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ZÁPISNICA z komplexného rozboru činnosti verejných knižníc Nitrianskeho 
samosprávneho kraja za rok 2014,

ktorý sa konal dňa 12. 5. 2015 v Knižnici J. Szinnyeiho v Komárne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: viď program

K bodu  1/ Prítomných  privítala  Mgr.  Alžbeta  Littvová,  riaditeľka  Knižnice  J.
Szinnyeiho v Komárne, kde sa v  tomto roku uskutočnil komplexný rozbor činnosti verejných
knižníc NSK za rok 2014.

Ďalej poradu viedla Mgr.  Mária Beláňová, vedúca oddelenia metodiky,  bibliografie
a koordinácie Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.

K bodu  2/ O výsledkoch  dosiahnutých  za  rok  2014  vo  verejných  knižniciach
Nitrianskeho  samosprávneho  kraja  informovala  Mária  Rezáková,  metodička  Krajskej
knižnice K. Kmeťka v Nitre. V roku 2014 sme za NSK evidovali 263 fungujúcich knižníc so
15 pobočkami, 40 stagnujúcich obecných knižníc (37 knižníc s NZ a 2 knižnice s PZ) a 29
nevykazujúcich knižníc (stagnujúcich viac ako 5 rokov). Zrušená bola 1 knižnica – Kostoľany
pod Tribečom v okrese Zlaté Moravce. Z 263 fungujúcich knižníc je 1 RKK, 4 RK, 10 MSK,
36 obecných knižníc s PZ a 217 knižníc s NZ.

Internet pre verejnosť má len 82 knižníc  (31 %). V hlavných ukazovateľoch dosiahol
kraj tieto výsledky: stav  KF  2 381 835   zv. (-19 432),   výpožičky   1 876 863  (-144 371),
používatelia  50 455 (-3 100), čo predstavuje 7,36 %  používateľov z počtu obyvateľov. Počet
detských používateľov takisto klesol o 379 na 19 771.

Ďalšia  prezentácia  bola  venovaná  plneniu  štandardov   v   krajskej  a  regionálnych
knižniciach  NSK.  Z 10  parametrov  7(najviac)  splnila  krajská  knižnica,  ďalej  nasleduje
Tribečská  knižnica  v  Topoľčanoch  so  splnenými  5  parametrami,  Tekovská  knižnica
v Leviciach  so  4  parametrami, Knižnica  J.  Szinyeiho  v  Komárne  splnila  3  parametre  a
 Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch 2 parametre.  Poukázané bolo aj na rozdiely v
 priemernej mesačnej mzde v regionálnych knižniciach, kde medzi najnižšou (644 € v KAB
Nové  Zámky)  a najvyššou  (792  €  v KJSZ  v  Komárne)  je  rozdiel  až  148  €.  Priemerná
mzda v TK Topoľčany bola 778 €, v krajskej knižnici - 720 €. Priemerná mzda v národnom
hospodárstve je 858 € a rozdiel medzi ňou a najvyššou mzdou v regionálnej knižnici je 66 €
a medzi najnižšou mzdou v regionálnej knižnici je až 214 €.  

Činnosť  Krajskej  knižnice  K.  Kmeťka  v Nitre formou  prezentácie  vyhodnotila
riaditeľka knižnice Mgr. Monika Lobodášová : stav KF:  212 268 (+4 695), výpožičky:  468
946 (-  4  411),  10 708 používateľov (-1 450),  t.j.  13,67 % čitateľov z   počtu  obyvateľov.
Knižničný fond bol zakúpený v hodnote 37 317 €. Knižnica uskutočnila 846 (+19) podujatí
pre verejnosť s počtom účastníkov 18 555 (-315). Z aktivít knižnice pani riaditeľka vyzvihla
autorské  besedy s Jozefom Banášom,  Andrejom Hrycom,  Petrou  Nagyovou-Džerengovou,
Mariou  Dopjerovou-Danthine,  Drahoslavom  Machalom  a súťaž   Čítajte  s nami,  Večer
s Andersenom i Tréningy pamäti pre seniorov. 

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  2014  vykázali  46  fungujúcich,   7  stagnujúcich  a  3  nevykazujúce  knižnice.
Dosiahnuté  výsledky:  stav  KF:  460  832  k.j.  (-2  255),  výpožičky:  551  206  (-13  564),



používatelia: 14 355 (-1 836), t.j. 8,97 % používateľov z  počtu obyvateľov. V okrese Šaľa
sme evidovali 12 fungujúcich knižníc a 1 stagnujúcu knižnicu. Za rok 2014 boli dosiahnuté
výsledky: stav KF: 153 318 k.j. (+2 942), výpožičky: 130 958 (-10 586), používatelia: 2 894
(-523),  t.j.  5,47  %  používateľov  z  počtu  obyvateľov.  V okrese  Zlaté  Moravce  bolo
vykázaných  27  fungujúcich,  5  stagnujúce  a   1  zrušená   knižnica.    V  hlavných
ukazovateľoch   boli  dosiahnuté tieto výsledky:  stav  KF: 158 248 k.j. (+1 900), výpožičky:
54 628 (-6 745), používatelia: 2 270 (-195), t.j. 5,51 % používateľov z  počtu obyvateľov. Do
všetkých  troch  okresoch  sa  uskutočnilo  spolu  59  metodických  návštev.  Mgr.  Beláňová
informovala aj o dotáciách z MK SR a NSK, ktoré boli knižniciam pridelené v jednotlivých
okresoch. Zrenovovaná Obecná knižnica v Klasove  bola  prezentovaná aj na fotografiách. 

O Knižnici  Józsefa  Szinnyeiho v Komárne informovala  riaditeľka  knižnice
Mgr. Littvová, ktorá poukázala na to, že nízke percento používateľov z počtu obyvateľov je
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.)  a dokonca  niektoré  triedy  ZŠ  s maďarským
vyučovacím  jazykom  dávajú  prednosť  knižnici  v  Komárome.  V hlavných  ukazovateľoch
dosiahla knižnica tieto výsledky - stav  KF: 91 362  zv. (-7 415  zv.),   výpožičky:   125 769 (-
8 843), používatelia: 2 044 (-22), čo predstavuje 5,91 %  používateľov z počtu obyvateľov.
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 10 866 €. Knižnica uskutočnila 427 podujatí
s počtom účastníkov 9 351, obľúbenými sa stali počítačové kurzy pre seniorov. Prevádzkové
dotácie od zriaďovateľa boli vo  výške  296 417 €.

O stave  verejných  knižníc  v  okrese  Komárno za  rok  2014  formou  prezentácie
informovala  metodička Eva Bartolitsová.  V okrese  bolo  29  fungujúcich,  3  stagnujúce  a 6
nevykazujúcich  knižníc.  Dosiahnuté  výsledky  za  rok  2014  v hlavných  ukazovateľoch  v
okrese:  stav KF: 343 187 (-21 830) – 3,31 k.j. na 1 obyvateľa, výpožičky: 196 261 (-5 167) –
1,90 výpožičky na 1 obyvateľa, používatelia: 4 385 (+65), t.j. 4,24 % používateľov z počtu
obyvateľov. Metodické návštevy uskutočnené neboli.

O Tekovskej  knižnici  v   Leviciach formou  prezentácie  informovala  riaditeľka
knižnice Mgr. Holubcová. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 102 912 zv. (-3 863), výpožičky:
19733 (-12 065), používatelia: 4 085 (-379), t.j. 11,97 % čitateľov z počtu obyvateľov. Do
knižnice pribudol nový knižničný fond v hodnote 15 282 €. Tekovská knižnica uskutočnila
616 podujatí,  knižnicu navštívilo 59 424 návštevníkov, z toho 14 1599 bolo návštevníkov
podujatí. Z uskutočnených aktivít pani riaditeľka vyzdvihla detskú čitateľskú súťaž  Čítam,
čítaš,  čítame  a obľúbený  kurz  pre  seniorov  –  „Tréningy  pamäti  a vitality  pre  seniorov“.
V roku 2014 knižnica získala finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy oddelenia beletrie
vo  výške  270 000. Stavebné  práce  sa  začali  realizovať  v septembri  a do  konca  roka  bolo
preinvestovaných  cca  28 000  €.  Do knižnice  bolo  zakúpené  aj  nové  auto  ŠKODA Fabia
Combi,  staré  vozidlo  knižnica  predala.  Vďaka  sponzorstvu  knižnica  mohla  vydať  dlho
pripravovanú publikáciu Ľudové zvyky Tekova a Hontu.   

O stave  verejných  knižníc  okresu  Levice informovala  formou  prezentácie  Mgr.
Katarína Tomusová. V okrese Levice bolo vykázaných 63 fungujúcich knižníc, 8 stagnujúcich
a 12 nevykazujúcich knižníc. Okres dosiahol v hlavných ukazovateľoch tieto výsledky – KF:
481 497 k.j. (–3 233), výpožičky: 351 715 (-24 678), čitatelia:  9724 (-52). 



Knižnicu  Antona   Bernoláka   v Nových  Zámkoch  za  rok  2014  vyhodnotila
riaditeľka  knižnice  Mgr.  Ľubica  Červená  a dosiahli  sa  tieto  výsledky  v základných
ukazovateľoch: stav  KF  136 558 zv.  (+2 414) ,  výpožičky  152 771 (-33 768),   používatelia
3 269  (+128), t.j. 8,34 % používateľov z počtu obyvateľov. V roku 2014 sa presťahovalo
oddelenie náučnej literatúry do nových priestorov.  Knižnica uskutočnila  440 podujatí,  na
ktorých sa zúčastnilo 9 559 návštevníkov. Návštevníkov knižnice  bolo v sledovanom období
39 253.  V knižnici  sa  pravidelne  uskutočňujú  autorské  besedy,  besedy  so  zaujímavými
osobnosťami,  výstavy  regionálnych  autorov  (obrazy,  fotografie),  podujatia  určené  starším
používateľom  „Tréning   pamäti  pre  seniorov“  a  „Počítač  pre  seniorov“,  literárna  súťaž
„Stratení  susedia – žili  medzi nami“ k 70. výročiu  deportácie židovského obyvateľstva na
južnom Slovernsku. 

O verejných knižniciach okresu Nové Zámky informovala metodička Mgr.  Ildikó
Kecskes. V okrese Nové Zámky sme v roku 2014 evidovali 48 fungujúcich a  7 stagnujúcich
a 5 nevykazujúcich knižníc. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 545 851 k.j. (-1 921), výpožičky:
408 821 (-39 369), používatelia: 9 840 (+38), t.j. 6,90 % používateľov z  počtu obyvateľov.
Metodička uskutočnila 10 metodických návštev. Prezentácia obsahovala aj fotografie interiéru
a exteriéru  knižníc  v Mužli  (nové  zrenovované  priestory),  z podujatí  knižníc  v Šuranoch,
Komjaticiach i zo stagnujúcej knižnice v Kameníne.

O činnosti Tribečskej knižnice v Topoľčanoch informovala riaditeľka knižnice Mgr.
Mária Kráľová. Základné ukazovatele: KF 99 089 k.j. (+2 109) - 3,72 k.j. na 1  obyvateľa,
142 425 výpožičiek (-47 435)  –  5,35 výpožičky na obyvateľa,  4 240 používateľov (-571)
t.j.  15,92  %  používateľov  z počtu  obyvateľov.  K výraznejšiemu  poklesu  vo  výpožičkách
došlo z toho dôvodu, že v knižnici priebiehala rekonštrukcia a knižnica bola pre verejnosť 6
týždnov  zatvorená.  Knižnicu  navštívilo  24 270  návštevníkov,  uskutočnených  bolo  323
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 6 580
návštevníkov.

O stave  verejných  knižníc  v  okrese  Topoľčany za  rok  2014  formou  prezentácie
informoval  metodik  Ing.  Jozef  Belaň.  V okrese  bolo  vykázaných  38  fungujúcich,  9
stagnujúcich  a 3  nevykazujúce  knižnice.  Dosiahnuté  výsledky  za  rok  2014  v hlavných
ukazovateľoch v okrese:  stav KF: 238 902 (+4 965) – 3,33 k.j. na 1 obyvateľa, výpožičky:
183 274 (-44 262) – 2,55 výpožičky na 1 obyvateľa, používatelia: 6 987 (-597), t.j. 9,74 %
používateľov z počtu obyvateľov. Metodici uskutočnili 54 metodických návštev.
K bodu  3/ Ďalej  nasledovala  prezentácia  PhDr.  Kilárovej,  CSc.,  hlavnej  metodičky  pre
spracovanie  štatistiky,  ktorá  informovala  o dosiahnutých  výsledkoch  VK v rámci  SR,  kde
došlo v hlavných ukazovateľoch k poklesu v porovnaní s  rokom  2013, ako aj v porovnaní od
roku 2 000. Počet verejných fungujúcich knižníc na Slovensku neustále klesá, za rok 2014
bolo vykázaných 1 726 (-63), knižničný fond – 15 785 898 k.j. (-602 163), vykázaný bol vyšší
prírastok kúpou ako v roku 2013 – 162 167 (+6 865), počet výpožičiek klesol na 15 256 208
(-856 558) a počet používateľov takisto klesol na 431 585 (-13 476).

Ďalej boli porovnávané krajské knižnice v SR navzájom.  Krajská knižnica K. Kmeťka
v Nitre  v porovnaní  s ostatnými  krajskými  knižnicami dosiahla tretí  najvyšší  prírastok a aj
prírastok  kúpou,  v knižniciach  prevláda  tendencia  poklesu  výpožičiek,  v KKKK  došlo
k miernemu  stúpaniu,  v počte  používateľov  došlo  k poklesu,  sme  na  6.  mieste  z 8
regionálnych  knižníc,  uskutočnili  sme  najviac  podujatí  pre  verejnosť  s najväčším  počtom
účastníkov.



K bodu 4/  PhDr. Janšová, vedúca oddelenia pre rozvoj knižničného systému informovala
o pripravovaných  aktivitách  ako  sú   školenia,  kurzy,  semináre  –  Dni  verejných  knižníc,
Komunitná  knižnica  a  pripravujú  sa  aj  metodické  usmernenia  pre  skvalitnenie  práce
metodikov.

Metodičky Krajskej  knižnice K. Kmeťka v Nitre podali  návrh,  aby sa na jeseň  t.r.
uskutočnila celoslovenská porada metodikov k novému Ročnému výkazu o knižnici za rok
2015 aj  za prítomnosti Mgr. Pietsch. 

Na záver Mgr. Beláňová všetkým poďakovala za účasť  a  rozlúčila sa informáciou, že
Komplexný  rozbor  činnosti  verejných  knižníc  za  rok  2015  sa  uskutoční  budúci  rok
v Tekovskej knižnici v Leviciach.

Zapísala:   Rezáková 

ZÁPISNICA z rozborov činnosti knižníc Prešovského samosprávneho kraja,

zo dňa 19. mája 2015

Prítomní: 
Riaditelia, metodici a ostatní pracovníci knižníc  Prešovského kraja

Hostia:
PhDr. Iveta Kilárová, CSc. (Slovenská národná knižnica)
PhDr. Eleonóra Janšová (Slovenská národná knižnica)
Mgr. Veronika Fitzeková, tlačový hovorca PSK
Mgr. Beáta Majorošová – odbor kultúry PSK

Program: 
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2014
3. Porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov s celoslovenskými výsledkami
4. Rôzne
5. Záver

1. Otvorenie
Riaditeľka  knižnice  Mgr.  Marta  Skalková  privítala  prítomných  na  Vyhodnotení

činnosti verejných knižníc Prešovského kraja za rok 2014.
2. Vyhodnotenie činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2014

Mgr.  Marta  Skalková,  riaditeľka  Knižnice  P.  O.  Hviezdoslava  v  Prešove  spolu
s metodičkou  za  RKK  odprezentovali  výsledky  činnosti  verejných  knižníc  (regionálne,
mestské a obecné ) Prešovského kraja za rok 2014 aj s krátkym komentárom.



V prezentácii  kladne  zhodnotila  nárast  v nákupe  nových  kníh  ako  aj  financie
vynaložené na nákup nových kníh.  Mierny pokles v pocte výpožičiek a používateľov vznikol
dôsledkom  polročného zatvorenia Podtatranskej knižnice v Poprade z dôvodu rekonštrukcie. 

Riaditeľka KPOH poukázala na nízke rozpočty od zriaďovateľa  na činnosť knižníc,
nízke  mzdy  pracovníkov  ako  aj  klesajúci  počet  pracovníkov.  Vyzdvihla  počet  podujatí
a projektov  knižníc  na  technické  vybavenie  ,  nákup  kníh  ako  aj  podporu  čítania
a komunitných  aktivít.  Podrobne  štatistické  ukazovatele  ,  prepočty  a porovnania  sú
spracované vo Vyhodnotení činnosti v tlačenej aj elektronickej forme .
3. Porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov s     celoslovenskými výsledkami

PhDr.  Kilárová  odprezentovala  celoslovenské  štatistické  výsledky  knižníc.  Všetky
ukazovatele  činnosti  knižníc  v prešovskom  kraji  porovnávala  s ostatnými  knižnicami  na
Slovensku.  Najzaujímavejšími boli výkony pracovníkov regionálnych knižníc, ktoré patrili
k najvyšším na Slovensku a to aj napriek najnižším priemerným mzdám.
4. Rôzne

PhDr.  Eleonóra  Janšová  informovala  o projekte   digitalizácie,  o  seminároch
a vzdelávacích aktivitách  Oddelenia pre rozvoj knižničného systému SNK v Martine na rok
2015. 

Informovala tiež prítomných, že Slovenská národná knižnica v Martine od septembra
2015  začne  poskytovať  knižnično-informačné  služby.  Doteraz  bola  SNK  zatvorená  z
rekonštrukčných dôvodov. 
5. Záver

Na  záver  sa  v diskusii  prebrali  niektoré  aktuálne  problémy  knižníc  ako  mzdy
odborných  pracovníkov  knižníc,  financie  na  nákup  nových  kníh,  zavádzanie  rodinných
preukazov, modernizácia knižničných priestorov a pod.

V Prešove, 19. 5. 2015
Zapísala: Mgr. Anna Zboranová, metodička KPOH

ZÁPISNICA z porady metodikov regionálnych knižníc Bratislavského 
a Trnavského samosprávneho kraja,
konanej dňa 20. mája 2015 v Mestskej knižnici v Bratislave

Prítomní: PhDr. Eleonóra Janšová a PhDr. Iveta Kilárová, CSc. (ORKS SNK v Martine), 
Mgr. Daniela Tóthová a PhDr. Katarína Benciová (Malokarpatská knižnica v Pezinku), 
Zuzana Fajnorová (Galantská knižnica v Galante), Mgr. Ivana Gálusová (Knižnica J. 
Fándlyho v Trnave), Mgr. Júlia Kubíková (Záhorská knižnica v Senici), Helena Laczová 
(Žitnoostrovná knižnica v D. Strede)



Ospravedlnení riaditelia: PhDr. Darina Janovská (OS SNK v Martine), PhDr. Štefan Polák 
(Galantská knižnica v Galante), Mgr. Katarína Soukupová (Záhorská knižnica v Senici)

Program:
1. Aktivity ORKS OS Slovenskej národnej knižnice v Martine
2. Vyhodnotenie činnosti knižníc
3. Štatistika za rok 2014
4. Rozbory činnosti
5. Rôzne
6. Záver

Poradu otvorila a prítomných privítala Mgr. Eva Šulajová (Mestská knižnica v Bratislave). 

K bodu 1

            Oddelenie pre rozvoj knižničného systému odboru Služby Slovenskej národnej 
knižnice (ORKS OS) pracuje ako metodické, poradenské, koordinačné, vzdelávacie a 
štatistické pracovisko knižničného systému Slovenskej republiky. Pre knižnice knižničného 
systému SR pripravuje rôznorodé aktivity. Dr. E. Janšová informovala prítomných 
o podujatiach a aktivitách, ktoré ORKS OS v roku 2015 uskutočnilo a ešte plánuje 
uskutočniť:
Ako správne citovať (STN ISO 690). - 29.1. 2015
Dobrovoľníci v knižniciach - 14.5.2015 (celoslovenský seminár)
Zasadnutie Národnej komisie pre služby - jún 2015
Dni verejných knižníc – 10. – 11. júna 2015
Seniorklub 2015 - august 2015
Konferencia Profesia knihovník III. – zameraná na akvizíciu a metodiku – 3. 11. 2015
Seminár Benchmarking verejných knižníc – 14. 10. 2015
Rozbory činností a porady metodikov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Informácia o udelenej akreditácii MŠVVaŠ SR pre SNK na vzdelávací program Knihovnícke 
základy pre znalostnú spoločnosť – termín realizácie jún - október 2015
 
            Dr. Janšová informovala aj materiáloch, ktoré ORKS OS v roku 2015 plánuje vydať:

Metodika popisu hudobných dokumentov v MARC21
Preklad medzinárodného štandardu ISBD
Metodické odporúčania pre budovanie mestských knižníc z hľadiska podmienok a služieb
Metodické odporúčania pre verejné knižnice k využívaniu benchmarkingu
Metodické odporúčania pre celoživotné vzdelávanie zamestnancov knižníc

K bodu 2, 3, 4 
             PhDr. Iveta Kilárová, CSc. vyhodnotila činnosť knižníc za rok 2014 v štatistických 
rozboroch a na názorných grafoch prítomných informovala o výsledkoch verejných knižníc 
BSK A TSK v jednotlivých ukazovateľoch činnosti, pričom každý prítomný mohol vidieť, 
ako sa jeho knižnica umiestnila medzi ostatnými. 
 



K bodu 5
            PhDr. Iveta Kilárová, CSc. informovala a skonzultovala návrh nového štatistického 
formulára  KULT (MK SR) 10 - 01 Ročný výkaz o knižnici za rok 2015, ktorý v sebe zahŕňa 
aj formulár KULT (MK SR) 2-01 o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
Nasledovala diskusia k problematike, ktorá sa uzavrela tak, že PhDr. Iveta Kilárová, CSc. 
bude navrhovaný formulár pripomienkovať na príslušných miestach. 
 
K bodu 6
V závere porady boli prítomní pozvaní na malé občerstvenie. 
 
 
V Bratislave dňa 25. 06. 2015 
Zapísala: Mgr. Eva Šulajová, Mestská knižnica v Bratislave

ZÁPISNICA z rozborov činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc Žilinského 
samosprávneho kraja,

Žilina 21.5.2015

Prítomní: podľa  prezenčnej  listiny  zástupcovia  Ministerstva  kultúry  SR,  zástupcovia
Slovenskej  národnej  knižnice  v Martine,  zástupcovia  Odboru  kultúry  a cestovného  ruchu
Úradu  Žilinského  samosprávneho  kraja  a  zástupcovia  regionálnych  knižníc  a Krajskej
knižnice v Žiline

Program: 
1. Otvorenie
2. Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK za rok 2014  – Mgr.  K.

Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
3. Porovnanie  dosiahnutých  ukazovateľov  regionálnych  knižníc  Žilinského  kraja  so

schválenými štandardami – Mgr. B. Sobolová, Krajská knižnica v Žiline
4. Verejné knižnice Slovenska v roku 2014 – PhDr. I. Kilarová, CSc. SNK, oddelenie pre

rozvoj knižničného systému 
5. Porovnanie  regionálnych  a krajských  knižníc  Slovenska  v rámci  databázy

benchmarkingu – Mgr. B. Sobolová
6. Vystúpenie zástupcov Ministerstva kultúry SR – Dr. J. Molnár, Mgr. D. Kalianková
7. Diskusia

K bodu 1: P. riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Mgr. K. Šušoliaková privítala prítomných
zástupcov Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice,  zriaďovateľa Žilinského



samosprávneho  kraja   a  zástupcov regionálnych  knižníc  Žilinského  samosprávneho kraja,
zástupcov  

K bodu  2:  Mgr.  K.  Šušoliaková  prostredníctvom  PP  prezentácie  zoznámila  prítomných
s výsledkami  práce  a úrovňou plnenia základných  štatistických  ukazovateľov regionálnych
knižníc  ŽSK  a krajskej  knižnice  v Žiline  v roku  2014.   Dosiahnuté výsledky  porovnala
s rokom 2013, ale aj s obdobím rokov 2009-2014 za každú knižnicu osobitne, ale aj  sumárne
za celý kraj.

Kysucká knižnica v Čadci
Po rekonštrukcii budovy v roku 2013 Kysucká knižnica už v sledovanom roku 2014

pracovala  v normálnom  pracovnom  režime  s výnimkou  obdobia  mimoriadnej  revízie
knižničného fondu. V priebehu roka  došlo k materiálovému dovybaveniu priestorov knižnice
a  z dôvodu  odstránenia  havarijného  stavu  kanalizácie  a  výmeny  potrubia  boli  knižnici
poskytnuté aj kapitálové výdavky  v sume 21 605 €.

V sledovanom roku knižnica nakúpila knižničný fond vo výške 11 487 €,  čo bolo
menej oproti predchádzajúcemu roku vo finančnom vyjadrení  o 5 404 € /- 32 %/ a v počte
kusov menej o 657 KJ.  Dôvodom poklesu v nákupe  bola absencia prostriedkov z grantového
systému MK SR z programu Akvizícia knižníc, keďže Kysucká knižnica grant v roku 2014
nezískala.  Celkové  výpožičky   knižnice  vzrástli  len  mierne,  a to  o 15 603  /+  6,03  %/  a
podobne mierne vzrástli  aj používatelia  + 94 /+ 1,68 %/. Spomedzi regionálnych knižníc
v Žilinskom  kraji   je  v Kysuckej  knižnici  percento  používateľov   z počtu  obyvateľov
najvyššie /22,64 % /. Percento detských používateľov z počtu školopovinných detí v meste
Čadca bolo tiež  vysoké, a to až 77 %. Počet návštevníkov knižnice  poklesol  len mierne  /-
6,66 %/. V sledovanom roku knižnica zrealizovala 480 podujatí, kvalita a pestrosť podujatí sa
v knižnici udržala na veľmi dobrej úrovni.

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Po veľmi dobrom, na finančné prostriedky vďaka projektom priaznivom  roku 2013,

klesli  prostriedky  na  nákup  fondu  v roku  2014  na  polovicu.  Nákup  bol  zrealizovaný len
v sume 8 316 € a v priebehu roka sa nakúpilo  946 KJ. Vo finančne veľmi náročnom roku,
v ktorom prioritou bolo dokončenie prístavby a rekonštrukcia pôvodných priestorov knižnice,
nákup  bol realizovaný  viac  z mimorozpočtových  zdrojov,  ktoré  tvorili  79  %  všetkých
prostriedkov na nákup a len 21 %  nákupu tvorili  vlastné rozpočtové prostriedky knižnice.
V sledovanom  roku  poklesla  návštevnosť  knižnice  o  17 769  návštevníkov,  ale  i  celkové
výpožičky  knižnice   o 39 570  /-  15,24  %/  aj  z dôvodu   zatvorenia  knižnice  počas
rekonštrukcie a následnej revízie knižničného fondu. Počet používateľov tiež mierne poklesol,
a to o – 214 /-  6,30 %/ a dosiahol 16,38 % z počtu obyvateľov mesta. 42 % školopovinných
detí mesta je registrovaných v knižnici a až 69 % používateľov je z mesta - sídla  regionálnej
knižnice.  Ako  pripomenula  metodička  knižnice  M.  Fecskeová,  toto  percento  je  vyššie
vzhľadom k tomu, že rovnaké poštové smerové čísla majú aj niektoré samostatné obce v okolí
Dolného  Kubína  a keďže  kritériom  knižnično-informačného  softvéru  pri  identifikácii
používateľov z mesta je práve PSČ, môžu byť tieto údaje skreslené. Počet podujatí Oravskej
knižnice A.H. /841/ sa opäť udržal na veľmi vysokej úrovni. 



  V roku  2014  bol  realizovaný  aj  stavebný  projekt  letnej  čitárne  a  rekonštrukcia
kancelárskych  priestorov  na  3.  podlaží.  Celkové  kapitálové  výdavky,  ktoré  boli  knižnici
poskytnuté  v sume 45 102 €, boli využité na financovanie spomínaných aktivít,  ale aj na
nákup nového osobného automobilu. 

Knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Prírastky knižničného fondu sa v Liptovskej knižnici dlhodobo udržiavajú na stabilnej,

avšak  pomerne  nízkej   úrovni.  V sledovanom roku bolo nakúpených  1 042 KJ  v celkovej
sume 11 223 €. 27 % prostriedkov na nákup KF bolo poskytnutých z rozpočtových zdrojov a
až 73  %  z mimorozpočtových  zdrojov.  V sledovanom  roku  počty  výpožičiek  i  počty
návštevníkov  zaznamenali  výraznejší  pokles.  Výpožičky  poklesli  o 54 068  /-  16,07  %/
a návštevníci  – 35 709 /- 32 %/.  Počet  používateľov sa  udržal   na podobnej úrovni ako
v minulých rokoch, percento používateľov z počtu obyvateľov  je  však nižšie ako v iných
regionálnych  knižniciach  ŽSK.  Ako  jeden  z dôvodov  poklesu  výpožičiek,  používateľov
i návštevníkov  p.  riaditeľka  považuje   zrušenie  detašovaných  fakúlt   Žilinskej  univerzity
a Bankovního institutu Praha a tiež aj „konkurenciu“  v podobe modernej knižnice Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Jednou z hlavných príčin poklesu vo všetkých ukazovateľoch je
však hlavne nedostatok finančných prostriedkov, a tým aj obmedzený nákup literatúry. Počet
zrealizovaných  podujatí  sa  v Liptovskej  knižnici  G.F.B.  udržuje  na  rovnakej  úrovni  ako
v minulých rokoch. 

Kapitálové  výdavky  v sume  7 245  €  boli  použité   na  rekonštrukciu  vstupu  do
centrálnej budovy knižnice a kúpu biblioboxu. 

Turčianska knižnica v Martine
Rovnako  aj  v Turčianskej  knižnici  výrazne  poklesli  prostriedky  na  nákup  fondu,

keďže  v roku  2013  nákup  výrazne  posilnili  finančné  prostriedky  z realizovaných
cezhraničných projektov. V roku 2014 nákup KJ v počte kusov klesol o polovicu a finančné
prostriedky na akvizíciu klesli z 22 753 na 15 831 € /- 30,42 %/. Aj v Turčianskej knižnici
24 % prostriedkov na nákup bolo poskytnutých z rozpočtu knižnice a až 76 % prostriedkov na
nákup  bolo  získaných  z  mimorozpočtových  zdrojov.  Počet  výpožičiek  poklesol  o
32 833       /- 7,84 %/  a v menšej  miere poklesli aj fyzickí návštevníci knižnice  – 9 117 /-
5,93 %/. Mierny nárast bol zaznamenaný v počte registrovaných používateľov + 185 /+ 3,34
%/  a v  počte  zorganizovaných  podujatí  +  38  /+  5,71  %/.   Percento  používateľov z počtu
obyvateľov zostáva však naďalej pomerne nízke, a to 9,81 %. Školopovinné deti registrované
v knižnici tvoria 48  % všetkých školopovinných detí v meste Martin. Detských používateľov
má knižnica dobre podchytených hlavne na  pobočkách a potvrdzuje to aj veľké množstvo
využitých   kultúrnych  poukazov.  Knižnicu  využívajú  hlavne   obyvatelia  mesta  Martin
a potvrdila to aj skutočnosť, že až 72 % používateľov je z mesta Martin.

Vysoké  kapitálové  výdavky  pre  Turčiansku  knižnicu  /119  556  €/  boli  použité  na
stavebné  úpravy,  zateplenie  a opravu  objektu,  ktorý  bol  následne  prevedený  do  správy
Turčianskeho kultúrneho strediska.

Krajská knižnica v Žiline
Krajskej knižnici, ako  jedinej regionálnej knižnici v Žilinskom kraji, vzrástli finančné

prostriedky na nákup knižničného fondu  o 4 686 € z 36 678 € na 41 364 € /+ 11,33 %/. 57 %



prostriedkov  na  nákup   bolo  z rozpočtových  zdrojov  knižnice  a 43  %  prostriedkov  bolo
získaných  z mimorozpočtových  zdrojov.  Aj  napriek  snahe  vedenia  knižnice  zabezpečiť
dostatočný nákup kvalitného  knižničného fondu, sledované štatistické ukazovatele - počty
výpožičiek, počty používateľov i návštevníkov i naďalej mierne klesajú. Výpožičky  krajskej
knižnice poklesli o – 38 088 /- 5,33 %/, používatelia o – 611 /- 4,55 %/ a návštevníci – 19 549
/- 8,24 %/. 

V sledovanom  roku  bol  pre  krajskú  knižnicu  zaznamenaný  nárast  dotácie  od
zriaďovateľa + 45 357 €, v ktorej sú však zahrnuté aj príspevky, resp. pôžičky na priebežne
realizované cezhraničné projekty.

Kapitálové výdavky v sume 14 241 € krajská knižnica použila na oplotenie literárneho
parčíka a výmenu okien na 2. podlaží centrálnej budovy.  

V ďalšej časti prezentácie p. r. Šušoliaková v rámci analýz podala súhrnné informácie
o jednotlivých  knižniciach  a  pridala ďalšie  prepočty  rôznych  indikátorov  na  počet
obyvateľov,  používateľov  i  počet  návštevníkov.  Tiež   porovnala   súhrnné  štatistické
ukazovatele za rok 2014  za celý kraj  s dosiahnutými výkonmi a ukazovateľmi za jednotlivé
roky od roku 2009. Takmer vo všetkých sumárne vykázaných výkonnostných ukazovateľoch
bol  zaznamenaný  pokles,  okrem  nárastu  v počte  zorganizovaných  podujatí.  Paralelne
s poklesom výkonnostných ukazovateľov, pokles oproti r. 2009 bol zaznamenaný aj v počte
zamestnancov  knižníc  vykonávajúcich  knihovnícke  činnosti,  a  to   za  všetky  regionálne
knižnice spolu  o - 16,97 zamestnanca /- 15,66 %/. Na záver podala informácie o priemernej
mzde pracovníkov regionálnych knižníc za rok 2014.

K bodu 3
V nasledujúcej  prezentácii  krajská  metodička  B.  Sobolová  porovnala  výkony

regionálnych knižníc ŽSK  so schválenými  štandardami verejných knižníc. Skonštatovala, že
v parametroch:  počet prírastkov knižničných jednotiek nadobudnutých kúpou za kalendárny
rok 2014 a finančné prostriedky na zabezpečenie knižničných a informačných fondov boli
štandardy  splnené len na úrovni od 15 do 40 %. Taktiež parameter - percento používateľov
z počtu  obyvateľov  nebol  splnený  v Turčianskej  knižnici  v Martine, v Liptovskej  knižnici
G.F.B. v L. Mikuláši a v Oravskej knižnici A.H. v D. Kubíne.  Pri počte titulov periodík boli
štandardy splnené vo všetkých regionálnych knižniciach okrem Turčianskej knižnice, kde bol
štandard  splnený na 57 %. Ďalšie  parametre:  počet  počítačov s internetom pre  verejnosť,
počet  študijných  miest,  počet  prevádzkových  hodín  pre  verejnosť,  priemerný  počet
výpožičiek   na  1  zamestnanca  vykonávajúceho  knihovnícke  činnosti  a  priemerný  počet
výpožičiek na 1 obyvateľa boli  splnené vo všetkých regionálnych knižniciach ŽSK.

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

prítomných so spracovanými štatistickými údajmi za verejné knižnice Slovenska za rok 2014.
Z prezentácie  bolo  zrejmé,  že  na  Slovensku  i naďalej  pokračuje  trend  poklesu  počtu
pracujúcich  verejných  knižníc  i poklesu  v  základných  výkonnostných  ukazovateľoch
knižničnej práce: pokles výpožičiek,  registrovaných používateľov,  návštevníkov, ale i pokles
stavu knižničného fondu a  počtu odoberaných titulov periodík. Nárast bol zaznamenaný len
v ukazovateľoch –  počet  podujatí  a  počet  návštevníkov podujatí.  Zastavil  sa  nárast  počtu



počítačových  staníc  s internetom  pre  verejnosť,  pretože  v ostatných  rokoch  v knižniciach
klesá  počet  návštevníkov  internetu.  S poklesom  výkonnostných  ukazovateľov  knižníc
paralelne ubúda aj počet zamestnancov knižníc.

Okrem  spomínaných  ukazovateľov,  ktoré  mali  od  roku  2010  väčšinou  degresívny
charakter,  prudko   poklesli  v slovenských  verejných  knižniciach   aj  náklady  na  nákup
knižničných fondov  a tento stav  naďalej pretrváva.

 V roku 2014 Krajská knižnica v Žiline počtom získaných knižničných jednotiek        /
6 085 KJ/ i výškou finančných prostriedkov na nákup KJ /41 364 €/  dosiahla na Slovensku
prvenstvo. V prírastku KJ kúpou dosiahla po krajskej knižnici v Trenčíne druhú pozíciu        /
4  239  KJ/.   Prvenstvo  získala  aj  v počte  celkových  výpožičiek  /677  062/,   v prepočte
výpožičiek  na  1  zamestnanca  vykonávajúceho  knihovnícke  činnosti  /20  314/, v počte
návštevníkov  knižnice  /217  736/  a vo  výške  získaných  grantov  /46  594  €/.  V percente
používateľov z počtu obyvateľov /15,81 %/ sa umiestnila na 5. mieste a v počte podujatí sa 
umiestnila  na  3.  mieste  z ôsmich  krajských  knižníc.  Dosiahnutou  priemernou  mzdou
s výškou  573  €  sa  však  Krajská  knižnica  v Žiline  zaradila  na  posledné  miesto  v  rámci
všetkých  krajských  knižníc.  Najvyššiu  priemernú  mzdu  dosiahla  Malokarpatská  knižnica
v Pezinku 760 €, Krajská knižnica J. Kmeťku v Nitre 730 € a Krajská knižnica J. Fándlyho
v Trnave 723 €. 

V ďalšej časti prezentácie p. Dr. Kilárová porovnala regionálne knižnice v našom kraji
s ostatnými  regionálnymi  knižnicami  Slovenska.  V niektorých  výkonoch,  napr.  v počte
výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti, sa regionálne knižnice
v Žilinskom  kraji  umiestnili  na  prvých  priečkach,  keďže  počty  výpožičiek  sú  v každej
regionálnej knižnici Žilinského kraja stále vysoké. Regionálna knižnica v Martine sa počtom
návštevníkov  /144  586  /  umiestnila  na  vedúcej  pozícii  a podobne  výškou  dosiahnutých
grantov  /78  952  €/  sa  Oravská  knižnica  A.H.   suverénne  zaradila  na  vedúce  miesto
s najvyššími  získanými  mimorozpočtovými  zdrojmi.  Aj  Turčianska  knižnica  v Martine
a Kysucká  knižnica  v Čadci  sa  dosiahnutou  výškou  grantov   zaradili  medzi  knižnice
s dobrými  výsledkami  v oblasti  získavania  mimorozpočtových  zdrojov.  V počte
zrealizovaných  podujatí  sa  regionálne  knižnice  v Žilinskom  kraji  tiež  umiestnili  na
popredných miestach, zvlášť Oravská knižnica A.H., ktorá v priebehu roka 2014 zrealizovala
až 841 podujatí.

V percente  registrovaných  používateľov  z počtu  obyvateľov  sa  na  dobrej  pozícii
umiestnila Kysucká knižnica v Čadci -  22,6 %,  nižšie percento dosiahla Oravská knižnica A.
H. - 16,5 % používateľov z počtu obyvateľov, Liptovská knižnica G.F.B. dosiahla  - 11,2 %
a Turčianska knižnica v Martine 9,9 %. V prepočte nákladov na nákup knižničného fondu na
1  obyvateľa  sa  regionálne  knižnice  v Žilinskom kraji  prepočtami   0,28  €  Martin,  0,36  €
Liptovský Mikuláš, 0,43 € Dolný Kubín a  0,47 € Čadca  zaradili medzi knižnice s nižšími
finančnými prostriedkami na nákup knižničného fondu.

Priemernými mzdami  od 578 € v Martine, 579 € v Liptovskom Mikuláši,  602 €  v
Dolnom Kubíne  a   605 € v Čadci sa  knižnice v Žilinskom kraji zaradili  medzi regionálne
knižnice s najnižšími priemernými mzdami na Slovensku.

K bodu 5
Vďaka skutočnosti, že všetky regionálne  knižnice v Žilinskom kraji sú zapojené do

projektu merania a porovnávania výkonov knižníc /Benchmarking knižníc/ v rámci spoločnej



databázy  českých  a slovenských  knižníc,  mohla   krajská  metodička  B.Sobolová  výsledky
porovnania  knižníc  aj  prezentovať.  Výkonnostné  ukazovatele   a dosiahnuté   parametre
knižníc v rôznych indikátoroch sa porovnávajú za účelom zistenia  podmienok pre činnosť
knižnice,  porovnania  kvality  služieb  knižnice,  zistenia  stavu  financovania  a  efektivity
knižnice.  Po prezentácii základných informácií  na tému benchmarking knižníc porovnala v
rôznych  indikátoroch Krajskú knižnicu v Žiline s  krajskými knižnicami v Trnave, Trenčíne
a v Prešove  a regionálne  knižnice  v Žilinskom kraji  s vybranými  regionálnymi  knižnicami
Slovenska a  Českej republiky. Turčianska knižnica v Martine bola porovnaná s regionálnymi
knižnicami  v Banskej  Bystrici,  Poprade  a v Karvinej,  Oravská  knižnica  A.  Habovštiaka
v Dolnom Kubíne bola porovnaná s regionálnymi knižnicami v Rožňave, Galante a Novom
Jičíne  a  Kysucká  knižnica  v Čadci  spolu  s Liptovskou  knižnicou  G.F.B.  boli  porovnané
s regionálnymi  knižnicami  v Topoľčanoch  a  Lučenci.  Spomínané  porovnanie  bolo
v mnohých indikátoroch priaznivé  v prospech regionálnych knižníc v Žilinskom kraji, keďže
v roku 2013 boli nákupy knižničného fondu na veľmi dobrej úrovni aj vďaka realizovaným
projektom, ale aj vďaka dobrým výkonom vo výpožičkách a návštevníkoch. Na druhej strane
porovnávanie v niektorých indikátoroch, hlavne v percente používateľov z počtu obyvateľov,
v počte zamestnancov na 1000 používateľov, v podiele zriaďovateľa na financovaní knižníc, v
celkových prevádzkových nákladoch na 1 obyvateľa a v niektorých ďalších ukazovateľoch,
vyznelo v neprospech knižníc v Žilinskom kraji.  P. Sobolová zdôraznila, že pri porovnávaní
treba brať do úvahy aj ďalšie okolnosti, ktoré môžu  porovnávané údaje  skresľovať – napr.
lokácia budovy v rámci mesta, dispozičné riešenie  jednotlivých oddelení knižnice,  vysoký
počet pobočiek, vysoký,  alebo príliš nízky počet obyvateľov v rámci porovnávanej skupiny
knižníc a pod. V každom prípade benchmarking, ako  moderný nástroj riadenia,  môže zvýšiť
kvalitu práce verejnej  knižnice,  jej využívateľnosť  a efektivitu. V konečnom dôsledku  ide
tiež aj o efektívne využitie štatistických údajov zúčastnených  knižníc.

K bodu 6
V priebehu stretnutia vystúpil  aj  p.  Dr.  J.  Molnár,  zástupca MK SR, ktorý sa vyjadril

k úrovni projektov podávaných do dotačného systému MK SR. Zdôraznil, že mnohé projekty
 verejných a akademických knižníc boli na  nízkej úrovni a veľa knižníc sa spoliehalo na to,
že financie im budú pridelené automaticky. Zároveň informoval o problémoch, ktoré vznikajú
pri  vyúčtovaní  projektov  zo  strany  obecných  knižníc.  Vyjadril  pochybnosti  o  efektivite
vynakladaných finančných prostriedkov na akvizíciu  v rámci obecných knižníc Slovenskej
republiky.  Vyzval  regionálne  knižnice,  aby  sa  podieľali  na  tvorbe  spoločného  projektu
ohľadom efektívneho prerozdelenia  finančných  prostriedkov pre obecné knižnice.  V rámci
diskusie  svoj postoj k poskytnutým dotáciám na nákup fondu  pre obecné knižnice vyjadrila
aj  krajská  metodička  v súvislosti  s Obecnou  knižnicou  v Strečne,  ktorá  získala  ocenenie
„Knižnica Horného Považia 2014“. Táto ocenená knižnica získala za obdobie posledných 10-
ich rokov  nemalé prostriedky z MK SR a hlavne vďaka týmto prostriedkom má v súčasnosti
výbornú úroveň a môže tak kvalitne plniť svoje poslanie v miestnej komunite.

Počas diskusie p. riaditeľka Šušoliaková predostrela problém v súvislosti s vykazovaním
výchovno-vzdelávacích  podujatí v knižniciach a poukázala na nejednotnosť v názoroch, čo
za podujatie považujeme a čo nie. Podľa slov p. dr. Kilárovej za podujatie môžeme považovať
aj každú návštevu výstavy v priestoroch knižnice a každú informačnú výchovu, ktorá môže



byť  spojená aj s iným podujatí. Po diskusii sa prítomní zástupcovia knižníc dohodli, že za
podujatie budeme považovať aj:

- návštevy výstav  v priestoroch  knižnice  v prípade,  ak bude návštevníkom k výstave
poskytnutý aj primeraný výklad

- informačnú výchovu, ak sa tejto výchovy zúčastnia  používatelia  aj v rámci iného
podujatia  konaného  v knižnici  za  podmienok,  že  pracovník  knižnice  venuje  tejto
výchove  primeraný čas. 

V rámci diskusie vyjadrila nespokojnosť s priemernými platmi knihovníkov v Žilinskom
kraji  metodička Turčianskej knižnice p. T. Sivová. Vyjadrila rozčarovanie nad tým, že podľa
prezentácie  p.  Dr.  Kilarovej   knižnice  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Žilinského
samosprávneho kraja majú jedny z najnižších priemerných platov v rámci verejných knižníc
Slovenska aj napriek tomu, že výkony regionálnych knižníc a krajskej knižnice  v Žilinskom
kraji patria k najlepším na Slovensku. P. riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline prisľúbila, že sa
tejto problematike spolu s riaditeľmi ostatných regionálnych knižníc bude venovať.

V záverečnej časti diskusie p. Dr. E. Janšová zo SNK, oddelenia pre rozvoj knižničného
systému informovala ostatných o:

- uzatvorení  zmluvy  SNK  s Národní  knihovnou  Českej  republiky  o
pokračovaní participácie slovenských knižníc na spoločnom projekte – Benchmarking
knižníc

- o opätovnom schválení akreditácie vzdelávacieho kurzu – Knihovnícke základy pre
znalostnú spoločnosť, a to prezenčnou i dištančnou formou

- dňa 10. a 11. 6. 2015 sa v Martine budú konať Dni verejných knižníc
- 19.8. - 20. 8. 2015 sa bude konať Senior klub v Žiline
- 14.10. 2015  – seminár k benchmarkingu v SNK Martin
- 3.11. 2015  -  seminár Profesia knihovník  v SNK Martin
- v tomto roku by mala byť  vydaná metodika k spracovaniu hudobných dokumentov

v elektronickej  podobe,  mali  by  byť  spracované  odporúčania  k benchmarkingu,
metodické pokyny k budovaniu mestských knižníc a i.

- všetky  aktivity  v rámci  bibliografie  treba  smerovať  na  p.  Ľ.  Rohoňovú  z
odboru Národnej bibliografie

Na záver p. riaditeľka K. Šušoliaková a p. metodička B. Sobolová poďakovali prítomným za
účasť na rozboroch.

V Žiline 21.5.2015
Zapísala: Mgr. B. Sobolová
Overila: Mgr. K. Šušoliaková



ZÁPISNICA  z porady riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc 
Banskobystrického samosprávneho kraja, 

konanej dňa 26. mája 2015 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15)

P R O G R A M:

1) Celoslovenské porovnanie činnosti verejných knižníc v roku 2014
2) Vyhodnotenie činnosti knižníc v Banskobystrickom kraji
3) Osnova pre vyhodnotenie činnosti RK BBSK
4) Rôzne
5) Záver

Pracovnú  poradu  otvorila  Ing.  Milota  Torňošová,  riaditeľka  Krajskej  knižnice  Ľ.  Štúra,
privítala  vedúceho  oddelenia  kultúry  a cestovného  ruchu  Ú  BBSK  Mgr.  Petra  Černeka,
vedúcu  Oddelenia  pre  rozvoj  knižničného  systému  Odboru  Služby  SNK  Martin  PhDr.
Eleonóru  Janšovú,  PhDr.  Ivetu  Kilárovú,  CSc.  z tohto  oddelenia,  ako  aj  riaditeľov
a metodikov regionálnych knižníc BBSK. 

K bodu 1
PhDr.  I.  Kilárová,  CSc.  (ORKS  OS  SNK  MT)  prezentovala  celoslovenské  porovnanie
činnosti  verejných  knižníc  v roku  2014.  V SR naďalej  klesá  počet  fungujúcich  verejných
knižníc,  v Banskobystrickom kraji  bolo zrušených  8 knižníc a  5 knižníc sa revitalizovalo.
Výrazný je aj pokles prírastkov kníh získaných kúpou a tým aj počet výpožičiek.  MVS sa
posledné dva roky znižuje. Vzrastajúcu tendenciu má počet podujatí a návštevníkov podujatí,
klesá  počet  registrovaných  používateľov.  V knižniciach  sa  výrazne  znižuje  počet
zamestnancov,  vzrastá  však  ich  výkon.  
Od  r.  2002  poklesol  počet  zamestnancov  vykonávajúcich  knihovnícke  činnosti  o 394.
V Banskobystrickom kraji má stúpajúcu tendenciu počet stagnujúcich  a zrušených knižníc.
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.  Knižnice  majú  rezervy  v realizácii  informačnej  výchovy.  PhDr.  I.
Killárova,  CSc.,  poďakovala  metodičkám   RK  BBSK  za  vysokú  úroveň  koordinácie
a spolupráce pri štatistickom vykazovaní.

K bodu 2
Mgr.  L.  Malovcová  (KK  ĽŠ  ZV)  prezentovala  stručne  činnosť  RK  BBSK  v roku  2014.
Porovnala  merateľné  ukazovatele  knižníc,  upozornila  na  nízky  nákup  KF  (sídelné  mestá
knižníc nepodporili nákup KF v BB, LC, RS, ZV). RK splnili merateľný ukazovateľ počtu
získaných  knižničných  jednotiek  vďaka  podpore  z DS  MK  SR  a účelovej  dotácii
zriaďovateľa,  ale  štandard  počtu  prírastkov  na  jedného  obyvateľa  nenapĺňajú  od  r.  2010.
Počet  výpožičiek  poklesol  o 3,5%,  počet  návštevníkov  klesol  o 8  951.  RK  metodicky
usmerňovali  a koordinovali  činnosť  327  obecných  knižníc,  realizovali  189  metodických
návštev  (o  23  menej  ako  v  r.  2013).  V  zmysle  dohôd  s  obecnými  úradmi  naďalej



zabezpečovali nákup knižničných fondov do 34 obecných knižníc (VKMK BB, NK LC, HNK
VK, KJK Kremnica).

K bodu 3
Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) prezentovala navrhované zmeny v Osnove pre vyhodnotenie
činnosti  knižnice  pre  rok  2015.  Navrhla  doplniť  rozčlenenie  v tabuľke  finančných
prostriedkov vynaložených na nákup KF o prostriedky na nákup periodík v bode II a tabuľku
príjmov od registrovaných používateľov do bodu III.  Navrhované zmeny v osnove zašle na
Oddelenie kultúry a cestovného ruchu Ú BBSK.

K bodu 4
Mgr. P. Černek (OKaCR Ú BBSK) informoval o  návrhoch zmien rozpočtov pre  KI BBSK
(Z BBSK 5.6.2015). Dodržiavanie čerpania účelových dotácií a  rozpočtov bude predmetom
kontrolnej činnosti ÚHK BBSK. Stanovenie limitov vlastných príjmov pre všetky kultúrne
organizácie  (r.  2016  –  2018),  výška  vlastných  príjmov  je  vyjadrená  percentuálne  zo
schváleného rozpočtu na činnosť KI BBSK v príslušnom kalendárnom roku.

PhDr. E. Janšová (ORKS OS SNK MT) informovala o aktivitách SNK MT:
• Dňoch verejných knižníc – 10. – 11. júna 2015, 
• akreditácii  vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre

znalostnú spoločnosť pre pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním, termín realizácie
kurzu  –  
jún - október 2015,

• konferencii Profesia knihovník – zameranie na akvizíciu a metodiku – 3. 11. 2015,
• seminári Benchmarking verejných knižníc – október 2015,
• edičnej  činnosti  oddelenia  –  Metodika  popisu  hudobných  dokumentov,  Preklad

medzinárodného  štandardu  ISBD,  Metodika  odporúčaní  pre verejné  knižnice  -
benchmarking  a i.,

• plánovanom  obnovení  poskytovania  výpožičných  služieb  SNK  od  1.9.2015
(ukončenie rekonštrukcie troch poschodí depozitov).

PhDr. I. Kilárová, CSc. (ORKS OS SNK MT) informovala o benchmarkingu knižníc v tomto
roku.  Štatistické  vykazovanie  knižníc  je  realizované  pod  vedením  Odboru  výskumu
a štatistiky  kultúry  Národného  osvetového  centra,  bol  vytvorený  satelitný  účet  kultúry
(http://www.nocka.sk/
statistika/suk). Prezentovala schválený nový formulár Ročný výkaz o knižnici KULT 10-01,
v ktorom  sú  implementované  aj  údaje  z  formulára  KULT  2-01.  Poukázala  na  rozdiely
v moduloch 4 – 6. 

Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) vyzvala knižnice, aby sa zamerali na kontrolu obálok kníh v
on-line katalógu Carmen (niektoré obálky nesúhlasia so záznamom o dokumente), prípadné
nezrovnalosti zaslali krajskej metodičke. Informovala o plánovaných metodických návštevách
na  jeseň  2015  
so zameraním na štatistické vykazovanie a katalogizáciu KF, o smerovaní KIS MaSK-u (up-
grade  



pre 64-bit verziu), o súbornom katalógu INFOGATE (prihlásené knižnice budú zaradené do
databázy do konca roka 2015), o možnosti prezentácie KIS Tritius firmou LANius.

K bodu 5
Ing. Milota Torňošová poďakovala za účasť všetkým hosťom, riaditeľom a metodikom RK
BBSK. 

PRIJATÉ ZÁVERY :

- Krajská  metodička  zašle  upravenú  Osnovu  pre  vyhodnotenie  činnosti  knižnice  za
uplynulý rok 2015 na Oddelenie kultúry a cestovného ruchu Ú BBSK.

Termín: 3. 6. 2015
 Zodp.: v texte

Vo Zvolene dňa 26. 5. 2015
Zapísala: Mgr. L. Malovcová

ZÁPISNICA z komplexného rozboru činnosti verejných knižníc v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja s regionálnou 
pôsobnosťou za rok 2014,

Trenčín, 28.5. 2015

Miesto:  Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 2.poschodie
Dátum:  28.5.2015 (štvrtok) o 9.30 h
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny

Ing. G. Krokvičková, poverená riadením VKMR  privítala hostí a účastníkov komplexných
rozborov činnosti verejných knižníc TSK za rok 2014.

PhDr. I. Kilárová, CSc., SNK Martin
Porovnanie činnosti a výkonov verejných knižníc Slovenska za rok 2014:

- podrobné informácie o stave knižníc v SR, porovnania z hľadiska dlhodobejšieho 
vývoja za roky 2000-2014,
- osobitné porovnania ukazovateľov regionálnych knižníc v rámci SR,
- samostatné  porovnania  regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou v rámci SR,
ďalšie informácie:



- bude potrebné zjednotiť metodiku štatistického vykazovania podujatí (napr.  
Noc s Andersenom nie je iba 1 podujatie, je to akcia zložená z viacerých 
podujatí),
- SNK realizuje akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 
Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý je určený pre záujemcov 
o prácu v knižnici, pre pracovníkov všetkých typov knižníc bez knihovníckeho 
vzdelania, tento program nemožno považovať za rekvalifikačný kurz, kapacita 
programu je na tento rok naplnená, program sa bude realizovať i na budúci rok,
- 14.10. pripravuje SNK odborné podujatie k projektu Benchmarking knižníc, 
tento rok sa zapojilo do projektu asi 50 knižníc, SNK uzavrela zmluvu s NK 
Praha o spolupráci a využívaní projektu, SNK hradí  poplatok za knižnice SR, 
ktoré sa do projektu zapoja,
- SNK pripravuje metodické odporúčania:

- pre budovanie mestských knižníc z hľadiska zabezpečenia podmienok 
pre ich činnosť a výkony,
- k využívaniu projektu Benchmarking v knižniciach, 
- pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov knižníc,
- pre činnosť hudobných knižníc resp. hudobných oddelení knižníc,

- NOC plánuje v novembri 2015 zaslať všetkým stagnujúcim knižniciam list, 
ktorý bude zameraný na zistenie  prípadnej zmeny stavu knižnice zo 
stagnujúcej na fungujúcu, z dôvodu štatistického spracúvania iba fungujúcich 
knižníc,
- predstavenie zmien v Ročnom výkaze o knižnici za rok 2015 oproti 
predchádzajúcemu Ročnému výkazu o knižnici za rok 2014,
- pokiaľ knižnica nezašle vyhlásenie o súhlase so zverejnením dôverných 
štatistických údajov, považuje sa to za nesúhlas so zverejnením údajov.

M. Zobková, VKMR Trenčín
Činnosť verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja s regionálnou 
pôsobnosťou za r. 2014:

- uvedenie zmien v sieti verejných knižníc  Trenčianskeho  kraja za rok 2014,
- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc v Trenčianskom kraji,
- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc s odporúčajúcimi 
štandardami pre verejné knižnice. 

Ing. M. Mazánová, TSK Trenčín:
- informácie o pripravovanom rozpočte TSK,
- zisťovanie stavu financovania regionálnych knižníc i mestami, v ktorých pôsobia 
z hľadiska poskytovania knižnično-informačných služieb najmä obyvateľom miest, 
kde regionálne knižnice pôsobia.

Zapísala: M. Zobková
V Trenčíne 29.5.2015


