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I. ÚVOD 

 

     Považská knižnica v Považskej Bystrici je príspevková organizácia zriadená Trenčianskym 

samosprávnym krajom na základe Zriaďovacej listiny rozhodnutím č.1/2002 v Trenčíne zo dňa 1. 4. 

2002. Zastupiteľstvom TSK bol Uznesením číslo 274/2007 zo dňa 27. 6. 2007 schválený jej 

dodatok ev. č. : TSK/1007/03330-2 a úplné znenie na: Považská knižnica v Považskej Bystrici 

so sídlom Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica. 

Považská knižnica v  Považskej Bystrici plní funkciu regionálnej knižnice, je metodickým a 

koordinačným centrom pre územné celky okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Je inštitúciou 

kultúrnou, informačnou a vzdelávacou s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Plní tiež funkciu  mestskej  knižnice s dvomi pobočkami.  

Finančné vzťahy sú dané zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 

Hlavné úlohy Považskej knižnice v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2016 vyplývali  z 

dlhodobej koncepcie úloh a rozvoja knižníc na Slovensku, Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, 

Zákona o slobodnom prístupe k informáciam č. 211/2000 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ďalších platných legislatívnych noriem vydaných zriaďovateľom. 

PK zabezpečovala plnenie úloh pri poskytovaní komplexných knižnično-informačných služieb, na 

úseku metodickej, regionálnej, bibliografickej a edičnej činnosti. V roku 2016 sme podľa Plánu 

činnosti, pripravili a  realizovali kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity mestského i regionálneho 

charakteru. Pri ich organizovaní sme spolupracovali s kultúrnymi a  spoločenskými organizáciami 

v meste, organizáciami s regionálnou pôsobnosťou Považským osvetovým strediskom v Považskej 

Bystrici, Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici, s Mestom Považská Bystrica, Obvodným 

úradom mesta Pov.Bystrica, základnými, strednými a materskými školami, výtvarnou a hudobnou 

ZUŠ, Jednotou dôchodcov, Špeciálnou školou internátnou v Považskej Bystrici a tiež so 

Slavistickým ústavnom SAV (s Doc.Mgr. Katarínou Žeňuchovou, PhD.) 
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II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

 

Riadenie knižnice 

Riadiaca činnosť bola v roku 2016 realizovaná : 

 Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 Nariadeniami a smernicami zriaďovateľa (TSK) 

 Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 schváleným Organizačným poriadkom  - platným od 1.10.2015 

 schválenou Organizačnou štruktúrou – platnou od 1.10.2015 

 každodenným osobným kontaktom riaditeľky so zamestnancami knižnice 

 internými písomnými nariadeniami 

 poradami vedenia a všetkých zamestnancov   

 

Zameraná bola na :  

 PK mala na rok 2016 schválený rozpočet k 1.1.2016 rozpisom rozpočtu č.70/812/1/206  

 v priebehu roka 2016 bolo schválených 6 zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami, 

čerpanie rozpočtu bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 vrátane jeho 

zmien 

 vyraďovanie literatúry duplicitnej, obsahovo zastaranej a poškodenej 

 inventarizáciu majetku a vyradenie zastaraného a opotrebovaného inventára PK 

 prípravu a realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky – odsúhlasovanie pohľadávok, 

záväzkov a N a V prostredníctvom systému CKS 

 doplnenie analytických účtov – prispôsobenie účtovnej evidencie požiadaviek zriaďovateľa 

 riešenie problémov vzniknutých počas prevádzky 

 

Pri prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností postupujeme v súlade so Zákonom č.152/1998 Z.z. 

o sťažnostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Smernice č. 4/2015 

o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní 

protispoločenskej činnosti v podmienkach TSK, v súlade s § 11 ods. 8. Zák.č.307/2014 Z.z. 

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, sme v roku 2016 neevidovali žiadne sťažnosti. Podnety 

a pripomienky zo strany  čitateľov sme riešili v rámci kompetencií knižnice. 
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Ťažiskové úlohy 

Pri plnení hlavných ukazovateľov činnosti (výpožičky, registrovaní používatelia, návštevníci) sme 

dbali na profiláciu používateľov služieb knižnice pri doplňovaní novej odbornej literatúry 

zohľadňovaním priemyselného a sociálneho rozvoja regiónu, potrieb študujúcej mládeže, 

študujúcich popri zamestnaní, absolventov rekvalifikácií a seniorov v univerzitách tretieho veku. 

Našim úsilím, pri získavaní nových používateľov, bolo vytvoriť záujem o služby knižnice u 

všetkých vekových kategórií aj realizáciou rôzneho spektra foriem kolektívnych podujatí, vrátane 

vzdelávacích a odborných prednášok, seminárov. Dôraz sme kládli na prácu s deťmi predškolského 

a školského veku, prebúdzaním prirodzených potrieb čítať knihy. Pre čítanosť, ako takú, má táto 

činnosť priaznivý účinok. Jednak pre návyk jedincov vyhľadávať knižnicu v priebehu ich života 

a tiež priaznivé výsledky vo vedomostiach, poznaní v škole. 

Všetky pracoviská pokračovali v ochrane knižného fondu lepením ochranných kódov a obaľovaním 

kníh do ochrannej fólie. Plynulosť výpožičných služieb, efektívnosť, presnosť a pružnosť služieb 

nám v oddelení odbornej literatúry napomáha zabezpečovať RFID technológia. V tejto súvislosti je 

treba opäť pripomenúť a dodať nevyhnutnosť umožnenia odčlenenia KIS Clavius Považskej 

knižnice zabezpečením samostatného serveru, ktorý sa musí nachádzať v lokálnej sieti PK, alebo 

Upgrade operačného systému Windows server 2003 na novšiu verziu. Systém KIS Clavius, 

prevádzkovaný na serveroch TSK, kam sa pripájame RDP klientom, nie je schopný rozpoznať 

čítačku RFID, preto nie je možné využívanie tejto technológie v plnej miere. 

V rámci edičnej činnosti, jednotlivé pracoviská PK v priebehu roka, vydali rôzne informačné, 

bibliografické letáky. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia Považská knižnica v Považskej 

Bystrici sme priebežne uverejňovali v Pláne podujatí na jednotlivé mesiace na web stránke PK, 

Mesta Považská Bystrica, Infolibe, sociálnych sieťach, ako i v printových a obrazových médiách 

a tiež tieto podklady sme zasielali k zverejneniu svojmu zriaďovateľovi TSK Trenčín. 

Pre rok 2016 PK vypracovala 2 projekty, ktoré boli schválené a aj zrealizované: 

Projekty zamerané na nákup knižného fondu 

MK SR Dotácie 2016 

„Akvizícia knižničného fondu 2016“ podaný na FPU pod kódom žiadosti 16-613-03573. Žiadali 

sme 14.250,00 €;  pridelených bolo 7.100,00 € + povinná spoluúčasť PK PB bola 5 % (374,00 €). 

Projekt MsÚ Považská Bystrica 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“ podaný na MsÚ v Považskej Bystrici, kde PK 

v PB žiadala sumu 1.500,00 €. Získali sme 600,00 € so spoluúčasťou 600,00 € (na dotácie z MsÚ 

bola povinná 50% spoluúčasť). 

Spolufinacovanie PK  bolo 387,38 € v projekte podanom na FPU a 604,89 € v projekte podanom na 

MsÚ PB. 

Vyúčtovanie projektu MsÚ bolo osobne odovzdané na  MsÚ Pov.Bystrica v novembri 2016 a 

vyúčtovanie projektu FPU bude odoslané podľa pokynov v zmluve s FPU. 

Úlohy vyplývajúce z nadobecných funkcií 
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 zabezpečovali sme program štátnych štatistických zisťovaní o činnosti knižníc v regióne 

podľa § 18 Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 plnili sme úlohy na úseku koordinácie knižničných aktivít ako aj úlohy v rámci metodickej, 

bibliografickej a edičnej činnosti  pre knižnice regiónu 

 v rámci plnenia nadobecných funkcií sme aktívne spolupracovali s obecnými úradmi 

stagnujúcich knižníc, v snahe  zabezpečiť ich funkčnosť 

 zabezpečovali sme metodickú pomoc pri nákupe nových kníh pre obecné knižnice, ale 

poskytli sme aj napr. duplicitné knihy z fondu PK a darov  pre obecné knižnice 

 poskytovali sme odbornú pomoc pri automatizácii knižníc s profesionálnymi zamestnancami 

a pri riešení aktuálnych problémov v činnosti verejných knižníc a postupnej automatizácií 

obecných knižníc 

 

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia, veku a vzdelania: 

Stav zamestnancov k 31.12.2016 : 25 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov – fyzicky  24,48 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov – prepočítaný: 23,78 

PK má vo svojej organizačnej štruktúre 26 pracovných  miest. 

K 31.12.2016 mala PK jedno neobsadené pracovné miesto - čiastočne výkon metodika, toto miesto 

bude v riešení v 2017 (ukončenie VŠ denné štúdium –slov.jazyk a etika)  

 

                        Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12. 2016 

riaditeľ   (poverený riadením) 1 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové 5   (ekonóm 1,  PAM 1,             

organizačno-prevádzkový pracovník 1,   

údržbár- kurič 1,  upratovačka 1 ) 

Útvar riaditeľa 2    (správca siete 1, akvizícia 1 ) 

Oddelenie knižnično – informačných služieb 17   (vedúca služieb 1, odborní 

knihovnícki zamestnanci 16) 

Spolu 25 

 

 

Rozdelenie zamestnancov podľa úrovne vzdelania: 

VŠ  II. st. 9 

VŠ I. st. 1 

ÚSO 14 

SO 1 

 



 

5 

 

Priemerný vek zamestnancov 45,5 rokov 

Priemerná mzda 712,20 € 

 

 Funkcia Rok 

narodeni

a 

Vzdelanie 

 Riaditeľ 1973 VŠ II.stupeň 

 Ekonóm-ved.odd. 1965 VŠ II.stupeň 

 Mzdy, personalistika 1963 VŠ II.stupeň 

Ukonč. PP 30.11.2016 Údržbár,kurič 1955 SO 

 Upratovačka/ZŤP 1967 SO 

 Akvizícia 1962 ÚSO 

 Reg.bibliografia 1957 ÚSO 

 Reg.bibliografia/MD 1986 VŠ  II.stupeň 

 Správca siete 1983 VŠ  II.stupeň 

 Knihovník-ved.služieb 1956 ÚSO 

 Knihovník 1961 ÚSO 

 Knihovník 1956 ÚSO 

 Knihovník 1959 ÚSO 

 Knihovník 1988 VŠ   I.stupeň 

 Knihovník   1972 ÚSO 

 Knihovník 1970 ÚSO 

 Knihovník 1958 ÚSO 

 Knihovník 1961 ÚSO 

 Knihovník 1964 ÚSO 

 Knihovník 1955 ÚSO 

 Knihovník 1985 VŠ   II.stupeň 

 Knihovník 1985 VŠ   II.stupeň 

 Knihovník  1990 VŠ   II.stupeň 

 Org. prevádzkový prac. 1969 ÚSO 

 Knihovník 1989 VŠ   II.stupeň 

PP od 1.12.2016 Údržbár/kurič 1973 ÚSO 

PP od 20.9.do 30.11.2016                Knihovník   1986 VŠ   II.stupeň 

PP od 15.6.do 31.8.2016                  Upratovačka/výpomoc                 1977 ÚSO 
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III. HLAVNÉ UKAZOVATELE  ČINNOSTI 

Knižničný fond - získavanie,  spracovanie  a ochrana  knižného  fondu 

Knižničný fond  k   31. 12. 2016  predstavuje  83 303  kj  (čo je o 404  knižničných jednotiek viac 

ako bolo v r. 2015  k tomuto dátumu).  

 

Rozdelenie  knižničného  fondu  predstavuje  náučná literatúra v počte  23 755 zväzkov (28,52%), 

ďalej je to krásna literatúra  v počte  43 367 zväzkov (52,06%), náučná literatúra  pre deti a mládež  

3 881 zväzkov (4,66 %),  krásna literatúra pre deti a mládež 12 300 zväzkov (14,76%). V KF sú 

zarátané aj špeciálne dokumenty (AV médiá, el. zdroje, hudobniny), ktoré  tvoria  4 054 ks. 

 

Rozdelenie špeciálnych dokumentov: náučná  lit.                         2 759 ks 

        krásná   lit.                           639 ks 

                                                                       náučná pre deti a ml.                      25 ks 

krásna  pre deti a ml.                631 ks 

                                                                                                  4 054 ks 

 

Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2016 predstavuje  2 973 zväzkov knižničných jednotiek 

(z toho 37 zväzkov sú špeciálne dokumenty) s celkovým nákladom  16.291,28 €.  

To je oproti  roku  2015 o 416 knižničných zväzkov viac.   

   

Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK  bolo zakúpených  1 103 zväzkov v hodnote  8.307,28 EUR. 

 

 

Knižničné  jednotky získané do PK  za rok 2016: 

 

Nákup - vlastné príjmy  231 zv.   1.711,12 €        

TSK 742 zv.   5.603,89 € 

Spoluúčasť k dot. MsÚ PB   72 zv.      604,89 € 

Spoluúčasť k dot. MK SR   58 zv.      387,38 € 

Spolu : 1 103 zv.   8.307,28 € 

 

Nákup za príspevky:    

dot. 

FPU(+KP) 

  923 zv.      7.384,00 € 

dot. MsÚ PB   95 zv.        600,00 € 

spolu 1 018 zv.     7 984,00 €  

 

Nákup spolu : 2 121 zväzkov v celkovej sume  16.291,28 € 

 

Bezplatne získané knihy 

dar od čitateľov 838 zv.           6.432,98 €    
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náhrada za stratené knihy                            14 zv.           123,20 € 

spolu 852 zv. 6.556,18 € 

         

Prírastok do KF Považskej knižnice predstavuje 2 973 zväzkov kníh.  

 

 

Rozdelenie  získaných knižničných  jednotiek 
 

 

Rozdelenie  knižničných  jednotiek 

odborná  literatúra   838 zv. 

krásna  literatúra                                     1 321 zv. 

odborná  pre deti a ml.                                    6 zv. 

krásna   pre  deti a ml.                              711 zv. 

špeciálne  dokumenty (AV,EZ,Hu)     37 zv 

spolu 2 973 zv. 

 

V novembri sa pracovníčky PK zúčastnili knižného veľtrhu „Bibliotéka“ v Bratislave.      

Nakúpili sme okrem beletrie a literatúry pre mládež knihy,  ktoré  boli počas roka čitateľmi najviac 

žiadané, literatúru do náučného oddelenia (právo, filozofia, dejiny, manažment, literárna veda, 

výtvarné umenie). Bolo kúpených 148 zväzkov v hodnote 1.011,68 €.              

 

Svojou činnosťou sme sa kontinuálne podieľali na tvorbe súborného katalógu. V programe 

CLAVIUS je  v ponuke pracovný katalóg kníh, brožúr, AV médií,  hudobnín a elektronických 

zdrojov. Každý dokument je spracovaný v konkrétnom katalógu -  module.               

Z dôvodu spoločného serveru knižníc v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja máme  

povinnosť čistenia spoločnej databázy (slovníky autorít). Databáza bola rozdelená medzi tri 

knižnice. Naša knižnica čistí abecedu od písmena Š po Z (duplicity, nesprávne zápisy). 

    

Knižnica má po celý rok v prevádzke aj burzu vyradených kníh. Peniaze získané predajom týchto 

kníh sa použijú vždy na nákup novej literatúry.     

         

Najvýhodnejším spôsobom doplňovania KF je kúpa, dá sa plánovať, kontrolovať, umožňuje   

dodržiavať profiláciu fondu. Jednou z foriem akvizície sú aj dary. Sú najmenej predvídateľným    

a ovládateľným  akvizičným zdrojom, napriek tomu najmä v minulosti zohrávali významnú úlohu   

pri vzniku knižníc a rozvíjaní ich fondov. 

Každý rok sa usilujeme získavať finančné prostriedky aj formou  projektov, čo sa nám  aj darí.      

 

Úbytky z aktívneho knižného fondu v roku 2016 predstavujú literatúru poškodenú, zastaranú, 

duplicitnú a stratenú. Spolu bolo vyradených 2 569 zväzkov knižničných jednotiek v celkovej 

hodnote  5.012,82 €.     

 

Rozdelenie vyradenej literatúry:          
 

 náučná  literatúra                         674 zv.     

 krásna literatúry                        1 486 zv. 



 

8 

 

 náučná lit. pre deti a ml.                97 zv. 

 krásna lit. pre deti a ml.               312 zv. 

________________________________         

                                                       spolu:                                        2 569 zv. 

 

Na rok 2016 boli spracované 2 projekty  na nákup knižného fondu. Knižnica požiadala o dotáciu 

Fond na podporu umenia a MsÚ Považská Bystrica. Oba projekty boli úspešné. 

 

Projekt  FPU: 

„Akvizícia knižničného fondu 2016“, číslo žiadosti: 16-613-03573,  žiadali sme 14. 250,00 €;  

pridelených bolo 7.100,00 € + povinná spoluúčasť PK PB bola 5 % (374,00 €). 

 

Projekt MsÚ Pov. Bystrica: 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“ , žiadali sme 1.500,00 €. Získali sme 600,00 € so 

spoluúčasťou 600,00 € (na dotácie z MsÚ bola povinná 50% spoluúčasť). 

 

Spolufinacovanie PK  bolo 387,38 € pri projekte podanom na FPU a 604,89 € pri  projekte 

podanom na MsÚ Pov.Bystrica. 

 

Vyúčtovanie projektu MsÚ bolo osobne odovzdané na  MsÚ Pov. Bystrica v novembri 2016 a 

vyúčtovanie projektu FPU bude odoslané podľa pokynov, uvedených v zmluve. 

 

Aj v roku 2016 pokračovala práca akvizičnej komisie. Pracovisko akvizície naďalej poskytuje 

metodickú pomoc pri spracovávaní kníh knižniciam v okresoch Ilava, Púchov a Pov. Bystrica. 

 

Knižničné  jednotky sme získavali od distribútorov  a predajcov kníh v zmysle Zákona č.343/2015 

Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  so zľavou od 10 

do 40 %.  

Ochrana fondov je proti poškodeniu zabezpečená  obaľovaním kníh do fólie, ďalej sú  knižničné 

jednotky očipované proti odcudzeniu. 

Pri spracovávaní  knižničných jednotiek je využívaný automatizovaný knižnično–informačný 

systém CLAVIUS (evidencia),  katalogizácia (spracovanie) a revízia.  

Riadime sme sa Vyhláškou MK SR o evidencii, vyraďovaní a revízii KF. 

 

Knižnično-informačné služby 

 

Považská knižnica plynulo, aj v tomto roku, pokračovala v rozvíjaní  úsilia vo svojej hlavnej 

činnosti, zabezpečovaním hodnotných výsledkov knižnično-informačných služieb. Našou prioritou 

bolo poskytovať pružne a kvalitne knižnično-informačné služby vrátane konzultačných a 

bibliografických služieb používateľom knižnice i širokej verejnosti. Vytvárali sme v rámci reálnych 

možností PK čitateľom a návštevníkom priestor pre štúdium a  trávenie voľného času v knižnici.  

Zvýšenú pozornosť sme venovali zaregistrovaným čitateľom formu individuálneho prístupu. 

Kontakt a prácu s čitateľom z roka na rok rozširujeme aj na internetovú stránku knižnice a sociálne 

siete a portály organizácií, s ktorými spolupracujeme. Záujemcovia tak majú k dispozícii i tento 

zdroj informácií o poskytovaných službách a aktivitách knižnice. V priebehu roka jednotlivé 

oddelenia  služieb PK, vrátane  pobočiek, pripravili 155 aktuálnych  násteniek a výstaviek.  
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Knižné tituly, ktoré sa nenachádzajú vo fonde PK zabezpečuje knižnica čitateľom prostredníctvom 

medziknižničnej a medzinárodnej výpožičnej služby (MVS; MMVS). 

V roku 2016 Považská knižnica vybavila 504 MVS z iných knižníc a 9 MVS iným knižniciam 

a 940 vybavených rezervácií. 

 

Cieľavedomou individuálnou prácou PK prispievame k rozvoju čitateľskej, informačnej, digitálnej 

gramotnosti, zvyšujeme povedomie o poskytovaných službách aj v spolupráci so všetkými 

stupňami škôl. Počas roka 2016 sme zorganizovali informačné výchovy, exkurzie, literárne hodiny, 

zážitkové čítania, dramatizácie a vzdelávacie aktivity pre deti materských a základných škôl podľa 

dohovoru s pedagógmi. Venovali sme sa  stredoškolskej mládeži osvedčenou formou atraktívnych 

literárnych hodín, v ktorých sme približovali študentom i verejnosti autorov krásnej literatúry a ich 

diela, pamätihodnosti regiónu a ďalšie zaujímavosti. 

Pobočky Považskej knižnice v Považskej Bystrici na sídliskách SNP a Rozkvet 

Priestory a knižničný fond slúžia predovšetkým k dispozícii používateľom sídlisk a priľahlých obcí, 

vrátane detských  používateľov. Považská knižnica v Považskej Bystrici s jej dvoma pobočkami na 

sídlisku SNP a Rozkvet v priebehu roka 2016 pripravili početné rôznorodé podujatia pre všetky 

vekové kategórie a taktiež i pre znevýhodnených čitateľov.   

Sídlisko SNP je vzdialené od centra mesta a služby pobočky PK využívajú najmä školy a ostatná 

verejnosť aj z priľahlých obcí. Pobočka knižnice na sídlisku SNP dlhodobo spolupracuje so 

Spojenou školou internátnou, ktorá sa skladá sa z 3 zložiek: Špeciálna základná škola (pod ktorú 

patrí aj novootvorená špeciálna materská škola), Autistická škola a Praktická škola. Na základe 

požiadaviek pedagógov a vychovávateliek knižnica spolupracovala so ŠZŠ - znevýhodnenými 

deťmi navštevujúcimi prípravný ročník a so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré sú 

v internátnej starostlivosti. Na pobočke SNP máme umiestnený aj pasívny fond audiovizuálnych 

dokumentov. Pobočka PK je jediným kultúrnym zariadením na sídlisku SNP. V roku 2016 došlo ku 

presťahovaniu pobočky na sídlisku SNP do nových priestorov na sídlisku SNP - do priestorov VI. 

ZŠ. 

Ďalšia pobočka PK je umiestnená v pivničných priestoroch na sídlisku Rozkvet, slúži ako jediné 

kultúrne zariadenie sídliska. Pre nevyhovujúce priestory tejto pobočky nie je žiaľ možné naplno 

rozvíjať spoluprácu so základnou a materskou školou.  

 

Registrovaní  používatelia  
 

Považská knižnica k 31. 12. 2016  zaregistrovala 2 665 používateľov, z toho bolo detí do 15 rokov 

854 (t.j.celkový počet zaregistrovaných detí bol 854). Študentov bolo zaregistrovaných 514. 

Dospelých 891, dôchodcov 406. Považská knižnica a jej dve pobočky poskytli svoje služby 65 031 

návštevníkom. Počet návštevníkov na podujatiach, organizovaných PK, bol 9 012 (čo predstavuje 

nárast o 842 návštevníkov ako v roku 2015). Služby internetu v priebehu minulého roka využilo 

633 používateľov.  

Prostredníctvom služby Bibliobox čitatelia vrátili v priebehu roka 2016   2 657 zväzkov kníh.  
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Výpožičky  

PK v priebehu roka zrealizovala 225 881 absenčných a prezenčných výpožičiek. V porovnaní 

s rokom 2015 je pokles o 8 557 výpožičiek. 

 

 

Výpožičky absenčné                                rok 2015                          rok 2016             Porovnanie 

v % 

odborná literatúra pre dospelých     50 773 42 803 84,30 

krásna literatúra pre dospelých        69 639 64 495 92,61 

odborná literatúra pre deti                    5 327    4 527 84,98 

krásna literatúra pre deti                  28 474 26 716 93,82 

periodiká 28 893 33 020 114,28 

ostatné dokumenty, hudobniny              657    469 71,38 

 

Výpožičky prezenčné                                

  

rok 2015                          rok 2016            Porovnanie 

v % 

odborná literatúra pre dospelých       3 381 4 196 124,10 

krásna literatúra pre dospelých               97 164 169,07 

odborná literatúra pre deti                    2 070 2 078 100,38 

krásna literatúra pre deti                    2 330 2 285 98,06 

periodiká 41 922 45 125 107,64 

ostatné dokumenty/CD   -      3  

 

Edičná činnosť 

V roku 2016 – ktorý bol zameraný na Rok Svätozára Hurbana VAJANSKÉHO – vypracovala pre 

potreby Považskej knižnice odbornú štúdiu „Odklínanie Vajanského“ literárna vedkyňa Prof. PhDr. 

Eva Fordinálová CSc.  

Štúdiu „Celé stvorenie je zázrak: Prvý Hýbateľ“ vypracovala pracovníčka knižnice Elena 

Kaplanová. 

Oddelenia služieb  Považskej knižnice vypracovali a vydali bibliografický, metodický materiál:  

Jožo Nižnánsky, Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., Karol IV., Druhy zooterapie , Najstaršia história 

Považia – PhDr. Cyril Andrew Hromník, Pavel Traubner, Medailónik Ivana Kraska, Ján Martiš, 

Adolf Kobela, Literárne Blues(nenie), Ján Čaplovič, Roald Dahl, Medailónik Ľuda Ondrejova, Imro 

Weiner-Kráľ, Teodor Križka: Deťom, Odlesk Slova-veniec cti: Teodor Križka, Mária Gáboríková, 

Kalendár výročí regionálnych osobností 2017. 
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Edičná činnosť PK predstavovala za minulý rok  celkový počet 19 titulov z toho v tlačenej forme 18 

titulov a v elektronickej  forme jeden titul.  

 

V oddelení regionálnej bibliografie a odbornej literatúry vypracovali v roku 2016 na požiadanie 60 

rešerší s počtom záznamov 4 035. 

PK poskytla 4 027  registrovaných faktografických informácii a 3 828 elektronických referenčných 

služieb. 

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

Regionálna bibliografia buduje regionálny fond vyhľadávaním, zhromažďovaním, spracovávaním, 

uchovávaním a sprostredkovaním všetkých druhov dokumentov a informácií, vrátane špeciálnych 

tlačí a elektronických zdrojov regionálneho charakteru za okresy Považská Bystrica, Púchov 

a Ilava.  

Budovanie databáz: 

 od marca 2010 budujeme elektronickú článkovú regionálnu databázu v KIS Clavius,  

 budujeme kartotéku regionálnych osobností v lístkovej forme, 

 od r. 2013 budujeme databázu regionálnych osobností a udalostí pod názvom Regio 

v  elektronickej forme, túto prácu vykonávame pribežne, 

 od r. 2015 budujeme databázu špeciálnych dokumentov. 

Excerpcia seriálov: 

Excerpovali sme celkom 90 titulov periodík, z toho 19 regionálnych periodík (18 obecných 

periodík, 1 podnikové noviny) a 71 celoslovenských periodík. 

Počty záznamov:  

V roku 2016 sme do článkovej databázy vložili 2 228 bibliografických záznamov, k 31.12.2016 

regionálna článková databáza obsahovala 38 405 bibliografických záznamov. Do regionálnej 

databázy Regio sme vložili 82 záznamov, celkovo obsahuje 1 160 záznamov regionálnych autorít. 

Do databázy špeciálnych dokumentov sme vložili 123 záznamov, celkovo sa v  tejto databáze 

nachádza 319 bibliografických záznamov. Všetky tri databázy sa priebežne dopĺňajú.  

Uchovávanie periodík:  

Regionálne periodiká uchovávame vo viazanej forme podľa finančných možností, v roku 2016 sme 

dali zviazať Dubnické noviny 2012-2015, My Obzor noviny stredného Považia r. 2015 (č.35-51) a 

r. 2016 (č.1-17), Považskobystrické novinky r. 2015 ( č. 27-52). Nezviazané periodiká uchovávame 

vo fascikloch. 

Fotokópie článkov z celoslovenských periodík archivujeme vo forme albumov podľa roku vydania 

a podľa názvu periodika v abecednom poradí, od roku 1997 budujeme album článkov o Považskej 

knižnici, uchovávame práce zamestnancov knižnice - bibliografické letáky, informačné letáky, 

metodické materiály, bulletiny, seminárne, ročníkové, bakalárske práce našich používateľov 

uchovávame v hrebeňových väzbách a uchovávame elektronické médiá - CD a DVD. 
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Informačná činnosť:  

Záujemcovia o informácie a rešerše sú predovšetkým vysokoškoláci, stredoškoláci, zostavovatelia 

monografií miest a obcí, čitatelia v staršom veku, zaujímajúci sa o históriu nášho mesta a regiónu. 

Poskytli sme 448 faktografických informácii 119 používateľom a 16 elektronických referenčných 

služieb. 

Edičná činnosť regionálnej bibliografie:  

V rámci edičnej činnosti sme v roku 2016 vydali 1 Kalendár výročí regionálnych osobností a 

udalostí v roku 2017,  1 informačný plagát, 3 informačné letáky a 1 bibliografický leták.  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Iná činnosť v rámci knižnice: 

Pripravili sme 5 násteniek na propagáciu regionálnych osobností pri príležitosti ich životných 

jubileí  a 2 prezentácie k podujatiam. 

V regionálnych a mestských novinách sme informovali o nastávajúcich podujatiach, požadované 

informácie našim používateľom sme poskytovali e-mailom aj telefonicky. 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

Považská knižnica k 31.12.2016 pre svojich používateľov i širokú verejnosť pripravila 461 podujatí 

rôzneho druhu. Z toho bolo 77 podujatí informatickej výchovy. K jednotlivý podujatiam určeným 

pre širokú verejnosť Považská knižnica vyhotovila informačné plagáty.   

Považská knižnica pripravila zvlášť 24 podujatí určených pre skupiny znevýhodnených obyvateľov, 

a to seniorom a deťom s rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Celkom na týchto podujatiach 

bolo prítomných 338 účastníkov. Zároveň PK pokračovala vo výmene kníh v bezberiérovej bytovke 

pre zdravotne ťažko postihnutých v Jelšovom. 

Prierez podujatiami Považskej knižnice vrátane pobočky SNP: 

História sa nás dotýka – prezentácia o vile Milchovcov pre seniorov v DSS-Lánska, Pov.Bystrica  

Vznik písma, papiera, knihy pre žiakov SZŠI; Rozprávky od Miroslava Sanigu pre SZŠI 

Povesti pre osoby so zdravotným postihnutím zo združenia VZOSTUP 5 

História sa nás dotýka pre CSS Bystričan, Klub dôchodcov a ZŤP-obyvateľov bytovky Ťapky 

v Jelšovom  

Podujatia poriadané pre SZŠI pobočkou PK SNP  

Spomienka na školu - CSS Bystričan 

Adventné príbehy pre SZŠI (ml) 

Podujatia poriadané pre SZŠI pobočkou PK SNP  

 

Prierez podujatiami Považskej knižnice vrátene jej dvoch pobočiek: 

I. polrok 2016 

Deti vychovávané zvieratami – beseda pri príležitosti 150. výročia nar. R.Kiplinga 

Tvorivá dielňa - súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku 

Deťom od Zdeňka Milera – literárne pásmo                                             

Deti vychovávané zvieratami – beseda o realite a fikcii v dielach: Kniha džunglí od R. Kiplinga  
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Ako divé husi - literárna hodina 

Literárny karneval  pre  deti MŠ 

Karneval rozprávkových postavičiek pre deti MŠ 

Vieš kto píše skvelé knižky? literárne pásmo  

Riekanky, hádanky, básničky, rečňovanky   

Veselé veršíky -  pásmo poézie z tvorby  Ľudmily Podjavorinskej  

Rozprávkové dopoludnie/popoludnie pre deti 

Rozprávka o tom ako sa strom premení na obrázkovú knižku pre MŠ 

Najlepší čitateľ 2015 – slávnostné vyhodnotenie 

O dvoch mravcoch Pobehajcoch  

História sa nás dotýka - prednáška s power point. prezentácoiou 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Rozprávkový svet“ 

Liečebné hladovanie – odborná prednáška RNDr.Valucha,CSc. 

Deň s rozprávkarom Pavlom (Pavol Dobšinský) 

Súťaž o najkrajšiu interpretáciu ľudovej rozprávky 

Čítam, čítaš, čítame - vyhodnotenie najlepšieho čitateľa za rok 2015       

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ilustrátori kníh“ 

Veršíky pre najmenších – literárne pásmo - výber básničiek Ľudmily Podjavorinskej 

Knihy ešte nekončia – beseda o vývoji kníh od najstarších čias, 

Kohútik v agónii, Kniha džunglí, Cesta na mesiac,  

Ako divé husi – literárne hodiny PK v Obecnej knižnici Beluša pre žiakov ZŠ. 

Noc s Andersenom - 11. ročník spiacej noci v knižnici 

Peter Kubica - beseda so spisovateľom a jeho tvorbe    

Účasť na Ekologickom jarmoku – predaj starších opotrebovaných a multiplicitných kníh  

Abeceda zdravia – beseda o zdravom životnom štýle + výstavka knižiek k danej téme  

Ako zachrániť našu Zem – beseda o environmentálnom vzdelávaní o základných zásadách 

správania sa každého jedného z nás (ku Dňu Zeme: 22. 4.) + prehliadka knižiek s touto tematikou 

pre ZŠ – Školský klub detí 

Zážitkové čítanie Olin Kozúbek – O Smrekáčikovi, triesočke a lipovej kolíske pre ZŠ  

Ako môže každý prispieť k ochrane prírody vo svojom okolí beseda k Svetovému dňu životného 

prostredia doplnená výberom ukážok z knižiek: Vtáčik, žltý zobáčik od M. Ďuríčkovej, Víla 

Jazmínka a škriatok Vendelín (Ako spolu zachránili les) od Z. Csontosovej a Ako sa snežienky 

takmer zbláznili (Veselé rozprávky o tom, čo trápi zemeguľu) od P. Stoličného, atď.  pre deti MŠ   

Informatické prípravy pre deti MŠ, ZŠ 

Šibalstvá zajka Uška  

Slávnostné zápisy detí 2. ročníkov do knižnice vrátane pobočiek PK 

Noc literatúry/spisovateľské popoludnie - večer – čítanie úryvkov z kníh   

Tajomné bytosti – zážitkové čítanie o bádaní Miloša Jesenského (45. výr. narodenia) o výskyte 

rôznych nadprirodzených tvorov na Slovensku, ich stvárnenie v literatúre + legendy o nich pre ZŠ – 

Školský klub detí 

Zážitkové čítanie Janko Hraško   

Čítanie s porozumením Rozprávky z ôsmeho svetadielu   

Májová príroda je najkrajšia – literárne pásmo s výberom básničiek, hádaniek a pranostík o tomto 

ročnom období pre deti SŠI (prípravný ročník) 

Ľudová slovesnosť  

Mayovia a Aztékovia  
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Slovenské povesti  

Celé Slovensko číta deťom - čítanie ako zážitok s pani Máriou Gáboríkovou prostredníctvom 

autorského čítania knižky Zvedavé húsky 

Zážitkové čítanie Olin Kozúbek – O Smrekáčikovi, triesočke a lipovej klíske 

Vieš to? (zemepisná súťaž pre deti) 

Stretnutie s Katarínou Tekeľovou - beseda so spisovateľkou a jej knihách 

Tvorivá dielňa Ex Libris - súťaž o najkrajšiu knižnú značku     

Celé Slovensko číta deťom - čítanie deťom sprostredkovávané zaujímavými a významnými ľuďmi 

v meste  

Maj sa škôlka, škola volá – Literárne pásmo o tom, ako sa chystáme do školy a čo musíme vedieť 

a poznať  

Divy Trenčianskeho samosprávneho kraja – Beseda o pamätihodnostiach nášho regiónu + povesti, 

ktoré sa k nim viažu  

Z orechovej škrupinky alebo čo vieš o ľudskom tele  

Bohovia a mýty starých Slovanov  

Štipendiá do celého sveta – informačný seminár v spolupráci so SAIA 

Ovečky v čerešňovom sade – beseda o tvorbe začínajúcich detských autorov  

Tvorba Jána Uličianskeho - beseda pre deti  

Čo sme sa už v škole naučili – literárne pásmo s veršovankami o písmenkách, čísliciach, školských 

predmetoch a pomôckach  pre deti SŠI  

Hurá, leto! - dopoludnie plné veselých prázdninových príbehov  

Podivuhodné príhody siedmich morí a objavitelia zámorských ciest - zážitkové čítanie  

Povesti o slovenských hradoch – prezentácia  

Janko Hraško - beseda  

Najčítanejšie knižky detských slovenských autorov - beseda  

Divy Trenčianského samosprávneho kraja – beseda o pamätihodnostiach nášho regiónu + 

zoznámenie sa s povesťami, ktoré sa k nim viažu  

Celé Slovensko číta deťom - čítanie deťom sprostredkovávané zaujímavými a významnými ľuďmi 

v meste  

Kominárik - súťaž k 70. výročiu narodenia Petra Glocka 

Otvorenie knižnej búdky na sídlisku Lány v spolupráci s Mestom PB  

Bezvláska – prezentácia a čítanie z knihy Gabriely Futovej pre Materské centrum Včielka 

 

Týždeň slovenských knižníc v Považskej knižnici a jej pobočkách SNP a Rozkvet prebiehal v 

dňoch 1.-6.3.2016. Jeho súčasťou boli mimoriadne zľavy v podobe bezplatného používania 

internetu; pre nových, dosiaľ neregistrovaných čitateľov  sme pripravili  bezplatnú registráciu na 

jeden rok; pre zábudlivejších čitateľov bola možnosť vrátenia premeškaných výpožičiek bez 

sankčných poplatkov; po vlaňajšej premiére sa o PK opäť zapojila do knižničných hliadok. 

Knižničné hliadky vyhľadávali čítajúcich ľudí na verejných priestranstvách, tým následne 

odovzdali knižné záložky so zľavou 2,-EUR pri nákupe v partnerskom internetovom kníhkupectve. 

Zároveň dosiaľ neregistrovaní mali možnosť využiť bezplatný zápis. Počas TSK prebiehala v PK  i 

burza vyradených kníh a v tomto čase sme pripravili  tieto podujatia:  

Riekanky, hádanky, básničky, rečňovanky  a rozprávky pre najmenších 

Veselé veršíky - pásmo poézie z tvorby Ľudmily Podjavorinskej + výstavka kníh Ľ.  Podjavorinskej  

/pre prázdninujúce deti/ 
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Rozprávkové dopoludnia/popoludnia pre deti 

Rozprávka o tom ako sa strom premení na obrázkovú knižku  

O dvoch mravcoch Pobehajcoch - rozprávkové dopoludnie venované tvorbe Ruda Morica  + 

výstavka kníh Ruda Morica / pre prázdninujúce deti 

História sa nás dotýka - prednáška s power point. prezentácoiou pre seniorov v DSS  

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,, Rozprávkový svet“ 

Knižničné hliadky – sprievodné podujatie počas Týždňa slovenských knižníc 2016 

Považská knižnica v Považskej Bystrici v meste Pov. Bystrica 

 

Dovedna sme prostredníctvom Knižných hliadok zaznamenali 46 čítajúcich. Z toho bolo 30 

dospelých, 9 študentov a 7 detí. 

 

II. polrok 2016 

Najstaršia história Považia UVAŽUJ o čo ide... O Cusus? O Um! - PhDr. Cyril Andrew 

Hromník./Harmónia súvislostí VI. roč./ Hotel Gino Park Palace****  salónik Gino. 

Hurá prázdniny – tvorivé prázdninové dielne a súťaže pre letný tábor ZŠ  

Prázdninový komix - súťaž pre čitateľov knižnice, ktorý môžu nakresliť komix zo zážitku 

z prázdnin 

Prázdninová paleta – pre najmenšie deti  

Prázdninová šifrovačka – pomocou šifry Duja, Luja a Huja môžu deti vylúštiť prázdninovú hádanku 

Rozprávkové dopoludnie pobočka SNP 

Rozprávkové popoludnie PK PB- pobočka SNP 

„Doplňovačka kníh“ detská súťaž Vojtech Zamarovský (pri príležitosti 15. výr. úmrtia) PK PB- 

pobočka SNP počas celých prázdnin 

Rozprávky uja Klobásu - súťaž pre deti PK PB- pobočka Rozkvet 

Najlepší čitateľ prázdnin - súťaž pre deti Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici - 

Rozkvet  

Program Cooltajner 2016: 

Deň hlavolamov - tematický večer s knižnicou pre deti plný rébusov a spoločenských hier + 

Literárny kvíz pre dospelých, Kaviareň Retro Pov.Bystrica 

Literárne blues(nenie) - vyhodnotenie literárne činných čitateľov + čítanie vybraných príspevkov 

Hudobný program – harfa  

Zvedavé húsky - beseda s autorkou detskej knižky p. Gáborikovou  + čítanie ukážok  

Tvorivé dielne pre deti 

BUBBLE DAY Medzinárodný deň bublín – kanonáda bublín Kaviareň Retro Pov.Bystrica 

Informatická príprava – rozprávanie o knižnici a jej službách - pre žiakov ZŠ Slovenských 

partizánov 

Informatická príprava – rozprávanie o náučných a autorských knižkách  

Staroveká rímska a grécka mytológia: prezentácia o vzniku sveta pre nadané deti  

História sa nás dotýka (prezentácia o budove Považskej knižnice v Považskej Bystrici) v rámci Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva, Kaštieľ Burg Považské Podhradie 2 x prednáška 

Informatická príprava – rozprávanie o náučných a autorských knižkách pre MŠ 

Janko Hraško –  čítanie rozprávky, prezentácia a slovné hry pre deti ZŠ  

Informatická príprava – rozprávanie o náučných a autorských knižkách v knižnici  pre deti z MŠ  

Bezvláska – prezentácia o živote a tvorbe Gabriely Futovej pre deti ZŠ Stred 

Zoznámme sa s knižnicou - informačná výchova pre deti z MŠ  
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Škola je tu - zábavná súťaž pre deti 

Zoznámte sa s ujom Klobásom – beseda o všestrannej osobnosti, Júliusovi Satinskom. (pri 

príležitosti 75. výročia narodenia)  

Pre žiakov ZŠ – Školský klub detí (VI. + VII. ZŠ) 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

Vitajte v knižnici – pobočka SNP 

Literárne hodiny   

Informatická príprava – pre žiakov ZŠ a SŠ 

Rozprávky hory Gimeš - beseda s  autorkou básnickej zbierky Oľgou Podstavekovou–Zigulcovou   

2x pre Zariadenie pre seniorov Lánska a CSS Bystričan 

Návrat do školských lavíc - spomienky na staré knihy Beseda s regionálnym autorom Štefanom 

Melišom  CSS Bystričan 

Maľované čítanie – súťaž v čítaní pre deti 2 ročníka ZŠ Stred Na stope poznania: Stratené 

civilizácie – beseda o civilizáciách, ktoré pomohli odhaliť moderné dôkazy História vzniku 

Považskej knižnice v Považskej Bystrici – beseda o knižnici spojená s exkurziou pre žiakov 5. 

triedy ZŠ 2x 

Charitatívny koncert M. Miškechovej venovaný našim handicapovaným spoluobčanom 

Dobrodružstvá očami Ľuda Ondrejova – literárne pásmo o tom, ako dobrodružné cestopisy 

nestrácajú aktuálnosť + výstavka diel Ľuda Ondrejova (pri príležitosti 115. výročia narodenia) 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP, 7x  

História vzniku Považskej knižnice v Považskej Bystrici – beseda o knižnici spojená s exkurziu  

v rámci regionálnej výchovy pre žiakov 5. triedy ZŠ sv. Augustína 

Problémy bociana Bonifáca - čítanie príbehov o jeseni a sťahovavých vtákoch pre deti z MŠ 

Rozkvet 

Informatická príprava – rozprávanie o náučných a autorských knižkách v knižnici  pre deti z MŠ 

Stred 

Zoznámte sa s knižkou Medardove rozprávky! – zážitkové čítanie o tom, ako sa treba správne 

predstaviť, o známej pranostike (pri príležitosti 80. výročia narodenia spisovateľa Vincenta Šikulu) 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP, 3x pre ZŠ 

Povesti o slovenských hradoch – prezentácia pre žiakov 6. ročníka ZŠ Stred 

Očko špehúň - zážitkové čítanie z knižky Gabriely Futovej pre deti 2. ročníka zo ZŠ Školskej 

KRV alebo kráľovná Viktória – sú medzi nami deti so zriedkavou chorobou krvi -  čítanie 

s porozumením z knihy Daniela Heviera pre žiakov  

Rozprávky z ôsmeho svetadielu – učme deti tolerancii, čítanie s porozumením z knihy Sylvie 

Záhorovej o zdravotne handicapovaných deťoch - pre žiakov  

Na stope poznania: Stratené civilizácie – beseda o civilizáciách, ktoré pomohli odhaliť moderné 

dôkazy pre nadané deti ZŠ Slovenských partizánov 

Informatická príprava – rozprávanie o náučných a autorských knižkách v knižnici   

Prvýkrát v knižnici - informačná výchova pre deti z MŠ Rozkvet 

Bezvláska – učme deti tolerancii , čítanie s porozumením z knihy Gabriely Futovej o onkolgicky 

chorom dievčatku - ZŠ Slovenských partizánov 

,,Poznáš ich? “ - súťaž k 80. výročiu narodenia Ľubomíra Feldeka - Pobočka Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici - Rozkvet  

Knižky sú moje priateľky – informatická výchova – rozdelenie knižiek podľa veku a žánru 

(rozprávkové a náučné) + názorné ukážky správneho zaobchádzania s knižkami, pre deti SŠI 

(prípravný ročník) 
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Pobočka SNP  Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

Na stope poznania: Slávne vynálezy, ktoré zmenili svet – beseda pre nadané deti ZŠ Slov. 

partizánov 

Slávne vynálezy, ktoré zmenili svet – beseda pre nadané deti ZŠ Slov. partizánov 

Rozprávkar Pavol – prezentácia a o Pavlovi Dobšinskom a jeho zberateľskej tvorbe podujatie je 

zamerané na čitateľskú gramotnosť – pre deti 2. a 3. ročníkov ZŠ  

Rozprávky z mravčej chalúpky  - zážitkové čítanie  pre deti z MŠ Rozkvet 

Rozprávka o tom, kto je Analfabeta Negramotná?– čítanie s porozumením pre žiakov 4. triedy ZŠ  

História vzniku Považskej knižnice v Považskej Bystrici – beseda o knižnici spojená s exkurziou 

v rámci regionálnej výchovy pre žiakov 5. triedy ZŠ sv. Augustína 

Rozprávky z ôsmeho svetadielu – čítanie s porozumením z knihy Sylvie Záhorovej pre žiakov 4. 

Triedy ZŠ Slovenských partizánov 

Stonožkine starosti – dopoludnie s básničkami Jany Pavlíkovej pre deti z MŠ Rozkvet 

Láskavé rozprávky – zážitkové čítanie z knihy Braňa Jobusa o víle Agápe a jej múzach pre žiakov 

4. triedy ZŠ Slovenských partizánov 

Rozprávka o tom, kto je Analfabeta Negramotná? – čítanie s porozumením pre žiakov 3. triedy zo 

ZŠ Stred 

Povesti – prezentácia a čítanie povestí od Márie Ďuríčkovej pre 4. ročník ZŠ 2x 

História vzniku Považskej knižnice v Považskej Bystrici – beseda o knižnici spojená s exkurziu pre 

deti 3. a 4. ročníka zo ZŠ Jasenica  

Hlbokomorské rozprávky - čítanie s porozumením z knihy Moniky Kompaníkovej o príhodách ryby 

Bibi a hada Rada žijúcich v Mariánskej priekope pre 4. triedu ZŠ Slovenských partizánov 

Tvorivé nápady sovičky Aničky:  

Hádankový kvíz pre bystré hlavičky  

Maľujeme jesennú prírodu  

Jeseň pani bohatá farbí listy do zlata - vystrihni si záložku  

Vymaľuj si tekvičku na haloweensku pártty-čku  

Spoločenské hry podľa vlastného výberu  

Jozef Ignác Bajza  VI. roč. Harmónia súvislostí s doc. Katarínou Žeňuchovou - 180. výročie úmrtia 

Literatúra fantasy – prezentácia slovenských a svetových spisovateľov literatúry fantasy pre žiakov 

ZŠ Slov. partizánov 5. trieda 

Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša – beseda s regionálnou spisovateľkou Ing. Boženou 

Dobrovičovou – Záriečskou o jej tvorbe i obľúbených knihách pre deti ZŠ  

Krtkovi je zima  - zážitkové čítanie  pre deti z MŠ Rozkvet 

TriDé z 3D - zážitkové čítanie o Vianociach z knižky Lenky Gahérovej 

Na stope poznania – objavitelia a ich objavy Archimedes, Pitagoras, Sklodowska, Newton a Edison 

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc – prezentácia o ľudových zvykoch a poverách 

Vianoce u nás i vo svete – prezentácia o vianočných zvykoch u nás i v okolitých krajinách pre deti 

ZŠ Stred 3 trieda 

Odlesk slova – veniec cti  VI. roč. Harmónia súvislostí s básnikom Teodorom Križkom  

Vianočná besiedka - pásmo vianočných príbehov, kolied a vinšov pre deti z MŠ Rozkvet 

O Vianociach, ktoré nechceli prísť – zážitkové čítanie ukážky Jozefa Ladu pre deti  ZŠ  

Vianočné príbehy z podkrovia – čítanie s porozumením o vianočných zvykoch pre deti  MŠ  

Vianoce u nás i vo svete – prezentácia o vianočných zvykoch u nás i v okolitých krajinách pre deti 

ZŠ  
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Vianoce u nás i vo svete – prezentácia o vianočných zvykoch u nás i v okolitých krajinách pre deti 

ZŠ  

Vianočné príbehy z podkrovia – čítanie s porozumením o vianočných zvykoch pre deti z  

Vyzdobím si stromček – výtvarná súťaž pre deti pob. Rozkvet 

Tvorivé  nápady  knižničnej sovičky Aničky pre šikovné a múdre detičky 

 

PK sa tiež spolupodieľala na spoluorganizovaní a otváraní 11 knižných búdok v meste Považská 

Bystrica, ale aj v prímestských častiach. 

Dlhodobé aktivity PK:  

 pravidelne mesačne sme zabezpečovali donášku kníh pre seniorov a zdravotne ťažko  

postihnutých v bezbariérovej bytovke v časti Jelšové 

 poskytovali sme priestory pre neformálne stretnutia seniorov v knižnici 

 poskytovali sme zvukové knihy pre zrakovo postihnutých, najviac sú zastúpení seniormi – 

bezplatne, PK prevádzkuje pobočku knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

 zabezpečovali sme dennú tlač – denne využívanú seniormi v čitárni PK 

 spoluorganizátorsky sme sa podieľali na celoslovenskej súťaži v prednese ľúbostnej poézie - 

Koyšove Ladce (v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska) a Tatarkovom Plevníku, 

Múzy nás spájajú. 

 

Zamestnanci knižnice sa v priebehu roku zúčastňovali na rôznych vzdelávacích a kultúrnych 

podujatiach, napr.: porady bibliografov,  katalogizátorov a metodikov vo VKMR Trenčín, na Eko-

jarmoku v Považskej Bystrici - predaj vyradenej literatúry, na Dni regionálnej bibliografie 2016 v 

SNK Martin, v SNK v Martine na seminári RDA pravidlá a výklad, na metodickom seminári, na 

seminári o benchmarkingu v SNK Martin, mzdových seminároch, školeniach o finančnej kontrole, 

na školení o ročnej účtovnej závierke v TN, školení ekonómov, VZ SAK v SNK v Martine, na 

kontraktačných dňoch SLOVART v Bratislave, na Bibliotéke v Inchebe v BA, na Knihovníckom 

BARCAMPe v Bratislave, na školeniach automatizácie a spracúvaní výkazov, na školeniach 

funkcionárov SLOVESu v Žiline, na regionálnej porade OZ PK ŠUK v Banskej Bystrici, na školení 

o Zákone o VO, finančných a účtovných školeniach, na školení Katalóg.pravidlá RDA SNK 

v Martine, Ako na web vo Zvolene, metodických návštevách v regióne, na porade riaditeľov 

organizovaným TSK v TN, na besede o Problematike konfliktných a záťažových situácií vo VKMR 

TN, na dni kultúrnych pracovníkov Nimnici „Múzy nás spájajú, na literárnych súťažiach Koyšove 
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Ladce a Tatarkov Plevník, na pracovných stretnutiach a aj na podujatí na Morave s partnerskou 

knižnicou vo Vsetíne.  

Prehľad vzdelávacích podujatí a KVČ sa nachádza na www.kniznicapb.sk, prehľad sme 

zverejňovali aj na portáli Infolib, v denníkoch regionálnej i celoslovenskej tlači. 

 

Elektronizácia a internetizácia knižnice 

Považská knižnica v roku 2016 používala 30 osobných PC. Z toho bolo 5 PC s pripojením na 

internet pre verejnosť. 

V rámci elektronizácie a internetizácie knižnice  sa  aktuálne vykonávala:  

 pravidelná aktualizácia web stránky www.kniznicapb.sk 

 zverejňovanie dokumentov – zmlúv,  podľa Zák.č. 546/2010 Z.z. a nariadenie vlády č. 118/2011  

na web stránke knižnice 

 tvorba propagačných materiálov pozvánok, plagátov, multimediálnych DVD 

 systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch ( KIS Clavius, W-Mzdy, 

BUXUS) 

 správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch ( KIS Clavius, W-Mzdy): 

 zabezpečovanie chodu a údržby Informačných systémov (KIS Clavius, W-Mzdy, BUXUS) 

 preberanie aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného 

programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy počítačov. (testovanie operačných 

systémov Linux, Windows Technical Preview 10, ktoré by zvýšili bezpečnosť prevádzky IS 

KIS CLAVIU, W-Mzdy, BUXUS, voľne šíriteľné antivírové a antispamové programy, rôzne 

testovacie a optimalizačné utility) 

 nákup nového PC do náučného oddelenia pre KIS Clavius 

 výmenu čítačiek čiarového kódu 

 nákup kamery SONY HDR PJ 410B 

Metodická činnosť 

Metodickou činnosťou sme usmerňovali 6 profesionálnych knižníc ( s 2  pobočkami ): 

 1 regionálna knižnica – Považská knižnica v Považskej Bystrici (pobočka SNP a Rozkvet) 

 4 mestské knižnice – MsK Dubnica nad Váhom, MsK Nová Dubnica – MsK Ilava, MsK V. 

Roya Púchov 

 1 obecná knižnica s profesionálnym zamestnancom – Beluša,  

 42 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom -  (s 3 pobočkami)  

 

Realizovali sme 22 metodických návštev a v súvislosti s poradenskou službou pre knižnice regiónu 

sme poskytli osobné, telefonické, aj emailové konzultácie. Metodické návštevy boli zamerané na 

riešenie chodu knižníc, revitalizáciu stagnujúcich knižníc, aj doplnenie knižného fondu z darov 

a duplicitnej literatúry PK.  

http://www.kniznicapb.sk/
http://www.kniznicapb.sk/
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V roku 2016 sme pomohli zriadiť a knižným fondom vybaviť, z darovaných multiplicitných kníh, 

knižnicu cca 100 knihami v spolupráci s Hotelom Gino Park Palace v Orlovom. 

 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK: 

Ukazovatele rok 2015   rok 2016 porovnanie 

v % 

Knižničný fond spolu 82 899 83 303      100,48 

odborná literatúra  pre dospelých 23 560 23 755        100,82 

krásna literatúra pre dospelých 43 529 43 367            99,62 

odborná literatúra pre deti    3 912   3 881               99,20 

krásna literatúra pre deti 11 898 12 300        103,37 

špeciálne dokumenty (z celkového KF)   4 017   4 054            100,92 

Prírastky KF   2 557   2 973         116,26 

z toho kúpou   1 680   2 121          126,25 

Dary a iné      877      852               97,14     

Prostriedky na nákup KF 13 339,19 16 291,28       122,13 

Počet titulov odoberaných periodík      119     114              95,79 

Počet exemplárov odoberaných periodík      152     132             86,84 

Úbytky   1 158   2 569         221,84 

Výpožičky spolu 234 438 225 881          96,34    

z toho knihy 162 591 147 329         90,61 

Periodiká   70 815  78 079           110,25 

ostatné dokumenty     1 032       472            45,73 

Prezenčné výpožičky spolu    50 675  53 851         106,26 

Absenčné výpožičky spolu  183 763 172 030         93,61 

Registrovaní používatelia      3 113   2 665             85,60 

Z toho deti do  15 rokov      1 065      854              80,18 

Počet návštevníkov knižnice   68 910 65 031             94,37 

Vzdel. a kultúrno - spoloč. podujatia         378      461             121,95 

Počet návštevníkov na KVČ      8 170   9 012           110,30 

Počet metodických návštev          37       22                  59,45 

Porady            2          3                       150,00 

Články v  tlači o knižnici           20       23         115,00 

Medziknižn. výpožičná služba         587      513                 87,39 

Poskytnuté bg. a faktogr.informácie       4 497   3 931             87,41 

Rešerše           84        60                                        71,42 

Výpožičky audiovizuálnych dokumentov                 323                               
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ZÁVER 

Považská knižnica v Považskej Bystrici v rámci svojej hlavnej činnosti sprístupňovaním 

knižničného fondu, poskytovaním knižnično-informačných služieb, organizovaním vzdelávacích 

a  kultúrnospoločenských podujatí, v období roku 2016 dosiahla  nasledovné  ukazovatele : 

 stav knižného fondu vzrástol o 404 knižných jednotiek (porovnanie s rokom 2015) 

 prostriedky na nákup KF  predstavovali nárast o 2.952,09 EUR 

 počet registrovaných používateľov sa znížil  o 448 

 počet výpožičiek  sa znížil o 8 557 výpožičiek 

 knižnica  zrealizovala o 83  kultúrno-spoločenských podujatí viac ako v minulom roku        

 pravidelne informovala o podujatiach na web. portáloch PK, Mesta Pov.Bystrica, TV 

Považie, ITV,  Infolib, Knižná revue, Literárny týždenník,  v tlači s regionálnou ako  

aj  s celoslovenskou pôsobnosťou. 

 

Pokles v jednotlivých ukazovateľoch činnosti PK kopíruje krajské a celoslovenské ukazovatele 

demografického vývoja v rámci Slovenska, ale aj v rámci regiónu (značný pokles detí a študentov 

v triedach). Napriek tomu konštatujeme, že činnosť v Považskej knižnici v Považskej Bystrici bola 

v roku 2016 vyvážená a dosiahnuté výsledky sú dobrým východiskom pre ďalšie napredovanie PK. 

Z hore uvedeného konštatujeme, že: 

 ukazovateľ demografického vývoja obyvateľov regiónu má stále klesajúcu krivku  

 každoročne dochádza  k viacnásobnému zvyšovaniu cien kníh 

 zastaraná literatúra znižuje záujem používateľov o odbornú  literatúru staršiu ako 3 – 4 roky 

 je množstvo zdigitalizovanej odbornej literatúry na internete 

 sa profesionálne dobudovávajú školské knižnice (technika a knižný fond)  

 je celosvetový pokles záujmu o knihy a čítanie všeobecne (hlavne u detí do 15 rokov)  

 pokles výpožičiek aj návštevníkov bol spôsobený uzavretím pobočky knižnice na sídlisku 

SNP z dôvodu sťahovania do nových priestorov na VI. ZŠ 

 pokles jednotlivých ukazovateľov sa neodzrkadľuje na kvalite práce s čitateľom 

 prístup ako aj individuálna práca s čitateľom a návštevníkom, ktorí využívajú služby 

Považskej knižnice v Považskej Bystrici je na profesionálnej úrovni 

 

Od 1.10.2016 bola zatvorená pobočka PK na sídlisku SNP z dôvodu sťahovania sa nových 

priestorov na VI. ZŠ tiež na sídlisku SNP.  

Od polovice decembra bola pobočka knižnice opäť sprístupnená používateľom, avšak 

v obmedzenom režime, z dôvodu technického problému pripojenia internetu.  

Tieto okolnosti, v značnej miere, ovplyvnili počet prevádzkových hodín pre verejnosť, čo znamená 

pokles výpožičiek, celkový pokles návštevníkov knižnice a obmedzenie organizovania KVČ na 

tejto pobočke. 
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   Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. BESEDA  

   Liečebné hladovanie. História a súčasnosť.  
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       Najlepší čitateľ – vyhodnotenie 
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ROZBORY HOSPODÁRENIA  za rok 2016 

1. P r í j m y: 

 

T r a n s f e r y 

Podpoložka názov    rozpočet                   skutočnosť 

bežný transfer z rozpočtu VÚC 

312  007  (transfer január –dec. 2016)           324 185,00  324 140,83          99,99 

transfery  zo štátneho rozpočtu 

312 001       dotácia FPU(projekt na obnovu kniž.fondu)   7 100,00       7 100,00        100,00 

312 001 dotácia MK SR(projekt kult.poukazy)               284,00        284,00         100,00 

312 007      dotácia Mesto Pov. Bystrica (projekt)            600,00        600,00    100,00 

 

bežné tranfery spolu               332 169,00             332 124,83          99,99 

Vlastné príjmy 

222003  pokuty za upomienky                                          2 476,00                  2 440,61             98,57 

223 001 tržby                                           12 749,00               12 748,28             99,99 

292  Príjmy z dobropisov    393,00                    393,91           100,23 

292 017 Príjmy z vratiek                          1 504,00                 1 504,33       100,02 

453  Zostatok prostr. z min. rokov                                     1 270,00                 1 304,39 102,71 

vlastné príjmy spolu                                                        18  392,00             18 391,52           100,00             

Príjmy spolu                   350  561,00             350 516,35              99,99 

 

2. Výdavky : 

 

a) B e ž n é    v ý d a v k y : 

 

Účet              účel                rozpočet      použité prostriedky         % plnenia 

610      mzdy    203 602,00    203 598,39  100,00 

620 odvody ZP a SP     71 458,00                71 431,17                      99,96 
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631  cestovné          700,00         295,93    42,28 

632   energie      18 914,00                            17 513,41    92,60 

633   materiál     28 229,00                        27 947,54          99,00 

634   dopravné       2 527,00    2 299,37    99,99 

635   údržba        2 070,00    2 068,30                       99,92 

636       nájomné                1 794,00   1 794,00    100,00 

637       služby              19 104,00 18 555,96     97,13 

640  transfery jednotlivcom         1 923,00   1 922,33            100,00 

600         bež.výdavky spolu :            350 321,00                         347 426,40                        99,17 

 

b) K a p i t á l o v é   v ý d a v k y: 

710 Obstarávanie kapit.aktív  240,00   240,00   100,00 

700 kapit.výdavky spolu   240,00   240,00   100,00 

 

Výdavky spolu                  350  561,00                347 666,40                           99,17 

a) B e ž n é   v ý d a v k y : 

  

Podpoložka: 

610 Mzdové výdavky spolu  ZF41   203 598,39 eur 

 

611 tarifné platy (tarifné platy plus náhrady)     158 531,53 eur 

612001 osobné príplatky       27 874,57  eur 

612 00 ostatné príplatky (príplatky za prácu v sobotu, prípl. za riadenie        3 933,29 eur 

614 odmeny       13 259,00 eur 

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2016    23,78 

z toho: 

- zamestnanci kultúry     18,83 

- ostatní zamestnanci       4,95 
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Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách    24,48  

Z toho: - zamestnanci kultúry     19,60 

             - ostatní zamestnanci       4,88 

 

Zamestnanci sú odmeňovaní podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 578/2009.  

Priemerná hrubá mesačná mzda na priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 23,78 

osôb je 712,20 eur. 

 

620 odvody ZP a SP spolu ZF 41        71 431,17 eur 

Odvody do poisťovní zdravotnej a sociálnej zo mzdových nákladov, vrátane OON a odchodného 

(34,95%), z toho : 

621 poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne         11 838,47 eur 

623 poistné do ostatných poisťovní   (Dôvera, Union)          7 322,57 eur  

625 poistné do sociálnej poisťovne (nemoc., starob., úraz., inval., nezam., RF)          51 018,13 eur 

627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne            1 252,00 eur 

 

630  Tovary a služby         70 474,51 eur 

 

631 cestovné ZF 46           295,93 eur 

631001 Tuzemské školenia a semináre, súťaže, bibliotéka (účtovnícke, PAM, knihovnícke) 

                    286,34 eur 

631002 Zahraničné – uskutočnené v Českej republike v súvislosti s prípravou projektu „ Prestavba 

objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“                                 9,59 eur 

   

632 Energie, voda, komunikácie        17 513,41 eur 

632 001 – elektrická energia, plyn, teplo  ZF 41                                              12 971,11 eur 

Elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP                                               4 193,37 eur 

Plyn /PK Štúrova                   6 276,36 eur 

Teplo /PK SNP, PK Rozkvet                  2 501,38 eur 
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632 002 vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP              401,34 eur 

Vodné                     199,17 eur 

Stočné               202,17 eur 

 

632 003 poštovné a telekomunikačné služby           3 060,35 eur 

Poštovné ZF 41                 263,76 eur 

(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky)  

Poštovné ZF 46            1 387,60 eur 

(známky za doručenie písomností, MVS) 

Telekomunikačné služby ZF 41                952,50 eur 

(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón) 

Telekomunikačné služby ZF 46               456,49 eur 

(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón) 

  

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41                                   720,72 eur 

(internet hlav. budova + internet) 

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 46                                   359,89 eur 

(internet hlav. budova + internet) 

 

633 Materiál                                                27 947,54 eur 

633 001 interiérové vybavenie                   266,94 eur 

 (stolička, rohože do presťahovaných  PK SNP) 

633 002 výpočtová technika  1 040,04 eur 

(PC zostava, tlačiareň, 2 ks čítačky čiarových kódov)   

633 003 telekomunikačná technika      69,00 eur 

 (mobilný telefón do novootvorenej pobočky PK SNP) 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF41                                   379,00 eur 

(kamera do oddelenia služieb, statív)   
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633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF46                                       56,49 eur 

(predlžovacie káble, 2 ks  rýchlo varné kanvice) 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby : ZF 46          3 318,75 eur 

                                                                  ZF  41  2 082,77 eur 

Z toho: 

kancelársky materiál - Knihy dochádzky, pravítka, rozšívačka, opravný lak, dierovač, zošívačka, 

etikety Print, pečiatky (finančná kontrola + mená + prezenčná pečiatka),  kalkulačka, perá, ceruzky, 

guma, lepiaca tyčinka, lepiace pásky, lepidlo tekuté,  Centropen – zvýrazňovače, obaly EURO, 

poradače pákové, karisblok, korekčné strojčeky, zošity, odkladacia mapa, motúz, spony do 

zošívačky, rýchloviazač plastový,  rýchloviazač závesný, papier xerox, obálky, index – neónové 

označovacie etikety, pečiatková farba,  pečiatková  poduška, žiadanka na prepravu, registratúrny 

denník, záznam o prevádzke vozidla, príjmový pokladničný doklad,  kalendáre pracovné,  lístky na 

tlač upomienok, páska do tlačiarničky                                                 1 121,02 eur 

tonery – do tlačiarní a kopírovacích strojov   894,00 eur

    

všeobecný materiál – tuškové batérie, laminovacia fólia, RFID čipy 45-90mm, lep na knihy,  

substrát záhradnícky, fólia na knihy, motúz, špagát, laminátová podlaha vrátane príslušenstva,  

nádoba, zámok lankový, výstražná tabuľka,  krycia plachta,                                           1 904,79 eur 

materiál na KVČ -  tvorivé dielne a prázdninové aktivity -nožnice, pastelky, popisovač  

Centropen, ceruzky, výkresy, xeroxový papier A4, krepové papiere, lepiace pásky, fixky, bublifuky, 

lepiace tyčinky – vysúvacie,  keramické misky                    460,49 eur 

materiál na údržbu počítačov: operačná pamäť Kingston 8 GB, myš, optický valec, zdroj PC 2 ks, 

sieťový kábel                      292,00 eur 

materiál na údržbu budovy a jej vybavenia:  Spray čistič, plexisklo, myš, hmoždinky, vruty, 

uholníky, maliarsky valce a rúčky, štetce, oceľový kartáč, šmirgľové plátno, farba na steny, farba  

na riadiátory, farba na okná a dvere, farba spray, riedidlo, lepidlo, maskovacia páska, zakrývacie 

plachty lakovacia súprava,  pištoľ vytláčacia –silikón,                                    398,01 eur 

čistiace potreby a hygienické potreby– Saponát na podlahu, saponát na riad, tekuté mydlo, Savo, 

Cif – tekutý prášok, vrecia na odpad, handry na podlahu a prach, toaletný papier, vrecká do 

vysávača, fixinela, Clin na okná, Pronto, papierové utierky na okná, uteráky, handry, ocot, filter do 

vysávača,                     315,82 eur 

lieky do lekárničky             15,39 eur 

 

633 009 knihy, časopisy, noviny, učeb.pomôcky                                                           20 572,29 eur 
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knihy do fondu –ZF41                 5 603,89 eur 

knihy do fondu - ZF46             2 703,39 eur 

knihy do fondu - ZF 11H(knihy z dotácie Mesto Považská Bystrica)              600,00 eur 

knihy do fondu - ZF 111(knihy z dotácie FPU)                       7 100,00 eur 

knihy do fondu - ZF 111(knihy z dotácie kultúrne poukazy)                         284,00 eur 

 

časopisy, noviny ZF 41                        57,84 eur 

časopisy, noviny ZF 46                   4 223,17 eur 

 

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46               72,92 eur 

  údržbár, upratovačka,     

633 016  reprezentačné ZF 46              89,34 eur 

občerstvenia na akcie, kytice v rámci kultúrnych podujatí ,  

 

634  Dopravné                           2 299,37 eur 

634 001 palivá, mazivá, oleje ZF 46          571,41 eur 

PHL 2 ks áut 

634 002  servis, údržba oprava, zo toho:   

ZF 41                                 998,53 eur 

výmena pneumatík 2 x 2 ks., čistenie, oprava  WV Caddy,  oprava Škoda Fabia. 

ZF 46 

Úradné meranie spotreby paliva WV Caddy, autolekárničky 275,31 eur 

634 003 havarijné poistenie WVCaddy   354,12 eur 

634 005  diaľničné známky  ZF 46             100,00 eur 

 

635 Rutinná a štandardná údržba                                                             2 068,30 eur 

635 004 údržba strojov, prístrojov, (údržba kopír.strojov, výmena radiátora)                     575,00 eur 

635 005 rutin. a štand. údrž. špeciálnych strojov,  prístr., zar. ZF 41                                 473,20 eur 



 

34 

 

Oprava zabezpečovacej techniky  

635 006 údržba budov-oprava elektroinštalácie, výmena ističa                                    26,00 eur 

635 008 rutin. a štand. údržba kníh, učeb. pomôcok   ZF 41                                594,10 eur 

oprava poškodených väzieb kníh 

635 009 údržba softvéru ZF 41                  400,00 eur 

údržba knižničného systému Clavius, nastavenie dokumentov 

 

636 Nájomné za nájom                               1 794,00 eur 

 

636001 budov, objektov a ich častí     ZF 41                               1 713,00 eur 

Z toho: 

Pobočka Rozkvet: 

(nájomné   31,53 €  x 12 mes.)   378,36 eur 

Pobočka SNP                                 1 334,64 eur 

(nájomné 1-10/2016 v priestoroch PX Centrum, 11-12/2016 v priestoroch ZŠ SNP)  

636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ZF 46              81,00 eur 

(nájomné poštového priečinka r. 2016 a 1.polrok 2017)   

 

637 Služby      18 555,96 eur 

637001 Školenia, kurzy, semináre  ZF 46            365,50 eur 

Účasť na seminároch a školeniach ktorá bola nevyhnutná vzhľadom na prebiehajúce legislatívne 

zmeny v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, registratúry, verejného obstarávania. 

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 41                               394,61 eur  

Materiál na kultúrno-výchovnú činnosť – súťaže Najlepší čitateľ, Tatarkov Plevník, Koyšove Ladce 

rôzne menšie súťaže v rámci akcií KVČ. Materiál predstavuje knihy na odmeny.  

637 002 konkurzy a súťaže ZF46        10,00 eur 

(kniha na odmeny na kultúrno-výchovnú činnosť) 

637 004 Všeobecné služby          2 787,06 eur  

Z toho: 
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revízie ZF41           2 316,61 eur 

elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné,  revízia BOZP 2 x ,   

hasiace prístroje  1x, zdravotná služba 2x,   elektrické stroje a prístroje, elektrické 

ručné náradie    

ostatné služby ZF 41                        235,00 eur 

(sťahovacia  služba pre pobočku SNP)       

ostatné služby ZF 46                        235,45 eur 

 MVS, viazanie periodík, zbierok zákonov, tepovanie PK SNP 

637 005 špeciálne služby  

ZF 41                                 149,76 eur 

ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom 

ZF 46                                                   80,00 eur 

Plán ochrany osôb Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

637 006 náhrady ZF 46    43,00 eur 

úhrada povinnej lekárskej prehliadky 

637 012 poplatky a odvody  ZF 46             218,81 eur 

Poplatky banke , členské poplatky (IAML, SSK, SAK)  

637 014 Stravné   ZF 41           9 759,20 eur 

(1,82 € /prísp. organizácia na stravný lístok) 

637 16 Prídel do sociálneho fondu  ZF 41                2 221,00 eur 

1,25% z objemu tarifných platov 

637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 41                                 1 163,20 eur 

Dohody o vykonaní práce zahŕňajú honoráre účinkujúcich v rámci kultúrnych podujatí, pomocné 

upratovacie práce 

637 031 pokuty a penále ZF 46     3,00 eur 

Pokuta za neskoré vrátenie zapožičanej knihy  

637 035 dane ZF 41                                1 121,42 eur 

Miestny poplatok  za kom. odpad, Daň z nehnuteľností, RTVS  

637036 reprezentačné výdavky ZF 41         239,40 eur 
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strava pre účastníkov podujatia „Múzy nás spájajú“ 

 

642 transfery jednotlivcom            1 922,33 eur 

642 015 transfery na nemocenské dávky ZF 41            1 922,33 eur 

( PN) 

Bežné výdavky ZF 41        324 140,83 eur 

Bežné výdavky ZF46                          15 301,57 eur 

Bežné výdavky ZF 11H/dotácia mesto PB                                 600,00 eur 

Bežné výdavky ZF 111/dotácia Fond na podporu umenia                                      7 100,00 eur 

Bežné výdavky ZF 111/dotácia MK SR                                284,00 eur 

Bežné výdavky   s p o l u :                                                                                         347 426,40 eur  

 

b) Kapitálové výdavky: 

 

716 000 prípravná a projektová dokumentácia- vypracovanie posudku k projektovej dokumentácii 

technickou inšpekciou  ZF46                     240,00 eur 

 

Výdavky spolu                                                                                                          347 666,40 eur 

 

Príjmy          –     výdavky      =       zostatok 

350 516,35    -    347 666,40      =     2 849,95 eur ( z toho 11,30 €   zostatok v pokladni + 2 838,65 

€ zostatok na účte) 

 

3. Náklady, výnosy: 

Vecné plnenie rozpočtu: 

 

Účet       účel         použité prostriedky                                rozpočet         

501  Spotreba materiálu   27 753,97                                     29 250,00         

502        Spotreba energie       11 081,72                                     12 558,00    

511         Opravy a údržba        2 570,83                                      3 069,00 



 

37 

 

512  Cestovné             294,11                                         700,00           

513  Náklady na reprezentáciu       328,74                                         329,00 

518  Ostatné služby                             10 301,81                                     10 973,00 

521  Mzdové náklady + OON                  204 643,61                                   205 467,00 

524  Zákon. poistenie            70 143,40                                     70 206,00             

525  Ostatné soc. poistenie-DDS                      1 244,00                                      1 252,00             

527  Zákonné sociálne náklady                      14 785,47                                    14 786,00             

532  Daň z nehnuteľností               327,50                                        328,00          

538  Ost. nepriame dane a poplatky            938,42                                         939,00               

545  Ostatné pokuty, penále a úr. omeškania       3,00                                              3,00      

563  Kurzové straty                 0,12             1,00 

548  Ost. náklady –členské prísp.            147,00                                        147,00             

551  Odpisy                                   3 964,92                                        4 599,00               

553 Rezervy          803,24                                 

568  Ostatné finančné náklady NPS            312,87                                         313,00               

5                 N á k l a d y   s p o l u :                       349 644,73                                  354 920,00              

 

Účet                         účel                            prijaté prostriedky                                 rozpočet 

602  Tržby z predaja  služieb                   15 188,89                             16 255,00                

648                 Ostatné výnosy/dobropisy                         1 615,10                          1 897,00     

653      Zúčtovanie ostatných rezerv                      32,70                  

691                 Výnosy z bež.transferov ob.al.VÚC       324 140,83                           324 185,00 

692                 Výnosy z kap.transferov ob.al.VÚC           2 270,52                              2 137,00 

693                 Výnosy z bež.transferov ŠR, ob.al.mesta   7 984,00                              7 984,00 

694                 Výnosy z kap.transferov ŠR                   1 694,40                           2 462,00 

6                 V ý n o s y   s p o l u :                            352 926,44                       354 920,00 

 

N á k l a d y    - 349 644,73 
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V ý n o s y                                                                           +352 926,44  

Hospodársky výsledok                    +3 281,71 

 

4. Majetok: 

 

počiatočný stav  nákup                  vyradenie    stav  k 31.12.2016 

Dlhodobý majetok             

277 931,00    0,00                     0,00   277 931,00 

Účet 042 

 30 367,23  240,00                    0,00       30 607,23 

Spolu 

308 298,23  240,00                   0,00                                          308 538,23 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetok  

počiatočný stav   prírastky                  vyradenie stav k 31.12.2016 

DHM 

 62 416,21                3 348,19                   1 728,32  64 036,08 

Prenajatý majetok 

1967,14        0,00                       1 967,14      0,00 

DNM 

1,00                    0,00                           0,00 1,00 

Spolu 

64 384,35                 3 348,19                  3 695,46 64 037,08 

 

Majetok v OTE 

počiatočný stav   nákup                  vyradenie stav  k  31.12.2016 

19 296,33                                 372,83 438,05   19 231,11 

 

Materiál na sklade k 31.12.2016 evidujeme: 
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Kancelársky materiál                            330,48 

Všeobecný materiál   703,97 

Benzín    55,33 

Nafta    44,88 

Spolu     1 134,66 

 

5. Fondy, Pohľadávky, záväzky: 

 

Sociálny fond  

Počiatočný stav                          Tvorba                     Čerpanie             Konečný stav 

507,96       2215,06    2355,65           367,37 

Pohľadávky a záväzky: 

Pohľadávky 

315         Ostatné pohľadávky, z toho: 

315 03    prepl el. energia( SSE, a.s.,  prepl. PK Štúrova, PK Rozkvet) 108,88 

315 04   prepl. plyn, (SPP, a.s., prepl. PK Štúrova) 1 263,30  

381        Náklady budúcich období, z toho: 

381 01   predplatné časopisy, noviny na rok 2017 2 508,79 

381 02   nájomné PK Rozkvet 01.2017 + poštový priečinok r. 2017 58,53 

381 04   energie/teplo PK Rozkvet 01.2017 49,75 

381 05   havarijné poistenie 1.-3./2017, auto VW Caddy      58,21     

Pohľadávky spolu                                       4 047,46 

 

Záväzky 

321          Dodávatelia   679,20 

331         Zamestnanci 12 281,55 

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 7 591,14 

342 Ostatné priame dane na mzdy 1 168,04 

379 Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné) 528,91 
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384 Výnosy bud. Období – kapit. transfer                                                      9 418,98 

472 Sociálny fond    367,37 

Záväzky spolu         32 035,19 

 

6. Závery z rozborov hospodárenia: 

 

Považská knižnica v Považskej Bystrici má k 31.12.2016 v rozpočte upravené finančné prostriedky 

na bežnú činnosť z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 324.185,00 eur, skutočne čerpané príjmy 

sú z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 324.140,83 eur. Vlastné príjmy boli k 31.12.2016  

dosiahnuté vo výške 18.391,52 eur, v rozpočte upravené vo výške 18.392,00 eur. 

V roku 2016 sa Považská knižnica v Považskej Bystrici zapojila do projektu  „Kultúrne poukazy“ 

financovaný z grantového systému MK SR, kde získala 284,00 eur. Z dotačného systému Fondu na 

podporu umenia získala Považská knižnica finančné prostriedky na obnovu knižného fondu vo 

výške 7.100, eur. Z dotačného programu Mesta Považská Bystrica naša organizácia získala 

prostriedky na doplňovanie knižničného fondu vo výške 600,00 eur.  

V oblasti opravy a údržby sme časť prostriedkov použili na nevyhnutnú opravu elektronického 

zabezpečovacieho systému, servis knižničného systému Clavius a opravu kníh,  v rámci údržby áut 

– výmenu pneumatík vrátane servisu kolies,  opravu auta WV Caddy a opravu auta Škoda Fabia, 

úradné meranie spotreby paliva na automobile WV Caddy. 

V  roku 2016 sme nakúpili drobný hmotný majetok – kameru, ktorá bude slúžiť na 

zdokumentovanie aktivít  KVČ, čítačky čiarového kódu, stoličku, PC zostavu  a tlačiareň, mobilný 

telefón na pobočku PK SNP. Majetok OTE -  2 ks rýchlo varné kanvice, predlžovacie káble, statív, 

ktorý bude slúžiť na upevnenie kamery, alebo fotoaparátu, rohože, na pobočku SNP, vaky na 

sedenie. 

 Ku koncu roka 2016 sme presťahovali pobočku PK SNP  z prenajatých  priestorov  PX Centra do 

novo prenajatých priestorov areálu Základnej školy SNP. Náklady na presťahovanie pobočky 

zahŕňajú najmä náklady na materiál a to  maliarske potreby – farbu na steny, vnútorné okná , dvere 

a radiátory, riedidlá, štetce, šmirgľový papier, káble na výpočtovú techniku, zámok, vaky na 

sedenie pre detských čitateľov, rohože, mobilný telefón, laminátovú plávajúcu podlahu vrátane 

príslušenstva, líšt a podobne, špagát na viazanie kníh. Náklady na sťahovanie zahŕňajú náklady na 

nasledovné služby: doprava - sťahovacie služby do novej pobočky SNP, čistenie koberca, montáž 

radiátora, demontáž zabezpečovacieho zariadenia v pôvodných priestoroch. Spolu tvorili náklady 

na presťahovanie v roku 2016 sumu vo výške 1.986,38 eur. Z toho časť vynaložených prostriedkov 

vo výške 1.092,84 eur refundoval zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne 

mimoriadnou dotáciou na základe žiadosti Považskej knižnice v Považskej Bystrici vo výške 

1.092,84 eur. 

Hospodársky výsledok  k 31.12.2016 predstavuje  zisk vo výške  3.281,71 eur, čo je spôsobené 

predovšetkým nespotrebovaním preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, 

nespotrebovanými skladovými zásobami k 31.12.2016. 
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 V roku 2016 Považská knižnica v Považskej Bystrici nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

V Považskej Bystrici, dňa 13.02.2017 

 

 

     Mgr. Ivana Knappová 

  riaditeľka PK v PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                                                    

  

 


