
Zápisnica z revízie knižničného fondu 
 

 

Na základe príkazu riaditeľa Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine zo dňa 2.11.2015 

sa v zmysle § 13  ods. 3 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene 

a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov 

uskutočnila riadna revízia knižničného fondu v čase od 9.11.2015 do 21.12.2015 

 

Na základe vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii 

knižničného fondu v knižniciach menoval riaditeľ školy trojčlennú komisiu v zložení: 

- Mgr. Adriana Šterdasová, predseda revíznej komisie, 

- Mgr. Mária Šebáková, člen revíznej komisie, 

- Mgr. Jana Janíková, člen revíznej komisie.  

 

Použité základné a pomocné evidencie: 

- prírastkový zoznam, 

- zoznam úbytkov, 

- evidencia výpožičiek, 

- zoznam kníh na knihárskom spracovaní. 

 

Technika revízie: 

Každá revidovaná knižničná jednotka bola porovnaná so záznamom v prírastkovom zozname. 

Neprítomnosť knižničných dokumentov sa overovala v evidencii výpožičiek a zozname kníh 

na knihárskom spracovaní. 

 

Rozsah revízie: 

Revízna komisia zrevidovala 11 082 knižničných jednotiek (knižničné jednotky 

s prírastkovými číslami 1 po 11 747. 

 

Zistené skutočnosti: 

Z revidovaných 11 082 knižničných jednotiek bolo počas revízie prítomných v knižničnom 

fonde 10 759. V evidencii výpožičiek bolo evidovaných 323 knižničných jednotiek.  

Revízna komisia konštatuje, že základná majetkoprávna evidencia knižničného fondu je 

vedená v súlade s platnými predpismi a nevykazuje žiadne nedostatky. Pomocné evidencie sú 

takisto vedené v zmysle príslušných predpisov. 

Fyzický stav knižničného fondu vykazuje určitú opotrebovanosť, poškodenie,  nadbytočnosť a 

zastaranosť, preto revízna komisia navrhuje časť knižničného fondu vyradiť z dôvodu 

opotrebovanosti, nadbytočnosti a zastaranosti (príloha). 

 

Návrhy na opatrenia: 

Revízna komisia na základe zistených skutočností navrhuje: 

- z dôvodu opotrebovanosti, poškodenia, nadbytočnosti a zastaranosti knižničných 

jednotiek navrhuje revízna komisia okamžite vyradiť 121 knižničných jednotiek, ktoré 

sú uvedené v prílohe. 

 

 

 

v Pružine dňa 21.12.2015 



 

Členovia revíznej komisie: 

 

Mgr. Adriana Šterdasová, predseda revíznej komisie          ............................................. 

        podpis 

 

Mgr. Mária Šebáková, člen revíznej komisie                      ............................................ 

               podpis 

 

Mgr. Jana Janíková, člen revíznej komisie                           ............................................ 

        podpis 

 


