej národnej knižnice. Podujatie je určené pre knižnice, ktoré 

sa do tohto projektu zapojili s cieľom zmerať si svoje výkony a následne porovnať svoje 

knižničné pracoviská s inými knižničnými pracoviskami podľa stanovených ukazovateľov 

 v rámci vzdelávacích podujatí sa Regionálne dni bibliografie v Martine budú konať 2.5. – 3.5. 

2012, Bratislavské bibliografické dni budú prebiehať v dňoch 18.6. – 19.6. 2012 a Dni 

vedeckých knižníc budú v septembri a to 10.9. – 11.9. 2012 

 rekvalifikačný kurz pre knihovníkov (akreditovaný MŠ SR) organizovaný Slovenskou národnou 

knižnicou bude prebiehať v dvoch častiach a to v termínoch: 14.5. – 25.5. 2012 a 18.6. – 29.6. 

2012. Uzávierka prihlášok na kurz je stanovená do 30. 4. 2012. Na kurz sa môžu prihlásiť 

pracovníci všetkých typov knižníc, pracovníci so záujmom o zamestnanie v knižnici, aj 

nezamestnaní so strednou, či vysokou školou. Účastníci kurzu získajú osvedčenie o získanom 

vzdelaní s celoštátnou platnosťou 

 katalogizačné workshopy – organizátorom vzdelávacieho podujatia bude riaditeľka sekcie 

fondov Mgr. Majerová  

 výskum pracovníkov všetkých typov knižníc – spracovávateľom bude OKS SR PhDr. Kilárová, 

ktorá koncom mája t.r. rozpošle knižniciam tabuľky s usmernením na správny postup 

vyplňovania. V rámci porady sa navrhlo zavedenie diskusného fóra pre výskum na stránke 

SNK  

 PhDr. Janšová informovala prítomných, že ich oddelenie sleduje a spracúva 2 štatistické 

výkazy a to Ročný výkaz o knižnici a Ročný výkaz o neperiodických publikáciách. Upozornila 

na novú smernicu IFLA pre služby verejných knižníc v slovenskom preklade od Ing. 

Stasselovej, ktorú si možno stiahnuť na knihovníckych webových stránkach napr. Infolib, 

Obecná knižnica a pod.  

K bodu 3/  

PhDr. Kilárová predniesla aktuálne informácie z pracovného stretnutia Komisie pre štatistiku KULT 

10-01 Ročný výkaz o knižnici a krajských metodikov, kde bola prvým bodom programu úprava 

štatistického formulára a druhým bodom bolo rokovanie o problematike stagnujúcich knižníc. Na 

pracovnom stretnutí sa dohodlo vypustiť  z Ročného výkazu o knižnici nasledovné údaje:  



 Modul 3 – Výpožičky a služby – r. 18 Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické 

informácie 

 Modul 3 – Výpožičky a služby – r. 19 Počet vypracovaných bibliografií (bibliografie sa 

uvádzajú v edičnej činnosti Modul 5 r. 6) 

 Modul 7 – Zamestnanci a Hospodárenie – r. 23 Automatizácia. 

 Návrhy a doplnky k úprave štatistického formulára: 

 v identifikácii doplniť evidenčné číslo knižnice zo Zoznamu knižníc SR, taktiež vyhlásenie o 

súhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov – pod pečiatku a podpis štatutára 

(nemusel by sa už prikladať súhlas na konci výkazu) 

 mikroformy a rukopisy (staré tlače) nebudú vykazovať verejné knižnice 

 pri celkovej ploche knižnice uvádzať len celé čísla 

 pri zamestnancoch doplniť v r. 1 zamestnancov knižnice, taktiež doplniť prepočítaný stav 

pracovníkov na dohodu (príp. všetky iné formy práce) 

 v metodických vysvetlivkách doplniť v rámci zrušených knižníc, že zriaďovateľ je povinný 

zaslať štatistický výkaz za daný rok nadriadenej knižnici, odobriť ho pečiatkou obce a 

podpisom starostu. 

 Podľa vyjadrenia riaditeľky Odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva MK SR 

Mgr. Lopušanovej sa úpravy štatistického formulára dostanú do praxe až o 2 roky. V rámci 

problematiky stagnujúcich knižníc sa dohodlo, že po 5 rokoch stagnácie zašle príslušná 

regionálna knižnica zriaďovateľovi stagnujúcej knižnice Oznámenie o nesledovaní knižnice 

(oznámenie bude vydané MK SR) – nebude už oficiálne štatisticky sledované. Regionálna 

knižnica si bude naďalej viesť evidenciu o týchto knižniciach, v prípade obnovenia činnosti 

alebo zrušenia knižnice zašle odporúčajúci postup podľa knižničného zákona príslušnému 

zriaďovateľovi. 

K bodu 4/ 

Metodičky krajskej knižnice a príslušných regionálnych knižníc informovali prítomných o štatistickom 

spracovaní knižníc vo svojich okresoch.  

K bodu 5/ 

Diskutovalo sa o problémoch a nejasnostiach v rámci štatistického spracovania. Apelovalo sa na 

nedodržiavanie termínu spustenia on-line formulára na stránke Ministerstva kultúry SR (doteraz 

nebol dodržaný termín zo strany MK SR od r. 2006, odkedy sa začalo s elektronickým nahrávaním 

štatistických výkazov). 

K bodu 6/ 

Pani Rezáková pracovnú poradu ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť. 

 

V Nitre dňa 23. 3. 2012  



Zapísala: Mgr. Mária Beláňová 

 

 

 

ZÁPISNICA z porady metodikov regionálnych knižníc Prešovského kraja 

zo dňa 17. januára 2012 

Prítomní:  

Mgr. Andrea Dohovičová (Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove)  

Mgr. Marta Skalková (Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove)  

Anna Dudinská (Podtatranská knižnica v Poprade)  

Bc. Jana Dzurovčinová (Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou)  

Mgr. Lenka Strenková (Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni)  

Angela Delejová (Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov)  

Valéria Petrunčíková (Vihorlatská knižnica v Humennom)  

Ľubomíra Oberstová (Podduklianska knižnica vo Svidníku)  

Nadežda Mičáková (Podduklianska knižnica vo Svidníku)  

Hostia:  

PhDr. Iveta Kilárová, CSc. (Slovenská národná knižnica)  

PhDr. Anna Kuciánová, PhD. (Slovenská národná knižnica)  

PhDr. Eleonóra Janšová (Slovenská národná knižnica) 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Štatistika knižníc za rok 2011  

3. Riešenie situácie stagnujúcich knižníc  

4. Knižnično - informačný systém KIS MaSK - prieskum, požiadavky knihovníkov  

5. Záver  

1. Otvorenie  

Riaditeľka knižnice Mgr. Marta Skalková privítala zúčastnených, poradu viedla Mgr. Andrea 

Dohovičová,  

2. Štatistika knižníc za rok 2011  

V rámci tohto bodu sme sa snažili objasniť niektoré údaje z nového štatistického výkazu KULT(MK SR) 

10 - 01  

Nakoľko ešte nebol zverejnený elektronický formulár, ani jeho testovacia verzia, zaoberali sme sa 

niektorými ukazovateľmi, ktoré robia knihovníkom pri vyplňovaní problémy. Sú to najmä:  



• v module 4, r. 6 - Návštevníci online služieb - návštevníci, ktorí využívajú služby na stránkach 

knižnice, prípadne iné online služby, katalógy, online databázy a pod. - nemusia prísť do knižnice 

fyzicky.  

• v module 6, r. 7 - Počet vstupov do elektronického katalógu- kde sa riešila najmä otázka sledovania 

tohto ukazovateľa. Najlepšie by mala tento údaj vedieť sledovať SNK, keďže spravuje všetky online 

katalógy a knižnice k týmto údajom nemajú prístup. Môžu sledovať iba prístup k online-katalógu iba 

zo stránok svojich knižníc, nie však priamo, čím sa údaj skresľuje.  

Počet knižníc, ktoré vypĺňajú výkazy elektronicky sa zvyšuje. Ešte veľa knižníc však vypĺňa výkaz v 

tlačenej forme. Výkaz je zverejnený na stránkach SNK, odkiaľ si ho môžu metodici a knihovníci 

stiahnuť: http://www.snk.sk/?kniznice-sr-v-roku-2011 PhDr. Iveta Kilárová upozornila, že výkaz 

zverejnený na stránkach MKSR obsahuje chybu. V 7 module chýba riadok: náklady na pracovníkov na 

dohodu (prepočítaný počet).  

Je potrebné upozorniť aj obecných knihovníkov, pokiaľ by si chceli stiahnuť tlačivo, aby si ho sťahovali 

zo stránok SNK. 

V tlačených výkazoch chýba tlačivo Vyhlásenie so zverejnením o súhlase dôverných štatistických 

údajov. Aj toto tlačivo sa dá stiahnuť zo stránok SNK na adrese:  

http://www.snk.sk/?kniznice-sr-v-roku-2011  

Kompletné sumáre za každý okres bez rozdelenia podľa typov knižníc pošle každá regionálna knižnica 

do SNK. Knižnica P.O.Hviezdoslava pošle kompletný sumár za celý kraj do SNK, tak ako je to uvedené 

v predkladacej ceste. 

Podľa pokynov PhDr. Ivety Kilárovej všetky otázky týkajúce sa metodiky, štatistiky a problémov 

vzniknutých v rámci metodickej práce, môžeme publikovať v diskusii na stránkach Slovenskej 

národnej knižnice. Je to nutné kvôli zjednoteniu riešení rôznych problémov najmä v štatistike. Adresa 

diskusie: http://www.snk.sk/?diskusia&tema=6  

Keďže knižnice v Prešovskom kraji sú v porovnaní s ostaným Slovenskom najslabšie financované, bolo 

by dobré vyskúšať MVS v rámci obecných a regionálnych knižníc - z regionálnych by si mohli obecné 

knižnice požičiavať tituly, o ktoré už čitatelia stratili momentálny záujem a sú tzv. vyčítané, ale 

knižnice ich ešte nechcú vyradiť. Takto by si obecné knižnice mohli svoj fond obohatiť aj bez 

finančných prostriedkov a malo by to účinok aj na návštevnosť obecných knižníc a zároveň by vzrástol 

obrat fondu. Túto možnosť budú regionálne knižnice zvažovať, treba však domyslieť systém 

zásobovania obecných knižníc, prípadne rozvozu. Takúto službu už rozbehla Turčianska knižnica v 

Martine. Metodičky knižníc PSK navrhli na posúdenie zrušenie rozdeľovania knižníc na Obecné 

knižnice s profesionálnym a obecné s neprofesionálnym zamestnancom. Z nášho pohľadu je toto 

rozdelenie zastarané a neopodstatnené. Mnohé neprofesionálne knižnice poskytujú kvalitatívne 

lepšie služby, a to aj čo do výkonov.  

3. Riešenie situácie stagnujúcich knižníc  

http://www.snk.sk/?kniznice-sr-v-roku-2011
http://www.snk.sk/?kniznice-sr-v-roku-2011
http://www.snk.sk/?diskusia&tema=6


PSK patrí medzi kraje s najväčším počtom stagnujúcich knižníc. Najviac knižníc stagnuje v Svidníckom 

a Stropkovskom okrese, preto lebo knižnično - informačné služby poskytuje bibliobus Podduklianskej 

knižnice. V ostatných regiónoch je dosť veľké množstvo dlhodobo stagnujúcich knižníc. Niektoré z 

nich stagnujú už od 90. - rokov. Tento stav je potrebné riešiť. Príčinou nečinnosti je nezáujem zo 

strany obyvateľov, málo obyvateľov v obci, nedostatočné, alebo žiadne priestory, nepostačujúce 

personálne obsadenie funkcie knihovníka v obecnej knižnici.  

Rozhodli sme sa pre tieto opatrenia:  

• R. 2012 sa metodické návštevy zamerajú na stagnujúce knižnice a osobný kontakt so zriaďovateľmi 

• Zostavíme oficiálny list, s výzvou na obnovenie činnosti knižníc a prostredníctvom Ministerstva 

kultúry SR ho rozpošleme zriaďovateľom stagnujúcich knižníc. PhDr. Kucianová prisľúbila pomoc pri 

oslovení ministerstva.  

4. Knižnično-informačný systém KIS MaSK - prieskum, požiadavky knihovníkov V našom kraji využíva 

systém KIS MaSK cca 40 knižníc. Iba niekoľko z nich tento program naplno využíva.  

V rámci nášho kraja sme urobili prieskum na základe dotazníka o využívaní a kvalite tohto programu. 

Prieskum poukázal na niektoré nedostatky programu i jeho využiteľnosť. Veľká väčšina knižníc 

program využíva len na katalogizáciu a vyhľadávanie kníh a nikdy nespustila modul výpožičiek. Zhodli 

sme sa na tom, že chýba jednotná metodika, čo sa týka povinných polí i vzdelávania, program je dosť 

ťažko ovládateľný, žiada sa nové rozhranie, ktoré by bolo intuitívne. Každopádne všetky metodičky sa 

zhodli na tom, že je pre knižnice potrebný a najvýhodnejší, najmä čo sa týka jeho finančnej 

dostupnosti. Mgr. Dohovičová poskytne výsledky z prieskumu PhDr. Kucianovej, ktorá bude 

požiadavky tlmočiť kompetentným.  

Podľa pokynov PhDr. Ivety Kilárovej všetky otázky týkajúce sa metodiky, štatistiky a problémov 

vzniknutých v rámci metodickej práce, môžeme publikovať v diskusii na stránkach Slovenskej 

národnej knižnice. Je to nutné kvôli zjednoteniu riešení rôznych problémov najmä v štatistike. Adresa 

diskusie: http://www.snk.sk/?diskusia&tema=6  

5. Záver:  

1. Metodičky budú prispievať do on-line diskusie, týkajúcej sa problémov v štatistike a metodike 

knižníc, ktorá je zverejnená na stránkach SNK: http://www.snk.sk/?diskusia&tema=6  

2. Treba zvážiť zrušenie rozdelenia knižníc na obecné s profesionálnym a obecné s neprofesionálnym 

zamestnancom, ktorá podľa nás nemá opodstatnenie  

3. Riaditelia regionálnych knižníc zvážia možnosť zintenzívnenia MVS v rámci obecných knižníc a 

požičiavania súborov kníh týmto knižniciam z dôvodu spestrenia ich knižničného fondu.  

4. V roku 2012 sa zameriame na osobný kontakt so zriaďovateľmi obecných knižníc, ktoré stagnujú  

5. Zostavíme oficiálny list, s výzvou na obnovenie činnosti knižníc a prostredníctvom Ministerstva 

kultúry SR ho rozpošleme zriaďovateľom stagnujúcich knižníc. PhDr. Kucianová prisľúbila pomoc pri 

oslovení ministerstva.  

http://www.snk.sk/?diskusia&tema=6
http://www.snk.sk/?diskusia&tema=6


6. Mgr. Dohovičová poskytne spracované výsledky prieskumu týkajúce sa KIS MaSK  

 

Zapísala Mgr. Andrea Dohovičová 

 

ZÁPISNICA z porady zástupcov OKS SR SNK a metodikov regionálnych 

knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

uskutočneného dňa 25.4.2012 v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi  

Prítomní:  

E. Janšová, PhDr. I. Kilárová (OKS SR SNK),Ing. A. Langerová, (HKPD), Bc. S. Fabová, M. Kernová 

(VKMRTN) 

Program:  

1. Metodická činnosť Oddelenia pre knižničný systém SR SNK  

2. Pripomienkovanie obsahu Ročného výkazu o knižniciach  

3. Problematika stagnujúcich knižníc  

4. Diskusia k aktuálnym problémom metodickej činnosti v regionálnych knižniciach  TSK  

1. Úvodom sa ujala slova PhDr. E. Janšová, vedúca Oddelenia pre knižničný systém SR SNK, ktorá 

informovala o aktivitách oddelenia:  

− prebieha realizácia ďalšej časti projektu DO KNIŽNICE s podnázvom „Nakazení čítaním“, na ktorú sú 

vyčlenené finančné prostriedky,  

− 19.4.2012 sa uskutočnil v SNK celoslovenský seminár „Benchmarking v slovenských knižniciach“,  

− predpoklad. termín celoslovenskej porady riaditeľov knižníc a seminára je november 2012,  

− predpoklad. termín celoslovenského stretnutia metodikov knižníc ku štatistikám - december 2012,  

− dohodnuté stretnutie metodikov TSK so zástupcami OKS SR SNK ku koncu roka 2012 ostáva v 

platnosti, v budúcnosti sa budú realizovať na základe vzájomnej dohody a potreby,  

− v roku 2013 nastane zmena štruktúry podujatia „Dní regionálnej bibliografie“,  

− možnosť prihlásiť sa na rekvalifikačný kurz pre pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním (termíny: 

14. - 25. máj a 18. - 29. jún 2012) do 30. 4. 2012,  

− do činnosti oddelenia pribudla i štatistika o neperiodických publikáciách,  

− pripravuje sa realizácia výskumnej práce o postavení pracovníkov všetkých typov knižníc,  

− prebieha zverejňovanie prekladov smerníc IFLA,  

− situácia vo vývoji KIS MaSK,  

− príprava vyhodnotenia plnenia úloh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 

pod garanciou SNK,  

− príprava konferencie „Knižnice 2012“ ,v dňoch 24.-25.9. v Liptovskom Jáne, na ktorej sa 

predpokladá prijatie návrhu Stratégie..... na ďalšie roky. Gestorom konferencie je SNK, SAK, SSK, 

predpokladaná účasť je 150 delegátov.  



2. 15.3.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie celoslovenskej komisie pre štatistiku KULT-10-01 v 

Martine, na ktorom boli pripomienkované jednotlivé údaje Ročného výkazu o knižniciach na rok 2012 

a Metodické pokyny k výkazu. Na podnet časti metodikov prebehlo ďalšie pripomienkovanie, ktoré 

po  zhromaždení spracovala p. Kilárová, ústredná spracovateľka štatistiky o knižniciach v rezorte MK, 

a materiál je predložený na schválenie a následne na odoslanie MK SR.  

3. Ďalšou témou bola problematika stagnujúcich knižníc, ku ktorej na základe pripomienok 

metodikov prednesených na spomínanom stretnutí a zaslaných MK SR, bol vypracovaný materiál 

„Vyjadrenie Ministerstva kultúry SR k problematike stagnujúcich knižníc“, ktoré bolo zaslané 

riaditeľom dotknutých organizácií.  

4. Účastníci v diskusii spomenuli  

− problematiku platových ohodnotení knihovníkov,  

− Bc. S.Fabová , VK MR TN, vyslovila názor, či by nebolo možné zverejňovať zápisnice z 

celoslovenských zasadaní metodikov na webovej stránke SNK. Odpoveď PhDr. E. Janšovej bola 

súhlasná, v najbližšej dobe zápisy z celoslovenských zasadnutí metodikov má v pláne začať 

uverejňovať na webovej stránke SNK.  

 

V Trenčíne 27. 4. 2012  

Zapísala : M. Kernová 

 

ZÁPISNICA z porady metodikov regionálnych knižníc Žilinského kraja  

 v Žiline dňa 17. 4. 2012  

 

Prítomní: Mgr. Eleonóra Janšová, vedúca OKS SNK, PhDr. Iveta Kilárová, CsC, OKS SNK,  

metodičky regionálnych knižníc  

Program:  

Mgr. Janšová a PhDr. Kilárová, CsC. informovali prítomných o aktivitách OKS plánovaných, resp. už 

realizovaných v roku 2012:  

* prioritným projektom roka SNK je Do knižnice II, ide o celoročnú aktivitu, v rámci nej  bude 

sprístupnená aj webová stránka, v súčasnosti sa čaká len na finančné prostriedky;  

* už zrealizovaným podujatím bola v marci za účasti zástupcov MK SR konaná porada krajských 

metodikov a metodikov špeciálnych sietí k návrhu štatistického výkazu o knižnici  za rok 2012;  



* z bibliografických podujatí sa budú konať len Dni regionálnej bibliografie, ostatné bibliografické 

podujatia budú organizované vo forme workshopov ad hoc na základe požiadaviek knižníc a 

podnetov z krajov ku konkrétnej problematike (min. počet  účastníkov je 10);  

* rekvalifikačný knihovnícky kurz sa bude realizovať v prípade naplnenia počtu účastníkov  v 

termínoch od 14. 5. a 18. 6.  

* OKS, konkrétne PhDr. Kilárová, CsC. bude v priebehu roka realizovať výskum, ktorého  výstupom 

bude analýza vekovej a kvalifikačnej štruktúry pracovníkov knižníc;  

* Mgr. Janšová prezentovala stanovisko generálneho riaditeľa SNK ku knižničnému softvéru  pre malé 

knižnice MaSK, ktorý sa podľa tohto už nebude ďalej rozvíjať, knižnice sa majú  včleniť do systému 

VIRTUA;  

* metodičkám bola poskytnutá informácia o zverejnení aktualizovanej Smernice IFLA pre  služby 

verejných knižníc na stránke SNK;  

 * Mgr. Janšová navrhla, aby sa zápisnice z porád metodikov, realizované po krajoch  publikovali na 

webe SNK, príp. doplnené o vybrané hodnotiace informácie o problematike metodickej činnosti, 

rovnako by mohla byť na stránke SNK obdobná diskusia ako je štatistickým výkazom, ale s tematikou 

metodickej činnosti – problémy, nové aktivity a pod., ktorá by mohli slúžiť na výmenu skúseností.  

Diskusia:  

• jej predmetom bola problematika štatistických výkazov za rok 2011, riešené problémy, prístupnosť 

elektronického výkazu pod.;  

• ďalej reakcie na informáciu o softvéri MaSK – metodici to považujú za neseriózny prístup, pretože 

softvér bol propagovaný SNK ako nízkorozpočtový špeciálne vyvinutý pre malé knižnice, podporovaný 

bol grantovým systémom MK SR, na základe odporúčaní SNK tak bol ďalej odporúčaný metodikmi 

mestským a obecným knižniciam v kraji, ktoré by si v prípade lepších finančných možností mohli 

vybrať neporovnateľne lepší softvér Clavius, ktorý sa ďalej vyvíja, bohužiaľ, dovoliť si ho môžu školské 

knižnice, nie verejné;  

• odporúčané včlenenie knižníc do systému VIRTUA – generálny riaditeľ SNK pred 2-3 rokmi na 

celoslovenskej porade vyhlásil, že projekt je čo do počtu zúčastnených knižníc už naplnený, takže je 

otázne ako by aj s ohľadom na nedostatočné personálne zabezpečenie administrácie VIRTUI mohli 

byť do systému začlenené obecné knižnice;  

• prítomní súhlasili s návrhom Mgr. Janšovej na vytvorenie diskusie o metodike.  

 

Zapísala: Mgr. Balkóciová 


