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I. ÚVOD 

Považská knižnica v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčín, sa 

významnou mierou spolupodieľa na rozvoji poznania, kultúry a vzdelávania obyvateľov regiónu a 

Slovenska. Napĺňa dôležitý atribút modernej znalostnej spoločnosti. Systematicky zhromažďuje, 

uchováva, spracováva, sprístupňuje informácie šírené na rôznych druhoch nosičov. Zabezpečuje 

všeobecný prístup občanov ku kultúre, k poznatkom a informáciám v tlačenej i digitálnej forme a 

vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie občanov. Podporuje individuálne, formálne i 

neformálne vzdelávanie pre všetky vekové kategórie používateľov. Podieľa sa na vytváraní a 

posilňovaní čitateľských návykov u detí a mládeže, rozvíja čitateľskú, mediálnu a informačnú 

gramotnosť.  

 

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. apríla 2002. Zastupiteľstvom TSK Uznesením č. 274/2007 zo dňa 27. 6. 2007 bol 

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 vrátane pobočiek SNP a Rozkvet, bola z dôvodu 

preventívnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 

od 19. decembra 2020 zatvorená. Tento režim pokračoval aj v januári 2021. Od 20. januára 2021 

bola celá knižnica z dôvodu revízie knižničného fondu zatvorená.   

Od 12. februára 2021 do 28. februára 2021 bola Považská knižnica v Považskej Bystrici vrátane 

pobočiek SNP a Rozkvet otvorená v obmedzenom režime. Výdaj a vrátenie kníh sa poskytoval cez 

výdajné okienko.  

Zhoršená epidemiologická situácia si vynútila zatvorenie celej knižnice od 1. marca 2021 do 22. 

marca 2021. Považská knižnica v Považskej Bystrici vrátane pobočiek SNP a Rozkvet bola 

opätovne otvorená v obmedzenom režime od 23. marca 2021. Výdaj a vrátenie kníh sa opäť 

poskytoval cez výdajné okienko.  

Od 19. apríla 2021 boli priestory Považskej knižnice v Považskej Bystrici vrátane pobočiek SNP 

a Rozkvet otvorené pre verejnosť za dodržiavania protiepidemických opatrení.  

Od 13. septembra 2021 bola celá knižnica otvorená v režime Základ (pre všetky osoby), od 1. 

novembra 2021 v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní) a od 8. novembra 2021 v režime 

kompletne zaočkovaní. Od 22. novembra 2021 bola knižnica znovu otvorená pre celú verejnosť, 

opäť za dodržiavania protiepidemických opatrení. Od 25. novembra 2021 bola celá knižnica pre 

verejnosť zatvorená z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie. Z dôvodu výmeny regálov v budove 

Považskej knižnice v Považskej Bystrici, Ulica Štúrova 41/14, bola knižnica vrátane pobočiek SNP 

a Rozkvet od 1. decembra 2021 zatvorená. Od 13. decembra 2021 boli pobočky na sídliskách SNP 

a Rozkvet otvorené cez výdajné okienko.  
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Hlavné úlohy Považskej knižnice v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2021 vyplývali z 

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

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

zákonov (zákon o slobode informácií) a ďalších platných legislatívnych noriem vydaných 

zriaďovateľom. Považská knižnica v Považskej Bystrici je prevádzkovateľom podľa Zákona NR SR 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Považská knižnica s dvoma pobočkami na sídliskách Mesta Považská Bystrica, plní funkciu 

mestskej knižnice pre mesto Považská Bystrica a regionálnej knižnice pre okresy Púchov, Považská 

Bystrica a Ilava. Kontinuálne zabezpečuje komplexné knižnično-informačné služby, na úseku 

kultúrnej, vzdelávacej, metodickej, regionálnej, bibliografickej a edičnej činnosti. Adekvátnym 

prístupom k informáciám poskytuje používateľom  všetkých  vekových, sociálnych a  profesijných 

skupín, vzdelávacie, poradenské a metodické služby. Považská knižnica pravidelne každoročne 

spracúva štatisticko-analytické vykazovanie o činnosti v zmysle Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 

štatistike, prostredníctvom výkazov KULT 10-01 (MK SR) a poskytuje metodickú pomoc obecným 

knižniciam.  

K základným službám knižnice radíme: získanie dokumentu z fondu knižnice pre štúdium doma – 

služby výpožičné (absenčné). Ďalej získanie dokumentu z fondu knižnice pre štúdium v študovni 

a čitárni – služby výpožičné  (prezenčné) a získanie kópie časti dokumentu, ktorý je vo fonde 

knižnice – služby reprografické. Výpožičná lehota kníh požičaných mimo knižnicu t. j. absenčne 

je 30 dní. Registrovaný čitateľ má možnosť vypožičať si naraz maximálne 15 knižničných jednotiek 

a 15 časopisov. Vyčlenenú literatúru ako napr. mimočítankové čítanie knižnica vypožičiava na 

skrátenú výpožičnú dobu 14 dní. Výpožičky kníh sú bezplatné. Ak si chce čitateľ nechať odložiť 

voľnú knihu z poličky, môže využiť službu Objednaj odloženie. V prípade, že používateľ má 

záujem o knihu alebo inú knižničnú jednotku, ktorá je aktuálne požičaná, môže požiadať o jej 

rezervovanie. O návrate vypožičanej knižničnej jednotky Považská knižnica vyrozumieva 

používateľa e-mailom alebo klasickou poštou. V prípade, že knižná jednotka, o ktorú má používateľ 

záujem nie je súčasťou knižného fondu PK, má čitateľ možnosť využiť  medziknižničnú výpožičnú 

službu (MVS), prípadne medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS). Knižnica 

požadovanú knižnú jednotku zabezpečí na základe písomnej objednávky. Služba Objednaj 

odloženie, rezervácia dokumentu, MVS a MMVS, je spoplatnená podľa platného Cenníka služieb. 

Neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou činnosti knižnice je príprava čitateľa na využívanie 

knižničných fondov a služieb. K tomuto účelu organizuje rôznorodé vzdelávacie podujatia ako napr. 

informačná výchova žiakov základných a stredných škôl, besedy o knihách a ich tvorcoch, súťaže, 

tvorivé dielne a iné kombinované podujatia, ktorých primárnym cieľom je vzbudiť záujem o čítanie 

kníh. V súlade s Plánom činnosti na rok 2021 sme v PK podľa možností pripravili a realizovali 

kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, ale pokračovali sme aj s online aktivitami 

prostredníctvom knižničného facebooku. 

Počas Týždňa slovenských knižníc sme čítali slovenské povesti, príbehy či rozprávky. Načítané 

ukážky sme celý týždeň púšťali našim online priaznivcom. 

Cez letné mesiace sme mali nahlásené tábory i  školy. Pre deti a žiakov boli pripravené rôzne 

zaujímavé prezentácie (o Indiánoch, o Egypte, O mariánskej priekope), tvorivé dielne 

a informatické výchovy. 
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Starší obyvatelia zariadení (CSS Bystričan, CSS Javorník, ZPS Katka, ZPS Lánska) si mohli opäť 

vypočuť čítania najmä povestí z našich obcí.  

V priestoroch našej knižnice sa konala Noc literatúry. Ukážky z kníh európskych autorov prečítali 

rôzne osobnosti z nášho regiónu ako Bohuslav Kortman či Marek Turošík.  

Rôzne aktivity prebiehali na knižničnom facebooku. Výchovno-vzdelávacieho charakteru boli 

Zvyky, tradície, príslovia a porekadlá v jednotlivých mesiacoch. Zopakovali sme osvedčené Leto 

s knihou v podobe poslaných fotografií trávenia voľného času. Naši čitatelia sa mohli zapájať 

a navrhnúť vlastnú záložku do obľúbenej knižky. Pre žiakov ZŠ bola pripravená výtvarná súťaž 

v rámci Medzinárodného dňa poštovej známky a filatelie. Previerkou znalostí bol online kvíz 

o životnom prostredí s názvom Priatelia prírody.   

 

V spoluorganizácii s Mestom Považská Bystrica sa na podujatie Ekodeň priniesli knižky                

na výmenu. Spoluprácu sme nadviazali s Centrom sociálnych služieb Javorník v Papradne. 

V septembri 2021 sme sa stali partnerskou knižnicou Centra vedecko-technických informácií SR. 

V spolupráci s OZ Cooltajner bola v novembri 2021 prezentovaná práca regionálneho oddelenia na 

podujatí Noc divadiel 2021. 

 

 

Fotografické záznamy z podujatí si môžete pozrieť na webovej stránke 

knižnice www.kniznicapb.sk v časti fotogaléria alebo na facebooku knižnice. (Fotografické a iné 

záznamy z činnosti knižnice a z podujatí PK v PB používame pre reklamné a propagačné účely 

organizácie.) 

 

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

Riadenie knižnice 

Riadiaca činnosť bola v roku 2021 realizovaná: 

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

 Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

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

zákonov (zákon o slobode informácií) 

 podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“). V zmysle § 44 zákona NR 

SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil (zmluvne) zodpovednú osobu p. Miroslava Brosa 

/BROS Computing, s.r.o./  

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

 schváleným Organizačným poriadkom – platným od 1. 2. 2020 

http://www.kniznicapb.sk/
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 schválenou Organizačnou štruktúrou – platnou od 1. 2. 2020 

 každodenným osobným kontaktom riaditeľky so zamestnancami knižnice 

 internými písomnými nariadeniami 

 poradami vedenia a všetkých zamestnancov   

 

Zameraná bola na:  

 PK mala na rok 2021 schválený rozpočet k 1. 1. 2021 rozpisom rozpočtu č.80/812/1/2021 

 v priebehu roka 2021 bolo schválených 7 úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami zo stany 

zriaďovateľa, čerpanie rozpočtu bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu na rok 

2021 vrátane jeho zmien, 

 inventarizáciu majetku, vyradenie zastaraného a opotrebovaného inventára PK, výmena 

regálov na pracovisku s náučnou literatúrou a pracovisku beletrie ( spolufinancované 

z projektu FPU v rámci projektu: Knižný regál – „domov“ pre knihy),  

 prípravu a realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky – odsúhlasovanie pohľadávok, 

záväzkov a N a V prostredníctvom systému CKS 

 doplnenie analytických účtov podľa potreby 

 aktualizácia interných  smerníc 

  realizácia investičnej akcie „Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu“ a s tým 

súvisiace stavebné práce a realizácie stavebných prác v roku 2021 

 riešenie problémov vzniknutých počas prevádzky (fungovanie počas pandémie, počas 

realizácie stavebných prác) 

 vyraďovanie literatúry duplicitnej, obsahovo zastaranej a poškodenej 

 

Pri prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností postupujeme v súlade so Zákonom č. 9/2010 Z. z. o 

sťažnostiach 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 § 

10 ods. 8. Zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, sme v roku 2021 neevidovali žiadne sťažnosti. Podnety 

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

 

Hlavné 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. Pri 

získavaní nových používateľov bolo naším úsilím vzbudiť záujem o služby knižnice u všetkých 

vekových kategórií. Dôraz sme kládli na prácu s deťmi predškolského, školského veku, 

prebúdzaním prirodzených potrieb čítať knihy. Táto činnosť má priaznivý účinok k návyku 

jedincov priebežne vyhľadávať knižnicu s následným efektom získavania dobrých vedomostných 

výsledkov. Vzhľadom k situácii sme realizovali mnohé kultúrno-výchovné a spoločenské 

podujatia  online na knižničnom facebooku. 
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Všetky pracoviská pokračovali v ochrane knižného fondu lepením ochranných čipov, kódov 

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

a pružnosť služieb nám v novovzniknutom centrálnom výpožičnom pulte napomáha zabezpečovať 

RFID technológia.   

V rámci edičnej činnosti vydali jednotlivé pracoviská knižnice v priebehu roka rôzne informačné a 

bibliografické letáky. Každý rok sa pripravuje Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí. 

Dvakrát ročne vychádza občasník KNIHÁRIK – informačný časopis o udalostiach zo života našej 

knižnice. Pre detských čitateľov sme ešte v roku 2020 začali vytvárať pracovné listy s názvom 

KNIHÁRIČEK, ktoré pripravujeme každý druhý mesiac.  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia PK PB priebežne uverejňuje v Pláne podujatí na 

jednotlivé mesiace na web stránke PK. Informácie o podujatiach PK určených pre širokú verejnosť 

poskytujeme k zverejneniu na weboch Mesta Považská Bystrica, Infolibe, sociálnych sieťach,  ako 

i v printových a obrazových médiách a tiež tieto podklady zasiela k zverejneniu svojmu 

zriaďovateľovi TSK Trenčín. 

Projekty 

 

Považská knižnica v Považskej Bystrici v roku 2021 úspešne zrealizovala projekt s názvom Knižný 

regál - ”domov“ pre knihy. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v 

celkovej výške dotácie 2 000 € so spoluúčasťou knižnice v sume 637,60 €. V rámci projektu sa do 

oddelenia beletrie zakúpilo 16 ks knižných regálov. 

 

Na nákup knižného fondu bol spracovaný projekt, kde sme žiadali o dotáciu Fond na podporu 

umenia. Ten našu žiadosť podporil sumou 7 000 €. Naša povinná spoluúčasť pri tomto projekte je 

800  €. Projekt ešte nie je uzatvorený, keďže sme museli v roku 2021 čerpať aj financie z dotácie 

FPU, ktorá bola schválená na rok 2020, ale peniaze boli pripísané na náš účet až začiatkom roka 

2021. Z tohto dôvodu bol na nákup knižného fondu na rok 2021 spracovaný iba jeden projekt 

(Projekt FPU - „Akvizícia knižničného fondu 2021“ - č. zmluvy  21-514-05059). 

 

Úlohy vyplývajúce z nadobecných funkcií 

 zabezpečovali sme program štátnych štatistických zisťovaní o činnosti knižníc v regióne 

podľa § 18 Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

 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 
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III. HLAVNÉ UKAZOVATELE  ČINNOSTI 

Získavanie,  spracovanie  a ochrana  knižničných  fondov 

Knižničný fond k 31. 12. 2021 predstavuje 83 055 (čo je o 216 kn. jednotiek viac ako bolo v r. 2020 

k tomuto dátumu). 

Rozdelenie knižničného fondu:  

KF predstavuje náučná literatúra v počte 23 218 zv. (27,95%), ďalej je to krásna literatúra v počte 

43 943 zv. (52,91%), náučná literatúra pre deti a mládež 3 727 zv. (4,49%) a krásna literatúra pre 

deti a mládež v počte 12 167 zv. (14,65%). V celkovom počte KF sú zarátané aj špeciálne 

dokumenty (AV médiá, elektronické zdroje, hudobniny, mapy, stolné hry) v počte 3 767 ks. 

Rozdelenie špeciálnych dokumentov: náučná lit.   2 621ks                                                 

krásna lit.      633 ks   

náučná lit. pre deti a ml.          3 ks                                          

krásna lit. pre deti a ml.   510ks                                         

spolu                 3 767 ks       

 

Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2021 predstavuje 3 704 zv. knižničných jednotiek 

s celkovým nákladom 33 318,36 €. Oproti roku 2020 je teda prírastok do fondu vyšší o 897 

zväzkov, náklady boli vyššie o 9 808,21 €. 

Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK bolo zakúpených 1 266 zv. s nákladom 13 195,84 €. 

Knižničné  jednotky získané do PK za rok 2021: 

Nákup ZF 41 a ZF 46:         

TSK 1 170 zv. za sumu 11 940,48 € 

vlastné príjmy      25 zv. za sumu      408,94 €       

spoluúčasť FPU 2020    doplatok za 

zväzok v sume 

     15,54 € 

spoluúčasť FPU 2021    71 zv. za sumu       830,88 € 

Spolu: 1 266 zv. za sumu  13 195,84 € 

 

Nákup za príspevky (FPU):   

dotácie FPU 2020                                             1 494 zv. za sumu      15 000,00 € 

dotácie FPU 2021        434 zv. za sumu        5 122,52 € 

spolu    1 928 zv. za sumu      20 122,52 € 

 

Nákup spolu 3 194 zv.      33 318,36 € 
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Bezplatne získané dokumenty:                                                                                           

dar od čitateľov                                          419 zv. v hodnote 4 074,00 €  

SD (bibliografia)           91 zv. v hodnote        0,00 € 

spolu 510 zv. v hodnote 4 074,00 € 

 

Prírastky spolu 3 704 zv.  

 

Rozdelenie získaných knižničných  jednotiek: 

 náučná  literatúra                                                  1  103 zv. 

 krásna  literatúra                                                   1 408 zv. 

 náučná  lit. pre deti a ml.                                         224 zv. 

 krásna lit. pre deti a ml.                                           969 zv. 

            spolu:                                                                    3 704 zv. 

Úbytky z aktívneho knižného fondu v roku 2021 predstavujú literatúru poškodenú, zastaranú, 

duplicitnú a stratenú. Spolu bolo vyradených 3 488 zväzkov knižničných jednotiek v celkovej 

hodnote  15 294,26 €.           

Rozdelenie vyradenej literatúry:          

 náučná  literatúra                         658 zv.  

 krásna literatúra                        1 906 zv. 

 náučná lit. pre deti a ml.              255 zv. 

 krásna lit. pre deti a ml.               669 zv. 

            spolu:                                       3 488 zv. 

Z toho vyradené špeciálne dokumenty (AV médiá, el. zdroje)  boli v počte 199 ks. 

Úbytky spolu 3 488 zv.  

 

Svojou činnosťou sa naďalej podieľame na tvorbe súborného katalógu, kde je každý dokument 

spracovaný v konkrétnom module. 

Z dôvodu spoločného serveru knižníc v pôsobnosti TSK máme tiež povinnosť čistenia spoločnej 

databázy (slovníky autorít). Databáza je rozdelená medzi tri knižnice, naša knižnica čistí duplicity 

a nesprávne zápisy v abecede od písmena Š po písmeno Z. 

 

Fondy knižnice musia byť neustále doplňované novými knižnými jednotkami. Najvýhodnejším 

spôsobom doplňovania KF je kúpa, dá sa naplánovať, kontrolovať a umožňuje dodržiavať 

profiláciu fondu. Inou z foriem akvizície sú dary. Sú najmenej predvídateľným a ovládateľným 

akvizičným zdrojom, napriek tomu najmä v minulosti zohrávali významnú úlohu pri vzniku knižníc 

a rozvíjaní ich fondov. PK má po celý rok v prevádzke aj burzu vyradených kníh. Peniaze získané 

ich predajom, sú tiež použité iba na nákup novej literatúry. 

Ďalšou formou nákupu sú dotácie. Každý rok sa usilujeme získať finančné prostriedky podávaním 

projektov, čo sa nám aj darí. 
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Na rok 2021 bol na nákup knižného fondu spracovaný projekt, kde sme žiadali o dotáciu Fond na 

podporu umenia. Ten našu žiadosť podporil sumou 7 000,00 €. Naša povinná spoluúčasť pri tomto 

projekte je 800,00 €. Projekt ešte nie je uzatvorený, keďže sme museli v roku 2021 čerpať aj 

financie z dotácie FPU, ktorá bola schválená na rok 2020, ale peniaze boli pripísané na náš účet až 

začiatkom roka 2021. Z tohto dôvodu bol na nákup knižného fondu na rok 2021 spracovaný iba 

jeden projekt (Projekt FPU - „Akvizícia knižničného fondu 2021“ - č. zmluvy  21-514-05059). 

 

Pracovisko akvizície naďalej poskytuje metodickú pomoc pri spracovávaní kníh knižniciam 

z regiónu, ktoré o túto pomoc požiadajú. 

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

343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zľavou od 10 

do 40%. 

V roku 2021 bola v knižnici vykonaná revízia fondu. 

Ochrana fondu je proti poškodeniu zabezpečená balením kníh do fólie, ďalej sú knižničné jednotky 

čipované RFID (Ulica Štúrova 41/14) a chránené EM pásikmi (pobočka SNP) proti odcudzeniu.  

Pri spracúvaní knižničných jednotiek používame KIS TRITIUS, ktorý máme nainštalovaný od 

decembra 2018.  

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

 

 

Knižnično-informačné služby 

Považská knižnica v Považskej Bystrici pokračovala vo svojej hlavnej činnosti zabezpečovaním 

knižnično-informačných služieb. Našou prioritou je pružné, kvalitné  poskytovanie knižnično-

informačných služieb, vrátane konzultačných, bibliografických, rešeršných ap. služieb čitateľom, 

používateľom knižnice a  potenciálnym záujemcom celej society. V rámci reálnych možností sme 

vytvárali čitateľom a návštevníkom priestor pre štúdium a  trávenie voľného času v knižnici. Zvlášť 

sme venovali pozornosť novo zaregistrovaným čitateľom individuálnym prístupom. Prácu 

s čitateľom rozširujeme aj elektronickou formou (webové sídlo knižnice, sociálne siete a portály 

organizácií, s ktorými spolupracujeme). Záujemcovia tak majú dostupný širší zdroj informácií o 

poskytovaných službách a aktivitách knižnice.  

Cieľavedomou pracovnou činnosťou zamestnancov PK sa permanentne usilujeme prispievať k 

rozvoju čitateľskej, informačnej, digitálnej gramotnosti, zvyšujeme povedomie o poskytovaných 

službách v spolupráci so všetkými stupňami škôl. V priebehu roka 2021 sme vzhľadom k situácii 

zorganizovali informačné výchovy, zážitkové čítania, prezentácie, online súťaže a iné aktivity pre 

všetky vekové kategórie.  
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Pobočky Považskej knižnice v Považskej Bystrici na sídliskách SNP a Rozkvet: 

V nájomných priestoroch na sídliskách má PK umiestnené dve pobočky. V prvom rade sú 

k dispozícii obyvateľom sídlisk a priľahlých obcí, vrátane detských používateľov. Obe pobočky na 

sídlisku SNP a Rozkvet pripravili v priebehu roka 2021 podľa situácie rôznorodé podujatia pre 

všetky vekové kategórie vrátane znevýhodnených používateľov. 

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

verejnosť. Pobočka knižnice na sídlisku SNP 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. Spolupráca pobočky je orientovaná aj na Centrum 

sociálnych služieb Bystričan a Domov sociálnych služieb Adelka. Umiestnený je tu aj pasívny fond 

audiovizuálnych dokumentov. Pobočka PK je jediným kultúrnym zariadením na sídlisku SNP.  

 

 

Pobočka SNP 

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

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

aktivity. Napriek tomu sa spolupracuje s materskou školou a so základnou školou.  
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 Pobočka Rozkvet 

 

Používatelia 

Považská knižnica v roku 2021 zaregistrovala 1 594 čitateľov, z toho registrovaných detí do 15 

rokov bolo 445. Na Medzinárodný deň detí navštívilo našu knižnicu 34 detí do 15 rokov, z ktorých 

bolo bezplatne zaregistrovaných 15 detí. Považská knižnica a jej dve pobočky poskytli v roku 2021 

svoje služby celkom 35 455 návštevníkom. Počet návštevníkov na 193 podujatiach, organizovaných 

PK, bol 7 766 návštevníkov a z toho 2 274 detí. 47 online aktivít sa zúčastnilo 4 714 návštevníkov. 

Služby internetu v priebehu roka 2021 nevyužil žiaden používateľ. Prostredníctvom služby 

Bibliobox čitatelia vrátili v roku 2021 spolu 5 300 zväzkov kníh.  

Výpožičky  

Považská knižnica v roku 2021 zrealizovala 166 684 absenčných a prezenčných výpožičiek. 

Výpožičky absenčné spolu 160 975, výpožičky prezenčné spolu 5 709. PK vypožičala 26 207 

odbornej literatúry pre dospelých vrátane špeciálnych dokumentov. Krásnej literatúry pre dospelých 

86 248, odbornej literatúry pre deti 4 503, krásnej literatúry pre deti 21 000 a periodických 

publikácií 28 667. 

Knižné jednotky, nenachádzajúce sa vo fonde PK, zabezpečujeme čitateľom prostredníctvom 

medziknižničnej výpožičnej služby, prípadne, medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby 

(MVS; MMVS). Za sledované obdobie Považská knižnica celkom vybavila 225 MVS a 3 MMVS. 

Na požiadanie sme vypracovali 36 rešerší. 
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Vyhodnotenie činnosti v regionálnej bibliografii za rok 2021 

 

Oddelenie regionálnej bibliografie vyhľadáva, spracúva a uchováva  dokumenty a informácie 

o regióne – okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava prostredníctvom dennej tlače, kníh alebo 

špeciálnych tlačí a elektronických zdrojov . 

Všetky získané informácie, články, odkazy a dokumenty spracúvame prostredníctvom KIS Tritius 

do viacerých databáz.  

 

1/ elektronická článková databáza  

Články o regióne, ktoré vkladáme do databázy, získavame excerpovaním všetkých periodík, ktoré 

knižnica odoberá (denná tlač, týždenníky, mesačníky...). Okrem toho denne popisujeme regionálnu 

tlač, ktorá sa v našom oddelení nachádza. 

 

2/ databáza regionálnych osobností a udalostí pod názvom Regio. Z tejto databázy významných 

rodákov a osobností regiónu Stredné Považie vydávame koncom roka Kalendár výročí na aktuálny 

budúci rok. 

 

3/ databáza špeciálnych dokumentov – sem zapisujeme všetky dokumenty, ktoré sa týkajú nášho 

regiónu (okrem kníh). Spracúvame pohľadnice, brožúry, reklamné publikácie, seminárne, 

bakalárske práce... 

 

 

 

Počty vložených bg. záznamov za rok 2021 

 

- Do článkovej regionálnej databázy sme vložili 1740 bibliografických záznamov, 

k 31.12.2021 regionálna databáza obsahuje 48 080 bibliografických záznamov.  

 

- Do regionálnej databázy Regio sme vložili 27 udalostí a 2 osobnosti. V súčasnosti databáza 

obsahuje celkovo 1452 záznamov regionálnych autorít (osobností a udalostí spolu).  

 

- Do databázy Špeciálnych dokumentov sme zapísali 91 zväzkov, celkovo sa v  tejto databáze 

nachádza 1329 bibl. záznamov. Všetky tri databázy sa priebežne dopĺňajú.  

 

Celkovo sme vložili 1860 bibliografických záznamov do databázy.  

 

Návštevníci oddelenia za rok 2021: 

 

Spolu návštevníkov: 766 

z toho 24 neregistrovaných a 742 na podujatiach  

 

Cez Tritius sme mali 373 návštevníkov oddelenia 

 

Požičiavanie dokumentov: 

 

Počet prezenčných výpožičiek (výstrižky; zviazané periodiká bez kódu): 1672 
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Počet prezenčných výpožičiek (Tritius): 2596 

 

 

MVS – 1 vybavená MVS z iných knižníc (SNK - bulletin – Program Divadla pracujúcich) 

 

 

Projekty:  

 

Február 2021 

 

- úprava schváleného projektu FPU – 5.1.2 – Knižný regál – „domov“ pre knihy 

- vypracovanie žiadosti na ocenenie SAKAČIK 2020 

 

Marec 2021 

 

- spolupráca s MsÚ v PB na projekte – Mesto kultúry 2022 (FPU) za sekciu Literatúra.  

Vypracovali sme návrh pod názvom Mestský literárny festival. 

 

Apríl 2021 

 

- vypracovanie projektu Akvizícia knižničného fondu 2021 – FPU 

 

 

Semináre a školenia: 8  

 

3/2021 – školenie k ZP (PK v PB) 

– školenie FPU (webinár) 

4/2021 – Negociačné schopnosti u knihovníka v službách (webinár) 

6/2021 – Asertívna komunikácia a odolnosť voči stresu (webinár SNK) 

– Infos 2021 (konferencia – online) 

10/2021 – XXIII. Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov – (Kysucká 

knižnica v Čadci)  

10/2021 – Účelný dizajn interiérov knižníc 

11/2021 – Elektronické informačné zdroje – online školenie 

 

 

Uchovávanie periodík:  

 

- regionálne periodiká uchovávame vo viazanej forme podľa finančných možností. V tomto roku 

sme dali zviazať – Považskobystrické novinky 2020, Púchovské noviny 2020; My noviny 

stredného Považia (Obzor) 2020 

Neviazané periodiká odkladáme do fasciklov.  

 

- fotokópie článkov z celoslovenských periodík archivujeme vo forme albumov podľa roku 

vydania a podľa názvu periodika v abecednom poradí 

 - pokračujeme v budovaní albumu článkov o Považskej knižnici (od r. 1997) 
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- uchovávame práce zamestnancov knižnice – bibliografické letáky, informačné letáky, metodické 

materiály, bulletiny  

 

- seminárne, ročníkové, bakalárske, diplomové práce našich používateľov uchovávame 

v hrebeňových väzbách (tie, ktoré nám darujú a súhlasia so zverejnením; tento rok sme získali 1 

diplomovú prácu – Mutalová, K. : Slovenské knižnice v medzivojnovom období – Trenčiansky kraj 

a dizertačnú prácu Ing. arch. Mareka Turošíka, ArtD. – Architektonicko-dizajnérsky reštart pamäte 

krajiny pod Považských hradom) 

 

- uchovávame elektronické médiá – CD a DVD 

 

Všetku našu edičnú činnosť zozbieranú počas roka podľa zákona zasielame vždy na začiatku 

nového kalendárneho roka na príslušné inštitúcie.  

 

Registrované fakt. informácie: poskytli sme 944 faktografických informácií.  

 

Rešerše: v tomto roku sme pripravili 5 rešerší, ktoré obsahovali 670 záznamov:  

 

- VÚB – ŠBČS (1986-1992) – 6 záznamov 

- Považská Bystrica v I. pol. 20. stor. (II. časť články) – 108 záznamov 

- Domaniža – kultúrny a spoločenský život v rokoch 2000 až 2021 – 333 záznamov 

- Projekty v oblasti vzdelávania v meste Považská Bystrica a ich vplyv na regionálny rozvoj – 

128 záznamov 

- Košecké Rovné  – 95 záznamov 

 

Príspevky na FB: 29 

 

Elektronické referenčné služby – 158 (maily, telefonické informácie) 

 

Články: 8  

- 2x článok Vymaľuj si svoje mesto (maľovanka) do Bulletinu SAK a do PB noviniek 

- 3x článok do Knihárika - Máša Mikušíková, Irena Medňanská a Regionálne stretnutia 

- 1x článok do PB noviniek - Noc literatúry nechýbala už tradične ani v Považskej knižnici  

- 1x článok do PB noviniek - Nové knižné regály 

- 1x článok do Knihárika - Po stopách podhradského panstva  

 

Bibliografie: Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2022 (okresy Považská 

Bystrica, Púchov, Ilava) 

 

Informačný leták: Bulletin k Noci literatúry 

 

Informačné plagáty: Noc literatúry, Nové knihy v regionálnom oddelení, Pripomíname si výročia 

regionálnych osobností v decembri, Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta  

 

Nástenky a výstavky – príprava, tlač a umiestnenie fotografií v interiéri budovy o rekonštrukcii a 

sťahovaní knižnice  
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KVČ: 

 

Pripravili sme 24 podujatí: 

- 18 x informatickú výchovu pre deti ZŠ, SŠ 

- 1x výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov:  

Prezentácia maľovanky – Vymaľuj si svoje mesto – pre žiakov IV. ZŠ v PB sme pripravili 

regionálnu výchovu o dominantách mesta PB spojenú s výtvarným workshopom, ktorý 

viedol regionálny ilustrátor Jozef Pobočík 

- 3x kultúrno-spoločenské podujatia:  

Noc literatúry: regionálne osobnosti v tomto roku čítali ukážky európskej literatúry iba 

v novozrekonštruovanej budove knižnice 

Video k 120. výročiu IWK – čítaním ukážok z knihy Denníky od IWK sme si pripomenuli 

výročie narodenie nášho rodáka 

Prednáška Architektonicko-dizajnérsky reštart – v spolupráci s architektom Marekom 

Turošíkom sme pripravili online podujatie, v ktorom poslucháčom predstavil historické 

pamiatky mesta PB a jeho okolia 

- 2x spoluorganizácia kultúrno-spoločenské podujatie:  

Koyšove Ladce s POS v PB 

Noc divadiel - v spolupráci s OZ Cooltajner sme prezentovali v rámci moderovanej diskusie 

tematickú bibliografiu Ochotnícke divadlá v našom regióne (okresy Považská Bystrica, 

Púchov, Ilava), predstavili sme históriu regionálneho ochotníctva okresných miest, viaceré 

ochotnícke divadelné súbory pôsobiace v regióne. Bližšie sa zamerali na divadlá, ktoré 

pôsobili v Dome kultúry v Považskej Bystrici 

 

Práca v teréne:  

 

- 10/2021 – účasť na vernisáži v MG Art Galérii – Marek Turošík – Architektonicko-

dizajnérsky reštart pamäte krajiny pod Považským hradom 

- 10/2021 – účasť na vernisáži výstavy obrazov Imra Weinera-Kráľa v MG Art Galérii pri 

príležitosti 120. výročia narodenia rodáka, umelca 

- 25. 11. 2021 - prechádzka po stopách anglického parku na hradnom kopci nad rokokovým 

kaštieľom v Považskom Podhradí. Odborný výklad – architekt Marek Turošík, bádanie je 

zdokumentované. 

- 11/2021 - fotodokumentácia Domu kultúry 

 

 

Prierez podujatiami Považskej knižnice v Považskej Bystrici vrátane pobočiek za rok 2021: 

1. polrok 2021 

Informatické výchovy pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ 

Informatická výchova pre zamestnankyne knižnice 

Zimné radosti – online osemsmerovka 

Poď s nami na výlet a vyhraj knihu – online kvíz o regióne (3x) 

Knižničná sovička Anička a jej tvorivá dielnička – online fotonávody pre šikovné ručičky 

Čo pre teba znamená ľúbiť a ako to prejavuješ? – Valentínska online súťaž 

Kto je na obrázku? – online hádanie osobností (ktoré sú spojené s mesiacom marec či už 

narodením, úmrtím alebo inak) podľa obrázkov a popisu  
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Čítame online malým aj veľkým – online čítanie príbehov, povestí či rozprávok 

Dobšinský – krátky medailón osobnosti 

Víkendová chvíľka poézie (nielen) pre deti – víkendové čítanie poézie 

Poslovia jari – výtvarná súťaž 

Bystrické povesti – online nahraté čítanie pre klientov CSS Bystričan  

Apríl – mesiac lesov – „Poznáš naše stromy?“ – online kvíz o našich stromoch  

Zaujímavosti zo sveta stromov – online príspevky o zaujímavostiach zo sveta stromov v rámci 

mesiaca lesov 

Kto je najväčší Potterhead v Považskej Bystrici? – online literárna súťaž pre fanúšikov Harryho 

Pottera   

Navrhni si záložku do obľúbenej knižky – online súťaž pre deti 

Máj, čas ľúbosti – zvyky, tradície, príslovia a pranostiky v období jari; online príspevky s touto 

tematikou 

Čo sa skrýva v siluete? – online súťaž, známe aj menej známe postavy z rozprávok a príbehov 

Mesto, kde žijem – výtvarná súťaž 

Viete, že? – online otázky a úlohy viažuce sa k poézii štúrovskej generácie 

Miroslav Saniga, spisovateľ a jeho najobľúbenejší operenec – súťaž 

Priatelia prírody – online kvíz k Svetovému dňu životného prostredia 

Zvyky, tradície, porekadlá a pranostiky o sv. Jánovi, Petrovi a Pavlovi – príspevky na FB 

Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody 

Poď sa s nami túlať lesom – online kvíz v rámci Júnových prechádzok 

Poď s nami na lúku – online súťaž v rámci Júnových prechádzok 

Pozri sa s nami na oblohu – online súťaž v rámci Júnových prechádzok 

Osláv v knižnici Deň detí – bezplatný zápis novoregistrovaných detí a odmeny pre všetky deti, 

ktoré na MDD zavítali do knižnice (3x) 

Kto vám kreslí knihy? – súťažná doplňovačka pre deti 

Som ilustrátor mojej obľúbenej knižky – výtvarná súťaž pre deti ZŠ 

2. polrok 2021 

Ekodeň – výmena kníh (spolupráca s mestom) 

Zober si deku, knihu a relaxuj! – online tipy, ako stráviť slnečné dni v prírode 

Indiánskou stezkou – aktivity pre detský denný tábor 

Júlové tradície a pranostiky – online príspevky 

Vyhraj kamarátovi detskú knihu – online súťaž 

Čítanie v prírode (+ čarovanie s kriedou) – kolekcia básní, piesní a príbehov s letnou tematikou pre 

deti MŠ 

Leto = plná náruč kvetov – výtvarná súťaž 

Podujatia pre letné tábory 

Leto s knihou– online fotosúťaž – letné fotky čitateľov s knihami 

Adriana Boysová – MIMÓZA – prezentácia spojená s čítaním 

Potulky s bicyklom – spoznávanie cyklotrás v našom okrese 

Deň neprečítaných kníh 

Prezentácia o Titanicu + súťaž pre deti 

Povesti o slovenských hradoch – čítanie povestí pre deti 

Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ 

Čítanie s porozumením pre žiakov ZŠ 

Prečítané leto – zapožičanie kníh, propagácia (spolupráca s CoolTajnerom) 
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Augustové tradície a pranostiky – online aktivita 

Najlepší letný čitateľ – letná súťaž pre deti aj dospelých 

Uhádni, čo v Betkinej kuchyni nie je v poriadku – súťaž pre rodičov s deťmi 

Nájdi poklad na ostrove pirátov – súťaž pre deti 1. stupňa ZŠ 

Dovolenka s dobrou knihou – súťaž pre dospelých čitateľov 

Zvyky, tradície príslovia a porekadlá v mesiaci september – online príspevky 

Noc literatúry – čítanie v priestoroch knižnice 

Medzinárodný deň bez áut – príspevok na FB 

Deň obetí holokaustu a rasového násilia – príspevok na FB 

Jeseň – zážitkové čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Ilustrácia – súťaž pre deti  

Zážitkové čítanie z nových kníh – pri pravidelných výmenách kníh žiakov 1.- 4. roč. 

(knihy Kamarátka Terka; Dobrý deň, opica Škorica) 

Septembrová osemsmerovka – súťaž pre deti 

Koyšove Ladce – spoluorganizácia 

Imro Weiner-Kráľ – prezentácia 

Október – mesiac úcty k starším 

Svetový deň pošty – príspevok na FB o súčasnosti a minulosti 

Deň bielej palice – príspevok na FB o najnovšom prírastku MP3 do oddelenia beletrie  

Literárne hodiny na požiadnie – Zoznámte sa s Julesom Vernom a Karlom Mayom 

Deň audiovizuálneho dedičstva – príspevky na FB s titulmi svetových aj slovenských literárnych 

diel, ktoré inšpirovali filmových/seriálových tvorcov 

Zvyky, tradície, príslovia a porekadlá v mesiaci október – príspevky na FB 

Tvoríme z darov prírody – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Hygiena a starostlivosť o zdravie – beseda pre predškolákov 

Literárne dopoludnie o jeseni – beseda pre predškolákov 

Známy maliar Imro Weiner-Kráľ – prezentácia  

Zážitkové čítanie z nových kníh pri pravidelných mesačných výmenách kníh žiakov 1.- 4. roč. 

(knižné novinky Braňa Jobusa, Gabriely Futovej)  

Odpoveď nájdeš v tekvici – osemsmerovka pre deti  

Zdravá výživa pre žiakov MŠ a ZŠ (kniha Cukroš – Hundroš) – čítanie s porozumením      

Prezentácia maľovanky  vymaľuj si svoje mesto spojená s workshopom 

Noc divadiel – spoluorganizácia 

Medzinárodný deň študentstva – 17. 11. 2021 (príspevok na FB) 

Svetový deň absurdít – 20. 11. 2021 (príspevok na FB) 

Knižky v skladačke – Miroslav Cipár – detská súťaž 

Tvoríme z darov prírody – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Jesenná osemsmerovka pre žiakov ZŠ – súťaž 

Architektonické pamiatky a pamätihodnosti centra Považskej Bystrice a Považského Podhradia 

Zvyky, tradície, príslovia a pranostiky v období adventu a Vianoc – príspevky na FB 

2021 – Danteho rok – online prednáška pre študentov gymnázia 

Maľovaný vianočný kamienok – výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ 
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Podujatia KVČ pre znevýhodnené skupiny za rok 2021: 

1. polrok 2021 

Bystrické povesti – čítanie povestí z knihy p. Meliša pre ZPS Katka a ZPS Lánska (2x)  

Výmena kníh pre bezbariérovú bytovku v Jelšovom  

Vypožičiavanie zvukových kníh slabozrakým a nevidiacim  

2. polrok 2021 

Letné čítanie – Povesti z horného konca Brvnišťa (čítanie v Zariadení pre seniorov Lánska) 

Letné čítanie – Slovenské povesti o hradoch, zámkoch (čítanie v Zariadení pre  seniorov Katka) 

Beseda v besiedke pre CSS Bystričan  

Povesti z Považia – čítanie pre ZPS Katka 

Beseda v besiedke II. – čítanie z kníh Alice Haidlerovej 

Slovenské povesti o hradoch, zámkoch a iné – čítanie povestí v CSS Javorník Papradno 

Čítanie povestí z Bystrického hradu – čítanie pre CSS Bystričan 

 

 

 

Viac informácií na http://www.kniznicapb.sk/ 

 

 

 

Neuskutočnené podujatia Považskej knižnice v Považskej Bystrici kvôli zatvoreniu knižnice 

z dôvodu pandémie šírenia koronavírusu COVID-19 

 

1. polrok 2021 

Regionálne povesti – literárna hodina pre ZŠ  

 Autori nášho regiónu – literárna hodina pre ZŠ 

 Novoročné tradície a zvyky – čítanie pre dôchodcov 

Najdu odvahu – Lenka Vacvalová (online beseda ku knihe) 

Slávnostné zápisy pre deti ZŠ, ktoré už vedia čítať 

Informatické hodiny pre žiakov ZŠ a MŠ a ich učiteľov 

Čítanie pre najmenších – Guľko Bombuľko, Osmijanko 

Ľudovít Štúr – život a dielo, ukážky z tvorby pri príležitosti 165 rokov úmrtia 

Dušan Dušek – život, dielo, ukážky z tvorby pri príležitosti 75. narodenín 

Zvyky, tradície, porekadlá a pranostiky v období Vianoc a Nového roka – krátka prezentácia, 

ukážky z tvorby 

Hádanky pre najmenších – vianočná tematika 

Keď sú ruky našimi očami – Braillov deň – život, prínos pre ďalšie generácie 

Juraj Jánošík – život, príbehy inšpirované Jánošíkom, 333. výročie narodenia 

Dve čarovné slová viem, ďakujem a prosím – beseda o knižke Bambuľka pre deti MŠ 

Kam chodia na zimu zvieratká – rozprávanie o zvieratkách a ich spôsobe prezimovania pre SŠI 

Biela pastelka – zoznámenie sa s Braillovým písmom a so spôsobom života nevidiacich ľudí pri 

príležitosti Svetového dňa Brailla pre deti ZŠ 

Ryba Biba a had Rado v podmorskom svete – čítanie pre občianske združenie Adelka spojené 

s prezentáciou o podmorskom svete 

Zábavné úlohy pre malých školákov – súťaž pre deti  ZŠ 

Macinka a Tárajko – zážitkové čítanie pre deti MŠ (kniha Kde bolo, tam bolo) 

http://www.kniznicapb.sk/
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Rozprávka o tom, ako dievčinka Julka hovorila neslušné slová – čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Najkrajšia snehová vločka – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Fašiangová veselica – výtvarná súťaž pre deti 

Veľkonočné tradície – čítanie pre dôchodcov online 

Hans Christian Andersen – výročie narodenia, krátka prezentácia o jeho živote a diele, čítanie 

ukážok z jeho tvorby 

Zvyky a tradície v období pôstu, Veľkej noci a pálenia Ďura – krátky medailónik o každej tradícii, 

online príspevky detí na FB, ktoré sa podelia o svoje rodinné zvyky 

Medailón osobnosti: Sir Arthur Conan Doyle – 22. 5. – 162 rokov od narodenia, stručný prehľad 

tvorby a života 

Retro “Bakalári“ – retro spomienka na český seriál – online čítanie slovenských humorných 

poviedok z každodenného života 

Príbehy z minulosti – online čítanie pre seniorov 

Odporuč mi detskú knihu – online aktivita, v ktorej sa nachádzajú jarné motívy 

Obrázková doplňovačka (Jules Verne) – detská súťaž 

Peter Glocko – krátky medailón na FB pri príležitosti 75. narodenín 

Liečivé bylinky v našom živote – rady a skúsenosti pre žiakov a študentov  

Bicykel – môj priateľ na cestách – cestovateľská beseda s p. Lukášom 

Knižničná sovička Anička a jej tvorivá dielnička – fotopostupy výrobkov z vylisovaných alebo 

sušených kvetov, váza s dekoráciou pomocou dekubáže 

Hmyz – učíme sa pracovať s encyklopédiou – informatika pre deti 

Sladká hostina – čítanie  s porozumením pre deti MŠ (z knihy Medové 

príbehy) + výtvarná súťaž o najkrajšiu včielku  

Liečivé rastliny a ich účinok na ľudský organizmus – informatika pre 

žiakov ZŠ 

2. polrok 2021 

Prázdninové nástrahy – beseda so žiakmi ZŠ o rôznych nástrahách počas 

letných prázdnin 

Návraty – spomienky na vypálené obce v našom okolí počas 2. svetovej vojny (k výročiu SNP – 29. 

8. 2021) 

Posledný rytier z Bystrického hradu – čítanie povestí v CSS Bystričan 

Šarkania diera – čítanie povestí v Zariadení pre seniorov Lánska 

Ako víly hrad preniesli – čítanie povestí v ZPS Katka 

História SNP v našich obciach – online potulky obcami po stopách hrdinov SNP  

Zdravá výživa pre žiakov MŠ a ZŠ (kniha Cukroš – Hundroš)     

Kráľovná detektívok Agatha Christie – život, dielo a ukážky z tvorby 

Čítanie s porozumením ku „Dňu pozitívneho myslenia“ – výber z humornej tvorby slovenských 

autorov 

Darujte nevyužité detské knihy tým, ktorí to potrebujú (Giving Tuesday) –  dobrovoľná zbierka 

detských kníh pre detský domov/azylové centrum/občianske združenie (podľa záujmu)  

Považská knižnica v Považskej Bystrici – oddelenie pre deti a mládež 

Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch – čítanie o vianočných zvykoch v CSS 

Bystričan a v CSS Javorník  

Medzinárodný deň hôr (11. 12. 2021) – príspevok na FB vrátane ukážky z knihy Horár Sever 

Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie (18. 12. 2021) – história poštových známok 

Príbeh s vianočným posolstvom – súťaž pre deti 
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Mikulášska súťaž – zdieľaj a vyhraj – online na FB  

Knižničná sovička Anička a jej tvorivá dielnička – fotopostupy výroby vianočných dekorácií 

z bežne dostupného materiálu v domácnosti 

Nájdi cestičku k vianočnému stromčeku – súťaž pre deti MŠ a ich rodičov 

Symboly Vianoc – súťaž pre 3. a 4. ročník ZŠ 

Ocenenie najlepších detských čitateľov za rok 2021 

Ocenenie najlepších dospelých čitateľov za rok 2021 

Ocenenie triednych kolektívov za spoluprácu s knižnicou za 2021 

Vinšujeme Vám... – vianočné zvyky a tradície od Mikuláša až po Štedrý deň  

(rozprávky, koledy, vinše a pranostiky s vianočnou tematikou) pre žiakov ZŠ 

Čarovné Vianoce lesných škriatkov – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

Viktor, Vianoce ďaleko od domova – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

O Vianociach, ktoré nechceli prísť – čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Čo prezradí vianočná tajnička??? – súťaž pre žiakov ZŠ 

Šťastné a veselé... – výstavka ručných prác detí  MŠ   

 

 

 

Týždeň slovenských knižníc:  1. – 7. marec 2021. 

 

V rámci  TSK  sme uskutočnili 2 online podujatia, na ktorých sa zúčastnilo 638 poslucháčov. 

Z dôvodu zatvorenia knižnice, kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii, sme bezplatnú registráciu 

nových, doposiaľ neregistrovaných čitateľov uskutočnili v dňoch od 23. 3. 2021 do 30. 3. 2021 

(vrátane). Bezplatne sme zaregistrovali 54 nových čitateľov, z toho bolo 17 detí do 15 rokov.  

 

Dlhodobé aktivity PK:  

 pravidelne mesačne zabezpečujeme donášku kníh pre seniorov a zdravotne  

znevýhodnených v bezbariérovej bytovke v časti Jelšové 

 seniorom v sociálnych zariadeniach v rámci KVČ pripravujeme čítanie, tvorivé dielne 

 požičiavame zvukové knihy vo formáte MP3 pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne 

znevýhodnených, PK je pobočku Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

 zabezpečujeme dennú tlač – denne využívanú čitateľmi v čitárni PK 

 spoluorganizátorsky sa podieľame na celoslovenskej súťaži v prednese ľúbostnej poézie –  

Koyšove Ladce (v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska), na oceňovaní kultúrnych 

pracovníkov pod názvom Múzy nás spájajú, v spolupráci s POS a obcou Dolná Mariková na 

literárnej a výtvarnej súťaži pre žiakov MŠ a ZŠ – Dobšinského rozprávkovo a na 

celoslovenskej súťaži v tvorbe poézie a prózy – O cene Dominika Tatarku    

 

Kvôli preventívnym opatreniam z dôvodu pandémie šírenia koronavírusu COVID-19 nemohli 

byť všetky naše aktivity uskutočnené. 
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Zamestnanci knižnice sa v priebehu roka 2021 zúčastňovali na rôznych seminároch a školeniach 

online charakteru, napr.:  

1. polrok 2021 

online školenie Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 

online školenie Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

online školenie Legislatívne zmeny v roku 2021 

online podujatie Propagačné materiály 

online seminár Štatistické zisťovanie o knižniciach 

online seminár Knižnice na sociálnych sieťach a webe 

online Valné zhromaždenie SAK 

online seminár Ako zachrániť obecné knižnice? 

online školenie Čo nám priniesla novela Zákonníka práce účinná od 01.03.2021 

online webinár Všetko o Fonde na podporu umenia v roku 2021 (rozhovor s riaditeľom) 

online seminár Účtovníctvo ROPO v roku 2021 

online seminár Hovoríme, ale je nám rozumieť??? 

online diskusné fórum Celoživotné vzdelávanie knihovníkov 

online seminár Finančná kontrola a pripravovaná novela zákona 

online seminár Negociačné schopnosti u knihovníka v službách 

online seminár Zákazka s nízkou hodnotou pre začiatočníkov 

online seminár Súhrnné správy 

online seminár Databázy spoločnosti Gale 

interaktívny webinár Spoločenský protokol v knižnici 

online webinár Fenomén literárnej reportáže 

online interaktívny webinár Asertívna komunikácia a odolnosť voči stresu 

online webinár Prípravná fáza projektu 

online medzinárodné knižnično-informačné sympózium Infos 2021 

2. polrok 2021 

online seminár Benchmarking verejných knižníc 

online odborný seminár Účelný dizajn interiérov knižníc – príklady z praxe 

Digitálny preukaz (TN TSK) 

online konferencia Knižnice teraz a potom: Úloha celoživotného vzdelávania v knižniciach 

online Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice 

online Účtovná závierka k 31. 12. 2021 pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou 

/VÚC 

online Valné zhromaždenie SAK 

online Zákazky s nízkou hodnotou pre začiatočníkov 

online seminár Knižnica v živote dieťaťa 

online Digitalizácia účtovníctva 
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Elektronizácia a internetizácia knižnice 

Považská knižnica v roku 2021 používala 28 osobných PC. Z toho neboli žiadne s pripojením na 

internet pre verejnosť. Nakúpili sme 2 nové PC do centrálneho výpožičného pultu a 1 notebook do 

detského oddelenia. 

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 Zákona č. 211/2000 Z. z. na 

web stránke knižnice  

 tvorba propagačných materiálov, pozvánok, plagátov 

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

BUXUS) 

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

 zabezpečovanie chodu a údržby informačných systémov (KIS Tritius, W-Mzdy, BUXUS) 

 preberanie aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného 

programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy počítačov (testovanie operačných 

systémov Linux, Windows Server 2016, ktoré by zvýšili bezpečnosť prevádzky KIS Tritius, W-

Mzdy, BUXUS, voľne šíriteľné antivírové a antispamové programy, rôzne testovacie 

a optimalizačné utility) 

 

 

 

Metodická činnosť 

Metodickou činnosťou Považská knižnica v Považskej Bystrici (s dvoma pobočkami) usmerňovala 

mestské (MsK Dubnica nad Váhom, MsK Nová Dubnica, MsK Ilava, MsK V. Roya Púchov) 

a obecné knižnice v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 

 

Realizovali sme 2 metodické návštevy 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, doplnenie knižného fondu z darov, 

duplicitnej literatúry aj ekonomického charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kniznicapb.sk/
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Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK: 

Ukazovatele rok 2021 rok 2020 porovnanie 

v % 

Knižničný fond spolu 83 055 82 839 100,26 

odborná literatúra pre dospelých 23 218 22 780 101,92 

krásna literatúra pre dospelých 43 943 44 438 98,89 

odborná literatúra pre deti 3 727 3 761 99,09 

krásna literatúra pre deti 12 167 11 860 102,59 

špeciálne dokumenty (z celkového KF) 3 767 3 966 94,98 

Prírastky KF 3 704 2 807 131,96 

z toho kúpou 3 194 2 503 127,61 

z toho dary a iné 510 304 167,76 

Prostriedky na nákup KF 33 318,36 22 740,15 146,52 

Počet titulov odoberaných periodík 110 112 98,21 

Počet exemplárov odoberaných periodík 127 129 98,45 

Úbytky 3 488 6 184 56,40 

Výpožičky spolu 166 684 158 408 105,22 

z toho knihy 137 397 150 646 91,20 

periodiká 28 667 35 457 80,85 

ostatné dokumenty 620 961 64,52 

Prezenčné výpožičky spolu 5 709 11 918 47,90 

Absenčné výpožičky spolu 160 975 146 490 109,89 

Registrovaní používatelia 1 594 1 912 83,37 

Z toho deti do 15 rokov 445 509 87,43 

Počet návštevníkov knižnice 35 455 28 701 123,53 

Vzdel. a kultúrno-spoloč. podujatia 193 109 177,06 

Počet návštevníkov na KVČ 7 766 4 075 190,58 

Počet metodických návštev 2 12 16,66 

Porady 6 6 100,00 

Články v tlači o knižnici 15 28 53,57 

Medziknižničná výpožičná služba 225 135 166,66 

Poskytnuté bg. a faktogr. informácie 3 040 2 170 140,09 

Rešerše 36 20 180,00 
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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 2021 dosiahla nasledovné ukazovatele: 

 stav knižného fondu stúpol o 216 knižných jednotiek (porovnanie s rokom 2020) 

 prostriedky na nákup KF predstavovali nárast o 10 578,21 EUR 

 počet registrovaných čitateľov klesol o 318  

 počet registrovaných detí do 15 rokov klesol o 64 detí 

 počet výpožičiek stúpol o 8 276 výpožičiek 

 knižnica  zrealizovala o 84  kultúrno-spoločenských podujatí viac ako v minulom roku 

 

Knižnica pravidelne informovala o podujatiach na webovom sídle PK, Mesta Považská Bystrica, v 

TV Považie, ITV, na stránke TSK, prostredníctvom knižničného facebooku, v tlači s regionálnou 

pôsobnosťou.  

 

Vzhľadom k opakovanému uzatváraniu knižnice boli knižnično-informačné služby 3 mesiace 

obmedzené, čo sa odzrkadľuje na poklese ukazovateľov, napr. pri registrovaných používateľoch, 

výpožičkách prezenčných atď. 
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Obrazová príloha niektorých podujatí PK 

 

 
 

Čítame online malým aj veľkým – čítanie z tvorby slovenských autorov 

počas Týždňa slovenských knižníc 

 

 

Leto s knihou – online fotosúťaž pre čitateľov o ich trávení leta s knihou 
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Navrhni si záložku do obľúbenej knižky – online súťaž pre deti 

 

 

 

 

Priatelia prírody – online kvíz o životnom prostredí 
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Noc literatúry – podujatie v priestoroch našej knižnice 

 

 

 

 

Noc literatúry – podujatie v priestoroch našej knižnice 
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Zvyky, tradície, príslovia a porekadlá  v jednotlivých mesiacoch – online príspevky 

 

 

Navrhnite svoju poštovú známku – výtvarná súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ 
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Považská knižnica v Považskej Bystrici  
                                                                

Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica 

 ________________________________________________ 

 

ROZBORY HOSPODÁRENIA rok 2021 

 
1. P r í j m y: 

 

 Bežné príjmy 
 

a) Transfery 

 

Podpoložka názov      rozpočet skutočnosť                % 
    

bežný transfer  

312            transfer z FPU/akvizícia kniž. fondu       22.000,00          22.000,00                    100,00   

312            transfer z FPU/Knižný regál „domov“      2.000,00      2.000,00               100,00 

  pre knihy 

312            transfer z VUC prísp. na činnosť           554.731,00        512.190,48                 92,33 

bežné transfery spolu        578.731,00        536.190,48                      92,65 

 

b) Vlastné príjmy 

222 003      pokuty za upomienky                                   970,00               969,50                     99,95 

223 001     tržby                                       7.398,00            7.397,10                     99,99 

292 012    príjmy z dobropisov      1.055,00            1.054,72                     99,97 

453            zostatok prostr. z min. rokov                     7.533,00      7.531,09                     99,98 

456            prijaté finančné zábezpeky    8.011,00      8.010,13                     99,99 

vlastné príjmy spolu  24.967,00          24.962,54                     99,98 

 

bežné príjmy spolu                      603.698,00         561.153,02          92,95 

  

 Kapitálové príjmy 
 

710 Kapitálové príjmy                    207.920,00        207.889,40                      99,99 

 

Príjmy spolu             811.618,00         769.042,42                      94,75 

 

       

2. Výdavky : 

 

a) B e ž n é    v ý d a v k y : 
 
Účet     účel                       rozpočet      použité prostriedky             % plnenia 

 

620     odvody ZP a SP          108.916,00         105.047,73                            96,45 

631     cestovné                             600,00                          68,74                           11,46 

632     energie             25.183,00                           14.032,61                            55,72 

633     materiál                        98.925,00                    78.926,27                            79,78 

634     dopravné                          3.125,00                      2.611,22                            83,56 

635     údržba               1.500,00                      1.286,10                            85,74 
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636          nájomné                 480,00                                  426,76                         88,91 

637          služby                       39.662,00                             29.089,01                         73,34 

640          transf. jednotlivcom             8.554,00                               6.225,17                         72,78 

600          bež. výdavky spolu :       595.687,00                           543.223,02                         91,19 

 

Bežné Príjmy    –   bežné výdavky      =       zostatok 
561.153,02 – 543.223,02 = 17.930,00 eur ( z toho 23,50 € zostatok v pokladni +17.906,50 € 

zostatok na účtoch).  

Zostatok na účtoch 17.906,50 eur, z toho:  8.010,13€ garančné zábezpeky +  8.018,89 € zostatok  

nepožitých prostriedkov ZF 46  + 1.877,48 € zostatok nepoužitých prostriedkov projekt FPU 

„Akvizícia knižného fondu“  ZF 111)  
 

 

b) Kapitálové výdavky  

 

Účet              účel                                      rozpočet       použité prostriedky   % plnenia 
 

717 002 Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy  203.820,00                203.819,40              100,00 

               objektu          

717 002 Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy    2.100,00                    2.100,00                 100,00 

                  - Stavebný dozor 

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice          2.000, 00      1.970,00                  98,50 

                  -  Reštaurátorský dozor 

 
 

71        Kapitálové výdavky spolu                          207.920,00         207.889,40                  99,99  
 
Celkové výdavky spolu                                          803.607,00               751.112,42                   93,47           
 
   
c)   Podrobné čerpanie bežných výdavkov   
 
podpoložka: 
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633 002 výpočtová technika  ZF41                                                                                   1.643,85 eur 
počítačové zostavy 2 ks, notebook, materiál na opravu a údržbu VT,  
633 002 výpočtová technika  ZF111     37,90 eur 
wifi router,  
633 003 telekomunikčná technika  ZF46     33,90 eur 
bezdrôtový telefón,   
                                                          
633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF41                                                   1.231,90 eur 
televízor, chladnička,  

 
 
630  Tovary a služby     126.440,71 eur 
 
631 cestovné ZF 46             68,74 eur 
631001 Tuzemské školenia a semináre, (účtovnícke, PAM, knihovnícke  ),                   68,74 eur 
   
 
632 Energie, voda, komunikácie                                                14.032,61 eur 
 
632 001 – elektrická energia, plyn, teplo spolu ZF 41                                                    10.072,83 eur 
Elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP,                                                2.524,02 eur 
Plyn /PK Štúrova,                            4.032,00 eur 
Teplo /PK SNP, PK Rozkvet,                                                                                            3.516,81 eur 
 
632 002 vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP,                                                         412,81 eur 
 
 
632 003 Poštovné ZF 41                   1.071,24 eur 
(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky),  
632 002 Poštovné ZF 46                                     63,60 eur 
(známky za doručenie písomností, MVS), 
 
632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41                                 1.205,16 eur 
(internet hlav. budova + internet), 
632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 46                                      88,28 eur 
(internet hlav. budova + internet), 
 
632 005 telekomunikačné služby ZF 41                           936,56 eur 
(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón), 
632 005 telekomunikačné služby ZF 46                               182,13 eur 
(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón) 
 
633 Materiál                                               78.926,27 eur 
 
633 001 interiérové vybavenie ZF41       25.200,00 eur 
knižné regále    127 ks, 
633 001 interiérové vybavenie ZF111   2.000,00 eur 
knižné regále    13 ks zakúpené v rámci projektu FPU Knižný regál „domov“ pre knihy,                                               
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633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF46                                     306,03 eur 

páková rezačka, stojan na TV, vysávač, mop vozík, upínací stôl,  

 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 41                                    8.173,99 eur 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 46                                    1.497,15 eur 

Spolu 633006                                  9.671,14 eur 

Z toho: 

kancelársky materiál – etikety Print, etikety farebné,  lepiace tyčinky,  perá, ceruzky, gumy, 

lepiace tyčinky, lepiace pásky,  Centropen popisovače,  Centropen – zvýrazňovače, obaly EURO, 

kalkulačka,  zošity, spony do zošívačky, listové spony, rýchloviazač závesný, zakladač plastový, 

xerox papier, baliaci papier, hrebene, samolepiaca fólia, stojan na katalógy, dovolenkové lístky,   

žiadanky na prepravu, záznamy o prevádzke vozidla, priepustky, razítková farba,  pečiatky,  

kalendáre,                        1.482,36  eur 

tonery                                                                            1.495,20  eur 

 

všeobecný materiál- z toho: 5.948,73 eur 

všeobecný materiál – špagáty, valček na maľovanie+ rúčka,   pasce na myši,  laminovacia fólia, 

lep na knihy,  fólia na knihy, RFID čipy, monočlánkové  batérie, náhradné kľúče, PVC obrusy, 

kvetináče, zemina, hrable,                 

materiál na údržbu – montážna pena, náhradné kľúče, olej na mazanie, tmel, farba, lazúra, brúsny 

papier, páska maliarska, farba na maľovanie, rohovníky, uholníky, spojovníky, skrutky, hmoždinky,  

MDF doska, radiátorový ventil, vlhkomery,                            

materiál na KVČ  - materiál na tvorivé dielne,  centropen,  baliaci papier, vlnkový papier, farebná 

krieda, farby, štetce, brúsny papier, kalkulačky, nožnice, špagát, máčatko,                           

 

čistiace potreby a hygienické potreby–  z toho:      744,85 eur 

čistiace a hygienické potreby - tekuté mydlo, ocot,  papierové utierky,  saponát na podlahu, 

leštenka na podlahu, osviežovač WC saponát na riad,  Savo,  vrecia na odpad, handry na podlahu, 

švédska utierka,  toaletný  papier, kotúč MAXI,  fixinela, čistič  na  okná,   prášok  na pranie, tekutý   

prášok, mydlový čistič na drevo, kuchynské utierky, lopatka + metlička, návleky na mop,        

hygienické potreby  zakúpené z dôvodu ochorenia Covid -19 : dezinfekčný spray, dezinfekčný 

čistič na podlahy,  antibakteriálne utierky,  Savo,   ochranné štíty,         

 

633 007 špeciálny materiál, ZF 41                                                 143,68 eur 

633 007 špeciálny materiál ZF 46                                      67,26 eur 

 

 

633 009  knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky         38.401,22 eur 

 

knihy do fondu –ZF41                                              11.940,48 eur 

knihy do fondu - ZF46                            1.255,36 eur 

knihy do fondu– ZF111               20.122,52 eur 

 

časopisy, noviny ZF 41                                           1.730,61 eur 

časopisy, noviny ZF 46                                             3.352,25 eur 

  

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46                    150,69 eur 

údržbár, upratovačka, vrátane ochranného krému na ruky a rukavíc,    

 

633 016 reprezentačné ZF 46                   38,70 eur 

občerstvenia na akcie,  

 

634  Dopravné                                 2.611,22 eur 
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634 001 palivá, mazivá, oleje ZF 46               323,44 eur 

PHL 2 ks áut 

 

634 002  servis, údržba oprava, ZF41                                                                                1.580,15 eur 

oprava VW Caddy, pneu servisné práce, výmena pneumatík, čistenie, 

634 002  servis, údržba oprava, ZF46                                                                                   143,82 eur 

oprava Škoda Fabia, 

 

634 003  havarijné poistenie VW Caddy ZF 41                                                                    310,00 eur 

634 003  havarijné poistenie VW Caddy ZF 46                                                                      58,81 eur 

 

634 004 prepravné a nájom doprav. prostriedkov, ZF41                                                        95,00 eur 

uskladnenie pneumatík, 

634 005  diaľničné známky  ZF 46             100,00 eur 

 

635 Rutinná a štandardná údržba                                 1.286,10 eur 
 

635 008 rutin. a štand. údržba kníh, učeb. pomôcok   ZF 41                                 1.286,10 eur 

oprava poškodených väzieb kníh, 

 

636 Nájomné za nájom                                    426,76 eur 

 

636001 budov, objektov a ich častí     ZF 41                                     379,36 eur 

Z toho: 

pobočka Rozkvet (Nájomné   31,53 €  x 12 mes.) vrátane nedoplatku                           378,36 eur 

z vyúčtovania r.2018, 

pobočka SNP:          1,00 eur 

 

636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení   ZF 46                                               47,40 eur 

nájomné poštového priečinka,    

 

 

637 Služby        29.089,01 eur 

637001 Školenia, kurzy, semináre  ZF 46                            426,80 eur 

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

zmeny v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, verejného obstarávania, 

 

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 41                                  1.339,54 eur 

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 46                                                      160,85 eur 

materiál na kultúrno-výchovnú činnosť –  súťaže v rámci akcií KVČ (materiál  predstavuje  knihy 

na odmeny – súťaže napr.  Tatarkov Plevník), 

 

637 004  Všeobecné služby             3.272,82 eur 

z toho: 

Revízie ZF41                                       2.312,19 eur 

elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné, ročné,  revízia BOZP 4 x ,  hasiace prístroje, 

revízia plynového zariadenia, plynovej kotolne, elektrického ručného náradia, predlžovacích 

prístrojov a elektrických prístrojov a zariadení,    

Revízie ZF46                                         200,00 eur 

posúdenie zdravot. rizika faktorov práce, 

 

Ostatné služby ZF 41                                        753,93  eur 

zviazanie periodík,  

Ostatné služby ZF 46                 6,70 eur 
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Bežné výdavky   s p o l u :                                                                                    543.223,02 eur 

 

 

 

 

3. Náklady, výnosy/eur: 

Účet nákladov        účel                                     použité prostriedky             

501          Spotreba materiálu                   77.896,55 

502                 Spotreba energie         15.069,41 

511                Opravy a údržba         2.262,08 

637 005 špeciálne služby ZF 41              137,28 eur 
ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom, 
637 005 špeciálne služby ZF 46                12,48 eur 
ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom, 
  
637 006 náhrady ZF 41                                     634,25 eur 
úhrada zamestnancom za rekreačné poukazy,  
 
637 006 náhrady ZF 46                                       49,00 eur 
úhrada povinnej lekárskej prehliadky, 
 
637 012 poplatky a odvody  ZF 41              195,00 eur 
členské poplatky (IAML, SSK, SAK),  
     
637 012 poplatky a odvody  ZF 46                     90,35 eur 
poplatky   banke,   úhrada  poplatkov  za   rozmnožovacie   služby,   poplatok   za   prijatie   žiadosti 
o dotáciu FPU,  
 
637 014 Stravné   ZF 41               15.879,80 eur 
(2,40 € /prísp. organizácia na stravný lístok) 
 

 
637 18 Vrátenie príjmov z minulých rokov  ZF 46                     148,38 eur 
1,50% z objemu tarifných platov 
 
637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 41                                    1.464,19 eur 
dohody o vykonaní práce zahŕňajú odmeny brigádnikov za sťahovacie práce,  
 
637 035 dane ZF 41                                                                                                            1.350,44 eur 
miestny poplatok  za kom. odpad, Daň z nehnuteľností, RTVS, 
 
 

 

Bežné výdavky ZF 41                                       512.190,48 eur 

Bežné výdavky ZF46                                8.910,02 eur 

Bežné výdavky ZF 111                                         22.122,52 eur 
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           účel                                                prijaté prostriedky  

602    Tržby z predaja  služieb                                      8.366,60 

648                   Ostatné výnosy/dobropisy, poistné                                36,83 

653      Zúčtovanie ostatných rezerv                                       5.266,95 

691  Výnosy z bež.transferov ob.al.VÚC                           512.190,48 

692  Výnosy z kap.transferov ob.al.VÚC                             23.305,29 

693  Výnosy z bež.transferov ŠR,ob.al.mesta                      22.122,52 

694  Výnosy z kap.transferov ŠR                                           1.264,08 

6  V ý n o s y   s p o l u :                                                572.552,75 

 

 

N á k l a d y                                                        - 574.544,73 

V ý n o s y   +572.552,75 

Hospodársky výsledok    -1.991,98 

 

 

 

 

 

 

4. Majetok/eur: 

 

počiatočný stav   prírastky               vyradenie/presun       stav k  31.12.2021 

 

Dlhodobý majetok 

1,258.766,63        217.189,40   0,00                                1.475.956,03 

Účet 042 

9.300,00            207.889,40   217.189,40                      00,00 
 

Prírastky na účte 042 v roku 2021  predstavujú: 

b) úhrady za realizované práce a služby: 

-  úhrada realizovaných prác a materiálu v roku 2021 v rámci akcie Odizolovanie suterénu 

a stavebné úpravy objektu vo výške  83.137,62 eur na základe Zmluvy o dielo č. 21025 a Dodatku 

č.1 a  2  k zmluve o dielo č. 21025 , dodávateľ  HBH, a.s., 

  

512                Cestovné               68,74 
513                Náklady na reprezentáciu             38,70 
518         Ostatné služby                     7.994,15 
                   
524                     Zákon. poistenie        104.127,27 
525          Ostatné soc. poistenie-DDS            1.058,00 
527          Zákonné sociálne náklady                   24.923,57 
528          Ostatné sociálne náklady                        634,25 
532          Daň z nehnuteľností       427,60 
538          Ost. nepriame dane a poplatky   1.042,85 
548          Ost. náklady –členské prísp.       195,00        
551          Odpisy                                   24.574,17 
553          Rezervy                                     7.427,42 
568          Ostatné finančné náklady,                                      406,48 
5                    N á k l a d y   s p o l u :                               574.544,73   
 
 
Účet  výnosov 
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- úhrada realizovaných prác a materiálu v roku 2021 v rámci akcie Odizolovanie suterénu 

a stavebné úpravy objektu vo výške  120.681,78 eur na základe Zmluvy o dielo č. 21025 

a Dodatku č.1 a  2  k zmluve o dielo č. 21025 , dodávateľ  HBH, a.s. 

 

-  úhrada realizovaných prác v rámci akcie Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - 

stavebný dozor vo výške 2.100,00 eur, na základe  Zmluvy na výkon stavebného dozoru č. K-

19/2021  , dodávateľ BASID s.r.o., 

-  úhrada realizovaných prác v rámci akcie Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu – 

reštaurátorský dozor vo výške 1.970,00 eur, na základe Zmluvy na výkon reštaurátorského dozoru 

č. K-18/2021, dodávateľ akad. soch. Juraj Krajčo,   

Do dlhodobého majetku bolo zaradené technické zhodnotenie budovy Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici obstarané v rámci akcie Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy  objektu  

v rokoch 2020 ("PD – odizolovanie suterénu objektu vo výške 9.300,00 Eur) a v roku 2021 

(Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu vrátane stavebného a reštaurátorského dozoru 

v hodnote  207.889,40 eur),  spolu v hodnote 217.189,40 eur.  

  

Spolu dlhodobý majetok 

1.258.766,63               217.189,40                        0,00                      1.475.956,03 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetok  

počiatočný stav           prírastky                   vyradenie              stav k    31.12.2021 

DHM    

66.098,70            30.176,85                    2.124,83                           94.150,72 

DNM 

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

Spolu 

66.099,70                         30.176,85                      2.124,83                          94.151,72 

 

 

Majetok v OTE 

 

počiatočný stav    nákup                  vyradenie                 stav  k  31.12.2021 

18.116,11   106,96                  1989,14                                  16.233,93 

 

Materiál na sklade- k 31.12.2021  evidujeme: 

Benzín                                                                                      58,97 

Nafta                                                                                      50,93 

Kancelársky materiál                                                                                  140,25 

Všeobecný materiál                                                                                2.428,82 

Všeobecný materiál-KVČ               1.345,83   

Spolu                                                                                 4.024,80 

 

 

 

5. Fondy, Pohľadávky, záväzky/eur: 

 

 

Sociálny fond  
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Počiatočný stav/eur              Tvorba                      Čerpanie                Konečný stav 
749,73                         3 944,040                 3 825,80                     867,97 

 

 

Pohľadávky a záväzky: 

 

Krátkodobé pohľadávky 

335 02    pohľadávky voči zam.-stravenky, šeky                                            1.666,50 

Náklady budúcich období, z toho:        3.520,69 

38101    predplatné časopisy, noviny  rok 2022                                              3.359,20 

381 02   nájomné rok 2022                                                                                   31,53 

381 04   energie, teplo rok 2022                                                                           49,30 

381 05   predplatné poistenie na rok 2022                                                            60,63 

381 07   diaľničná známka 2022                                                                             8,33 

381 08   SIM karta 2021                                           10,76 

381 09   Ostatné poplatky- spojené s nájmom                                            0,94                                          

Pohľadávky spolu                                                                      5.187,19 

 

Krátkodobé záväzky 

321         Dodávatelia                                                                                       5.414,90 

325          Ostatné záväzky/ z obchodných vzťahov                                             94,00                                                           

331          Zamestnanci                                                                                   17.565,79 

336          Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia                       11.249,28 

342          Ostatné priame dane na mzdy                                                          2.442,64 

379          Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné)                                        406,25 

479         Ostatné záväzky (zábezpeky, splatnosť do 1 roka)                              315,00 

 

Dlhodobé záväzky 

472          Sociálny fond           867,97 

479          Ostatné dlhodobé  záväzky –zábezpeky                                           7.695,13 
V rámci realizácie akcie pod názvom: PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov 

a elektroinštalácie, na základe Zmluvy o dielo č. K-13/2019, dodávateľ OSMONT elektromontáže, 

s.r.o. poukázal dňa  19.12.2019  na účet Považskej knižnice v Považskej Bystrici garančnú 

zábezpeku vo výške 315,00 eur  so splatnosťou 3 roky. 

 

V rámci realizácie akcie pod názvom: Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie“, na 

základe Zmluvy o dielo č. K-16/2020, dodávateľ AKTIV PRO, s.r.o. poukázal dňa 07.09.2020,  na 

účet Považskej knižnice v Považskej Bystrici garančnú zábezpeku vo výške 7.307.63 eur so 

splatnosťou 5 rokov. 

 

V rámci realizácie akcie pod názvom: PD – odizolovanie suterénu objektu na základe Zmluvy 

o dielo č. K-17/2020, dodávateľ Visia, s.r.o. poukázal dňa 08.10.2020 garančnú zábezpeku vo 

výške 387,50 eur so splatnosťou 3ri roky. 

 

Záväzky spolu      45 956,98 
 

 

Banková záruka: 

 V rámci realizácie akcie pod názvom Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej 

Bystrici vo výške  na základe Zmluvy o dielo č. 19031 a Dodatku č.1 a  2  k zmluve o dielo č. 
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19031/2019 , dodávateľ  HBH, a.s. doručil v prospech Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

bankovú záruku na dodané dielo  vo výške 30.667,20 eur.  

       V rámci realizácie akcie pod názvom Odizolovanie suterénu  a stavebné úpravy objektu na 

základe Zmluvy o dielo č. 21025 a Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 21025  dodávateľ  HBH, a.s. 

doručil v prospech Považskej knižnice v Považskej Bystrici bankovú záruku na dodané dielo  vo 

výške 8.492,48 eur. 

 

 

6.     Závery z rozborov hospodárenia: 
 

 Považská knižnica v Považskej Bystrici má k 01.01.2021 schválený zriaďovateľom TSK 

rozpis rozpočtu č: 80/812/1/2021. Z dôvodu presunov medzi položkami,  navýšenia kapitálových 

výdavkov v roku 2021 boli zriaďovateľom TSK schválené 6 úprav rozpočtu. V rozpočte boli 

upravené celkové finančné prostriedky bežné a kapitálové spolu vo výške 762.651,00 eur, 

skutočne dosiahnuté príjmy  vo výške 720.079,88 eur. Z toho rozpočtované bežné prostriedky 

zriaďovateľa TSK vo výške 554.731,00 eur, skutočne dosiahnuté príjmy sú 512.190,48 eur. 

Rozdiel  nevyčerpaných prostriedkov rozpočtu  42.540,52 eur predstavuje nevyčerpané  

prostriedky z dôvodov ovplyvnených šírením choroby COVID – 19 a s tým súvisiacich prijatých 

preventívnych opatrení.  

 Vlastné príjmy z hlavnej činnosti boli k 31.12.2021  plánované vo výške 9.423,00 eur, vrátane 

zostatku minulých rokov 7.533,00 eur spolu vo výške 16.956,00 eur. Skutočne  dosiahnuté príjmy  

vo výške 9.421,32 eur, vrátane zostatku minulých rokov   7.531,09 eur  spolu vo výške 16.952,41 

eur. 

 Kapitálové  prostriedky mala Považská knižnica v Považskej Bystrici upravené v rozpočte 

v celkovej výške 207.920,00 eur na akciu  Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy  objektu 

vrátane reštaurátorského  a stavebného dozoru bolo vynaložené z rozpočtu 207.889,40 eur.  

 

 Z grantového systému Fondu na podporu umenia (FPU) naša organizácia prijala nasledovné  

finančné prostriedky dotácie: 

a)v roku 2021 boli úspešne zapojení do projektu pod názvom Akvizícia knižničného fondu. Na 

realizáciu projektu nám FPU v roku 2020 odsúhlasil  dotáciu v celkovej výške  15.000,00 eur 

v zmysle  Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04181. Zmluva nadobudla 

účinnosť 20.01.2021  a finančné prostriedky boli poskytnuté v januári  a použité  v prvom polroku 

roku 2021,  

b) dotácia poskytnutá FPU na projekt  Akvizícia knižničného fondu pre rok 2021 bola poukázaná  

v zmysle zmluvy č. 21-514-05059 vo výške 7,000,00 eur, dotácia bola požitá v roku 2021 vo 

výške 5.122,52 eur,  zvyšok dotácie v hodnote 1877,48 eur bol presunutý na čerpanie do roku 

2022.  

c) dotácia na projekt  Knižný regál „domov „ pre knihy pre rok 2021 bola poukázaná vo v zmysle 

zmluvy č.  21-512-0036 vo výške 2.000,00 eur, dotácia bola použitá v roku 2021. 

  

 Celkové  výdavky boli upravené v rozpočte  na rok 2021 vo výške 803,607,00 eur, skutočne 

vynaložené výdavky boli v hodnote 751.112,42 eur, z toho kapitálové výdavky  vo výške 

207.889,40 eur, bežné výdavky boli vo výške 543.223,02 eur. 

  

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

údržbu  2 ks áut,  poškodených väzieb kníh. 

   

      V roku 2021 bol zakúpený  drobný hmotný majetok v evidencii DHM nasledovne:  

- televízor, chladnička, páková rezačka, vysávač, mop vozík, upínací stôl, detektor CO, bez drátový 

telefón, 

 - v rámci  výpočtovej techniky boli zakúpené  počítačové zostavy 2 ks, notebook 1 ks, wifi router. 
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V novo zrekonštruovaných priestoroch na ulici Štúrova 41/14, Považská Bystrica boli vymenené  

knižné regále na pracovisku s náučnou literatúrou a beletriou  v celkovom počte 140 kusov a sume 

27.200,00 eur, z toho je financované  z transferu VUC príspevku na bežnú činnosť vo výške 

25.200,00 eur.   Na pracovisku s beletriou  bol nákup regálov  financovaný  v rámci projektu 

Knižný regál „domov“ ktorý finančne podporil  Fond na podporu umenia zo zdrojov poskytnutých 

z dotácie vo výške 2.000,00 eur.  

 

 Majetok OTE bol zakúpený v roku 2022 nasledovne: 

- tv držiak, Vysávač, hasiace prístroje 2 kusy,  

 

 Hospodársky výsledok  k 31.12.2021 predstavuje stratu vo výške  1.991,98 eur. Na uvedenú 

stratu mali  vplyv najmä nasledovné  skutočnosti:  

- rozdiel v zostatku skladových zásob k 31.12.2020 a k 31.12.2021, 

- rozdiel v zostatku  na účte 321 dodávatelia k 31.12.2020 a k 31.12.2021, 

- použitie a tvorba rezerv.  

 

 

V roku 2021 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 
V Považskej Bystrici dňa 28.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Ivana Knappová 

  riaditeľka PK v PB 
Vypracovala: Ing. Zábojníková 
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