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Zápisnica z 12. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 5. 12. 2012, Martin 

 

Prítomní: 

Ing. Badinská Ivana, Knižnica Akadémie umenia, Banská Bystrica 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS, Liptovský Mikuláš 

Bečka Jiří, Slovenská národná knižnica, Martin 

Bedečová Katarína, Galantská knižnica, Galanta 

Ing. Bonková Daniela, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Bujnová Oľga, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

PhDr. Marta Čomajová, Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava 

Bc. Dzurovčinová Jana, Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou 

PhDr. Ferková Valéria, Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica, Martin 

PhDr. Hudecová Simona, Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Mgr. Illenčíková Monika, Podtatranská knižnica, Poprad 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica, Martin 

Bc. Kráľovičová Andrea, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Laczová Helena, Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

Mgr. Parigalová Anna, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

Ing. Polonec Viliam, Slovenská národná knižnica, Martin 

Stanková Mária, Záhorská knižnica, Senica 

Šramová Helena, Vihorlatská knižnica, Humenné 

Mgr. Vranovská Elena, Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

 

Hostia 

Ing. Beláň Jozef, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Katonová Agáta, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Machová Ivona, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Maďarová Andrea, Hornozemplínska knižnica, Vranov n/Topľou 

Ing. Martinická Alžbeta, Slovenská národná knižnica, Martin 

Šimčíková Iveta, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Mgr. Tabáková Anna, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 
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Neprítomní 

Apjarová Božena, Mestská knižnica, Strážske 

Bc. Demská Anna,  Okresná knižnica D. Gutgesla, Bardejov 

Ing. Fedorková Dáša, Knižnica Teologickej fakulty KU, Košice 

Mgr. Gulčíková Janette, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava  

Bc. Hlaváčková Anna, Knižnica Slovenského národného múzea, Bratiaslava (zastupovaná) 

Ing. Hvolka Marián, Slovenská chemická knižnica, Bratislava 

Jakubáčová Benjamína, Knižnica J. Fándlyho, Trnava (zastupovaná) 

Mgr. Kovalanová Dáša, Knižnica KU Spišská Kapitula, Spišské Podhradie 

Bc. Linhartová Janka, Zemplínska knižnica, Trebišov 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica, Svidník 

PhDr. Wagner Zorka, Knižnica ÚĽUV, Bratislava 

 

Program 

1. Otvorenie  

2. Všeobecné problémy 

3. Zmeny v registračnom formulári čitateľa po upgrade v novembri 2012 

4. Výpožičné transakcie po upgrade v decembri 2011 

5. Štatistika 

6. Výstupy z InfoStation 

7. Problémy web OPAC 

 

1. Otvorenie 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Darina Janovská. Informovala o dôvode zvolania porady – 

upgrade KIS Virtua na verziu 2011_1.4.4, ku ktorému došlo 1. – 4. 11. 2012. 

Predstavila novú členku pracovnej skupiny – PhDr. Simonu Hudecovú z Ústrednej knižnice SAV, ktorá nahradila 

Mgr. Miriam Rajterovú.  

Informovala o začatí prevádzky výpožičných služieb v KIS Virtua v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede od 

1. 7. 2012. 

2. Všeobecné problémy 

Dr. Janovská informovala: 

 Zmluva  o spolupráci na projekte KIS3G medzi SNK a participujúcou knižnicou sa v r. 2011 rozšírila 

o dodatok – povinnosť  každej knižnice využívajúcej softvér Virtua testovať každú novú verziu. Upozornila 

preto prítomných, aby každému testovaniu venovali patričnú pozornosť. 

 Helpdesk – knižnice žiadali spätné zasielanie  informácie, že ich požiadavka bola prijatá, požadovali 

budovanie archívu otázok a odpovedí  zaslaných na helpdesk a prístup do tohto archívu.  

 Poruchy systému –  knižnice žiadali informovanie po objavení sa poruchy, nie až po jej odstránení.  
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 Zasielanie informácií na adresu virtuakniznice@snk.sk – knižnice žiadali aktualizovať túto adresu. 

 Knižnice boli informované o tel. čísle 0917989010, na ktorom môžu v prípade poruchy žiadať informáciu 

v dňoch pracovného pokoja, cez sviatky, ai. 

 Anglická terminológia – klient je preložený takmer celý.  Posledná verzia prekladu do slovenčiny  je na 

adrese https://www.kis3g.sk/dokumenty/virtua/2011_1/Virtua_subory_2011_1_4_4.exe Súbor stačí 

stiahnuť a spustiť inštaláciu. V prípade  problémov sa obrátiť na helpdesk@snk.sk. Dr. Janovská 

informovala o práci na zjednotení termínov v klientovi i Opacu a požadovala, aby pri zistení  

nepreloženého alebo nesprávne používaného termínu knižnice na túto skutočnosť upozornili.  Vzhľadom 

na to, že po každom upgrade je nová verzia v angličtine a nanovo ju treba prekladať, Ing. Polonec 

požiada VTLS o upgrade v slovenčine. 

 

 

3. Zmeny v registračnom formulári čitateľa vo verzii 2011_1.4.4 

Vyhľadávanie čitateľa podľa mena 

Príkaz Použiť filter lokácie, ktorý by mal vyhľadať čitateľa z lokácie, do ktorej je prihlásený operátor – naďalej 

nefunguje (informovať VTLS). 

Prítomní upozornili  na prípady, keď nie je možné nájsť čitateľa podľa mena, iba podľa čiarového kódu.  

V takomto prípade treba informovať SNK ešte pred kliknutím na čiarový kód čitateľa (po otvorení čitateľa podľa  

čiarového kódu sa problém vyrieši a hľadanie príčiny už nie je možné). SNK v spolupráci s VTLS môže hľadať 

príčinu len po zadaní konkrétneho čitateľa. 

Registrácia čitateľa 

Tag 007 - Bez zmeny. 

Prítomní žiadali SNK poskytnúť informácie o obsahu nastavenia  jednotlivých blokov v tagu 007. 

Tag 008 

Prítomní žiadali tag 008 nastaviť jednotne pre všetky knižnice a všetky typy čitateľov, okrem detí – nasledovne: 

Lokálna úroveň 4 (znamená, že záznam bol vytvorený ručne). 

Status záznamu n 

Netradičné služby Nie (nové – v predchádzajúcej verzii voľné 

okienko) 

Validácia áno 

História áno 

Preferovaná adresa e-mail, ak je v tagu 271 mailová adresa, 

poštová adresa – ak tag 271 nie je vyplnený 

Výzva Nemôže byť 

Znovu požičať áno 

Použitie záznamu Iba v jednej knižnici 

Zodpovednosť áno 

Upomienky čitateľ 

Zobrazenie mena nie 

Dôležité: 

 Pri  registrácii nového čitateľa meniť iba preferovanú adresu (ak čitateľ nemá mailovú adresu. 

 Ak ide o detského čitateľa, Upomienky zmeniť na Zástupca. 

mailto:virtuakniznice@snk.sk
https://www.kis3g.sk/dokumenty/virtua/2011_1/Virtua_subory_2011_1_4_4.exe
mailto:helpdesk@snk.sk


6 

 

 SNK môže na požiadanie poskytnú zoznam čitateľov, ktorí majú v tagu 008 nastavenú poštovú adresu, 

avšak v tagu 271 mailovú adresu.  Pri takomto nastavení čitateľovi systém negeneruje upomienku. 

 

Tag 015 - Bez zmeny. 

Pri vydaní nového čitateľského  preukazu pretrváva zmena z predchádzajúceho upgrade: Pri vydaní 

nového čitateľského preukazu sa číslo pôvodného čitateľského preukazu zapisuje do opakovateľného poľa 015 

\a a dôvod výmeny sa zapisuje do podpoľa \x, pri ktorom musí byť dôvod výmeny čitateľského 

preukazu (strata, zničený čit. preukaz, nečitateľný čiarový kód, apod.).  

Dôležité:  

 Tagy 015 i s novodefinovanými podpoliami sa zobrazujú i na karte čitateľa. 

 Čitateľ sa dá vyhľadať na každý čiarový kód z opakovateľného tagu 015, ale ak je pri ňom podpole \x, 

výpožička nie je možná. 

Tag 016 

Tento tag využívajú knižnice, ktoré používajú ako čitateľské preukazy čipové karty (ÚK SAV, ŠVK BB). V týchto 

prípadoch má čitateľ 2 identifikačné kódy (čiarový kód s prefixom v tagu 015 a číslo čipu v tagu 016), pričom tag 

016 je kontrolovaný na duplicitu. Odporúča sa riešenie ŠVK Prešov. Informáciu podá PhDr. Valéria Ferková, 

valeria.ferkova@svkpo.gov.sk 

 

Tag 021 

Tag 021 sa používa iba pri čitateľoch – štátnych príslušníkoch SR. 

\d – dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu: Pri neobmedzenej platnosti sa píše: \d neobmedzene 

 

Tag 022 

Tag 022 sa používa pri zahraničných čitateľoch. 

SNK môže na požiadanie poskytnúť počet zahraničných čitateľov. 

Doklady: 

 Cestovný pas alebo občiansky preukaz obyvateľa štátu EU – typ čitateľa HO - prezenčné výpožičky 

 Povolenie k pobytu v SR – typ čitateľa OT, ST – absenčné výpožičky 

 

Tagy 030, 032, 039 – bez zmeny 

Odporúča sa zobrazovanie tagu 039 v registračnom formulári čitateľa, pretože obsahuje prístupové kódy 

pracovníkov, ktorí vytvorili alebo modifikovali záznam čitateľa. 

Nastavenie: Voľby – voľby pre katalogizáciu – spôsoby zobrazenia – tag 039 z nezobrazovania vymazať. 

 

mailto:valeria.ferkova@svkpo.gov.sk
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Tag 040 - V tejto verzii nie je. 

Tag 042 - Bez zmeny. 

Dôležité: medzi podpoľami \b a \c musí byť rozdiel 2 rokov. 

 

Tag 100 

Po upgrade v auguste 2011 sa podpole \d pri nesprávnom zápise dátumu narodenia zaradilo po uzavretí záznamu 

na koniec riadku, na pôvodnú pozíciu sa vrátilo po oprave. 

Množstvo záznamov sa ocitlo v chybovom stave (stav error) a knižnice boli požiadané na opravu nesprávnych 

zápisov tvaru dátumu narodenia.  

Súčasná verzia:  \d s dátumom narodenia v nesprávnej forme už nie je zaradené na koniec riadku, ale záznam sa 

hneď dostane do stavu error. Výpožička u takéhoto čitateľa nie je možná. 

Nové – tag 100 nevyžaduje indikátory. 

 

Tag 247 

Pôvodne bolo knižniciam oznámené, že  tag 247 nevyžaduje indikátor.  Pretože neuvádzanie indikátora viedlo 

k nesprávnemu zobrazeniu skínu knižnice v Opacu, indikátor 1 v tagu 247 je potrebný. 

 

Tag 270 

Čitateľ môže mať 2 poštové adresy: trvalú (podpole \7t) a prechodnú (podpole \7p). Indikátor 1 je pri adrese, na 

ktorú idú upomienky. 

Zapisuje sa najskôr adresa s indikátorom 1, potom s indikátorom 2 – ináč sa na karte zobrazujú 2 rovnaké 

adresy. 

Dôležité: Verzia 2011_1.4.4 vyžaduje iba číslo mobilu (podpole 270 \k). Ak knižnica potrebuje i číslo pevnej 

linky, zapisuje ju do poznámky 500 \a. 

Nové - meno pracovníka MVS (podpole \p) sa zapisuje do tagu 270. 

Zahraničný čitateľ – zápis trvalej adresy: Indikátor 2, 270 \a ulica,  \b mesto, \e PSČ, \f krajina, \7 t 

Tag 271 

\a adresa elektronickej pošty 

V tagu 271 môže byť iba 1 podpole - \a. V prípade viacerých mailových adries je tag opakovateľný. 

Dôležité: Dr. Janovská upozornila na povinnosť kontrolovať správnosť zápisu elektronickej adresy – členovia 

pracovnej skupiny dostali na požiadanie skript na kontrolu formálnej správnosti el. adresy.  Po upgrade treba 

skript aktualizovať – požiadať SNK o jeho aktualizáciu. 
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ÚK SAV požiadala SNK o prenesenie čísla mobilu z tagu 271 \k  do tagu 270 \k pre všetky knižnice. 

 

Tag 500 

Tag 500 je opakovateľná poznámka,  každý údaj sa zapisuje do \a, napr.: 

\a číslo telefónu pevnej linky 

\a číslo ZŤP (pôvodne 502 \g) 

\a  Vyhlásenie čitateľa 

\a Vyhlásenie zákonného zástupcu 

Zobrazovanie poznámky závisí od správneho nastavenia indikátorov: 

 Pred výpožičkou -  2. indikátor = 0, 2 

 Na karte – všetky, ak 1. indikátor = 0, 1 

 V konte čitateľa v Opacu – 00,  01, 10 (pri viacerých poznámkach v klientovi sa v Opacu zobrazí iba 1. 

z nich) 

 

Tag 502 

Súčasná verzia: tag 502  pripúšťa iba podpole \a. Je opakovateľný a nepovinný. 

Odporúčanie: Akýkoľvek z dohodnutých sociálnych statusov zapisovať do \a. 

 

Karta čitateľa 

Na karte sa zobrazujú všetky podpolia z poznámky bez ohľadu na druhý indikátor. 

Predĺženie platnosti čitateľského preukazu: bez zmeny 

Dôležité: V podpoliach \b a \c  v tagu 042 musí byť rozdiel 2 rokov, ináč je dátum vymazania čitateľa z databázy 

nastavený nesprávne. 

SNK odporúča realizovať predlžovanie platnosti čitateľského preukazu vymazaním podpolí \b a \c v tagu 042. 

KPOH a ďalšie knižnice informovali o kontrole osobných údajov čitateľa cez formát MARC. Ak  zistia správne 

údaje,   predĺženie je možné i cez príkaz Aktualizovať na karte čitateľa. 

Vyhľadávanie čitateľa podľa stavu (stav error) 

Ak je záznam v stave error (v chybovom stave),  čitateľ si nemôže požičiavať. Záznamy v stave error treba 

pravidelne kontrolovať a opravovať, resp. vymazávať. 

Platí záver z 10. porady pracovnej skupiny konanej 23.3.2012 v SNK: 

 Vedúci výpožičných služieb (členovia pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS) budú pravidelne, každý 

pondelok, kontrolovať záznamy v chybovom stave. 
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 Pri každej chybe je prístupový kód pracovníka, ktorý chybu urobil – treba ho na chybu upozorniť. 

Prítomní upozornili, že sa nekontroluje chybovosť pri bibliografických záznamoch, holdingoch a autoritách, 

v dôsledku čoho je v databáze množstvo nesprávnych záznamov. Tieto kontroly však nie sú v kompetencii 

pracovníkov výpožičných služieb, ale bibliografie resp. katalogizácie. 

Vymazanie čitateľa z databázy 

SNK posiela zoznam čitateľov na vymazanie – knižnice majú 2 možnosti: vymazať si čitateľov samé, odporúča sa 

však požiadať o vymazanie SNK a tak sa vyhnúť vymazaniu cudzích čitateľov. V oboch prípadoch je potrebná aj  

likvidácia prihlášky čitateľa. 

Pri záväzkoch čitateľa voči knižnici SNK posiela zoznam čitateľov so záväzkami. 

Vymazávanie čitateľov cez Súbor 

Bezo zmeny. Na žiadosť čitateľa môže dať knižnica i potvrdenie o vymazaní čitateľa z databázy 

Aktivity (najviac zmien oproti predchádzajúcej verzii) 

Od upgrade v auguste 2011 - problém zlúčenia kategórií žiadané a nežiadané do kategórie vypožičané 

a upomienka, čo malo negatívny dosah pri vracaní výpožičiek a pri upomienkach. Knižnice nevideli na konte 

čitateľa rezervované knihy, záznamy sa museli  otvárať, čo bolo  zdĺhavé a nepraktické. 

Tento problém je vo verzii 2011_1.4.4 vyriešený. 

Vypožičané sa delí na vypožičané a žiadané iným čitateľom: 

Vypožičané - sú tam iba tie výpožičky, na ktoré nie je rezervácia. 

Žiadané iným čitateľom - sú tam výpožičky, na ktoré  je rezervácia. 

Po lehote sa delí na po lehote a žiadané po lehote: 

Po lehote - výpožičky po prekročení výpožičnej lehoty, na ktoré nie je rezervácia 

Žiadané po lehote - výpožičky po prekročení výpožičnej lehoty, na ktoré  je rezervácia 

V minulej verzii mala táto kategória názov Upomienka. Keďže typ poslednej správy bol nazvaný Upomienka,  

i celá kategória sa volala Upomienka. Teraz sa názov Po lehote javí lepšie, avšak typ poslednej správy je 

v tomto prípade taktiež po lehote. Názov kategórie a typ poslednej správy sú rovnaké – nedá  sa to od 

seba oddeliť. 

V kategórii Po lehote a Žiadané po lehote pribudol počet predĺžení. 

Kategórie Nevybavené a Vyzdvihnutie sú bez zmeny. 

Zatiaľ nie je jasná kategória Účtované. ŠVK Banská Bystrica ju využíva pri súdnom vymáhaní nevrátených 

výpožičiek. 

Účet čitateľa 

Úpravy Pridať poplatok,  Prijať  poplatok, Upraviť poplatok, Vyriešiť poplatok – bez zmeny. 

Všetko je preložené a funguje. Postup pri používaní účtu poskytne Dr. Janovská. 

 

5. Výpožičné transakcie vo verzii 2011_1.4.4 

Výpožičky,  limity výpožičiek, zobrazovanie požadovaných údajov o výpožičke, tlač potvrdeniek – bezo zmeny 
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Dr. Janovská požiadala prítomných nepoužívať pri realizácii výpožičky typ výpožičky na fixný dátum, ale na 

vybraný čas. 

Pri predlžovaní výpožičnej lehoty prítomní upozornili, že softvér v niektorých prípadoch umožňuje väčší počet 

predĺžení, než je stanovené. Žiadali počet predĺžení limitovať. 

Vrátenie – informácie o pokute, informácie o rezerve, tlač potvrdenky o vrátení, tlač oznámenia o vrátení 

rezervovanej publikácie, nové nastavenia – fungovanie  bez problémov. 

ÚK SAV žiadala poskytnutie skriptu na zistenie nevrátených výpožičiek za stanovené obdobie. 

Rezervácia výpožičky 

Dr. Janovská ukázala správny postup pri  rezervovaní vypožičaných dokumentov cez klienta  a upozornila, že 

rezervácia musí byť vždy iba na exemplár. Zároveň treba uviesť typ žiadanky Rezervácia (nie Auto).  Pri 

zakliknutí Auto sa žiadanka na exemplár zmení na žiadanku na bibliografický záznam a objaví sa v inej knižnici. 

Rezervovanie cez klienta pri ponechaní Auto je teda neprípustné. 

Prítomní poukázali na problémy pri rušení žiadanky na rezerváciu dokumentu, pre ktorý si čitateľ neprišiel, a na 

ktorý bola ďalšia rezervácia. Postup dodá PhDr. Valéria Ferková z ŠVK Prešov. V SNK tento proces funguje bez 

problémov. 

Prítomní diskutovali i  k počtu rezervácií. 

ŠVK Prešov – ak je veľa rezervácií na vypožičaný dokument, skrátia výpožičnú lehotu, t.j. prestrieda sa viac 

čitateľov. 

Prítomní žiadali i poskytnutie skriptu na neplatné rezervácie a aby boli informovaní o každom novom skripte. 

Žiadanky na exemplár 

Platí zmena  názvu:  žiadanka na stránku/page = objednávka, žiadanka typu hold = rezervácia. 

Nevybavené výpožičky 

Bez zmien. Nevybavené žiadanky treba pravidelne kontrolovať a rušiť. 

Transakčný log 

Ing. Polonec informoval, že transakčný log je v súčasnosti už veľmi dlhý a navrhol jeho rozdelenie na archív 

a aktuálny transakčný log. 

V aktuálnom transakčnom logu by boli výpožičky a transakcie  realizované v posledných 2 a staršie nevrátené 

výpožičky. 

V archíve by boli všetky vrátené výpožičky i transakcie staršie ako 2 roky. 

Prítomní tento návrh odsúhlasili. 

Audit 

Bez zmien 

Zastavenie napočítavania poplatkov:  Robí sa na požiadanie  - nemožno to  robiť globálne vzhľadom na 

nerovnaké otváracie hodiny  knižníc. 

Voľby 

Pre výpožičky (nastavujú sa tlačivá používané vo výpožičnom procese) – bez zmien 

Pre katalogizáciu (nastavuje sa napr .zobrazenie tagov) – bez zmien 
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6. Štatistiky 

Dr. Janovská informovala o štatistikách z Query Reporter, ktoré sa vytvárajú podľa tagu 100, podpoľa \l. 

Zhotovovanie štatistiky  knižnicami  nie je potrebné, nakoľko to pre všetky knižnice robí SNK. Od apríla 2012 sa 

poskytujú i štatistiky za príslušný mesiac.  

Prítomní žiadali: 

- Pri nových čitateľoch osobitnú štatistiku nových čitateľov (ktorí sú zaregistrovaní prvý raz) 

a preregistrovaných čitateľov. 

- Pri výpožičných transakciách (výpožičky a predĺženie) žiadali štatistiky na jednotlivé triedy exemplárov. 

Prítomní upozornili na rozdielne výsledky v štatistike z Queery reporter a z InfoStation. 

 

7. Výstupy z InfoStation 

Prítomní informovali, že správy (pripomienky, upomienky, ai.) sú často v anglickom jazyku. Problém je v štádiu 

riešenia. 

Prítomní žiadali SNK informovať všetky knižnice, aké skíny existujú a ako ich možno používať. 

Taktiež žiadali vytvorenie pracovnej skupiny pre InfoStationa jej pravidelné zvolávanie a informovanie za účelom 

riešenia problémov v InfoStation. 

 

8. Web OPAC 

Prítomní konštatovali najviac problémov v OPAC-u: 

Rozdielne informácie a termíny v Zhrnutí a v Aktivitách, niektoré informácie v angličtine, nezobrazovanie 

dôvodov neakceptovania žiadanky a rezervácie a ďalšie. Na preklade oznamov do slovenčiny pracuje Mgr. Andrej 

Agricola. 

Taktiež žiadali: 

 aby bola odstránená možnosť zrušenia žiadanky čitateľmi 

 aby multidatabázové vyhľadávanie v online katalógoch knižníc bolo nastavené tak, aby si čitateľ nemohol 

dať žiadanku na výpožičku v inej knižnici (ktorej nie je čitateľom). 

P. Jiří Bečka informoval o príprave nového portálu Slovenská knižnica na platforme Chamo, ktorý bude 

zohľadňovať princípy webu 2.0. 

Knižnice ďalej žiadali: 

- oddeliť online katalóg od konta čitateľa (Knižnica J. Fándlyho, Trnava) 

- skrátiť postup pri vyhľadávaní v online katalógu (Ľubovnianska knižnica). SNK odporúča nastaviť si ho 

podľa vzoru SNK. 

- Poskytnúť návod na vyhľadávanie, pretože čitatelia nevedia hľadať v online katalógu (Galantská 

knižnica). Návod poskytne SNK (Ing. Alžbeta Martinická). 

- Poskytnúť informácie o plnomocenstve (poskytne Dr. Darina Janovská). 

Zapísala:  PhDr. Darina Janovská  
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Zápisnica z 11. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 22. 5. 2012, Trnava 

 

Odborný seminár MVS v KIS Virtua, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Prítomní: 

Badinská Ivana Ing., Knižnica Akadémie umení, Banská Bystrica 

Bódisová Margita, Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda 

Bory František PhDr., Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Brliťová Jana, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Brugerová Karin Bc., Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Dolníková Emília Mgr., Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Frišničová Mária Mgr., Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Gábrišová Henrieta Mgr., Univerzitná knižnica, Bratislava 

Galuščáková Ľubica Mgr., Slovenská národná knižnica, Martin 

Hirková Viera Mgr., Knižnica ÚĽUV, Bratislava 

Hlavačková Anna Bc., Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava 

Hrúzová Mária, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

Hvizd Oliver Mgr., Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, pracovisko Košice 

Illenčíková Monika Mgr., Podtatranská knižnica, Poprad 

Jamrišková Alena, Galantská knižnica, Galanta 

Janovská Darina PhDr., Slovenská národná knižnica, Martin 

Jordanová Katarína, Slovenská národná knižnica, Martin 

Katonová Agáta, Galantská knižnica, Galanta 

Kleinová Dagmar PhDr., Univerzitná knižnica, Bratislava 

Koleková Lívia Mgr., Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Kráľovičová Andrea Bc., Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Lamošová Janka, Slovenská národná knižnica, Martin 

Linhartová Janka Bc., Zemplínska knižnica, Trebišov 

Liptáková Ľubica, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Ľubomírska Ivana, Slovenská národná knižnica, Martin 

Machová Ivona, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Majling Peter Mgr., Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

Martinická Alžbeta Ing., Slovenská národná knižnica, Martin 

Mlynárová Alena, Zemplínska knižnica, Trebišov 

Ohrablová Viera, Západoslovenské múzeum, Trnava 
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Pastorková Natália Mgr., Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Rajterová Miriam Mgr., Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Repaská Alena Mgr., Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Skruteková Marcela, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

Sopáková Daniela Ing.,  Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Stanková Mária, Záhorská knižnica, Senica 

Šimčíková Iveta, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Švecová Alena, Záhorská knižnica, Senica 

Tabáková Anna Mgr.,  Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Tkáč Ján PhDr., Univerzitná knižnica, Bratislava 

Vidišová Daniela Ing., Podtatranská knižnica, Poprad 

Zvedelová Lívia, Slovenská národná knižnica, Martin 

Zverecová Ivana, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

 

Neprítomní 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS, Liptovský Mikuláš 

Demská Anna Bc., Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov 

Filičková Helena, Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

Ivaničová Emília, Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava 

Jančuvová Zuzana,  Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov 

Matuševská Ľudmila, Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov 

Medovčíková Lenka Ing., Galantská knižnica, Galanta 

Oberstová Ľubomíra, Podduklianska knižnica, Svidník 

Salamonová Denisa Mgr., Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica, Svidník 

Zástupca Zemplínskej knižnice G. Zvonického, Michalovce 

Zástupca Vihorlatskej knižnice, Humenné 

Zástupca Zemplínskej knižnice, Vranov nad Topľou 

Zástupca Slovenskej chemickej knižnice, Bratislava 

Zástupca Slovenskej pedagogickej knižnice, Bratislava 

 

Program 

1. Otvorenie 
2. MVS v Knižnici J. Fándlyho v Trnave 

3. MVS v KIS Virtua 
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4. Registrácia knižnice v KIS Virtua 

5. Súborné katalógy v MVS 

6. Web OPAC po upgrade 
7. Stratégia rešeršovania v OPAC 

 

1. Otvorenie 
Odborný seminár otvorila vedúca pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v KIS Virtua Dr. Darina Janovská (SNK).  

Uviedla, že seminár nadväzuje na pracovnú poradu pre výpožičky a MVS v KIS Virtua, ktorý sa konal v SNK 

23.3.2012 s cieľom informovať o zmenách vo výpožičnom procese  po upgradoch, ktoré sa uskutočnili v auguste 

a v decembri 2011. Je spoločným podujatím i pre členov pracovnej skupiny pre web OPAC. 

2. MVS v Knižnici J. Fándlyho v Trnave 

Riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho Mgr. Lívia Koleková predstavila prítomným Knižnicu J. Fándlyho. O organizácii 

a výsledkoch MVS informovala vedúca Odd. referenčných služieb a MVS Mgr. Emília Dolníková. 

3. MVS v KIS Virtua 

 Dr. Darina Janovská v príspevku informovala: 

 O organizácii MVS v SNK a predstavila  4 pracovníčky MVS. 

 O štatistických údajoch o čitateľoch a výpožičných transakciách,  ktoré od r. 2007 pripravuje 4x ročne pre 

všetky knižnice s KIS Virtua a od apríla 2012 i každý mesiac. Štatistické údaje sú posielané členom 

pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v KIS Virtua a štvrťročne sú vystavené i na stránke 
http://www.snk.sk/?statistiky. Štatistický výstup obsahuje tieto údaje o MVS: 

- počet aktívnych čitateľov (= počet aktívnych zaregistrovaných knižníc) 

- počet nových čitateľov (= počet novozaregistrovaných knižníc) 
- počet výpožičných transakcií - výpožičky MVS z fondov požiadanej knižnice sú zahrnuté do 

celkového počtu výpožičiek knižnice, zatiaľ osobitne sledované nie sú. 
 

V príspevku rozobrala v súčasnosti jediný normatívny dokument pre MVS – Zásady MVS platné od 

21.7.2007 http://www.snk.sk/?medzikniznicne-vypozicne-sluzby. Ich cieľom je: 

- zjednotenie postupov MVS v knižniciach SR 
- jednotné chápanie MVS v SR. 

 

Pre  knižnice s KIS Virtua zo zásad MVS vyplýva: 

- Žiadajúca knižnica žiada inú knižnicu o výpožičku MVS vtedy, ak požadovanú knihu nemá vo 
fonde, je stratená, nie je určená pre absenčnú výpožičku (napr. je v študovni), alebo je na ňu 

veľa rezervácií vlastných čitateľov. 
- Ak žiadajúca knižnica knihu vlastní, avšak nie je určená pre absenčnú výpožičku, alebo je na ňu 

veľa rezervácií, žiada o výpožičku MVS len takú knižnicu, ktorá má väčší počet exemplárov, t.j. 
aby požiadanej knižnici ostal voľný exemplár pre vlastného čitateľa. 

- Ak požiadaná knižnica požičiava knihu zo študovne, musí zmeniť triedu exemplára 

Vypožičateľné (prezenčne) na Vypožičateľné. 
- Každá knižnica musí mať vystavenú vlastnú výpožičnú politiku MVS s určením,  o aké 

dokumenty z jej fondu môže žiadajúca knižnica požiadať. 
- Odporúča sa požičiavať beletriu, ktorá už nie je na knižnom trhu, resp. ohraničenú rokom 

vydania (vydanú pred  5-10 rokmi). 

- Pri starých tlačiach vydaných do r. 1830 (v SNK do r. 1918)   sa odporúča žiadať xeroxovú 
alebo digitálnu kópiu. 

- Nepožičiavajú sa jednolistové tlače, tlače do 10 strán, mapy (v SNK) a netypizované knihy. 
- Knihy s voľnými listami sa požičiavajú za podmienky, že sa pred výpožičkou spočíta počet listov. 

- Nepožičiavajú sa normy, ktoré sa nesmú ani kopírovať. 
- Nepožičiavajú sa CD (textové a zvukové) a to ani vtedy, ak sú prílohou dokumentu. 

http://www.snk.sk/?statistiky
http://www.snk.sk/?medzikniznicne-vypozicne-sluzby
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- Ak  požiadaná knižnica požičiava žiadajúcej knižnici dokumenty presahujúce jej výpožičnú 

politiku v MVS (napr. beletriu, dokumenty zo študovne, ai.), môže si za ich výpožičku žiadať od 

žiadajúcej knižnice poplatok (mimo poštovného). 

Žiadanky MVS 

 Online žiadanka – ak sa požadovaná kniha nachádza v súbornom katalógu na  portáli Slovenská knižnica,  

knižnice s  KIS Virtua medzi sebou používajú len online žiadanku. Od   ostatných knižníc SR s prístupom 
k internetu akceptujú taktiež  iba online žiadanku. 

 Elektronická žiadanka – použitie: 

- žiadosť o výpožičky kníh, ktoré nie sú v online katalógu požiadanej knižnice 

-   žiadosť o kópie článkov 

Použitie elektronickej žiadanky  je povinné pri prvej žiadosti o výpožičku cez online katalóg požiadanej 

knižnice (žiadajúca knižnica sa musí v požiadanej knižnici najskôr zaregistrovať a následne dostane 

identifikačné údaje). 

 Objednávka MVS zaslaná mailom - žiadajúca knižnica sa najskôr musí opýtať požiadanej knižnice, či 

prijíma tento typ objednávky MVS. 

Na objednávke mailom môže byť i viac požadovaných titulov. 

 Štandardný formulár žiadanky MVS –  knižnice s  KIS Virtua ho prijímajú len od knižníc, ktoré nemajú 
prístup k internetu. 

 

Bibliografické údaje na žiadanke 

 Výhoda online žiadanky – bibliografické údaje sú správne 
 Pri ostatných typoch žiadanky ich musí žiadajúca knižnica overiť na internete. 

 Pri žiadanke o xerokópiu je nevyhnutné uviesť údaje pre fakturáciu: IČO, DIČ a číslo účtu v banke 
a vybrať si správny formulár  elektronickej žiadanky, t.j. elektronickú žiadanku určenú pre  objednávku 

kópie, nie výpožičky. 
 

Evidencia žiadaniek MVS v požiadanej knižnici 

Po zaregistrovaní žiadajúcej knižnice je nevyhnutné vytvoriť jej čitateľský preukaz s identifikačnými údajmi 

potrebnými pre uskutočnenie výpožičky a priložiť k nemu prihlášku vytlačenú z registračného formulára v KIS 

Virtua. Za čitateľský preukaz sa odporúča ukladať všetky žiadanky MVS žiadajúcej knižnice. 

Demonštroval sa spôsob evidencie žiadaniek na výpožičku i kópiu MVS s údajmi, nevyhnutnými pre identifikáciu 

žiadanky a jej vybavenia. 

Dokumenty pri vrátení výpožičky MVS 

 Zúčastnené knižnice odmietli navzájom si  posielať potvrdenie o vrátení, nakoľko si vrátenie môžu 

skontrolovať v svojom konte čitateľa. 

 Vyžaduje sa posielať balík i s dodacím listom žiadajúcej (v tomto prípade vracajúcej)  knižnice (nemožno 

použiť dodací list požiadanej knižnice). Dodací list musí obsahovať zoznam publikácií v balíku s ich 
názvom a signatúrou. 

Preprava výpožičky MVS poštou 

 Knižnice  boli informované o potrebe posielať zásielky do 2 kg doporučene (pri nedoručení zásielky sa 

uhrádza 20-násobok ceny publikácií), v ostatných prípadoch poistiť ich na sumu  do 30 €, resp. do 250 € 
podľa rozhodnutia knižnice.  

 

4. Registrácia knižnice v KIS Virtua 
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Dr. Janovská informovala o správnej registrácii žiadajúcej knižnice v KIS Virtua - žiadajúca knižnica predstavuje 

typ čitateľa OR. Vzor registračného formulára dostupný na http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps 

Ďalej informovala o zmenách po upgrade v auguste a decembri 2012, najmä: 

- o nastavení  dátumu vymazania knižnice z databázy   na 5 rokov (tag 110, rozdiel medzi 

podpoľom  \b a podpoľom \c nastavený na 5 rokov),  
- o  nepoužívaní tagu 040, ai. 

- o  zmenách v zobrazovaní aktivít knižnice 
- o výpožičných transakciách v MVS v KIS Virtua 

- o správnom postupe pri rezervovaní cez klienta KIS Virtua  (rezervácia musí byť na exemplár, nie 

na bibliografický záznam) 
- o upomienkach, ktoré sa nastavujú v InfoStation a možno ich posielať na mailové adresy 

žiadajúcich knižníc (tlačou len tým knižniciam, kt. posielajú štandardný formulár žiadanky MVS). 
 

5. Súborné katalógy v MVS 

Súborné katalógy v MVS predstavila Mgr. Ľubica Galuščáková. 

 Demonštrovala, ako overiť a doplniť bibliografické údaje pri slovenských a českých knihách. 

 Ukázala vyhľadávanie v katalógoch:  

- Slovenská knižnica www.kis3g.sk 
- Súborný katalóg periodík  

https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon?skin=ukb-skp 
- ŠVK Prešov www.svkpo.sk 

- ŠVK Banská Bystrica www.svkbb.eu 
- Katalógy ÚK SAV, Slovenskej pedagogickej knižnice a  Univerzitnej knižnice v Bratislave 

- Inštitucionálne, rezortné a regionálne súborné katalógy 

- Katalógy ďalších vedeckých a akademických knižníc. 
 

6. Web OPAC po upgrade KIS Viertua 

Dr. Janovská informovala: 

 o možnosti zmeniť heslo ako jeden z identifikačných údajov potrebných pre vstup do konta knižnice  

 o zmenách v Zhrnutí a v Aktivitách v konte knižnice na web OPAC 

 o zjednodušení objednávania a rezervovania v online katalógoch na portáli Slovenská knižnica (v prípade 

SNK, klik na exempláre v SNK) a o prepojení záznamu s internetovými kníhkupectvami a ŠVK Košice. 

Ďalej informovala: 

 príprave oznamov pre čitateľov po zadaní žiadanky na výpožičku (zatiaľ správne fungujú len oznamy pri 

predlžovaní výpožičnej lehoty) 

 o neumožnení žiadanky na výpožičku, ak má čitateľ nevrátené knihy / neuhradené poplatky (netýka sa 

MVS) 
 

7. Stratégia rešeršovania v OPAC 

Rešeršovanie na portáli Slovenská knižnica demonštrovala Ing. Alžbeta Martinická. Predviedla:  

- vstup do katalógu OPAC 

- rýchle vyhľadávanie 
- prezeranie cez indexy 

- vyhľadávanie cez kľúčové slová 

- expertné vyhľadávanie 
- prácu s vyhľadanými záznamami 

- vytvorenie rešerše 
- tlač rešerše 

- zasielanie rešerše 

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps
http://www.kis3g.sk/
https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw_48_1_3/chameleon?skin=ukb-skp
http://www.svkpo.sk/
http://www.svkbb.eu/
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Zápisnica i prezentácie sú publikované na stránke Pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v KIS Virtua: 

http://www.snk.sk/?pracovna-skupina-pre-vypozicky-a-mvs-v-systeme-virtua 

Zapísala: PhDr. Darina Janovská 

http://www.snk.sk/?pracovna-skupina-pre-vypozicky-a-mvs-v-systeme-virtua
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Zápisnica z 10. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 23. 3. 2012, Martin 

 

Prítomní: 

Apjarová Božena, Mestská knižnica, Strážske 

Ing. Badinská Ivana, Knižnica Akadémie umenia, Banská Bystrica 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS, Liptovský Mikuláš 

Bečka Jiří, Slovenská národná knižnica, Martin 

Bedečová Katarína, Galantská knižnica, Galanta 

Ing. Bonková Daniela, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Bujnová Oľga, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Bc. Demská Anna,  Okresná knižnica D. Gutgesla, Bardejov 

Bc. Dzurovčinová Jana, Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou 

Ing. Fedorková Dáša, Knižnica Teologickej fakulty KU, Košice 

PhDr. Ferková Valéria, Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica, Martin 

Bc. Hlavačková Anna, Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava 

Jakubáčová Benjamína, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica, Martin 

Bc. Kráľovičová Andrea, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Laczyová Helena, Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

Mgr. Parigalová Anna, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

Ing. Polonec Viliam, Slovenská národná knižnica, Martin 

Stanková Mária, Záhorská knižnica, Senica 

Šramová Helena, Vihorlatská knižnica, Humenné 

Mgr. Vranovská Elena, Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

PhDr. Wagner Zorka, Knižnica ÚĽUV, Bratislava 

Hostia 

Bc. Ardo Oliver, Slovenská národná knižnica, Martin 

Ing. Beláň Jozef, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Bódisová Margita, Žitnoostrovná kn ižnica, Dunajská Streda 

Brliťová Jana, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Bc. Brugerová Karin, Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Ing. Čapkovič Miroslav PhD., Slovenská národná knižnica, Martin 
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Hlaďová Oľga, Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov 

Jančuvová Zuzana, Hlaďová Oľga, Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov 

Machová Ivona, Tríbečská knižnica, Topoľščany 

Ing. Martinická Alžbeta, Slovenská n árodná knižnica, Martin 

Páleníková Lívia, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava 

Repaská Alena, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Neprítomní 

Mgr. Gulčíková Janette, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava (zastupovaná) 

Ing. Hvolka Marián, Slovenská chemická knižnica, Bratislava 

Mgr. Illenčíková Monika, Podtatranská knižnica, Poprad 

Mgr. Kovalanová Dáša, Knižnica KU Spišská Kapitula, Spišské Podhradie 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce 

Bc. Linhartová Janka, Zemplínska knižnica, Trebišov 

Mgr, Rajterová Miriam, Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica, Svidník 

 

Program 

8. Otvorenie  

9. Všeobecné problémy 

10. Zmeny v registračnom formulári čitateľa po upgrade v decembri 2011 

11. Heslo 

12. Výpožičné transakcie po upgrade v decembri 2011 

13. Štatistika 

14. Výstupy z InfoStation 

15. Problémy web OPAC 

 

4. Otvorenie 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Darina Janovská. Informovala o dôvode zvolania porady – 

upgrade KIS Virtua na verziu 2011_1_3, ku ktorému došlo počas vianočných sviatkov, pričom rutinná prevádzka 

začala 9.1.2012. Porada bola zameraná i na odpovede na problémy zaslané vopred a na ďalšie problémy spojené 

s upgrade, ktoré odzneli v diskusii. 

5. Všeobecné problémy 

Nedostatok informácií o zmenách po upgrade: Informácie o zmenách vyplývali z dotazníka zaslaného 

členom pracovnej skupiny  za účelom testovania funkcionality výpožičného procesu cez nového klienta vo verzii 

2011_1_3, kde boli uvedené všetky činnosti výpožičného procesu – od vyhľadávania čitateľa až po účet, zistenie, 

kto má knihu požičanú, záznam o exemplári, voľby a správy pre čitateľov. Pri každej činnosti bolo potrebné 

uviesť, či funguje alebo nefunguje (teda Áno alebo Nie) a pri Nie bolo potrebné popísať problém.  Zmeny 
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predstavovali činnosti označené NIE, pričom väčšina z nich sú totožné so zmenami po upgrade 19.-21.8.2011. 

Vrátil sa však len minimálny počet dotazníkov (6). Problémy, ktoré sa objavili až v rutinnej prevádzke (napr. tag 

502) sa riešili priebežne. Zvolaniu pracovnej skupiny vo februári 2012 bránilo počasie. 

Plánované a neplánované odstávky a výpadky KIS Virtua: Plánované súvisia so sieťovými službami 

a prístupom do internetu z uzla  SANET v Martine a s údržbou technologickej infraštruktúry KIS3G.  Prebiehajú od 

13,00 hod. v sobotu do 6,00 hod. v pondelok, aby neboli ohrozené výpožičné služby. Vzhľadom na to, že sú 

oznámené v dostatočnom časovom predstihu, knižniciam sa odporúča  včas oznamovať  túto skutočnosť na 

stránke svojho online katalógu. 

Neplánované výpadky  súvisia s poruchami. 

Preklad anglickej terminológie do slovenčiny: Klient je preložený takmer celý, na preklade ostatných 

informácií (napr. informácií pred a po výpožičnej transakcii, informácií v transakčnom logu a ďalších informácií)   

sa pracuje. Pri tlačených výstupoch pre čitateľa preklad všetkých kategórií nie je možný (SNK na to upozornila 

VTLS). S prekladom F1 Help sa nepočíta, pretože k dispozícii sú registračné formuláre bežného čitateľa, 

zahraničného čitateľa, zamestnanca knižnice, detského čitateľa a MVS s  tagmi, poľami a podpoľami potrebnými 

pre registráciu čitateľa. Ostatné tagy pre registráciu čitateľa nie sú potrebné. SNK akceptuje požiadavky knižníc 

na preklad anglických termínov a viet v konte čitateľa v Opacu a začne na prekladoch pracovať. 

Riešili sa i konkrétne požiadavky prítomných súvisiace s jazykom, na ktoré odpovedali zamestnanci IKT SNK. 

Helpdesk: Konštatovalo sa, že nie na každú otázku zaslanú na helpdesk dostanú knižnice odpoveď. Prítomní 

požadovali vytvoriť a sprístupniť archív otázok a odpovedí v helpdesku. 

6. Zmeny v registračnom formulári čitateľa vo verzii 2011_1_3 

Vyhľadávanie čitateľa podľa mena 

Príkaz Použiť filter lokácie, ktorý by mal vyhľadať čitateľa z lokácie, do ktorej je prihlásený operátor – naďalej 

nefunguje (informovať VTLS). 

Registrácia čitateľa 

Tag 007 

Riešil sa návrh niektorých knižníc  zablokovať požičanie kníh čitateľom, ktorí majú výpožičky po lehote alebo 

neuhradené poplatky na účte. Vzhľadom na to, že blokovanie nie  je možné nastaviť iba lokálne, ale pre všetky 

knižnice, požiadavka bola po diskusii knižnicami akceptovaná. 

Tag 008 

Lokálna úroveň: 4 (znamená, že záznam bol vytvorený ručne). Pri nových čitateľoch je preddefinovaný 

v šablóne, pri preregistrovaných čitateľoch ho treba dopísať ručne. 

Status záznamu:  ponechať  preddefinované n. Status c (change) nefunguje, bez odpovede z VTLS. 

Nastavenie tagu 008 - oproti verzii 2010_3 bezo zmeny. 

Dôležité: Ak je preferovaná adresa e-mail, v tagu 271 musí byť adresa elektronickej pošty, ináč nepôjdu 

upomienky. 

Okienko Upomienky  ( vyjadruje, či upomienky chodia čitateľovi v tagu 015, alebo najskôr jeho zástupcovi). Ak 

chodia čitateľovi  - nastavenie na Čitateľ,  ináč upomienky nepôjdu. 
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Tag 015 

Zmena: Pri vydaní nového čitateľského preukazu sa číslo pôvodného čitateľského preukazu zapisuje do 

opakovateľného poľa 015 \a a dôvod výmeny sa zapisuje do podpoľa \x, pri ktorom musí byť dôvod 

výneny čitateľského preukazu(strata, zničený čit. preukaz, nečitateľný čiarový kód, apod.) 

Dôležité:  

 Tagy 015 i s novodefinovanými podpoliami sa zobrazujú i na karte čitateľa. 

 Čitateľ sa dá vyhľadať na každý čiarový kód z opakovateľného tagu 015, ale ak je pri ňom podpole \x, 

výpožička nie je možná. 

Tag 021 

Tag 021 sa používa iba pri čitateľoch – štátnych príslušníkoch SR. 

Požiadavka na kontrolu platnosti  občianskeho preukazu softvérom pri predlžovaní platnosti čitateľského preukazu 

nie je realizovateľná.  

Tag 022 

Tag 022 sa používa pri zahraničných čitateľoch. 

Doklady: 

 Cestovný pas alebo občiansky preukaz obyvateľa štátu EU – typ čitateľa HO, prezenčné výpožičky 

 Povolenie k pobytu v SR – typ čitateľa OT, ST – absenčné výpožičky 

Problém: Podpolia \a, \b, \c, \d, \e – nešli v poradí. Problém je pri nových čitateľoch vyriešený, pri 

upgradovaných čitateľoch treba radenie podpolí opraviť ručne. 

Tagy 030, 032, 039 – bezo zmeny 

Odporúča sa zobrazovanie tagu 039 v registračnom formulári čitateľa, pretože obsahuje prístupové kódy 

pracovníkov, ktorí vytvorili alebo modifikovali záznam čitateľa. 

Nastavenie: Voľby – voľby pre katalogizáciu – spôsoby zobrazenia – tag 039 vymazať. 

Tag 040 

V  niektorých knižniciach pretrváva problém z predchádzajúcich upgradov – podpole  \a, resp. celý tag treba 

dopĺňať po každom otvorení. 

Iné knižnice – bez problémov 

Problematika tagu 040 je v riešení. 

Tag 042 

Bezo zmeny. 

Dôležité: medzi podpoľami \b a \c musí byť rozdiel 2 rokov. 

Tag 100 
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Zmena \d – dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň  na tvar deň, mesiac, rok je nerealizovaterľná. 

Po augustovom upgrade sa podpole \d pri nesprávnom zápise dátumu narodenia zaradilo po uzavretí záznamu na 

koniec riadku, na pôvodnú pozíciu sa vrátilo po oprave. 

Množstvo záznamov sa ocitlo v chybovom stave (stav error) a knižnice boli požiadané na opravu nesprávnych 

zápisov tvaru dátumu narodenia. Vzhľadom na to, že pri vyhľadávaní podľa stavu nebolo možné na prvý pohľad 

zistiť, z ktorej knižnice je nesprávny údaj  (všade bolo root), SNK poslala jednotlivým knižniciam zoznam 

čitateľov na opravu. Napriek tomu ojedinelé prípady záznamov v stave error ešte pretrvávajú – treba opraviť. 

Súčasná verzia:  \d s dátumom narodenia v nesprávnej forme už nie je zaradené na koniec riadku, ale záznam sa 

hneď dostane do stavu error. Výpožička u takéhoto čitateľa nie je možná. 

Tag 270 

Čitateľ môžťe mať 2 poštové adresy: trvalú (podpole \7t) a prechodnú (podpole \7p). Indikátor 1 je pri adrese, 

na ktorú idú upomienky. 

Zapisuje sa najskôr adresa s indikátorom 1, potom s indikátorom 2 – ináč sa na karte zobrazujú 2 rovnaké 

adresy. 

Dôležité:   Verzia 2011_1_3 vyžaduje iba číslo mobilu (podpole 270 \k). Ak knižnica potrebuje i číslo pevnej 

linky, zapisuje ju do poznámky 500 \a. 

Zahraničný čitateľ – zápis trvalej adresy: Indikátor 2, 270 \a ulica,  \b mesto, \e PSČ, \f krajina, \7 t 

Tag 271 

\a adresa elektronickej pošty 

Dôležité: Povinnosť kontrolovať správnosť zápisu elektronickej adresy – členovia pracovnej skupiny dostali na 

požiadanie skript na kontrolu správnosti el. pošty.  Po upgrade treba skript aktualizovať – požiadať SNK o jeho 

aktualizáciu. 

Podpolia \p (meno kontaktnej osoby pri MVS), \q (jej titul) táto verzia nepodporuje. 

Tag 500 

Tag 500 je opakovateľná poznámka,  každý údaj sa zapisuje do \a, napr.: 

\a číslo telefónu pevnej linky 

\a číslo ZŤP (pôvodne 502 \g) 

\a  Vyhlásenie čitateľa 

\a Vyhlásenie zákonného zástupcu 

Zobrazovanie poznámky závisí od správneho nastavenia indikátorov. 

 Pred v ýpožičkou -  2. indikátor = 0, 2 

 Na karte – všetky, ak začínajú 0, 1 

 V konte čitateľa v Opacu – 00, 10 (pri viacerých poznámkach v klientovi sa v Opacu zobrazí iba prvá 

z nich) 
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Tag 502 

Tag 502 sa neupgradoval, údaje z predchádzajúcej verzie sa musia dopĺňať ručne. 

Súčasná verzia: tag 502 funguje, avšak pripúšťa iba podpole \a. 

Odporúčanie: Akýkoľvek z dohodnutých sociálnych statusov zapisovať do \a. 

 

7. Heslo 

Dr. Janovská informovala o možnosti pre používateľov – zmeniť si heslo – a s požiadavkami na heslo: 

najmenej 6 alfanumerických znakov, nepoužívať diakritiku a špeciálne znaky. 

Predložila návrh na riešenie zakódovanej podoby hesla: Po zápise hesla čitateľa a uzavretí záznamu pri 

otvorení záznamu heslo viditeľné nebude – bude v zakódovanej podobe. 

K zmene dôjde od 2.4.2012. 

Možné problémy: 

Čitateľ zabudne heslo 

 Oznámi to personálu 

 Pracovník  otvorí sa záznam čitateľa, do podpoľa \b  vpíše heslo, ktoré  oznámi čitateľovi 

 Požiada, aby si ho zmenil. 

Detský čitateľ (maloletá osoba do 15 rokov, ktorá nie je držiteľom občianskeho preukazu) 

Návrh: 

 Čitatelia, ktorí nechodia do školy – registrovať bez hesla (heslo nepotrebujú) 

 Čitatelia, ktorí chodia do školy – heslo zadávať 

Ďalšie možné problémy v súvislosti so zakódovanou podobou hesla prítomní neuviedli. 

 

8. Výpožičné transakcie vo verzii 2011_1_3 

Dr. Janovská informovala o ďalších činnostiach vo výpožičnom procese. 

Predĺženie platnosti čitateľského preukazu: bezo zmeny 

Nie je správne predlžovať platnosť čitateľského preukazu cez kartu čitateľa a Aktualizovať – vtedy je v tagu 

042, medzi podpoľom \b a \c rozdiel iba 1 rok, v dôsledku čoho je nesprávne nastavený dátum vymazania 

čitateľa z databázy. 

Vyhľadávanie čitateľa podľa stavu (stav error) 

Ak je záznam v stave error (v chybovom stave),  čitateľ si nemôže požičiavať. Záznamy v stave error treba 

pravidelne kontrolovať a opravovať, resp. vymazávať. 

Prítomní sa dohodli: 
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 Vedúci výpožičných služieb (členovia pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS) budú pravidelne, každý 

pondelok, kontrolovať záznamy v chybovom stave. 

 Pri každej chybe je prístupový kód pracovníka, ktorý chybu urobil – treba ho na chybu upozorniť. 

Vymazanie čitateľa z databázy 

SNK posiela zoznam čitateľov na vymazanie – knižnice majú 2 možnosti: vymazať si čitateľov samé, odporúča sa 

však požiadať o vymazanie SNK a tak sa vyhnúť vymazaniu cudzích čitateľov. V oboch prípadoch je potrebná aj  

likvidácia prihlášky čitateľa. 

Pri záväzkoch čitateľa voči knižnici SNK posiela zoznam čitateľov so záväzkami. 

Dr. Janovská upozornila na povinnosť knižníc vymáhať nevrátené výpožičky: Ak si čitateľ neplní svoje 

záväzky zo zmluvy o výpožičke dobrovoľne (nevráti knižničný dokument včas, resp. nenahradí 

spôsobenú škodu), je knižnica oprávnená, avšak aj zároveň povinná domáhať sa plnenia záväzkov 

(zmluvných i zodpovednostných) a to prípadne aj súdnou cestou a následne exekúciou, pokiaľ je to 

potrebné. 

Následná diskusia bola zameraná na problematiku súdneho vymáhania. 

Vymazávanie čitateľov cez Súbor 

Bezo zmeny. Na žiadosť čitateľa môže dať knižnica i potvrdenie o vymazaní čitateľa z databázy. 

Karta čitateľa 

Na karte sa zobrazujú všetky podpolia z poznámky bez ohľadu na druhý indikátor. 

Požiadavka – zobrazovanie elektronických adries na karte – je zrealizovaná.  

Výpožičné transakcie 

Výpožičky,  limity výpožičiek, zobrazovanie požadovaných údajov o výpožičke, tlač potvrdeniek – bezo zmeny 

Dr. Janovská informovala o problematike absenčného požičiavania elektronických dokumentov (textových CD) 

a zvukových dokumentov (hudobných CD, audiokníh). Vzhľadom na to, že hromadná licenčná zmluva sa na tento 

druh dokumentov nevzťahuje, ich absenčné požičiavanie nie je možné. Dr. Janovská informovala o aktivitách SNK 

v tejto oblasti a predstavila i stránku Top výpožičiek. 

Vrátenie – informácie o pokute, informácie o rezerve, tlač potvrdenky o vrátení, tlač oznámenia o vrátení 

rezervovanej publikácie, nové nastavenia – fungovanie  bez problémov. 

Niektorí prítomní informovali: 

 Pri vrátení sa im nesprávne zobrazuje status dokumentu (v takom prípade treba osloviť pracovníkov IKT 

SNK) 

 Požadovali zjednotenie potvrdenky pri vrátení MVS. 

Transakcie 

Žiadanky na exemplár 

Zmena názvu: žiadanka na stránku/page = objednávka, žiadanka typu hold = rezervácia. 

Rezervácie 
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Dr. Janovská ukázala správny postup pri  rezervovaní vypožičaných dokumentov a upozornila, že rezervácia musí 

byť vždy iba na exemplár. Zároveň treba uviesť typ žiadanky Rezervácia (nie Auto).  

Rezervácia na titul, resp. bibliografický záznam, BIB  je neprípustná, pretože ak ide o BIB s holdingami 

viacerých knižníc, žiadanka na rezerváciu sa vytlačí v inej knižnici, resp. v tej, v ktorej sa kniha vráti ako prvá.  

Prítomní zároveň poukázali na nebývalý rast rezervácií na bibliografický záznam, čo spôsobuje v celom KIS chaos. 

Prítomní poukázali na ďalšie problémy: na status exempláru Vo väzbe (ŠVK Prešov) nie je možné zadať 

rezerváciu, niekedy sa rezervácie nevytlačia, strácanie rezervácií  a množstvo ďalších problémov, ktoré adresovali 

pracovníkom IKT SNK. 

Knižnice žiadali nastaviť počet žiadaniek na čitateľa na 100 (kvôli čitateľovi typu OR). 

Nevybavené výpožičky 

Bez zmien. Nevybavené žiadanky treba pravidelne kontrolovať a rušiť. 

Transakčný log 

Nové: Nepovolené transakcie, nové údaje v angličtine 

Na problémy neupozornil nikto. 

Audit 

Bez zmien 

Aktivity 

Od augustového upgrade pretrváva problém zlúčenia  kategórií žiadané a nežiadané do kategórie vypožičané 

a upomienka, čo má negatívny dosah pri vracaní a pri upomienkach. Knižnice nevidia na konte čitateľa 

rezervované knihy, záznamy sa musia otvárať, čo je zdĺhavé a nepraktické. 

Prítomní informovali o problémoch, ktoré im nerozlišovanie žiadaných a nežiadaných dokumentov v rámci jednej 

kategórie spôsobuje a žiadali vyriešenie v ďalšej verzii KIS Virtua. 

Zobrazovanie výpožičiek v kategóriách  podľa dátumu –  pri predĺžení ostáva pôvodný dátum výpožičky.  

Účet čitateľa 

Pridať poplatok, zaplatiť poplatok, Upraviť poplatok, Vyriešiť poplatok – bez zmeny. 

Zastavenie napočítavania poplatkov:  Robí sa na požiadanie  - nemožno to  robiť globálne vzhľadom na 

nerovnaké otvorenie knižníc. Knižniciam, ktoré o to požiadali, bolo napočítavanie sankčných poplatkov po 

decembrovom upgrade  zastavené. 

Prítomní žiadali, aby sa pri platbe tlačila iba výsledná suma, nie všetky položky. Podľa zistenia SNK sa pri 

viacerých položkách výsledná suma zobraziť nedá. 

Zistenie, kto má knihu požičanú (cez autora, názov, signatúru, čiarový kód) 

Bez zmien 

Voľby 
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Pre výpožičky (nastavujú sa tlačivá používané vo výpožičnom procese) – bez zmien 

Pre katalogizáciu (nastavuje sa napr.zobrazenie tagov) – bez zmien 

9. Štatistiky 

Dr. Janovská informovala o štatistikách z Query Reporter, ktoré sa vytvárajú podľa tagu 100, podpoľa \l. 

Niektoré knižnice si zhotovujú štatistiku samy -  podľa čiarového kódu v tagu 015 \a. Vzhľadom na to, že do 

štatistiky sa dostávajú i čitatelia s   neplatným čiarovým kódom, počet čitateľov im vychádza vyšší. 

Zhotovovanie štatistiky v knižniciach nie je potrebné, nakoľko to pre všetky knižnice robí SNK. Verejné knižnice 

predložili požiadavku na získavanie mesačných štatistických výstupov, na poskytovanie zoznamov nových 

čitateľov a  na štatistické výstupy za Týždeň slovenských knižníc. Ich požiadavka bola akceptovaná. 

Dr. Janovská navrhla zmeny terminológie v štatistike čitateľov: Od 1.4.2012 sa budú knižniciam poskytovať 3 

štatistiky čitateľov: aktívny, nový a súhrn dennej návštevnosti. 

Prítomní upozornili na rozdielne v ýsledky v štatistike z Queery reporter a z InfoStation. 

 

10. Výstupy z InfoStation 

Prítomní informovali: 

 Po upgrade boli nesprávne generované upomienky 

 Pripomienky a oznamy pre čitateľov chodia nepravidelne (raz chodia, raz nie) 

 Správy sú často v anglickom jazyku 

K problematike sa vyslovili pracovníci IKT SNK. 

Dr. Janovská odporučila riešiť v knižničnom poriadku: 

 

11. Web OPAC 

Prítomní konštatovali najviac problémov v Opacu: 

Rozdielne informácie a termíny v Zhrnutí a v Aktivitách, nezobrazovanie rezervácií, informácie v angličtine, 

nezobrazovanie dôvodov neakceptovania žiadanky a rezervácie a ďalšie.  

Taktiež žiadali, aby bola odstránená možnosť zrušenia žiadanky čitateľmi. 

IKT SNK bude všetky problémy riešiť. 

 

Závery: 

Úlohy pre knižnice i SNK sú uvedené v texte zápisnice. Dňa 22. 5. 2012 sa v Knižnici J. Fándlyho v Trnave 

uskutoční pracovná porada k MVS v KIS Virtua. 

Zapísala:  PhDr. Darina Janovská 
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Zápisnica z 9. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 26. 8. 2011, Martin 

 

Prítomní 

Bedečová Katarína, Galantská knižnica, Galanta 

Ing. Bonková Daniela, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Brliťová Jana, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Bujnová Oľga, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Ing. Fedorková Dáša, Knižnica Teologickej fakulty KU, Košice 

Mgr.  Ferková Valéria, Štátna vedecká knižnica,  Prešov 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Bc. Hlaváčková Anna, Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava 

Mgr. Illenčíková Monika, Podtatranská knižnica,  Poprad 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického,  Michalovce 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica,  Banská Bystrica 

Mgr. Parigalová Anna, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

Ing. Polonec Viliam, Slovenská národná knižnica, Martin 

Mgr. Rajterová Miriam, Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Stanková Mária, Záhorská knižnica, Senica 

Mgr. Vranovská Elena, Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

PhDr. Wagner Zorka, Knižnica ÚĽUV, Bratislava 

 

Hostia 

Mgr. Doktorová Andrea, Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Mgr. Halienová Mária, Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Mgr. Tabaková Anna, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Mgr. Vranová Jana, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

 

Neprítomní 

Apjarová Božena, Mestská knižnica, Strážske 

Baráthová Erika,  Akademická knižnica AOS, Liptovský Mikuláš 

Bc. Demská Anna, Okresná knižnica D. Gutgesela,  Bardejov 

Bc. Dzurovčinová Jana, Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou 

Mgr. Gulčíková Janette, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava 
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Ing. Hvolka Marián, Slovenská chemická knižnica, Bratislava 

Mgr. Kovalanová Dáša, Knižnica  KU Spišská kapitula, Spišské Podhradie 

Bc. Kráľovičová Andrea, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Bc. Linhartová Janka, Zemplínska knižnica, Trebišov 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica,  Svidník 

Šramová Helena, Vihorlatská knižnica, Humenné 

 

Program 

 

1.  Otvorenie 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Darina  Janovská.  Informovala o dôvode zvolania porady 

- upgrade KIS Virtua na verziu 2010_3, ku ktorému došlo v dňoch 19. - 22. 8. 2011. Cieľom porady bolo 

oboznámenie so zmenami  vo výpožičkách v  KIS Virtua  a na web OPAC. Verejné knižnice východného Slovenska 

zastupovala Mgr. Lačná. 

 

2. Výpožičný proces 

Dr. Janovská prezentovala celý výpožičný proces (vyhľadávanie, výpožičky, voľby) a oboznámila so zmenami 

oproti verzii 48.1.9.  

Najdôležitejšie zmeny sú nasledovné: 

 

Vyhľadávanuie čitateľa podľa mena  

Nový príkaz Použiť filter lokácie – vyhľadá čitateľa z lokácie, do ktorej je prihlásený operátor 

 

Prezeranie 

V zozname čitateľov je pod menom čitateľa a jeho adresou ďalší riadok  označujúci knižnicu, v ktorej je 

zaregistrovaný. Preberá sa z tagu 247\a registračného formuláru čitateľa.  

 

Vyhľadávanie podľa stavu 

Softvér verzie 2010_3 kontroluje správnosť zápisu dátumu narodenia čitateľa. Čitatelia s nesprávnym tvarom 

dátumu narodenia sa počas upgrade dostali do chybového stavu (stav error). Knižnice si musia nesprávne zápisy 

dátumov narodenia svojich čitateľov opraviť. 

 

Registračný formulár čitateľa 

Tag 007 

Fixné polia nie sú očíslované a zatiaľ nie sú preložené do slovenčiny. Zmena pozície na blokovaný spôsobuje, že 

čitateľ si nemôže dať žiadanku na výpožičku alebo rezerváciu v online katalógu (žiadanka je zamietnutá). 

Tag 008 
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Fixné polia zatiaľ nie sú preložené do slovenčiny. 

Nové: 

Lokálna úroveň záznamu: 4 (vyjadruje priamy, ručný zápis záznamu) 

Status záznamu: n – nový čitateľ, c – preregistrovaný čitateľ – n, c sa dopisujú ručne 

 

Nastavenie 

Povolenie na použitie záznamu – 0 

Povolenie na netradičné služby – prázdne okienko 

Aktuálna preferovaná adresa pre tvorbu upomienok a ďalších správ – e-mail, papier, e-mail aj papier, text (platí 

pre SMS) 

Zodpovednosť voči knižnici – 1 

Validácia – 0 

Ochrana pred výzvami na predčasné vrátenie výpožičky – 1 

Oznamy pri zastúpení čitateľa – 0 

História – 1 

Opätovné požičanie titulu – 1 

Zobrazenie mena čitateľa – 1 

Správne nastavenie fixného poľa 008 je vo verzii 2010_3 povinné. 

Tag 015 

Nie je definované podpole \z, do ktorého sa vo verzii 48.1.9 zapisoval pôvodný čiarový kód pri strate čitateľského 

preukazu. 

Vo verzii 2010_3 je pole 015 opakovateľné, pôvodný čiarový kód čitateľského preukazu sa zapisuje do ďalšieho 

riadku 015\a. V zozname čitateľov sa zobrazí ako INVALID a nie je naň možné vyhľadať čitateľa. 

V prvom riadku 015 je definované i  podpole \x, kde možno zapisovať text, napr. dôvod výmeny čitateľského 

preukazu. 

Oba tagy 015  i s novodefinovanými podpoliami sa zobrazujú i na prihláške čitateľa. 

Pri 015\x však nie je možné urobiť výpožičnú transakciu. 

Tag 030 

K dispozícii je možnosť výberu typu čitateľa z rolovacieho menu. 

Typ podnikateľ je zmenený na prístup k EIZ. 

Tag 040 

Naďalej sa nezobrazuje podpole \a. 

Tag 100 

Podpole \d – pri nesprávnom tvare dátumu narodenia sa podpole \d  po uzavretí záznamu zaradí na koniec 

riadku, nie tam, kam patrí. Po oprave sa vráti na pôvodnú pozíciu. 

Tag 042 
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Podpolia \b a \c – medzi nimi musí byť rozdiel 2 rokov 

Tag 270 

Podpole \k – písať číslo mobilu 

Tag 270\k je opakovateľný, v príp. potreby možno 2. číslo mobilu písať do ďalšieho riadku 270\k (indikátor 2). 

Tag 271 

Podpole \k – nie je. Vo verzii 2010_3 sa číslo telefónu (pevná linka) nezapisuje. 

 

Zobrazovanie tagov 

Vo verzii 2010_3 sú 3 možnosti zobrazenia tagov: 

- Bez názvov polí 

- S názvami polí (Voľby pre katalogizáciu –Možnosti zobrazenia - s názvami polí MARC) 

- Nový formát (Voľby pre katalogizáciu-Iné možnosti-Use Patron Editor) 

 

Výpožičné transakcie 

V SNK nefunguje status v prenose (v tranzite). 

Výpožička 

Limity čitateľa – nové je zobrazenie parametra Typ čitateľa, výber lokácie a zobrazenie maximálneho 

a aktuálneho počtu výpožičiek jednotlivých tried exemplárov 

Prístup do okna Vypožičať 

Nové je označenie 015\a, 016\a (miesto primárny a alternatívny čiarový kód) 

Snaha SNK zjednotiť názvy jednotlivých   typov výpožičiek je  zatiaľ neúspešná. 

Predĺženie výpožičnej lehoty s knihou v ruke  

Bez zmien 

Vrátenie 

Nové - preklad a možnosť použitia 3 nastavení: 

- Preskočiť upozornenie o pokutách 

- Upozorniť, ak dokument nebol požičaný 

- Skryť informáciu z poznámky 

Vzhľadom na problémy s aktivitami čitateľa sa pri vrátení nesprávne zobrazuje nový status dokumentu. 

 

Aktivity čitateľa 

Predstavujú najväčší problém, pretože: 

Vypožičané – kategória označuje výpožičky i rezervácie iného čitateľa na tieto výpožičky v rámci trvania 

výpožičnej lehoty. Žiadanky na rezervácie boli pôvodne v kategórii požadované. 
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Upomienka (pôvodne po lehote) – označuje výpožičky po prekročení výpožičnej lehoty i výpožičky po prekročení 

výpožičnej lehoty rezervované iným čitateľom (pôvodne kategória oneskorená žiadanka) 

Nevybavené – zatiaľ nejasný pojem deaktivovať a aktivovať 

Námietka – zavedenie pojmov:  obnoviť, odpustiť 

Účet 

Nové: 

Číslo položky = čiarový kód  vypožičaného dokumentu napr. pri jeho strate za účelom náhrady škody. Položka nie 

je povinná, okienko môže zostať prázdne. 

Spôsob platby – možnosti: hotovosť, šek, debetná karta, kreditná karta, iné. 

Platba na bločky – evidencia výdavku čitateľovi a tlač bločku 

Transakcie 

Zmena názvov žiadaniek 

Žiadanka typu stránka/page – zmena na Objednávka 

Žiadanka typu hold – zmena na Rezervácia 

Transakčný log 

Nové: výber lokácie 

Audit 

Údaje: Má zaplatiť, zaplatil, zostatok, spôsob platby 

Tlačivá 

Na žiadanke na výpožičku sa nezobrazuje adresa čitateľa (iba podpole \a, t.j. ulica) 

 

Dr. Janovská poinformovala prítomných i o zmenách v zázname o exemplári. 

 

V diskusii prítomní požadovali predovšetkým zmeniť kategórie v aktivitách čitateľa a odlíšiť žiadané od 

nežiadaných, ktoré sú v súčasnosti v jednej kategórii. 

Poukázali na problémy pri pripisovaní nových čísel periodík a požadovali informácie o zmenách v katalogizácii. 

3. Ing. Alžbeta Martinická prezentovala prítomným používanie online katalógu SNK v novej verzii. 

 

Záver 

1. Okamžite riešiť problémy s kategóriami v rámci aktivít 

2. Dokončiť preklady anglických pojmov do slovenčiny, resp. opraviť nesprávne preložené pojmy 

3. Poskytnúť knižniciam na opravu zoznamy čitateľov s nesprávnym zápisom dátumu narodenia 

4. Poskytnúť knižniciam zoznamy čitateľov so zápisom čísla mobilu do 271\k z obdobia do 31. 5. 2011 

 

Zapísala: PhDr. Darina Janovská  
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Zápisnica z 8. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 29. 6. 2010, Martin  

a 1. 7. 2010, Prešov 

 

Prítomní 

a) SNK Martin 

Ing. Badinská Ivana, Knižnica Akadémie umení, Banská Bystrica 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS, Liptovský Mikuláš 

Brliťová Jana, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Bc. Hlaváčková Anna, Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica,  Banská Bystrica 

Páleníková Lívia, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava 

Mgr. Parigalová Anna, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

Ing. Polonec Viliam, Slovenská národná knižnica, Martin 

Mgr. Rajterová Miriam, Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Neprítomní 

Ing. Hvolka Marián, Slovenská chemická knižnica, Bratislava 

Peťovská Slavomíra, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Stanková Mária, Záhorská knižnica, Senica 

PhDr. Wagner Zorka, Knižnica ÚĽUV, Bratislava 

 

b) Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Ing. Bonková Daniela, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Bc. Demská Anna, Okresná knižnica D. Gutgesela,  Bardejov 

Bc. Dzurovčinová Jana, Hornozemplínska knižnica, Vranov n/Topľou 

Mgr. Ferková Valéria, Štátna vedecká knižnica,  Prešov 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Gašparovič Róbert, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Mgr. Halienová Mária, Štátna vedecká knižnica,  Prešov 

Mgr. Illenčíková Monika, Podtatranská knižnica,  Poprad 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Kleščová Mária, Vihorlatská knižnica, Humenné 

Kopkášová Eva, Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 
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Bc. Kráľovičová Andrea, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického,  Michalovce 

Bc.  Linhartová Janka,  Zemplínska knižnica, Trebišov 

Mgr. Skalková Marta,  Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica,  Svidník 

Šramová Helena, Vihorlatská knižnica, Humenné 

Ing. Vargová Janka, Zemplínska knižnica, Trebišov 

Vranovská Elena, Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

 

Neprítomní 

Apjarová Božena, Mestská knižnica, Strážske 

 

Program 

 

1. Otvorenie 

Vzhľadom na finančné problémy knižníc východného Slovenska sa pracovná porada pre tieto knižnice konala 

v Knižnici P.O.Hviezdoslava v  Prešove  a pre ostatné knižnice v SNK.  

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Janovská.  Informovala o dôvodoch  zvolania pracovnej 

porady: 

 5 rokov od implementácie KIS VIRTUA vo výpožičných službách 

 Migrácia serverov z Bratislavy do Martina a s tým spojené problémy 

 Podujatia v septembri a októbri 2010 

Dr. Janovská predstavila  nové členky pracovnej skupiny, ktorými sú: 

 Ing.  Ivana Badinská, Knižnica Akadémie umení, Banská Bystrica 

 Mgr. Miriam Rajterová z ÚK SAV (za Ing. Janku Fúskovú) 

 

2. Implementácia KIS VIRTUA vo výpožičných službách – 5. výročie 

Dr. Janovská stručne zhodnotila implementáciu KIS VIRTUA vo výpožičných službách a problémy, ktoré sa riešili 

na zasadnutiach pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS počas uplynulých 5 rokov.  Charakterizovala typy 

čitateľov a triedy exemplárov  v KIS VIRTUA a poukázala na rozdielne chápanie triedy exemplárov vypožičateľné 

obmedzene a vypožičateľné prezenčne. Odporučila knižniciam: 

 Neignorovať nevrátenie výpožičiek a vymáhať ich súdne – SNK poskytne v prípade potreby metodickú 

pomoc 

 Pri audiovizuálnych dokumentoch (video), elektronických dokumentoch (CD) a  zvukových dokumentoch 

(audioknihy) rešpektovať ich zaradenie k triedam exemplárov v súlade s autorským zákonom 
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3. Hromadná licenčná zmluva medzi SNK a Litou 

Informovala o hromadnej licenčnej zmluve medzi SNK a Litou, podľa ktorej SNK má licenciu na verejné 

rozširovanie literárnych, dramatických, audiovizuálnych, fotografických ...  diel vypožičaním v knižniciach SR, 

o výške poplatku za 1 výpožičku a o uhradenej sume za rok 2009 a spôsobe jej výpočtu.  Informovala o stránke 

TOP 100 výpožičiek http://www.snk.sk/?top-100-vypoziciek  slovenských autorov, všetkých autorov a výpožičiek 

kníh, ktorú od r. 2007 pripravovali Mgr. Emília Lačná a doc. Dušan Katuščák.  

 

4. Výpožičky jednotlivých druhov dokumentov 

a) Povinný výtlačok  

Dr. Janovská informovala o  § 7 Zákona č. 182/2000 Z.z. o povinnom výtlačku, ktorý upravuje používanie 

(vypožičiavanie) povinného výtlačku. Zároveň uviedla, že písomnú žiadosť na výpožičku povinného výtlačku 

predstavuje žiadanka. Prítomní sa vyjadrili, že trieda exempláru  pre povinný výtlačok nie je potrebná. 

b) Audiovizuálne dokumenty 

Audiovizuálne dokumenty (video) sa môžu požičiavať absenčne, pretože ich verejné rozširovanie vypožičaním je 

povolené hromadnou licenčnou zmluvou. Dr. Janovská prečítala i súhlasné stanovisko Lity k výpožičkám AVD. Ak 

ich chce knižnica požičiavať absenčne, musia byť zaradené ako Vypožičateľné (AVD). 

c) CD 

CD patria medzi elektronické dokumenty, čiže hromadná licenčná zmluva sa na ne nevzťahuje. Absenčné 

požičiavanie CD bez ohľadu na formu (samostatný dokument alebo príloha tlačeného dokumentu) teda závisí od 

licenčných podmienok uvedených na CD. Ak na CD nie je uvedený  súhlas s verejným rozširovaním 

vypožičiavaním, ich vypožičiavanie v knižniciach je porušením autorského zákona. V takom prípade musí knižnica 

požiadať o súhlas na vypožičiavanie  ich vydavateľa. CD sú preto zaradené ako elektronické dokumenty 

Vypožičateľné obmedzene (ak sa požičiavajú iba prezenčne a ich prezenčná výpožička ide cez výpožičný proces 

v KIS VIRTUA), alebo Vypožičateľné prezenčne – ak ich prezenčná výpožička nejde cez výpožičný proces v KIS 

VIRTUA. 

Prítomní požadovali informáciu o výpožičkách CD z fondov British Council. 

d) Audioknihy (zvukové knihy) 

Audioknihy patria medzi zvukové dokumenty, na ktoré sa hromadná licenčná zmluva s Litou takisto nevzťahuje. 

Ich absenčné vypožičiavanie by bolo možné iba po uzavretí licenčnej zmluvy s ďalšími organizáciami 

ochraňujúcimi autorské práva (SOZA za výkonných umelcov a Slovgram za výrobcov zvukových záznamov).  

 

5. Záväzné stanovisko č. 1/2010 Úradu na ochranu osobných údajov SR 

Dr. Janovská informovala o novom záväznom stanovisku Úradu na ochranu osobných údajov SR  z 10.5.2010, 

podľa ktorého sa v knižniciach na účel poskytovania knižnično-informačných služieb môžu registrovať len tieto 

údaje: 

a) čitateľ – maloletá osoba do 15 rokov 

 Meno, priezvisko 

 Dátum a miesto narodenia 

 Adresa trvalého a prechodného pobytu 

 

http://www.snk.sk/?top-100-vypoziciek
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b) zákonný zástupca maloletej osoby do 15 rokov 

 Titul, meno, priezvisko 

 Dátum a miesto narodenia 

 Adresa trvalého a prechodného pobytu 

 Číslo občianskeho preukazu a doba jeho platnosti 

 

c) čitateľ – osoba, ktorej bol vydaný občiansky preukaz 

 Titul, meno, priezvisko 

 Dátum a miesto narodenia 

 Adresa trvalého a prechodného bydliska 

 Číslo občianskeho preukazu a doba jeho platnosti 

 Vzdelanie  (ZŠ, SŠ, VŠ) 

 Status osoby (študent, dôchodca, ai.) 

 

Adresa elektronickej pošty a číslo telefónu (mobilu) sú kontaktné údaje, na ktoré sa Zákon o ochrane osobných 

údajov nevzťahuje. Knižnica ich môže získavať. 

Neakceptované: študijný predmet, škola, fakulta, trieda – tieto údaje nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, kt. je 

poskytovanie knižnično-informačných služieb, preto ich knižnice vyžadovať a následne spracovávať nemôžu.  

Ing. Bonková poukázala na potrebu registrovať číslo ZŤP u čitateľov Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. 

 

 5. Likvidácia osobných údajov čitateľov 

Dr. Janovská  informovala o nevyhnutnosti likvidovať osobné údaje čitateľov  po skončení účelu ich spracovania 

(§ 13 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov), t.j. vymazať čitateľa z databázy. Keďže v knižniciach 

účel spracovania končí skončením platnosti čitateľského preukazu, odporučila knižniciam zlikvidovať osobné údaje 

čitateľov 2 roky po skončení platnosti čitateľského preukazu (za predpokladu, že čitateľ nemá voči knižnici žiadne 

záväzky). Informácia, kedy sa osobné údaje čitateľa vymažú z databázy, musí byť uvedená i na prihláške 

čitateľa.  (pozri zápisnicu zo 7. zasadnutia pracovnej skupiny v roku 2009). 

Informovala, že čitatelia  so záväzkami voči knižnici (nevrátené výpožičky, nevymazané objednávky výpožičiek 

a rezervácií, neuhradené poplatky)  sa vymazať nedajú, najskôr treba záväzok čitateľa zrušiť. Ďalej informovala, 

že pri rušení čitateľov sa neberie do úvahy Poznámka – pole 500_\a. 

Mgr. Majling upozornil i na nevyhnutnosť skartovať prihlášku čitateľa a o likvidácii prihlášok urobiť hromadný 

záznam. 

Dr. Janovská odovzdala prítomným zoznam neaktívnych čitateľov, ktorým uplynula platnosť čitateľského 

preukazu a treba ich z databázy vymazať. Knižnice môžu neaktívnych čitateľov vymazať samé, alebo o to môžu 

požiadať SNK. 

Dr. Janovská informovala o probléme s nastavením  dátumu vymazávania v poli 042_\c. Upozornila, že: 

- medzi 042_\b a 042_\c musia byť 2 roky. Tento stav možno dosiahnuť tak, že pri preregistrácii čitateľa sa 

vymaže dátum z 042_\b a 042_\c a záznam sa uzavrie. Pri vymazaní dátumu iba v 042_\b sa síce 
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dátum predĺženia platnosti čitateľského preukazu nastaví správne, ale dátum vymazania ostane vo väčšine 

prípadov nezmenený. 

 

 6.   Poplatky pri čitateľoch so skončením platnosti čitateľského preukazu 

Pretože čitateľov, ktorí nemajú uhradené poplatky, nemožno 2 roky  po skončení platnosti čitateľského preukazu 

vymazať, prítomní prerokovali dobu, kedy bude možné tieto poplatky zrušiť a čitateľov následne vymazať. 

Dohodli sa na dobe 3 roky. 

 

7. Vyžadovanie občianskeho preukazu pri registrácii čitateľa 

Dr. Janovská prečítala právny výklad k vyžadovaniu občianskeho preukazu  pri registrácii čitateľov v knižniciach, 

podľa ktorého knižnica má k tomu právo a zároveň je to pre knižnicu i nevyhnutné. 

 

8. Rovnocennosť občianskeho preukazu a cestovného pasu pri registrácii čitateľa, štátneho 

príslušníka SR 

Občiansky preukaz a cestovný pas nie sú pri registrácii slovenského štátneho príslušníka ako čitateľa knižnice 

rovnocenné doklady. Slovenského štátneho príslušníka možno v knižnici registrovať iba na základe občianskeho 

preukazu. Dr. Janovská prečítala právny výklad tejto problematiky. 

 

 9. Chyby pri registrácii čitateľa 

Dr. Janovská rozdala prítomným zoznamy čitateľov  s najčastejšími chybami pri registrácii s požiadavkou, 

aby si tieto chyby v registračnom formulári čitateľov opravili. Išlo najčastejšie o tieto chyby: 

 pole 008_17 – má byť meno nezobrazovať, niektoré knižnice tam majú meno zobrazovať  

 pole 100_\d – dátum narodenia má byť v tvare rok, mesiac, deň – niektoré knižnice tam majú buď 

nesprávny tvar dátumu narodenia, alebo iné údaje  

 pole 100_\l – niektoré knižnice majú nesprávnu lokačnú značku 

 

Dr. Janovská rozdala prítomným zoznamy výskytov všetkých polí a podpolí pri registrácii ich čitateľov. Požiadala 

ich o porovnanie s používanými registračnými formulármi. Nedohodnuté polia a podpolia, resp. označené veľkými 

písmenami alebo číslami treba zaslať do SNK (Dr. Janovskej) na identifikovanie čitateľov, ktorých sa to týka. 

Upozornila, že: 

 v poznámke (pole 500_\a) môže byť vždy iba podpole \a, poznámka je opakovateľná 

 pri sociálnom statuse čitateľa (pole 502) sa môžu používať iba dohodnuté písmená malej abecedy na 

označenie podpolí 

 

 10. Zasahovanie do konta čitateľov íných knižníc 

Dr. Janovská rozobrala problém zasahovania do konta čitateľov iných knižníc, k čomu dochádza: 

 nevyžadovaním čitateľského preukazu pri výpožičných transakciách (čitateľ sa vyhľadá podľa mena 

a transakcia sa urobí čitateľovi inej knižnice) 
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 nepozornosťou a nedôslednosťou pracovníkov výpožičných služieb 

V prípade opakovaného zasahovania do konta čitateľov iných knižníc bude SNK postupovať podľa záverov  z 23. 

2. 2010. 

Dr. Janovská rozdala prítomným zoznamy ich pracovníkov, ktorí neoprávnene urobili transakciu 

(väčšinou finančnú) u čitateľov iných knižníc s rovnakým menom a žiadala o poučenie týchto pracovníkov.  

 

 11. Námietka 

Dr. Janovská vysvetlila používanie námietky pri výpožičkách a pri poplatkoch. 

Prítomní požadovali zjednotenie pojmov pri oboch použitiach námietky. 

 

 12. Poplatky 

Dr. Janovská informovala o novovytvorených kategóriách poplatkov 

 

 13. Žiadanky 

Dr. Janovská informovala o potrebe  pravidelne vymazávať: 

 nevybavené žiadanky na výpožičku 

 žiadanky na výpožičky, ktoré si čitatelia neprebrali 

 žiadanky na rezervácie, ktoré stratili platnosť 

Vymazanie: Výpožičky – transakcie – výpožičky/stránky – vybrať lokáciu 

Prítomní žiadali vytvoriť skript na zrušené rezervy. 

 

 14. Závery zo 7. zasadnutia pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS 

Dr. Janovská zhodnotila plnenie záverov zo 7. zasadnutia pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS a vyzvala 

prítomných, aby sa k nim vrátili.  Potreba plniť prijaté závery vychádza zo záväzkov účastníka projektu 

KIS3G,  ktoré podpísala každá participujúca knižnica, napr.: 

 zúčastňovať sa na činnosti pracovných skupín 

 plne rešpektovať pokyny manažmentu projektu VIRTUA 

 dodržiavať technické, prevádzkové, organizačné a používateľské pravidlá spoločného softvéru, atď. 

 

 15. Problémy 

Prítomní poukázali na pretrvávajúce problémy a žiadali ich riešenie: 

 pole 040_\a – knižnice zašlú Ing. Poloncovi validačný súbor, on pole opraví a pošle späť 

 registrácia čitateľa na základe čipu – problém sa dorieši na osobitnej porade medzi SNK, ŠVK Banská 

Bystrica a ÚK SAV 

 pretrvávajúce problémy s rezervovaním v online katalógu ŠVK Banská Bystrica 
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 15. MVS 

Dr. Janovská zovšeobecnila problémy MVS v KIS VIRTUA a požadovala od knižníc: 

 pri problémoch s objednávaním výpožičiek skontrolovať si platnosť čitateľského preukazu 

 pri rušení žiadaniek na výpožičku MVS v online katalógu informovať o zrušení žiadanky požiadanú 

knižnicu 

Informovala, že problematike MVS sa bude venovať osobitný seminár v roku 2011. 

 

 16. Štatistický výkaz 

Dr. Janovská informovala prítomných o pripravovanej aktualizácii štatistického výkazu, v kt. sa budú vykazovať 

i informačné technológie, elektronické informačné zdroje a elektronické služby. Zmenu pripravuje MK SR. 

 

 17. Závery 

SNK odporúča: 

 Akceptovať pokyny týkajúce sa požičiavania AVD, CD, audiokníh, povinného výtlačku 

 Akceptovať záväzné stanovisko č. 1/2010 Úradu pre ochranu osobných údajov SR o rozsahu osobných 

údajov vyžadovaných a spracovávaných pre účel poskytovania knižnično-informačných služieb 

 Akceptovať dohodnuté  metodické postupy pri registrácii čitateľov a  likvidácii osobných údajov čitateľov. 

Knižnice požadujú: 

 Dať k dispozícii validačný súbor bez poľa 040_\a 

 Poslať skript na kontrolu formálnej správnosti e-mailových adries 

 Poslať skript na neplatné  rezervy 

 Knižniciam, ktoré si to želajú, poslať skript pre dennú tržbu (požiadavku poslať Ing. Poloncovi) 

 Okamžite riešiť problémy s rezervovaním cez web OPAC  v ŠVK Banská Bystrica 

 Riešiť registráciu čitateľa na základe čipu 

 Vytvorenie diskusnej skupiny (fóra) pre výpožičky 

 Odstrániť text pripomienok v angličtine 

Zasahovanie do konta čitateľov iných knižníc – rozhodnutie SNK 

Manažment projektu KIS3G prijal dňa 18. 2. 2010 na základe opakovaného porušovania metodických pokynov 

pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v KIS VIRTUA nasledovné rozhodnutie: 

1. SNK v Martine nebude niesť zodpovednosť za problémy spôsobené zasahovaním knižníc do konta 

čitateľov a výpožičiek iných knižníc. Zodpovednosť bude niesť knižnica, ktorá problém spôsobila. 

2. SNK bude vykonávať štvrťročne kontroly správnosti metodických postupov. O nesprávnych postupoch 

bude informovať priamo riaditeľov kooperujúcich knižníc a zverejňovať ich na webovej stránke podľa 

platných legislatívnych pravidiel. 

Členovia pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS v KIS VIRTUA boli  s uvedeným rozhodnutím SNK oboznámení 

prostredníctvom elektronickej pošty dňa 23. 2. 2010. 

 Zapísala: Darina Janovská 
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Zápisnica zo 7. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 22. 9. 2009, Martin 

 

Prítomní 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS Liptovský Mikuláš 

Bc. Dzurovčinová Jana, Hornozemplínska knižnica, Vranov n/Topľou 

Bc. Ferková Valéria, Štátna vedecká knižnica,  Prešov 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Mgr. Gyalogová Veronika, Univerzitná knižnica,  Bratislava 

Bc. Hlaváčková Anna, Knižnica Slovenského národného múzea, Bratislava 

Mgr. Illenčíková Monika, Podtatranská knižnica,  Poprad 

Jakubáčová Benjamína, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Mgr. Kolesár Peter, Slovenská národná knižnica,  Martin 

Ing. Košecký Slavomír, Slovenská pedagogická knižnica,  Bratislava 

Bc. Kráľovičová Andrea, Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického,  Michalovce 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica,  Banská Bystrica 

PhDr. Ondrejičková Hana,  Bibiana, Bratislava 

Mgr. Parigalová Anna, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

Peťovská Slavomíra, Tríbečská knižnica,  Topoľčany 

Ing. Polonec Viliam, Slovenská národná knižnica, Martin 

Stanková Mária, Záhorská knižnica, Senica 

Takáčová Františka, Galantská knižnica, Galanta 

 

Hostia 

Kopkášová Eva, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča 

Kráľová Mária, Tríbečská knižnica, Topoľčany 

Šimčíková Iveta, Knižnica J. Fándlyho, Trnava 

 

Neprítomní 

Apjarová Božena, Mestská knižnica, Strážske 

Bc. Demská Anna, Okresná knižnica D. Gutgesela,  Bardejov 

Ing. Fúsková Jana, Ústredná knižnica SAV, Bratislava 

Horváthová Angela, Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda 
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Ing. Hvolka Marián, Slovenská chemická knižnica, Bratislava 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica,  Svidník 

Šramová Helena, Vihorlatská knižnica, Humenné 

Mgr. Vranovská Elena, Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

 

Program 

1) Otvorenie 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Janovská. Informovala o ďalších knižniciach, ktoré sa  

pripojili  do  KIS Virtua (Výpožičky) od 6. zasadnutia pracovnej skupiny (1. 4. 2008). 

Pripojenie v r. 2008 

 Mestská knižnica, Strážske (zastupuje ju Božena Apjarová) 

 Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov ( Bc. Anna Demská) 

 Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa (Mgr. Elena Vranovská) 

 Tríbečská knižnica, Topoľčany  (Slavomíra Peťovská) 

Pripojenie v r. 2009 

 Knižnica J. Fándlyho, Trnava (Benjamína Jakubáčová) 

 ŠVK Banská Bystrica – pripojenie do class01 (Mgr. Peter Majling) 

 Univerzitná knižnica UK, Ružomberok – spojenie Centrálnej knižnice a Zdrojového centra, vytvorenie 

Univerzitnej knižnice (zastupuje Mgr. Anna Parigalová) 

Dr. Janovská predstavila nového člena pracovnej skupiny - Ing. Viliama Polonca, pracovníka Oddelenia 

informačných technológií SNK. 

 

2. Kontrola plnenia záverov zo 6. zasadnutia pracovnej skupiny (1. a  2. 4. 2008) 

ad) Úlohy pre knižnice 

 Akceptovať zmeny  pri registrácii čitateľa vo verzii 48.1.2 

 Riadiť sa metodikou vystavenou na adrese http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps 

 Sledovať záznamy v chybovom stave (stav Error). 

 Pravidelne kontrolovať správnosť elektronických adries v E-mail Validation. 

Dr. Janovská konštatovala priebežné plnenie týchto úloh. Požadovala venovať väčšiu pozornosť záznamom 

v chybovom stave (stav Error) a mailovým adresám čitateľov. 

 

ad) úlohy pre SNK 

 Žiadať VTLS o doplnenie podpoľa \a v tagu 040 - podľa vyjadrenia VTLS je pole 040 \a určené pre 

konzorcionálnu verziu KIS Virtua 

 pripraviť a distribuovať validačný súbor pre všetky typy čitateľov – je knižniciam k dispozícii  

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps
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 z doterajších záznamov čitateľa vymazať: 100 \s, 501 \a, 500 \b a ďalšie nasledujúce podpolia, 502 \i, 

502 \j – SNK žiada buď písomný súhlas dotknutých knižníc na vymazanie, alebo si knižnice vymažú 

uvedené údaje samy na základe podkladov z SNK (pri 502 \i, 502 \j na základe potreby) 

 zabezpečiť duálne zobrazenie EUR v účte čitateľa v klientovi a na webe, v audite, v potvrdenkách 

o zaplatení  a pri cene knihy a vyriešiť problém so zostávajúcimi poplatkami – úloha splnená  

 Vytvoriť nový typ čitateľa (čitateľ s prezenčnými výpožičkami s ročným čitateľským preukazom) – 

knižnica, ktorá žiadala uvedený typ čitateľa, nevstúpila do KIS Virtua (Výpožičky). SNK však vytvorila 

nový typ čitateľa PO pre čitateľov so vzdialeným prístupom k elektronickým informačným zdrojom SNK. 

Títo čitatelia v štatistike čitateľov SNK nevystupujú. 

 Vytvoriť novú triedu exemplára (zvukové knihy) – na úlohe sa pracuje v súvislosti s pripojením Slovenskej 

knižnice pre nevidiacich v Levoči. 

 

3. Prehľad najčastejších chýb v zázname čitateľa 

Dr. Janovská oboznámila prítomných s prehľadom najčastejších chýb v zázname čitateľa. Globálny prehľad 

výskytov polí a podpolí v zázname čitateľa pripravil Ing. Viliam Polonec. 

Najčastejšie chyby sú tieto: 

 Chýbajúce, alebo nesprávne oddeľovače \ 

 Nesprávne označenie polí a podpolí (označenie veľkými písmenami, číslami, nedohodnutými písmenami, 

ai.) 

 008 – zobrazovanie mena čitateľa a nezobrazovanie histórie výpožičiek 

 015 \a – nesprávna dĺžka čiarového kódu, iný údaj ako čiarový kód 

 100 \a – registrácia mena čitateľa  pod titulom 

 100 \d – nesprávny tvar dátumu narodenia (má byť: rok, mesiac, deň) 

 100 \l – iné ako dohodnutá skratka knižnice, resp. je písaná malými písmenami 

 271 \a – zlý tvar  mailovej adresy, nesúlad s preferenčnou adresou v 008 

Ďalšie chyby 

 500 – má byť len \a, v skutočnosti sa vyskytujú podpolia označené takmer všetkými písmenami abecedy 

(malými i veľkými) a číslami 

 501 – tag nie je dohodnutý 

 502 – majú byť podpolia od \a do \r, v skutočnosti sú aj iné, dokonca  i označené číslami 

 Vyskytovanie ďalších  nedohodnutých tagov (503, 510, 511). 

Odstránenie chýb je nevyhnutné pred vstupom do konzorcionálnej verzie KIS Virtua. 

 

4. Bloky čitateľa 

Dr. Janovská informovala o fixnom poli 007 (Bloky a reštrikcie), demonštrovala súčasnú situáciu v KIS Virtua 

(počet použití jednotlivých blokov) a vyzvala prítomných, aby viac využívali možnosti, ktoré im poskytuje toto 

pole, najmä pozícia Adresa. 

5. Registrácia čitateľa s čipovou kartou vydanou vysokou školou v SR 
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Prerokovalo sa používanie a zápis čipu pri registrácii čitateľa. Konštatovali sa 2 prípady: 

a) Knižnice akceptujúce čipové karty VŠ (študentské a zamestnanecké) a vydávajúce vlastné čipové karty:   

Registrácia čitateľa 

015 \a prefix+číslo čipu \b heslo \z čiarový kód z predchádzajúceho čitateľského 

preukazu 

 

Prihlasovanie do web OPAC: na základe čipu a hesla (nie na základe čiarového kódu) 

Knižnica: ÚK SAV 

b) Knižnice akceptujúce čipové karty, avšak čitateľa registrujú pod čiarovým kódom a číslo čipu zapisujú do 

016 \a  

Čitatelia používajú pri vstupe do online katalógu čiarový kód, nie čip. 

Knižnice: ŠVK Banská Bystrica, ŠVK Prešov 

Odporúča sa riešenie uvedené vyššie (na zápis čipu nepoužívať tag 016 \a).  

 

6. Zákon č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov 

Dr. Janovská informovala o údajoch na prihláške čitateľa v súvislosti so zákonom č. 428/2002 z. z. o ochrane 

osobných údajov. Na prihláške musia byť tieto údaje: 

 Súhlas čitateľa so spracovaním jeho osobných údajov 

 Informácia o vymazaní neaktívnych čitateľov z databázy 

 § 10 zákona č.  428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov 

Vzor súhlasu čitateľa so spracovaním jeho osobných údajov a Paragraf 10 zákona č.  428/2002 z. z. o ochrane 

osobných údajov sú uvedené na adrese www.snk.sk/?metodicke-materialy 

 

Zamestnanci pracujúci s osobnými údajmi musia podpísať i ďalšie dokumenty: 

 Záznam o poučení oprávnenej osoby (po absolvovaní poučenia) 

 Poverenie na získavanie osobných údajov 

Prerokovala sa i problematika hesla: 

- čitatelia musia mať možnosť vytvoriť si heslo sami 

- ak čitateľ zabudne identifikačné údaje (ID, heslo) – knižnica ich pošle doporučene 

(nepripúšťa sa posielanie elektronickou poštou).  

V diskusii prítomní upozornili: 

 pri registrácii čitateľa typu OT sa v tagu 021 \b vyžaduje dátum skončenia platnosti občianskeho 

preukazu, pričom Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/25 z 1.5.2005 tento 

údaj ako povolený neuvádza 

 pri registrácii detského čitateľa sa v poli 711 \d vyžaduje dátum narodenia  zodpovednej osoby za dieťa, 

pričom Záväzné stanovisko vyžaduje číslo občianskeho preukazu. 

 

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy
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7. Vymazávanie neaktívnych čitateľov 

Dr. Janovská rozobrala problematiku vymazávania neaktívnych čitateľov. Ide o čitateľov, ktorí najmenej 2 roky od 

ukončenia platnosti čitateľského preukazu neboli v knižnici a voči knižnici nemajú žiadne záväzky (výpožičky, 

neuhradené pokuty). V diskusii sa rozobrali otázky: 

- po akej dobe možno vymazať čitateľa z KIS Virtua – knižnice akceptovali dobu 2 rokov od skončenia 

platnosti čitateľského preukazu 

- kto čitateľov vymaže (SNK, alebo dotknutá knižnica) – vymazanie urobí knižnica na základe zoznamov 

z SNK 

- po vymazaní súčasných neaktívnych čitateľov bude SNK posielať zoznamy na vymazanie pravidelne (na 

konci štvrťroku) 

Vymazanie neaktívnych čitateľov je potrebné uskutočniť pred vstupom do konzorcionálnej verzie KIS Virtua. 

Dr. Janovská informovala i o štatistikách: vymazaní ku (počet čitateľov, ktorí boli vymazaní z databázy),  

vymazaní od-do (počet čitateľov, ktorí majú byť vymazaní vo vyznačenom  období). 

 

8. Problémy 

Prerokovali sa problémy, ktoré zúčastnené knižnice poslali do SNK na riešenie, alebo na vysvetlenie: 

- Požiadavka uvádzať názov knižnice na prihláške čitateľa tlačenej z KIS Virtua – demonštrovaná realizácia 

- Tlačové výstupy vo výpožičnom procese – nastavenie na každom počítači 

- Spôsoby realizácie transakcie Vrátenie (vrátenie cez aktivity je neštandardné) 

- Aktivity čitateľa a ich tlač  (požiadavka uvádzať názvy jednotlivých kategórií v slovenskom jazyku) 

- Upomienky a ďalšie listy čitateľom (tlač v angličtine) 

- Námietka (pri výpožičke a poplatku) 

- Poplatky  (informácia o nových  poplatkoch -  kopírovanie, storno), možnosť dodania skriptu pre zistenie 

dennej tržby 

- Štatistiky – vysvetlenie obsahu jednotlivých štatistík, možnosť nových štatistík (upomienky, poplatky) 

- Statusy (možnosť tvorby nových statusov, napr. pripravené na výpožičku, zobrazenie statusov vo web 

OPAC) 

- Žiadanky a ich tlač v rôznych knižniciach 

 

9. Triedy exemplárov 

Dr. Janovská vysvetlila obsah a zameranie jednotlivých tried exemplárov. Konštatovala tieto problémy: 

- Nesystematické vytváranie ďalších tried exemplárov 

- Nejednoznačné používanie rovnakej triedy exempláru (najmä zamieňanie tried vypožičateľné 

a vypožičateľné obmedzene, a tried vypožičateľné obmedzene a vypožičateľné prezenčne). 

 

10. InfoStation 

Mgr. Peter Kolesár informoval o používaní a význame InfoStation. 
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11. Závery 

Pre SNK 

1. Vytvoriť validačný súbor bez poľa 040 \a 

2. Vytvoriť metodický pokyn pre registráciu čitateľa na základe čipu 

3. Žiadať Úrad pre ochranu osobných údajov o stanovisko k registrovaniu dátumu platnosti občianskeho 

preukazu u čitateľa OT a dátumu narodenia zodpovednej osoby u čitateľa DE 

4. Vytvoriť pokyny pre používanie Námietky 

5. Riešiť problémy s rezervovaním  dokumentov (ŠVK Banská Bystrica, ŠVK Prešov) 

6. Poslať knižniciam skript pre sledovanie dennej tržby 

7. zmeniť triedu exempláru Obmedzene (simplikát) na obmedzene (povinný výtlačok) 

8. do poplatkov doplniť poplatok za riaditeľskú upomienku a advokátsku upomienku 

9. poslať do knižníc zoznamy čitateľov na vymazanie 

10. poslať do knižníc informácie týkajúce sa registrácie detského čitateľa (Mgr. Lačná) 

 

Pre knižnice 

1. Opraviť chyby v registračnom formulári čitateľa podľa  zaslaných podkladov SNK 

2. Vymazať neaktívnych čitateľov z databázy (na základe zoznamov poslaných z SNK), z kartotéky prihlášok 

vybrať  prihlášku vymazaného čitateľa 

3. Pri vymazávaní neaktívnych čitateľov akceptovať dobu 2 roky od straty platnosti čitateľského preukazu 

4. Akceptovať odporúčanie SNK  pri osobných údajoch čitateľa na prihláške (súhlas s použitím osobných 

údajov, doba vymazania čitateľa z databázy, paragraf 10) 

5. Umožniť čitateľovi  zadať si heslo 

6. Pri zabudnutí identifikačných údajov oznamovať  ID (čiarový kód) a heslo bežnou, nie elektronickou 

poštou. Knižnica môže túto činnosť spoplatniť. 

7. Pri registrácii čitateľa s čipovou kartou zapisovať čitateľa podľa odporúčaní SNK 

8. Posúdiť opodstatnenosť tried exemplárov vypožičateľné obmedzene (detská beletria), vypožičateľné 

obmedzene (detská náučná) 

9. Oznámiť do SNK potrebu nových štatistík (napr. za upomienky) do 30.11.2009 

10. Zabezpečiť informáciu pre čitateľov v svojom online katalógu, že Multidatabázové vyhľadávanie slúži len 

na prezeranie, nie na objednávanie výpožičky 

11. Zabezpečiť informáciu pre čitateľov v svojom online katalógu, že po skončení práce sa musia odhlásiť 

(klik na Odhlásenie – vyznačené červeným) 

12. Poslať do SNK info, kt. údaj z InfoStation týkajúci sa konkrétnej knižnice, treba zrušiť do 30. 11. 2009 

 

 Zapísala: Darina Janovská 
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Zápisnica zo 6. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 2. 4. 2008, Martin 

 

Prítomní 

Bajanová Eva, Tekovská knižnica Levice 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS Liptovský Mikuláš 

Bonková Daniela, Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča 

Brugerová Karin, Štátna vedecká knižnica Prešov 

Mgr. Červená Ľubica, Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky 

PhDr. Čomajová Marta, Knižnica Slovenského národného múzea Bratislava 

Demská Anna, Okresná knižnica D. Guttgesela Bardejov 

Dzurovčinová Jana, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou 

Ing. Fúsková Jana, Ústredná knižnica SAV Bratislava 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica Martin 

Gyalogová Veronika, Univerzitná knižnica Bratislava 

Horváthová Agneša, Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda 

Mgr. Illenčíková Monika, Podtatranská knižnica Poprad 

Jakubáčová Benjamína, Knižnica J. Fándlyho Trnava 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica Martin 

Ing. Košecký Slavomír, Slovenská pedagogická knižnica Bratislava 

Krajčovičová Oľga, Krajská knižnica K. Kmeťku, Nitra 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 

PhDr. Ondrejíčková Hana, Bibiana Bratislava 

Parigalová Anna, Katolícka univerzita Ružomberok – Centrálna knižnica 

Peťovská Slavomíra, Tríbečská knižnica Topoľčany 

Prextová Kamila, Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov 

Ing. Prokop Igor, Slovenská národná knižnica Martin 

Rybárová Jana, Katolícka univerzita Ružomberok – Zdrojové centrum FF 

Sivák Jaroslav, Slovenská národná knižnica Martin 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica Svidník 

Stanková Mária, Záhorská knižnica Senica 

Takáčová Františka, Galantská knižnica Galanta 

Vranovská Elena, Ľubovnianska knižnica, Starán Ľubovňa 
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Hostia 

Brezovská Helena, Krajská knižnica K. Kmeťku Nitra 

Goczeová Andrea, Tekovská knižnica Levice 

Ivaničová Emília, Knižnica Slovenského národného múzea Bratislava 

Mičáková Nadežda, Podduklianska knižnica Svidník 

Szabová Terézia, Galantská knižnica Galanta 

Trepáč Ondrej,  Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky 

Ing. Varečková Beáta, Univerzitná knižnica Bratislava 

Vereš František, Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky 

Zvolenská Miroslava, ÚK SAV Bratislava 

 

Neprítomní 

Ing. Hvolka Marián, Slovenská chemická knižnica Bratislava 

Šramová Helena, Vihorlatská knižnica Humenné 

 

Program 

 

1) Otvorenie 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Janovská.  

Privítala i  zástupcov knižníc, ktorých zamestnanci už boli zaškolení do výpožičiek v systéme Virtua, avšak v tomto 

systéme ešte nepožičiavajú. Ide o knižnice: 

Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky 

Krajská knižnica K. Kmeťku Nitra 

Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 

Okresná knižnica D. Guttgesela Bardejov 

Tekovská knižnica Levice 

Tríbečská knižnica Topoľčany 

 

Ďalej privítala zástupcov knižníc, ktoré boli zaškolené v januári a februári 2008, avšak ešte neabsolvovali 

akceptačné testy. Ide o knižnice: 

Bibiana Bratislava 

Galantská knižnica Galanta 

Knižnica J. Fándlyho Trnava 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča 

Záhorská knižnica Senica 
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Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda 

 

2) Zmeny vo verzii 48.1.2 

Dr. Janovská oboznámila prítomných so zmenami v registračnom formulári čitateľa vo verzii 48.1.2, ktorá bola 

inštalovaná v dňoch 20. - 24. 2. 2008. 

Ide o tieto zmeny: 

 Tag 008 

Neuvádza sa: lokálna úroveň záznamu a status záznamu 

Fixné polia sú v inom poradí, sú očíslované a sčasti aj ináč preložené 

Najdôležitejšia zmena: Zobrazenie čitateľa: meno zobraziť. V opačnom prípade by sa meno čitateľa 

zobrazovalo pri statuse Požičané do vo web OPAC. 

 Tag 015 

Nový prvok: \c zakódovaná podoba hesla z \b –  dodáva systém, netreba si všímať  

Dr. Janovská upozornila na skutočnosť, že v tagu 015 \b by sa nemala vyskytovať diakritika (niektoré 

knižnice ju majú). 

 Tag 040 

\a – podpole sa nezobrazuje, po doplnení sa nezobrazuje celé pole 040  

 (problém) 

 Tag 048  

\a – po zadaní číselného kódu knižnice sa podpole \a nezobrazuje (problém) 

 Tlačivá 

Všetky tlačivá používané vo výpožičnom procese treba nadefinovať nanovo (na každom počítači). 

 

3) Registračný formulár čitateľa v zmysle záverov z porady konanej 20. 11. 2007 

Cudzí štátny príslušník (zahraničný čitateľ): 015 \b  heslo = dátum narodenia+kód krajiny podľa normy ISO 3155. 

Kód krajiny písať veľkými písmenami. Kódy krajín sú uvedené na adrese 

https://www.kis3g.sk/kodovniky/Ku11kodykraj3166.html 

 

 021 \a  - správne zapisovanie čísla občianskeho preukazu ako jediného dokladu totožnosti platného v SR: 

Medzi písmenami a číslicami je medzera. 

 

Z diskusie  k tomuto bodu vyplynulo:   

Starší občania majú občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti. 

 Návrh SNK:  do 021 \b –písať dátum  skončenia platnosti čitateľského preukazu (= rok od 

preregistrácie čitateľa) a každý rok tento údaj aktualizovať.  

 Keďže Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch s týmto riešením nesúhlasila, akceptuje sa ich 

požiadavka písať do 015 \b slovo:   neobmedzene 

https://www.kis3g.sk/kodovniky/Ku11kodykraj3166.html
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 Všetky dátumy (dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu v tagu 015  \b, dátum narodenia 

v 100 \b sa píšu v tvare rok, mesiac, deň. 

 Do tagu 270 \k  sa  sa zapisuje iba pevná linka telefónneho čísla. Telefónne číslo sa zapisuje 

i s predvoľbou, bez lomítka a medzery, napr. 0434220720 (= telefónne číslo požičovne SNK). 

 Do tagun 271 \k sa zapisuje číslo mobilu – takisto bez medzery a bez lomítka. Cieľom je rozlíšiť číslo 

pevnej linky a mobilu pri prípadnom oznamovaní správ na mobil. 

 Pre tag 500 uskutočniť validáciu tak, aby boli možné všetky kombinácie indikátorov. Zabezpečí pán 

Sivák. 

 V tagu 502 používať indikátor 10 – zabezpečí pán Sivák, ktorý opraví indikátor na 10 v záznamoch 

všetkých knižníc. 

 

4) Sociálny status čitateľa 

Dr. Janovská informovala o charakteristike jednotlivých sociálnych statusov v tagu 502.  Uvedené sú na adrese 

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps 

Upozornila na tieto skutočnosti: 

 Zamieňanie sociálneho statusu čitateľa (tag 502) s typom čitateľa (tag 030), pričom ide o odlišné 

skutočnosti. 

 Na základe záverov porady k registrácii detského čitateľa (1.4.2008) sa zo sociálnych statusov čitateľa 

prestáva používať podpole \i  dieťa neplatiace a podpole \j dospelý neplatiaci. Odstránenie týchto podpolí 

zo záznamov čitateľa zabezpečí pán Sivák. 

 Status čitateľa nemožno vpisovať priamo na riadok bez označenia podpoľa, pretože záznam čitateľa sa 

v takom prípade dostane do chybového stavu s označením duplicitný čiarový kód (hoci nie je) a riadok  

s menom čitateľa v okne Prezeranie ostane prázdny. 

 

5) Príprava a zverejnenie zoznamu akademických titulov používaných na   Slovensku. 

Dr. Janovská informovala o správnom používaní akademických titulov v tagu 100 \e, \f. Pokyny sú vystavené na 

adrese http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps 

 

 6) Pokyny pre správne písanie mailových adries 

Dr. Janovská zopakovala pokyny pre správne písanie mailových adries v tagu 271 \a a demonštrovala vstup do E-

Mail Validation v InfoStation. 

Pokyny pre správne písanie mailových adries  i vstup do InfoStation - http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps 

Vyzvala prítomných, aby správnosť písania mailových adries u čitateľov svojej knižnice kontrolovali sami. Pokiaľ 

nemajú vstup do InfoStation, treba oň žiadať p. Siváka. 

 

 7) MVS 

Dr. Janovská informovala: 

 Adresy v tagu 110 treba unifikovať podľa adresára na adrese www.kis3g.sk 

 Prítomných informovala o typoch žiadaniek prijímaných v MVS v knižniciach so softvérom Virtua: 

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps
http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps
http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps
http://www.kis3g.sk/
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- dokumenty uvedené v online katalógu požiadanej  knižnice sa žiadajú na online žiadanke 

- kópie (najmä xerokópie článkov) sa žiadajú na elektronickej žiadanke (ak ju  požiadaná knižnica 

má), alebo na klasickej žiadanke MVS (ak ju požiadaná  knižnica nemá) 

- dokumenty neuvedené v online katalógu požiadanej  knižnice sa žiadajú na elektronickej, 

prípadne klasickej žiadanke MVS 

 

8) Detský čitateľ 

Dr. Janovská informovala prítomných o výsledkoch porady k detskému čitateľovi konanej 1. 4. 2008 

a o dohodnutom formulári pre registráciu detského čitateľa. 

 

 9) Najčastejšie chyby pri registrácii čitateľa 

Dr. Janovská informovala o najčastejších chybách pri registrácii čitateľa uvedených v analýze štruktúry 

záznamu ISO_2709 poskytnutej p. Sivákom. 

Analýza sa týka autorít, holdingov, čitateľa a signatúry. 

Chyby v zázname čitateľa sú  v porovnaní s ostatnými typmi záznamov iba ojedinelé – týkajú sa nesprávnych 

označení podpolí. 

Pripomienky k tagom: 

016  \a číslo čipovej karty (používa iba ŠVK Prešov) 

501 \a – nepoužíva sa (p. Sivák vymaže) 

500 podpolia od \b  ďalej – p. Sivák vymaže (ide o podpolia používané neskôr v tagu 502) 

 

 10) Validácia 

Pri zázname čitateľa sa používajú tieto typy registračného formuláru čitateľa: bežný čitateľ, zahraničný 

čitateľ, zamestnanec knižnice, detský čitateľ a MVS. Knižniciam sa ponúka možnosť preddefinovať si 

každý typ registračného formuláru osobitne. 

Po dopracovaní o pripomienky bude validačný súbor i s adresou sprístupnený knižniciam na stiahnutie 

a používanie. 

 

11) Duálne zobrazenie eura 

Poplatky sa zobrazujú: 

 v účte čitateľa v klientovi 

 v audite 

 na potvrdenkách o zaplatení poplatku 

 v konte čitateľa na web OPAC 

Prítomní požadovali, aby sa v tých istých pozíciách popri poplatku v SK zobrazoval i poplatok v EUR. Uvedené 4 

možnosti žiadali rozšíriť o údaj o cene knihy (v SK i v EUR). Knižnice, ktoré vyberajú od čitateľov poplatky, 

poukázali na to, že pri uhradení čiastkového poplatku sa  suma v účte čitateľa zobrazí správne, avšak na 
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vytlačenom doklade o zaplatení poplatku sa čiastková suma neodpočíta a ako zostatok je uvedený pôvodný 

poplatok. Knižnice žiadali problém riešiť. 

 

 12)  Nevybavené a expirované žiadanky 

Dr. Janovská demonštrovala prítomným vymazávanie nevybavených a expirovaných žiadaniek v Transakciách 

a žiadala ich, aby tieto žiadanky pravidelne sledovali a mazali. V opačnom prípade sa netlačí objednávka 

rezervácie a dokument nebude možné čitateľovi požičať. 

 

13)  Žiadanky na výpožičku a rezerváciu 

Verejné knižnice z východného Slovenska trvali na zákaze tlačiť žiadanky na výpožičku cez online katalóg 

a požadujú  len tlač žiadaniek na rezerváciu, čo sa už v praxi i realizuje. Túto požiadavku SNK akceptuje.   

 

 14) Typ čitateľa 

Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky požadovala vytvorenie nového typu čitateľa – čitateľa s ročným 

čitateľským preukazom oprávňujúcim iba na prezenčné výpožičky. 

 

15)  Trieda exempláru 

Dr. Janovská informovala o novej triede exempláru – príručná knižnica. 

Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči požadovala vytvoriť  triedu exempláru pre zvukové knihy. 

 

 16)  Závery 

a) pre knižnice 

 Akceptovať zmeny pri registrácii čitateľa vo verzii 48.1.2 

 Riadiť sa metodikou vystavenou na adrese http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps 

 Sledovať záznamy v chybovom stave (stav Error). 

 Pravidelne kontrolovať správnosť elektronických adries v E-mail Validation. 

b) pre SNK 

 Žiadať VTLS o doplnenie podpoľa \a v tagu 040 a v tagu 248 

 pripraviť a distribuovať validačný súbor pre všetky typy čitateľov 

 z doterajších záznamov čitateľa vymazať: 100 \s, 501 \a, 500 \b a ďalšie nasledujúce podpolia, 502 \i, 

502 \j 

 zabezpečiť duálne zobrazenie EUR v účte čitateľa v klientovi a na webe, v audite, v potvrdenkách 

o zaplatení  a pri cene knihy a vyriešiť problém so zostávajúcimi poplatkami 

 Vytvoriť nový typ čitateľa (čitateľ s prezenčnými výpožičkami s ročným čitateľským preukazom) 

 Vytvoriť novú triedu exemplára (zvukové knihy) 

 

Zapísala: Darina Janovská  

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy-ps
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Zápisnica z 5. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 20. 11. 2007, Martin 

 

Prítomní 

Bajanová Eva, Tekovská knižnica Levice 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS Liptovský Mikuláš 

Ing. Čabalová Eva, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou 

Mgr. Červená Ľubica, Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky 

PhDr. Čomajová Marta, Knižnica Slovenského národného múzea Bratislava 

Ferková Valéria, Štátna vedecká knižnica Prešov 

Ing. Fúsková Jana, Ústredná knižnica SAV Bratislava 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica Martin 

Mgr. Grešková Miroslava, Univerzitná knižnica Bratislava 

Ing. Hvolka Marián, Slovenská chemická knižnica Bratislava 

Mgr. Illenčíková Monika, Podtatranská knižnica Poprad 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica Martin 

Ing. Košecký Slavomír, Slovenská pedagogická knižnica Bratislava 

Krajčovičová Oľga, Krajská knižnica K. Kmeťku, Nitra 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 

Peťovská Slavomíra, Tríbečská knižnica Topoľčany 

Prextová Kamila, Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov 

Ing. Prokop Igor, Slovenská národná knižnica Martin 

Sivák Jaroslav, Slovenská národná knižnica Martin 

Bc. Strenková Lenka, Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 

Šramová Helena, Vihorlatská knižnica Humenné 

Mgr. Zmeková Iveta, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

 

Hostia 

Brunnerová Karin, Univerzitná knižnica Bratislava 

Mgr. Gábrišová Henrieta, Univerzitná knižnica Bratislava 

Kleščová Mária, Vihorlatská knižnica Humenné 

Mgr. Sochor Ivan, Univerzitná knižnica Bratislava 

Vereš František, Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky 

Zvolenská Miroslava, ÚK SAV Bratislava 
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Neprítomní 

Demská Anna, Okresná knižnica D. Gutgesela Bardejov 

Slotová Halina, Podduklianska knižnica Svidník 

Takáčová Frantička, Galantská knižnica Galanta 

 

Program 

 

2) Zmeny v zložení pracovnej skupiny 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Janovská. Privítala nových členov pracovnej skupiny: 

Mgr. Mgr. Monika Illenčíková (Podtatranská knižnica Poprad) 

Halina Slotová (Podduklianska knižnica Svidník – neprítomná) 

Ing. Marián Hvolka (Slovenská chemická knižnica Bratislava) 

 

Ďalej privítala zástupcov knižníc, ktorých zamestnanci už boli zaškolení do výpožičiek v systéme Virtua, avšak 

v tomto systéme ešte nepožičiavajú. Ide o knižnice: 

Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky 

Krajská knižnica K. Kmeťku Nitra 

Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 

Tekovská knižnica Levice 

Tríbečská knižnica Topoľčany 

 

2) Registračný formulár čitateľa 

a) Prehľad najčastejších chýb v zázname čitateľa 

Dr. Janovská oboznámila prítomných s prehľadom najčastejších chýb v zázname čitateľa. Globálny prehľad 

výskytov polí a podpolí v zázname čitateľa pripravil p. Jaroslav Sivák. 

Najčastejšie chyby sú tieto: 

 používanie nedohodnutých polí (napr. 023, 024, 200, 300, 501) 

 používanie nesprávnych alebo nedohodnutých kódov podpolí 

Príčinou týchto chýb je nevytvorenie preddefinovaného registračného formulára na každom počítači knižnice, na 

ktorom sa realizuje výpožičný proces. Pán Sivák tieto chyby globálne opravil v záznamoch každej knižnice. 

 

Ďalšie chyby: 

 Nejednotné písanie kódu krajiny v tagu 015 \b (heslo čitateľa – cudzieho štátneho príslušníka) 

 Nejednotné písanie čísla občianskeho preukazu v tagu 021 \a 
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 Nejednotné písanie dátumu skončenia platnosti dokladu v tagoch 021 \b, 022 \b 

 Nejednotné písanie dátumu narodenia 

 Nedávanie čiarky za priezviskom v tagu 100 \a 

 Nesprávne písanie titulov v tagoch 100 \e, 100 \f 

 Nesprávne radenie podpolí v tagu 100 

 Nesprávne použitie číselných kódov knižníc v tagoch 247 \b, 248 \b (mali by byť na každom formulári 

preddefinované) 

 Nejednotné písanie PSČ v tagu 270 \e 

 Nejednotné používanie tagu 100 \s (pohlavie čitateľa) 

 Nejednotnosť v uvádzaní a zapisovaní čísla telefónu a mobilu 

 Nejednotnosť pri zápise adresy čitateľa – cudzieho štátneho príslušníka vo vlasti v tagu 270, ind. 2 

 Nejednotnosť pri zápise dátumu platnosti adresy čitateľa – cudzieho štátneho príslušníka na Slovensku v 

tagu 270, ind. 1, \x, \z 

 Uvedené platí aj pre dátum platnosti prechodnej adresy akéhokoľvek iného čitateľa s prechodným 

pobytom 

 Nesprávny zápis mailovej adresy 

 

Dr. Janovská zopakovala rozdiely medzi zápismi bežného čitateľa (občana SR) a cudzieho štátneho príslušníka. 

Upozornila na informácie o registrácii cudzieho štátneho príslušníka ako čitateľa knižnice uvedené na adrese: 

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy 

 

b) Prehľad najčastejších chýb pri registrácii žiadajúcej knižnice 

Dr. Janovská oboznámila prítomných s prehľadom najčastejších chýb pri registrácii čitateľa typu OR, ktorým je 

v MVS žiadajúca knižnica. 

Najčastejšie chyby sú tieto: 

 Používanie nejednotných názvov tej istej knižnice resp. inštitúcie 

 Nejednotné používanie podpolí \a, \b, \c v tagu 110 

 Používanie nesprávneho podpoľa pre zápis mena pracovníka MVS 

 

c) Prehľad najčastejších chýb v tagoch 500 a 502 

 Tagy 500 (Poznámka) a 502 (Sociálny status čitateľa) sa často zamieňajú. 

 V tagu 502 (Sociálny status čitateľa) sa nedodržiava stanovené poradie podpolí. 

 Nesprávne používanie indikátorov 

 

d) Registrácia čitateľa 

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy
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Dr. Janovská poukázala na to, že pred zápisom nového čitateľa sa neprezisťuje, či čitateľ už v minulosti nebol 

zaregistrovaný, v dôsledku čoho je v databáze čitateľov množstvo duplicít. Poukázala na vážne problémy, ktoré 

vznikajú vo výpožičnom procese pri duplicitnej registrácii čitateľa. 

Požadovala prezisťovanie vo Vyhľadávaní, pričom si treba všímať tieto údaje: priezvisko a meno, dátum 

narodenia, lokačná značka knižnice. 

 

3) Validačný súbor 

Pán Sivák demonštroval validačný súbor záznamu čitateľa a oboznámil s postupom jeho stiahnutia zo serveru 

KIS3G a nainštalovania do klienta Virtua v knižniciach. Validačný súbor musí byť nainštalovaný na každom 

počítači, ktorý sa využíva pre výpožičný proces. Pri inštalovaní validačného súboru môžu knižnice použiť jeden 

špeciálny spoločný validačný súbor pre záznam čitateľa vtlspat.val + osobitné formuláre pre bežného čitateľa, 

cudzieho štátneho príslušníka, detského čitateľa a MVS. Validačný súbor zabráni formálnym chybám 

v registračnom formulári čitateľa. Pri problémoch s inštalovaním validačného súboru sa knižnice môžu obrátiť na 

pána Siváka sivak@snk.sk, alebo na pána Kolesára kolesar@snk.sk. 

 

4) Typy čitateľa 

Dr. Janovská zopakovala charakteristiku typov čitateľov a informovala o zavedení nového typu čitateľa PR (čitateľ 

s výnimkami). Pretrváva nesprávne používanie týchto typov čitateľov: 

 SL (Podtatranská knižnica Poprad – ide o čitateľov pôvodne registrovaných na základe kultúrnych 

poukazov) 

 SF (Knižnica Slovenského národného múzea Bratislava – ide o zamestnancov všetkých múzeí SNM, teda 

i múzeí mimo Bratislavy, nie o zamestnancov knižnice) 

 

5) Žiadanky na výpožičky 

Prerokovalo sa zadávanie žiadaniek na výpožičku cez web OPAC. Regionálne knižnice odmietli zadávanie 

žiadaniek na výpožičku v ich on-line katalógu na knihy, ktoré sú vo voľnom výbere. Požadovali len zadávanie 

žiadanky na rezerváciu výpožičky. 

 

6) Nevybavené žiadanky 

Dr. Janovská poukázala na potrebu vymazávania nevybavených a expirovaných žiadaniek na základe: 

 Správ Nevybavené žiadanky a Expirované žiadanky – tlačených z InfoStation 

 Zoznamu Nevybavených žiadaniek – na základe postupu: 

Výpožičky/Transakcie/Výpožičky/Stránky/vybratie svojej lokácie 

Zoznam nevybavených žiadaniek obsahuje údaje: 

Miesto uloženia – signatúra dokumentu – autor – názov – dátum zadania žiadanky 

 

Celú problematiku nevybavených a expirovaných žiadaniek podrobne vysvetlil Ing. Prokop. Prítomní poukázali 

príkladmi z praxe na dôležitosť vymazania nevybavených a expirovaných žiadaniek. Pán Prokop poukázal na 

potrebu upraviť status exemplára u nezvestných a stratených dokumentov. 

mailto:sivak@snk.sk
mailto:kolesar@snk.sk
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7) Žiadanka MVS 

Dr. Janovská oboznámila prítomných s možnosťou žiadať o MVS priamo v on-line katalógu požiadanej knižnice 

bez použitia elektronickej žiadanky. Žiadajúca knižnica sa prihlási svojím čiarovým kódom a heslom, ktoré sú jej 

oznámené po zaregistrovaní do systému Virtua ako typ čitateľa OR. Môže vykonávať tieto činnosti: 

 Objednávať si výpožičky a rezervácie MVS 

 Sledovať konto svojich výpožičiek MVS 

 Predlžovať si výpožičnú lehotu 

Možnosť žiadať o MVS cez on-line žiadanku v on-line katalógu požiadanej knižnice bola začlenená i do Zásad MVS 

platných od 21.7.2007. Zásady sú vystavené na adrese http://www.snk.sk/?metodicke-materialy 

Miesto tlače on-line žiadanky v požiadanej knižnici závisí od organizácie výpožičných služieb v tejto knižnici. 

 

8) Upomienky a správy z InfoStation 

Dr. Janovská informovala o riešení situácie, ktorá nastala po zasielaní upomienok z InfoStation na mailové adresy 

čitateľov. Po obdržaní upomienky e-mailom čitatelia využívali možnosť RE na požiadanie knižnice o predĺženie 

výpožičnej lehoty. Správa však vždy prišla do SNK na adresu okis@snk.sk. V súčasnosti je tento problém už 

vyriešený. 

Dr. Janovská demonštrovala prítomným používanie E-mail Validation v InfoStation a požiadala ich, aby priebežne 

sledovali správnosť mailových adries svojich čitateľov. 

 

9) Štatistika 

Dr. Janovská informovala prítomných o možnosti vytvárať štatistiku poplatkov (vrátane mien zamestnancov, ktorí 

daný poplatok vybrali) a demonštrovala, ako takáto štatistika vyzerá. Prítomní zástupcovia knižníc o túto štatistiku 

neprejavili záujem. 

 

Závery 

 

Pre SNK 

1. Akceptovať požiadavku knižníc na zrušenie žiadanky na výpožičku kníh vo voľnom výbere a používať iba 

žiadanku na rezerváciu. 

2. Informovať všetkých členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS o typoch žiadaniek MVS v jednotlivých 

knižniciach Virtuy a spôsoboch ich prijímania. 

3. Pripraviť a zverejniť zoznam akademických titulov používaných na Slovensku. 

4. Pripraviť a zverejniť inštrukciu o správnom písaní mailových adries. 

5. Pripraviť inštrukciu o rušení nevybavených a expirovaných žiadaniek. 

6. Aktualizovať zoznam podpolí v 502 Sociálny status čitateľa s podrobným vysvetlením jednotlivých prípadov. 

Všetkým knižniciam zmeniť indikátor na 10. 

7. Pre tag 500 uskutočniť validáciu tak, aby boli možné všetky kombinácie indikátorov. 

http://www.snk.sk/?metodicke-materialy
mailto:okis@snk.sk
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Pre Zemplínsku knižnicu G. Zvonického v Michalovciach (Mgr. Lačná Emília) 

1. Zvolať poradu členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS z regionálnych knižníc s cieľom posúdiť 

formulár detského čitateľa. 

2. Pripraviť formulár pre registráciu detského čitateľa a poskytnúť ho SNK. 

 

Pre všetky knižnice 

1. Zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých registračných formulárov čitateľa. 

2. Zabezpečiť stiahnutie validačného súboru záznamu čitateľa zo serveru KIS3G. V prípade nejasností sa 

obracať na zamestnancov SNK p. Siváka a Kolesára. 

 

Ďalšie dohodnuté postupy 

1. Do tagu 015 \b u zahraničného štátneho príslušníka písať heslo v podobe: dátum narodenia (posledné 

dvojčíslie rok, mesiac,deň+kód krajiny podľa normy ISO 3166). Kód krajiny sa píše s veľkými písmenami, 

napr.: 800103NO 

Kódy krajín podľa ISO 3166 - v Kódovníkoch a národných poliach v Dokumentoch Virtua na adrese 

https://www.kis3g.sk/kodovniky/Ku11kodykraj3166.html 

2. Správne zapisovanie čísla občianskeho preukazu v 021 \a medzi písmenami a číslami musí byť medzera, 

číslo je bez medzery, napr.: SJ 248962 

3. Všetky dátumy (dátum skončenia platnosti dokladu totožnosti, dátum narodenia a pod.) sa píšu v tvare: rok, 

mesiac,deň, napr.: 19631220 

4. V tagu 100 \a medzi priezviskom a krstným menom čitateľa je čiarka a medzera, napr.: Nováková, Gabriela 

5. Tag 110 adresy knižníc žiadajúcich o MVS treba unifikovať podľa adresára knižníc na portáli Infolib: 

http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=97 

6. Pri knižniciach, kt. názov začína rovnako, napr. Univerzitná knižnica, sa v tagu 110 \a vpisuje názov knižnice 

a mesto. Medzi názvom knižnice a mestom je čiarka a medzera, napr.: Univerzitná knižnica, Bratislava 

7. V tagu 271 \e sa PSČ píše s medzerou v tvare: 036 01 

8. Tag 100 \s (pohlavie čitateľa) sa používať nebude. Pán Sivák toto podpole vo všetkých záznamoch vymaže 

9. Do tagu 270 \k sa telefónne číslo zapisuje s predvoľbou bez medzery a bez lomítka, napr.: telefónne číslo 

SNK Martin bude zapísané v tvare: 0434220720 

10. Do tagu 271 \k číslo mobilu sa zapisuje takisto bez lomítka a bez medzery 

11. V tagu 502 používať indikátor 10 

 

Dňa 7. decembra 2007 Zapísala: Darina Janovská 

https://www.kis3g.sk/kodovniky/Ku11kodykraj3166.html
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=97


57 

 

Zápisnica zo 4. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 12. 3. 2007, Martin 

 

Prítomní 

Baráthová Erika, Akademická knižnica AOS Liptovský Mikuláš 

Ing. Čabalová Eva, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou 

PhDr. Čomajová Marta, Knižnica Slovenského národného múzea Bratislava 

Ferková Valéria, Štátna vedecká knižnica  Prešov 

Ing. Fúsková Jana, Ústredná knižnica SAV Bratislava 

Mgr. Galuščáková Ľubica, Slovenská národná knižnica  Martin 

Mgr. Grešková Miroslava, Univerzitná knižnica Bratislava 

PhDr. Janovská Darina, Slovenská národná knižnica Martin 

Ing. Košecký Slavomír, Slovenská pedagogická knižnica Bratislava 

Mgr. Lačná Emília, Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce 

Mgr. Majling Peter, Štátna vedecká knižnica  Banská Bystrica 

Mgr. Penthor Peter, Univerzitná knižnica Bratislava 

Prextová Kamila, Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov 

Ing. Prokop Igor, Slovenská národná knižnica Martin 

Sivák Jaroslav, Slovenská národná knižnica  Martin 

Šramová Helena, Vihorltská knižnica Humenné 

Mgr.  Zmeková Iveta, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, Ružomberok 

Hostia 

Brugerová Karin, Štátna vedecká knižnica Prešov 

Bunganičová Helena, Vihorlatská knižnica Humenné 

Dzurovčinová Jana, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou 

Mgr. Gábrišová Henrieta, Univerzitná knižnica Bratislava 

Mgr. Halienová Mária, Štátna vedecká knižnica  Prešov 

Mgr. Kolesár Peter, Slovenská národná knižnica  Martin 

 

Program 

1. Zmeny v zložení pracovnej skupiny 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Janovská.  

Privítala nových členov pracovnej skupiny:  Mgr. Petra Penthora (Univerzitná knižnica Bratislava) za Mgr. 

Natašu Rajterovú, Kamilu Prextovú (Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov) za Valériu Magáčovú a zástupcov 

nových  pripojených knižníc: Eriku Baráthovú (Akademická knižnica AOS Liptovský Mikuláš), PhDr. Martu 
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Čomajovú (Knižnica Slovenského národného múzea Bratislava) a Mgr. Ivetu Zmekovú (Univerzitná knižnica 

Katolíckej univerzity Ružomberok). 

2. Registračný formulár čitateľa 

 a) Prehľad najčastejších chýb v zázname čitateľa 

Dr. Janovská oboznámila prítomných s prehľadom najčastejších chýb v zázname čitateľa. Globálny 

prehľad výskytov polí a podpolí v zázname čitateľa pripravil p. Jaroslav Sivák.  

Najčastejšie chyby sú tieto:  

 Používanie nedohodnutých polí (napr. 023, 024, 035, 200, 300, 501) 

 Označovanie podpolí nesprávnymi písmenami 

 Nedávanie čiarky za priezviskom v tagu 100 \a 

 Nesprávne radenie podpolí v tagu 100 

 

b) Registrácia čitateľa 

Dr. Janovská poukázala na neprezisťovanie eventuálneho existujúceho záznamu čitateľa pred jeho 

registráciou, v dôsledku čoho je v databáze čitateľov množstvo duplicít. Požadovala prezisťovanie vo 

Vyhľadávaní, pričom si treba všímať tieto údaje:  priezvisko a meno, dátum narodenia, lokačná značka 

knižnice. 

c) Registračné formuláre 

Dr. Janovská predstavila 4 typy formulárov: formulár bežného čitateľa, cudzieho štátneho príslušníka, 

zamestnanca a MVS. Poukázala na potrebu vytvorenia formuláru detského čitateľa. 

 d) Zmeny v zázname čitateľa 

 Zmeny sa týkajú tagu 270, resp. 271. 

 Ak čitateľ uvádza iba 1 adresu, nepísať indikátor 0, ale indikátor 1. Pri indikátore 0 sa na 

upomienke netlačí adresa. 

 Zavádza sa nové podpole \7 t (trvalé bydlisko) a \7 p (prechodné bydlisko). Indikátor 1 je pri tej 

adrese podpoľa 7,  na ktorú idú upomienky. 

 Prítomní navrhli rozlišovať vo formulári pri čísle telefónu zápis čísla pevnej linky a mobilu 

nasledovne: 

Pole 270, podpole \ k –  zapisovať číslo pevnej linky 

Pole 271, podpole \k – zapisovať číslo mobilu 

Dohodlo sa, že pri zapisovaní čísla telefónu (pevnej linky, mobilu) sa nebude používať lomítko. 

3. Sociálny status čitateľa 

Dr. Janovská poskytla prítomným štatistiku podľa sociálneho statusu a typu indikátora, na základe ktorej 

poukázala na nesprávne používanie poľa 502 (sociálny status čitateľa) a na jeho zamieňanie s poľom 500 

(Poznámka). Požadovala používanie poľa 502 tak, ako bolo dohodnuté. 

4. Validačný súbor 

Mgr. Peter Kolesár demonštroval validačný súbor záznamu čitateľa a oboznámil s postupom jeho stiahnutia zo 

serveru KIS3G a nainštalovania do klienta Virtua v knižniciach. Validačný súbor musí byť nainštalovaný na 

každom počítači, ktorý sa využíva na výpožičný proces. 
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Validačný súbor zabráni chybám v registračnom formulári čitateľa. 

5. Typy čitateľa 

Dr. Janovská zopakovala charakteristiku typov čitateľov a poukázala na nejednotné používanie typu HO a SF. 

Prítomní sa dohodli: 

Typ HO používať len pre čitateľa s jednodňovým čitateľským preukazom 

Typ SF používať len pre zamestnanca knižnice (nie pre rodinných príslušníkov) 

Prítomní sa dohodli na zavedení ďalšieho typu PR, do ktorého budú dávať čitateľov s výnimkami v počte 

požičaných dokumentov, s výnimkami v poplatkoch, a pod. (napr. rodinných príslušníkov). 

Prehodnotila sa potreba zavedenia ďalšieho typu čitateľa PO (podnikateľ), ktorý požadovala ÚK SAV. 

Čitatelia tohto typu budú v PR. 

 

6. Typy výpožičiek 

Dr. Janovská zopakovala podstatu jednotlivých typov výpožičiek:  absenčná, prezenčná a výpožička na 

vybraný čas. 

Prítomní sa dohodli, že pre výnimky z výpožičnej politiky sa bude používať typ výpožičky na vybraný čas 

bez ohľadu na typ čitateľa. 

 

     7. Vymazávanie neaktívnych čitateľov 

Ing. Prokop predstavil problematiku vymazania neaktívnych čitateľov. 

Prítomní sa dohodli na nasledovnom postupe: 

 Keďže operácia prebieha na serveri a čitatelia jednotlivých knižníc sa nedajú selektovať, 

vymazávanie neaktívnych čitateľov sa bude robiť pre všetky knižnice v SNK 

 Vymazávanie neaktívnych čitateľov sa bude robiť štvrťročne. 

 Východiskom bude zadaný dátum v  zvolenom roku +  2 roky od tohto dátumu žiadna  výpožičná 

transakcia  

 Vymazávanie sa odskúša na čitateľoch SNK a Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou 

 Všetky knižnice dostanú k dispozícii zoznam vymazaných čitateľov 

 

8. Štatistika čitateľov 

Dr. Janovská informovala o štatistike čitateľov, na ktorej sa dohodlo na 3. zasadnutí pracovnej skupiny 

v Michalovciach (27.10.2006). 

Prítomní sa dohodli na týchto štatistikách: 

 Štatistika aktívnych čitateľov (od do) 

 Štatistika registrovaných čitateľov (od do) 

 Štatistika nových čitateľov (od do) 

 Štatistika čitateľov k danému dátumu sa robiť nebude. 
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 SNK bude robiť a posielať uvedené štatistiky za tieto obdobia: mesačná, štvrťročná, polročná, 

trištvrteročná, ročná. 

 

Prehodnotili sa pojmy   návštevník  knižnice a virtuálny návštevník v súvislosti s normou ISO 2789:2003 

Medzinárodná knižničná štatistika, pričom: 

Návštevník knižnice je návštevník, ktorý vstupuje do priestorov knižnice za akýmkoľvek účelom 

Virtuálny návštevník je návštevník, ktorý vstupuje na webovú stránku knižnice zvonku bez ohľadu na 

počet strán alebo prezretých informácií 

Dr. Janovská informovala prítomných o možnosti sledovať návštevnosť internetu, študovní a čitární cez 

konto čitateľa, čo sa zaviedlo na základe návrhu Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach.  

Dr. Janovská informovala prítomných o Prehľadnej štatistike aktivít čitateľov (od do). 

Táto štatistika umožňuje sledovať: výpožičky (osobitne absenčné, prezenčné a na vybraný čas), 

predĺženie (osobitne pre každý druh výpožičky),  vrátenie, žiadanky, návštevnosť internetu, študovní 

a čitární.  

Túto štatistiku si knižnice môžu robiť i samy po poskytnutí potrebného programu zo stránky SNK. 

 

9. Cirkulačná výpožičná služba 

Dr. Janovská zbežne informovala prítomných o cirkulačnej výpožičnej službe. Táto problematika sa dorieši 

v prítomnosti tých pracovísk, ktoré budú túto službu realizovať. 

 

Závery 

Pre SNK 

1. Distribuovať členom pracovnej skupiny 4 typy formulárov čitateľov 

2. Dať k dispozícii validačný súbor 

3. V spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove  vyriešiť a odskúšať vymazávanie neaktívnych 

čitateľov 

4. Zaviesť nový typ čitateľa PR 

5. Dať knižniciam, ktoré o to budú mať záujem, nástroj na dohodnuté štatistiky čitateľov a aktivít knižnice. 

6. Poskytnúť knižniciam  na opravu zoznam chybných záznamov čitateľa  

Pre Zemplínsku knižnicu G. Zvonického v Michalovciach 

1. Pripraviť formulár pre registráciu detského čitateľa 

Pre všetky knižnice 

1. Zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých registračných formulárov čitateľa 

2. Zabezpečiť stiahnutie validačného súboru záznamu čitateľa zo serveru KIS3G. V prípade nejasností sa 

obracať na: peter.kolesar@snk.sk 

 

Zapísala: Darina Janovská  

mailto:peter.kolesar@snk.sk
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Zápisnica z 3. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 26. 10. 2007, Michalovce 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

Prítomní: 

 SNK,  Martin: Janovská Darina, Sivák Jaroslav 

 Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce: Lačná Emília, Pokorná Martina, Šleisová Monika 

 Hornozemplínska knižnica, Vranov n/Topľou: Antolíková Emília, Čabalová Eva, Časarová Ružena,  

Maďarová Andrea 

 Vihorlatská knižnica, Humenné: Reby Michal, Šramová Helena, Vojsová Miriam 

 Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov: Dohovičová Andrea, Magáčová Valéria, Skalková Marta 

 ŠVK,  Prešov: Halienová Mária, Kundračíková Katarína 

 Knižnica SNM, Bratislava: Čomajová Marta 

 

Program: 

Rokovanie pracovnej skupiny viedla vedúca pracovnej skupiny Darina Janovská. 

 Prítomní prerokovali požiadavky na štatistiku čitateľov podľa potrieb Ročného výkazu 

o knižniciach a dohodli sa na nasledovnom: 

Nový čitateľ je čitateľ, ktorý bol v systéme zaregistrovaný prvýkrát. 

Štatistika nových čitateľov sa bude robiť mesačne a na konci kalendárneho roku. 

Registrovaný čitateľ je každý čitateľ, ktorý má k danému dátumu platný čitateľský preukaz. 

Štatistika sa bude robiť mesačne a na konci kalendárneho roku. 

Aktívny čitateľ je čitateľ, ktorý uskutočnil k danému dátumu aspoň 1 transakciu (výpožičku, 

predĺženie výpožičnej lehoty, vrátenie),  objednávku výpožičky, rezerváciu, alebo navštívil internet 

v knižnici alebo čitáreň (študovňu). 

Ak má do štatistiky aktívnych čitateľov patriť i návšteva internetu alebo čitárne (študovne), konto 

(poplatky) treba rozšíriť o „Službu internet“ a „Služnu čitáreň“. V prípade viacerých aktivít jedného 

čitateľa v zadanom spravovanom období bude kazdý čitateľ vykazovaný v štatistike len raz. 

Prítomní poukázali na potrebu štatistického vykazovania skutočného počtu návštevníkov knižnice. 

 Prítomní prerokovali štatistiku výpožičiek z InfoStation a dohodli sa: 

Štatistiku výpožičiek si knižnica robí v súbore Základná štatistika výpožičiek, pričom do úvahy sa 

berú: 

Všetky 4 druhy výpožičiek 

Výpožička i predĺženie výpožičnej lehoty, pretože predĺženie sa chápe ako nová výpožička. 

Vrátenie sa do štatistiky výpožičiek nepočíta. 

 Prítomní prerokovali požiadavky na cirkulačnú výpožičnú službu v systéme Virtua. 

Požiadavky na CVS: 

 Typ čitateľa –  GI,  OT, SF, ST 
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 Trieda exempláru – vypožičateľné (periodiká) pre každé číslo periodika 

 Výpožičná lehota – podľa požiadaviek knižnice (najmenej 1 týždeň) 

 Poplatok – rôzny podľa titulov (dodefinovať poplatok „Služba CVS“) 

 Holdingový záznam periodika 

 Zaškolenie na popis seriálov 

 

 Ďalej sa prerokovali tieto problémy: 

HO –  do tohto typu čitateľa patrí: 

a) čitateľ, ktorý príde do knižnice iba raz, má 1-dňový čitateľský preukaz 

 b) čitateľ, ktorý príde do knižnice kvôli službám internetu, má 1-dňový čitateľský preukaz 

SF – označuje iba reálnych pracovníkov knižnice 

Dôchodcovia knižnice – sú OT, v 502 označenie \d 

Rodinní príslušníci – sú OT, v 502 označenie \k 

Pole 270: indikátor 0, -  ak má čitateľ iba 1 adresu 

Indikátor 1,2 – ak má čitateľ 2 adresy (trvalú a prechodnú). V tom prípade je  pri indikátore 1 

ešte podpole \7, kde  zadávame buď písmeno T (adresa trvalého bydliska), alebo P (adresa prechodného 

bydliska). 

Pole 015 \b –  odporúča sa podoba hesla:  rok, mesiac, deň, iniciály priezvisko, meno, poradové číslo 

Prítomní poukázali na konflikt: fond s priamym výberom – žiadanky zaslané z domu (čitateľ si 

vyberie knihu z regálu, avšak táto býva často objednaná z domu) 

Odporučenie: prednosť má priamy výber 
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Zápisnica z 2. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 3. 5. 2006, Martin 

 

Prítomní: 

Baráthová Erika (Akademická knižnica AOS Liptovský Mikuláš) 

Ing. Čabalová Eva (Hornozemplínska knižnica Vranov n/Topľou) 

Ferková Valéria (ŠVK Prešov) 

Ing. Fúsková Jana (ÚK SAV Bratislava) 

Mgr. Galuščáková Ľubica (SNK Martin) 

Mgr. Grešková Miroslava (Univerzitná knižnica Bratislava) 

PhDr. Janovská Darina (SNK Martin) 

Ing. Košecký Slavomír (Slovenská pedagogická knižnica Bratislava) 

Mgr. Majling Peter (ŠVK Banská Bystrica) 

Ing. Prokop Igor (SNK Martin) 

Mgr. Rajterová Nataša (Univerzitná knižnica, Bratislava) 

 

Hostia: 

Mgr. Antolíková Emília (Hornozemplínska knižnica Vranov n/Topľou) 

Caunerová Tatiana (ÚK SAV Bratislava) 

Mgr. Marušiaková Katarína (Univerzitná knižnica Bratislava) 

Ing. Príhoda Martin (ŠVK Prešov) 

Sivák Jaroslav (SNK Martin) 

Mgr. Zvolenská Miroslava (ÚK SAV Bratislava) 

 

Neprítomní: 

Ing. Bumbalová Mária (Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra) 

Mgr. Lačná Emília (Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce) 

 

Program: 

 Zmeny v zložení pracovnej skupiny 

Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Janovská (SNK).  Informovala prítomných 

o nasledovných zmenách v zložení PS: Valériu Ferkovú z Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n/Topľou 

nahradila Ing. Eva Čabalová, Katarínu Kundračíkovú z ŠVK Prešov nahradila Valéria Ferková. 

 Pôsobnosť členov pracovnej skupiny 

Prerokovala sa možnosť pôsobenia členov pracovnej skupiny ako školiteľov pre knižnice svojho regiónu, 

z čoho by vyplývali tieto povinnosti: 
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 Zaškoľovanie pracovníkov do výpožičného procesu vo Virtue  

 Príprava metodických materiálov pre potreby zaškoľovania 

Záujem  pôsobiť ako školitelia prejavili: Mgr. Miroslava Grešková (UKB), Ing. Jana Fúsková (ÚK SAV) a Mgr. 

Emília Lačná (Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce). 

 

 Závery z 1. pracovnej porady 

Prerokovalo sa plnenie záverov z 1. pracovnej porady: 

a) Čiarový kód, jeho typ a tlač - Úloha sa plní. 

b) Čitateľský preukaz - Úloha sa plní. 

c) Typy čitateľov - Úloha sa plní. 

Konštatovalo sa, že rozdelenie typu čitateľa GI (učiteľ, vedecký pracovník) na 2 osobitné typy nie je 

z hľadiska výpožičnej politiky knižnice potrebné.  

d) Triedy exemplárov 

Triedy exemplárov boli podľa požiadaviek rozšírené o: 

 Vypožičateľné (detská beletria) 

 Vypožičateľné (detská náučná literatúra) 

 Vypožičateľné (beletria) 

 Vypožičateľné (periodiká) 

 Vypožičateľné obmedzene (elektronické dokumenty) 

 Vypožičateľné obmedzene (audiovizuálne dokumenty) 

 Vypožičateľné obmedzene (mikrofilmy) 

 Vypožičateľné obmedzene (povinný výtlačok) – zaradený k národnému konzervačnému fondu 

 Vypožičateľné obmedzene (historické knižné fondy) 

 Vypožičateľné prezenčne (knihy) 

e) Registračný formulár čitateľa 

Opäť sa prerokoval zákaz editovania registračných formulárov čitateľov iných knižníc. Prítomní 

konštatovali, že žiadne písomné prehlásenia pracovníkov výpožičných služieb nie sú potrebné. 

f) Prihláška čitateľa - Úloha sa plní. 

g) Štatistika 

Prehodnotila sa základná štatistika výpožičiek a štatistika čitateľov. 

 Základná štatistika výpožičiek v InfoStation – robia si knižnice na základe pokynov pre štatistiku 

výpožičiek v InfoStation 
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Pri tejto štatistike boli prítomní upozornení: 

 na potrebu zakliknutia si toho názvu knižnice, ktorý zodpovedá  číslu lokácie knižnice v poli 247 \b 

 na jednotný prístup k štatistike (vykazovať výpožičky i predĺženie výpožičnej lehoty, ktoré sa počíta za 

novú výpožičku) 

 Štatistika čitateľov – pre knižnice robí dočasne SNK (Dr. Janovská)  

Prítomní požadovali okrem štatistiky novoregistrovaných čitateľov a celkového počtu zaregistrovaných 

čitateľov aj štatistiku aktívnych čitateľov, pričom kritériom je aspoň jedna transakcia čitateľa ročne 

(výpožička, predĺženie výpožičnej lehoty, vrátenie, objednávka výpožičky alebo rezervácie, preregistrácia 

čitateľa, poplatok). 

h) Nesplnená úloha – zjednotenie pojmov súvisiacich s výpožičným procesom v klientovi 

Virtua a Chameleon iPortal 

 

 Registračný formulár čitateľa 

Dr. Janovská  informovala o globálnom prehľade výskytov polí a podpolí v registračnom formulári čitateľa 

a o prehľade chýb, ktoré pripravil p. Sivák. Najčastejšie chyby sú tieto: 

 Pole 008 –  neoznačené, alebo nesprávne označené  pozície, v dôsledku čoho sa pri čitateľovi 

nezaznamenáva história 

 Pole 015 \b – nesprávny tvar hesla nezodpovedajúci dohodnutému tvaru 

 Pole 021  \d -  neuvádzaný dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu 

 Pole 022 – neuvádzané podpolia \b, \c, \d, \e 

 Pole 100 \a – medzi priezviskom a menom neuvádzaná čiarka,  

 \d nesprávny tvar dátumu narodenia, \f – možnosť písania ml., st. (nejde o chybu, ale o  novú 

požiadavku), \l  - nerealizovaná zmena na kód lokácie knižnice  

 Pole 247 \b – chýba číselný kód lokácie knižnice (alebo je nesprávne zadaný)  

 Pole 270 – nesprávne písané adresy 

 Pole 270, indikátor 2 – odporúča sa používať podpolia \x, \z 

 Pole 270 alebo 271 – číslo telefónu uvádzané v nesprávnom podpoli 

Ďalšie chyby: 

 Používanie polí, ktoré neboli dohodnuté a pre záznam čitateľa nie sú ani potrebné 

 Používanie polí, ktoré síce dohodnuté boli, avšak sú použité na iné  ako dohodnuté údaje (napr. číslo 

občianskeho preukazu písané do poľa 016) 

 Chybné označenie polí od tagu 700 vyššie, ktoré ešte neboli dohodnuté 

 Chybné označenie podpolí 

 

 Sociálny status čitateľa 

Prerokovali sa  sociálne statusy čitateľa navrhnuté knižnicami, ku ktorým prítomní nemali žiadne výhrady. 

Dohodli sa: 
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 Sociálny status čitateľa písať do poľa 502 

 SNK pripraví validačný súbor pre podpolia poľa 502 

 Pole 500 nechať výlučne pre poznámku 

 

 Bloky a obmedzenia 

Dr. Janovská vysvetlila fungovanie blokov a obmedzení: 

 v Profileri 

 vo fixnom poli 007 

 v poli 043  

 vo fixnom poli 008. 

Prerokoval sa prehľad návrhov pre pole 043, ktoré poslali knižnice. Do Profilera sa z nich vybrali len tieto: 

poškodenie knihy, poškodenie čiarového kódu, zneužitý čitateľský preukaz, čitateľ kradol. 

 

 Poplatky 

Dr. Janovská vysvetlila:  

 definovanie a účtovanie poplatkov v konte čitateľa 

 tlač ústrižku o pokute  

 používanie auditu. 

 

 MVS 

Dr. Janovská podala tieto informácie: 

 Vysvetlila správne vypĺňanie registračného formuláru knižníc. 

 Informovala o vystavení elektronickej žiadanky MVS jednotlivých knižníc v Chameleon iPortal 

 Podala návrh  na odskúšanie MVS bez sprostredkujúcej žiadanky MVS,  doposiaľ zabezpečovanej 

žiadajúcou knižnicou. O spoluprácu a odskúšanie tohto modelu požiadala ŠVK Prešov. 

 

Závery 

 Pre knižnice 

1. Pri registrácii čitateľa dodržiavať dohodnutý registračný formulár čitateľa a registračný formulár knižnice 

2. Dodržiavať dohodnuté metodické postupy: sociálny status čitateľa uvádzať v poli 502 

3. V prípade potreby predložiť návrhy na rozšírenie blokov pre pole 043 

4. Prehodnotiť zoznam kódov poplatkov z konta čitateľa 

5. Opraviť chyby v registračnom formulári svojich čitateľov podľa zoznamu dodaného z SNK 
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6. Základnú štatistiku výpožičiek robiť podľa obdržaných pokynov, za výpožičku pokladať i predĺženie 

výpožičnej lehoty 

 

 Pre SNK 

 Poslať knižniciam zoznam chybných podpolí v zázname čitateľa 

 Poslať knižniciam vzory pre registráciu rôznych typov knižníc v MVS 

 Poslať knižniciam pokyny pre používanie blokov a obmedzení, prípadne ich rozšíriť podľa ďalších 

požiadaviek knižníc 

 Poslať knižniciam pokyny pre účtovanie poplatkov a tlač ústrižkov pokút, zoznam kódov poplatkov 

v konte čitateľa prepracovať podľa  požiadaviek knižníc 

 Vyriešiť prepojenie elektronických žiadaniek MVS s bibliografickým záznamom dokumentu v Chameleon 

iPortal 

 Oživiť ILL v multidatabázovom vyhľadávaní 

 Doriešiť nesplnené závery z 1. pracovnej skupiny: 

 Zjednotenie pojmov výpožičného procesu v klientovi a Chameleon iPortal 

 Preložiť do slovenčiny pozície fixného poľa 007. 

 

 

Zapísala: PhDr. Darina Janovská 
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Zápisnica z 1. pracovnej porady PS Výpožičky a MVS – 24. 11. 2005, Martin  

 

Prítomní: 

Baráthová Erika (Akademická knižnica AOS, Liptovský Mikuláš) 

Ing. Bumbalová Mária (Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Nitra) 

Ferková Valéria (Hornozemplínska knižnica, Vranov n/Topľou) 

Ing. Fúsková Jana (ÚK SAV, Bratislava) 

Mgr. Galuščáková Ľubica (SNK, Martin) 

Mgr. Grešková Miroslava (Univerzitná knižnica, Bratislava) 

PhDr. Janovská Darina (SNK, Martin) 

Ing. Košecký Slavomír (Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava) 

Kundračíková Katarína (ŠVK, Prešov) 

Mgr. Lačná Emília (Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce) 

Mgr. Majling Peter (ŠVK, Banská Bystrica) 

Mgr. Rajterová Nataša (Univerzitná knižnica, Bratislava) 

 

Program: 

 Pracovnú poradu otvorila vedúca pracovnej skupiny Dr. Janovská (SNK). Informovala prítomných 

o zložení pracovnej skupiny, o jej cieľoch a odporučila im oboznámiť sa s dokumentami systému Virtua 

vystavenými na stránke www.kos3g.sk. 

 Členmi pracovnej skupiny sú: vedúci oddelení výpožičných služieb knižníc, ktoré využívali Virtuu v r. 2005, 

resp. ktoré ju implementujú v r. 2006. 

 Zameraním pracovnej skupiny je: 

 riešenie problémov súvisiacich s výpožičnými službami a MVS 

 posúdenie predložených návrhov 

 vypracovanie koncepcie výpožičných služieb v SR 

 

 Prítomní prerokovali tieto predložené materiály: 

 Čiarový kód, jeho typ a tlač 

Odporučili: 

 Používať čiarový kód CODE39 s výpisom názvu knižnice 

 Vystaviť prefixy čiarových kódov  typu CODE39 jednotlivých knižníc v dokumentoch Virtua, časť 

Kódovníky a národné polia (prefix poskytne na požiadanie Ing. Ľubomír Mikuláš: mikulas@snk.sk).  

 Tlač čiarových kódov zabezpečovať vo vlastných knižniciach. Centrálnu tlač čiarových kódov v SNK  

prítomní zamietli. 

 

http://www.kos3g.sk/
mailto:mikulas@snk.sk
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 Čitateľský preukaz 

Odporučili: 

 Používať čitateľské preukazy s čiarovým kódom Code39, alebo bezkontaktné jednočipové karty MIF ARE 

NFI S70. Použitie oboch typov čitateľských preukazov v jednej knižnici zároveň, je však potrebné bližšie 

preskúmať. 

 

 Typy čitateľov 

Odporučili: 

 Používať doterajšie typy čitateľov, ktoré prítomní považujú za dostačujúce. 

 Pre sociálny status čitateľa používať pole 500 registračného formulára čitateľa a zjednotiť sa pri 

zapisovaní tohto statusu do jednotlivých podpolí. 

 

 Triedy exemplárov 

Prítomní nepovažujú doposiaľ používané triedy exemplárov za dostačujúce, požadujú ich rozšíriť o triedy: 

 Obmedzene M (mikroformy) 

 Obmedzene E (elektronické dokumenty) 

 Vypožičateľné A (náučná literatúra detská) 

 Vypožičateľné B (beletria detská) 

Uvedené triedy exemplárov sú potrebné pre Ročný výkaz o knižnici. 

Pre vlastnú štatistiku požadujú vytvorenie týchto tried exemplárov: 

 Vypožičateľné U (učebnice) 

 Vypožičateľné P (periodiká absenčne)  

 historické knižničné fondy 

 povinný výtlačok 

 špeciálne dokumenty (normy, mapy, dizertačné práce, ai.) 

 

 Registračný formulár čitateľa 

Prítomní odporučili: 

 Používať predložený registračný formulár čitateľa ako záväzný. 

 Používať heslo typu: dátum narodenia+priezvisko, meno – aj keď sa nevylučuje používanie ináč 

vytvorených hesiel. Odporúča sa v hesle nepoužívať diakritiku. 

 Podpole  \l  v poli  100 používať  pre kód lokácie knižnice (s cieľom odlíšiť vo Vyhľadávaní  toho istého 

čitateľa zaregistrovaného v rôznych knižniciach 

  Okrem toho však požadujú: 

 Preložiť  do slovenčiny údaje v poli fixnej dĺžky  007 a zjednotiť sa pri ich používaní. 
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 Zjednotiť  kódy blokov a kódy pokút. 

 Podať inštrukcie pre používanie poľa fixnej dĺžky 008 

 Doriešiť registráciu čitateľa so splnomocnením. 

 Doriešiť registráciu organizácie (MVS). 

 Prítomní boli upozornení na zákaz editovania registračných formulárov čitateľov iných knižníc. 

 

 Prihláška čitateľa 

Prítomní považujú tlačivo prihlášky čitateľa tlačené zo systému Virtua za postačujúce a netrvajú na 

evidenčnom lístku. Zabezpečenie softvéru pre tlač evidenčných lístkov preto nie je potrebné. 

 

g) Štatistika 

Prítomní odporučili: 

1. Poskytnúť  pokyny pre štatistiku výpožičiek v InfoStation. 

 

Závery: 

 Pre všetkých členov pracovnej skupiny: 

 zabezpečiť používanie  pripojeného registračného formulára čitateľa a plnenie odporúčaní a záverov 

prijatých na  tejto pracovnej porade 

 poslať do SNK  (na adresu:  janovska@snk.sk) podklady pre určenie sociálneho statusu čitateľa 

 poslať do SNK podklady pre správy a bloky čitateľov 

 poslať do SNK prefixy čiarových kódov čitateľov 

 poslať do SNK typy požadovaných štatistík 

 

 Pre SNK: 

 zabezpečiť zjednotenie pojmov súvisiacich s výpožičným procesom v klientovi Virtua a Chameleon iPortal 

 zabezpečiť vystavenie prefixov čiarových kódov v Dokumentoch systému Virtua na stránke www.kis3g.sk 

 zabezpečiť rozšírenie tried exemplárov podľa požiadaviek členov pracovnej skupiny 

 zabezpečiť zjednotenie kódov blokov a kódov pokút 

 poslať pokyny pre štatistiky výpožičiek 

 podľa požiadaviek urobiť štatistiky čitateľov  

 doriešiť dátum zrušenia čitateľa (pole 042) 

 

 Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave 

 poslať informácie o používaní bezkontaktných jednočipových kariet MIF ARE MFI S70 a o príslušných 

snímačoch. 

mailto:janovska@snk.sk
http://www.kis3g.sk/
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 Pre Hornozemplíínku knižnicu vo Vranove n/Topľou 

 odskúšať indikátory v poli 500 a informovať o tom všetkých členov pracovnej skupiny 

 

Úlohy vyplývajúce zo záverov treba splniť do 19.12.2005. 

Zapísala: Dr. Darina Janovská (janovska@snk.sk) 

 

Prílohy: 

 PS5 Výpožičky a MVS (prezentácia) 

 Registračný formulár čitateľa 

 Prihláška čitateľa 

 

mailto:janovska@snk.sk

