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1. Úvod 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi (ďalej HNK) v zmysle Zriaďovacej listiny vydanej 

Trenčianskym samosprávnym krajom (ďalej TSK) Ev. č. TSK/2007/0333-1 z 28. 6. 2007 

a Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine číslo TSK/2014/02684-1 z 31. 3. 2014 plní funkciu verejnej 

regionálnej knižnice pre územné celky pre okres Prievidza a okres Partizánske. 

V rámci TSK koordinovala činnosť a poradensky usmerňovala knižnice v celom regióne 

Prievidza a Partizánske. HNK budovala, spracovávala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond 

s dôrazom na regionálne dokumenty, poskytovala knižnično-informačné služby, zostavovala 

rešerše, bibliografické súpisy a organizovala výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské 

podujatia. 

2. Plnenie hlavných úloh  

 Činnosť HNK sa aj v roku 2016 riadila Koncepciou činnosti Hornonitrianskej knižnice 

v Prievidzi. Obsahovo vychádzala zo základných dokumentov HNK: Zriaďovacej listiny, 

Organizačného poriadku, Knižničného a výpožičného poriadku a iných. 

 Zo zásadných medzinárodných, národných a regionálnych dokumentov ide o: Manifest 

UNESCO o verejných knižniciach, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Ústavu SR, Stratégiu 

rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020, Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 

– 2020, Metodické pokyny MK SR č. MK – 1669/2010 – 10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu 

štandardov pre verejné knižnice, zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach. 

2.1 Riadenie knižnice 

 Všetky aktivity: riadiace, organizačné, personálne, kontrolné a iné, HNK zamerala 

na vytváranie podmienok pre svoju činnosť, aby kvalitne a odborne plnila funkciu verejnej 

regionálnej knižnice pre okresy Prievidza a Partizánske. 

 HNK vykonávala svoju riadiacu činnosť v súlade so zákonmi SR, smernicami TSK, 

aplikovaním  koncepcií a príkazmi predsedu TSK. 

 Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou 

v zmysle ZP, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy Hornonitrianskej knižnice 

v Prievidzi. 

 Riadenie a kontrolnú činnosť uskutočňovala HNK so zodpovednými zamestnancami 

za prítomnosti zástupcu odborov, operatívnymi poradami so zamestnancami jednotlivých úsekov. 

Pri všetkých riadiacich činnostiach nám boli nápomocné odborné a pracovné komisie: akvizičná 

komisia, inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia, likvidačná komisia, škodová komisia. 

Poradným orgánom HNK je gremiálna rada. HNK tiež zabezpečovala úlohy v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva. 

 Na poradách sme sledovali a analyzovali odborné činnosti HNK, hodnotili výsledky 

s cieľom riešiť prípadné nedostatky. 
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2.2 Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 

 Hlavným atribútom v našej práci je prístup k čitateľom. Je na zamestnancoch knižnice – 

knihovníkoch „prvého kontaktu“, aký dojem zanechajú o knižnici u používateľa. Nezaostávame 

v napredovaní, v prezentovaní HNK. Samozrejmosťou je neustále samovzdelávanie, vhodné 

správanie, poznanie etického kódexu, ktorý pomáha pri práci s čitateľmi.  

 Vedenie HNK podporuje účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach, seminároch, či 

workshopoch, aby zamestnanci získané skúsenosti preniesli do svojej práce v knižnici. V roku 

2016 sa zúčastnili: 4 školení, 8 seminárov, 3 porád, 2 konferencií. 

Knižnica pokračuje v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich 

zamestnancov aj používateľov. 

2.3 Plnenie strategických úloh - Odborné aktivity  

 Všetky odborné aktivity knižnice sú zamerané v zmysle zriaďovacej listiny 

na zabezpečenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a relaxačných potrieb nášho čitateľského 

zázemia. Vychádzajú zo zásady slobodného prístupu k informáciám pre všetkých bez rozdielu. 

Prioritná bude snaha o odstránenie bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením. 

 HNK postupovala v roku 2016 pri svojej činnosti podľa Koncepcie činnosti 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na rok 2016. 

- Sprístupňovali sme knižničný fond s dôrazom na dokumenty regionálneho významu, 

- poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby (ďalej KIS) v zmysle 

zákona o knižniciach, 

- koordinovali a metodicky sme usmerňovali knižnice v regionálnej pôsobnosti HNK, 

- zúčastňovali sme sa na poradách riaditeľov, metodikov, bibliografov a katalogizátorov, 

- zapájali sme sa do aktivít Týždňa slovenských knižníc, aktivít pod záštitou Slovenskej 

asociácie knižníc (ďalej SAK), celoslovenských aktivít, ako napr. Celé Slovensko číta 

deťom, Čítajme si, Maratón čítania, Deň ľudovej rozprávky, Noc s H  Ch. Andersenom 

a ďalšie organizované TSK, 

- propagovali sme svoje KIS, kultúrno-výchovnú činnosť v regionálnych médiách, 

celoslovenských médiách, na našej internetovej stránke, internetovej stránke TSK, tiež aj 

iných poskytovateľov informačných stránok, sociálnej sieti Facebook, informačných 

nástenkách a odborných periodikách, 

- HNK vyvíjala svoje úsilie na hľadanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie svojej 

činnosti a vypracovala viaceré projekty, 

- zamestnanci knižnice poskytovali kvalitné služby na podporu vzdelávania a poznania, 

- pokračovali sme v digitalizácii dokumentov pre sprístupnenie databázy pre našich 

používateľov a to hlavne na úseku odbornej literatúry, 

- priority, ktoré sme si stanovili z vízie rozvoja knižničného systému SR ostávajú i naďalej 

v našom smerovaní, 

- vzdelávanie zamestnancov, 

- zvyšovanie informačnej gramotnosti, 
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- podpora aktivít rozvíjajúcich čítanie detí a mládeže, 

- rovnosť šancí pre našich používateľov, 

- bezbariérovosť knižnice. Tento cieľ sa nám, žiaľ nepodarilo naplniť v roku 2016 z dôvodu 

finančnej náročnosti projektu. Bezbariérovosť knižnice máme stále na zreteli a jej 

uskutočnenie presúvame na ďalšie obdobie. 

Napokon naša neustála snaha o vyriešenie priestorových problémov HNK (absencia 

skladov, technickej miestnosti, archívu, vhodnej miestnosti pre kultúrno-výchovnú činnosť (ďalej 

KVČ), atď.). 

2.4 Hľadanie mimorozpočtových zdrojov 

 HNK vyvíjala svoje úsilie na hľadanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie svojej 

činnosti a vypracovali sme viacero projektov. V dotačnom systéme MK SR sme mali tri projekty, 

avšak dva neboli podporené, tretí – Kultúrne poukazy 2016 bol podporený. Z neho sme získali iba 

123,-- €. 

 Do Fondu na podporu umenia sme podali tri projekty, ktoré boli podporené spolu sumou 

11 800,-- €.  Z podporených projektov sme mohli uskutočniť veľmi hodnotné, kvalitné a zaujímavé 

podujatie Knižné hody 2016. Ďalšie dva projekty boli zamerané na akvizíciu knižničných fondov. 

Za finančné prostriedky (10 300,-- €) sme mohli pre našich čitateľov zakúpiť literatúru na všetky 

úseky HNK. 

 Nadácia Bane pre zdravie, vzdelávanie, kultúru a šport podporila sumou 200,-- € aktivity, 

ktoré pripravujeme pre detských čitateľov. 

Nie všetky predsavzaté úlohy sa nám  podarilo splniť. Štandard priestorového 

a technického vybavenia knižnice, či ohodnotenie knihovníckej profesie, to nie je v moci 

zamestnancov ani vedenia HNK. Tu je potrebná odozva a pomoc nadriadených. 
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2.5 Zamestnanci knižnice 

Fyzické osoby: 19 

Úväzky:  17,2 

 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vzdelanie Pracovné zaradenie Úsek/Pracovisko 

1 Baniar Pavol ÚSO Informatik, vodič, 

údržbár 

Riaditeľ 

2 Blaháčová Božena ÚSO knihovník KIS 

3 Eliašová Zuzana  upratovačka Riaditeľ 

4 Hanková Jana ÚSO knihovník KA 

5 Kováčová Alena ÚSO ekonóm Riaditeľ 

6 Kováčová Miroslava, Bc. VŠ I. st. knihovník KIS 

7 Kurbelová Eva ÚSO knihovník KIS 

8 Langerová Adriana, Ing. VŠ metodik, knihovník Riaditeľ/KIS 

9 Malá Ivana ÚSO knihovník KIS 

10 Masaryková Viera, Ing. VŠ riaditeľka  

11 Myšiaková Silvia, Mgr. VŠ knihovník KIS 

12 Páleschová Marta ÚSO knihovník KIS 

13 Poláčeková Marta, Ing. VŠ odborný referent Riaditeľ 

14 Rozenbergová Vanda, Mgr. VŠ bibliograf KIS 

15 Šenitková Agnesa ÚSO koordinátor 

KIS/knihovník 

KIS 

16 Štetiarová Lenka ÚSO knihovník KIS 

17 Vavríková Beata ÚSO knihovník KA 

18 Veterníková Andrea  upratovačka Riaditeľ 

19 Vidová Gabriela ÚSO knihovník KIS 

 Hulatová Andrea, Ing. VŠ knihovník/ 

zastupovanie 

dlhodobej PN 

KIS 

     

 Vyšňovská Zuzana ÚSO knihovník/MD KIS 

Tabuľka 1 Zoznam zamestnancov HNK k 31. 12. 2016 

Vysvetlivky: KIS – úseky knižnično-informačných služieb 

  KA – katalogizácia a spracovanie fondov  

  MD – materská a rodičovská dovolenka  

Gremiálna rada: riaditeľ a zástupcovia jednotlivých pracovísk.  
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3. Hlavné ukazovatele činnosti 

Podľa Metodického pokynu č. MK – 1669/2010-10/7472 k určeniu štandardov pre verejné 

knižnice z 1. júna 2010, uvádzame v tabuľke porovnanie štandardov so skutočnosťou roku 2016 

a porovnanie plnenia štandardov v roku 2015 a v roku 2016. 

Tabuľka 2 Plnenie štandardov v HNK k 31. 12. 2016 

 

 Mesto Prievidza malo k 31. 12. 2016  47 034 obyvateľov. 

Pri porovnávaní sme vychádzali zo základných hodnôt štandard, no aj napriek tomu HNK 

nedosahuje vo väčšine parametrov ani túto úroveň. Základnú úroveň dosahujeme v parametri: 

Počet študijných miest, počet prevádzkových hodín pre verejnosť a parameter priemerný počet 

výpožičiek na jedného zamestnanca v KIS prekračujeme o 13,97 % (17 0965,58 výpožičiek). 

V roku 2016 sme zaznamenali mierny nárast v prírastkoch knižničných fondov (ďalej KF) 

o 0,03 oproti roku 2015, čo je aj napriek tomu o 0,12 menej ako je základný štandard.  

V meste Prievidza pracuje okrem Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, ktorá plní funkciu 

regionálnej aj mestskej knižnice, tiež Mestská knižnica Mikuláša Mišíka (ďalej MsKMM), ktorá 

plní funkciu mestskej knižnice s dôrazom na relaxačnú literatúru. Ide o celoslovenský unikát.  

Ukazovateľ percento čitateľov z počtu obyvateľov obe knižnice vykazujú za všetkých 

obyvateľov mesta.  Počet registrovaných používateľov za rok 2016 za HNK a MsKMM je uvedený 

v tabuľke č. 3. 

 

Ukazovateľ Štandard pre 

regionálne 

knižnice 

Skutočnosť 

2016 

Rozdiel 

skutočn.  

- štandard 

% 

plnenia r. 

2015 

% 

plnenia r. 

2016 

Rozdiel % 

plnenia za 

2016-2015 

+ - 

Počet prírastkov  KJ na 1 

obyvateľa 

0,14 0,05 -0,12 14,28 35,71 +21,42 

Priemerná cena na 1 KJ v € 10 3,56 -6,44 118,7 35,40 -83,30 

Počet titulov periodík 150-200 107 -43,0 71,33 71,33 0,00 

Počet PC s pripojením na 

internet pre verejnosť 

10-12 8 -2 80,00 80,00 0,00 

Počet študijných miest 55-80 58  105,45 105,45 0,00 

Počet prevádzkových hodín 

pre verejnosť 

52-54 52 0 100,00 100,00 0,00 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 zamestnanca v KIS 

15 000 17 095,58 +2 095,58 105,73 113,97 +8,24 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 obyvateľa 

6-8 3,78 -2,22 61,33 63,00 +1,67 

Percento používateľov 

z počtu obyvateľov 

14-20 8,87 -5,13 67,93 63,36 -4,57 

Obrat knižničného fondu 1,5-2 1,50 0 91,33 100,0 +8,67 
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    Používatelia  % z počtu 

       obyvateľov 
 

HNK    4 174     8,87 

MsK MM   1 225     2,60  

Spolu    5 399    11,47 

Tabuľka 3 Používatelia HNK a MsKMM za rok 2016. (Údaje za MsKK poskytla MsKMM.) 

Ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky, počet registrovaných používateľov (ďalej 

používatelia) za obe knižnice je 5 399. Percento používateľov z počtu obyvateľov sa mení, avšak 

nie je naplnený ani základný ukazovateľ (14) štandard.  

Môžeme konštatovať, že celkovo sme oproti roku 2015 zaznamenali zlepšenie, prípadne je 

ukazovateľ bez zmeny (okrem parametra percento používateľov z počtu obyvateľov a priemernej 

ceny knihy). 

 

Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2016 

Plán na rok 

2016 

Percento 

plnenia 

Počet registrovaných používateľov osoba 4 174 5 900 70,74 

          návštevníkov knižnice osoba 62 880 55 000 114,33 

          jednotiek knižničného fondu KJ 92 170 97 500 94,53 

          aktivít KVČ (podujatia) podujatie 393 350 112,28 

          účastníkov na podujatiach osoba 8 724 8 500 102,63 

          výpožičky KJ 177 794 180 000 98,77 

Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele  a výpožičky HNK k 30. 12. 2016. 

 Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v merateľných ukazovateľoch 

na rok 2016. Okrem ukazovateľov registrovaní používatelia a veľkosť knižničného fondu 

(podrobnejšie v bode 3.1 Knižničné fondy) sú reálne zvládnuteľné. Ukazovateľ Počet 

registrovaných používateľov nezohľadňuje demografický vývoj, ktorý je do budúcnosti upravený 

po dohode so zriaďovateľom na realistickejší počet. Tento ukazovateľ je citlivý na demografický 

vývoj mesta (výrazný pokles obyvateľov okresu) aj skutočnosť celoslovenského unikátu, dvoch 

knižníc s funkciou mestskej knižnice na území mesta (viď bod 3, 3.3, 3.6).  

 Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v programovom rozpočte na rok 

2016. Všetky ukazovatele činnosti sú pre nás reálne zvládnuteľné až na počet registrovaných 

používateľov, ktorý sa každoročne znižuje. V meste Prievidza dochádza k výraznému poklesu 

obyvateľov. Problém znižovania počtu čitateľov je problémom celoslovenským.  
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 Merateľný ukazovateľ Počet knižničných jednotiek knižničného fondu nenapĺňame 

z dôvodu „očisty“ KF od restov z minulosti (fyzicky zlikvidované knihy neprešli vyraďovacím 

procesom pri rušení okrajových pobočiek a pobočky Dom kultúry v 80-tych a 90-tych rokoch). 

3.1 Knižničné fondy 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 5 Porovnanie stavu KF k 31. 12.2015 a k 31. 12. 2016. 

3.1.1 Doplňovanie fondov 

 V roku 2016 sme sa, ako každý rok, snažili zakúpiť kvalitnú literatúru, v rámci našich 

finančných možností a podporených projektov. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prírastky podľa 

spôsobu, akým sme fond získali. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 6 Prírastky KF - porovnanie rok.2015 a rok 2016 

 Z tabuľky č. 6 je vidieť, že v roku 2016 sme zaevidovali o 743 KJ viac ako v roku 

minulom.  

V roku 2016 prírastky kúpou dosiahli 143,42 % prírastkov roku 2015. Citeľne sú pre HNK 

dôležité dary kníh od verejnosti.  

 Náklady na nákup KJ boli vo výške 14 682,52 €. Z celkového nákupu tvoril nákup 

z podporených projektov podaných Fondu na podporu umenia (ďalej FPU) (ZF 111) vo výške 

10 300,-- €. Z prostriedkov zriaďovateľa (ZF 41) sa zakúpila literatúra vo výške 2 754,12 €, 

z vlastných prostriedkov (ZF 46) vo výške 1 574,40 €. Nákup z dvoch podporených projektov 

podaných FPU bol uskutočnený nasledovne:   

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2015 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2016 

Porovnanie (+/-) 

2016-2015 

KJ spolu 93 427 92 170 -1 257 

z toho: knihy 93 151 91 880 -1 271 

            špeciálne dokumenty 276 290 +14 

Ukazovateľ Skutočnosť 

 2015 

Skutočnosť 

 2016 

Porovnanie +/- 

Prírastky KJ spolu 1 711 2 454 +743 

z toho: kúpa 1 023 1 676 +653 

            dary 771 768 +81 

            náhrady 1 7 +6 
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2 800,-- € použité na nákup detskej literatúry,7 500,-- € použité na nákup literatúry pre všetky 

úseky HNK. Finančné prostriedky z FPU, ktoré prišli na účet HNK koncom októbra 2016, sme 

minuli a zakúpené aj KJ zaevidovali k 31. 12. 2016.  

Významným zdrojom prírastkov KF sú dary. V roku 2016 sa šlo o 768 KJ, čo je viac 

o 81 KJ ako v roku 2015,  v hodnote 6 635,22 €. 

 

Graf 1 Zdroje financovania nákupu KF v roku 2016 

 Z grafu je vidieť, že najviac finančných prostriedkov na nákup KF sme získali z FPU 

(10 300,00 €). Z vlastných tržieb a od zriaďovateľa sme zakúpili KJ spolu iba za 4 328,52 €, čo je 

42,55 % z celkového nákupu. 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 Porovnanie 

2016-2015 

+/- 

DO 915 1 299 +384 

MO 401 659 +258 

SO 369 416 +47 

KA  2 +2 

R1-R3 11 78 +67 

Tabuľka 7 Prírastky podľa pracovísk – porovnanie 

 

1
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46 vlastné zdroje 1 574,40

111 ŠR - FPU 10 300,00

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

F
in

a
n

č
n

é
 p

ro
st

ri
e

d
k
y

Zdroje financovania nákupu KF 

v roku 2016



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej 

knižnice v Prievidzi 
rok 

2016 
 

 

14 

 

Graf 2 Prírastky v percentách podľa pracovísk HNK 

 

Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 1 022 

                                   deti a mládež 107 

Spolu odborná literatúra 1 129 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 813 

                                  deti a mládež 511 

Spolu krásna literatúra 1 324 

Prírastky celkom 2 454 

Tabuľka 8 Prírastky KF podľa tematických skupín 

 

 

Graf 3 Prírastky Knižničného fondu za rok 2016 podľa tematických skupín 
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 Nákup periodík podľa zdroja financovania: 

ZF    suma v € 

41 – dotácia TSK    1 827,65 

46 – vlastný príjem    2 775,19 

SPOLU     4 602,84 

Nákup KJ   14 628,52 

Celkom nákup KF  19 231,36 

 

Nákup  kníh sme uskutočňovali predovšetkým prostredníctvom osvedčeného prievidzského 

internetového kníhkupectva Literama, z internetových kníhkupectiev a vydavateľstiev Martinus, 

z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, z Heuréka – Ing. Ladislav Méry Šamorín, 

z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, z Prešovskej univerzity v Prešove, zo Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity Nitra, z TIK – mesta Prievidza. Zakúpili sme obecné monografie 

obcí Opatovce nad Nitrou a Zemianske Kostoľany. Ďalší nákup sme uskutočnili u Rastislava 

Špaleka z Mestečka (4), z Hladohlasu Group (5), Knihy pre každého Prior Prievidza, CBS Banská 

Bystrica, Knihomol Bratislava a z kníhkupectva EZOP – osobný výber.  

3.1.2 Spracovanie fondu 

 HNK spracováva všetky dokumenty (od mája 2008) v automatizovanom knižnično-

informačnom systéme Clavius (ďalej AKIS Clavius). K dispozícii sú on-line katalógy 

na internetovej stránke a naše fondy sú súčasťou súborného katalógu organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK. AKIS Clavius umožňuje katalogizátorom využívať kooperatívnu katalogizáciu, 

ktorá čiastočne odbúrala opakujúce sa činnosti v oblasti evidovania. 

 Pri spracovaní dokumentov dodržiavame medzinárodné štandardy a pravidlá, ale aj 

spoločné metodiky unifikovaného spracovania dokumentov, predovšetkým v oblasti tvorby 

deskriptorov, ktoré sú záväzné pre všetky knižnice v rámci regionálneho knižnično-informačného 

systému Clavius.  

3.1.3 Vyraďovanie literatúry 

 V roku 2016 bolo z knižničného fondu vyradených 7 167 KJ v hodnote 7 636,51 €. 

Z tohto počtu bolo 2 232 KJ opotrebovaných, 847 zastaraných, 109 bolo vyradených z dôvodu 

straty, 3 958 bolo chýbajúcich (vrátane NOT), 7 kníh bolo vyradených z ostatných dôvodov 

a 1 bola aktualizácia, 13 KJ bolo nedobytných. V položke „chýbajúce“ sú uvedené knihy 

chýbajúce po likvidácii okrajových pobočiek v 80-tych a 90-tycho rokoch. Pri revíziách KF sme 

zistili schodok chýbajúcich kníh vo výške cca 10 000 KJ. Knihy boli fyzicky zlikvidované, ale 

nevyradené z evidencie. V súčasnosti KF očisťujeme od týchto, fyzicky nejestvujúcich KJ.  

3.1.3 Ochrana knižničného fondu 

 V oblasti ochrany KF za najpodstatnejšie pokladáme jeho dôslednú evidenciu (prírastky, 

úbytky, výpožičky, vrátenie kníh). 
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 Pozornosť venujeme „očiste“ fondu – vyraďovanie neaktuálnej, zastaranej, poškodenej, 

prípadne stratenej literatúry. Knižničné dokumenty sú chránené bezpečnostnými kódmi 

pred odcudzením a pred poškodením ochrannou fóliou.  

 

 Počas roku 2016 sme venovali pozornosť aj oprave chybných údajov v databáze, dopĺňaniu 

údajov k NOT-kám, ktoré sú stále dlhodobým nedoriešeným problémom. 

 Bol podaný návrh k projektu na nákup literatúry venovaný pomoci zdravotne postihnutým 

a zdravotne znevýhodneným občanom a proti násiliu na ženách. Niektoré návrhy a myšlienky boli 

zakomponované do podaného projektu. 

 Záverom konštatujeme, že len včasné poskytnutie finančných prostriedkov na nákup 

literatúry je zárukou kvalitného spracovania fondov. V roku 2016 financie z podaných schválených 

projektov do FPU prišli koncom októbra 2016.  

3.2 Knižnično-informačné služby (KIS) 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2015 

Stav 

k 31.12.2016 

+/-         

2016-2015 

Plán na rok 

2016 

% 

plnenia 

plánu 

Výpožičky spolu 174 465 177 794 +3 329 180 000 98,77 

Návštevníci knižnice 58 560 62 880 +4 320 55 000 114,33 

Registrovaní 

používatelia 

4 510 4 174 -336 5 900 70,75 

KVČ 390 393 +3 350 112,28 

Účastníci podujatí 8 726 8724 -2 8 500 102,64 

Tabuľka 9 Číselné ukazovatele rok 2015 a rok 2016 - porovnanie, Plnenie plánu na rok 2016 v percentách 

 

 HNK poskytovala knižnično-informačné služby (ďalej KIS) v súlade so zákonom 

č. 126/2015 Z.z. o knižniciach ako súčasť zabezpečenia práva na informácie, v súlade so svojím 

zameraním a špecializáciou, so zreteľom na zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých 

používateľov. 

 Bezplatné KIS predstavovali najmä absenčné a prezenčné výpožičky vlastného knižničného 

fondu, výpožičky špecifických dokumentov regionálneho charakteru, prístup k elektronickým 

katalógom a internetovému sídlu knižnice, ústne a elektronické, bibliografické, faktografické 

a referenčné informácie, prístup k elektronickým zdrojom, informačné prípravy žiakov 

a študentov, inštruktážne informácie pre čitateľov k základom práce na PC a on-line katalógom, 

organizovanie výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí (ďalej KVČ). 

 HNK ďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej MVS), reprografické 

služby, poskytovanie bibliograficko-informačnej služby, rešerší, prístup k výpočtovej technike 

a internetu, čo bolo spoplatňované podľa cenníka HNK. 
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 KIS HNK poskytovala v automatizovanom systéme Clavius na všetkých úsekoch. 

 HNK umožnila prístup k dokumentom v digitalizovanej podobe, EBSCO – národná 

licencia financovaná Slovenskou národnou knižnicou (ďalej SNK). 

3.2.1 Výpožičky 

V roku 2016 HNK zrealizovala 177 794 výpožičiek, z toho bolo: 

129 541 kníh, 

  45 992 výpožičiek periodík, 

    2 261 špeciálnych dokumentov, 

 Počet výpožičiek, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti HNK, sa v roku 2016 

zvýšil. Celkom bolo vypožičaných 177 794 dokumentov, čo je oproti roku 2015 (174 465) o 3 329 

výpožičiek viac. O členení výpožičiek vypovedá tabuľka č. 10. 

 Výpožičky periodík sa nerozlišujú pre deti a mládež a pre dospelých, uvádzajú sa spolu 

podľa pokynov k vedeniu štatistiky o činnosti knižníc. To isté platí aj pri výpožičkách špeciálnych 

dokumentov. 

 

Výpožičky podľa druhu literatúry 

 Počet % 

Odborná literatúra pre dospelých 53 365 30,02 

Krásna literatúra pre dospelých 47 641 26,80 

Spolu výpožičky pre dospelých 101 006 56,82 

Odborná literatúra pre deti a mládež 5 816 3,27 

Krásna literatúra pre deti a mládež 22 719 12,78 

Spolu výpožičky pre deti a mládež 28 535 16,05 

Periodiká 45 992 25,86  

Špeciálne dokumenty 2 261 1,27 

Spolu výpožičky k 31. 12. 2016 177 794 100,00 

Tabuľka 10 Výpožičky podľa druhu literatúry v HNK k 31. 12. 2016 

 Z celkového počtu bolo 137 969 absenčných výpožičiek (77,60%) a 39 825 prezenčných 

výpožičiek (22,40 %). 

 Z celkového počtu 2 261 špeciálnych dokumentov si používatelia vypožičali 401 

zvukových (audiovizuálnych) dokumentov, 515 elektronických dokumentov a 1 345 iných 

špeciálnych dokumentov.  

Na jedného obyvateľa pripadlo 3,78 výpožičky a na jedného registrovaného používateľa 

42,59 výpožičiek. Ako sme spomínali v úvode časti 3 Hlavné číselné ukazovatele, v Prievidzi 
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pracujú dve knižnice, ktoré majú funkciu mestskej knižnice. Pri ukazovateli výpožičky na jedného 

obyvateľa pracujeme s celkovým počtom  obyvateľov Prievidze (47 034). 

Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín – porovnanie 

 Stav k  

 31. 12. 2015 

Stav k 

31. 12. 2016 

Porovnanie 

+/ -    2016 - 

2015 

Absenčné 140 754 137 969 -2 785 

Prezenčné 33 711 39 825 +6 114 

SPOLU 174 465 177 794 +3 329 

Odborná literatúra pre dospelých 

čitateľov 

 

55 836 

 

53 365 

 

-2 471 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov  

47 101 

 

47 641 

 

+540 

Periodiká pre dospelých 40 182 41 169 +977 

Špeciálne dokumenty pre dospelých  

447 

 

1 377 

 

+930 

Spolu literatúra pre dospelých čitateľov 143 566 143 552 -14 

% z celkového počtu výpožičiek 82,29 % 80,74 %  

Odborná literatúra pre deti a mládež   

5 447 

 

5 816 

 

+369 

Krásna literatúra pre deti a mládež   

24 024 

 

22 719 

 

-1 305 

Periodiká pre deti a mládež 1 365 4 823 +3 458 

Špeciálne dokumenty pre deti a mládež 63 884 +821 

Spolu literatúra pre deti a mládež 30 899 34 242 +3 343 

% z celkového počtu výpožičiek 17,71 % 19,26 %  

SPOLU 174 465 177 794 + 3329 

Tabuľka 11 Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín - porovnanie rok 2015 a rok 2016 

Rozdelenie periodík a špeciálnych dokumentov uvádzame len pre porovnanie s rokom 

minulým. 

Z tabuliek vyplýva, že pokles nastal v ukazovateli počet výpožičiek odbornej literatúry 

pre dospelých, ale v ostatných ukazovateľoch je nárast. Celkový rozdiel je však zanedbateľný (-14 

výpožičiek oproti roku 2015). 
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Predpokladáme, že nákup, ktorý sa uskutočnil v poslednom štvrťroku 2016, sa pozitívne 

odrazí vo výpožičkách v roku 2017. 

V tabuľke č. 11 môžeme vidieť zlepšenie práce s periodikami a špeciálnymi dokumentmi 

pre deti a mládež 

 

Graf 4 Porovnanie výpožičiek dospelých čitateľov podľa tematických skupín k 31. 12.2015 a k 31. 12. 2016 

 Čo sa týka výpožičiek pre deti a mládež, tu sme zaznamenali pokles, ale len pri krásnej 

literatúre. Pokles čítania detí je celospoločenský problém, aj keď knižnice robia veľký kus práce 

pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti (bližšie v bode 3.7 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-

spoločenské podujatia). Napriek všetkému, sme radi, že si detský čitateľ začal v knižnici 

vyhľadávať aj iné dokumenty ako knihy a to hlavne periodiká, či elektronické a audiovizuálne 

dokumenty. 

 

Graf 5 Porovnanie výpožičiek deti a mládež do 15 r. podľa tematických skupín k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2016 
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 V sledovanom období sme splnili štandard pre ukazovateľ Výpožičky na jedného 

zamestnanca v KIS (štandard 15 0000). HNK dosiahla úroveň 17 095,58 výpožičiek na jedného 

zamestnanca v KIS. Táto skutočnosť vypovedá o vysokej kvalite individuálnej práce 

zamestnancov v KIS s čitateľmi a používateľmi. 

3.2.2 Zvukové knihy 

 HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

sprístupňovala aj v roku 2016 zvukové knihy pre zrakovo  znevýhodnených občanov, ktoré prijíma 

v súboroch ako dočasné výpožičky. Zaevidovali sme 15 používateľov slabozrakých a nevidiacich, 

ktorí si u nás vypožičali 401 zvukových kníh vo formáte MP3. 

 Podľa pokynov k vedeniu štatistik  zvukové dokumenty štatisticky vykazujeme 

v špeciálnych dokumentoch. 

 Sme radi nárastu požičiavania zvukových kníh, čo jednoznačne dokazuje zlepšenie 

informovanosti našich čitateľov o tejto službe. 

3.2.3 Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

 Odbornú literatúru, ktorá sa nenachádzala v našom KF, sme zabezpečovali pre našich 

používateľov formou medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná 

výpožičná služba (ďalej MVS, MMVS). Celkovo sme vybavili 120 požiadaviek. Z uvedeného 

počtu sme 13 dokumentov zapožičali z nášho KF iným knižniciam. 

 V tejto službe zaznamenávame pokles už niekoľko rokov. Služba MVS a MMVS je plne 

závislá od požiadaviek používateľov. Ak poklesne počet stredných škôl (ďalej SŠ), či sa zrušia 

vysoké školy, univerzity (ďalej VŠ) – detašované pracoviská, klesá i záujem o túto službu. 

Dôvodom sú možnosti internetu, zverejnené dokumenty, digitalizácia tiež hrá nemalú rolu. 

Navyše, táto služba je spoplatnená.   
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3.2.4 Regionálne dokumenty a iné 

 V roku 2016 sme vypožičali 489 regionálnych dokumentov, sprístupnili sme 124 

digitálnych záznamov. Vybavili sme 581 rezervácií dokumentov. 

 

 Rok 2015 Rok 2016 Rozdiel± 

(2016-2015) 

Počet bibliograficko-informačnej služby 

(ďalej BIS) 

1 468 1 790 +322 

Počet faktografických informácií (ďalej 

FI) 

6 222 5 028 -1 194 

Zvukové knihy – MP3 240 401 +161 

MVS, MMVS 172 120 -52 

Počet rešerší 74 40 -34 

Počet záznamov rešerší 2 080 984 -1 096 

Tabuľka 12 Porovnanie BIS, FI,...za obdobie rokov 2015 a 2016 

 Ukazovatele v tabuľke sú v plnej miere závislé od požiadaviek registrovaných 

používateľov HNK. O uvedené ukazovatele je záujem v prevažnej miere zo strany študentov 

stredných a vysokých škôl, z ktorých si už mnohí dokážu pripraviť potrebné dokumenty 

svojpomocne. To svedčí o kvalitne budovanom on-line katalógu našej knižnice. 

 HNK umožnila uhradenie registračného poplatku žiakom, študentom a pedagógom ZŠ a SŠ 

v zmysle projektu MK SR s využitím kultúrnych poukazov, ktorých sme získali 123 kusov 

v hodnote 123,-- €. Uvedené finančné prostriedky boli použité na nákup potrieb na prípravu 

podujatí. 

 Ukazovateľ výpožičky bol plánovaný na 180 000 výpožičiek dokumentov, skutočnosť bola 

177 794 výpožičiek, čo je plnenie na 98,77 %. Myslíme si, že je to pozitívny výsledok, hlavne ak 

vezmeme do úvahy nákup KF, ktorý sa uskutočnil hlavne v poslednom štvrťroku 2016.  

3.2.5 Internet 

 Služby internetu využilo za sledované obdobie 341 používateľov, z toho 63 detí. Počet 

návštevníkov internetovej stránky HNK v roku 2016 bol 13 539, čo je nárast oproti roku 2015 

o 757 návštevníkov. Aj to svedčí o tom, že používatelia a návštevníci využívajú informácie z nej 

k svojmu štúdiu, príp. k práci. 

O využívaní internetovej stránky www.hnkpd.sk  virtuálnymi používateľmi k 31. 12. 2016, 

vypovedá nasledovná tabuľka. 

http://www.hnkpd.sk/
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Tabuľka 13  Štatistika využívania on-line 

 Musíme konštatovať, že on-line služby sú záujemcami využívané vo väčšej miere mimo 

priestorov knižnice. 

 Prostredníctvom e-mailovej služby sme korešpondovali s našimi používateľmi na rôzne 

témy a odpovedali sme na rôzne otázky, napr. zasielanie upozornení o blížiacom konci výpožičnej 

doby, rezervácií dokumentov, MVS, otázky o knižničnom fonde, službách HNK, informácie 

o výpožičnej dobe, pozvánky na podujatia, prolongácie a iné. Vybavili sme 1 716 e-mailov a 2 947 

telefonických informácií. 

 Svoje služby smerujeme vždy k používateľom, umožňujeme im prístup do rôznych 

databáz, napr. EBSCO. Túto službu využilo 28 používateľov na úseku spoločensko-vednej 

literatúry.  Žiaľ, musíme konštatovať, že národná licencia EBSCO nebola obnovená pre rok 2017. 

 V roku 2015 sme začali digitalizovať periodiká. V digitalizácii dokumentov – záznamov 

pokračujeme, zatiaľ len na úseku spoločensko-vednej literatúry. V roku 2017 chceme začať 

digitalizovať záznamy aj na úseku pre dospelých používateľov na Záhradníckej ulici. 

 Službu Spýtajme sa knižnice nevyužil žiadny záujemca. Záujemcovia uprednostňujú iné 

formy komunikácie (e-mail, sociálnu sieť Facebook, ...).  
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3.2.6 Bibliobox 

Bibliobox na vrátenie kníh je stálym prínosom pre našu knižnicu. V roku 

2016 sa prostredníctvom biblioboxu vrátilo 2 989 kníh a 129 periodík. Ide o nárast oproti roku 

2015 o 486 kníh a 27 periodík. Sme radi, že si čitatelia zvykli na túto 24-hodinovú možnosť 

vrátenia vypožičaných dokumentov. 

3.3 Registrovaní používatelia a návštevníci 

V roku 2016 sme zaregistrovali 4 174 používateľov, 

z toho bolo    1 371 deti a mládeže do 15 rokov. 

Percento z počtu obyvateľov:         8,87. 

 Opätovne poukazujeme na fakt, že v Prievidzi fungujú dve knižnice (HNK a MsKMM), 

ktoré plnia aj funkciu mestskej knižnice. Z toho vyplýva, že obe vykazujú štatistiky z celkového 

počtu obyvateľov (47 034). Mestská knižnica Mikuláša Mišíka vznikla zo sídliskových pobočiek 

HNK v roku 2015. Ako sme už spomínali, je to rarita na Slovensku, sme jediné dve knižnice, ktoré 

v sieti verejných knižníc pôsobia na území jedného mesta bez toho, aby mesto malo vyčlenené 

mestské štvrte. Z toho vyplýva, že nie je možné vypočítať presné percento z počtu obyvateľov 

za HNK.  

 V roku 2016 navštívilo našu knižnicu: 62 880 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých:   28 541 návštevníkov, 

                                        deti a mládeže:  12 076 návštevníkov, 

            virtuálnych návštevníkov:   13 539, 

            návštevníci podujatí:      8 724. 

Služby knižnice denne využilo približne:       235 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých návštevníkov:      107, 

                                        detí a mládež:         45 návštevníkov, 

            virtuálnych návštevníkov:          51, 

            návštevníci podujatí:           32. 

 Hornonitrianska knižnica poskytuje svoje služby používateľom pomocou 

automatizovaného knižničného systému Clavius (ďalej AKIS). On-line katalóg umožňuje 

používateľom knižnice využívať knižnicu aj bez osobnej návštevy. Vzájomné prepojenie pracovísk 

knižnice umožňuje operatívne poskytovanie informácií o všetkých dokumentoch, ktoré máme 

k dispozícii. 

 I napriek kvalitatívnemu prístupu a posunu v službách zaznamenávame pokles ukazovateľa 

registrovaní používatelia. Veríme, že zlepšením nákupu literatúry a snahou všetkých zamestnancov 

sa počet registrovaných používateľov stabilizuje a udrží. 
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3.4 Bibliografická a informačná činnosť 

3.4.1 Úsek regionálnej literatúry 

 Úsek regionálnej literatúry sa v roku 2016 sústredil na prípravu podujatí o histórii nášho 

mesta, stretnutia s historikmi a bádateľmi, rovnako s učiteľmi základných a stredných škôl. 

Konštantnou zostáva excerpcia článkov v databáze AKIS Clavius, budovanie albumu výstrižkov, 

osobné kontakty a monitorovanie života v regióne. Evidujeme 29 titulov regionalík, ktoré 

sú k dispozícii čitateľom. Periodiká uchovávame zviazané aj nezviazané, všetky sú však prehľadne 

a primerane usporiadané. Základňa článkov v AKIS Clavius sa rozšírila o 426 článkov. Databáza 

regionálnych osobností Regio o 161 záznamov. S kolegyňou z úseku spracovania fondov sme 

pokračovali v zapisovaní význačných regionálnych osôb a osobností. 

Úsek poskytol 61 rozsiahlych tematických požiadaviek, o rešerše je záujem minimálny. 

Opäť sme získali darom vynikajúce záverečné práce s regionálnym obsahom, sú dôležitou spätnou 

väzbou našej činnosti. Darom sme dostali desiatky titulov. Bibliografka sa zúčastnila na stretnutí 

bibliografov a metodikov knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne, na seminári Ako na facebook vo Zvolene, vyhodnotila literárnu súťaž 

vyhlásenú HNK Literárna jar Ondreja Čiliaka a zúčastnila sa, na slávnostnom odovzdávaní cien. 

Spolupracovala na podujatí Knižné hody a Čítajme si spolu. Venovala sa príprave podujatia 

Mesto/srdce/vysvedčenie/dievča o holocauste v Prievidzi: podujatie realizovala v júni, v septembri 

a v decembri, pokračovať v ňom bude aj v roku 2017. Scenár tohto podujatia pripravuje aj 

v tlačenej podobe ako publikáciu, s variáciami pre rôzne vekové skupiny s komentárom. 

 Odborná čitateľská verejnosť sa naučila využívať služby úseku regionálnej literatúry 

a možnosť poskytovania bibliograficko-informačných služieb s regionálnym obsahom. Osobné 

konzultácie vybavuje na počkanie, každý deň bez obmedzení. Samozrejmosťou je nasmerovanie 

čitateľa aj na sekundárne zdroje, archívy, historikov a znalcov, s ktorými knižnica udržiava 

kontakt. 

3.4.2 Publikačná a edičná činnosť   

Mladí spisovatelia majú šancu presadiť sa 

In: My – HNN. –Roč. 12/57, č.3 (26.1. 2016), s.8 

 

Kucman, M. : Jarné prázdniny môžu byť pestré 

In: My – HNN. – Roč. 12/57, č.8 (1.3. 2016), s.6 

 

Kucman, M. : Do ulíc vyrazia knižničné hliadky. Budú odmeňovať počas jedného týždňa, ale celý 

marec budú knižnice na hornej Nitre organizovať špeciálne podujatia 

In: My- HNN. – Roč. 12/57.č. 8 (1.3.2016), s.8 

 

Deti, ktoré nečítajú, majú horšiu predstavivosť 

In: My – HNN. –Roč. 12/57, č.13 (5.4. 2016), s.10 
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Dlhá cesta knihy do knižnice sa začína v lese. Treba ho chrániť 

In: My –HNN.- Roč. 12/57, č. 16 (26.4. 2016), s.14 

 

Domov, srdce, rodina – žena 

In: SNN. – Roč. 31, č. 18/2016, s.16 

 

Mám básničku na jazýčku 

In: SNN.- Roč. 31, č. 18/2016, s. 11  

 

Kucman, M. : Leto s rakmi, detektívom aj veľkým námorníkom 

In: My - HNN. – Roč.12/57, č. 25 (28.6. 2016), s.4 

 

Blaháčová, B.: Vyhral každý, kto si našiel cestu ku knihe 

In: My – HNN. – Roč. 12/57, č. 26 ( 6.7. 2016 ), s.6 

 

Prázdninové leto v knižnici : Bezvláska a tmy sa báť nemusíš 

In: Prievidzsko. – Roč. 20, č. 30 (29.7. 2016), s.4 

 

Prázdninové leto : Prázdninový hosť Roald Dahl 

In: My – HNN. –Roč. 12/57, č. 30 ( 2.8. 2016), s.10 

 

Bojazlivé čítanie : BU – BU – BU 

In: Prievidzsko. –Roč. 20, č. 31 ( 5.8. 2016), s.4 

 

Blaháčová, B. : Most do sveta nových vedomostí 

In: SNN. –Roč. 31, č. 31 (6.8. 2016), s.12 

 

Tour de kniha – Prázdninové leto 

In: Prievidzsko. -Roč.20, č. 32 (12.8. 2016), s.4 

 

Blaháčová, B. : Dosť bolo Barbie. Je tu Bezvláska 

In: My – HNN. – Roč. 12/57, č. 31 ( 9.8. – 15.8. 2016), s.11 

 

Malé akvarely – výstava obrazov Marie Štanclovej 

In: My – HNN. –Roč. 12/57, č. 31 ( 9.8. – 15.8. 2016), s.10 

 

Aká bola dávna kniha – tipy na voľný čas 

In: My – HNN. – Roč. 12/57, č. 32 ( 16.8 – 22.8. 2016), s.8 

 

Jutinus, S. : Vanda Rozenbergová : Píšem, aby to bavilo predovšetkým mňa 

In : My – HNN. – Roč. 12/57, č. 37 ( 20.9. – 26.9. 2016), s.8 

 

Stretnutie s Norom Ölveckým 
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In. Prievidzsko. – Roč. 20, č. 38 ( 23.9. 2016), s.4 

 

Kvapkami vosku zo sviečok pokropili novú zbierku poézie Ondreja Čiliaka 

In: My – HNN. –Roč. 12/57, č. 38 ( 27.9. – 3.10. 2016), s.12 

 

Juríková, Alena : Čítajme si spolu 

www.marianska.sk 

 

Hornonitrianska knižnica – stretnutie s Norom Ölveckým 

In: My – HNN. – Roč. 12/57, č. 38 ( 27.9 – 3.10. 2016), s.13 

 

Kotian, Róbert : Snažím sa vyhýbať pekným veciam... 

In : Sme. –Roč. 24, č. 233 ( 7.10. 2016), s.12-13 

 

Hornonitrianska knižnica – Knižné hody 

IN : Prievidzsko. – Roč. 20, č. 40 ( 7.10. 2016), s.4 

 

Prvý veselý kurz kreslenia 

IN . My – HNN. – Roč. 12/57, č. 40 ( 11.10. – 17.10. 2016), s.10 

 

Hornonitriansku knižnicu zdobí obraz od Deti Dunaja 

In : My – HNN. – Roč. 12/57, č. 40 ( 11.10. – 17.10. 2016), s.8 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – Knižné hody 2016 

In . My – HNN. – Roč. 12/57, č. 41 ( 18.10. 2016), s.8 

 

Knižné hody ( článok uverejnený v hlavnom spravodajstve na stránke mesta 

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/knizne-hody-2016-kniha-je-mostom-ku-vztahoomú 

 

Knižné hody 27.10. 2016 

In : Prievidzsko. –Roč. 20, č. 42 (21.10. 2016), s.11 

 

Na Knižné hody prišli osobnosti literatúry 

In : My – HNN. – Roč. 12/57, č. 44 (8.11. 2016), s.10 

 

Blaháčová, B.: Po hrôzach noci svitá deň 

In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 24, č.3/2016, s.36-38. 

 

Drevené kostolíky na východnom Slovensku  - výstava fotografií Marie Štanclovej 

In : Prievidzsko. –Roč. 20, č. 48 (3.12. 2016), s.4 

 

Blaháčová, B. : Spomínali sme na básnika a kolegu Ondreja Čiliaka 

In . My – HNN. – Roč. 12/57, č. 49 ( 13.12. – 19.12. 2016), s.10 

http://www.marianska.sk/
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/knizne-hody-2016-kniha-je-mostom-ku-vztahoomú
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Vianočné zvyky starých mám – vôňa Vianoc – Doby adventné 

In : Prievidzsko. –Roč. 20, č. 50 ( 16.12. 2016), s.4 

 

Vo februári 2016 v tlačenej bola v elektronickej forme pripravená Bibliografickú ročenku okresu 

Prievidza za rok 2015. 

3.5 Metodická a prieskumová činnosť   

Metodika, ktorej činnosť upravuje zákon 126/2015 Z.z. o knižniciach, zabezpečovala 

metodickú, poradenskú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským knižniciam, 

školským knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom v regióne Prievidza a Partizánske 

a upozorňovala ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb. V regióne 

Prievidza a Partizánske pôsobí 1 regionálna, 5 mestských a 54 obecných knižníc. K 30. 6. 2016 

zrušila svoju činnosť Obecná knižnica v Koši.  

Pracoviská spracovania fondov a metodiky poskytli k 31. 12. 2016:  

- 3 metodické usmernenia ohľadom práce v AKIS Clavius pre školskú knižnicu Strednej 

odbornej školy Handlová, 

- 4 metodické usmernenia ohľadom projektov podávaných FPU, 

- 8 metodických návštev. 

3.6 Automatizácia knižnično-informačnej činnosti 

 IT technik HNK počas roku 2016 zabezpečoval: 

 Odstraňovanie chýb v databáze Clavius - v spolupráci s odbornou správou fondu, 

servisným AKIS Clavius pre Slovensko 

 Bola vykonaná kompletná profylaktika všetkých počítačov v Hornonitrianskej 

knižnici v Prievidzi. 

 Úprava tlače upomienok v systéme Clavius. 

 Spolupracovanie na odstraňovaní drobných porúch s firmou  Crystal Consulting. 

 Odstraňovanie bežných porúch súvisiacich s vekom a pravidelným používaním 

počítačov.(výmena klávesníc, myší, zdrojov, reinštalácia počítačov, snímačov čiarových 

kódov). 

 Riešenie problémov databázy s rešeršovaním kníh v systéme Clavius.  

 Spolupracovanie na grafických návrhoch pri tlačení projektov, plagátov a pod. 

 Aktualizácia databáz AKIS Clavius. Priebežne informovanie zamestnancov 

o aktualizáciach v programe AKIS Clavius. 

 Vyraďovanie a likvidácia zastaranej, poškodenej techniky. 

 Návrh a realizácia audiovizuálnej techniky v priestore na podujatia. 
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 Nákup a vyber výpočtovej techniky na základe potrieb zamestnancov. 

 Drobné chyby, vyplývajúce zrejme z aktualizačných činností serverov a technologického 

riešenia pre KIS Clavius, sa pravidelne objavujú, odstraňujú a riešia okamžite formou 

skúmania a návratov k bázam dát z predošlých období.  

 Spolupráca a odborná pomoc pracovníkom knižnice pri programoch v systéme Clavius : 

štatistiky, upomienky, spracovanie a kódovanie periodík,  preukazov a pod. 

 Taktiež odborná pomoc pri práci so zobrazovacími jednotkami ( kopírka, tlačiarne 

a skener). 

 Údržba IS a jednotiek IS v bežnom rozsahu, podľa potreby a zabezpečovanie potrebnej 

technickej podpory. 

 Všetky ostatné činnosti, ktoré sa vykonávajú bežne v oblasti správneho fungovania IS 

v HNK a oddeleniach. 

Iné práce: 

 Spolupráca pri verejnom obstarávaní výpočtovej techniky, tonerov. Zabezpečenie 

posudkov k vyradeniu výpočtovej techniky, nákup drobnej výpočtovej techniky. Zabezpečovanie 

plynulého chodu výpočtovej techniky na všetkých pracoviskách knižnice.  

 V roku 2016 bola uskutočnená oprava dvoch počítačov (ďalej PC) na pracovisku 

spracovania fondov, zakúpená bola výpočtová technika: PC pre referenta, 2 monitory, 

2 termotlačiarne, notebook pre potreby úseku práce s deťmi a mládežou do 15 rokov, projektor 

s držiakom do spoločenskej miestnosti, 2 tlačiarne - A4 a A3, multifunkčné zariadenia, externý 

disk, ... 

 Zriadili sme v rámci intranetu Knižnicu, kde sú zverejňované interné materiály. 

3.7 Kultúrno-výchovné podujatia  

Počet uskutočnených podujatí spolu:  393 

Výchovno-vzdelávacie podujatia:   359, v tom 80 informačná výchova 

Kultúrno-spoločenské podujatia:     39 

 Plán rok 

2015 

Skutočnosť 

rok 2015 

% plnenia Plán rok 

2016 

Skutočnosť 

rok 2016 

% plnenia 

Počet 

podujatí 

300 390 130 350 393 112,28 

Účastníci 8 500 8 726 102,65 8 500 8 724 102,63 

Tabuľka 14 Porovnanie počtu podujatí a účastníkov podujatí  za roky 2015 a 2016, vrátane percentálneho plnenia za 

jednotlivé roky 

Veková skupina   podujatia návštevníci 

Deti a mládež do 15 rokov  309  6 458 

Dospelí      84  2 266 

Spolu     393  8 724 
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Graf 6 Porovnanie počtu podujatí rokov 2015 a 2016 

Pre deti MŠ, ZŠ, študentov SŠ a VŠ sme pripravili 80 informačných výchov. Pre deti 

a mládež do 15 rokov to bolo 43 a pre študentov a dospelých 37.  

 Všetky aktivity HNK smerovali hlavne na propagáciu pôvodnej slovenskej krásnej 

a odbornej literatúry pre deti a mládež, pre študentov odborných učilíšť (ďalej OU), SŠ, gymnázií 

a dospelých. 

 Zamerali sme sa na zoznamovanie verejnosti so slovenskými autormi prostredníctvom 

besied, interaktívnych stretnutí, prezentácií kníh, literárno-dramatických dopoludní, súťaží, 

tvorivých dielní, pripomenutím si významných výročí a udalostí, priblíženie si regionálnych 

osobností literárneho a kultúrneho života. 

 Snažili sme sa aktívne vypĺňať trávenie voľného času a plniť nezastupiteľnú úlohu v oblasti 

informačnej výchovy a čitateľskej a literárnej gramotnosti. 

 Organizovanie vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí (ďalej KVČ) je jedna 

z dôležitých činností HNK – ruka v ruke s vypožičiavaním literatúry a inými potrebnými 

činnosťami knižnice, o ktorých používatelia ani netušia. 

 V januári sme vyhlásili literárnu súťaž pre deti a mládež do 15 rokov Literárna jar 

Ondreja Čiliaka, pomenovanú po kolegovi, básnikovi a žurnalistovi Ondrejovi Čiliakovi. 

Ukončenie súťaže bolo v „Týždni slovenských knižníc“. Do tejto súťaže sa zapojilo vyše 70 

mladých talentov z celého Slovenska. 

 Počas 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc  sme pripravili 10 podujatí. Začali sme už 

skôr ako bol vyhlásený, podujatím pre prázdninujúce deti Prázdninový pondelok – zábavné 

putovanie Prievidzou, ktoré sme pripravili ako pokračovanie mikroprojektu „Regionálne 

cennosti“. 

 Pre našich zdravotne postihnutých  v spolupráci so SZZP, sme pripravili interaktívne 

podujatie Kniha môj priateľ, spoločník a inšpirácia. 
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 Bez pasovačiek by nebol Týždeň slovenských knižníc tou správnou zmesou podujatí. Do 

našej knihovníckej rodiny sme prijali 153 detí. Počas Týždňa slovenských knižníc  sme prváčikov 

zapisovali zadarmo. Na záver Týždňa slovenských knižníc sme vyhlásili súťaž o maskota úseku 

pre deti a mládež do 15 rokov. Táto bola ukončená až po prázdninách, v septembri 2016. 

Zúčastnilo sa na nej vyše 30 detí a porota vybrala 5 návrhov, ktoré postúpili do finále. Z týchto 

návrhov vyhralo „Kuriatko v knihe“. 

 Do projektu TSK sme zaradili aj Noc s H. Ch. Andersenom.  Bol to už 11. ročník 

nocovania v našej HNK. Vzácnym hosťom bola primátorka JUDr. Katarína Macháčková, ktorá 

si sadla do „horúceho kresla“. S Ing. Jánom Šurinom, riaditeľom Prievidzských pekární a cukrární, 

sme absolvovali večernú prehliadku v pekárni. Deti prvýkrát v živote videli ako sa vyrábajú chutné 

rožky a pečivo. 

 Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Deň ľudovej rozprávky pod názvom Ľudová 

rozprávka ako komiks. Bolo to nielen požičiavanie v ľudových krojoch, ale hlavne krásne 

podujatia na podporu čitateľskej gramotnosti. Zapojili sme sa aj do súťaže v rámci tohto projektu 

a vypracované súťažné úlohy sme poslali organizátorovi tohto projektu – Krajskej knižnici 

v Žiline. Uskutočnili sme 11 podujatí – stretnutí so slovenskými ľudovými rozprávkami. 

 Nezabúdali sme ani na dospelých – zdravotne postihnutých, či seniorov. Pre nich sme 

uskutočnili prednášku s besedou i premietaním filmu na tému Liečebné hladovanie 

s RNDr. Jozefom Valuchom. Bolo to inšpiratívne stretnutie k zdolávaniu chronických chorôb 

a nachádzaniu cesty k ozdraveniu organizmu. 

 Les ukrytý v knihe je celoslovenským projektom, ktorý u nás organizujeme už šiestykrát. 

Organizátorom kampane sú Lesy SR, š.p. Deti sa stretli s lesnou pedagogičkou Ing. Petrou 

Jankejovou, ktorá každé podujatie spestrila rôznymi súťažami a poznatkami zo svojej praxe. 

K tomuto projektu sme pripravili 18 podujatí s počtom 321 účastníkov.  Hlavnou myšlienkou je 

viesť deti a mládež ku kladným postojom k prírode, jej ochrane, súčasne k čítaniu a vzdelávaniu 

sa. 

 Informačná výchova v knižnici prebieha počas celého roka. Zúčastňujú sa na nej už aj 

detičky z MŠ, samozrejme ZŠ, OU, SŠ a gymnázia. Pokiaľ prejavia záujem, poskytujeme 

informačnú výchovu aj ostatným komunitám v našom regióne Prievidza a Partizánske. Uskutočnili 

sme 80 informačných výchov so 1 846 účastníkmi. 

 Každý rok sa veľmi tešíme na cyklické podujatie Mám básničku na jazýčku. Ide o súťaž 

v prednese poézie a prózy pre MŠ mesta Prievidza. Zúčastnilo sa na nej tento rok vyše 10 MŠ 

s vyše 50 účastníkmi a 22 recitujúcimi deťmi. Víťazi boli všetci a odmena neminula nikoho. 

Hlavná porotkyňa, Mgr. Kvetoslava Boráková, len pripomenula pani učiteľkám ako postupovať pri 

jazykovej príprave na prednes – prípadne, čo vylepšiť, na čo klásť dôraz. Ďakujeme sponzorom 

a priateľom knižnice, Miestnemu odboru Matice slovenskej v Prievidzi za krásne knihy pre deti. 

 V roku 2016 sme si predsavzali pripraviť podujatia k taktej aktuálnej téme, preferovanej aj 

Ministerstvom školstva a rezonujúcej v našej spoločnosti ako je antisemitizmus, holokaust, či 

rasová diskriminácia a znášanlivosť inakosti. Pripravili sme náročné podujatia, ktoré 

si okamžite získali záujemcov z radov pedagógov. 
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1. Po hrôzach noci svitá deň – podujatie o holokauste na Slovensku pre deti a mládež do 15 

rokov i pre SŠ. Nezabudli sme na spomienku koncentračného tábora v našom regióne, 

v Novákoch.  

2. Mesto/srdce/vysvedčenie/dievča – interaktívne podujatie o téme antisemitizmu – židovská 

otázka v našom regióne – postihnuté rodiny na hornej Nitre so zameraním na región 

Prievidza. Podujatie je určené pre starších žiakov ZŠ, SŠ a verejnosť. 

Obe podujatia, prednášky a besedy sa uskutočňovali počas celého roka a to už vyše 10 podujatí. 

Podľa záujmu pedagógov pokračujeme s týmito podujatiami aj v roku 2017. 

 Zapojili sme sa aj do kampane Čítajme si spolu, ide tiež o celoslovenské podujatie 

na podporu čítania detí a zvyšovanie čitateľskej a literárnej gramotnosti detí a mládeže. Celý rok 

2016 sme sledovali jednotlivé školy a triedy. Vyhodnocovali sme ich aktivitu, koľko kníh 

si vypožičali, koľkokrát navštívili knižnicu a pod. Víťaz bol len jeden. Trieda zo ZŠ Mariánska, 

pod vedením pani učiteľky Mgr. Juríkovej. 

 Maratón čítania nás tiež neobišiel. Čítali sme v jeden deň – jedno dopoludnie. Čítalo 107 

detí.  

 Pre našich zdravotne postihnutých  sme pripravili a uskutočnili vyše 16 stretnutí s vyše 560 

účastníkmi. Spomenuli sme stretnutie so SZZP v Prievidzi, či Centrom sociálnej pomoci Domino. 

Podujatia: Kniha môj priateľ, spoločník a inšpirácia, Nechýba ti láska – Valentín 

po slovensky. Literárna súťaž: Domov, srdce, rodina – Žena vyhlásená k roku boja proti násiliu 

páchaného na ženách bola určená pre všetkých dospelých. Nezabudli sme ani na naše mamičky – 

podujatím Mama si pre mňa celý svet pre žiakov Spojenej školy – OU pre fyzicky i mentálne 

postihnutú mládež do 18 rokov (ďalej OU). Krásnym podujatím k ročným sviatkom je Sprievodca 

jarnými sviatkami. S OU sme sa zapojili do celoslovenského podujatia Záložka nás spája. 

Vedenie OU nás oslovilo a my sme sa radi zhostili spolupráce a vytvárali sme záložky od výmyslu 

sveta. 

 Počas podujatia Knižné hody sme pozvali špeciálnu ZŠ internátnu pre zdravotne 

postihnutých v Prievidzi na interaktívne podujatie Maľujeme si spolu – stretnutie detí 

s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom. Deti prvýkrát maľovali pod profesionálnym dohľadom a tvorili 

krásne obrazy, kde naplno využili svoju predstavivosť. 

 No a Vianoce v knižnici sa tiež nezaobišli bez stretnutí s našimi zdravotne postihnutými, 

ktorí by si už predvianočné obdobie nevedeli predstaviť bez návštevy v našej knižnici, tvorivých 

dielní s vianočnými príbehmi. 

 Pred letom to bolo ešte jedno podujatie a to Celé Slovensko číta deťom 

pred prázdninami. Občianske združenie Celé Slovensko číta deťom, chce vrátiť deti na cestu 

ku knihám, k čítaniu. 

 No nielen deti je potrebné zapájať k čítaniu, ale aj dospelých, aby opäť začali čítať svojim 

deťom. A tak k nám prichádzali nielen deti a mládež, ale i študenti, hostia, starí rodičia, rodičia 

a čítalo sa. Všetci zúčastnení odchádzali s dobrým pocitom. Mnohí sa vrátili do detstva a čítali 

deťom zo svojich obľúbených „dávno zabudnutých“ detských kníh. 
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 Druhá časť tohto projektu je Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom, alebo čítame 

s Mikulášom. Čítali deti deťom, spisovatelia, riaditeľka HNK, študenti, dospelí a hlavne čítal aj 

Mikuláš, ktorý zavítal medzi deti aj s vrecom plným darčekov. 

 Prázdninujúce deti mohli stráviť Leto v knižnici plné hier, súťaží, tvorivých dielní, čítania 

a dramatizácií. 

 Nedá sa obísť ani smutnokrásne podujatie o tolerancii, O bezvláske – prezentácia knihy 

slovenskej spisovateľky Gabiky Futovej. Toto podujatie malo veľký ohlas a pripravili sme ho 

šesťkrát. Inakosť – choroba – tolerancia. 

 V septembri k nám zavítal slovenský spisovateľ – biológ Noro Őlvecký, ktorý sa stretol 

nielen so študentmi SŠ, ale i s verejnosťou. 

 V septembri sme odoslali 3 scenáre – metodické návody na zážitkové čítanie knihy Lentilka 

pre dedka Edka pre vyhlasovateľa súťaže Moja lentilka pre babku/dedka. Vyhlasovateľ súťaže 

bola Slovenská asociácia knižníc (ďalej len SAK), Občianske združenie Korálky, 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, centrum MEMORY Bratislava. 

 V októbri sme uskutočnili projekt Knižné hody a počas jedného dňa, 27. 10. 2016, sme 

pripravili 11 podujatí. Spomenieme aspoň niektoré: 

- Mesto číta knihu – čítanie na radnici, 

- Regionálni autori čítajú – stretnutie žiakov a študentov so spisovateľmi, 

- Stretnutie s básnikom Jakubom Erikom Grochom, 

- Maľujme si spolu – podujatie s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom, 

- Prvý veselý kurz kreslenia – interaktívne podujatie s českým ilustrátorom Adolfom 

Dudekom, 

- Autorky ľúbostných románov – besedy so spisovateľkami Táňou Mackovou a Erikou 

Jarkovskou, 

- Večer s knihou – stretnutia hostí s verejnosťou a žiakmi ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, 

dramatizácie z kníh,  hudba a spev v podaní Malého Vtáčnika (Centrum voľného času 

Spektrum v Prievidzi). 

Počas celého dňa k nám zavítalo vyše 400 návštevníkov Knižných hodov. 

Podujatie Knižné hody sa uskutočnilo z verejných zdrojov, ktoré poskytol Fond na podporu 

umenia. 

 V novembri sme pre najmenších pozvali skupinu Šašo Fifo a priatelia, ktorá pripravila 

pre nich zážitkový interaktívny program Šašo Fifo a Vierka moreplavcami. Podujatie bolo pre 

dve triedy MŠ a dve triedy prváčikov. (2 podujatia, 97 detí). 

 Podujatie Literatúra na cestách zavítalo aj do našej knižnice. Dospelí a seniori sa mohli 

stretnúť na besedách so spisovateľmi Marekom Mittašom, Petrou Džerengovou – Nagyovou 

a slovenským režisérom a spisovateľom Jozefom Slovákom. 

 Začiatkom decembra sme pripravili popoludnie s poéziou Bol to básnik, spomienkové 

stretnutie priateľov a priaznivcov poézie, venované básnikovi, žurnalistovi a nášmu kolegovi 
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Ondrejovi Čiliakovi. Recitácií sa ujali pedagógovia ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi a priatelia 

básnika. 

 Bolo by určite ešte čo predstavovať, ale je toho veľa a nedá sa spomenúť všetkých 393 

podujatí menovite. 

 Veríme, že sa nám podarí udržať zanietenie zamestnancov HNK pre tieto dôležité aktivity, 

ktoré si vyžadujú veľa času, práce a príprav. Pre našich návštevníkov sme pripravili tri výstavy: 

1. Ľudová rozprávka očami detí – fantázie, 

2. Malé akvarely – výstava priateľky našej knižnice pani Marie Štanclovej, 

3. Drevené kostolíky na východnom Slovensku – výstava fotografií tiež od pani Marie 

Štanclovej. 

Všetky výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované 

pod záštitou nášho zriaďovateľa, Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre registrovaných 

používateľov, širokú verejnosť a v záujme získavania ďalších potenciálnych používateľov HNK. 

Pri organizovaní sme spolupracovali so všetkými typmi školských a mimoškolských 

zariadení, s mestskými orgánmi, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami. Napríklad Miestny 

odbor Matice slovenskej v Prievidzi, Spojená škola – OU Kalinčiaka pre zdravotne postihnutú 

mládež a iní. 

V roku 2016 sme sa zapojili do celosvetového podujatia Hodina Zeme, tiež sme sa zapojili 

do projektu Život nie je zebra 2016.  

V júni 2016 Slovenskú asociáciu knižníc (ďalej SAK) oslovila EBLIDA, ktorá spolu 

s Lotyšskou asociáciou knižníc robila prieskum o neformálnych vzdelávacích  aktivitách 

v európskych verejných knižniciach. Prieskum je súčasťou projektu Library Advocacy 4 EU 

a výsledky by mali byť  použité na obhajobu úlohy verejných knižníc v neformálnom vzdelávaní 

a prínosu knižníc do Stratégie vzdelávania a odbornej prípravy  2020. Za veľkej pomoci riaditeľky 

Krajskej knižnice v Žiline, Mgr. Kataríny Šušoliakovej, sme vyplnili a odoslali dotazník, ktorý mal 

byť v anglickom jazyku, za HNK. 

Počas celého roka 2016 sme propagovali aktivity TSK a všetky súťaže pre Krajskú 

organizáciu cestovného ruchu v Trenčíne. 

 

Sponzori HNK: 

H.D.K, spol. s r.o., Považská Bystrica, 

firma KYZEX, s.ro., 

McDonald´s v Prievidzi, 

Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi,  

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu v Prievidzi, 

MEDEX Slovakia – perníková výroba, 

Papiernictvo Panda v Prievidzi. 
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 Darované knihy 

Anna Gürtlerová   2 knihy, 

Erika Jarkovská   3 knihy, 

Noro Őlvecký   2 knihy, 

Jozef Slovák    3 knihy, 

Iva Vranská Rojková   2 knihy, 

Vydavateľstvo Slovart  3 knihy, 

Slovenská pošta   2 knihy od pána Jobusa, 

Mesto Prievidza   4 knihy od Ondreja Čiliaka 

a darované knihy od verejnosti, ktorých bolo viac ako 750. 

 Všetky darované prostriedky, či už finančné alebo materiálne, boli použité na podujatia 

pre našich návštevníkov, hlavne pre deti a mládež do 15 rokov. 

3.8 Propagácia, spolupráca 

Pozornosť venujeme propagácií HNK (www.hnkpd.sk; www.tsk.sk; www.infolib.sk; 

informačné kanály mesta Prievidza, média, sociálna sieť Facebook a iné), zvyšujeme úroveň KIS, 

pripravujeme zaujímavé podujatia.  

Spolupracujeme s osvedčenými partnermi ako sú Miestny odbor Matice slovenskej, 

Mestská polícia v Prievidzi, Mestský úrad Prievidza, centrá sociálnej pomoci, Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých, Regionálne kultúrne centrum, materské školy, základné a stredné školy, 

gymnáziá, tiež kultúrne a iné organizácie v regióne hornej Nitry. Snažíme sa partnerstvá rozširovať 

a hľadať ďalších spolupracujúcich a priateľov knižnice. 

3.9 Ostatné 

Podarilo sa nám 

 Radi by sme vyslovili veľké ĎAKUJEM nášmu zriaďovateľovi za pomoc pri rekonštrukcii 

plynovej kotolne na Záhradníckej ulici. 

 V roku 2016 sme uskutočnili reorganizáciu úseku pre deti a mládež, kde bol vytvorený 

kútik pre najmenšie deti „Drobčekovo“ a doplnili sme aj interiérové zariadenie. Do spoločenskej 

miestnosti sme zakúpili projektor so stojanom pre projektor, pracovný stôl a skrinku na techniku. 

Doplnili, prípadne vymenili sme interiérový nábytok v priestoroch na Záhradníckej ulici – kreslá, 

stolíky,... Ďalej sme osadením okna odhlučnili priestory náučnej literatúry a vymenili  žalúzie 

v kontrolnom bode na Záhradníckej ulici. 

 Obnovili sme výpočtovú techniku pre 

- KIS: farebnú tlačiareň formát tlače A3, multifunkčné zariadenie, externý disk 

na zálohovanie dokumentov hlavne na úseku pre deti a mládež, spomínaný dataprojektor, 

notebook, termotlačiarne pre AKIS Clavius,... 

- úsek riaditeľa: tlačiareň pre tlač formátu A4, počítač, 2 monitory, opravili sme 2 počítače. 

Okrem toho sme zabezpečili skartovačky pre KIS a ekonóma (ochrana osobných údajov), 

viazacie stroje na plastovú väzbu, vymenili sme opotrebované kancelárske stoličky (2), 

http://www.hnkpd.sk/
http://www.tsk.sk/
http://www.infolib.sk/
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Do priestorov pracoviska na Záhradníckej ulici sme zakúpili magnetickú tabuľu a korkovú 

nástenku (Drobčekovo), korkové nástenky na propagáciu podujatí HNK, sponzorov atď. 

a informovanie našich používateľov a záujemcov. 

Pre zamestnancov HNK na Záhradníckej ulici sme zriadili „kuchynku“ s drezom 

a ohrevom teplej vody, ktorá tu chýbala a doplnili jedálenský stôl so stoličkami.  Pre pracoviská na 

Záhradníckej ulici a Košovskej ceste sme zakúpili mikrovlnné rúry. 

Nepodarilo sa nám 

 Nie všetky predsavzaté úlohy sa nám podarilo splniť. Týka sa to hlavne priestorov 

(zlúčenie pracovísk na jedno, prípadne dve miesta blízko seba), bezbariérovosť knižnice 

na Záhradníckej ulici. Na tieto projekty potrebujeme pomoc nášho zriaďovateľa. 

 Čo sa týka bezbariérovosti, plánujeme potrebné finančné prostriedky žiadať do rozpočtu 

na rok 2018. Ide o finančne náročný projekt a radi by sme ho spojili s rekonštrukciou schodišťa 

do budovy na Záhradníckej ulici.   

 Veľkým problémom HNK sú dlhodobo priestory. Literatúru už nemáme kam ukladať a aj 

preto sme museli pristúpiť k radikálnemu vyraďovaniu literatúry a to aj kvalitnej a hodnotnej. 

Kým  iné knižnice si duplicitnú, či momentálne menej požičiavanú literatúru uložia do skladov, 

my musíme tvrdo vyraďovať. A tak sa stane, že sa vyradila aj literatúra, ktorá v ďalších rokoch 

bola vyhľadávaná. 

 Sme na hranici priestorových možností.  
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4 Záver 

 V roku 2016 boli všetky aktivity HNK: riadiace, organizačné, personálne, kontrolné a iné, 

zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre svoju činnosť. Pokračovali sme v zlepšovaní 

pracovného prostredia zamestnancov, v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry, ktorá vedie 

k spokojnosti zamestnancov a následne našich používateľov. 

 Pracovali sme podľa schválenej organizačnej štruktúry s 19-timi zamestnancami (17,2 

prepočítaný stav). Zamestnanci majú kumulované funkcie, aby bol zabezpečený chod HNK 

vo všetkých smeroch. 

 Pre výkon HNK sú dôležité štandardy pre verejné knižnice. Plníme ukazovatele:  obrat 

knižného fondu, počet prevádzkových hodín, počet študijných miest a ukazovateľ priemerný počet 

výpožičiek na 1 zamestnanca v KIS, kde dosahujeme 113,97 %.  Môžeme konštatovať, že oproti 

roku 2015 sme zaznamenali buď zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch, prípadne nenastala 

zmena. Pokles sme zaznamenali v ukazovateli percento používateľov z počtu obyvateľov 

a v priemernej cene na 1 KJ v eurách.   

 Počas celého roka 2016 sme pracovali podľa Koncepcie činnosti na rok 2016 a schválených 

merateľných ukazovateľov pre rok 2016. Merateľné ukazovatele sú ukazovateľom činnosti 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. 

 Naša práca je zameraná nielen na individuálnu prácu s používateľmi, ale aj na kolektívnu 

prácu s dôrazom na deti a mládež do 15 rokov. 

 Pokles registrovaných používateľov nie je len trendom našej knižnice, ale je to problém 

celoslovenský. Dôvodom je nielen pokles obyvateľov mesta, ale tiež existencia dvoch knižníc 

(HNK a MsKMM), čo je celoslovenský unikát. (Bližšie v bode 3, 3.3 a Analýza výkonov Mestskej 

knižnice Mikuláša Mišíka Prievidza a Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi za obdobie rokov 

2013 až 30. november 2015.)   

 Pokles čítania detí je celospoločenský problém, a aj keď knižnice robia veľký kus práce 

pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti, nemôžeme suplovať školy, rodinu, či postoj štátu. Rušenie 

čítania mimočítankovej (povinnej) literatúry, či rušenie čitateľských denníkov a iné úpravy 

v školách, neprispievajú vzťahu ku knihám a k samotnému čítaniu. Na podporu čítania sme v roku 

2016 pripravili 393 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí. V roku 2017 

sa zameriame  na prácu s krásnou literatúrou na úseku pre deti a mládež (pokles výpožičiek krásnej 

literatúry pre túto vekovú skupinu), s cieľom dotiahnuť deti do knižnice a upevniť v nich čitateľské 

návyky.  

 Nie všetko je iba v silách zamestnancov knižnice. Brzdí nás spomínané nedostatočné 

a nerovnomerné doplňovanie KF, nakoľko požiadavky na novú literatúru sú oveľa väčšie ako 

doplňovaný fond. V grafe č. 1 uvádzame nákup KF podľa zdrojov financovania. Finančné 

prostriedky z FPU na nákup prišli až v IV. štvrťroku 2016. Predpokladáme, že sa  koncoročný 

nákup odrazí v číselných ukazovateľoch v roku 2017. 

 Stále sa presviedčame, že verejné knižnice majú svoje opodstatnenie v spoločnosti. Sami 

sme sa uistili štatistickým zisťovaním, že stav medzi požičiavaním e-kníh a klasickej papierovej 
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knihy sa vyrovnal.  Ľudia stále siahajú po knihe v „kamennej knižnici“. Avšak nie je to len 

o knihách. Ide o kontakt, komunikáciu. Návšteva knižnice je ako návšteva dobrého priateľa. Preto 

je dôležitý každý účastník – na jednej strane fundovaný zamestnanec knižnice, ktorý vyniká nielen 

odbornosťou, ale musí byť priateľský, milý a ústretový – priateľ, psychológ, „bútľavá vŕba“ 

a na druhej strane ľudia, ktorí chcú čítať, vzdelávať sa, stretávať sa, podeliť sa o dobré rady, utiecť 

pred samotou, alebo sa len tak porozprávať. 

 Doba ide nezadržateľne dopredu, ale priama komunikácia knihovník – čitateľ zostáva. 

HNK poskytovala aj poskytuje literatúru, oddych, príjemný a bezpečný priestor na vzájomné 

stretávanie sa a obohacovanie sa o ľudskosť. 

 Našou snahou počas celého roka 2016 bolo pracovať na zvyšovaní úrovne práce našich 

zamestnancov, v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry. Len v príjemnom, priateľskom prostredí 

sa ľudia cítia príjemne a radi sa na tie miesta vracajú. V tomto duchu budeme pokračovať aj 

v budúcom roku. 

 

 

Spracovali: 

Ing. Viera Masaryková  riaditeľka 

Agnesa Šenitková   koordinátor služieb 

Ing. Adriana Langerová  metodik 

Mgr. Vanda Rozenbergová  bibliograf 

Jana Hanková, Beata Vavríková spracovanie fondov 

Pavol Baniar    IT technik 
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5 Rozbory hospodárenia za rok 2016 

a vlastných príjmov. Rozpočtové prostriedky boli použité hospodárne na základné 

zabezpečenia plnenia úloh a zabezpečenia prevádzky organizácie. 

 

5.1 Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

 Pôvodný 

rozpočet 

Úprava 

+- 

Upravený 

rozpočet 

Poskytnutý 

transfer 

Zúčtovaný 

transfer 

a) Bežný transfer 249 906,00   +    60 249 966,00 249 966,00 249 966,00 

b) Bežný transfer                                 0,00  5 786,00 5 786,00 5 785,36                        5 785,36 

Refundácia 

mikroprojektov 
     

c) Kapitál. transfer 0,00 10 561,00 10 561,00 10 560,67 10 560,67 

Spolu 249 906,00 16 407,00 266 313,00 266 312,03 266 312,03 

sumy sú uvádzané v EUR 

5.1.2 PRÍJMY 

Príjmy 60 460,35 € 

200  Nedaňové príjmy 12 277,55  € 

292   Z dobropisov 2 830,87 € 

292   Preplatky ZP a vratky                                                                         5 216,02 € 

311  Tuzemské bežné granty a transfery 300,00  € 

312 Zo ŠR  (1AC1)                                                                                      380,57 € 

312 Zo ŠR   (1AC2)                                                                                            67,18 € 

312 Zo ŠR   ( 11S1)                                  5 176,38 € 

312 Zo ŠR   (11S2) 608,98 € 

312 Zo ŠR   (111) 11 897,00 € 

320  Tuzemské kapitálové granty a transfery 10 560,67  € 

450  Zostatok prostriedkov z predch. rokov 11 145,13  € 
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5.1.3 VÝDAVKY 

Výdavky 278 957,00 € 

610  Mzdy 144 837,27  € 

620  Poistné  50 956,76  € 

630  Tovary a služby 52 873,62  € 

630 Tovary a služby ( 11S1)   608,80   € 

630 Tovary a služby (11S2) 5176,38  € 

630 Prostriedky z predchádzajúcich rokov (131F) 0,40  € 

630 Tovary a služby (111) 11 897,00  € 

630 Tovary a služby (71)                    300,00  € 

630 Tovary a služby (1AC1)                   380,57  € 

630 Tovary a služby (1AC2)                                                                                 67,18  € 

640  Transfery jednotlivcom a PO                  1 298,35 € 

710  Kapitálové výdavky            10 560,00 € 

 

Osobné náklady 205 613,29  € 

Mzdové náklady 145 099,23  € 

  - mzdy 144 837,27  € 

  - dohody       261,96  € 

Zákonné soc. poistenie 50196,66 € 

Ostatné soc. poistenie (DDS) 760,10 € 

Zákonné soc. náklady 9 557,30 € 

  - tvorba SF 1 597,20 € 

  - odchodné 0,00 € 

  - náhrady DPN 1 298,35 € 

  - strava (55% nákladov) 6 661,75 € 

Stravovanie zamestnancov 

Náklady na stravu zamestnancov boli 6 661,75 €. Zamestnávateľ  poskytoval stravné 

poukážky v hodnote 3,15 € . Náklad organizácie bol  61 % zo sumy  t.j. 1,90 €. Príspevok zo SF 

bol výške 0,22 €  na stravnú poukážku, zamestnanec prispieva sumou 1,03 € na jeden stravný 

lístok. Od 1.12.2016 po zmene výšky stravného sa po prerokovaní s ZO OZ pracovníkov knižníc 

SR pri Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi schválila následná výška stravného lístku. Hodnota 

3,40 € - príspevok zo SF vo výške -  0,40 € , príspevok zamestnanca vo výške – 0,85 € a náklad 

organizácie je 2,15 €. 

 

 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej 

knižnice v Prievidzi 
rok 

2016 
 

 

40 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov 144 837,27 € 

Tarifný plat 109 396,59 € 

Osobné príplatky 13 656,32 € 

Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty) 2 307,36 € 

Odmeny, jubilejné odmeny 19 477,00 € 

 

Zamestnanci  

 - Priemerný evidenčný stav 20 

 - Prepočítaný stav 17,4 

Stav zamestnancov k 31. 12. 2016 19 

Priemerná mzda 707,03  € 

 

Dohody o vykonaní práce: 

- boli uzavreté na výkon  - technik požiarnej ochrany 

                                         - príprava a lektorské zabezpečenie školenia CO 

 

631 Cestovné náhrady 0,00 € 

Cestovné náhrady - tuzemské 0,00 € 

Cestovné náhrady - zahraničné 0,00 € 

 

632 Energie, voda a komunikácie 25 130,63 € 

Energie 22 180,36 € 

Vodné, stočné 1572,71 € 

Poštové a telekomunikačné služby 1 377,56 € 

 

633 Materiál 12 390,56 € 

Výpočtová technika 3 868,05 € 

Interiérové vybavenie 606,16 € 

Všeobecný materiál 3 334,58 € 

Knihy 4 581,77 € 

Reprezentačné 0,00 € 

 

634 Dopravné 286,74 € 

Palivo, mazivá, ... 0,00 € 

Servis, údržba, opravy ... 266,74 € 

Karty, známky, poplatky 20,00 € 
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635 Rutinná a štandardná údržba 798,00 € 

Rutinná a štandardná údržba budov, ... 354,00 € 

Rutinná a štandardná údržba zariadení, ... 444,00 € 

    

636 Nájomné za nájom 1 316,71 € 

Nájomné za nájom  budov, ... 1 296,71 € 

Nájomné za nájom prevádzkových strojov, ... 20,00 € 

  

637 Služby 4 692,03 € 

Školenia, kurzy, semináre, ... 133,60 € 

Všeobecné služby 2  009,34 € 

Špeciálne služby 633,24 € 

Cestovné náhrady 0,00 € 

Poplatky a odvody 320,00 € 

Poistné 0,00 € 

Pokuty - penále 5,57 € 

Dohody 261,96 € 

Dane 1 328,32 € 

 

Dane a poplatky 1 328,32 € 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (2015) 5,00 € 

Daň z nehnuteľnosti 575,80 € 

Poplatok za odpad 524,56 € 

Koncesionárske poplatky 222,96 € 

Poplatok SOZA 0,00 € 

Členské 0,00 € 

 

Pohľadávky    

K 31.12.2016 boli evidované  tieto krátkodobé pohľadávky za dodávateľov: 

DF 250/16 Hornonitrianske múzeum  165,47 € (preplatok elektrickej energie) 
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Záväzky  18 414,30 € 

z toho      

- Krátkodobé záväzky 18 414,30 € 

   z toho:  

  - dodávatelia 3 592,40 € 

 - krátkodobé záväzky(mzdy, odvody, nezúčt. granty) 14 821,90 € 

 

Sociálny fond  

Počiatočný stav 194,75 € 

Tvorba 1 597,20 € 

 - Povinný prídel 1 597,20 € 

 - Úroky 0,00 € 

Čerpanie 1 101,64 € 

 - Strava  1 101,64 € 

Konečný stav 690,31 € 

 

5.2 Závery z rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2016  bol vo výške    - 743,17 € (strata). 

Poskytnutý bežný transfer bol vo výške 266 312,03  €, zúčtovaný (použitý) transfer  bol vo výške 

266 312,03 €.  

 

Vypracovala : Alena Kováčová 

Prievidza  10. 2. 2017 

 

 

       

Ing. Viera Masaryková 

riaditeľka 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 
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Prílohy 

Príloha č. 1 Náklady / Výnosy k 31.12.2016 

Výnosy 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  12 277.55 

602 - Tržby z predaja služieb 12 277,55 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 12 876,89 

g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC   a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 

249 966,00 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, 

VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

 

7 314,88 

 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

 

12 344,75 

 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

 

986,04 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

 

300,00 

g)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového 

rozlíšenia 

340,00 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  340,00 

Výnosy spolu: 296 406,11 
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Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 58 039,30 

501 - Spotreba materiálu 33 957,60 

502 - Spotreba energie 

-  elektrická energia 

-  voda 

-  plyn 

-  tepelná energia 

24 081,70 

9 149,31 

1 572,71 

4 003,21 

9 356,47 

b)  služby 10 703,76 

511 - Opravy a udržiavanie 

-  oprava auta 

-  opravy ostatné 

1 201,82 

0,00 

0,00 

512 – Cestovné 243,90 

513 - Náklady na reprezentáciu  45,10 

518 - Ostatné služby   9 212,94 

c)  osobné náklady 206 861,36  

521 - Mzdové náklady  

- dohody  

146 261,09 

0,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 50 565,44 

525 – Ostatné sociálne poistenie 764,50 

527 - Zákonné sociálne náklady  

- tvorba SF 

- príspevok zamestnávateľa na stravu 

- nemocenské dávky 

- odchodné 

- odstupné 

9 270,33 

1 597,20 

6 661,75 

1 298,35 

0,00 

0,00 

d)  dane a poplatky 1 958,32 

532 - Daň z nehnuteľností 575,80 
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538 - Ostatné dane a poplatky 1 382,52 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  8 634,16 

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov                                                                                      

8 334,16 

7 348,12 

986,04 

553 - Tvorba ostatných rezerv 300,00 

544 – Zmluvné pokuty a penále  5,57 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 10 808,36 

f) finančné náklady 138,45 

568 - Ostatné finančné náklady 138,45 

SPOLU: 297 149,28 

  

Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je  strata    743,17 €. 

 

Vypracovala:  Kováčová Alena 

Prievidza 10. 2. 2017 

 

 

       

Ing. Viera Masaryková 

riaditeľka 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 
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Príloha č. 2 Merateľné ukazovatele k 31. 12. 2016 

Tabuľka 15 Merateľné ukazovatele v HNK k 31. 12. 2016 

Skratka Názov položky šablóny Poradie Hodnota Text 

005-S R Počet registrovaných používateľov KIS  za rok 2015 - skutočnosť   4 510   

  Počet registrovaných používateľov KIS za rok 2016 - plán   5 900   

  Počet registrovaných používateľov KIS za 1. polrok 2016 - skutočnosť   2 118   

006-P 
R+1 Počet registrovaných používateľov KIS za rok 2016 - skutočnosť   4 174 

čiast.splnené 
(70,75 %) 

 
Počet návštevníkov knižnice za rok 2015 - skutočnosť   58 560   

008-S R-2 Počet návštevníkov knižnice za rok 2016 - plán   55 000   

  Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2016 - skutočnosť   34 170   

  Počet návštevníkov knižnice za rok 2016 - skutočnosť   62 880 
splnené 
(114,33 %) 

 
Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2015 - skutočnosť   96 863   

 
Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2016 - plán   97 500   

 
Počet jednotiek knižničného fondu za 1. polrok 2016 - skutočnosť   93 427   

 

Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2016 - skutočnosť   92 170 
čiast.splnené 
(94,53 %) 

019-S R Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2015 - skutočnosť   390   

020-P 
R+1 Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2016 - plán   350   

 

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 1. polrok 2016 - 
skutočnosť   235   

 

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2016 - 
skutočnosť   393 

Splnené 
(112,28 %) 

 

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok 2015 - 
skutočnosť   8 726   

022-S R-2 
Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok 
2016 - plán   8 500   

 

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za 1. polrok 
2016 - skutočnosť   4 834   

023-P R-1 
Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok 
2016 - skutočnosť   8 724 

splnené 
(102,64 %) 

026-S R         

027-P 
R+1         

     

     

 
POZNÁMKY: 

   

 
Registrovaní používatelia 

   

 

V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi je klesajúci trend v  počte registrovaných používateľov. Dôvodom je 

demografický vývoj a le aj nedostatočný nákup knižničného fondu v priebehu roka 2016. Nákup z pro- 

 

striedkov FPU sa uskutočnil  až po pripísaní financií na účet, t.j. v III. štvrťroku 2016. Predpokladáme, že  
koncoročný  nákup KF ovplyvní používateľov o služby HNK v roku 2017. 

 

 
Ďalší dôvod je existencia dvoch knižníc na území mesta Prievidza. Čitatelia sa delia medzi obe 
knižnice. 
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Počet jednotiek knižničného fondu 

   
1. 

K 30.12.2016 bolo v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi vyradených 7 167 kníh z dôvodu ich opotrebovania, 

zastarania,  

 

straty, chýbajúcich (vrátane NOT),... HNK v Prievidzi očisťuje KF tiež od 
restov z minulosti. 

   

 

Prírastky KJ za rok 2016: 2 451 KJ, z toho z vlastných zdrojov (ZF 46) 321 

KJ. 
   

 

Podstatná časť financií na nákup KF bola z úspešných projektov podaných FPU na 
akvizíciu.  

  
2. 

Dôvodom nedostatočného nákupu zo ZF 46, sú aj prebiehajúce súdne spory spôsobené minulým vedením (s 
firmami: 

 

CADPROJEKT,s.r.o.,OSP,a.s.) a neoprávnené výdavky zmikroprojektu "Regionálne cennosti" vo výške takmer 
10,5 tis. €,  

 

ktoré sme museli uhradiť z vlastných prostriedkov. Časť neoprávnených výdavkov sa nám podarilo získať 
koncom roka  

 
2016 späť. 
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Príloha č. 3 Tabuľka základných štatistických ukazovateľov za rok 2016 

KNIŽNIČNÝ FOND  POUŽÍVATELIA 

KJ spolu 92 170  Aktívny používatelia 4 174 

knihy a zviaz. periodiká 91 880  z toho do 15 rokov 1 371 

AVD 290  Počet obyvateľov 4 7034 

náučná pre dospelých 44 426  z toho podujatí 8 724 

beletria pre dospelých 25 364  virtuálni používatelia 26 848 

náučná pre deti 4 949  ĎALŠIE ČINNOSTI 

beletria pre deti 17 431  KVČ 393 

počet titulov periodík 107  z toho inform. Výchova 80 

z toho zahraničné 16  metod. návštevy 15 

počet exempl. periodík 112  odbor. kurzy, porady - 

Prírastok KJ spolu 2 454  edičná činnosť - 

kúpou 1 676  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  

povinným výtlačkom -  počet osobných PC 26 

darom 771  z toho pre verejnosť 8 

výmenou -  www-stránka knižnice áno 

náhrada 7  pripojenie Wifi v knižnici áno 

z nákupu AVD 32  elektr. katalóg na internete áno 

elektronické dok. -  vzdialený prístup k licenc. EIZ áno 

Úbytky KJ 7167  počet vstupov do el. katalógu 25 984 

KJ vo voľnom výbere 92 170  počet databáz vytvor. knižnicou - 

KJ sprec. Automaticky 92 170  počet sprístup. licenc. EIZ 1 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  počet vyhľadávaní v EIZ 28 

Výpožičky spolu 177 794  počet stiahnutých el. dokumentov 207 

náučná pre dospelých 53 365  počet zodp. dopytov v refer. služ. 1716 

beletria pre dospelých 47 641  ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE 

náučná pre deti 5 816  Prepočítaný počet zamestnancov 17,2 

beletria pre deti 22 719     - vykonávajúcich knih. činnosti 12,1 

výpožič. periodík 45 992  výnosy spolu n(6xx) 296 401,11 

špec. dokumenty 2 261  transfery na činnosť  

z toho: AVD 401  tržby spolu (602 ZF 46) 12 277,55 

           elektron. dokumenty 515  z toho za kniž. činnosti 12 277,55 

           iné špec. dokumenty 1 345  iné výnosy, dary, granty (693) 12 344,75 

prezenčné výpožičky 39 825  z toho zo štát. rozpočtu (691) 249 966,00 

MVS iným kižniciam 13  náklady na hlav. činnosť (5xx) 297 149,28 

MVS z iných knižníc 86  mzdy 146 261,09 

MMVS iným knižniciam -  na nákup kniž. fondov 19 231,36 

MMVS z iných knižníc 21  kapitál. výdavky spolu 10 560,67 

počet bibliografií 18    

počet rešerší 40  Nákup KF podľa ZF:  

počet študovní 0  TSK (ZF 41) 4 581,77 

počet študij. miest 58  ŠR (ZF 111) 10 300,00 

plocha v m2 1 040  Vlastné zdroje (ZF 46) 4 349,59 

z toho pre používateľov 770    

hodiny /týždeň 52    
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Obrázky 

 

 

Obrázok 1 "Bezvlásky" 

 

 

Obrázok 2 Les ukrytý v knihe 2016 

 

 

Obrázok 3 "Môžem si tu čítať?" alebo čakanie 

na autobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázok 4 Prázdninové leto v knižnici 
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Obrázok 5 Ľuboslav Paľo s deťmi na Knižných hodoch 

2016 

 

 

Obrázok 6 Regionálne autorky na Knižných hodoch 

2016 

 

 

Obrázok 7 Čítanie na radnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obrázok 8 Zvedavosť 
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          Obrázok 9 Drobčekovo 

 

 

         Obrázok 10  Škôlkari, šašo Fifo a Vierka moreplavcami  

 

 

          Obrázok 11 Celé Slovensko číta deťom



 



 

 


