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

s cieľom riešiť prípadné nedostatky. 

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 2017 sa zúčastnili: 5 školení, 7 seminárov, 1 porady, 2 kurzov. 

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 2017 pri svojej činnosti podľa Koncepcie činnosti 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na rok 2017. 

- 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 , celoslovenský prieskum čítania mládeže do 17 rokov a ďalšie 

organizované TSK, 

- pokračovali sme v spolupráci s OZ Benedikt pri príprave ďalšieho ročníka 

odovzdávania literárnej ceny „Zlaté pero Ladislava Ťažkého“, 

- naďalej sme spolupracovali s osvedčenými partnermi ako sú: Miestny odbor Matice 

slovenskej v Prievidzi, Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport, Mestská 

polícia v Prievidzi, Mestský úrad v Prievidzi, centrá sociálnej pomoci, Prievidzské 
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pekárne a cukrárne, Medex Malinová a samozrejme so všetkými školami a kultúrnymi 

inštitúciami v regióne, ktoré neustále zvyšujeme a rozvíjame, 

- 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, 

- pokračovali sme v digitalizácii dokumentov pre sprístupnenie databázy pre našich 

používateľov a to hlavne na úseku odbornej literatúry, 

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

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, 

- pri hodnotení činnosti a služieb knižnice sme využívali benchmarking, 

- usilovali sme sa o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné knižnice 

vo všetkých oblastiach knižničnej činnosti, 

- podieľali sme sa, podľa našich možností na realizácií aktuálnych celospoločenských 

programov na rok 2017 (napr. Celoslovenský prieskum čítania mládeže do 17 rokov), 

- podporovali sme aktivity rozvíjajúce čítanie detí a mládeže, napr. čítanie 

s porozumením, rodinné čítanie, zážitkové čítanie, stretnutia so spisovateľmi, 

prezentácie detských kníh a pod., 

- rovnosť šancí pre našich používateľov, venovať osobitnú pozornosť dostupnosti KIS 

pre znevýhodnené skupiny občanov a prispieť tak k rozvoju knižnice bez bariér, 

- bezbariérovosť knižnice. Tento cieľ sa nám, žiaľ nepodarilo naplniť v roku 2017 

z dôvodu finančnej náročnosti projektu. Bezbariérovosť knižnice máme stále na zreteli 

a jej uskutočnenie presúvame na ďalšie obdobie. Žiaľ, finančné prostriedky 

na osadenie bezbariérovej rampy neboli schválené ani v rozpočte na rok 2018. 

- v decembri 2017 sa presťahoval úsek riaditeľa do priestorov Obchodnej akadémie 

v Prievidzi z dôvodu vypovedania zmluvy Správou majetku mesta Prievidza. 

Presťahovaním sa zväčšila vzdialenosť úseku riaditeľstva od pracovísk požičovní.  

Napokon naša neustála snaha o vyriešenie priestorových problémov HNK (absencia 

depozitných skladov, technickej miestnosti, 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. Na základe zverejnenej výzvy Fondu 

na podporu umenia (ďalej FPU) v podprograme 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity, sme 
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sa uchádzali o finančnú podporu.  Podali sme tri projekty, ktoré boli podporené spolu sumou 

4 500,-- €.  

 Z týchto finančných prostriedkov sme mohli uskutočniť veľmi hodnotné, kvalitné 

a zaujímavé podujatia ako: Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017. Podujatia boli 

venované výročiam J.M. Hurbana – celoročné stretnutia s významnými osobnosťami kultúry 

ako sú: spisovatelia, historici, lektori tvorivého písania a pod. Ďalším podporeným projektom 

bolo cyklické podujatie Knižné hody 2017, kde je jeden deň plný podujatí v HNK. V tento 

deň od rána do večera prebiehajú aktivity rôzneho charakteru. 

 Projekt História na dlani bol venovaný holokaustu. V rámci neho sa uskutočnili 

kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia na uvedomovanie si histórie a antisemitizmu. 

V rámci podujatí, sme na vysokej úrovni pripravili pre deti, mládež, študentov aj širokú 

verejnosť, prezentáciu knihovničiek, spisovateľov , historikov i priamych účastníkov, ktorí 

prežili koncentračný tábor. 

 Ďalšie projekty podané FPU boli zamerané na akvizíciu knižničných fondov  

v podprograme 5.1.3 akvizícia knižníc, ktorý je zameraný na doplnenie a aktualizáciu 

knižničného fondu. Z troch podaných projektov bol podporený iba jeden, Ako tvoriť bez 

štipky talentu a to sumou 4 000,-- €. Projekt nám umožnil zakúpiť do nášho knižničného 

fondu literatúru pre tvorivé dielne, „kutilov“, cestovateľov, záhradkárov – teda knihy 

pre široké spektrum čitateľov na aktívne trávenie voľného času. Za finančné prostriedky sme 

zakúpili 408 KJ.  

 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 Riaditeľ/KA 

5 Kováčová Alena ÚSO ekonóm Riaditeľ 

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

7 Kurbelová Eva ÚSO knihovník KIS 

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

9 Malá Ivana ÚSO knihovník KIS 

10 Masaryková Katarína  ÚSO knihovník KIS 

11 Masaryková Viera, Ing. VŠ riaditeľka  

12 Páleschová Marta ÚSO knihovník KIS 

13 Rozenbergová Vanda, Mgr. VŠ bibliograf KIS 

14 Stanková Iveta, Ing. VŠ referent Riaditeľ 

15 Šenitková Agnesa ÚSO koordinátor 

KIS/knihovník 

KIS 

16 Štetiarová Lenka ÚSO knihovník KIS 

17 Veterníková Andrea  upratovačka Riaditeľ 

18 Vidová Gabriela ÚSO knihovník KIS 

19 Vyšňovská Zuzana ÚSO knihovník KIS 

Tabuľka 1 Zoznam zamestnancov HNK k 31. 12. 2017 

Vysvetlivky: KIS – úseky knižnično-informačných služieb 

  KA – katalogizácia a spracovanie fondov  

 

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 2017 a porovnanie plnenia štandardov v roku 2016 a v roku 2017. 

Tabuľka 2 Plnenie štandardov v HNK k 31. 12. 2017 

 

 Mesto Prievidza malo k 31. 12. 2017  46 553 obyvateľov (pokles obyvateľov oproti 

minulému obdobiu). 

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: priemerná cena 1 KJ v €, počet študijných miest, počet prevádzkových hodín 

pre verejnosť, parameter priemerný počet výpožičiek na jedného zamestnanca v KIS 

prekračujeme o 17,97 % (17 684,60 výpožičiek/1 prepočítaný zamestnanec KIS). 

V roku 2017 sme zaznamenali pokles v prírastkoch knižničných fondov (ďalej KF) 

o 1 303 KJ oproti roku 2016, čo je o 0,12  menej ako je základný štandard prírastkov KJ 

na 1 obyvateľa.  

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 Štandard pre 

regionálne 

knižnice 

Skutočnosť 

2017 

Rozdiel 

skutočn.  

- 

štandard 

% 

plnenia r. 

2016 

% 

plnenia r. 

2017 

Rozdiel % 

plnenia za 

2017-2016 

+ - 

Počet prírastkov  KJ na 1 

obyvateľa 

0,14 0,03 -0,11 35,71 21,43 -14,28 

Priemerná cena na 1 KJ v € 10 7,84 -2,16 35,40 78,40 +43,00 

Počet titulov periodík 150-200 104 -46 71,33 69,33 -2,00 

Počet PC s pripojením na 

internet pre verejnosť 

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

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

Počet prevádzkových hodín 

pre verejnosť 

52-54 52 520 100,00 100,00 0,00 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 zamestnanca v KIS 

15 000 17 684,60 +2684,60 113,97 117,90 +3,93 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 obyvateľa 

6-8 3,85 -2,15 63,00 64,17 +1,17 

Percento používateľov 

z počtu obyvateľov 

14-20 8,97 -5,03 63,36 64,07 +0,71 

Obrat knižničného fondu 1,5-2 1,48 -0,02 100,0 98,67 -1,33 
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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. 

    Používatelia  % používateľov  

z počtu 

       obyvateľov 
 

HNK    4 174     8,97 

MsK MM   1 931     4,15 

Spolu    6 105    13,12 

Tabuľka 3 Používatelia HNK a MsKMM za rok 2017. (Údaje za MsKMM poskytla MsKMM.) 

Ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky, počet registrovaných používateľov (ďalej 

používatelia) za obe knižnice je 6 105. Percento používateľov z počtu obyvateľov sa mení, 

avšak nie je naplnený ani základný ukazovateľ (14) štandard.  

Môžeme konštatovať, že v oproti roku 2017 sme zaznamenali zlepšenie 

v parametroch: priemerná cena knihy, priemerný počet výpožičiek na 1 prepočítaného 

zamestnanca v KIS, priemerný počet výpožičiek na 1 obyvateľa, percento používateľov 

z počtu obyvateľov. Pokles sme zaznamenali v parametroch: počet titulov periodík, obrat 

knižničného fondu. Ostatné parametre zostali nezmenené. 

 

Ukazovateľ Merná 

jednotka 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2017 

Plán na 

rok 2017 

Percento 

plnenia 

Počet registrovaných používateľov osoba 4 076 4 500 90,58 

          návštevníkov knižnice osoba 58 486 55 000 106,34 

          jednotiek knižničného fondu KJ 88 055 95 000 92,69 

          aktivít KVČ (podujatia) podujatie 413 370 111,62 

          účastníkov na podujatiach osoba 9 105 8 500 107,12 

          výpožičky KJ 179 145 180 000 99,53 

Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele  a výpožičky HNK k 30. 12. 2017 

 Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v merateľných 

ukazovateľoch na rok 2017. Okrem ukazovateľov registrovaní používatelia a veľkosť 

knižničného fondu (podrobnejšie v bode 3.1 Knižničné fondy) sú 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 (každoročný pokles obyvateľov okresu) aj skutočnosť 

celoslovenského unikátu, dvoch knižníc s funkciou mestskej knižnice na území mesta (viď 

bod 3, 3.3, 3.6).  
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 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.  

 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. 12.2016 a k 31. 12. 2017. 

3.1.1 Doplňovanie fondov 

 V roku 2017 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.2016 a rok 2017 

 Z tabuľky č. 6 je vidieť, že v roku 2017 sme zaevidovali o 1 303 KJ menej ako v roku 

minulom. Náklady na nákup KJ boli vo výške 9 025,77 €. Z celkového nákupu tvoril nákup 

z podporeného projektu podaného FPU vo výške 4 000,00 € (ZF 111). Spoluúčasť HNK bola 

vo výške 200,00 € (ZF 46). Na nákup ďalšej literatúry sa použili finančné prostriedky 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 

2016 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2017 

Porovnanie (+/-) 

2017-2016 

KJ spolu 92 170 88 055 -4 115 

z toho: knihy 91 880 87 749 -4 131 

            špeciálne dokumenty 290 306 +16 

Ukazovateľ Skutočnosť 

 2016 

Skutočnosť 

 2017 

Porovnanie 

+/- 

Prírastky KJ spolu 2 454 1 151 -1 303 

z toho: kúpa 1 676 822 -854 

            dary 768 321 -450 

            náhrady 7 8 +1 
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od nášho zriaďovateľa a vlastné prostriedky. Z podporeného projektu FPU vo výške 4 000,-- 

€ sa zakúpilo spolu 408 KJ, a to do DO  195 KJ a do MO 213 KJ. Finančné prostriedky sme 

vyčerpali a zakúpené KJ sme zaevidovali k 31. 12. 2017. 

 Zdrojom prírastkov KF sú aj dary. V roku 2017 bolo darovaných 321 kníh v hodnote 

2 745,85 €, čo je oproti roku 2016 o 450 KJ menej. 

 Náklady na nákup KJ boli vo výške 9 025,77 €. Z celkového nákupu tvoril nákup 

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

4 000,-- €. Z prostriedkov zriaďovateľa (ZF 41) sa zakúpila literatúra vo výške 867,79 €, 

z vlastných prostriedkov (ZF 46) vo výške 4 157,98 €.  

Významným zdrojom prírastkov KF sú dary. V roku 2017 šlo o 321 KJ, čo je menej 

o 447 KJ ako v roku 2016,  v hodnote 2 745,85  €. 

Nákup periodík bol financovaný zo ZF 41 – zriaďovateľ vo výške 3 078,71 € 

a z vlastných zdrojov (ZF 46) v sume 962,37. Spolu sme nakúpili periodiká vo výške 

4 041,08 €. 

 Nákup periodík podľa zdroja financovania: 

ZF    suma v € 

41 – dotácia TSK    3 078,71 

46 – vlastný príjem       962,37 

SPOLU     4 041,08 

Nákup KJ     9 025,77 (ZF: 41, 46, 111) 

Celkom nákup KF  13 066,85 vrátane periodík 

 

Celkovo bolo zo ZF 41 – zriaďovateľ vyčlenených 3 946,50 € na nákup literatúry 

a periodík. Zo ZF 46 – vlastné tržby – 5 120,35 nákup literatúry a periodík. 

 

1

41 TSK 867,79

46 vlastné zdroje 4 157,98

111 ŠR - FPU 4 000,00

0,00
500,00

1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00
4 500,00

Finančné 

prostriedky

Zdroje financovania nákupu KJ

v roku 2017
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Graf 1 Zdroje financovania nákupu KJ v roku 2017 podľa ZF 

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

z vlastných tržieb. Od zriaďovateľa sme zakúpili KJ spolu iba za 867,79 €. 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 2016 Skutočnosť 2017 Porovnanie 

2017-2016 

+/- 

DO 1 299 546 -753 

MO 659 375 -284 

SO 416 27 -51 

KA 2 203 -213 

R1-R3 78 0 -78 

Tabuľka 7 Prírastky podľa pracovísk – porovnanie 

 

 

Graf 2 Prírastky v percentách podľa pracovísk HNK 

  

DO
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27%

SO
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R1-R3
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Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 562 

                                   deti a mládež 173 

Spolu odborná literatúra 735 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 255 

                                  deti a mládež 161 

Spolu krásna literatúra 416 

Prírastky celkom 1 151 

Tabuľka 8 Prírastky KF podľa tematických skupín 

 

 

Graf 3 Prírastky Knižničného fondu za rok 2017 podľa tematických skupín 

 

Nákup kníh sme uskutočnili prostredníctvom internetových kníhkupectiev: Literama, 

Martinus, Artforum, Megaknihy; osobným výberom: Ing. Ivan Lazík, Knihy pre každého, 

Rastislav Špalek, TIK mesta Prievidza.  

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 

Náučná -

dospelí

49%

Krásna -

dospelí

22%

Náučná - deti 

a mládež

15%

Krásna - deti a 

mládež

14%

Prírastky KF za rok 2017

- tematické skupiny

Náučná - dospelí Krásna - dospelí

Náučná - deti a mládež Krásna - deti a mládež
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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 2017 bolo z knižničného fondu vyradených 5 266 KJ v hodnote 5 449,63 €. 

Z tohto počtu bolo 1 526 KJ opotrebovaných, 427 zastaraných, 13 bolo vyradených z dôvodu 

straty, 3 300 bolo chýbajúcich (NOT). V položke „chýbajúce“ sú uvedené knihy chýbajúce 

po likvidácii okrajových pobočiek v 80-tych a 90-tych 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.  

3.1.4 Ochrana knižničného fondu 

 V oblasti ochrany KF za najpodstatnejšie pokladáme jeho dôslednú evidenciu 

(prírastky, úbytky, výpožičky, vrátenie kníh). 

 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 2017 sme venovali pozornosť aj oprave chybných údajov v databáze, 

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

 Záverom konštatujeme, že len včasné poskytnutie finančných prostriedkov na nákup 

literatúry je zárukou kvalitného spracovania fondov.   
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3.2 Knižnično-informačné služby (KIS) 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2017 

+/-         

2017-2016 

Plán na rok 

2017 

% 

plnenia 

plánu 

Výpožičky spolu 177 794 179 145 +1 351 180 000 99,53 

Návštevníci knižnice 62 880 58 486 -4 402 55 000 106,34 

Registrovaní 

používatelia 

4 174 4 076 -98 4 500 90,58 

KVČ 393 413 +20 370 111,62 

Účastníci podujatí 8724 9 105 +381 8 500 107,12 

Tabuľka 9 Číselné ukazovatele rok 2016 a rok 2017 - porovnanie, Plnenie plánu na rok 2017 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. 

 KIS HNK poskytovala v automatizovanom systéme Clavius na všetkých úsekoch. 

3.2.1 Výpožičky 

V roku 2016 HNK zrealizovala 179 145 výpožičiek, z toho bolo: 

130 823  kníh, 

  45 341 výpožičiek periodík, 

    2 981 špeciálnych dokumentov. 

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

2017 zvýšil. Celkom bolo vypožičaných 179 145dokumentov, čo je oproti roku 2016 (177 

794) o 1 351 výpožičiek viac. O členení výpožičiek vypovedá tabuľka č. 10. 
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 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 52 280 29,18 

Krásna literatúra pre dospelých 47 597 26,57 

Spolu výpožičky pre dospelých 99 877 55,75 

Odborná literatúra pre deti a mládež 6 194 3,51 

Krásna literatúra pre deti a mládež 24 652 13,76 

Spolu výpožičky pre deti a mládež 30 946 17,27 

Periodiká 45 341 25,31 

Špeciálne dokumenty 2 981 1,67 

Spolu výpožičky k 31. 12. 2017 179 145 100,00 

Tabuľka 10 Výpožičky podľa druhu literatúry v HNK k 31. 12. 2017 

 Z celkového počtu bolo 136 648 absenčných výpožičiek (76,00 %) a 42 497 

prezenčných výpožičiek (24,00 %). 

 Z celkového počtu 2 981 špeciálnych dokumentov si používatelia vypožičali 561 

(MP3), 123 zvukových (audiovizuálnych) dokumentov, 353 elektronických dokumentov 

a 1 944 iných špeciálnych dokumentov.  

Na jedného obyvateľa pripadlo 3,85 výpožičky a na jedného registrovaného 

používateľa 43,85 výpožičiek. Ako sme spomínali v úvode časti 3 Hlavné číselné 

ukazovatele, v Prievidzi pracujú dve knižnice, ktoré majú funkciu mestskej knižnice. 

Pri ukazovateli výpožičky na jedného obyvateľa pracujeme s celkovým počtom  obyvateľov 

Prievidze (46 553).   
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Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín – porovnanie 

 

 Stav k  

 31. 12. 2016 

Stav k 

31. 12. 2017 

Porovnanie 

+/ -  2017 - 

2016 

Absenčné 137 969 136 648 -1 321 

Prezenčné 39 825 42 497 +2 672 

SPOLU 177 794 179 145 +1 351 

Odborná literatúra pre dospelých 

čitateľov 

53 365 52 280 -1 085 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 47 641 47 597 -44 

Periodiká pre dospelých 41 169 40 522 -647 

Špeciálne dokumenty pre dospelých 1 377 2 375 +998 

Spolu literatúra pre dospelých čitateľov 143 552 142 774 -778 

% z celkového počtu výpožičiek 80,74 % 79,70 %  

Odborná literatúra pre deti a mládež  5 816 6 294 +478 

Krásna literatúra pre deti a mládež  22 719 24 652 +1 933 

Periodiká pre deti a mládež 4 823 4 819 -4 

Špeciálne dokumenty pre deti a mládež 884 606 -278 

Spolu literatúra pre deti a mládež 34 242 36 371 +2 129 

% z celkového počtu výpožičiek 19,26 % 20,3 0 %  

SPOLU 177 794 179 145 +1 351 

Tabuľka 11 Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín - porovnanie rok 2016 a rok 2017 

Rozdelenie periodík a špeciálnych dokumentov uvádzame len pre porovnanie s rokom 

minulým. 

Z tabuliek vyplýva, že pokles nastal v ukazovateli počet výpožičiek pre dospelých, ale 

v ostatných ukazovateľoch je nárast. 

Predpokladáme, že nákup, ktorý sa uskutočnil v roku 2017, sa pozitívne odrazí 

vo výpožičkách v roku 2018. 

V tabuľke č. 11 môžeme vidieť zlepšenie práce s odbornou aj krásnou literatúrou a tiež 

aj s periodikami  pre deti a mládež. 
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Graf 4 Porovnanie výpožičiek dospelých čitateľov podľa tematických skupín k 31. 12.2016 a k 31. 12. 2017 

 Z grafu 4 vyplýva, že sme v roku 2017 zaznamenali pokles vo všetkých ukazovateľoch 

vo výpožičkách pre dospelých čitateľov. 

 

 

Graf 5 Porovnanie výpožičiek deti a mládež do 15 r. podľa tematických skupín k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017 

 Čo sa týka výpožičiek pre deti a mládež, tu sme zaznamenali nárast pri výpožičkách 

náučnej aj krásnej literatúry. Pokles, ale len pri špeciálnych dokumentoch. Minimálny pokles 

bol pri výpožičkách periodík (-4).  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).  
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 V sledovanom období sme splnili štandard pre ukazovateľ Výpožičky na jedného 

zamestnanca v KIS (štandard 15 0000). HNK dosiahla úroveň 17 684,60 výpožičiek 

na jedného zamestnanca v KIS. Táto skutočnosť vypovedá o vysokej kvalite individuálnej 

práce zamestnancov v KIS s čitateľmi a používateľmi v našej knižnici. 

3.2.2 Zvukové knihy 

 HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

v Levoči sprístupňovala aj v roku 2017 zvukové knihy pre zrakovo  znevýhodnených občanov 

i pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktoré prijíma v súboroch ako dočasné 

výpožičky. Zaevidovali sme 16 používateľov slabozrakých a nevidiacich, ktorí 

si u nás vypožičali 561 zvukových kníh vo formáte MP3. 

 Podľa pokynov k vedeniu štatistík  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 medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej 

výpožičnej služby (ďalej MVS, MMVS). Celkovo sme vybavili 79 požiadaviek. Z uvedeného 

počtu sme 12 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 2017 sme vypožičali 456 regionálnych dokumentov. Vybavili sme 505 

rezervácií dokumentov. 

 

 Rok 2016 Rok 2017 Rozdiel± 

(2017-2016) 

Počet bibliograficko-informačnej služby 

(ďalej BIS) 

1 790 1 345  -445 

Počet faktografických informácií (ďalej 

FI) 

5 028 5 229 +201 

Zvukové knihy – MP3 401 561 +160 

MVS, MMVS 120 79 -41 

Počet rešerší 40 41 +1 

Počet záznamov rešerší 984 1 207 +223 

Tabuľka 12 Porovnanie BIS, FI,...za obdobie rokov 2016 a 2017 

 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. 

 Ukazovateľ výpožičky bol plánovaný na 180 000 výpožičiek dokumentov, 

skutočnosť bola 179 145 výpožičiek, čo je plnenie na 99,53% %. Myslíme si, že je to 

pozitívny výsledok, hlavne ak vezmeme do úvahy nákup KF, ktorý v roku 2017 bol len 1 151 

KJ.  

3.2.5 Internet 

 Služby internetu využilo za sledované obdobie 296 používateľov, z toho 19 detí. Počet 

návštevníkov internetovej stránky HNK v roku 2017 bol 13 143, čo je mierny pokles oproti 

roku 2016. Je zjavné, že používatelia a návštevníci využívajú informácie z nej k svojmu 

štúdiu, príp. k práci. To svedčí o kvalitne budovanom on-line katalógu našej knižnice. 

O využívaní internetovej stránky www.hnkpd.sk  virtuálnymi používateľmi 

k 31. 12. 2017, 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, rezervácii 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 poskytli sme 2 947 telefonických informácií. 

 Svoje služby smerujeme vždy k používateľom. Aj napriek využívaniu databázy 

EBSCO, nebola národná licencia pre rok 2017 obnovená. 

 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 

2017 sa prostredníctvom biblioboxu vrátilo 2 952 kníh a 88 periodík. Ide o nárast oproti roku 

2016 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 2017 sme zaregistrovali 4 076 používateľov, 

z toho bolo    1 479 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 (46 553). Mestská knižnica Mikuláša Mišíka 

vznikla zo sídliskových pobočiek HNK v roku 2017. 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 boli knižnice umiestnené v jednotlivých mestských štvrtiach. Z toho 

vyplýva, že nie je možné vypočítať presné percento čitateľov z počtu obyvateľov za HNK 

(Viď Tabuľka 3 Používatelia HNK a MsKMM za rok 2017).  

 Ak spojíme počet čitateľov za HNK a MsKMM, je percento čitateľov z počtu 

obyvateľov 13,12 % a počet zaregistrovaných čitateľov je 6 105. 

 

 V roku 2017 navštívilo našu knižnicu: 58 486 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých:   24 623 návštevníkov, 

                                        deti a mládeže:  11 615 návštevníkov, 

            virtuálnych návštevníkov:   13 143, 

            návštevníci podujatí:      9 105. 

Služby knižnice denne využilo približne:       218 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých návštevníkov:        92, 

                                        detí a mládež:         43 návštevníkov, 

            virtuálnych návštevníkov:          49, 

            návštevníci podujatí:           34. 

 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 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej 

knižnice v Prievidzi 
rok 

2017 
 

 

26 

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. 

 

3.4 Bibliografická a informačná činnosť 

3.4.1 Úsek regionálnej literatúry 

 Úsek regionálnej literatúry sa nachádza na Košovskej ceste 9 v Prievidzi. Knihovníčka 

úseku priebežne podľa potreby spolupracuje aj s úsekom literatúry pre deti a mládež do 15 

rokov na Záhradníckej ulici 21, a tiež pri výpožičnom pulte zastúpi knihovníčky v úseku 

odbornej literatúry. 

 V roku 2017 pripravila sériu prednášok pre všetky stupne škôl a širokú verejnosť pod 

názvom Mesto Srdce Vysvedčenie Dievča.  Prednášky spracovala do podoby publikácie 

s rovnakým názvom Mesto Srdce Vysvedčenie Dievča, scenár podujatí pre osvetové inštitúcie 

s variáciami pre vekové skupiny. Samostatných besied s triedami zo základných škôl 

realizovala desať. 

 Po vyhlásení každoročnej literárnej súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka, vyhodnotila 

spolu s koordinátorkou KIS 163 prác a pripravila Zborník najlepších príspevkov.  

 V septembri 2017 vyhodnocovala súťaž Život je poézia – poézia je život /Môj národ – 

môj domov/ Moja rodina, ktorú vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj. Verejné 

vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutočnilo v rámci podujatia Knižné hody 2017, 

z najlepších príspevkov knihovníčka úseku regionálnej literatúry opäť pripravila zborník. 

 Aktívne sa podieľala na tradičných knihovníckych dňoch: Týždeň slovenských knižníc 

a Celé Slovensko číta deťom. Bola členkou poroty v súťaži Mám básničku na jazýčku. 

Spolupracovala pri Knižných hodoch, ktoré sa uskutočnili 28. 9. 2017. 

 Absolvovala osobné stretnutia s historikmi, zúčastňovala sa na dôležitých podujatiach 

orientovaných predovšetkým na témy holocaustu a Pracovného tábora v Novákoch. 

 V úseku regionálnej literatúry sa v októbri 2017 uskutočnila výmena regálov. 

Knihovníčka postupne triedila a upravovala fond regionalík, aj počas náročnej logistickej 

práce každý deň pripravovala literatúru pre žiadateľov. Úsek regionálnej literatúry 

sa nachádza v jednej miestnosti. Táto bola  v decembri 2017 s ohľadom a situáciu 

pri sťahovaní riaditeľstva HNK na nové pôsobisko dočasne sprístupnená pre ekonómku HNK, 

aby sa na prelome rokov mohli všetky finančné operácie knižnice spracovať bez prieťahov. Aj 

v tomto núdzovom režime čitatelia dostali požadovanú literatúru a konzultácie. 

 Odborná čitateľská verejnosť sa naučila využívať služby úseku regionálnej literatúry 

a možnosť poskytovania bibliograficko-informačných služieb s regionálnym obsahom. 

Osobné konzultácie vybavujeme na počkanie, každý deň bez obmedzení. Samozrejmosťou je 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej 

knižnice v Prievidzi 
rok 

2017 
 

 

27 

nasmerovanie čitateľa aj na sekundárne zdroje, archívy, historikov a odborníkov vo všetkých 

oblastiach života v regióne.  

3.4.2 Bibliografická činnosť 

 Konštantou zostala  excerpcia článkov v databáze systému 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 systéme Clavius 

sa rozšírila o 336 článkov. Databázu regionálnych osobností sprístupňujeme aj v klasickej 

lístkovej forme. Úsek poskytol  42 rozsiahlych tematických požiadaviek, o rešerše je záujem 

minimálny. Opäť sme získali darom vynikajúce záverečné práce s regionálnym obsahom, 

sú dôležitou spätnou väzbou našej činnosti. 

3.4.3 Publikačná a edičná činnosť   

        Literárna jar Ondreja Čiliaka  

        In: Prievidzsko, roč.21, č.3/20.1.2017/, s.4. 

 

Mladí spisovatelia majú šancu presadiť sa  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č.3/26.1.2017/, s.6. 

 

Prievidza má viacero anjelov, ktorí sú úspešní a robia jej dobré meno  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č.4/31.1.-6.2.2017/,s.4. 

 

Malý veľký čitateľ alebo knihohľadanie  

In: Prievidzsko, roč.21, č.5 /3.2.2017/, s.4. 

 

Horná Nitra Objektívom a perom mladých  

In: Prievidzsko, roč.21, č.5 /3.2.2017/, s.4. 

 

Týždeň slovenských knižníc ...  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č.9/7.3-13.3.2017/, s.14. 

 

Rádio Regina Bratislava – bloková prúdová relácia-  

Ondáš, M.: HNK edukáciou bojuje proti drogám a propaguje zdravý životný štýl. 

Vysielané : 16.2.2017 

 

Zober do rúk knihy a nie drogy  

In: Prievidzsko, roč.21, č.6/10.2.2017/, s.4. 

 

Alena Čermáková – beseda s autorkou  

In: Prievidzsko, roč.21, č. 8/24.2.2017/, s. 4. 
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Beseda s Alenou Čermákovou  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č.8/28.2.-6.3.2017/, s.17. 

 

Aj niektorí speváci prepadajú drogám. Pre mladých sú výstrahou.  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č. 8/28.2.-6.3.2017/, s.8. 

 

Literárna Prievidza – besedy so spisovateľmi 

TSK –M.Ondáš – beseda s Monikou Wurm – 14.3.2017 –bb-ondas – tyzden 

 

Blaháčová,B.: Deti si precvičili pamäť stimulačnými aktivitami  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č.12/28.3.-3.4.2017/, s. 12. 

 

Literárna súťaž určená mladým autorom – poznáš víťazov 

https://nasaprievidza.sme.sk/c./.... 

Príbeh z tábora smrti – Plagát  

In: Prievidzsko, roč. 21, č.15/14.4.2017/, s. 14. 

 

Deti treba učiť ľudskosti  

In:MY /HNN/, roč.13/58, č.13/4.4.-10.4.2017/, s. 12. 

 

Pre deti sme pripravili čítanie o holokauste  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č.13/4.4.-10.4.2017/, s. 10. 

 

A sláva národa hodná je obetí –plagát  

In: Prievidzsko, roč.21, č. 15/14.4.2017/, s. 7. 

 

Výstava k 200.výročiu narodenia J.M.Hurbana  

In: Prievidzsko, roč.21, č. 16/21.4.2017/, s.4. 

 

Literárna súťaž určená mladým autorom už pozná víťazov  

In: MY /HNN/, roč,13/58, č. 15/18.4.-24.4.2017/, s. 7. 

 

Plagát – Jana Pronská  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č.15/18.4.-24.4.2017/, s.7. 

 

Ružena Becková prežila holokaust. Ponížili nás ako najhorších zločincov  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č. 17/2.5.2017/, s. 6. 

 

Mám básničku na jazýčku – 12. ročník  

In: Prievidzsko, roč. 21, č. 19/12.5.2017/, s. 4. 

 

Mám básničku na jazýčku – Hornonitrianska knižnica  
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In: MY /HNN/, roč.13/58, č.18/9.5.-15.5.2017/, s. 9. 

 

Každý kto má literárny talent, môže súťažiť  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č. 18/9.5.- 15.5.2017/, s. 8. 

 

Dej hororovej knihy o havarovanom UFO sa odohráva na hornej Nitre  

In: MY /HNN/, roč. 13/58, č. 19/16.5.- 22.5.2017/, s. 7. 

 

Ako začať tvoriť – Tvorivé písanie s Gabrielou Revickou  

In: Prievidzsko, roč.21, č.21/26.5.2017/, s.4. 

 

Ako začať tvoriť – Tvorivé písanie s Michaelou Ellou Hajdukovou 

In: Prievidzsko, roč.21, č.21/26.5.2017/, s.4. 

 

Ondáš, M.: -Rádio Regina : 31.5.2017- Centrum publicistiky – História na dlani – 

Katarína Hradská 

 

Rozenbergová, V.: Recitačná súťaž najmenších priniesla strhujúce výkony  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č. 21/30.5.2017/, s. 5. 

 

Hornonitrianska knižnica –Mark E.Pocha – stretnutie so spisovateľom  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č. 22/6.6.-12.6.2017/, s. 7. 

 

Plagát o besede s Jozefom Banášom 

In: Prievidzsko,roč.21, č.38/22.9.2017/, s. 6. 

 

Holokaust očami detí – tvorivé dielne  

In: MY /HNN/, roč.13/58, č. 24/20.6.2017/, s. 8. 

 

Do 28.2.2018 – výstava k 200. Výročiu narodenia J. M. Hurbana – HNK v Prievidzi, 

Záhradnícka 21 

5.10.2017 o 17.00 hod. – stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom –HNK 

6.10.2017 o 16.00 hod. Veronika Homolová – Tóthová – autorka knihy Mengeleho dievča 

– beseda 

In: Prievidzsko,roč.21, č.39/29.9.2017/, s. 4. 

 

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom. 5.10. o 17.00 hod 

Knižné hody 28.9. o 8.00 hod. 

In: My/HNN/,roč.13/58, č.38/26.9.-2.10.2017/, s. 11. 

 

Plagát Knižné hody 

In: My/HNN/, roč. 13/58, č. 38/26.9.-2.10.2017/, s.19. 
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HNK – stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom -5.10.2017 o 17.00 hod. 

História na dlani – projekt o holokauste. Stretnutie s Veronikou Homolovou – Tóthovou 

6.10.2017 o 16.00 hod. 

Vyhodnotili literárnu súťaž na počesť J. M. Hurbana. 

In: My/HNN/, roč.13/28, č. 39/3.10.2017/, s. 7. 

 

Vanda Rozenbergová – spisovateľka 

In: My/HNN/, roč. 13/58, č. 41/17.10.-23.10.2017/, s.4. 

 

Hurbanovci v Prievidzi – beseda s Erikom Kližanom 

In: My/HNN/, roč. 13/58, č. 45/17.11.2017/, s.6. 

 

 Plagát – Pravde  a národu – stretnutie s históriou doc. Ivan Mrva 

In: Prievidzské Echo, roč.7, č. 21/19.10.2017/, s. 4. 

 

Pracovníčka úseku regionálnej literatúry a hlavná porotkyňa našich literárnych súťaží 

Mgr. Vanda Rozenbergová pripravila pre víťazov zborníky literárnych prác. 

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. Pracovisko metodiky poskytlo k 31. 12. 2017:  

 2 metodické usmernenia ohľadom práce v AKIS Clavius pre školskú knižnicu 

Základnej školy ul. Dobšinského v Prievidzi, 

 2 metodické usmernenia ohľadom projektov podávaných FPU,  

 3 metodické návštevy Obecnej knižnice vo Veľkých Kršteňanoch a v Lehote pod 

Vtáčnikom. 

3.6 Automatizácia knižnično-informačnej činnosti 

 IT technik HNK počas roku 2017 zabezpečoval: /doplniť ak treba/ 

• Zabezpečovanie plynulého chodu výpočtovej techniky na všetkých pracoviskách 

knižnice. 

• 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. 
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• 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. 

• Nákup a výber 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.  

V roku 2017 bola uskutočnená oprava dvoch počítačov (ďalej PC) na pracovisku 

spracovania fondov, zakúpená bola výpočtová technika: externý disk pre ekonóma HNK, 

tlačiareň  HP Color – multifunkčné zariadenie pre úsek pre deti a mládež do 15 rokov a SW: 

operačné systémy MS Vin Home 10 – 2 kusy (pre KIF) a Office profesional Plus – 2 kusy 

(pre KIF). 

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

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.  
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 V roku 2017 bola uskutočnená oprava dvoch počítačov (ďalej PC), zakúpená bola 

výpočtová technika: multifunkčné zariadenie HP Color, externý disk, 2 operačné systémy MS 

Vin Home 10, 2 SW Office profesional Plus, externý disk). 

 V rámci intranetu využívame modul Knižnica HNK na zverejňovanie interných 

materiálov. 

 3.7 Kultúrno-výchovné podujatia  

Počet uskutočnených podujatí spolu:  413 

Výchovno-vzdelávacie podujatia:   376, v tom 68 informačná výchova 

Kultúrno-spoločenské podujatia:     37 

 Plán rok 

2016 

Skutočnosť 

rok 2016 

% plnenia Plán rok 

2017 

Skutočnosť 

rok 2017 

% plnenia 

Počet 

podujatí 

350 393 112,28 370 413 111,62 

Účastníci 8 500 8 724 102,63 8 500 9 105 107,11 

Tabuľka 14 Porovnanie počtu podujatí a účastníkov podujatí  za roky 2016 a 2017, vrátane percentuálneho plnenia 

za jednotlivé roky   

Veková skupina   podujatia návštevníci 

Deti a mládež do 15 rokov  330  6 867 

Dospelí      83  2 238 

Spolu     413  9 105 

 

  2016 2017 Porovnanie 

2017-2016 

Podujatia celkom 393 413 +20 

z toho pre deti a mládež do 15 r. 309 376 +67 

Tabuľka 15 Porovnanie KVČ v HNK roky 2016 a 2017 
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Graf 6 Porovnanie počtu podujatí rokov 2016 a 2017 

Pre deti MŠ, ZŠ, študentov SŠ a VŠ sme pripravili 68 informačných výchov.  

V HNK sú tieto čísla obrovským úspechom. Uskutočňujeme 3 – 4 podujatia denne. 

 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. Ústretovosť pre komunity v meste Prievidza sa stretla 

s porozumením a aj keď niektoré ukazovatele zaznamenali pokles, stále zvyšujeme kvalitu 

podujatí. Ukazujeme im cestu do knižnice, či už na podujatia, alebo ku knihám a čítaniu. Nie 

je to ľahká úloha v pretechnizovanej dobe, plnej stresu a absencie času. 

 Pokračovali sme v, pre HNK tradičných a cyklických podujatiach, a zapájali sme 

sa tiež do celoslovenských, ako i medzinárodných podujatí. 

 V rámci podujatí s regionálnou tematikou a so stretnutiami s regionálnymi 

osobnosťami pamätáme na udržateľnosť projektu Regionálne cennosti.  

 

 Kultúrno-výchovné podujatia sme si v pláne na rok 2017 rozdelili podľa mesiacov. 
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JANUÁR 

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

Ondrej a Čiliaka. Súťaž pomenovaná po kolegovi, básnikovi a žurnalistovi. V roku 2017 

sme usporiadali 14. ročník literárnej súťaže v písaní poézie a prózy. 

 Hneď začiatkom roka k nám zavítali deti zo sociálnych zariadení regiónu 

Partizánske, bolo to veľmi pekné stretnutie. Knihovníčky z úseku pre deti a mládež pre nich 

pripravili stretnutie s ľudovou rozprávkou a cestovateľským kufríkom. Väčšina týchto detí 

nikdy nebola v knižnici a knihy číta tiež malý počet z nich. Veríme, že si k nám nájdu opäť 

cestu. 

 Malý – veľký čitateľ alebo knihohľadanie je pre deti a mládež do 15 rokov – je to 

projekt, ktorého podujatia prebiehali počas celého I. polroka 2017 a pokračovali aj v II. 

polroku 2017. Hlavným partnerom tohto projektu je FPU. Podujatia sú určené pre MŠ a ZŠ 

prvého stupňa. Ide o cyklické podujatie a pre veľký úspech bol zaraďovaný do programu 

knižnice každý mesiac niekoľkokrát – je žiadané pedagógmi. 

 Analfabeta Negramotná – informačná výchova, spojená s dramatizáciou 

pre prváčikov. Ide o slávnostnú „pasovačku“ za čitateľa. Jej začiatok bol v januári tohto roku. 

 Zamerali sme sa aj na výchovno-vzdelávacie podujatia, čím sme chceli prispieť 

k ozdraveniu – ako nebyť chorý, ako jesť zdravo. Preto sme pripravili pre „škôlkarov“ 

podujatie s názvom Ovozel – Filip a pán premiér Výživa. 

 Ako konať dobré skutky, to nás učil Snehuliak s horúcim srdcom – podujatie hravou 

formou učí deti čo je dobrý skutok a ako ich konať v rodine, škole či vonku na ulici. Určené je 

pre MŠ a prvé ročníky ZŠ. 

 Už sme zabudli na čitateľské denníky, ale knižnica nie. Podujatie Cestovateľský 

kufrík bolo práve o tom, ako si ho začať písať, ako ponúknuť dobrú knihu kamarátovi, malá 

anotácia o knihe putuje ďalej, cestuje a informuje toho, kto má záujem. Podujatie pre všetky 

vekové kategórie ZŠ. 

 Spomeniem ešte jedno z mnohých podujatí uskutočnené v mesiaci január. Podujatie 

si vyžiadali pedagógovia zo špeciálnej praktickej školy pre zdravotne postihnutú mládež do 

18 rokov s názvom Život alebo droga. Téma je stále aktuálna. cez skutočné príbehy sme 

sa dostali k priamym výpovediam študentov. 

 V spolupráci  s Fotoklubom Junior z Centra voľného času Spektrum v Prievidzi  sme 

pripravili výstavu, ktorej cieľom bolo zachytiť každodenný život vo svojom bydlisku 

a súčasne o tom napísať krátku reportáž. Výstava pod názvom Horná Nitra objektívom 

a perom mladých trvala do 19. marca 2017. 

 

FEBRUÁR 

 Február nám priniesol Fašiangy a Literárny karneval, ktorý je deťmi veľmi 

obľúbeným karnevalom masiek. Podujatie je určené pre deti a mládež do 15 rokov. 
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V sledovanom roku sme to poňali netradične, praktickými dielňami. Karnevalové masky sme 

si vyrobili priamo v knižnici a ich prezentácia bola spojená so zábavou, súťažami, tancom, 

hádankami a pod. 

 Nezabudli sme ani na zdravotne postihnutých a pripravili sme pre nich Moje srdce 

patrí tebe – Valentín. Išlo o interaktívne podujatie s tvorivými dielňami (srdce na dlani). 

 Vo februári sme zaradili niečo nové a to Hodinu literatúry. Ponúkli sme pomoc ZŠ 

a SŠ, aby deti a študenti radi a s nadšením čítali, alebo ako sa dá stráviť hodina „náhradnej“ 

literatúry zábavne a zaujímavo? Pokúsili sme sa o to opakovane a odozva nedala na seba dlho 

čakať. V hodine literatúry sa aj naďalej venujeme rôznym zaujímavým titulom kníh. 

 Tento mesiac sme zavŕšili krásnou aktivitou Zo Škoricova do Vanilkova. Išlo 

o fašiangové pečenie – zážitkové čítanie, fašiangové  zvyky, ochutnávka fašiangového pečiva 

– jeho zdobenie. Spokojnosť a plné brušká pre MŠ a ZŠ. 

 

MAREC 

 Mesiac marec sme začali celoročným projektom podporeným FPU s názvom 

Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017. V rámci tohto podujatia k nám zavítali 

osobnosti ako Alena Čermáková autorka knihy a filmu o Antonovi Srholcovi, spisovateľka 

Monika Wurm k nám prišla až z Rakúska. Podujatia boli určené pre študentov SŠ a širokej 

verejnosti. 

 Týždeň slovenských knižníc, tradičné podujatie. Počas jedného týždňa sme pre deti, 

mládež a študentov pripravili stretnutia s našimi regionálnymi spisovateľkami: Anna 

Gűrtlerová, Vanda Rozenbergová, Lenka Gáherová. Používatelia si mali možnosť vylosovať 

členské na jeden rok zadarmo. Vyhral každý. Niekto záložku, niekto tašku s logom HNK, 

niekto členské zadarmo na jeden rok. Rozdávali sme záložky so zľavami na knihy 

z martinus.sk a venovali sme sa aj knižným hliadkam. 

 Nezabudli sme ani na Deň ľudovej rozprávky 2017, ktorý pripadá na 16. 3. 2017. 

Pripravili sme zážitkové čítanie z kníh Pavla Dobšinského, ale i iných slovenských 

spisovateľov. 

 Týždeň slovenských knižníc (13. 3. 207 – 19. 3. 2017) bol vyhlásený ako  Týždeň 

mozgu a my sme pripravili deťom podujatie Hry s detskou pamäťou a Strečing mozgu. 

Mladí a malí používatelia dostali priestor, aby si ponamáhali mozgové závity a zobudili sivé 

bunky mozgové. 

 Zapojili sme sa aj do svetovej aktivity Hodina Zeme. 

 19. marca sme inštalovali výstavu, ktorá je súčasťou projektu Literárna Prievidza 

pokračuje aj v roku 2017 – A sláva národa hodná je obetí – život a dielo J. M. Hurbana, 

ktorá bude v priestoroch HNK na Záhradníckej ulici do konca februára 2018. 

 V marci sme vyhodnotili literárnu súťaž pre deti a mládež do 15 rokov Literárna jar 

Ondreja Čiliaka 2017 – zapojilo sa 52 „spisovateľov“ - prozaikov a básnikov. Potešili nás 
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163 dielkami. Ocenili sme 25 detí v piatich kategóriách. Nakoľko sa na tejto súťaži zúčastnili 

deti z rôznych kútov Slovenska, ocenenia išli k nim poštou. 

 Po hrôzach noci svitá deň –podujatie zaradené do projektu podporeného FPU 

História na dlani. Zamyslenie sa nad zneužívaním moci, porušovaním ľudských práv, 

diskrimináciou, predsudkami. Interaktívne podujatie, ktoré prebiehalo počas celého roka 2017 

pod viacerými názvami napríklad: Mesto srdce vysvedčenie dievča – o židovskej otázke 

v meste Prievidza, Deti treba učiť ľudskosti – nielen o holokauste a Príbehy z táborov 

smrti. 

 Aký by to bol koniec marca bez medzinárodného podujatia Noc v knižnici s H. Ch. 

Andersenom. Tohtoročná noc bola venovaná pamiatke J. M. Hurbana a mala poradové číslo 

14. Snívali sme s otvorenými očami, zašli sme do ríše fantázie, stretli sme sa s lekármi našich 

domácich miláčikov, zavítala k nám návšteva z Mestského úradu v Prievidzi, ktorá si sadla 

do „horúceho kresla“, hľadali sme poklad, čítali sme, dramatizovali, tvorili, športovali, sadili 

stromček. ...ako každý rok, máme počas celého roka na čo spomínať. 

 

APRÍL 

 Apríl k nám prišiel s celoslovenským podujatím, do ktorého sa už od roku 2011 

aktívne zapájame, a to Les ukrytý v knihe 2017. Ide o celoslovenskú kampaň. 

Prostredníctvom kníh, prednášok, tvorivých dielní, vychádzok do prírody, súťaží, sadenia 

a stretnutí s lesnými pedagógmi, sme chceli deťom poukázať na význam lesa a ochrany 

životného prostredia. Listové a stromové tajomstvá nám osvetlila Ing. Petra Jankejová – lesná 

pedagogička v podujatí Od semienka po hustý les. Podujatia prekročili apríl a pokračovali 

pre veľký záujem aj v máji. 

 Nezabudli sme ani na sviatky Veľkej noci a pripravili sme pre našich zdravotne 

postihnutých Veľkonočné variácie. Podujatie plné prekvapení, súťaží, zážitkových čítaní, 

tvorivých dielní a besedy o zvykoch Slovenska. 

 V apríli sme vyhlásili v rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017 – 

literárnu súťaž pre študentov a dospelých k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana v písaní 

poézie a prózy na podporu národného povedomia a súdržnosti rodiny. Téma: Život je poézia 

a poézia je život – môj národ – môj domov – moja rodina. Uzávierka bola 30. septembra 

2017. 

 Koncom apríla k nám zavítala slovenská spisovateľka historických románov Jana 

Pronská. Besedovali sme nielen so študentmi, ale prišli tiež nadšenci histórie. 

 V rámci projektu História na dlani sme s deťmi a mládežou vysádzali žlté narcisy 

ako symboly židovskej žltej hviezdy. Podujatie Príbeh z tábora smrti bola beseda s priamou 

účastníčkou pracovného tábora v Novákoch, pani Ruženou Beckovou a historikom Erikom 

Kližanom. Veru žiadne oko neostalo suché. Bolo to dojímavé stretnutie s výkričníkom. 

Nezabudnime!! 
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MÁJ 

 Ako predchádzajúce mesiace aj tento bol rušný. 

 Spoznaj svet svojej maminky a Mama je len jedna – podujatia venované Dňu 

matiek, určené pre všetky vekové kategórie. Vyrábali sa darčeky pre mamy, staré mamy i tety 

vychovávateľky. Na tomto podujatí sa zúčastnili deti a mládež ZŠ, MŠ, Centra sociálnej 

pomoci Domino a deti a dospelí zo SZZP. 

 Na 19. mája sme sa všetci veľmi tešili. Bol to deň 12. ročníka cyklického podujatia 

súťaže pre  MŠ nášho mesta Mám básničku na jazýčku. Spoluorganizátorom podujatia bol 

Miestny odbor Matice slovenskej  v Prievidzi. Zavítali k nám pani učiteľky a ich šikovné 

a nadané deti. Prednášala sa poézia a próza. Stále je to pre všetkých zúčastnených veľký 

zážitok. Víťazom bol štvorročný chlapček.  

 V máji sme mali významného hosťa – historičku SAV Katarínu Hradskú, ktorá 

študentom SŠ a gymnázií priblížila históriu Slovenska, Slovenského štátu, táborov smrti 

v rámci odbornej prednášky Návrat nežiadúci. Prednáška spojená s prezentáciou bola 

podnetná a zaujala nielen študentov, ale i pedagógov. 

 Máj sme ukončili maratónom Čítajme si 2017. Ide o celoslovenské podujatie, 

na ktorom sa HNK zúčastňuje každý rok. 

 

JÚN 

 Posledný mesiac školského roka nám začal ďalším podujatím z projektu Literárna 

Prievidza pokračuje aj v roku 2017 a to pod názvom Ako začať tvoriť – tvorivé písanie. 

HNK pripravila stretnutie pre začínajúcich autorov, účastníkov literárnych súťaží. Prvé 

stretnutie bolo slávnostné. Pozvali sme „spisovateľov“ – výhercov literárnej súťaže Literárna 

jar Ondreja Čiliaka i ostatných záujemcov na stretnutie so spisovateľkou a lektorkou 

tvorivého písania Gabrielou Revickou. Na tomto podujatí sa zúčastnila aj slovenská 

spisovateľka a naša kolegyňa Vanda Rozenbergová, ktorá pripravila zborník víťazných prác 

tejto súťaže. Tento zborník spolu s Gabrielou Revickou odovzdali osobne zúčastneným 

víťazom. Zúčastnení sa dozvedeli ako písať, ako predísť kríze v písaní, ako sa zlepšovať 

a pracovať na svojom talente a iné podnetné informácie. V rámci tohto podujatia k nám 

zavítali i ďalší spisovatelia: Michaela Ella Hajduková, či kontroverzný slovenský spisovateľ 

hororových príbehov Mark E.Pocha. Na podujatiach sa zúčastnili žiaci starších ročníkov 

ZŠ, študenti SŠ, gymnázií a verejnosť. 

 V dňoch 5. – 9. 6. 2017 sa HNK opäť zapojila do celoslovenského podujatia Celé 

Slovensko číta deťom – s heslom: Poď budem ti čítať. Hlavnou myšlienkou je Čítajme 

deťom každý deň aspoň 20 minút. Čítali spisovatelia, ktorí prišli v rámci projektu Ako začať 

tvoriť – tvorivé písanie, čítala riaditeľka HNK, regionálni spisovatelia, študenti gymnázií 

z Prievidze. Čítalo sa celý týždeň. 

 Vyhodnotili sme celoročné podujatie – súťaženie medzi triedami ZŠ v Prievidzi – 

Čítajme si spolu. Najaktívnejšia trieda bola vyhlásená a žiaci i pani učiteľka boli odmenení 
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za aktivitu počas celého školského roka. Hodnotili sa návštevy v knižnici, návštevy 

na podujatiach, prečítané knihy, zapájanie sa do života knižnice a pod. Tento školský rok to 

bola trieda ZŠ Rastislavova – 4. ročník. 

 Zapojili sme sa do výskumu čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov v Slovenskej 

republike, ktorý pripravila SAK. Podľa propozícií sme poverili jedného koordinátora 

knižnice, ktorý zabezpečoval terénny výskum na oslovenej strednej škole. Dotazníky sme 

v rekordnom čase odoslali na zadanú adresu. Výskumná správa by mala byť vydaná SAK 

v druhom polroku 2017. 

 

JÚL 

Prázdniny v knižnici : Indiánske príbehy 

                                       Štyri rozprávky do chutnej polievočky 

                                       Párty s Harry Potterom 

                                       Dobrodružstvo v knižnici 

Týždeň plný hier, prekvapení, tvorivých dielní, zážitkových čítaní, príbehy plné mágie 

a kúziel, športu, histórie a turnaja rytierov... 

 

AUGUST 

Škola v knižnici cez prázdniny – deti prázdninujúce v školskej družine nesedeli len v škole, 

prišli k nám do knižnice, kde teta knihovníčka spolu s pani učiteľkou vytvorili pestrý 

a zaujímavý program pre deti plný rôznych aktivít. 

 

SEPTEMBER 

História na dlani – prednáška spojená s besedou s regionálnym historikom Erikom 

Kližanom. 

Odvlečení – pokračovanie projektu História na dlani so spisovateľkou Ivanou Havranovou – 

prežili holokaust a žijú medzi  nami. 

Skôr než som prišla na svet – kde som bola pred tým, než som sa ocitla v maminom brušku 

– podujatie pre MŠ – zážitkové čítanie s dramatizáciou. 

Knižné hody – cyklické podujatie našej HNK, úspešný projekt na jeden veľký deň v knižnici 

so vzácnymi hosťami, ilustrátormi, spisovateľmi, hudobníkmi a pod. 

Prameň zázrakov – Fraňo Madva – svetoznámy lekár z Rudna – beseda so spisovateľom 

a autorom knihy o F. Madvovi – Imrichom Grušpierom. 

Informatické výchovy – Knižnica a my, Knihomila Sčítaná pre ZŠ, SŠ 
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OKTÓBER 

Život je poézia – poézia je život – vyhodnotenie literárnej súťaže venovanej 200.výročiu 

narodenia J.M.Hurbana. 

Jozef Banáš opäť u nás – milé stretnutie so spisovateľom a cestovateľom. 

Mengeleho dievča – stretnutie s reportérkou a spisovateľkou Veronikou Homolovou –

Tóthovou.  

Záložka do knihy spája školy – literárne osobnosti regiónu – škola v knižnici- spoločné 

tvorivé dielne Praktickej školy pre zdravotne postihnutých – výroba záložiek, ktoré sa 

odosielali do celoslovenskej súťaže, besedu a tvorivé dielne viedla Mgr. Vanda 

Rozenbergová 

O osamelom mackovi -  každý chce, aby ho niekto mal rád – podujatie pre našich najmenších 

MŠ. 

História knihy – tvorivé dielne pre ZŠ, môj prvý zviazaný poznámkový zošit. 

Pravde a národu – Doc. PhDr. Ivan Mrva,CSc. o živote J.M.Hurbana – stretnutie 

s osobnosťou o osobnosti pre študentov a širokú verejnosť. 

Informačné výchovy pre ZŠ, SŠ 

 

NOVEMBER 

Na miestach, kde tiekla krv – prednáška s historikom Erikom Kližanom v rámci projektu 

„História na dlani“, prezentácia s históriou Nováckeho koncentračného tábora. 

Hurbanovci v Prievidzi – v rámci projektu „Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017“, 

prednáška o našom regióne a revolúcii 1848 a prechod Hurbanovcov cez Prievidzu 

s historikom Erikom Kližanom. 

Pitva knihy – výjazd našich knihovníčiek z úseku pre deti a mládež medzi deti na ZŠ – kde 

im priamo v triedach predviedli čo sa deje s knihou ak je chorá – poškodená. 

O čom sa slová rozprávali – slávnostné pasovačky prváčikov. 

Záhada čarovného vajíčka – návšteva ZŠ Diviacka Nová Ves – v počte vyše 50 detí u nás 

v HNK – dlhoročná spolupráca v regióne, dopoludnie plné zážitkov, tvorivých dielní, 

informatickej výchovy, zážitkových čítaní a pod. 

Holokaust na Slovensku – história židovskej kultúry v Bratislave a na Slovensku – 

prednášku s besedou pre  SŠ, seniorov a širokú verejnosť viedol známy etnológ, publicista 

a autor literatúry faktu Peter Salner. 

Informatické výchovy – Knižnica a my, Knihomila Sčítaná pre ZŠ, SŠ 
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DECEMBER 

Nezabúdame na priateľov- Ondrej Čiliak – spisovateľ, básnik, kolega, priateľ – pozdrav 

do básnického neba – večer poézie a spomienok pre všetkých priateľov a širokú verejnosť. 

Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša – do našej knižnice prijali  pozvanie regionálni 

spisovatelia ako Vanda Rozenbergová, Lenka Gáherová, Lucia Benková a pod., čítali aj 

zdravotne postihnutí zdravým deťom – obojstranné obohatenie, krásny týždeň plný 

zamyslenia sa nad tým ako trávime voľný čas. Samozrejme neobišiel nás ani Mikuláš, ktorý 

nielen že čítal, ale prišiel s nošou plnou darčekov. 

Vianoce s hudbou – o tom ako hudba lieči sa prišli presvedčiť školáci zo ZŠ Nitrianske 

Rudno. 

Bezpečnosť každodenná – beseda s hovorcom a zamestnancom MsP v Prievidzi Vítom 

Zajacom – prevencia je potrebná – výchovno – vzdelávacie podujatie pre ZŠ. 

Vianočná knihománia – Vianoce nie sú len o darčekoch – beseda o tom ako je dôležité 

načúvať deťom a ich príbehom – deti toho vedia veľa – nastavia vám zrkadlo. 

Zimný príbeh – výroba originálnych ozdôb na vianočný stromček – tvorivé dielne pre MŠ. 

Vo vianočnej dielni – rozprávanie o Vianociach a tvorivé dielne pre MŠ, ZŠ, SŠ a  zdravotne 

postihnutých z našich škôl. 

Nedá sa vymenovať všetky podujatia bolo by toho veľa – 413 podujatí, tak aspoň 

každý mesiac trošku z nášho košíka ponúkaných aktivít, ktoré sú určené všetkým našim 

návštevníkom. 

Spomenieme ešte aspoň jednu výstavu : A sláva národa hodná je obetí – výstava 

venovaná 200. výročiu narodenia J.M. Hurbana. 

Geocaching - zapojili sme sa  do celosvetovej hry, ktorú zbožňujú milióny ľudí , 

dobrodružstvo na každý deň. 

 

Zúčastnili sme sa na: 

- prezentácii knihy Veroniky Hoffmanovej,  

- XVI. ročníku odborného seminára – Medzinárodná spolupráca knižníc v ŠVK 

v Banskej Bystrici, 

- celoslovenskom seminári DDK pre pedagógov a knihovníkov v MsK v Piešťanoch, 

- vzdelávacom kurze vo VK MR v Trenčíne pre knižnice „Efektívna komunikácia 

vo vzťahoch pracovník –návštevník“, 

- vyhodnotení celoslovenského prieskumu čítania mládeže do 17 rokov v SNK 

v Martine aktívne sme sa zapojili do prieskumu, 

- celoslovenskom seminári „Knižnica v živote dieťaťa“ v KK Žiline. 

 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej 

knižnice v Prievidzi 
rok 

2017 
 

 

41 

Pridali sme sa k hlasovaniu ku globálnej vízií IFLA – knihovnícka komunita na celom 

svete. 

Absolvovali sme kurz Biblioterapie v KK vo Zvolene s lektorkou 

Doc. PaeDr. Katarínou Majzlanovou z katedry PF UK v Bratislave – informácie a skúsenosti 

zúročíme v praxi v našej knižnici. 

Zapojili sme sa do „Hodiny Zeme“. 

Poskytli sme naše vyradené knihy do SNK v Martine na doplnenie chýbajúcich 

exemplárov. 

Propagovali sme všetky aktivity, podujatia, akcie TSK - nášho zriaďovateľa. 

 V rámci podujatí s regionálnou tematikou a so stretnutiami s regionálnymi 

osobnosťami sme pamätali na udržateľnosť projektu Regionálne cennosti.  

3.8 Propagácia, spolupráca 

Propagácia 

Okrem našich podujatí sme počas celého roka 2017 propagovali aktivity TSK a všetky 

súťaže pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu v Trenčíne. 

Na propagáciu HNK a na besedy sme pripravovali výstavky kníh, plagáty 

a bibliografické letáky. 

HNK na propagáciu svojej činnosti využíva vytvorenú stránku na sociálnej sieti 

Facebook, internetovú stránku www.hnkpd.sk, portál Infolib (www.infolib.sk )- internetový 

portál slovenských knihovníkov, tlačovú agentúru knižníc (www.takdokniznice.sk), bezplatnú 

registráciu podujatí na internetovej stránke mesta Prievidza (www.nasaprievidza.sk), 

(www.codnes.sk), ďalej regionálnu tlač, regionálnu televíziu, Slovenský rozhlas a TASR. 

Spolupráca 

Všetky vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných čitateľov a širokú verejnosť v záujme 

získavania ďalších potenciálnych používateľov knižnice. Pri organizovaní 

sme Spolupracovali so  všetkými typmi školských a mimoškolských zariadení, s mestskými 

orgánmi a organizáciami,, napr.: Miestnym odborom Matice slovenskej, Humanity – centrum 

sociálnej pomoci v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Mestskou políciou 

v Prievidzi, Mestským úradom Prievidza, centrá sociálnej pomoci, Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých a iné organizácie v regióne hornej Nitry.  

Sponzori HNK: 

 Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás sponzorovali, propagovali, darovali nám 

knihy: spisovateľom, jednotlivcom, organizáciám: 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 

Slovenská asociácia knižníc, 

http://www.hnkpd.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.takdokniznice.sk/
http://www.nasaprievidza.sk/
http://www.codnes.sk/
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Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi, 

Nivea – Beiersdorf Slovakia, s.r.o., 

MEDEX Slovakia – perníková výroba, 

Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., 

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

Emili – čokoládovňa, 

Slovart a iní. 

 

Darované knihy 

Vydavateľstvo Slovart  za aktívnu účasť – T. Jansson – Neviditeľné dieťa, 

Alena Čermáková   2 knihy, 

Gabriela Revická  2 knihy, 

Lenka Gáherová  1 kniha, 

TSK – História dobrovoľného hasičského zboru v Trenčíne – 2 knihy, 

TSK – J. M. Hurban – Prínos pre cirkev a národ, 

Ivana Havranová  2 knihy, 

Veronika Hoffmanová 1 kniha, 

Lucia Benková   1 kniha, 

Mesto Prievidza   4 knihy 

a darované knihy od verejnosti, ktorých bolo viac ako  300. 

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

na podujatia pre našich návštevníkov, hlavne pre deti a mládež do 18 rokov. 

 Podujatia z projektov Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017 a História na dlani 

– projekt o holokauste, či Knižné hody 2017, by sme nemohli uskutočniť bez finančnej 

pomoci hlavného partnera projektov Fondu na podporu umenia. 

 

3.9 Ostatné 

Podarilo sa nám 

 Za finančnej aj odbornej pomoci TSK sme mohli umiestniť dve klimatizačné 

jednotky na pracoviskách na Záhradníckej ul. 21 v Prievidzi (spoločenská miestnosť, časť 

fondu), čím sa zlepšilo prostredie nielen pre zamestnancov knižnice, ale hlavne pre našich 

návštevníkov. 

 V druhej polovici roku 2017 si riaditeľstvo (riaditeľ, ekonóm, referent a úsek 

spracovania fondov) z dôvodu výpovede z priestorov na Hviezdoslavovej ulici, muselo 

hľadať nové priestory. Vedenie HNK hľadalo nové priestory, rokovalo s potenciálnymi 

prenajímateľmi a so zriaďovateľom. Naše ďakujem patrí Ing. Daniele Hilčíkovej, za pomoci 

ktorej bola podpísaná zmluva o výpožičke s Obchodnou akadémiou Prievidza (ďalej OA), 

ktorá pre nás vyčlenila priestory nad školskou stravovňou. Priestory sú priestranné, slnečné, 

avšak predsa len potrebovali nejaké úpravy. Vďaka zriaďovateľovi boli na úpravy 
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(vymaľovanie, výmena podlahových krytín, výmena prechodových dvier) vyčlenené finančné 

prostriedky v objeme 22 542,16 €. Radi by sme vyslovili poďakovanie pánovi Jurajovi 

Hromadovi, ktorý nám pomáhal pri verejnom obstarávaní. Po ukončení prác sa uvedené 

pracoviská v polovici decembra 2017 presťahovali do vynovených priestorov. 

 Obnovili sme výpočtovú techniku pre 

- Úsek riaditeľa:  pre ekonómku bol zakúpený externý disk.  

Zakúpenie 2 operačných systémov a 2 SW Office profesional 

Plus. 

Zakúpili sme sadu letných pneumatík pre osobné auto HNK 

a kosačku trávy. 

- Úsek regionálnej literatúry a bibliografie: výmena 8 regálov.  

- Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov: multifunkčné zariadenie HP Color. 

- OOPP: 1 opierka nôh. 

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). Vzdialenosť riaditeľstva 

HNK od ostatných pracovísk sa predĺžila, nakoľko v decembri 2017 sa pracoviská riaditeľstva 

(riaditeľ, ekonóm, referent a úsek spracovania fondov) presťahovali do priestorov Obchodnej 

akadémie v Prievidzi. Veľká vzdialenosť od ostatných pracovísk nám komplikuje bežnú 

prevádzku knižnice.  

 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.   

Čo sa týka bezbariérovosti, žiadané potrebné finančné prostriedky HNK neboli 

v rozpočte schválené ani na rok 2018. Ide o finančne náročný projekt a radi by sme ho 

spojili s rekonštrukciou schodišťa do budovy na Záhradníckej ulici. Projektová dokumentácia 

na realizáciu oboch projektov máme spracovanú. Opätovne ich budeme žiadať v rozpočte 

na rok 2019. 

 V roku 2017 sme žiadali o zmenu Organizačného poriadku a navýšenie úväzkov 

o 4 hodiny z dôvodu rozšírenia výpožičných hodín a bezpečnosti zamestnancov a majetku 

na pracoviskách, ktoré nám v sledovanom období neboli schválené. 
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4 Záver 

 V roku 2017 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.  (Bližšie v bode 3.) 

 Počas celého roka 2017 sme pracovali podľa Koncepcie činnosti na rok 2017 

a schválených merateľných ukazovateľov pre rok 2017. Merateľné ukazovatele 

sú ukazovateľom činnosti Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. 

 Pokles knižničného fondu je z dôvodu „očisty“ KF od restov minulosti (viď 3.1.3). 

V roku 2017 sme vyradili o 4 115 KJ viac ako sme zaradili do KF.  

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

na kolektívnu prácu s dôrazom na deti a mládež do 15 rokov, čo sa odrazilo na číselných 

ukazovateľoch.  

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

problém celoslovenský. Dôvodom je nielen každoročný pokles obyvateľov mesta, ale tiež 

existencia dvoch knižníc (HNK a MsKMM), čo je celoslovenský unikát. (Bližšie v bode 

3, 3.3.)   

V sledovanom období sa zvýšil počet výpožičiek oproti roku 2016 o 1 351 (celkom 

výpožičky v roku 2017 boli 179 145). V roku 2017 sme sa zamerali  na prácu s krásnou 

literatúrou na úseku pre deti a mládež (pokles výpožičiek krásnej literatúry pre túto vekovú 

skupinu v roku 2016), s cieľom prilákať deti do knižnice a upevniť v nich čitateľské návyky. 

Tento cieľ sa nám podarilo splniť. (Bližšie v bode 3.2.1.) 

 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 2017 pripravili 413 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí, čo 

sú 3 – 4 podujatia denne. Na podujatiach sa zúčastnilo 9 105 návštevníkov (Bližšie ku KVČ 

v bode 3.7.) 

 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 KJ podľa zdrojov financovania. Finančné 

prostriedky z FPU na nákup prišli až v IV. štvrťroku 2017. Celkový nákup KF vrátane 

periodík  bol vo výške 13 066,85 eur (bližšie bod 3.1.1).  
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 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 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. 

 Nie všetky činnosti sa môžu sledovať iba cez ekonomické hľadisko. Každý nový 

čitateľ a udržanie si stávajúcich čitateľov sú pre nás dôležití. Aj z tohto dôvodu sme 

žiadali zriaďovateľa o navýšenie pracovných úväzkov o 4 hod., žiaľ, zmena nebola počas 

roku 2017 schválená. 

Našou snahou počas celého roka 2017 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, Ing. Adriana Langerová spracovanie fondov 

Pavol Baniar     IT technik 
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5 Rozbory hospodárenia za rok 2017 

Hornonitrianska knižnica v roku 2017 hospodári na základe prideleného transferu 

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 260 741,00 +22 563,00 283 304,00 283 283,16 283 283,16 

c) Kapitál. 

transfer 
3 500,00 0,00 3 500,00 2 250,00 2 250,00 

Spolu 264 241.00 +22 563,00 286 804,00 285 533,16 285 533,16 

sumy sú uvádzané v EUR 

5.1.1 PRÍJMY 

Príjmy 35 743,72 € 

222  Nedaňové príjmy 1 972,76 € 

223  Nedaňové príjmy                                                                             9 489,85 € 

292   Z dobropisov 1 617,57 € 

292   Z vratiek  ( ZP, SP)                                                                                        1 937,52 €  

292   Iné 2 040,00 € 

311  Tuzemské bežné granty a transfery 200,00  € 

312   Zo ŠR ( 111) 8 278,00 € 

320  Tuzemské kapitálové granty a transfery 2 250,00  € 

450  Zostatok prostriedkov z predch. rokov 7 958,02  € 

5.1.2 VÝDAVKY 

Výdavky 285 533,16 € 

610  Mzdy 152 446,74 € 

620  Poistné  53 903,39  € 

630  Tovary a služby          72 884,49  € 

640  Transfery jednotlivcom a PO 4 048.54  € 

710  Kapitálové výdavky 2 250,00  € 
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Osobné náklady 217 693,64 € 

Mzdové náklady 152 684,00  € 

  - mzdy 152 446,74  € 

  - dohody 237,26 € 

Zákonné soc. poistenie 53 903,39 € 

Ostatné soc. poistenie (DDS) 0,00 € 

Zákonné soc. náklady 11 106,25 € 

  - tvorba SF 1 671,56 € 

  - odchodné 920,30 € 

            - odstupné 1 840,60 € 

  - náhrady DPN 1 127,64 € 

  - strava (63 % nákladov) 7 386,75 € 

 

Stravovanie zamestnancov 

Náklady na stravu zamestnancov boli 7 386,75 €. Zamestnávateľ  poskytoval stravné 

poukážky v hodnote 3,40 € . Náklad organizácie bol  63 % zo sumy  t.j. 2,15 €. Príspevok zo 

SF bol výške 0,40 €  na stravnú poukážku, zamestnanec prispieva sumou 0,85 € na jeden 

stravný lístok. 

 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov 152 446,74 € 

Tarifný plat 117 246,64 € 

Osobné príplatky 15 809,44 € 

Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty) 2 353,46 € 

Odmeny 17 037,20 € 

 

Zamestnanci  

 - Priemerný evidenčný stav 19 

 - Prepočítaný stav 17,2 

Stav zamestnancov k 31.12.2017 19 

Priemerná mzda 667,21 € 

 

Dohody o vykonaní práce: 

- boli uzavreté na výkon – technik požiarnej ochrany 

 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej 

knižnice v Prievidzi 
rok 

2017 
 

 

48 

631 Cestovné náhrady 0,00 € 

Cestovné náhrady - tuzemské 0,00 € 

Cestovné náhrady - zahraničné 0,00 € 

 

632 Energie, voda a komunikácie 26 244,71 € 

Energie 23 057,68€ 

Vodné, stočné 1 966,74 € 

Poštové služby 6,97 € 

Telekomunikačné služby                                                  1 213,32 € 

 

633 Materiál 6 735,71 € 

Výpočtová technika 0,00 € 

Prevádzkové stroje, prístroje, ... 0,00 € 

Všeobecný materiál 2 789,21 € 

Knihy 3 946,50 € 

Reprezentačné 0,00 € 

 

634 Dopravné 220,29 € 

Palivo, mazivá, ... 0,00 € 

Servis, údržba, opravy ... 220,29 € 

Karty, známky, poplatky 0,00 € 

 

635 Rutinná a štandardná údržba 23 761,96 € 

Rutinná a štandardná údržba budov, ... 22 722,16 € 

Rutinná a štandardná údržba zariadení, ... 1 009,80 € 

Rutinná a štandardná údržba zariadení                                 30,00 € 

    

636 Nájomné za nájom 1390,68 € 

Nájomné za nájom  budov, ... 1 370,68 € 

Nájomné za nájom prevádzkových strojov, ... 20,00 € 
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637 Služby 5 472,83 € 

Školenia, kurzy, semináre, ... 135,00 € 

Všeobecné služby 2 803,70 € 

Špeciálne služby 633,24 € 

Cestovné náhrady 12,60 € 

Poplatky a odvody 145,00 € 

Štúdie, expertízy, posudky 72,00 € 

Konkurzy a súťaže 112,14 € 

Dohody 237,26 € 

Dane 1 321,89 € 

 

Dane a poplatky 1 481,89 € 

Daň z nehnuteľnosti 575,80 € 

Poplatok za odpad 523,13 € 

Koncesionárske poplatky 222,96 € 

Poplatok SOZA 0,00 € 

Členské 160,00 € 

 

Podrobnejšie členenie výdavkov a príjmov je v prílohách. 

    

Pohľadávky    

K 31.12.2017 boli evidované vo výške 4 933,30  €  :  Ing. Dvorský Marián – 

Mikroprojekt  

Regionálne cennosti – 2 790,00 €. HNM – 458,64 € preplatok za elektrickú energiu za rok 

2017 a SPP – 1 684,66 € preplatok plynu za rok 2017 

 

Záväzky  19 001,87 € 

z toho      

- Krátkodobé záväzky 19 001,87 € 

   z toho:  

  - dodávatelia 1 570,96 € 
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 - krátkodobé záväzky (mzdy, odvody, nezúčt. granty) 17 430,91 € 

 

Sociálny fond  

Počiatočný stav 690,31 € 

Tvorba 1 671,56 € 

 - Povinný prídel 1 671,56 € 

 - Úroky 0,00 € 

Čerpanie 1 503,84 € 

 - Strava  1 503,84 € 

Konečný stav 858,03 € 

 

Závery z rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2017  bol vo výške    + 2 101,72 €. 

Poskytnutý bežný transfer bol vo výške 283 283,16 €, zúčtovaný (použitý) transfer  bol vo 

výške 

283 283,16 €.  

  

Vypracovala : Alena Kováčová 

 

 Prievidza 20. 2. 2018    

 

 

 

 

        Ing. Viera Masaryková 

                  riaditeľka 

       Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 
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Prílohy 

Príloha č. 1 Náklady / Výnosy k 31. 12. 2017 

Výnosy 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  11 432,61 

602 - Tržby z predaja služieb 11 462,61 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 3 343,43 

g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 

283 283,16 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

 

7 831,74 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 8 278,00 

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 

 

200,00 

g)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 300,00 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  300,00 

Výnosy spolu: 315 684,98 
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Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 41  712,68 

501 - Spotreba materiálu 19 877,47 

502 - Spotreba energie 

-  elektrická energia 

-  voda 

-  plyn 

-  tepelná energia 

21 835,21 

8 630,13 

561,73 

2 907,81 

9 735,54 

b)  služby 38 640,62 

511 - Opravy a udržiavanie 

-  oprava auta 

-  opravy ostatné 

23 761,96 

180,00 

23 581,96 

512 – Cestovné 406,08 

513 - Náklady na reprezentáciu  146,67 

518 - Ostatné služby   14 325,91 

c)  osobné náklady 222 321,90  

521 - Mzdové náklady  

- dohody  

153 434,96 

300,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 55 548,40 

525 – Ostatné sociálne poistenie 0,00 

527 - Zákonné sociálne náklady  

- tvorba SF 

- príspevok zamestnávateľa na stravu 

- nemocenské dávky 

- odchodné 

- odstupné 

13 038,54 

1 684,40 

7 389,55 

1 203,69 

920,30 

1 840,60 

d)  dane a poplatky 1 406,89 

532 - Daň z nehnuteľností 575,80 

538 - Ostatné dane a poplatky 831,09 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  9 151,02 
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551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov                                                                                      

8 851,02 

7 864,98 

986,04 

553 - Tvorba ostatných rezerv 300,00 

544 – Zmluvné pokuty a penále  0,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 200,00 

f) finančné náklady 150,15 

568 - Ostatné finančné náklady 150,15 

SPOLU: 313 583,26 

  

Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je            + 

2 101,72 € 

 

Vypracovala: Alena Kováčová 

Prievidza 20. 2. 2018 
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Príloha č. 2 Merateľné ukazovatele k 31. 12. 2017 

Tabuľka 16 Merateľné ukazovatele v HNK k 31. 12. 2017 

Skratka Názov položky šablóny Hodnota Text 

007-P R+2 Počet registrovaných používateľov KIS na rok 2017 - plán 4 500   

  

Počet registrovaných používateľov KIS za 1. polrok 2017 - 
skutočnosť 

1 947 

čiastočne 
plnené 
(43,26 %) 

  

Počet registrovaných používateľov KIS za rok 2017 - 
skutočnosť 

4 076 

čiastočne 
plnené 
(98,58 %) 

009-P R-1 Počet návštevníkov knižnice na rok 2017 - plán 55 000   

  
Počet návštevníkov knižnice za I. polrok 2017 - skutočnosť 32 052 

splnené 
(58,27 %) 

010-S R-1 

Počet návštevníkov knižnice za rok 2017 - skutočnosť 58 486 
splnené 
(106,34 % 

011-P R       

 

Počet jednotiek knižničného fondu na rok 2017 - plán 95 000   

 

Počet jednotiek knižničného fondu za 1. polrok 2017 - 
skutočnosť 

88 832 
čiastočne 
plnené (93,50 
%) 

 

Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2017 - skutočnosť 88 055 
čiastočne 
plnené 
(92,69 %) 

021-P R+2 
Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 
2017 - plán 

370   

 

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 1. polrok 
2017 - skutočnosť 

242 
splnené 
(65,41%) 

 

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2017 - 
skutočnosť 

413 
splnené 
(111,62 %) 

024-S R-1 
Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných 
knižnicou za rok 2017 - plán 

8 500   

 

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou 
za 1. polrok 2017 - skutočnosť 

4 979 
splnené 
(58,58 %) 

025-P R 

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou 
za rok 2017 - skutočnosť 

9 105 
splnené 
(107,12 %) 

026-S R       

027-P R+1       

 
 
 
 : 
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POZNÁMKY 
 

 
Registrovaní používatelia 

1 V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi je klesajúci trend v počte 
registrovaných používateľov. Dôvodom je demografický vývoj 
obyvateľstva v Prievidzi. 

2 Ďalšími dôvodmi je aj existencia dvoch verejných knižníc na 
území mesta Prievidza a nedostatočný nákup knižničného 
fondu. 

  Počet jednotiek knižničného fondu 

1 K 31.12.2017 bolo v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi 
vyradených 5 266 kníh z dôvodu ich opotrebovania, zastarania, 
straty, chýbajúcich (vrátane NOT).  HNK v Prievidzi, očisťuje KF 
aj od restov z minulosti. Z FPU bola zakúpená literatúra v 
hodnote 4 000,-- €. 

2 Prírastky:  1 151 KJ, z toho nákup 822  KJ; dary 321 KJ.  
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Príloha č. 3 Tabuľka základných štatistických ukazovateľov za rok 2017 

KNIŽNIČNÝ FOND  POUŽÍVATELIA 

KJ spolu 88 055  Aktívny používatelia 4 076 

knihy a zviaz. periodiká 87 736  z toho do 15 rokov 1 479 

špeciálne dokumenty 19    

AVD 300  Počet obyvateľov 46 553 

náučná pre dospelých 42 327  z toho návštevníci 58 486 

beletria pre dospelých 23 945  virtuálni používatelia 13 143 

náučná pre deti 5 015  ĎALŠIE ČINNOSTI 

beletria pre deti 16 768  KVČ 413 

počet titulov periodík 104  z toho inform. Výchova 68 

z toho zahraničné 17  metod. návštevy 3 

počet exempl. periodík 109  odbor. kurzy, porady 0 

Prírastok KJ spolu 1 151  edičná činnosť 1 

kúpou 822  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  

povinným výtlačkom 0  počet osobných PC 26 

darom 321  z toho pre verejnosť 8 

výmenou 0  www-stránka knižnice áno 

náhrada 8  pripojenie Wifi v knižnici áno 

z nákupu AVD 10  elektr. katalóg na internete áno 

elektronické dok. 0  vzdialený prístup k licenc. EIZ  

Úbytky KJ 5 266  počet vstupov do el. katalógu 19 695 

KJ vo voľnom výbere 88 055  počet databáz vytvor. knižnicou 0 

KJ sprac. automaticky 88 055  počet sprístup. licenc. EIZ 0 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  počet vyhľadávaní v EIZ 0 

Výpožičky spolu 179 145  počet stiahnutých el. dokumentov 0 

náučná pre dospelých 54 094  počet zodp. dopytov v refer. služ. 2 117 

beletria pre dospelých 48 158  ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENI 

náučná pre deti 6 900  Prepočítaný počet zamestnancov 17,2 

beletria pre deti 24 652     - vykonávajúcich knih. činnosti 12,1 

výpožič. periodík 45 341  výnosy spolu n(6xx) 315 684,98 

špec. dokumenty 2 981  transfery na činnosť 0 

z toho: AVD 123  tržby spolu (602 ZF 46) 11 462,61 

           elektron. dokumenty 353  z toho za kniž. činnosti 11 462,61 

           iné špec. dokumenty 1 944  iné výnosy, dary, granty (693) 8 278,00 

prezenčné výpožičky 42 497  z toho zo štát. rozpočtu (691) 283 283,16 

MVS iným kižniciam 12  náklady na hlav. činnosť (5xx) 313 583,26 

MVS z iných knižníc 57  mzdy 152 446,74 

MMVS iným knižniciam 0  na nákup kniž. fondov 9 025,77 

MMVS z iných knižníc 10  kapitál. výdavky spolu 2 250,00 

počet bibliografií 0    

počet rešerší 41  Nákup KJ podľa ZF:  

počet študovní 0  TSK (ZF 41) 861,79 

počet študij. miest 58  ŠR (ZF 111) 4 000,00 

plocha v m2 1 040  Vlastné zdroje (ZF 46) 4 157,98 

z toho pre používateľov 770  Nákup KF vrátane periodík podľa  ZF 

hodiny /týždeň 52  TSK (ZF 41) 3 946,50 

   ŠR – FPU (ZF 111)     4 000,00 

   Vlastné zdroje (ZF 46)     5 120,35 
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Obrázky 

 

 

Obrázok 1 Čítali sme si navzájom 

 

 

Obrázok 2 Teta knihovníčka číta veľmi zaujímavo 

 

 

Obrázok 3 Drobčekovia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázok 4 Integrovať choré deti medzi zdravé 
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Obrázok 5 Návrat nežiaduci - holokaust 

 

 

Obrázok 6 Prázdniny v knižnici 

 

 

Obrázok 7 Tvorivé dielne – Nakresli si svoju rozprávku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obrázok 8 Stretnutie so seniormi 
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          Obrázok 9 Spomienka na básnika Ondreja Čiliaka 

 

 

        Obrázok 10  Mikuláš v knižnici 

 

 

          Obrázok 11 Celé Slovensko číta deťom 



 



 

 


