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PROJEKT - VEREJNÝ INTERNET PRE KNIŽNICE 
 
 
 

Verejný internet v knižniciach SR - je projekt, ktorý je financovaný zo zdrojov 
štrukturálnych fondov, opatrenia 3.2 "Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre 
verejný sektor operačného programu Základná infraštruktúra". Projekt je v súlade so 
Stratégiou informatizácie spoločnosti schválenou uznesením vlády SR č. 43/2004. 
Napĺňa hlavne nasledovné ciele: koordinované, koncepčné, a teda efektívne 
vynakladanie verejných financií do procesu informatizácie spoločnosti a budovanie 
vedomostného kapitálu a konkurencieschopnosti obyvateľstva. Napĺňa tiež 
strategické ciele v oblasti informačno-komunikačnej infraštruktúry, hlavne cieľ vytvoriť 
informačno-komunikačnú infraštruktúru zodpovedajúcu úrovni štátov Európskej únie 
dostupnú pre všetkých občanov a podnikateľské subjekty; na to je okrem iného 
potrebné vybudovať vo verejných a vedeckých knižniciach verejne prístupné 
pracoviská umožňujúce slobodný a lacný prístup k informáciám všetkým 
demografickým skupinám občanov. Projekt napĺňa akčné plány k Stratégií 
informatizácie spoločnosti, v ktorých je zahrnutá elektronizácia knižníc ako ťažisková 
úloha rezortu kultúry v oblasti informatizácie. 
Projekt je v súlade s Programom elektronizácie knižníc schváleným uznesením vlády 
SR č. 801/2002 a v súlade s Akčným plánom pre oblasť Informačná spoločnosť 
schváleným uznesením vlády SR č. 557/2005, ktorý je súčasťou súboru akčných 
plánov vypracovaných na základe Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 schváleným uznesením vlády SR č. 140/2005. 
 
ÚČASTNÍCI PROJEKTU 
 
* Koordinátor prípravy projektu - Ministerstvo kultúry SR, Odbor štrukturálnych 
fondov a finančných nástrojov, sekcia stratégie a medzinárodných vzťahov 
*  Spoluautori - Slovenská národná knižnica, Slovenská chemická knižnica 
* Ďalej sa na príprave spolupodieľali - Odbor múzeí, galérií a knižníc sekcie 
kultúrneho dedičstva MK SR, odbor informatiky sekcie ekonomiky MK SR, 
Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc 
 
HNKPD A PROJEKT 
 
Hornonitrianska knižnica Prievidza spustila projekt oficiálne od 14. septembra 2007. 
Internet je prístupný pre širokú verejnosť v čase otváracích hodín a to od 08.00 - 
17.00 h cez pracovný týždeň a v čase od 8.00 - 12.00 h v sobotu, na Oddelení 
Odbornej a regionálnej literatúry, Košovská cesta 9, Prievidza. 
 
* Technická špecifikácia a pravidlá používania, bezpečnosť: 
• Občan sa musí preukázať platným dokladom. Platné doklady, ktoré budú uznané 
sú: občiansky 
preukaz (OP), vodičský preukaz (VP), pas. 
• Pred využívaním Internet-u je povinný požiadať pracovníka HNKPD, ktorý mu 
vystaví „Internetovú 
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kartu“ k príslušnému PC. Samozrejmosťou je preukázanie sa jedným z platných 
dokladov uvedených vyššie. 
• Internet je poskytovaný zdarma! 
• Cena za vytlačenie dokumentu formátu A4 je stanovená podľa aktuálneho cenníka. 
Tlač je možná len na laserovej tlačiarni k tomu určenej. Maximálne sa môže vytlačiť 
20 strán jedného dokumentu. 
• Prosíme záujemcov využívajúcich službu, aby do PC neinštalovali software z 
externých zdrojov a ani z Internetu. Internet slúži výlučne pre študijné účely a 
vyhľadávanie informácií. Počítače sú optimálne vybavené softwarom vzhľadom na 
svoje hardwarové možnosti. Obsahujú základnú výbavu pre prácu s dokumentmi 
bežných typov ako sú: *.doc, *.xls, *.html a obrazové formáty *.JPG, *.BMP, 
*.PCX a pod. 
• Ako Internetový browser bol zvolený program Mozila Firefox 2 v slovenskej 
lokalizácii, s plnou podporou prvkov FLASH a JAVA. 
• Ukladanie dát je možné na FLASH USB Key. Iné média nie sú podporované. 
• Každý návštevník, ktorý ukončí prácu s Internetom je povinný vrátiť Internetovú 
kartu a uhradiť požadovanú sumu v prípade, že si dokumenty z internetu vytlačil. 
 
BEZPEČNOSŤ 
 
• Internetová a sieťová komunikácia je monitorovaná a sú o nej vedené záznamy. 
Preto HNKPD neodporúča používateľom využívať Internet na služby elektronického 
bankovníctva a ani na iné aktivity pri ktorých je vyžadovaná súkromná autorizácia 
používateľa. HNKPD nenesie zodpovednosť za škody duševné alebo fyzické. Pokiaľ 
HNKPD zistí, že občan ako používateľ porušil pravidlá používania Internetu na 
mieste, takýto používateľ bude z knižnice vykázaný. Podrobnosti ostatných 
bezpečnostných ustanovení sú uvedené v dodatku knižničného a výpožičného 
poriadku. 
 
HARDWARE A SOFTWARE PRACOVISKA 
 
Pracovisko je dimenzované pre ôsmych používateľov. Technické riešenie 
predstavuje tzv. "tenkých klientov" SunRay od SUN Microsystems. Jedná sa o 
terminály, ktorých softwarová výbava je závislá od konfigurácie servera. Klient 
umožňuje download dát z internetu na kľúče USB (formátovaný systémom FAT, 
FAT16 a FAT32), je vybavený aj čítačkou kariet SMART Card Reader. Dokumenty z 
internetu je možné vytlačiť na laserovej tlačiarni (monochromatická). Softwarovú 
výbavu zahrňujú aplikácie pre prehliadanie www stránok, bežných typov dokumentov 
a multimédií. Dodatočná inštalácia softwaru alebo plugin modulov nie je možná. Ako 
OS bol zvolený SOLARIS - na báze LINUX-u a UNIX-u. 
 
* Prihlásenie používateľa: pred samotným prehliadaním stránok je nutné prihlásiť 
sa do klienta. Postup prihlasovania je jednoduchý, stačí zadať Login (prihlasovacie 
meno) a Heslo. Login pre prihlásenie je citatel*, kde * je číslo klienta. Napríklad: 
klient číslo 1 má login: citatel1. Heslo je rovnaké ako login čiže v tomto prípade 
citatel1. Diakritika pri prihlásení sa nepoužíva. Každý Login a Heslo je možné použiť 
len na jednom terminály v jednom čase. Na každom terminály je zreteľne vyznačené 
prihlasovacie meno a heslo. 
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* Softwarová výbava a doplnky: softwarovú výbavu tvorí tabuľkový procesor, 
textový procesor, prehliadač webových stránok, program na prehliadanie 
prezentácie, doplnkové utility. Tlač dokumentov z internetu je spoplatnená. Tlačiareň 
je predvolená automaticky, nie je potrebné nič konfigurovať. Pre podrobnosti ako 
pracovať s dokumentmi a výbavou pracoviska klikni na túto adresu: 
http://www.hnkpd.sk/buxus/docs//Dokuments/INK07.pdf 
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