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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, Ulica Štúrova 41/14, bola z dôvodu výmeny regálov v budove 

do 9. januára 2022 zatvorená. Pre verejnosť boli cez výdajné okienko k dispozícii pobočky na 

sídliskách SNP a Rozkvet. Od 10. januára 2022 bola celá knižnica otvorená cez výdajné okienko. 

V režime Základ (pre všetky osoby) začala Považská knižnica v Považskej Bystrici vrátane pobočiek 

SNP a Rozkvet poskytovať svoje služby od 19. januára 2022, bez kapacitných obmedzení od 14. 

marca 2022 a bez respirátora od 21. apríla 2022.    

 

Hlavné úlohy Považskej knižnice v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2022 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. „učebnými osnovami odporúčanú“ 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.    
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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 2022 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 mali 5 podujatí. Pre žiakov na ZŠ Stred bola pripravená 

regionálna hodina zameraná na spoznávanie regiónu a miesta, kde žijeme. Študenti Spojenej školy 

internátnej sa zúčastnili informatickej výchovy na pobočke SNP. Čitatelia mohli doniesť vyplnený kvíz 

z oblasti ekológie a životného prostredia. Ďalší kvíz pre knihomoľov bol sprístupnený online. Rovnako 

cez knižničný facebook boli pridávané rôzne zaujímavosti z oblasti ekológie a životného prostredia..  

 

V priestoroch knižnice sa konal 17. ročník obľúbenej Noci s Andersenom. Pre žiakov z III. ZŠ Školská 

bola pripravená poučná prezentácia o H. CH. Andersenovi, súťaže v podobe hádaniek, kvízov 

a tajničiek, ale aj tvorivé dielne a večerná prehliadka knižnice spojená s čítaním. 

 

V 1. polroku 2022 sme mali besedy s  Máriou Gáboríkovou,  Boženou Dobrovičovou-Záriečskou 

a Kristínou Gyepešovou. Na Medzinárodný deň detí vítali pracovníčky knižnice detských čitateľov v 

kostýmoch postáv z rozprávkových knižiek.  

 

Okrem toho sa čítalo seniorom a nadviazali sa aj nové kontakty s OZ Zdravá Duša, DSS Púchov   – 

Nosice či CSS Javorník. 

 

Svojou spoluúčasťou sme sa podieľali na literárnych súťažiach Dobšinského rozprávkovo 2022 

a O cenu Dominika Tatarku 2022. Spolupracovali sme aj  s Hvezdárňou v Partizánskom na literárnej 

súťaži Fantasy Asteroid Day. 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.kniznicapb.sk/
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II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

Riadenie knižnice 

Riadiaca činnosť bola v roku 2022 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 

 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 2022 schválený rozpočet k 1. 1. 2022 rozpisom rozpočtu č.80/812/1/2021 

 v priebehu roka 2022 bolo schválených 8 úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami zo stany 

zriaďovateľa, čerpanie rozpočtu bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 

vrátane jeho zmien 

 inventarizáciu majetku, 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 podľa potreby 

 aktualizácia interných  smerníc 

 riešenie problémov vzniknutých počas prevádzky (fungovanie počas pandémie) 

 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 2022 neevidovali žiadne sťažnosti. Podnety a pripomienky 

zo strany  čitateľov sme riešili v rámci kompetencií knižnice. 
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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. 

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 

 

V roku 2021 sa Považská knižnica v Považskej Bystrici zapojila do projektu na „Akvizícia knižničného 

fondu 2021“ financovaného z Fondu na podporu umenia. Vzhľadom na preventívne opatrenia 

v súvislosti s ochorením COVID-19 finančné prostriedky z dotačného programu vo výške 7.000€ sme 

v roku 2021 vyčerpali čiastočne a suma vo výške 1877,48€ bola presunutá a vyčerpaná v prvom 

polroku roku 2022 na nákup kníh do fondu PK.  

  

V roku 2022 sa PK zapojila do projektu „Akvizícia knižničného fondu 2022“, kde nám boli poskytnuté 

finančné prostriedky vo výške 5.500€ z Fondu na podporu umenia. Finančné prostriedky boli požité 

v roku 2022 na nákup  kníh do knižničného fondu vo výške poskytnutej dotácie. 

V júni 2022 PK reagovala na Výzvu predsedu vlády a vypracovala projekt „Hravé programovanie 

v knižnici ako rozvoj kreatívneho a logického myslenia detí“. Projekt bol úspešný a PK získala finančné 

zdroje vo výške 4 000€. Projekt začne PK realizovať v mesiacoch marec/apríl 2023. 

 

V októbri 2022 PK vypracovala projekt, v ktorom sme žiadali finančnú dotáciu s povinnou spoluúčasťou 

z Fondu na podporu umenia. Šlo o projekt „Putovanie vo svete kníh“, v rámci ktorého sa v PK a jej 

pobočkách uskutočnia autorské a vzdelávacie besedy pre deti, mládež a taktiež pre verejnosť. Fond 

na podporu umenia nám vo februári 2023 z verejných zdrojov schválil dotáciu vo výške 2000€ 

s povinnou spoluúčasťou PK vo výške 200€. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch máj – jún 2023. 
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V novembri 2022 PK v rámci projektu „Krajšia budúcnosť pre ožívajúce príbehy“ žiadala finančný 

príspevok s povinnou spoluúčasťou z Fondu na podporu umenia. Projekt je zameraný  na revitalizáciu 

nábytkového zariadenia Považskej knižnice – pobočka SNP. Projekt v sume 7 500€  z verejných 

zdrojov podporí FPU s povinnou spoluúčasťou PK vo výške 2 000€. Projekt sa začne realizovať 

v marci 2023. 

 

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 

 

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia, veku a vzdelania: 

Stav zamestnancov k 31. 12. 2022: 25 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov – fyzicky: 25,24 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov – prepočítaný: 24,82 

PK má vo svojej organizačnej štruktúre 27 pracovných  miest. 

K 31. 12. 2022 mala PK PB obsadených 25 pracovných miest. 

Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12. 2022 

                        Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12. 2022 

Riaditeľ   (poverený riadením) 1 

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

pracovník 1,   údržbár- kurič 1,  upratovačka 1 ) 

Oddelenie knižnično-informačných služieb 19 
(metodik/vedúca služieb 1, 

odborní zamestnanci a odborní knihovnícki 
zamestnanci 18) 

Spolu 25 
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Rozdelenie zamestnancov podľa úrovne vzdelania: 

VŠ  II. st. 8 

VŠ  I. st. 1 

ÚSO 14 

ÚSV 1 

SO 1 

 

Priemerný vek zamestnancov 47,16 rokov 

Priemerná mzda 1 096,18 € 

 

 Funkcia Rok 
narodenia 

Vzdelanie 

 Riaditeľ – poverený riadením 1983 VŠ II. stupeň 
+rigoróz.skúška 

 Ekonóm – ved. odd. 1965 VŠ II. stupeň 

 Mzdy, personalistika 1963 VŠ II. stupeň 

 Org.-prevádzkový prac. 1969 ÚSO 

 Údržbár, kurič 1973 ÚSO 

 Upratovačka/ZŤP 1967 SO 

 Metodik/vedúca  služieb 1992 VŠ II. stupeň 

 Akvizícia 1962 ÚSO 

 Reg. bibliografia 1985 VŠ II. stupeň 

 Reg. bibliografia 1961 ÚSO 

 Knihovník 1972 ÚSO 

 Knihovník 1959 ÚSO 

 Knihovník 1964 ÚSO 

 Knihovník   1970 ÚSO 

 Knihovník 1961 ÚSO 

 Knihovník 1977 ÚSO 

 Knihovník 1974 ÚSO 

 Knihovník 1983 ÚSO 

 Knihovník 1965 ÚSV 

 Knihovník 1980 ÚSO 

 Knihovník 1973 ÚSO 

 Knihovník  1996 VŠ II. stupeň 

 Knihovník 1998 VŠ II. stupeň 

 Knihovník 1993 VŠ  I. stupeň 

 Knihovník 1986 VŠ II. stupeň 

1. neobsadené prac. miesto Knihovník nástup z RP 1.1.2023  1985 VŠ II. stupeň 

1. neobsadené prac. miesto Knihovník nástup 1.1.2023 1996 ÚSO 

 

 

 

 

 



 

7 

 

III. HLAVNÉ UKAZOVATELE  ČINNOSTI 

Získavanie,  spracovanie  a ochrana  knižničných  fondov  

Knižničný fond k 31.12.2022 predstavuje 82 933 (čo je o 122 zv. knižničných jednotiek menej ako bolo 

v r. 2021 k tomuto dátumu). 

Rozdelenie knižničného fondu:  

KF predstavuje náučná literatúra v počte 23 738 zv. (28,62%), ďalej je to krásna literatúra v počte     

43 481 zv. (52,43%), náučná literatúra pre deti a mládež 3 650 zv. (4,40%) a krásna literatúra pre 

deti a mládež v počte 12 064 zv. (14,55%). V celkovom počte KF sú zarátané aj špeciálne 

dokumenty (AV médiá, elektronické zdroje, 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.                                                      510 ks 

spolu                                                                   3 767 ks 

 

Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2Q22 predstavuje 2 639 zv. knižničných jednotiek 

s celkovým nákladom 24 575,52 €. Oproti roku 2021 je teda prírastok do fondu nižší o 1065 zväzkov, 

náklady boli nižšie o 8 742,84 €. 

Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK bolo zakúpených 1 507 zv. s nákladom 17 198,04 €. 

 

Knižničné  jednotky získané do PK za rok 2022: 

Nákup ZF 41 a ZF 46:         

TSK 1 187 zv. za sumu 13 652,99 € 

vlastné príjmy 254 zv. za sumu 2571,25 € 

spoluúčasť FPU 2021 3 zv. v sume 47,33 € 

spoluúčasť FPU 2022 63 zv. za sumu 926,47 € 

spolu: 1 507 zv. za sumu 17 198,04 € 

 

Nákup za príspevky (FPU):   

dotácie FPU 2021                                        191 zv. za sumu 1 877,48 € 

dotácie FPU 2022 502 zv. za sumu 5 500,00 € 

spolu 693 zv. za sumu 7 377,48 € 

 

Nákup spolu 2 200 zv. 24 575,52 € 
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Bezplatne získané dokumenty:   

dar od čitateľov 415 zv. v hodnote 4 287,44 € 

SD (bibliografia) 24 zv. 0,00 € 

spolu 439 zv. v hodnote 4 287,44 € 

 

Prírastky spolu 2 639 zv.  

 

Rozdelenie získaných knižničných  jednotiek: 

 náučná  literatúra                                                     766 zv.  

 krásna  literatúra                                                      981 zv. 

 náučná  lit. pre deti a ml.                                         108 zv. 

 krásna lit. pre deti a ml.                                          784  zv. 

            spolu:                                                                  2 639 zv. 

Úbytky z aktívneho knižného fondu v roku 2022 predstavujú literatúru poškodenú, zastaranú, 

duplicitnú a stratenú. Spolu bolo vyradených 2 761 zväzkov knižničných jednotiek v celkovej hodnote 

10 753,46 €. 

Rozdelenie vyradenej literatúry:          

 náučná  literatúra                         254 zv.  

 krásna literatúra                        1 443 zv. 

 náučná lit. pre deti a ml.              177  zv. 

 krásna lit. pre deti a ml.                887 zv. 

            spolu:                                       2 761 zv. 

Úbytky spolu 2 761 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. 

 

Na rok 2022 boli na nákup knižného fondu spracované dva projekty. Žiadali  sme o dotáciu Fond na 

podporu umenia a Mesto Považská Bystrica. FPU našu žiadosť podporil sumou 5 500,00 €, naša 
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povinná spoluúčasť u tohto projektu bola 800,00 € (Projekt „Akvizícia knižničného fondu 2022“ - č. 

zmluvy  22-514-04840). Mesto Považská Bystrica nám v roku 2022 projekt nepodporilo.  

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%. 

 

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

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

proti odcudzeniu.  

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

decembra roku 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.  

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 2022 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.  
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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.  

  

Pobočka Rozkvet 
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Používatelia 

Považská knižnica v roku 2022 zaregistrovala 2 635 čitateľov, z toho registrovaných detí do 15 rokov 

bolo 1 061. Na Medzinárodný deň detí navštívilo našu knižnicu 188 detí do 15 rokov, z ktorých bolo 

bezplatne zaregistrovaných 88 detí. Považská knižnica a jej dve pobočky poskytli v roku 2022 svoje 

služby celkom 53 503 návštevníkom. Počet návštevníkov na 430 podujatiach, organizovaných PK, bol 

13 140 návštevníkov a z toho 6 547 detí. 46 online aktivít sa zúčastnilo     5 471 návštevníkov. Služby 

internetu v priebehu roka 2022 využili 4 používatelia (na svojom prenosnom PC – poskytnutím nášho 

Wi-Fi pripojenia). Prostredníctvom služby Bibliobox čitatelia vrátili v roku 2022 spolu 2 200 zväzkov 

kníh.  

Výpožičky  

Považská knižnica v roku 2022 zrealizovala 139 051 absenčných a prezenčných výpožičiek. Výpožičky 

absenčné spolu činili 113 520 a výpožičky prezenčné spolu 25 531 knižničných jednotiek. PK 

vypožičala 20 703 kusov odbornej literatúry pre dospelých vrátane špeciálnych dokumentov. Krásnej 

literatúry pre dospelých 47 642, odbornej literatúry pre deti 5 429, krásnej literatúry pre deti 23 132 

a periodických publikácií 13 028. 

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 305 MVS a žiadnu MMVS. Na 

požiadanie sme vypracovali 47 rešerší. 

 

Vyhodnotenie činnosti v regionálnej bibliografii za rok 2022  

 

Hlavnou náplňou oddelenia regionálnej bibliografie je budovanie regionálneho fondu a to 

vyhľadávaním, spracovávaním, uchovávaním a zhromažďovaním všetkých  dokumentov a informácií, 

či už prostredníctvom kníh, dennej tlače alebo špeciálnych tlačí a elektronických zdrojov regionálneho 

charakteru za okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.  

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

do nasledujúcich databáz: 

 

1/ Článková databáza  

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

knižnica odoberá (denná tlač, týždenníky, mesačníky...) a popisovaním regionálnej tlače. 

V  roku 2022 sme do článkovej regionálnej databázy vložili 1623 bibliografických záznamov, 

k 1.1.2023 je v databáze vložených 49703 záznamov. 

2/ Regio - databáza regionálnych osobností, ktorú neustále aktualizujeme a vydávame z nej 

koncom roka  Kalendár výročí regionálnych osobnosti a udalostí na nasledujúci rok. V roku 2022 sme 

vložili 1 regionálnu osobnosť. 

Aktualizovaná databáza obsahuje celkovo 1456 vložených osobnosti a udalostí (osobnosti vkladáme 

podľa určitých kritérií, ako je napr. prínos pre región, úspechy a vyznamenania v rozličných oblastiach 

života, napr. v športe, činnosť vo verejnom živote a podobne). 
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3/ Databáza špeciálnych dokumentov – do nej zapisujeme všetky dokumenty, ktoré sa týkajú nášho 

regiónu ako sú pohľadnice, brožúry, reklamné publikácie, seminárne, bakalárske práce a iné práce. 

Za rok 2022 sme vložili 24 dokumentov. Celkovo obsahuje 1340 záznamov. 

 

Návštevníci oddelenia: 

      Návštevníkov oddelenia evidujeme iba neregistrovaných a na podujatiach, ostatní sa 

zaznamenávajú cez Tritius. 

30 neregistrovaných (v oddelení) 

591 na podujatiach 

3225 na online podujatí cez FB 

 

Požičiavanie dokumentov: 

Počet výpožičiek:     2368 prezenčne cez Tritius 

                                   1101 v zošitovej evidencii  

MVS:                           4 vybavené MVS (scany článkov) 

 

Projekty:  

Február – vypracovanie vecného vyhodnotenia projektu Knižný regál – „domov“ pre knihy 

Marec  – spolupráca na vypracovaní projektu FPU - 5.1.4 - Akvizícia 

 

Semináre a školenia: 

 V  2022 sme sa zúčastnili 5 seminárov: 

- webinár – Vydavateľstvo Absynt 

- webinár CTVI SR – EIZ 

- webinár  - Grantexpert 

- Kniha a jej premeny 

- Valné zhromaždenie SSKK vo Zvolene 

Uchovávanie periodík:  

     Regionálne periodiká uchovávame vo viazanej forme. V roku 2022 sme dali zviazať tieto 

periodiká: Považskobystrické novinky za rok 2021, Púchovské noviny za rok 2021, My – Považský 

Obzor za rok 2021, Dubnické noviny 2020-21, Belušan 2018-19, Novodubnické zvesti 2019-21. 

- kópie článkov z celoslovenských periodík archivujeme v zakladačoch podľa roku vydania a podľa 

názvu periodika v abecednom poradí 

 - pokračujeme v budovaní albumu článkov o Považskej knižnici (od roku 1997) 
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Edičná činnosť : 

     Uchovávame edičnú činnosť Považskej knižnice, ktorú spolu s Kalendárom výročí regionálnych 

osobností a udalostí zasielame podľa zákona na konci kalendárneho roku            na príslušné 

inštitúcie (SNK v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave, profesionálne knižnice v regióne, Archív 

PB, Pov. osvetové stredisko, VM v Pov. Bystrici, MsÚ PB ...) 

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

v hrebeňových väzbách (tie, ktoré nám darujú a súhlasia so zverejnením) 

- uchovávame elektronické médiá – CD a DVD 

 

Informačná činnosť:  

     Záujemcovia o informácie regionálneho charakteru sú predovšetkým študenti – autori SOŠ, 

diplomových a bakalárskych prác s regionálnou témou, ďalej zostavovatelia monografií miest a obcí, 

ale aj čitatelia, zajímajúci sa o históriu a súčasnosť nášho mesta a regiónu.  

 

Registrované fakt. informácie : poskytli sme 1679 faktografických informácií. 

 

Rešerše: 

     V roku 2022  sme pripravili 6 rešerší, ktoré obsahovali 331 záznamov na témy:  

Mariková v premenách času – 96 záznamov 

Wrestling v Považskej Bystrici – 30 záznamov 

Kúpeľníctvo v Nimnici – 92 záznamov 

Výstavba hotela Manín. Verejná zeleň v Pov. Bystrici. – 31 záznamov 

Jozef Pobočík, regionálna osobnosť – 30 záznamov 

Ľudové zvyky v regióne Stredné Považie – 52 záznamov 

Podklady pre média: 13 krát  

- 9x na webovú stránku knižnice (aktuality ohľadom projektov, doplnenie fotografií z podujatí, 

prezentácia maľovanky, a pod.) 

- 1 krát rozhovor do RTVS do reportáže Slovensko v obrazoch 

- 1 krát podklady pre Rádio Regina Západ o Akadémii seniorov a zapojení sa knižnice  

- 1 info o besede s reg. autorkou Annou Jónásovou 

- 1 video na Youtube o maliarke Zuzane Vaňousovej k 100. výročiu narodenia 

 

 

Elektronické referenčné služby  – 195 ks (mejly, telefonické informácie) 

Informačné letáky: 1 ks – bulletin k Noci literatúry 
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Informačné plagáty:  34 ks  

Scheer, Michal Maximilián -120. výročie narodenia 

Roy, August Július Radyslav -200. výročie narodenia 

Lenčová, Božena - 85. výr. narodenia 

Fiebigová, Henny - 105. výročie narodenia 

Kulhan, Miloslav - 30. výročie úmrtia 

Ballay, Alojz - 40. výročie úmrtia 

Bobovská-Bošková, Zuzana - 65. výročie narodenia 

Korauš, Ján - 135. výročie narodenia 

Hološko, Karol - 110. výročie narodenia 

Lališ, Ignác - 90. výročie narodenia 

Kafendová-Zochová, Anna - 45. výročie úmrtia 

Rutšek, Aurel -  135. výročie narodenia 

Hojerová, Mária - 110. výr. narodenia 

Nemocnica s poliklinikou (Považská Bystrica, Slovensko -  65. výročie vzniku 

Cahel, Jozef -  90. výročie narodenia 

Nová Dubnica (Slovensko) - mestá, sídla- 65. výročie vzniku 

 Gavlovič, Hugolín) - 235. výročie úmrtia 

 Zoch, Pavol Peter  - 115. výr. úmrtia 

Romuald Zaymus- 120. výročie úmrtia 

Tobiáš Masník – 325. výročie úmrtia 

Štefánia Dudáková – 110. výročie narodenia 

Vladimír Chmelár – 100. výročie narodenia 

Alexander Knapo – 110. výročie narodenia 

Milan Kopačka – 90. výročie narodenia 

Noc literatúry 2022 

Mária Gabriela Ostrolúcka – 80. výročie narodenia 

Pavol G. Hlbina – 45. výročie úmrtia 

Ivan Bielek – 75. výročie úmrtia 

Jozef Kvasnica - 30. výročie úmrtia 
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Ladislav Michvocík – 75. výročie narodenia 

Milan Húževka – 5. výročie úmrtia 

Ján Geryk – 130. výročie narodenia 

Beseda s Annou Jónásovou 

Ján Geryk – 130. výročie narodenia 

 

Články: 4 ks – 1 krát do PB noviniek - Nové knižné regály v knižnici, 1 krát do Knihárika – Činnosť 

regionálnej bibliografie za 2. polrok 2021 a 2x o Noci literatúry 2022 

Príspevky na sociálnu sieť FB: 50 ks 

Kultúrnovýchovná činnosť 

Pripravili sme 39 podujatí, z toho 3 ako spoluorganizátori. 

Výchovnovzdelávacie podujatia: 34 

- 12 online podujatí Pripomíname si ...cez sociálnu sieť FB  

- 3 krát regionálna hodina Rodný môj kraj - pre žiakov ZŠ 

- 1 krát prednáška História sa nás dotýka – pre študentov 

- 1 krát prezentácia Literárne potulky po Strednom Považí – pre žiakov ZŠ 

- 5 krát informatické hodiny 

- 1 krát prednáška Ľudové zvyky 

- 7 krát literárno-vzdelávací kurz Spoznaj svoj región 

- 4 krát interaktívna hodina Literárna mapa regiónu 

Kultúrno-spoločenské podujatia: 2 

 1 krát - Noc literatúry 2022 

 1 krát -  beseda s regionálnou autorkou Annou Jónásovou  

 Spolu-organizácia : 

 - v spolupráci so ZŠ Slovenských partizánov sme pripravili podujatie Rozpomínanie – zamerané na 

prezentáciu historickej kultúry regiónu 

- celoslovenská súťaž v tvorbe poézie a prózy O cenu Dominika Tatarku  v spolupráci zo ZŠ Plevník-

Drienové a POS- posudzovanie literárnych prác 

 - Dobšinského rozprávkovo – literárna a výtvarná súťaž pre žiakov MŠ a ZŠ v spolupráci s POS – 

posudzovanie literárnych prác 

- Múzy nás spájajú – oceňovanie najlepších pracovníkov v kultúre, ktoré sa uskutočnilo v Dubnici nad 

Váhom 
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Ostatná činnosť: 

- vypracovanie KULT 2021 – štatistické zisťovanie o neperiodických publikáciách za Považskú 

knižnicu 

- pomoc pri príprave výstavy o Dome kultúry pre MsÚ PB (vyhľadávanie  a  skeny článkov na 

A3 o histórii budovy) na Dni mesta 

- vyhľadávanie dokumentov o Považskej knižnici (štatistiky, rozbory, komentáre od 50. 

rokov...v archíve PK) 

- získanie daru od OZ Historická Považská Bystrica – grafika budovy knižnice, ktorú sme dali 

zarámovať 

- v auguste sme previedli bádateľskú činnosť po zaujímavých pamätihodnostiach mesta PB 

(kostol, kaplnka na cintoríne, bývalý amfiteáter ...) 

- tento rok sme sa prvý krát zapojili do Akadémie vzdelávania seniorov, ktorú organizuje KC 

Cooltajner. Pre seniorov sme pripravili 8 týždňový literárno-vzdelávací kurz „Spoznaj svoj 

región“ 

- priebežné monitorovanie tlače, webstránok obcí, či kultúrnych inštitúcií  ohľadom vydávania 

kníh z regiónu a v spolupráci s akvizíciou ich zabezpečenie do regionálneho oddelenia 

- spolupráca s MsÚ Pov. Bystrica – s Referátom kultúry a medzinárodnej spolupráce  

- spolupráca s OZ Historická PB  

 

 

Prierez podujatiami Považskej knižnice v Považskej Bystrici vrátane pobočiek za rok 2022: 

 

1. polrok 2022 

Informatické výchovy pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ na požiadanie 

Slávnostné zápisy pre žiakov  

Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (M. M. Scheer, A. J. R. Roy, B. Lenčová) 

Vyhodnotenie vyplnených pracovných listov (Kniháriček) 

Rok odkazu štúrovcov (Janko Matúška, Ján Botto) – príspevky na FB 

Medzinárodný mesiac kreativity – 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 

Čitateľ roka 2021 – najlepší čitateľ v oddelení beletrie  

Rok odkazu štúrovcov (Janko Matúška, Ján Botto) – príspevky na FB 

Zvyky, tradície, porekadlá a pranostiky v mesiaci január – krátka prezentácia, ukážky z tvorby 

Medailóny výročí – E. Čepčeková, L. Carroll 

Januárová súťaž pre deti na doma i do školy 

Perinbaba čaruje – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (H. Fiebigová, M. Kulhan, A. Ballay) 

Vymeň mobil za knihu – knižné tipy na FB k Svetovému dňu bez mobilu 

Ak si sám, príď k nám! – Deň osamelých (15. 2. 2022) 

Rok odkazu štúrovcov (Samo Tomášik, Samo Chalupka) – príspevky na FB 

Medzinárodný deň poštovej známky – Navrhnite svoju poštovú známku 

Medailóny výročí – Ch. Dickens, J. Blašková, V. Hugo 

Valentínska súťaž „Zamiluj sa do kníh“ 

Zvyky, tradície, porekadlá a pranostiky v období Hromníc a fašiangov 

Dante Alighieri – Lúč svetla do hmly – 2x online prednáška pre Gymnázium Považská Bystrica  

Valentínske prianie – súťaž  

Karneval masiek 
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Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (Z. Bobovská-Bošková, J. Korauš, K. Hološko) 

Rodný môj kraj – regionálna hodina pre žiakov na ZŠ Stred (2x) počas Týždňa slovenských knižníc 

Rok odkazu štúrovcov (J. M. Hurban, A. Sládkovič) – príspevky na FB 

Skrýva sa v tebe básnik? – Deň poézie (21. 3. 2022) 

Ekológia nie je žiadna veda – kvíz zameraný na životné prostredie a ekológiu (počas Týždňa 

slovenských knižníc) 

Vedeli ste, že – zaujímavosti zo sveta ekológie (počas Týždňa slovenských knižníc) 

Medzinárodný deň žien – príspevok na FB 

Zvyky, tradície, porekadlá a pranostiky v období skorej jari – krátka prezentácia, ukážky z tvorby 

Čítanie s porozumením – Osmijankove rozprávky (2x) 

Si skutočný knihomoľ?! – online kvíz pre deti z oblasti populárnej súčasnej aj klasickej literatúry  

Ako sa na jar prebúdza les – čítanie pre MŠ Praznov a MŠ Grznárova (7x) 

Urob si jarnú dekoráciu – tvorivá dielnička 

Ocenenie najlepších čitateľov za rok 2021 

Jarné kvety – výtvarná súťaž 

Marec – mesiac knihy – výtvarná súťaž 

Hľadáme správne názvy knižiek – literárna súťaž 

Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (I. Lališ, A. Kafendová-Zochová, A. Rutšek) 

História sa nás dotýka – prednáška pre žiakov SPŠ 

Marec – mesiac knihy 
Deň bláznov – príspevok na FB 
Čo skrývajú Slovenské priezviská a slová – beseda s Mgr. Jarmilou Balážovou 
Rok odkazu štúrovcov (J. Kráľ) – príspevky na FB 

Noc s Andersenom – čítanie, tvorivé dielne, prehliadka knižnice 

Dopoludnie s Andersenom – prezentácia, čítanie, hry a súťaže pre žiakov zo 7. ZŠ 

Ako sa na jar prebúdza les – podujatie pre deti z MŠ Grznára 1 

Beseda s Kristínou Gyepešovou o vydaní jej prvej knižky Kýchosmrk kamarát z dažďa pre žiakov zo 

6. a 7. ZŠ 

Chránime našu planétu – prezentácia o životnom prostredí  

Huráá do rozprávky – beseda o knižných kamarátoch pre žiakov zo ZŠ SNP  

Prezentácia  súčasných detských spisovateľov pre žiakov zo ZŠ Nemocničná  

Veľkonočný zajačik – výtvarná súťaž pre deti MŠ Rozkvet 

Moja maľovaná kraslica – výtvarná súťaž pre deti MŠ Rozkvet  

Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností a iné významné udalosti (M. Hojerová, J. Cahel, Nemocnica s poliklinikou) 

Prechádzka storočiami – ďalší ročník podujatia Rozpomínanie; v spolupráci so ZŠ Slovenských 

partizánov priblížime žiakom život v minulosti pomocou ukážok starých remesiel, povestí, workshopov 

(spoluorganizátori podujatia) 

Putovanie africkým kontinentom – Deň Afriky (25. 5. 2022) – neľahký život afrických detí (hlad, 

chudoba, negramotnosť, virtuálne osvojenie afrických detí)  

Vesmírne dobrodružstvá – prezentácia pre 4. ZŠ 

„Ako trávime čas s rodinou“ – Deň rodiny (15. 5. 2022) – posielanie fotiek z výletu stráveného s rodinou  

Osmijankove rozprávky – čítanie pre deti 

Beseda s regionálnou autorkou B. Dobrovičovou pre 5. Základnú školu 

Janko Hraško a ľudová slovesnosť – čítanie a prezentácia pre deti  

Povesti z Považia – čítanie a prezentácia 

Hrady v našom okolí – prezentácia pre žiakov 

Guľko Bombuľko – zážitkové čítanie pre MŠ 
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Rodičia, nezbláznite sa! – zážitkové čítanie reálnych príbehoch o vzťahoch v rodine a spolunažívaní 

pre ZŠ 

Poznáš hrady v našom okolí? – prezentácia pre ZŠ 

Srdce pre mamičku – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Mamičke z lásky...  – pásmo básní a piesní venované matkám pre deti MŠ 

Hádanková doplňovačka – detská súťaž 

Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností a iné významné udalosti (Pavol Peter Zoch, Hugolín Gavlovič, Nová Dubnica) 

Rodný môj kraj 

Dobšinského rozprávkovo – spolu-organizácia na tomto podujatí 

Rok odkazu štúrovcov (Janko Francisci-Rimavský, Viliam Paulíny-Tóth) – príspevky na FB 

Slovenské nárečia – literárna hodina 

Vývoj hudby – Svetový deň hudby – prezentácia k 21. 6. 2022  

Osláv v knižnici Deň detí (3x) – podujatie v hlavnej budove, na pobočke SNP a Rozkvet 

Beseda s Máriou Gáboríkovou (2x) – podujatie v hlavnej budove a na pobočke SNP 

O deťoch – zážitkové čítanie 

Rozprávanie o knihách, detských spisovateľoch  i časopisoch, ktoré si môžu požičať 

Osmijanko a Osmidunčo pátrajú... – zážitkové čítanie z knižky spisovateľky Kristy Bendovej 

Zážitkové čítanie z knihy Gabriely Futovej 

Ďuro a Muro idú do školy – čítanie kníh so školskou témou pre predškolákov 

Cestujeme po Slovensku – prezentácia pre deti 

Čítanie v tráve – čítanie pre deti 

 

2. polrok 2022 

Interaktívne hodiny pre žiakov ZŠ 

Informačné hodiny pre žiakov MŠ a ZŠ 

Informačná výchova pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ 

Literárne hodiny pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ  

Dopĺňanie knižných búdok 

Slávnostné kolektívne zápisy pre 1. a 2. ročník ZŠ 

Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (Zuzana Vaňousová, Romuald Zaymus, Tobiáš Masník, Vladimír Chmelár, 

Štefánia Dudáková, Augustín Rebro) 

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

Rok odkazu štúrovcov (August Horislav Škultéty, Ján Kalinčiak, Samo Bohdan Hroboň) – príspevky na 

FB 

Enid Blyton: život, dielo a ukážky z tvorby pri príležitosti 125. výročia narodenia + medailón na FB  

Prázdniny pod stanom – spoločenské hry, čítanie pre rodičov s deťmi v detskom kútiku na SNP 

Tvorivé dielničky pre znudené detičky – výroba prázdninových prekvapení podľa  

návrhov a nápadov z kníh 

Prázdninový Kniháriček – prázdninové vydanie so súťažnými úlohami 

Dovolenka s knihou – kvíz pre dospelých 

Pripomíname si... – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (Alexander Knapo, Augustín Lovíšek, Anton Mišík, Milan Kopačka) 

Noc literatúry – 21. 9. 2022, čítanie súčasnej európskej literatúry na netradičných miestach v meste 

Považská Bystrica známymi regionálnymi osobnosťami 

Informatické hodiny – na požiadanie 

Rok odkazu štúrovcov (Michal Miloslav Hodža) – príspevky na FB  

„Som vďačný za ...“ – zamyslenie sa, za čo sme vďační – 21.9.2022 – Svetový deň vďačnosti – 

príspevok na FB 
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Najlepší čitateľ za letné obdobie – vyhlásenie najaktívnejších detských a dospelých čitateľov počas 

letných prázdnin (rôzne vekové kategórie) 

Súťaž „Začnime školský rok spoločne s knižnými hrdinami“ – veľké pátranie po školákoch, ktorých 

príbehy sa nachádzajú v knižnici 

Zoznámte sa s knižnicou a slovenskými spisovateľmi –  informatická príprava o knižnici, leporelách 

a knižkách od Kristy Bendovej, Márie Ďuríčkovej, Daniela Heviera a Ľudmily Podjavorinskej pre deti 

MŠ 

Múdre knižky encyklopédie  – rozprávanie o náučných knihách pre deti a v čom sa odlišujú          od 

rozprávkových kníh pre deti ZŠ 

Z pestrej palety pani jesene – výtvarná súťaž pre deti  

Jesenná pošta – pásmo básní o jeseni 

„Pripomíname si ...“ – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (Mária Gabriela Ostrolucká, Pavol Gašparovič Hlbina, Ivan Bielek) 

Rok odkazu štúrovcov: Ľudovít Štúr – príspevky na FB 

16. október: Svetový deň chleba – „Chlieb náš každodenný“: chlieb v kuchyni i v literatúre – príspevok 

na FB 

„O tom, že kniha nie je len obal. Kniha je komplexné dielo“: výber rôznych knižných titulov, ktorých 

pôvodnú titulnú obálku dočasne nahradí nepriehľadný knižný prebal, na ktorom bude uvedená len 

hlavná myšlienka konkrétnej knihy. Tieto tituly budú ponúkané čitateľom za účelom zatraktívnenia 

procesu vyberania a vypožičiavania kníh 

3. október: 24-hodinový deň komiksov - „Príbehy v obrázkoch“ – informácie o vzniku a histórii komiksu 

– príspevok na FB a súťaž pre žiakov ZŠ 

Objavme spoločne čaro kníh – zážitkové čítanie a tvorivé dielne pre 2. a 3. roč. ZŠ Dolná Mariková 

Čo čítaš? – súťaž, knižné tipy a odporúčaná literatúra vekovej kategórie 9 až 12 rokov pre 4. – 6. roč. 

ZŠ Dolná Mariková 

Beseda s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou – ZŠ Považská Teplá 

Hlbokomorské rozprávky – zážitkové čítanie 

Morský svet  

Jeseň – pani bohatá – básničky, hádanky a knižky o jeseni pre deti MŠ 

Hávedník – interaktívna poučná beseda pre ŠK ZŠ Slovanská 

Usilovné včielky – prezentácia, čítanie a rozprávanie o včelách pre deti MŠ 

Literárne dopoludnie „Básne, piesne a hádanky s jesennou tematikou“ – pre deti MŠ 

„Pripomíname si ...“: online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (Eliáš Chrastina, Jozef Kvasnica, Ladislav Michvocík) 

Svätomartinský lampiónový sprievod – spolupráca s o.z. Cooltajner 

15. november: Deň väznených spisovateľov – návraty  k väzneným spisovateľom 

a ich dielam – príspevok na FB 

17. november: Medzinárodný deň študentstva – príspevok na FB  

Cestujeme po Indii: beseda pre verejnosť s cestovateľkou Katkou Kočudákovou 

„Giving Tuesday: Daruj detskú knihu tým, ktorí to potrebujú“ – verejná dobročinná zbierka zánovných 

kníh na podporu čítania detí a mládeže pod záštitou Považskej knižnice v Považskej Bystrici – 

darovanie kníh občianskemu združeniu / neziskovej organizácii a pod., ktoré sa venujú pomoci deťom 

a matkám v núdzi 

Poď, budeme si maľovať – hra na ilustrátorov pre deti MŠ a ŠK  

Vianoce u nás a vo svete 

Danka a Janka – beseda o knihe pre ŠK 

Kto nám kreslí knihy – poučná beseda pre predškolákov 

Predstavujeme ilustrátora: Peter Cpin – súťaž pre deti vo forme krížovky/doplňovačky pri príležitosti 

75. výročia jeho narodenia  

Práca s encyklopédiou – poučná beseda pre deti MŠ 
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Výtvarná súťaž pre deti „Čarujeme z darov prírody“ 

Pripomíname si ...“ – online podujatie, v ktorom si každý mesiac pripomenieme okrúhle jubileá 

regionálnych osobností (Milan Húževka, Ján Geryk) 

 „Spoznaj svoj región“ – literárno – vzdelávací kurz pre seniorov  v spolupráci s o.z. KC Cooltajner 

Interaktívne hodiny pre žiakov ZŠ – 6. a 7. ročník ZŠ sv. Augustína 

Beseda pre verejnosť: s regionálnou autorkou Annou Jonásovou  

 „Nekonečná báseň v pohybe“: konceptuálne komponovanie tematickej poézie samými čitateľmi – 

prostredníctvom spájania a nadväzovania náhodných veršov vpísaných do zápisníka 

„Mikuláš, Mikuláš...“ – výroba záložiek pre túto príležitosť 

Mikulášske prekvapenia – vianočné zvieratká so sladkým prekvapením pre detských návštevníkov 

knižnice 

Adventné zvyky a tradície – interaktívna hodina s tematickými kulisami  pre žiakov ZŠ 

Vianočné zvyky a tradície u nás a vo svete: prezentácia pre žiakov ZŠ 

„Kto rozdáva vianočné darčeky?“: prezentácia pre žiakov ZŠ o vianočných zvykoch vo svete 

Regionálne povesti: prezentácia, čítanie ukážok pre žiakov ZŠ 

Adventný čas, od stredoveku po súčasnosť – poučná prezentácia pre žiakov ZŠ 

Beseda o vianočných tradíciách s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou 

Najkrajší vianočný pozdrav – súťaž pre deti 

Mikulášska párty – podujatie v MŠ 

Knižky o Vianociach – návšteva detí z MŠ na pobočke Rozkvet 

 

Podujatia KVČ pre znevýhodnené skupiny za rok 2022: 

 

1. polrok 2022 

Čítame si – čítanie pre ZPS Katka 

Uhádni, z akej som rozprávky – poznávanie literárnych hrdinov z knižiek pre SŠI 

Ako sa kniha dostane k čitateľovi – beseda pre SŠI 

Výmena kníh pre bezbariérovú bytovku v Jelšovom  

Vypožičiavanie zvukových kníh slabozrakým a nevidiacim  

Veľkonočné tradície – čítanie pre dôchodcov 

Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstvo – čítanie z knihy pre OZ Zdravá Duša 

Stretnutie generácií – výroba darčekov pre klientov OZ Zdravá Duša 

Ako na svet prišli komiksy – prezentácia pre deti zo SŠI  

Stromy a zvieratá v lese pre DSS Púchov – Nosice 

Zariadenie pre seniorov Katka – čítanie pre seniorov (Krása a láska v našej literatúre) 
Zariadenie pre seniorov Lánska – čítanie z knihy Ostrovtipné príbehy 

Priatelia lesa – prezentácia pre deti SŠI 

Čítame si – čítanie v zariadení pre seniorov Katka 

Stretnutie s hudobnými legendami DSS Nosice 

Povesti z Považia – čítanie pre CSS Bystričan 

 

2. polrok 2022 

Výmena kníh pre bezbariérovú bytovku v Jelšovom  

Vypožičiavanie zvukových kníh slabozrakým a nevidiacim  

Čítame si na tému „Kratochvíľne historky“ – čítanie pre ZPS Katka 

Cestujeme po Slovensku – poučná prezentácia o zaujímavých slovenských miestach pre o.z. Svätého 

Lazara 

Čítame si na tému „Slepačia polievka pre dušu“ – čítanie pre ZPS Katka 

Čítame si na tému „Povesti z Považia“ – ZPS Nádej   

Výstava prác seniorov z CSS Bystričan  
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Beseda s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou pre seniorov z CSS Bystričan 

V prírode aj na sídlisku eko – spoluorganizácia poučného programu pre deti špeciálnej školy 

Hrady, zámky a kaštiele – čítanie pre seniorov z CSS Bystričan 

Tvorivé dielne pre seniorov z CSS Bystričan 

Poučná prezentácia o hudbe – pre členov o.z. Adelka 

Farby jesene – predstavenie a čítanie krátkych tematických básní o jeseni pre deti špeciálnej školy 

Zariadenie pre seniorov Lánska – čítanie a diskusia na tému „Chlieb náš každodenný“ 

 „Braillovo písmo“– interaktívna prezentácia a diskusia v zariadení pre seniorov Katka 

„U nás v Kocúrkove“ – čítanie pre seniorov z CSS Bystričan 

„Od Kataríny do Vianoc alebo vianočné zvyky“ – poučná prezentácia pre členov o.z. Adelka 

Zariadenie pre seniorov Lánska – čítanie a diskusia na tému „Pltníci a plte na Považí 

Čítame si na tému „Chlieb náš každodenný“ – čítanie pre ZPS Katka 

Výstava prác členov o.z. Svätého Lazara 

Beseda o vianočných tradíciách s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou pre seniorov z 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 2022 

Novoročné tradície a zvyky – čítanie pre dôchodcov 

Keď sú ruky našimi očami – Braillov deň (4. január) – život, prínos pre ďalšie generácie 

Knižničný vreckový kalendárik – pre všetkých knihomoľov, ktorí potrebujú  mať prehľad 

Čítame pre radosť a poznanie – prezentácia nových kníh v detskom oddelení spojená s čítaním 

ukážok z nich (pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ) 

Pán Abecedník sa vám predstavuje – hry s abecedou ukrytou v básničkách pre deti MŠ a SŠI 

Škôlkarka Barborka sa Vám predstavuje – čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Príbeh Mimi a Lízy – čítanie s porozumením (podujatie je doplnené o prezentáciu o Braillovi a jeho 

písme pre nevidiacich a slabozrakých) 

Snehuliaci – čítanie s porozumením veršovaného textu pre deti MŠ (kniha Slniečko na motúze – Elena 

Čepčeková) 

Biely sen – pásmo poézie pre deti MŠ (kniha Zrkadielka – Elena Čepčeková) 

Starostlivosť o zvieratá v zimnom období – beseda so žiakmi ZŠ 

Čítanie s porozumením – ako žijú zvieratá v zime  

Danka a Janka sa predstavujú – beseda o knižke pre žiakov 1. ročníka ZŠ 

Príbehy lesných a domácich zvierat – prezentácia a čítanie ukážok z knižiek  

pre deti MŠ a SŠI 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... – prezentácia a čítanie z kníh Jozefa Ladu o ľudových zvykoch 

pred príchodom Veľkej noci 

Mráz vystrája huncútstva – pásmo básní so zimnou tematikou. Práca s textom, hľadáme archaizmy 

(napr. huncútstvo, veselica, sanica, chajda, vohľady, vandrovať). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kniznicapb.sk/
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Neuskutočnené podujatia Považskej knižnice v Považskej Bystrici z iných dôvodov 

 

2. polrok 2022 

Ernest Hemingway – život, dielo a ukážky z tvorby (prezentácia) 

Cassandra Clare – život, dielo a ukážky z tvorby (prezentácia) 

Môj najkrajší prázdninový zážitok – výtvarná súťaž pre deti 

Prázdninová doplňovačka – literárna súťaž 

Maľované leto – omaľovanky podľa vlastného výberu 

Prázdniny pod stanom – spoločenské hry, čítanie pre rodičov s deťmi v detskom kútiku na SNP 

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

„Daniel Defoe a príbeh Robinsona Crusoe“ – život, dielo a ukážky z tvorby/ prezentácia o románe 

Robinson Crusoe 

30. september: Medzinárodný deň prekladateľov alebo „Kto nám prináša cudzojazyčné príbehy?“ – 

krátka prezentácia, ukážky z tvorby najprekladanejších zahraničných autorov (Exupéry, Lindgrenová, 

Rowlingová, ...) +príspevok na FB 

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici – zážitkové čítanie pre žiakov ZŠ 

O Janke, ktorá nikdy s ničím nesúhlasila – čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Prečo začať čítať? – krátka informačná exkurzia pre žiakov ZŠ 

9. október: Svetový deň pošty: prezentácia na požiadanie pedagógov, spolupráca s Klubom filatelistov 

Maľované čítanie: jesenná tematika  

Zvierací svet rozprávok: čítanie rozprávkových príbehov o zvieratách a následné porovnávanie s 

reálnym životom zvierat v encyklopédiách  

Maľované čítanie – „Martin prichádza na bielom koni“ 

Medvedík Medík – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

15. november: Deň väznených spisovateľov: návraty  k väzneným spisovateľom 

a ich dielam – príspevok na FB 

21. november: Svetový deň televízie – Literárne diela na našich obrazovkách: príspevok na FB 

15. november: Deň väznených spisovateľov: prezentácia pre žiakov ZŠ o spisovateľoch, ktorí boli 

prenasledovaní a väznení, no napriek tomu vytvorili hodnotné diela nielen pre dospelých, ale aj pre 

deti a mládež (Rudolf Dobiáš, Laco Novomeský, Ladislav Mňačko, Hana Ponická ...) + nástenka 

v detskom oddelení na túto tému 

12. november: Deň Guinnessových rekordov: rekordy vo svete kníh – príspevok na FB 

Maľované čítanie: „Martin prichádza na bielom koni“ 

Vianočné zvyky a obyčaje v literatúre – posedenie pri vianočných oblátkach s klientami o.z. Zdravá 

duša spojené s besedou s regionálnou spisovateľkou  Máriou Gaboríkovou 

Maľované čítanie: vianočná tematika 

„List Ježiškovi“ – zážitkové čítanie pre žiakov ZŠ (ukážka z knihy TriDé z 3.D od Lenky Gáherovej) 

 

Týždeň slovenských knižníc:  28. február – 6. marec 2022. 

 

V rámci  TSK  sme uskutočnili 5 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 72 poslucháčov. Bezplatne sme 

zaregistrovali 82 nových čitateľov, z toho bolo 33 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 
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 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 

 formou spolu-organizácie 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 cenu Dominika Tatarku    

 

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

všetky naše aktivity uskutočnené. 

 

Zamestnanci knižnice sa v priebehu roka 2022 zúčastňovali na rôznych seminároch a školeniach 

online aj reálneho charakteru, napr.:  

1. polrok 2022 

1. online seminár Metodické usmernenia k príprave štatistického zisťovania a k uvádzaniu 
štatistických údajov v KULT (MK SR) 10-01 nielen pre metodičky a metodikov 

2. online webinár vydavateľstva Absynt 
3. online webinár Knižnice a informačné vzdelávanie: Hovorme o informačnom vzdelávaní 2 
4. online (Expertné) vyhľadávanie v EIZ CVTI SR 
5. online vzdelávacie podujatie Grantexpert – cesta úspešného projektu    
6. online Valné zhromaždenie SAK 
7. online stretnutie k pripravovaným školeniam Digital Skills 
8. online školenie Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál práce s 

databázou Wiley Online Library 
9. online Novela zákona o verejnom obstarávaní 
10. online Účtovníctvo a rozpočtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených 

obcou/VÚC v roku 2022 
11. online školenie Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál práce s 

databázou EBSCOhost 
12. dvojdňové školenie o 3D tlači, Micro:bitoch a Ozobotoch v Žiline 
13. online školenie Legislatívne zmeny vo výkazoch 2022 
14. online Metodické usmernenie pre účastníkov projektu Benchmarking knihoven (aj 

potenciálnych)  
15. online školenie Negociačné schopnosti u knihovníka v službách 
16. online školenie Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál práce s 

databázou ProQuest Central 
17. online CVTI SR & Ex Libris Joint Webinar 
18. 2-dňový online seminár Kniha – jej premeny a perspektívy 
19. online webinár Benchmarking knihoven v roce 2022 
20. online školenie Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál práce s 

databázou Knovel 
21. valné zhromaždenie SAK v Martine 

 

2. polrok 2022 

22. online školenie Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál práce s 
databázou Emerald Insight 

23. Pragmasys – mzdový špeciál 
24. online školenie – Účtovná uzávierka k 31.12.2022 pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

zriadené obcou /mestom/VÚC 
25. online školenie – Vedenie, účtovníctvo, kontrola (pokladnica obce, mesta, VÚC, rozpočtovej 

a príspevkovej organizácie a obeh účtovných dokladov) 

https://www.snk.sk/images/icagenda/files/2022_01_24_pozvanka.pdf
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26. online seminár – Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce 
a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva; Elektronické spracovanie 
inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 01.01.2022 

27. školenie CO pre zamestnancov knižnice 
28. intenzívny kurz Knihovnícke odborné minimum v CVTI SR (4 zamestnanci) 
29. Valné zhromaždenie SSKK vo Zvolene 

 

Elektronizácia a internetizácia knižnice  

Považská knižnica v roku 2022 používala 29 osobných PC. Zakúpila 7 kusov nových PC, 2 notebooky 

a 5 kusov multifunkčných zariadení. 

Zakúpená nová výpočtová technika 
v roku 2022 

Počet 
kusov PC 

Počet kusov 
NTB 

Multifunkčné 
zariadenia 

Riaditeľňa  - 1 A4 1 kus 

Vedúca služieb 1 - A4 1 kus 

Ekonomické oddelenie - - - 

PaM - - A4 1 kus 

Akvizícia  - - A4 1 kus 

Správca siete 2  - - 

Náučné oddelenie - - A3 1kus 

Regionálna bibliografia 2 - - 

Študovňa  
(PC čoskoro uvedený do prevádzky) 

1 kus 
s pripojením 
na internet 

- - 

Pobočka SNP 1 1 - 

 

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 a CRZ. 

 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 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 5 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, 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 2022 rok 2021 porovnanie 
v % 

Knižničný fond spolu 82 933 83 055 99,85 

odborná literatúra pre dospelých 23 738 23 218 102,23 

krásna literatúra pre dospelých 43 481 43 943 98,94 

odborná literatúra pre deti 3 650 3 727 97,93 

krásna literatúra pre deti 12 064 12 167 99,15 

špeciálne dokumenty (z celkového KF) 1 353 3 767 35,91 

Prírastky KF 2 639 3 704 71,24 

z toho kúpou 2 200 3 194 68,87 

z toho dary a iné 439 510 86,07 

Prostriedky na nákup KF (€) 24 575,52  33 318,36 73,75 

Počet titulov odoberaných periodík 105 110 95,45 

Počet exemplárov odoberaných periodík 124 127 97,63 

Úbytky 2 761 3 488 79,15 

Výpožičky spolu 139 051 166 684 83,42 

z toho knihy 126 023 137 397 91,72 

periodiká 13 028 28 667 45,44 

ostatné dokumenty 278 620 44,83 

Prezenčné výpožičky spolu 25 531 5 709 447,20 

Absenčné výpožičky spolu 113 520 160 975 70,52 

Registrovaní používatelia 2 635 1 594 165,30 

Z toho deti do 15 rokov 1 061 445 238,42 

Počet návštevníkov knižnice 53 503 35 455 150,90 

Vzdel. a kultúrno-spoloč. podujatia 430 193 222,79 

Počet návštevníkov na KVČ 13 140 7 766 169,19 

Počet metodických návštev 5 2 250 

Porady 10 6 166,66 

Články v tlači o knižnici 20 28 71,42 

Medziknižničná výpožičná služba 305 135 225,92 

Poskytnuté bg. a faktogr. informácie 4 259 2 170 196,26 

Rešerše 47 20 235 
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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 2022 dosiahla nasledovné ukazovatele: 

 stav knižného fondu klesol o 122 knižných jednotiek (porovnanie s rokom 2021) 

 prostriedky na nákup KF predstavovali pokles o 8 742,84 EUR 

 počet registrovaných čitateľov stúpol o 1 041  

 počet registrovaných detí do 15 rokov stúpol o 616  

 počet výpožičiek klesol o 27 633 výpožičiek 

 knižnica  zrealizovala o 237  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 a pandemickým opatreniam boli knižnično-informačné 

služby 3 mesiace obmedzené, rovnako bol v roku 2022 znížený aj rozpočet na nákup nových knižných 

jednotiek čo sa odzrkadľuje na poklese ukazovateľov, napr. pri absenčných výpožičkách.  
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Obrazová príloha niektorých podujatí PK 

 

 

Môj rodný kraj – regionálna hodina pre žiakov zo ZŠ Stred v Považskej Bystrici  

v rámci Týždňa slovenských knižníc 

 

 

 
 

Noc s Andersenom 
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Osláv v knižnici Deň detí 

 

 

Spoznaj svoj región – vzdelávací seminár pre seniorov v spolupráci s o.z. Cooltajner 

 



 

29 

 

 

 

Noc literatúry  

 

 

Naj čitateľ letného obdobia 
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Cestovateľská beseda „Stratené údolie Spiti“ 

 

 

Svätomartinský lampiónový sprievod 
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Interaktívne hodiny so žiakmi ZŠ 

 

 

Beseda pre žiakov ZŠ s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou 

 

 

Múzy nás spájajú 
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Čítania pre deti 

 

 

Hlavolamy a šifry pre deti 
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Tvorivé dielne pre deti  

 

    

Informačné hodiny pre deti 



 

34 

 

  

Informačné hodiny pre deti 

 

 

Plagáty k podujatiam a kultúrno-výchovnej činnosti PK 

 

  

„Pripomíname si...“ – príspevok na FB                Valentínska súťaž v oddelení pre deti a mládež 
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Zvyky, tradície, príslovia a pranostiky – príspevok na FB  Týždeň slovenských knižníc – eko kvíz 

 

 

Knihomoľský kvíz pre deti 
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„Rok odkazu štúrovcov“– priebežné príspevky na FB počas celého roka           Súťaž pre deti     

 

                

Deň detí v knižnici                                                     Leto s knihou 
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Noc literatúry                                    Svetový deň komiksu – súťaž  v oddelení pre deti a mládež 

 

 

Beseda s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou pre seniorov v CSS Bystričan 
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Beseda pre verejnosť spojená s výstavou fotografií      Cestovateľská beseda pre verejnosť 

                      

„Giving Tuesday“ – zbierka kníh pre deti v núdzi            Konceptuálna poézia v oddelení beletrie 
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Mikulášsky zápis pre novoregistrované deti do 15 rokov              Vianočné čítanie pre deti 
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ROZBORY HOSPODÁRENIA ROK 2022 

 

1. P r í j m y: 
 

a) Transfery 
 

Podpoložka názov               rozpočet  skutočnosť  % 

bežný transfer  

312001 bežný transfer/ZF 111                                   5.763,00      5.763,00      100,00 

312 008   bežný transfer/VUC                              547.760,00            542.227,68        98,99 

bežné transfery spolu                                  553.523,00  547.990,68        99,01 

b) Vlastné príjmy 
222003  pokuty za upomienky                                        1.780,00                   1.780,10           100.01 

223 001 príjmy z predaja služieb                                  10.273,00                 10.273,50           100,01 

292 012 príjmy z dobropisov                                                 1,00                          0,60             60,00 

292 017 príjmy z vratiek                                                     623,00                      623,84           100,01 

Vlastné príjmy spolu                                                   12.677,00                 12.678,04           100,01 

c) Príjmové operácie prostriedky z predchádzajúcich rokov  
453 zostatok prostr. z min. rokov ZF46                      8.043,00                  8.042,39         99,99 

453 zostatok prostr. z min. rokov ZF131L/FPU              1.878,00                  1.877,48              99,97 

456 iné príjmové fin.operácie (garanč.záruka)ZF71       8.010,00                   8.010,13            100,00 

Príjmové operácie spolu                    17.931,00                17.930,00             99,99 

Príjmy spolu                                       584.131,00               578.598,72           99,05 
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2. Výdavky : 

 

a) B e ž n é    v ý d a v k y : 
Účet účel                                       rozpočet/R         použité FP*      % plnenia R      

631 cestovné                                      570,00          274,00                     48,07 

632 energie                          21.467,00           21.290,76                 99,18 

633 materiál                           58.287,00           53.326,80                     91,49 

634 dopravné                                3.714,00       3.438,30                     92,58 

635 údržba                                 1.500,00       1.499,90                     99,99 

636 nájomné                                          595,00          474,16                     79,69 

637     služby                                                            30.841,00           24.546,26                     79,59 

640     transfery jednotlivcom                  19.350,00           19.349,36                   100,00 

600 bež.výdavky spolu :        576.121,00   563.978,79     97,89 

819 vrátené finančné zábezpeky                                   315,00                315,00                  100,00 

Bežné výdavky spolu                 576.436,00         564.293,79                      97,89  

*finančné prostriedky 

Podpoložka: 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2022            24,82 

z toho: 

- zamestnanci kultúry            19,85 

- ostatní zamestnanci              4,97 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách           25,24 

Z toho: - zamestnanci kultúry            20,38            

- ostatní zamestnanci              4,86 

Zamestnanci sú odmeňovaní podľa zákona číslo 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR 

č.578/2009.Priemerná hrubá mesačná mzda na priemerný evidenčný počet zamestnancov 

prepočítaný 24,82 osôb je 1.096,18 euro. 

630  Tovary a služby         104.850,18 eur 

631 cestovnéZF 46        274,00 eur 

Cestovné náhrady vlastným zamestnancom   

632 Energie, voda, komunikácie        21.290,76 eur 
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632 001 – elektrická energia, plyn, teplo  ZF 41   17.297,97 eur 

elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP,  6.445,72 eur 

plyn /PK Štúrova,                 7.229,29 eur 

teplo /PK SNP, PK Rozkvet,         3.622,96 eur 

632 002 vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP                441,46 eur 

632003 Poštovné      1.465,18 eur 

Z toho: 

632 003 poštovné ZF 41                 1.237,78 eur 

(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky)  

632 002 poštovné ZF 46      227,40 eur 

(známky za doručenie písomností, MVS) 

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41                                1.204,60 eur 

(internet hlav. budova + internet) 

632 005 telekomunikačné služby ZF 41      840,79 eur 

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

632 005 telekomunikačné služby ZF 46        10,76 eur 

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

633 Materiál                               53.326,80 eur 

 

633 001 interiérové vybavenie ZF 41              2.906,11 eur 

Balkónová zostava 3 x, detský stan, detský koberec, detská sedacia súprava, regál, koberec, žalúzie 

na prvé a druhé podlažie v hlavnej budove na ulici Štúrova 41/14, závesný systém na obraz, skriňa, 

stoličky, police, detské písacie stoly budú slúžiť pri realizácii projektu „Hravé programovanie v knižnici  

ako rozvoj kreatívneho myslenia“, 

633 001 interiérové vybavenie ZF 46      643,16 eur 

Žalúzie, rohože 3 x,  nohy stola 2 x, detské písacie stoly, 

633 002 výpočtová technika  ZF41                                                                                  7.323,00 eur 

PC zostava7 x , materiál na údržbu výpočtovej techniky, notebook 2 x, tlačiarne 5 x , wifi systém, káble,

   

633 002 výpočtová technika  ZF46                                                                                  1.380,00 eur 

RFID pracovná stanica, 
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633 003 telekomunikačná technika  ZF46                                                                            57,99 eur 

telefónne prístroje, 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF41    239,56 eur 

Hasiace prístroje 2 x, gola sada, sada skrutkovačov, rýchlo varná kanvica 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF46                                    75,54 eur 

Predlžovacie káble 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby, z toho:                             10.636,98 eur 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 41                                 8.134,64 eur 

633006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF46                                   2.261,84 eur 

633006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF111                                    240,50 eur 

Z toho: 

kancelársky materiál– páska do tlačiarničky, korekčný strojček, páska do tlačiarničky, blok 

samolepiaci,  poradač pákový,  euroobaly,  etikety Print, zakladače, etikety farebné, lepiace tyčinky,  

perá, Centropen – zvýrazňovače, značkovače,  xerox papier, obálky,  kalkulačka, lepiace pásky, baliaci 

papier, struhátko, gumy, pečiatky, zošity, zošívačka, dierovač, dovolenkové lístky, tlačivo priepustka, 

kniha dochádzky, žiadanky na prepravu, archívne krabice, lepidlá, listové spony,   

    

všeobecný materiál–motúz,  fólia na laminovanie, lep, batérie, fólia na obaľovanie kníh, tanieriky, 

hrnčeky, šálky, substrát, kvetináče, muškáty, farba, riedidlo,  petlica, otočné kolieska,  EM Pásik, pasca 

na myši, príbory, šálky, lyžičky,  

       

materiál na KVČ– centropen, baliaci papier, vlnkový papier, farebná krieda, lep, guma, bublifuky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

fólia na laminovanie,  nákupné tašky s logom,         

materiál na údržbu : hadica, odvzdušňovací ventil, radiátorový ventil, izolačná páska, plechy, vruty, 

vršok na batériu, vidlicový kľúč,  

čistiace potreby a hygienické potreby–tekuté mydlo,  ocot, Saponát na podlahu,  papierové utierky 

– kotúč Maxi,   tekuté mydlo, Savo, Cif – tekutý prášok, vrecia na odpad,  toaletný papier,  Fixinela, 

čistič na okná, ocot,  osviežovač WC, špongia, teleskopická tyč, prášok na pranie, náhradné návleky 

na mop, čistič WC, prášok na pranie, handry na podlahu, utierky, mydlá, 

633 009 knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky      29 730,35 eur 

knihy do fondu –ZF41                          13.686,99 eur 

knihy do fondu–ZF46                        3.545,04 eur 

knihy do fondu –ZF131L                            1.877,48 eur 

knihy do fondu –ZF111                            5.500,00 eur 

časopisy, noviny  ZF41        2.558,81 eur 
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časopisy, noviny  ZF46        2.562,03 eur 

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky spolu, z toho:                    119,75 eur 

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46                      97,25 eur 

 údržbár, upratovačka, vrátane ochranného krému na ruky a rukavíc    

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 111                                             22,50 eur 

 údržbár, upratovačka, vrátane ochranného krému na ruky a rukavíc 

 

633 016 reprezentačné ZF 46   214.36 eur 

občerstvenia na akcie, kytice 

634  Dopravné                                 3.438,30 eur 

634 001 palivá, mazivá, oleje ZF 46                                                                                1.248,71 eur 

PHL 2 ks áut, voda do ostrekovačov 

634 002  servis, údržba oprava, z toho:                                                     1.645,82 eur 

634 002  servis, údržba oprava,  ZF 41                                    1.289,80 eur 

Oprava Škoda Fabia, čistenie auta, výmena pneumatík sezónne, servis VW Caddy, čistiace potreby 

auto,  

634 002 servis, údržba oprava, ZF 46                                                                                356,02 eur 

Čistič palivového systému, voda do ostrekovačov, úradné meranie spotreby paliva, aditívum do oleja,  

634 003 havarijné poistenie WV Caddy  ZF 41                                                       328,77 eur 

634 004 prepravné, nájom dopr. prostriedkov  ZF 41             115,00 eur 

Uskladnenie pneumatík. 

634 005  diaľničné známky  ZF 46                100,00 eur 

635 Rutinná a štandardná údržba                                                 1.499,90 eur 

635 008 údržba kníh ZF41                            1.499,90 eur 

636 Nájomné za nájom                                    474,16 eur 

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

Z toho: 

Pobočka Rozkvet (Nájomné   31,53 €  x 12 mes.)                 378,36 eur 

Pobočka SNP:         1,00 eur 

636002 strojov,techn., nár.                                                                                                94,80 eur 



 

45 

 

Poštový priečinok 

637 Služby       24.546,26 eur 

637001 Školenia, kurzy, semináre  ZF 46               427,70 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                               1.578,05 eur 

Z toho: 

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 41   1.354,26 eur 

637 002 Konkurzy a súťaže ZF46                                                                                      223,79 eur 

Materiál na kultúrno-výchovnú činnosť – súťaže v rámci akcií KVČ. Materiál predstavuje spotrebný 

materiál, vecné dary ,  z toho prevažne knihy na odmeny. 

637 004 Všeobecné služby    3.020,24 eur 

Z toho: 

637 004 revízieZF41              2.531,22 eur 

elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné, revízia BOZP 2 x ,  hasiace prístroje  1x, 

GDPR, revízia komínov, elektrických káblov, elektrických strojov prístr. a zariadení.  

    

637 004 ostatné služby ZF 41                  413,58 eur 

Likvidácia HP, viazanie periodík, režijné náklady  

637 004 ostatné služby ZF 46                              75,44 eur 

MVS, rámovanie,  

637 005 špeciálne služby ZF 41       149,76 eur 

ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom 

637 006 rekreačné poukazy ZF 41                                 1.518,55 eur 

637 006 náhrady o posúdení zdrav. stavu ZF 46                                                      65,00 eur 

lekárske posudky,  

637 012 poplatky a odvody                   364,80 eur 

Z toho: 

637 012 poplatky a odvody  ZF 41              195,00 eur 

členské poplatky (IAML, SSK, SAK 

637 012 poplatky a odvody  ZF 46              169,80 eur 
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Poplatky banke, LITA 2020  

637 014 Stravné   ZF 41          10.212,20 eur 

(2,00 € / prísp. organizácia na stravný lístok) 

637 027 Odmeny na doh. o vykonaní práce ZF41                                                          1.518,09 eur 

besedy, prednášky  

637 035 dane ZF 41      1.342,04 eur 

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

 

Bežné výdavky ZF 41                                542.227,68 eur 

Bežné výdavky ZF46                              14.110,63 eur 

Bežné výdavky ZF 111                                   5.763,00 eur 

Bežné výdavky ZF 131L                                   1.877,48 eur 

Bežné výdavky ZF 71                               315,00 eur 

Bežné výdavky spolu:                                                                 564.293,79 eur 

Zostatok finančných prostriedkov  na bežných účtoch k 31.12.2022 je spolu 14.562,29 eur. Z toho: -

zostatok na účte sociálneho fondu je 599,06 eur,  

-zostatok na bežnom účte je 14.023,23 eur, z toho: zábezpeka je vo výške 7695,13 eur, zostatok ZF 

46 je v sume 6.328,10 eur.   

 

3. Náklady, výnosy: 

Účet      účel                                                                suma nákladov/eur 

501  Spotreba materiálu         54.196,10 

502  Spotreba energie           17.122,47 

511         Opravy a údržba           2.775,90 

512        Cestovné tuzemské                             274,00 

513  Náklady na reprezentáciu            213,70 

518  Ostatné služby                8.491,12 

525  Ostatné soc. poistenie- DDS                            936,00 

528  Ostatné sociálne náklady                         1.518,55 

532  Daň z nehnuteľností                      419,20 

538  Ost. nepriame dane a poplatky                     991,17 
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548  Ost. náklady –členské prísp.                                                                       195,17 

551  Odpisy                                                                     27.832,08 

553             Rezervy                                                                                                            7.888, 64 

568  Ostatné finančné náklady,                                                                       408,18 

  

 

5             N á k l a d y   s p o l u :                                                             597.841,73 

Účet účel                        suma výnosov/eur 

602            Tržby z predaja  služieb               12.053,60 

648  Ostatné výnosy z prev. činnosti                                      634,84 

653  Zúčtovanie ostatných rezerv                                  10.229,09 

691 Výnosy z bež. transferov ob. al. VÚC                                                                   542.227,68 

692 Výnosy z kap. transferov ob. al. VÚC                                                                     26.563,20 

693 Výnosy z bež. transferov ŠR, ob .al. mesta                                                              7.640,48 

694 Výnosy z kap. transferov ŠR                                                                                     1.264,08 

697 Výnosy z bež. tranf. od subj. mimo VS                                                                         451,65 

 

6 V ý n o s y   s p o l u :                                    601.064,62 

N á k l a d y  - 597.841,73 

V ý n o s y                  +601.064,62 

Hospodársky výsledok                 + 3.222,89 

 

 

 

4. Majetok: 
 

počiatočný stav    nákup                    vyradenie                    stav k 31.12.2022 

Dlhodobý majetok 

1.475.956,03                             0,00                       1.106,22                            1.474,849,81 

Účet 042 

0,00               0,00 0,00                                0,00 

Spolu 
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1.475.956,03             0,00                        1.106,22                            1.474.849,81 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetok  

počiatočný stav   prírastky               vyradenie                    stav k 30.06.2021 

DHM 

94 150,72           11.778,72                1.479,79                           104.449,65 

DNM 

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

Spolu 

94151,72                         11.778,72                             1.479,79                         104.450,65 

Majetok v OTE 

počiatočný stav   nákup                  vyradenie                    stav k 31.12.2022 

16.233,93                631,25        78,73                     16.786,45 

Materiál na sklade- k 31.12.2022   evidujeme /v eur: 

Benzín                         73,58 

Nafta    56,54 

Kancelársky materiál  1.190,46 

Všeobecný materiál   3.660,66 

Všeobecný materiál- KVČ 1.615,25 

Spolu    6.596,49 

 

5. Fondy, Pohľadávky, záväzky: 
 

Sociálny fond  

Počiatočný stav                       Tvorba                               Čerpanie       Konečný stav 

867,97                        4.211,71                      4.219,26                                 860,42 

Pohľadávky a záväzky: 

Krátkodobé pohľadávky, z toho:  

315 01 ostatné pohľadávky – preplatok časopisy                                                                   11,00 

335 12 pohľadávka voči zamestnancom – príspevok stravné                                            2.100,00 
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381  náklady budúcich období,  z toho:                                                                              4.125,99 

381 01predplatné časopisy, noviny nárok 2023                                                                 3.945,82 

381 02 predplatné energie/nájomné rok 2023                                                                        31,53 

381 04 predplatné energie/teplo rok 2023                                                                              57,45 

381 05 predplatné energie/poistenie rok 2023                                       61,71 

381 07 predplatné diaľničná známka rok 2023                                                                           18,08 

381 08 predplatné telekomunikačné služby rok   2023                                                               10,76 

381 09 predplatné poplatky ostatné rok 2023                                                                               0,64 

Pohľadávky spolu   6.236,99 

 

Krátkodobé záväzky, z toho:  

321 Dodávatelia 6.349,53 

331Zamestnanci 18.346,85 

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 11.113,96 

342 Ostatné priame dane na mzdy 1.954,06 

379 Iné záväzky (poistné, sporenie ,SF, stravné)  531,39 

479 ostatné krátkodobé zväzky - zábezpeky na rok 2023                                                        387,50                         

Krátkodobé záväzky spolu                                                                                                38.683,29 

Dlhodobé záväzky z toho: 

472 Sociálny fond                                                                                                                    860,42 

479 Ostatné dlhodobé záväzky –zábezpeky                                                                        7.307.63 

Dlhodobé záväzky spolu                                             8.168,05 

Záväzky spolu          46.851,34 
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6.     Závery z rozborov hospodárenia: 

 Považská knižnica v Považskej Bystrici má k 1.1.2022 rozpis rozpočtu                        č: 

80/812/1/2022. Z dôvodu presunov medzi položkami a navýšenia mzdových prostriedkov (vyplatenie 

odmien v zmysle zmeny kolektívnej zmluvy),  bolo realizovaných  8 úprav rozpočtu zo strany 

zriaďovateľa. Z dôvodu presunov medzi položkami má účtovná jednotka 8 vlastných úprav rozpočtu.  

 Celkové príjmy na rok 2022 sú  rozpočtované  vo výške 584.131,00 eur, dosiahnutá 

skutočnosť je vo výške 578.598,72 eur.  

 V rozpočte upravené finančné prostriedky na bežnú činnosť z prostriedkov zriaďovateľa 

na rok 2022 sú vo výške 547.760,00 eur, skutočne boli dosiahnuté príjmy   k 31.12.2022 vo výške 

542.227,68 eur. Podiel príjmov na bežnú činnosť z  prostriedkov zriaďovateľa na celkových príjmoch 

je vo výške 93,71 %.  

 Vlastné príjmy rozpočtované  na rok 2022 vo výške 20.720,00 eur boli dosiahnuté 

k 31.12.2022 vo výške 20.720,43 eur. Z toho príjmy z tržieb boli vo výške 12.053,60 eur, čo je 58,17 

% z vlastných príjmov. Podiel vlastných príjmov na celkových príjmoch je vo výške 3,58 %.  

 Príjmy z projektov boli rozpočtované vo výške 7.641,00 eur, skutočnosť bola dosiahnutá 

vo výške 7640,48 eur. Podiel  príjmov  z projektov na celkových príjmoch je vo výške 1,32 %. 

 Prijaté finančné zábezpeky boli rozpočtované vo výške 8.010,00 eur, skutočnosť 

k 31.12.2022 je vo výške 8.010,13 eur. Podiel príjmov na bežnú činnosť z  prostriedkov zriaďovateľa 

na celkových príjmoch je vo výške 1,39 %. 

 Kapitálové prostriedky v roku 2022 neboli pridelené, za uvedené obdobie neboli 

realizované žiadne kapitálové výdavky. 

 V roku 2021 sa Považská knižnica v Považskej Bystrici zapojila do projektu na Akvizíciu 

a doplňovanie knižničného fondu 2021 financovaného z Fondu na podporu umenia. Vzhľadom na 

preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19 finančné prostriedky z   dotačného 

programu vo výške 7.000,00 eur  sme v roku 2021 vyčerpali čiastočne a suma vo výške 1877,48 eur 

bola presunutá a vyčerpaná v prvom polroku roku 2022 na nákup kníh do fondu.  

 V roku 2022 Považská knižnica v Považskej Bystrici požiadala o dotáciu MH SR na 

refundáciu nákladov spojených s povinným testovaním v súvislosti s ochorením COVID. Dotácia 

z MH SR bola poskytnutá vo výške 263,00 eur. 

 V roku 2022 Považská knižnica v Považskej Bystrici sa zapojila do projektu na Akvizíciu 

a doplňovanie knižničného fondu 2022, kde nám boli poskytnuté finančné prostriedky  vo výške 

5.500,00 eur z Fondu na podporu umenia. Finančné prostriedky boli požité v roku 2022 na nákup  

kníh do fondu vo výške poskytnutej dotácie. 

 V oblasti opravy a údržby sme časť prostriedkov použili na opravu a údržbu služobných 

motorových vozidiel a opravu poškodenej väzby kníh. 

 

Zakúpenie majetku bolo realizované nasledovne:  

- zakúpenie drobného hmotného majetku, z toho: zakúpenie výpočtovej techniky: PC zostavy 7 
ks., , notebook 2 ks., tlačiarne 5 ks. , wifi systém, RFID pracovná stanica, tlačiareň štítkov,  
čítačky čiarových kódov 3 kusy, 
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- zakúpenie nábytkového vybavenia: koberec detský,  detská sedacia súprava, koberec, 
balkónová zostava do letnej čitárne - 3 kusy, regále, závesný systém na vešanie obrazov, 
skrine, kancelárske stoličky, police, detské písacie stoly – 5 ks - budú slúžiť pri realizácii 
projektu „Hravé programovanie v knižnici  ako rozvoj kreatívneho myslenia“, nohy stola – 2 
sady,  

- ostatné vybavenie: stan pre deti, gola sada, sada skrutkovačov, informačné tabule, rýchlo 
varná kanvica,  
 

- zakúpenie majetku v evidencii OTE, z toho:  žalúzie na prvé a druhé podlažie v hlavnej budove 
na ulici Štúrova 41/14, rohože, hasiace prístroje, predlžovacie káble, telefónne prístroje, 
hrniec, police na topánky, reproduktory.  

 

Hospodársky výsledok  k 31.12.2022 predstavuje zisk vo výške 3.222,89 eur., čo je spôsobené 

predovšetkým vyššími skladovými zásobami oproti predchádzajúcemu roku a preúčtovaním nákladov  

z účtu 381  náklady budúcich období do nákladov bežného roku . 

 

V roku 2022 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 15.02.2023   PaedDr. Ľuboš Bačík  

            poverený riadením PK v PB 

Vypracovala: Ing. Zábojníková 

 


