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1.Úvod 

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

č.TSK/2007/033301 schválenej zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v Trenčíne (ďalej len TSK) dňa 27.6.2007, plní funkciu regionálnej knižnice pre okres 

Prievidza a okres Partizánske. 

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

regióne horná Nitra (okresy 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 v roku  2018 riadila Koncepciou rozvoja Hornonitrianskej knižnice v 

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

Organizačného poriadku, Knižničného a výpožičného poriadku a iných.  

NK pracovala tak, aby napĺňala zámer dosiahnuť v činnosti knižnice úroveň, ktorú pre 

pôsobenie knižníc stanovujú viaceré medzinárodné dokumenty, napr. vyhlásenie IFLA o 

knižniciach a trvalo udržateľný rozvoj, stanovisko k právam na verejné vypožičiavanie, 

Manifest UNESCO o verejných knižniciach ale aj iné zásadné dokumenty, Metodické pokyny 

MK SR (napr. č. MK-1669/2010-10/7492 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné 

knižnice), Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 vydaná MK SR, Stratégia 

rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Činnosť knižnice usmerňuje zákon č. 

126/2015 o knižniciach, Ústava SR čl. 26, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

2.1 Riadenie knižnice 

 Hlavné úlohy činnosti HNK, a teda aj riadenie v roku 2018 zohľadňovala a 

podporovala ciele stanovené nielen v projektoch, ale i v ostatných aktivitách HNK. V oblasti 

riadenia sme sa zameriavali na propagovanie knižnice, zvyšovanie úrovne KIS, naďalej sme 

pripravovali prezentačné a zaujímavé podujatia nevynímajúc nosné – cyklické podujatia, 

ktoré sú pre verejnosť prínosom.  
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Riadiaca, organizačná, personálna a kontrolná práca sa sústredila na vytváranie 

materiálnych, finančných, priestorových a personálnych podmienok pre činnosť HNK tak, 

aby mohla kvalitne a na vysokej odbornej úrovni plniť funkcie regionálnej verejnej knižnice.  

Kontrolná činnosť, ako súčasť riadiacej práce, bola v HNK uskutočňovaná v zmysle 

platných predpisov. 

HNK aj v roku 2018 zabezpečovala úlohy v oblasti BOZP, PO a CO.  

Vedenie HNK podporovalo účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach. Podporuje 

tvorivé schopnosti odborných zamestnancov s cieľom aplikovať inovačné riešenia problémov, 

nové návrhy v oblasti prípravy netradičných podujatí a nových možností propagácie služieb 

knižnice.  

Na poradách sme sledovali a analyzovali odborné činnosti knižnice, hodnotili 

výsledky s cieľom vymedziť oblasti, ktoré bolo treba v sledovanom období riešiť.  

HNK pokračovala v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich 

zamestnancov aj používateľov.  

V oblasti riadenia sme sa zamerali nielen na propagáciu knižnice, zvyšovanie úrovne 

knižnično-informačných služieb, ale našimi hlavnými prioritami boli integrácia knižnice, 

podpora a propagácia čítania, rozvoj čitateľských návykov a odstraňovanie druhotnej 

negramotnosti zo vzdelávacích procesov. Podporovali a rozvíjali sme spoluprácu rodiny, 

školy a našej verejnej knižnice na regionálnej úrovni, samozrejme nezabúdame na kvalitné 

prezentačné, interaktívne a zaujímavé podujatia. 

 

2.2 Priority, strategické úlohy 

 Aj v roku 2018 sme pokračovali v činnosti zameranej na uspokojovanie kultúrnych 

potrieb a služieb pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, hlavne pri 

predchádzaní ich kultúrnej a sociálnej izolácie.  

Postupne odstraňujeme bariéry pre ľudí so zdravotným postihnutím a iné 

znevýhodnené skupiny osôb.  

Riadiaca, organizačná, personálna a kontrolná práca sa sústredila na vytváranie 

materiálnych, finančných, priestorových a personálnych podmienok pre činnosť HNK, aby 

mohla kvalitne a na profesionálnej odbornej úrovni plniť svoje funkcie.  

Kultúrna výchova je priorita Strategického smerovania HNK, ktorá pokračovala v 

inovatívnych postupoch k sprostredkovaniu kultúrnych hodnôt verejnosti.  
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HNK zachovávala a naďalej rozvíjala dobre fungujúce prvky. Podporovala 

mimoškolské aktivity žiakov u nás v knižnici, ktoré boli zamerané na zvyšovanie kultúrnej 

vzdelanosti.  

HNK zachovávala a rozvíjala kontinuitu dlhoročných kultúrnych podujatí. 

Zapojili sme sa do dotačného systému Fondu na podporu umenia vyhláseného pre rok 

2018. V decembri 2017 sme podali štyri projekty, z ktorých nám boli schválené tri. V roku 

2018 sme podali projekt na akvizíciu KF, ktorý bol podporený sumou 6 tis. eur.  

Pokračujeme v spolupráci s TSK pri hľadaní priestorov HNK tak, aby knižnica bola 

„pod jednou strechou“, prípadne na dvoch miestach vo vzájomnej blízkosti. Odstránením 

priestorových problémov by sa vyriešilo veľa ťažkostí (personálne, organizačné, priestorové), 

ktoré vznikajú roztrieštenosťou pracovísk. Naše pracoviská sú v súčasnosti umiestnené na 

troch miestach (Záhradnícka ul. 21: úsek pre dospelých čitateľov, úsek práce s deťmi a 

mládežou do 15 rokov, Košovská cesta 9: úsek odbornej literatúry, úsek bibliografie a 

regionálnej literatúry. Napokon F. Madvu 2: riaditeľstvo a úsek spracovania fondov). 

Riaditeľstvo sa v súčasnosti nachádza na opačnom konci mesta a vzdialenosť medzi 

pracoviskami sa výrazne zväčšila.  

Aj v roku 2018 sme pokračovali v spolupráci s osvedčenými partnermi ako sú: 

Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi, Mestská polícia v Prievidzi, Mestský úrad v 

Prievidzi, centrá sociálnej pomoci, Prievidzské pekárne a cukrárne, Medex Malinová, a 

samozrejme so všetkými školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne, ktoré plánujeme 

zintenzívniť pre získavanie ďalších partnerov a priateľov knižnice.  

Súčasťou riadiacej práce bola aplikácia nariadení, smerníc, koncepcií a príkazov nášho 

zriaďovateľa a ostatných oprávnených subjektov v činnosti HNK.  

Stále rokujeme o zmene organizačnej štruktúry a navýšení prepočítaného stavu 

zamestnancov zo súčasných (určených zriaďovateľom) 17,2 na 17,7 prepočítaných úväzkov. 

Ide o navýšenie o 4 hodiny do knižnično-informačných služieb.  

 

Strategické úlohy 

HNK v roku 2018 pracovala na plnení strategických úloh, a to:  

Rozvoj KIS zameraných na rozvíjanie mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti.  

Zlepšenie technického vybavenia knižníc a podpora prístupnosti verejnosti k internetu.  

Sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu, vrátane dokumentov regionálneho 

významu.  
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Skvalitňovanie ponuky HNK – prezentácie prostredníctvom webového sídla sociálnej 

siete Facebook a on-line katalógu.  

Poskytovanie kvalitných KIS, ktoré podporujú poznanie, vzdelávanie a kultúru čo 

najširšiemu okruhu používateľov. 

Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia a vzdelávacie aktivity podporujúce 

rozvíjanie čítania detí a mládeže – napr. čítanie s porozumením, rodinné čítanie a pod.  

Synchronizovať prevádzku AKIS Clavius. Od decembra 2018 AKIS TRITIUS.  

Prostredníctvom grantového systému Fondu na podporu umenia a iných, získavať 

mimorozpočtové finančné prostriedky na svoju činnosť.  

Usilovať sa o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné knižnice vo 

všetkých oblastiach knižničnej činnosti.  

Podieľať sa podľa svojich možností na realizácií aktuálnych celospoločenských 

programov na rok 2018.  

Pokračovať v digitalizácii dokumentov nielen regionálneho charakteru pre 

sprístupnenie databázy pre našich čitateľov.  

Podporovať vzdelávanie zamestnancov knižnice v oblasti informačnej a digitálnej 

gramotnosti.  

Zvyšovať informačnú gramotnosť najmä študentov stredných a vysokých škôl a 

podporovať informačnú gramotnosť ďalších skupín obyvateľstva.  

Pri hodnotení činnosti a služieb knižníc využívať benchmarking.  

Venovať osobitnú pozornosť dostupnosti KIS pre znevýhodnené skupiny občanov a 

prispievať tak k rozvoju knižnice bez bariér.  

Zaktualizovať Knižničný a výpožičný poriadok HNK.  

Uskutočniť Týždeň slovenských knižníc a iné celoslovenské aktivity verejných 

knižníc, ako sú: Noc v knižnici s Andersenom, celoslovenský maratón Čítajme si, Celé 

Slovensko číta deťom pred prázdninami a Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom, Les 

ukrytý v knihe a iné. 

 

2.3 Získavanie mimorozpočtových prostriedkov 

Na základe zverejnenej výzvy Fondu na podporu umenia v podprograme 5.1.2 

Podujatia a vzdelávacie aktivity sme sa uchádzali o finančnú podporu z Fondu na podporu 

umenia, kde sme poslali štyri projekty pre kultúrno-výchovné vzdelávacie podujatie:  
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1. Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 – hlavným cieľom projektu je priblížiť 

našim čitateľom, návštevníkom i verejnosti významné výročia v roku 2018. Projekt bol 

podporený sumou 2 000,00 €.  

2. Špeciálna hodina KRUH (šikanovanie na školách) – cieľom projektu sú besedy a 

diskusie s odborníkmi z centier pedagogicko-psychologického poradenstva o pocite pohody, 

bezpečnosti detí, odborný pohľad na problémy, ktorým čelia deti. Pohľady  

a stanoviská k otázkam šikanovania, bezpečnosti a pocitu pohody v škole i mimo nej. Projekt 

podporený sumou 1 500,00 €.  

3. Šikuľkovia v knižnici – projekt na letné prázdniny, kde deti budú mať možnosť objaviť 

svoju kreativitu a zároveň si môžu nájsť nových kamarátov. Počas letných prázdnin si deti 

vyberú z viacerých možností ako stráviť svoj voľný čas, navyše sa môžu stretnúť so vzácnymi 

hosťami tohto projektu. Projekt nebol podporený.  

4. Knižné hody 2018 – naše cyklické podujatie - jeden veľký deň plný skvelých podujatí s 

osobnosťami, ktoré predstavíme deťom aj dospelým a umožníme im zažiť veľa inšpiratívnych 

a zaujímavých chvíľ v HNK. Projekt bol podporený sumou 1 500,00 €.  

Začiatkom roku 2018 bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v podprograme 

5.1.3 Akvizícia knižníc, na doplnenie a aktualizáciu KF. Projekt podaný HNK pod názvom 

Tkanie knižného textu bol podporený sumou 6 000,00 €.  

Z oslovených firiem a nadácií činnosť HNK podporila firma BOZP, s.r.o. sumou 

100,00 €. Cez občianske združenie na podporu kultúry hornej Nitry K-2000, nás 2 % z dane 

podporila firma GeWiS, s.r.o. sumou 500,00 €. Z 2 % z daní sme cez občianske združenie K-

2000 zakúpili v roku  2018 35  KJ v hodnote 238,89 €.  

Spolu sme získali mimorozpočtové zdroje vo výške 11 600,-- €.  

HNK sa v marci zapojila aj do projektu, ktorý vyhlásila Raiffeisen Banka v každom 

meste svojho pôsobenia. Chceli sme získať nejaké financie na doplnenie nášho KF. Bohužiaľ 

sme nezískali dostatočný počet hlasov. Ale ako sa hovorí – Keď nehráš nevyhráš. Aj pokus sa 

ráta. 
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2.4 Zamestnanci knižnice  

Fyzické osoby:  19 

Úväzky:   17,2 

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

pracovisko 

1 Baniar Pavol ÚSO Informatik, vodič,ú držbár  

2 Blaháčová Božena ÚSO knihovník  

3 Eliášová Zuzana  upratovačka  

4 Hanková Jana ÚSO knihovník  

5 Kováčová Alena ÚSO ekonóm  

6 Kurbelová Eva ÚSO knihovník  

7 Langerová Adriana, Ing. VŠ Metodik, knihovník  

8 Malá Ivana ÚSO knihovník  

9 Masaryková Viera, Ing. VS Knihovník/dlhodobá PN  

10 Páleschová Marta ÚSO knihovník  

11 Pilchová Elena, Ing. VŠ knihovník  

12 Píšová Marta, Mgr. VŠ knihovník  

13 Richterová Martina ÚSO knihovník  

14 Rozenbergová Vanda, Mgr. VŠ bibliograf  

15 Stanková Iveta, Ing. VŠ referent  

16 Šenitková Agnesa ÚSO Koordinátor KIS/knihovník  

17 Veterníková Andrea  upratovačka  

18 Vidová Gariela ÚSO knihovník  

19 Vyšňovská Zuzana ÚSO knihovník  

Tabuľka 1 Zoznam zamestnancov HNK k 31.12.2018 

 

2.5 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 samo 

vzdelávanie, vhodné správanie, poznanie etického kódexu, ktorý pomáha pri práci s čitateľmi.  
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Vedenie HNK podporuje účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach, seminároch, či 

workshopoch, aby získané skúsenosti preniesli do svojej práce v knižnici. Počas roka 2018 sa 

zúčastnili na školeniach a seminároch:  

 

 Školenie k príprave projektov FPU (4 zamestnanci),  

 Mzdové školenie (1 zamestnanec),  

 Školenie účtovníkov (1 zamestnanec),  

 Školenie a seminár ku GDPR a zákonu č. 18/2018 Z.z. (3 školenia, 2 zamestnanci),  

 Školenie k novele Zákonníka práce (1 zamestnanec),  

 Školenie Knižnica v živote dieťaťa (1 zamestnanec),  

 Seminár Aby deti rady čítali (2 zamestnanci),  

 Seminár Implementácia RDA do praxe (4 zamestnanci).  

 

 V rámci vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov sa traja zamestnanci zúčastnili 

komplexných rozborov činnosti za rok 2017, dvaja zamestnanci Valného zhromaždenia SAK.  

Všetci zamestnanci služieb a informatik sa zúčastnili školenia nového informačného systému 

TRITIUS. Každý zamestnanec absolvoval školenie a elektronický test GDPR. 

 

Pokračujeme v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich zamestnancov aj 

používateľov. 

2.6 Priority, strategické úlohy 

Priority  

Zabezpečili sme projektovú dokumentáciu na opravu vstupného schodiska 

a bezbariérového vstupu  na Záhradníckej ul. 21. Túto investíciu sme zahrnuli  do rozpočtu na 

rok 2018 , dúfame, že všetko pôjde dobre a my budeme môcť knižnicu sprístupniť aj našim 

čitateľom so zdravotným postihnutím a iným znevýhodneným skupinám používateľov HNK 

(zdravotne postihnutí na vozíčku, mamičky s kočíkmi, seniori a pod.).  

Riadiaca, organizačná, personálna a kontrolná práca bola sústredená na vytváranie 

materiálnych, finančných, priestorových a personálnych podmienok pre činnosť HNK, aby 

mohla kvalitne a na profesionálnej odbornej úrovni plniť svoje funkcie.  

Pokračovali sme v rozvíjaní dobre fungujúcich prvkov. Podporovali sme mimoškolské 

aktivity žiakov u nás v knižnici, ktoré boli zamerané na zvyšovanie kultúrnej vzdelanosti.  

Pokračovali a rozvíjali sme dlhoročné kultúrne podujatia. 
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Zapojili sme sa výziev vyhlásených Fondom na podporu umenia pre rok 2018 

podaním troch projektov na uskutočnenie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí 

a troch projektov na akvizíciu knižničných fondov.  

Naďalej sme s TSK spolupracovali pri hľadaní priestorov pre HNK.  

Spolupracovali sme s osvedčenými partnermi, ako sú: Miestny odbor Matice 

slovenskej v Prievidzi, Mestská polícia v Prievidzi, Mestský úrad v Prievidzi, centrá sociálnej 

pomoci a samozrejme so všetkými školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne.  

Súčasťou riadiacej práce bola aplikácia nariadení, smerníc, koncepcií a príkazov nášho 

zriaďovateľa a ostatných oprávnených subjektov do činnosti HNK. 

3. Hlavné ukazovatele 

Odborné aktivity knižnice boli a 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.  

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Plán na rok 

2018 

Percento 

plnenia 

Počet jednotiek knižničného fondu 83 218 86 000 96,77 

Registrovaných používateľov 4 008 4 100 97,76 

Návštevníkov knižnice 56 982 55 000 103,60 

Aktivít KVČ 395 370 106,76 

Účastníkov na podujatiach 8 827 8 500 103,85 

Výpožičky 173 588 180 000 96,44 

Tabuľka 2 Merateľné ukazovatele a výpožičky v HNK k 31.12.2018 

 

Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v merateľných 

ukazovateľoch na rok 2018. Merateľný ukazovateľ Počet jednotiek knižničného fondu 

nespĺňame hlavne 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).  
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Ukazovateľ registrovaní používatelia (ďalej čitatelia) je citlivý na demografický vývoj 

mesta (každoročný pokles obyvateľov mesta) aj skutočnosť celoslovenského unikátu, dvoch 

knižníc s funkciou mestskej knižnice na území mesta. 

3.1 Knižničné fondy 

Úroveň katalogizácie bola aj v roku 2018 závislá od finančných prostriedkov, ktoré 

boli v rozpočte vyčlenené na nákup KF, získaných z mimorozpočtových zdrojov a darov 

našich čitateľov a priaznivcov. 

Knižničný fond ku dňu 31.12.2018 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Percento 

plnenia 

KJ spolu 88  055 83 218 - 4 837 

             z toho: knihy 87 749 82 891 - 4 858 

             špeciálne dokumenty 306 327 + 21 

Tabuľka 3 Porovnanie stavu KF k 31.12.2018 

 

3.1.1 Doplňovanie fondov 

V roku 2018 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. 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

rok 2017 

Skutočnosť 

rok 2018 

Percento 

plnenia 

Prírastky KJ spolu 1 151 1 487 + 336 

               z toho: kúpa 822 943 + 121 

                            dary 321 534 + 213 

                           náhrady 8 10 + 2 

Tabuľka 4 Prírastky KF - porovnanie rokov 2017 a 2018 

Z tabuľky č. 4  je viditeľné, že sme v roku 2018 sme zaevidovali o 336 KJ viac ako 

v minulom roku. 
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 V roku 2018 prírastky kúpou dosiahli 114, 72 % prírastkov roku 2017. Citeľne sú pre 

HNK dôležité knihy darované od verejnosti. 

 Náklady na nákup KJ bol vo výške 10 733,15 €. 

 Z projektu sa zakúpilo 510 titulov (485 z FPU + 25 spoluúčasť), čo tvorí 554 

exemplárov (528 KJ z FPU + 26 zo spoluúčasti): 

Beletria pre deti a mládež 127 KJ, náučná literatúra pre deti a mládež 23 KJ, beletria 

pre dospelých 200 KJ a náučná literatúra pre dospelých 204 KJ. 

 Financie z FPU vo výške 6 000,- € boli použité na nákup literatúry pre všetky úseky 

HNK. Prostriedky z FPU, ktoré prišli na účet HNK začiatkom augusta 2018 sme minuli 

a zakúpené KJ aj zaevidovali k 30.11.2018 z dôvodu očakávaného prechodu na nový 

knižnično-informačný systém TRITIUS. 

 Významným zdrojom prírastkov KF sú dary. V roku 2018 sa jednalo o 534 KJ 

v hodnote 5 710,23 €, čo je o 213 KJ viac ako v roku 2017. 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 2017 Skutočnosť 2018 Porovnanie % 

DO 546 726 48,82 

MO 375 350 23,54 

SO 203 393 26,43 

Región 27 16 0,13 

Riaditeľstvo 0 0 1,08 

Tabuľka 5 Prírastky  podľa pracovísk porovnanie rokov 2017 a 2018 

 

 

Graf 1 Prírastky v percentách podľa pracovísk HNK k 31.12.2018 
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Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 601 

                                       deti a mládež 60 

Spolu odborná literatúra 661 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 558 

                                      deti a mládež 268 

Spolu krásna literatúra 826 

Prírastky celkom 1 487 

Tabuľka 6 Prírastky KF podľa tematických skupín k 31.12.2018 

 

 

Graf 2 Prírastky k 31.12.2018 podľa tematických skupín 

 Nákup kníh sme uskutočňovali predovšetkým prostredníctvom osvedčeného 

prievidzského internetového kníhkupectva Literama, z internetových kníhkupectiev 

a vydavateľstiev Martinus, z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, z Heuréka – Ing. 

Ladislav Méry Šamorín a Kníhcentrum. Ďalší nákup sme uskutočnili od Ing. Ivana Lazíka, 

Ing. Márie Kučerovej a firmy Bývanie aj zajtra – osobným výberom. 

 

3.1.2 Spracovanie fondu 

 HNK spracovávala všetky dokumenty (od mája 2008) v automatizovanom knižnično – 

informačnom systéme CLAVIUS. Od 3. decembra 2018 prešla HNK pri spracovaní 

 Náučná dospelí 
40,42% 

Náučná - deti a 
mládež 
4,03% 

Krásna - dospelí 
37,53% 

Krásna  - deti a 
mládež  
18,02% 

Prírastky KF za rok 2018 - tematické skupiny 

Náučná  - dospelí 

Náučná - deti a mládež 

Krásna - dospelí 

Krásna - deti a mládež 
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dokumentov na nový katalogizačný informačný systém TRITIUS. K dispozícií je online 

katalóg na internetovej stránke a naše fondy sú súčasťou súborného katalógu organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

 Pri spracovaní dokumentov dodržiavame medzinárodné štandardy - pravidlá, ale aj 

spoločné metodiky unifikovaného spracovania dokumentov v RDA. 

 

3.1.3  Vyraďovanie literatúry 

 V roku 2018 bolo z knižničného fondu vyradených 6 324 KJ v hodnote 8 620,- €. 

Z tohto počtu bolo 867 KJ opotrebovaných, 889 zastaraných, 38 bolo vyradených z dôvodu 

straty, 4 353 KJ bolo chýbajúcich (vrátane NOT), 177 kníh bolo vyradených z ostatných 

dôvodov. V položke "chýbajúce" sú uvedené knihy chýbajúce po likvidácií okrajových 

pobočiek v 80 – tych a 90 – tych rokoch. Knihy boli fyzicky zlikvidované, ale nevyradené 

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

 

3.1.4 Ochrana knižničného fondu 

 Vedieme dôslednú evidenciu KJ (prírastky, úbytky), knihy sú balené do ochrannej 

fólie a sú chránené bezpečnostnými kódmi. Naďalej sa venujeme "očiste" fondu – 

vyraďovanie neaktuálnej, zastaranej, poškodenej, prípadne stratenej literatúry. 

 Na požiadanie kontrolujeme správnosť údajov z hľadiska gramatického a štylistického 

na našej internetovej stránke a v iných dokumentoch. 

 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 (ďalej KIS) 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2017 

Stav 

k 31.12.2018 

Porovnanie 

2017/2018 

Plán na rok 

2018 

Plnenie 

% 

Výpožičky     179 145 173 588 -5 557 180 000 96,44 

Návštevníci 58 486 56 982 -1 504 55 000 103,60 

Registrovaní 
používatelia 

 

4 076 

 

4 008 

 

-68 

 

4  100 

 

97,76 

Počet podujatí 413 395 -18 370 106,76 

Počet účastníkov 
podujatí 

9 105 8 827 -278 8 500 103,85 

Tabuľka 7  Plnenie ukazovateľa výpožičky a merateľných ukazovateľov v HNK porovnanie rokov 2017 a 2018 

 

HNK poskytovala 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 KF, 

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 do konca 

novembra 2018 a následne zmenou knižnično - informačného systému systémom TRITIUS. 

3.2.1 Výpožičky 

 V roku 2018 HNK uskutočnila 173 588 výpožičiek, z toho bolo: 

 Kníh    127 458 

 Výpožičiek periodík    43 542 

 Špeciálnych dokumentov     2 588 
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Počet výpožičiek v roku 2018, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti HNK, 

sa plní na 96,44 % z plánu na rok 2018. Celkom bolo vypožičaných 173 588 dokumentov. 

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

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

dokumentov. 

 

 Počet % 

Odborná literatúra pre dospelých 48 352 27,85 

Krásna literatúra pre dospelých 47 638 27,44 

Spolu výpožičky pre dospelých 95 990 55,29 

Odborná literatúra pre deti a mládež 7 679 4,42 

Krásna literatúra pre deti a mládež 23 789 13,70 

Spolu výpožičky pre deti a mládež 31 468 18,12 

Periodiká 43 542 25,10 

Špeciálne dokumenty 2 588 1,49 

Spolu výpožičky k 31.12.2018 173 588 100,00 

Tabuľka 8  Výpožičky podľa druhu literatúry v HNK k 31.12.2018 

 

Z celkového počtu bolo 133 125 absenčných výpožičiek (76,69 %) a 40 463 

prezenčných výpožičiek (23,31 %). 

Z celkového počtu 2 588 špeciálnych dokumentov si používatelia požičali 123 

zvukových – audiovizuálnych dokumentov + 548 MP3/zvukové knihy/, 216 elektronických 

dokumentov – vrátane digitálnych a 1 701 iných špeciálnych dokumentov. 

Na jedného registrovaného používateľa pripadlo 43,31 výpožičiek. 

 Ako sme spomínali v úvode časti 3 Hlavné ukazovatele činnosti, v Prievidzi pracujú dve 

knižnice, ktoré majú funkciu mestskej knižnice. Niektoré ukazovatele sa delia medzi obe knižnice 

- počet registrovaných používateľov, počet registrovaných používateľov na 1 obyvateľa, 

výpožičky. 
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Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2017 

Stav 

k 31.12.2018 

Porovnanie 

2017/2018 

Absenčné 136 648 133 125 -3 523 

Prezenčné 42 497 40 463 -2 034 

Spolu 179 145 173 588 -5 557 

Odborná literatúra - dospelí 52 280 48 352 -3 928 

Krásna literatúra (beletria) - dospelí 47 598 47 638 +40 

Periodiká - dospelí 40 522 38 421 -2 101 

Špeciálne dokumenty - dospelí 2 375 1 423 -6952 

Spolu výpožičky - dospelí 142 774 135 834 .-6 940 

% z celkového počtu výpožičiek - 
dospelí 

79,70 % 78,25 %  

Odborná literatúra pre deti a mládež do 
15 rokov 

6 294 7 679 -1 385 

Krásna literatúra (beletria) pre deti 
a mládež do 15 rokov 

24 652 23 789 -863 

Periodiká pre deti a mládež do 15 rokov 4 819 5 121 +302 

Špeciálne dokumenty pre deti a mládež 
do 15 rokov 

606 1 145 +559 

Spolu výpožičky pre deti a mládež do 
15 rokov 

36 371 37 754 +1 383 

% z celkového počtu výpožičiek pre 
deti a mládež do 15 rokov 

20,30 % 21,75 %  

Spolu výpožičiek k 31.12.2017 
a k 31.12.2018 

179 145 173 588 -5 557 

Tabuľka 9 Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín porovnanie rokov 2017 a 2018 
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Graf 3 Porovnanie výpožičiek podľa druhu literatúry - dospelí 

 

Graf 4 Porovnanie výpožičiek podľa tematických skupín - deti a mládež do 15 rokov 

Z grafov 3 a 4 vyplýva, že sme zaznamenali pokles vo výpožičkách kníh. Čo môže byť 

dôsledok nižšieho nákupu , a tiež ľahšieho prístupu k internetu a sociálnym sieťam.  
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Rozdelenie periodík a špeciálnych dokumentov uvádzame len pre porovnanie s 

minulým obdobím.  

Z tabuliek vyplýva, že pokles nastal v ukazovateľoch náučnej literatúry pre dospelých 

a malý nárast beletrie pre dospelých. U detí a mládeže je to zase opačné, je tu nárast náučnej 

a pokles krásnej literatúry. 

Veríme, že nákup v roku 2019 príspevok od nášho zriaďovateľa, ako aj možnosť 

zapojiť sa do projektov FPU sa pozitívne odrazí vo výpožičkách pre dospelých, ale aj pre deti 

a mládež, nakoľko v  roku 2017 a v  2018 bol nákup literatúry slabý. S ním idú ruka v ruke 

výpožičky, a tie sa bez novej literatúry získať nedajú. 

Ani najhodnotnejšie periodiká, či iné špeciálne dokumenty túto medzeru nevyplnia. 

Rovnako k tomu prispieva aj pokles čítania u detí. Aj napriek našej snahe o zabezpečenie 

mimorozpočtových zdrojov, je potrebné, aby i zriaďovateľ poskytol viac finančných 

prostriedkov na nákup novej literatúry. Od novej literatúry sa odvíjajú ďalšie ukazovatele 

ako registrovaní používatelia, výpožičky. HNK uskutočňuje kolektívne podujatia, ktoré sú 

na vysokej úrovni, nie všetky deti si po podujatiach prezentované knihy požičajú. Dôvodom je 

aj nedostatok novej literatúry. 

 

3.2.2 Zvukové knihy 

HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči sprístupňovala 

zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených občanov i pre zdravotne znevýhodnených 

používateľov knižnice, ktoré prijíma v súboroch ako dočasné výpožičky. Zaevidovali sme 10 

používateľov slabozrakých a nevidiacich, ktorí si spolu s ostatnými zdravotne 

znevýhodnenými požičali u nás 548 zvukových kníh vo formáte MP3. Sme radi, že aj 

napriek nárastu e- kníh, si naši stáli používatelia naďalej požičiavajú zvukové knihy vo 

formáte MP3. 
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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 70 požiadaviek. Z 

uvedeného počtu sme 4 dokumenty zapožičali z nášho KF iným knižniciam.  

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

závislá od požiadaviek používateľov.  

Pri poklese počtu stredných škôl (ďalej SŠ), či sa zrušia vysoké školy, univerzity (ďalej VŠ) – 

detašované pracoviská, klesá i záujem o túto službu. Dôvodom sú aj možnosti internetu, 

zverejnené dokumenty, digitalizácia, ktoré v poklese hrajú svoju rolu. Navyše, táto služba je 

spoplatnená. 

 

3.2.4 Regionálne dokumenty a iné 

V roku  2018 sme vypožičali 566 regionálnych dokumentov. Vybavili sme 276 rezervácií 

dokumentov.  

 

Ukazovateľ Stav 
k 31.12.2017 

Stav 
k 31.12.2018 

Porovnanie 
2017/2018 

Počet bibliograficko-
informačnej služby (ďalej BIS) 

1 345 1 375 + 30 

Faktografické informácie (ďalej 
FI) 

5 229 5 105 -124 

Zvukové knihy na formáte MP3 561 548 -13 

MVS, MMVS 79 70 -9 

Zoznam rešerší 41 45 +4 

Počet záznamov rešerší 1 207 1 209 +2 
Tabuľka 10 Porovnanie BIS, FI .... za obdobia rokov 2017 a 2018 

 

 

   

Ukazovatele sú v plnej miere závislé od požiadaviek registrovaných používateľov 

HNK. O uvedené ukazovatele je záujem v prevažnej miere zo strany študentov SŠ a VŠ, z 

ktorých si už mnohí dokážu pripraviť potrebné dokumenty aj sami. Svedčí to o kvalitne 

budovanom on-line katalógu našej knižnice. 
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Ukazovateľ výpožičky bol plánovaný pre rok 2018 na 180 000 výpožičiek dokumentov, 

skutočnosť k 31.12 2018 je 173 588 výpožičiek, čo je 96,44 % z plánu. Tento ukazovateľ je 

ovplyvnený nákupom literatúry v roku 2018 (rok 2018  943 KJ). Aj napriek tomu vnímame a sme 

radi, že sa nám zapisujú aj úplne noví čitatelia, ktorí nikdy knižnicu nenavštívili. Nie sú to už také 

čísla ako v minulosti, ale sami vieme, že knižnice a práca v nich sa nemení. Náročnosť práce 

výchovno – vzdelávaciu činnosť a podujatia sa zvyšuje a vypožičiavanie literatúry sa stabilizuje 

v trochu menších číslach. 

 

3.2.5 Internet 

Služby internetu využilo za sledované obdobie 310 používateľov, z toho iba 1 dieťa.  

Počet návštevníkov internetovej stránky HNK bol v roku 2018 14 392 návštevníkov. 

Sledujeme mierny pokles v oboch ukazovateľoch, ale stále nás teší záujem nájsť si informácie 

priamo v knižnici, či využívať jeho možnosti v požičovniach.  

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. Napríklad zasielanie upozornení o blížiacom sa 

konci výpožičnej doby, rezerváciách dokumentov, MVS, otázky o KF, službách HNK, 

otváracích hodinách, prolongácie a iné. Vybavili sme 2 518 e-mailov a poskytli sme 2 629 

telefonických informácií. Svoje služby smerujeme vždy k našim používateľom.  

Od 18. apríla 2018 sme sprístupnili v našej knižnici na úseku spoločensko-vednej 

literatúry externé informačné zdroje: databázu Infotrac od vydavateľstva Gale Cengage. Táto 

databáza poskytuje prístup ku viac ako 31 800 titulom dokumentov z rôznych vedných 

odborov k plným textom dokumentov. Prístup je viazaný na  IP adresu na úseku 

spoločenských vied na Košovskej ceste 9 v Prievidzi. Prístup je teda možný iba pri návšteve 

tohto pracoviska. 

Záujemcovia uprednostňujú iné formy komunikácie (e-mail, sociálnu sieť Facebook, a iné) 

3.2.6 Bibliobox 

Bibliobox na vrátenie kníh je stálym prínosom pre našu knižnicu. V roku 2018 sa 

prostredníctvom biblioboxu vrátilo 2 381 kníh a 63 periodík. Sme radi, že si čitatelia zvykli 

na túto 24-hodinovú možnosť vrátenia vypožičaných dokumentov. 
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3.3 Registrovaní používatelia a návštevníci 

V roku 2018 sme zaregistrovali   4 008 používateľov 

z toho bolo      1 419 detí a mládeže do 15 rokov 

 

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

MM), ktoré plnia funkciu mestskej knižnice. Tento fakt skresľuje štatistiky v neprospech 

HNK. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka (ďalej Msk MM) vznikla zo sídliskových pobočiek 

HNK v roku 2005. Ako sme už spomínali, je to rarita na Slovensku, sme jediné dve knižnice 

umiestnené v jednotlivých mestských štvrtiach. Z toho vyplýva, že nie je možné vypočítať 

presné percento čitateľov z počtu obyvateľov.  

Za rok 2018 navštívilo našu knižnicu   56 982 návštevníkov, 

Z toho: fyzická návšteva dospelých    22 825 návštevníkov, 

         detí a mládeže   10 938 návštevníkov, 

         virtuálnych návštevníkov  14 392 návštevníkov 

Návštevníci podujatí         8 827 návštevníkov. 

 

 

Graf 5 Návštevníci podľa kategórií k 31.12.2018 

Fyzické návštevy 
dospelých                      

22 825 

Fyzické návštevy 
deti a mládeže                         

10 938 

Virtuálni návštevníci    
14 392 

Návštevníci podujatí        
8  827 

Návštevníci podľa kategórií 

Fyzické návštevy dospelých Fyzické návštevy deti a mládež 

Virtuálni návštevníci podujatí Návštevníci podujatí 
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Služby HNK denne využilo približne   228 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých      91 návštevníkov, 

        detí a mládeže     44 návštevníkov, 

        virtuálni návštevníci    58 návštevníkov, 

        návštevníci podujatí    35 návštevníkov. 

HNK poskytuje svoje služby používateľom pomocou automatizovaného knižničného systému 

CLAVIUS (ďalej AKIS) – od decembra 2018 program TRITIUS. On-line katalóg umožňuje 

používateľom knižnične využívať knižnicu aj bez osobnej návštevy. 

Vzájomné prepojenie pracovísk knižnice umožňuje operatívne poskytovanie informácií 

o všetkých dokumentoch, ktoré máme k dispozícií. 

 

3.4 Bibliografická a informačná činnosť 

Úsek regionálnej literatúry sa nachádza na Košovskej ceste 9.  Knihovníčka priebežne 

podľa potreby spolupracuje aj s Úsekom pre deti a mládež do 15 rokov na Záhradníckej ulici 

a pri výpožičnom pulte zastupuje knihovníčky na Úseku odbornej a spoločenskej literatúry na 

Košovskej ulici 9. 

 

3.4.1 Úsek regionálnej literatúry 

 V roku 2018 pracovníčka úseku regionálnej literatúry pokračovala v prezentácií 

autorského podujatia Mesto Srdce Vysvedčenie Dievča pre školy . 

 V Týždni slovenských knižníc (5.3.2018 – 9.3.2018) uvádzala jednotlivé podujatia 

v priestoroch knižnice na Záhradníckej ulici a sprevádzala autorov. Po vyhlásení každoročnej 

literárnej súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka vyhodnotia v jej 15. ročníku 201 prác. 

Pripravila slávnostné vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených a pripravuje Zborník 

najlepších prác. Zúčastnila sa tradičného podujatia Celé Slovensko číta deťom. Bola členkou 

poroty 13. Ročníku súťaže Mám básničku na jazýčku. Vyhodnotila výtvarnú súťaž Najkrajší 

kút v šírom svete je moja rodná zem.  

 Absolvovala osobné stretnutia s historikmi, zúčastňovala sa dôležitých podujatí 

orientovaných na témy holokaustu a Pracovného tábora v Novákoch. 

 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice     
v Prievidzi 2018 

 

 

29 

3.4.2 Bibliografická činnosť 

Konštantou zostala excerpcia článkov v databáze systému Clavius, budovanie albumu 

výstrižkov, osobné kontakty a monitorovanie života v regióne. Úsek regionálnej literatúry 

eviduje 29 titulov regionalík, ktoré sú k dispozícii čitateľom. Periodiká uchovávame zviazané 

aj nezviazané, všetky sú prehľadne a primerane usporiadané. Základňa článkov v systéme 

Clavius ( od decembra 2018 TRITIUS) sa rozšírila o 148 článkov. Databázu regionálnych 

osobností sprístupňujeme aj v klasickej lístkovej forme. Úsek regionálnej literatúry poskytlo 

22 rozsiahlych tematických požiadaviek, o rešerše je záujem minimálny. Opäť sme získali 

darom vynikajúce záverečné práce s regionálnym obsahom..  

Odborná čitateľská verejnosť sa naučila využívať služby úseku regionálnej literatúry a 

možnosť poskytovania bibliograficko-informačných služieb. Osobné konzultácie vybavuje 

knihovníčka na počkanie, každý deň bez obmedzení. Samozrejmosťou je nasmerovanie čitateľa 

aj na sekundárne zdroje, archívy, historikov a odborníkov vo všetkých oblastiach života v regióne. 

 

3.4.3 Publicistická činnosť 

Knižnica vyhlásila literárnu súťaž 

In: My/HNN/,roč. 14/59, č. 3(23.1. – 29.1.2018), str.8 

 

Knižnica zorganizovala stovky podujatí 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 7 (20.2.2018) 

 

Prievidza: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vlani zorganizovala 412 podujatí 

In: Prievidzsko, roč. 22, č.8, (23.2.2018), str. 8 

 

Knihovníčka: Ľudia na knihy nezanevreli 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č,8 (27.2.2018), str. 8 

 

Laureáti cien v oblasti kultúry pre rok 2018 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č.8 (27.2.2018), str. 8 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi- Typy na voľný čas/História ma baví..../ 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č.12 (27.3.2018), str. 26 
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Websterovci – Vanda Rozenbergová 

In: My – Magazín Relax, č. 11 (23.3. – 29.3.2018), str. 8 

 

Prievidza – Typy na voľný čas 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č 13 ( 3.4.2018), str. 13 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – Najkrajší kút v šírom svete.... 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 14 (10.4.2018), str. 12 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – Typy na voľný čas 

In: My/HNN/, roč.14/59, č.15 (17.4.2018), str. 13 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – Mám básničku na jazýčku 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 16 (24.4.2018), str. 14 

 

Najviac si požičiavali...... 

In: Trenčiansky región, roč. 3, č.3 ( máj – jún 2018), str. 2 

 

Typy na voľný čas 

In: My/HNN, roč. 14/59, č. 17 (2.5.2018), str. 8 

 

Miroslava Varáčková – Trieda bez šikanovania 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 18 (9.5.2018), str. 8 

 

Roman Brat – Tŕne šikanovania 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 19 ( 9.5.2018), str. 8 

 

Typy na voľný čas – HNK – stretnutie so spisovateľom 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 19 (15.5.2018),str. 9 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – Za siedmimi wifinami – stretnutie so spisovateľkou 

a lektorkou Katarínou Hollou 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č.20 (22.5.2018), str. 10 
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Typy na voľný čas – HNK 

In: My/HNN/, roč.14/59, č. 21 (29.5.2018), str. 12 

 

Typy na voľný čas – HNK 

In: My/HNN, roč. 14/59, č. 22 (5.6.2018), str. 24 

 

Typy na voľný čas – HNK 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 24 (19.6.2018), str. 33 

 

Typy na voľný čas- HNK 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 25 (26.6.2018), str.30 

 

Z rozprávky do rozprávky – HNK 

In: My/HNN/, roč.14/59, č. 28 (17.7.2018), str. 30 

 

Osmičky našich dejinách 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 29 (24.7.2018), str. 27 

 

Typy na voľný čas – HNK 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 30 (30.7.2018), str. 33 

 

Ako často vidia deti svojich rodičov objímať? 

In: Denník N, roč. 4, č. 157 (15.8.2018), str. 12 

 

Typy pre Vás – HNK 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 33 (21.8.2018), str. 27 

 

HNK v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Vás pozýva na prednášku... 

In: My/HNN, roč. 14/59, č. 37 (18.9.2018), str. 4 

 

Máme pre Vás množstvo tipov na voľný čas – HNK  

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 37 (18.9.2018), str. 11 
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HNK v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Vás pozýva na besedu... 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 38 (25.9. – 1.10.2018), str. 29 

 

Typy na tento týždeň – HNK 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 39 (2.10.2018), str. 20 

 

Ako Manchester s Bayernom... 

In: Sme, roč. 26, č. 229 (5.10.2018), str. IV. špeciálna príloha – magazín o knihách 

 

Typy na tento týždeň – HNK: Osmičky v našich dejinách 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 40 (9.10.2018), str. 10 

 

Maskáčové príbehy opisujú vojenskú službu... 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 41 (16.10.2018), str. 4 

 

Typy na tento týždeň – Výstava v priestoroch HNK 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 43 (31.10.2018), str. 13 

 

Typy na tento týždeň – HNK 

In: My/HNN/, roč. 14/59, č. 45 (13.11.2018), str. 13 
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3.5 Metodická a prieskumná 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. 2018 : 

 5 metodických usmernení ohľadom štatistických výkazov a projektov podávaných do 

FPU, 

 2  metodické návštevy Obecnej knižnice vo Veľkej Čause. 

 

3.6 Automatizácia knižnično – informačnej činnosti 

Od 1.12.2018 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi prešla na nový knižnično – 

informačný systém TRITIUS. Koniec roka 2018 sa niesol v duchu zoznamovania so 

systémom , odstraňovania   nedostatkov a opráv jednotlivých častí nového knižnično – 

informačného systému, ktoré sme si preniesli aj do nového roka. Náš IT technik celý rok 

zabezpečoval plynulý chod výpočtovej techniky na všetkých pracoviskách knižnice. 

 

3.7 Kultúrno – výchovné podujatia (ďalej KVP) 

Počet uskutočnených podujatí   395 

Výchovno – vzdelávacie podujatia   383, v tom 87 – informačné výchovy 

Kultúrno – spoločenské podujatia      12 

 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2019 

Stav 

k 31.12.2018 

Porovnanie 

2017/2018 

Plán roku 

2018 

Plnenie 

plánu v % 

Počet 
podujatí 

413 395 -18 370 106,76 

Účastníci 
podujatí 

9 105 8 827 -278 8 500 103,85 

Tabuľka 11 Porovnanie počtu podujatí a účastníkov za rok 2017 a rok 2018, vrátane percentuálneho plánu 
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Veková skupina Podujatia Návštevníci 

Deti a mládež do 15 rokov 299 5 885 

Dospelí 96 2 942 

Spolu 395 8 827 

Tabuľka 12 Počet podujatí podľa kategórií 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2017 

Stav 

k 31.12.2018 

Porovnanie 

2017/2018 

Podujatia celkom 413 395 -18 

z toho pre deti a mládež 
do 15 rokov 

330 299 -31 

Tabuľka 13 Porovnanie KVP za rok 2017 a rok 2018 

Aj keď nám tabuľka ukazuje mierny pokles oproti sledovanému obdobiu (2017), plán sa plní 

na 100 %. 

 

 

Graf 6 Porovnanie počtu podujatí za roky 2017 a 2018 

Pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ sme pripravili 87 informačných výchov.  

0 100 200 300 400 500 

Podujatia celkom 

z toho pre deti a mládež do 15 rokov 

Podujatia celkom z toho pre deti a mládež do 15 rokov 

Rok 2018 395 299 

Rok 2017 413 330 

Porovnanie počtu podujatí 
roky 2017 a 2018 
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V podmienkach HNK sú tieto čísla úspechom. Všetky aktivity smerovali hlavne na 

propagáciu pôvodnej slovenskej krásnej a odbornej literatúry pre deti a mládež, pre študentov 

odborných učilíšť, SŠ, gymnázia a dospelých.  

Zamerali sme sa na zoznamovanie verejnosti so slovenskými, ale i českými autormi 

prostredníctvom besied, interaktívnych stretnutí, prezentácií kníh, literárno-dramatických 

dopoludní, súťaží, výstav a tvorivých dielní. Pripomínaním si významných výročí a udalostí, 

priblíženie si regionálnych osobností literárneho a kultúrneho života a prezentácií ich diel.  

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

oblasti informačnej výchovy a čitateľskej a literárnej gramotnosti našich používateľov i 

širokej verejnosti. 

Organizovanie vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí je jedna z dôležitých 

činností HNK. Ústretovosť pre komunity v meste sa stretli s porozumením a aj keď niektoré 

ukazovatele zaznamenali mierny pokles, neprestávame zvyšovať kvalitu našich podujatí. 

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

úloha v dnešnom svete, v tejto uponáhľanej a pretechnizovanej dobe, plnej stresu a absencie 

času.  

V HNK sme pokračovali aj v tradičných a cyklických podujatiach, ktoré v minulosti 

mali úspech a aj záujem zo strany návštevníkov a používateľov knižnice. Zapájali sme sa do 

celoslovenských ako i medzinárodných podujatí.  

V rámci podujatí s regionálnou tematikou pamätáme na udržateľnosť projektu 

Regionálne cennosti. 

 

Kultúrno – výchovné podujatia sme si v pláne na rok 2018 rozdelili podľa mesiacov 

v roku. Vo vyhodnotení za rok 2018 spomenieme iba niektoré z uskutočnených podujatí. 

 

Január 
 

V januári sme vyhlásili už 15. ročník literárnej súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka. 

Súťaž bola vyhlásená nielen na počesť nášho kolegu, básnika a publicistu, ale bola venovaná 

aj 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky s podnázvom Slovensko moje. Bola určená 

nielen deťom a mládeži , ale všetkým vekovým kategóriám.  

Od januára do konca školského roka sme pre najmenších pripravili bezplatný zápis do našej 

knižnice. Pre najmenších z MŠ a prvého ročníka ZŠ.  
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Websterovci – naša regionálna 

spisovateľka Vanda Rozenbergová 

zavítala medzi naše deti a pripravila 

prezentáciu svojej knihy, deti boli 

nadšené a prezentácia mala veľký 

úspech.  

Čo je to láska ? – beseda o víle Agapé a 

21 rozprávkach, z ktorých každá je o 

inej podobe lásky, podujatie bolo určené 

pre MŠ.  

Analfabeta Negramotná – nezabúdali 

sme ani na informačné výchovy a 

pasovačky už od januára, pre žiakov ZŠ.  

Meduškina bylinková lekáreň – o liečení bylinkami, hlavne v zime tak to bolo super 

zážitkové čítanie, ku ktorému detičky potrebovali aj dobrý čuch, lebo sa nielen čítalo, ale aj 

varilo a ovoniavalo. Podujatie pre deti MŠ a ZŠ. 

 

Február 

 

Fašiangové časy – karneval nielen literárnych masiek, zábavné dopoludnie plné hier a súťaží 

pre MŠ a ZŠ – prehliadka masiek vyrobených aj v knižnici a vyhodnotenie najlepších 

prezentácií masiek ( no odmenili sme všetkých , veď ako ináč).  

Sila lásky – Valentín – tak toto podujatie má u nás už dlhú tradíciu a teší sa záujmu nielen 

deti a mládeže, ale i našich zdravotne postihnutých z Praktickej školy. Čítanie poézie, prózy, 

hádanky, kvízy, pantomímy, tvorivých dielní – výroba darčeka z lásky.  

Snehuliakove šašoviny – zábavné dopoludnie „ Vietor bielu duchnu pára, do detí však 

nezapára“- samozrejme plus tvorivé dielne pre detičky z MŠ.  

Po hrôzach noci svitá deň- mrazivé zážitkové čítanie s tematikou Holokaustu pre žiakov 8. 

ročníkov ZŠ- toto podujatie sa uskutočňuje na základe požiadaviek pedagógov ZŠ. Je to 

projekt z roku 2017, ktorý sa stretol s veľkou odozvou a realizuje sa stále. 

 

 

 

Obrázok 1 Websterovci so spisovateľkou Vandou 

Rozenbergovou 
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Marec 

 

Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 – projekt, ktorý sme si podali minulý rok a 

bol nám schválený. V tomto projekte sme sa zamerali na veľmi dôležité výročia a udalosti v 

roku 2018 a počas celého roka budeme našim návštevníkom pripravovať zaujímavé podujatia, 

výstavy, súťaže a stretnutia s významnými osobnosťami.  

Besedy sa niesli pod názvom Hádaj kto príde na besedu?, alebo Zaži knihu s autorom. 

Zavítali k nám spisovatelia ako Kristína Baluchová, Antónie Krzemieňová, Lenka 

Gahérová, Lucia Benková, Anna Gurtlerová a iní.  

Aj naše mesto Prievidza je v SR – k nám zavítala historička Mgr. Barbora Matáková, ktorá 

obohatila vedomosti študentov SŠ o 

históriu nášho mesta, zaujímavým 

rozprávaním a prezentáciou dobových 

fotografií.  

Osmičky v našich dejinách – pre širokú 

verejnosť sme pripravili výstavu 

k výročiam, a to k 100. výročiu vzniku 

ČSR, 50. výročiu obrodného procesu v 

roku 1968 a k 25. výročiu vzniku SR. 

Výstava potrvá do konca roka 2018.  

HNK sa v marci zapojila aj do projektu, 

ktorý vyhlásila Raiffeisen Banka v 

každom meste svojho pôsobenia. Chceli sme získať nejaké financie na doplnenie nášho KF. 

Bohužiaľ sme nezískali dostatočný počet hlasov. Ale ako sa hovorí – Keď nehráš nevyhráš. 

Aj pokus sa ráta.  

Týždeň slovenských knižníc – celá škála podujatí a stretnutí so spisovateľmi od 5.3 do 

9.3.2018. Túto celoslovenskú aktivitu sme prepojili s našim projektom Literárna Prievidza a 

naši pozvaní spisovatelia sa radi zúčastnili aj tohto týždňa a neostalo to pri jednej besede či 

prezentácií. Propagovali sme čítanie, knižnicu, aj nových regionálnych autorov, napr. Lucku 

Benkovú. Ako býva dobrým zvykom počas týždňa slovenských knižníc u nás prebiehali aj 

slávnostné pasovačky prváčikov.  

Obrázok 2 Osmičky v našich dejinách. 
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Hodina Zeme – Slovensko – aj v tomto roku sa HNK zapojila do už 11. ročníka tejto aktivity 

– celoslovenskej kampane určenej na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti klimatických 

zmien.  

Poznaj svoju vlasť – vedomostná súťaž venovaná 25. výročiu vzniku SR – študenti SŠ si 

porovnávali svoje vedomosti o našej krajine. Nuž máme čo doháňať. Niekedy toho vieme 

viacej o cudzích štátoch ako o Slovensku. V tejto súťaži budeme pokračovať podľa záujmu 

pedagógov do konca roka 2018.  

Hodina literatúry – aj tento rok sme pokračovali v podujatiach pre deti a mládež a pokúšali 

sme sa spestriť obyčajnú hodinu literatúry u nás v knižnici. Iné prostredie ako v škole dalo 

podnet k uvoľneniu sa a väčšej aktivite prítomných žiakov. Určite v tomto podujatí budeme 

pokračovať.  

Noc s H.CH. Andersenom – nemôžeme obísť takéto skvelé medzinárodné podujatie akým je 

Noc v knižnici – venovali sme ju nášmu Slovensku a 15. ročník bol vydarený a úspešný. 

Vďaka našim deťom, hosťom, spisovateľom, pani primátorke, profesionálnym hasičom, pani 

riaditeľke a skvelým knihovníčkam. Športovali sme, čítali, hľadali poklad a veľa iných 

dobrodružstiev.  

Skúsme odkryť tajomstvá spolu – beseda so zaujímavým spisovateľom literatúry faktu 

Milanom Zachom Kučerom, hosťom z ČR.  

S úsmevom je svet krajší – ďalšia skvelá beseda s objavenou novou regionálnou spisovateľkou 

pre deti a mládež Luciou Benkovou, ktorá prišla k nám predstaviť svoju tvorbu a mala veľký 

úspech u svojich malých čitateľov. 

Apríl 

 

Deň ľudovej rozprávky – 

celoslovenské podujatie venované 

deťom, zavítali k nám deti nielen zo ZŠ 

z Prievidze, ale aj regiónu. Podujatia 

boli venované výročiam Pavla 

Dobšinského.  

Les ukrytý v knihe – opäť sme sa 

zapojili do celoslovenského projektu. 

Zavítala k nám naša známa lesná 

pedagogička Ing. Petra Jankejová, 

Obrázok 3  Les ukrytý v knihe. 
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ktorá profesionálne a odborne prezentovala potrebu ochrany lesa – prírody- Zeme. Podujatia 

pre deti a mládež do 15 rokov, plné súťaži, hier, hádaniek a sadenia v našom malom lesíku 

okolo knižnice.  

Dopravné rozprávky – séria krátkych rozprávok určených deťom v predškolskom veku a 

mladším žiakom ZŠ. Hravou formou sme priniesli dôležité informácie o správaní sa na 

chodníkoch a cestách. Po hrách a súťažiach boli deti odmenené krásnymi knihami, ktoré 

sme získali od sponzora Lidl. (Ako Kamilko stretol Emilka- dopravná výchova). 

Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná Zem – vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti a 

mládež do 15 rokov, venovaná 25. výročiu vzniku SR.  

Šikana – špeciálna hodina Kruh – ďalší projekt, ktorý bol podporený Fondom na podporu 

umenia. S podujatiami tohto projektu sme začali už v apríli. Za siedmimi wifinami – 

kyberšikana – jedna z aktivít projektu o šikane – lektorka Mgr. Eva Bartová priblížila 

žiakom ZŠ problematiku šikany, zodpovedala otázky, poradila a podala pomocnú ruku.  

Johny Peťko – beseda so spisovateľom, autentická spoveď alkoholika, prezentácia knihy 

Démon chlast, životný príbeh bez pozlátka, mrazivé udalosti, voľná beseda a autogramiáda 

pre verejnosť  

Ako chrániš svoju domovinu – dve stretnutia s ochrancom prírody a krajiny Marekom 

Měrkom – úžasné stretnutia s úžasným človekom. Deti vtiahol do svojho rozprávania a 

podfarbil to perfektnou prezentáciou o ochrane našej prírody a zvieratkách žijúcich v našom 

priamom okolí. 

 

Máj 
 

Ďakujem mama – Usmiata je každý deň, z lásky jej kvet prinesiem- sviatok matiek 

nemôžeme obísť, nakoľko sa na podujatie tešia všetky deti, nielen tí zdraví. Nádherné slová, 

básne a hlavne tvorivé dielne, kde vyrábame celé dni darčeky pre mamičky, staré mamky a 

tety-mamy. Podujatia pre MŠ, ZŠ, sociálne centrá a Praktickú školu.  

Tŕne šikanovania – pokračovanie projektu o šikane – naše pozvanie prijal spisovateľ 

Roman Brat, ktorý napísal veľa kníh pre deti a mládež a vo svojich knihách neobišiel tému 

šikany medzi deťmi na ZŠ. Príjemné posedenie a rozprávanie nielen o príjemných veciach.  

Western – na požiadanie pedagógov ZŠ sme sa radi vrátili k literatúre, ktorá už nebola tak na 

výslní o to radšej sme sa preniesli do dobrodružstiev „ Divokého západu“ a priblížili sme 

žiakom históriu Kanady, Aljašky, Mexika 19. storočia. Nezaobišlo sa to bez kostýmov a 

dramatizácie príbehov o indiánoch. Podujatie pre druhý stupeň ZŠ.  
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Slnko, dážď a vietor -Láska k prírode – 

podujatie pre MŠ – nielen rozprávanie o 

slnku, daždi a vetre, ktorí nám pomáhajú 

prežiť a ktorí vytvorili život na Zemi. Ako 

nám zo semienka s pomocou tepla, vody a 

vzduchu vyrastie rastlinka- tvorivé dielne 

sadenie s najmenšími.  

Trieda bez šikanovania – beseda so 

spisovateľkou Miroslavou Varačkovou, 

tento krát cez projekt o šikane sme sa 

stretli so študentami SŠ a gymnázia. 

Autorka, ktorá sa tiež vo svojich dielach nevyhla problémom šikany na stredných školách a 

jej krutým následkom. Beseda mala veľmi pozitívny ohlas. S touto témou k nám zavítala aj 

pani lektorka PaeDr. Katarína Hollá PhD.  

Mám básničku na jazýčku – 13. ročník nášho cyklického podujatia, prezentácia poézie a 

prózy deťmi MŠ z mesta Prievidza. Opäť skvelé podujatie, na ktoré sa každý rok tešíme. 

Tento rok sme boli milo prekvapení, keď sa zapojilo až 11 MŠ a prišli až so 17 detičkami. 

(Porota to mala ťažké- ale žiadne dieťatko neodišlo bez odmeny a diplomu). 

 

Jún 

 

MDD – a naša skvelá Gabika Futová – práve na MDD 1.6. zavítala k nám pani Gabika. 

Veľmi sme sa na ňu tešili nielen my, ale hlavne deti. Veď je to jedna z naj spisovateliek 

Slovenska pre deti a mládež, nie je vari žiadne dieťa na Slovensku, ktoré by ju nepoznalo a 

neprečítalo jej knihy. Boli sme nesmierne radi tejto návšteve- naše Divadielko praskalo vo 

švíkoch.  

Celé Slovensko číta deťom – od 4.6. – 8.6. 2018 sa naša HNK opäť zapojila do 

celoslovenského podujatia pod heslom Poď budem ti čítať. Čítajme deťom 20 minút denne 

a my sme čítali deťom s našimi hosťami. Spisovateľka Vanda Rozenbergová, predsedníčka 

odboru kultúry v našom meste pani Elza Dadíková, krajský riaditeľ Hasičského a záchraného 

zboru z Trenčína Igor Šenitko, naša pani riaditeľka, študenti gymnázia a študenti SŠ. Toto 

podujatie sa nieslo v duchu Vyšehradskej štvorky a my sme to poňali štvorjazyčne – česko- 

maďarsko - poľsko- slovensky. V ústrety nám vyšiel aj Poľský inštitút v Bratislave, ktorý nám 

Obrázok 4 Beseda s lektorom - šikana na školách. 
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načítal príbeh z knihy od H. Sienkiewicsa Púšťou a pralesom a tak sme mohli našim deťom 

umožniť započúvať sa do jazyka našich severných susedov. Jeden z hostí nám zase prečítal 

rozprávkový príbeh v maďarskom jazyku a českom jazyku. Toto spestrenie podujatia sa 

deťom veľmi páčilo.  

Literárna jar Ondreja Čiliaka – vyhodnotenie literárnej súťaže, do ktorej sa zapojilo až 77 

„Spisovateľov“ s vyše 200 prácami. Prišli k nám práce nielen z nášho regiónu, ale aj z 

Bratislavy, Horehronia, Kysúc, či Starej Ľubovne atď. Vyhodnotených bolo vyše 20.  

Maratón čítania čítajme si – zapojili sme sa aj do tohto podujatia a čítali smer celé 

dopoludnie, zapojilo sa do 100 detí a mládeže dve triedy ZŠ a dve triedy SŠ.  

Čítajme si spolu – celoročná súťaž našej HNK, triedy ZŠ sa opäť zapojili do už 17. 

ročníka súťaže. Táto súťaž je od začiatku školského roka po koniec školského roka v júni. 

Kritéria tejto súťaže sú v návštevnosti knižnice, požičiavaní si literatúry, zúčastňovanie sa 

podujatí organizovaných našou knižnicou, pomoc pri aktivitách knižnice a podobne. Tento 

rok vavrín víťazstva získala 4. trieda Piaristickej ZŠ pod vedením pani učiteľky 

Kohútovej. Žiaci okrem diplomu, dostali aj pekné knižné a vecné darčeky vďaka našim 

sponzorom. 

 

Júl – August 

 

Leto v knižnici 2018 – pre deti sme pripravili prázdniny plné relaxu a oddychu, počas nich 

mohli deti zažiť každý deň nové dobrodružstvo. Denné tábory plné zábavy a nových zážitkov. 

 

September 

 

Milí škôlkari – HNK v Prievidzi pozvala škôlkarov – jednotlivcov i kolektívy, do svojej 

„komnaty“ úseku práce pre deti a mládež. V sprievode rodiča, staršieho súrodenca či pani 

učiteľky mali možnosť od 17. septembra do 30. septembra 2018 získať bezplatný čitateľský 

preukaz. 

Najkrajšia vianočná rozprávka – HNK v Prievidzi vyhlásila literárnu súťaž pre deti 

a mládež do 15 rokov na tému Moje Vianoce – moje sny. Na podporu celoslovenského 

projektu Celé Slovensko číta deťom. 
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Nové spoločenské hry – HNK v Prievidzi zaradila do svojho fondu nové hry darované 

spoločnosťou ALBI s.r.o. Pre deti je to oživenie a vynikajúci – zábavný spoločník pre 

získavanie nových poznatkov zo sveta zaujímavostí. 

August 68 – Profily a iskierky vzdoru – Alexander Dubček – beseda s prednáškou 

a prezentáciou s našim 

priateľom knižnice 

Doc. PhDr. Ivanom 

Mrvom, CSc. – 

o historickom dianí 

v Československu 

počas augusta 68, 

o náladách v radoch 

obyvateľov, aj 

postojov Alexandra 

Dubčeka k vzniknutej 

situácií. 

Október 

 

Ladislav Bielik – čierne dni -  pocta 

fotoreportérovi – Aj fotografie majú svoje 

príbehy –okolnosti za akých vznikli,  či 

osudy ľudí, ktorí ich zvečnili – HNK 

v Prievidzi sa podarilo pozvať syna 

Ladislava Bielika – Petra Bielika – 

moderátora televíznej stanice TA3 na 

besedu pre študentov gymnázia a SŠ 

a širokú verejnosť. 

Nakoľko fotografie nemohli byť vystavené 

v našich priestoroch, a tak sme v spolupráci s ART point Kino Baník uskutočnili výstavu 

v ich vhodných priestoroch. A tak sa našej verejnosti dostalo nielen spomienkového stretnutia 

so synom Ladislava Bielika, ale aj otvorenia výstavy s Petrom Bielikom. 

 

 

Obrázok 5 Beseda - August 68. 

Obrázok 6  Spomienka na Ladislava Bielika. 
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November 

 

Sofia a tekvička  - beseda o nevšednom priateľstve malého dievčatka a neživej veci – 

zelenine – malej tekvičky. Niekto má bábiku, niekto vláčik, Sofia malú tekvičku Betku. Dá sa 

priateliť s niekým, kto vyzerá úplne inak? A ako jeho odlišnosť zoberú ostatní? Podujatie 

určené pre deti MŠ a ZŠ. 

Operácia orech a iné dedkoviny – nemôžeme sa iba vzdelávať a plniť si povinnosti, týmto 

podujatím sme ukázali deťom aké zábavné je čítanie. Čítali sme, čítali a chichotali sme sa 

jedna radosť. Podujatie pre žiakov ZŠ. 

Nezabudnuteľné príbehy – naša regionálna autorka Lenka Gaéerová nás poctila svojou 

návštevou a priblížila žiakom tretích ročníkov knihu plnú super príbehov Tri Dé z tretej Dé. 

Magdalénka a psík z knižnice – nedá sa obísť rozpracovanie krásnej knihy o dievčatku, 

ktoré nerado čítalo, pretože písmenká a slová jej nedávali zmysel. Všetko sa zmenilo, keď 

mala svojho poslucháča, a kde sa s ním zoznámila? Nuž v knižnici – priateľkou 

a poslucháčkou sa jej stala sučka Vločka. 

Michaela Ella Hajduková – na požiadanie pedagógov zo Strednej školy obchodu a služieb 

Kalinčiaka, sme oslovili slovenskú spisovateľku románov pre mládež a dospelých. Pani 

Michaela pozvanie prijala a prišla až z ďalekých Košíc. Veľmi si to vážime. Stretnutie bolo 

skvelé a motivujúce. 

Knižné hody – HNK v Prievidzi opäť, ako predchádzajúce roky uskutočnila veľký projekt na 

podporu alternatívnej a intelektuálnej scény v regióne. Posilňovanie komunitného cítenia je 

v našej práci veľmi potrebné, Ilustrovali 

sme, tvorili sme, zabávali sme sa, čítali 

sme na radnici, učili sme sa kresliť, 

besedovali sme so spisovateľmi, SZZP, 

dospelí i seniori z Klubov dôchodcov. 

Knižné hody prebiehali jeden celý deň. 

Nájdeš ma vo verši – november sme 

ukončili spomienkovým večerom plným 

poézie venovaný básnikovi všedného 

i sviatočného dňa Ondrejovi Čiliakovi. 

Dámy z OZ ARS PRO FEMINA nám 

Obrázok 7 Knižné hody 2018. 
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podujatie ozvláštnili prednesom tvorby Ondreja Čiliaka. Podujatie pre širokú verejnosť 

a priateľov poézie. 

 

December 

 

Celé Slovensko číta deťom: „ADVENTNÉ ČÍTANIE“ od 3.12.2018 – 21.12.2018 

Termín čítaní v decembri nebol zúžený len na čas okolo Mikuláša, ale čítania, zamerané na 

rodinné väzby a prepojenia prebiehali počas celého adventného času. A to nielen z návštev 

vzácnych hostí a Mikuláša, ktorý aj tento rok zavíta do našej knižnice. Celá knižnica sa 

rozžiarila vianočnou výzdobou, úsmevom pracovníkov knižnice a prenášalo sa to aj na našich 

návštevníkov .Samozrejme Mikuláš nezabudol na darčeky pre deti. 

Kto čítal? – spisovateľka Kristína Baluchová, ktorá k nám zavítala až z Bratislavy a hoci 

má malú dcérku uskutočnila až dve čítania. Veľmi si to vážime. Druhým vzácnym hosťom 

bola spisovateľka Lenka Gahérová, ktorá nám čítala zo svojej novej knihy Mášenka a Lili. 

Tretím vzácnym hosťom 

bola spisovateľka Vanda 

Rozenbergová, ktorá 

nám nielen čítala 

z víťazných prác našej  

literárnej súťaže, ale 

pripravila aj predvianočné 

tvorivé dielne – výrobu 

malých betlehemov – 

podujatie pre zdravotne 

postihnuté deti. 

Pre koľko detí a v akom veku? – od 3 rokov do 18 rokov a zúčastnilo sa 240 detí z MŠ, ZŠ 

a OU Kalinčaka /zdravotne znevýhodnení/. Boli to deti nielen z mesta Prievidza, ale aj 

z regiónu, ako napríklad deti zo ZŠ Nitrianske Rudno. 

Vôňa Vianoc – najkrajšie sviatky v roku, vianočné zvyky, tradície a pekné vianočné príbehy 

sme priblížili deťom MŠ a ZŠ – počas celého decembra. 

 

Obrázok 8 Celé Slovensko číta deťom. 
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3.8 Propagácia, spolupráca 

Okrem podujatí, ktoré uskutočnila HNK, sme počas roku 2018 propagovali aktivity 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a všetky súťaže a podujatia pre Krajskú organizáciu 

cestovného ruchu v Trenčíne.  

Všetky vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, v 

záujme získavania ďalších potencionálnych používateľov knižnice. 

 Pri organizovaní sme spolupracovali so všetkými typmi školských a mimoškolských 

zariadení, s mestskými orgánmi a organizáciami, napr.: s Miestnym odborom Matice 

slovenskej v Prievidzi (ďalej MO MS), SZZP, s Centrom sociálnej pomoci Humanita v 

Prievidzi, s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi a inými.  

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

bibliografické letáky.  

HNK na propagáciu svojej činnosti využíva vytvorenú stránku na sociálnej sieti Facebook, 

vlastnú internetovú stránku www.hnkpd.sk , portál Infolib (www.infolib.sk ) – internetový 

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

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

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

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás sponzorovali, propagovali, darovali knihy – 

spisovatelia, jednotlivci a organizácie:  

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc,  

 Slovenská asociácia knižníc,  

 Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi,  

 MEDEX Slovakia – perníková výroba,  

 Prievidzdské pekárne a cukrárne, s.r.o. Prievidza,  

 Vydavateľstvo Slovart,  

 I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Pečivárne Sereď,  

 Lidl Slovenská republika, v. o. s.,  

 Fax Copy, a.s.,  

 BOZPO, s.r.o. a iní. 
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Darované knihy 

Autor Počet 

kníh 

Autor Počet 

kníh 

Baluchová Kristína 2 ALBI, s.r.o. 22 

Benková Lucia 2 Centrum VTI SR 5 

Gáherová Lenka  2 Časopis Profit 1 

Geschwandtner Martin 1 Inštitút pre výskum práce a rodiny 2 

Grušpier Imrich 1 K-2000, o.z. (2% z daní) 35 

Havranová Ivana 2 Kancelária NR SR 2 

Hnát Andrej 1 Knižnica pre slabozrakých 

a nevidiacich Levoča 
1 

Hoffmanová Veronika 1 Lid Slovenská republika, 

v.o.sL.K.Permanent. 
40 

Hollá Katarína 20 L.K.Permanent 1 

Hrčková Andrea 1 Mesto Handlová 1 

Kališ Milan 2 MO MS Prievidza 10 

Kenda Milan 2 Prosche Slovakia, s.r.o. 1 

Kvašňovský Jozef 2 Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 

Kuchtová Jaroslava 6 Trenčiansky samosprávny kraj 3 

Medúz Milan 1 Univerzita Komenkého, 

Pedagogická fakuta 
1 

Mrva Ivan 1 Slovenská advokátska komora 2 

Peťko Ján 1 Vydavateľstvo PRO 13 

Revajová Toňa (Slovart) 1   

Tabuľka 14 Počet darovaných kníh k 31.12.2018 

Všetky 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 2018 a Špeciálna hodina KRUH 

(šikanovanie na školách), by sme nemohli uskutočniť bez finančnej podpory hlavného 

partnera projektov Fondu na podporu umenia.  

Všetkým našim priaznivcom, sponzorom, ďakujeme za ich podporu! 
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3.9 Ostatné 

Podarilo sa nám 

V rámci obnovy softvérového vybavenia sme v roku 2018 zakúpili päť software Office 

Profesional Plus do počítačov umiestnených na pracovisku na Košovskej ceste, v úseku práce 

s deťmi a mládežou - 2, koordinátorke KIS a do notebooku .  

Vymenili sme 27 kusov žalúzií v priestoroch na Záhradníckej ulici, kde sme vymenili a aj 15 

stropných svietidiel. Zakúpili sme 5 ks regálov, ktoré zmodernizovali naše oddelenie 

spracovania fondov. A dokúpili sme 2 ks regálov do úseku Región, ktoré doplnili celkový 

počet regálov, ktoré sme zabezpečili ešte v roku 2017. Ešte sa nám podarilo zmodernizovať 

miestnosť IT technika a koordinátora KIS zakúpením novej tlačiarne a nového väčšieho 

monitora k počítaču. 

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 jeho presťahovaním do priestorov Obchodnej akadémie v 

Prievidzi, ktoré sa nachádza na opačnom konci mesta. 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 bude vyhľadávaná.  

Vedenie HNK neustále bojuje za väčšie priestory pre svoje pracoviská tak, aby sme mohli 

ponúknuť čitateľom a návštevníkom adekvátne priestory, a aby knihovníci mali kam ukladať 

literatúru bez vyraďovania momentálne nie veľmi požičiavanej literatúry s možnosťou jej 

uloženia v depozitných skladoch.  

Sme na hranici priestorových možností.  

Mrzí nás, že nám neboli schválené požadované finančné prostriedky na opravu vstupného 

schodiska na Záhradníckej ulici. Schodisko je pôvodné, z roku 1985, je rozbité, na 

niektorých miestach sa vydúva, na iných klesá, odlupujú sa dlaždice. Z hľadiska bezpečnosti 

je nebezpečné. Niekoľkí naši návštevníci mali na nich úraz.  

Snažíme sa o zmenu organizačného poriadku, organizačnej štruktúry a navýšenie počtu 

prepočítaných úväzkov o 0,4 úväzku. Dúfame, že v novom roku 2019 budeme našim 
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zriaďovateľom pozitívne podporení. Veď nám ide o spoločnú vec. Plnohodnotne pracovať 

a vykonávať svoju prácu pre našich používateľov. 

4. Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12 2018 

 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v roku 2018 hospodárila na základe prideleného 

transferu a vlastných príjmov. Rozpočtové prostriedky boli použité na základné zabezpečenia 

plnenia úloh a zabezpečenia prevádzky organizácie. 

Hlavné ukazovatele 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný  17,2 

z toho:  

 vykonávajúci knihovnícke činnosti    12,1 

 ostatní zamestnanci        5,1 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzické osoby    19 

z toho: 

 vykonávajúci knihovnícke činnosti     13 

 ostatní zamestnanci         6 

 

4.1 Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

 HNK v Prievidzi ako príspevková organizácia TSK je napojená na rozpočet TSK 

transferom, Okrem transferu má aj vlastné príjmy z bežnej činnosti: 

 prímy z vlastnej realizácie: zápisné, služby BIS, rešerše, MVS, MMVS, poplatky za 

upomienky, 

 dotácie z grantov na základe schválených projektov a iné. 

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných potrieb na zabezpečenie činnosti HNK 

v Prievidzi. Všetky sumy sú uvádzané v mene Eur. 

 

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

 

   Pôvodný Úprava  Upravený Poskytnutý Zaúčtovaný 

   rozpočet    +_  rozpočet transfer transfer 

a)Bežný transfer       276 912,00      +1338,00        278 250,00      272 175,00     272 175,00 

c)Kapitál. Transfer        0,00                 0,00                 0,00                0,00                  0,00  

Spolu            276 912,00       1 338,00        278 250,00      272 175,00       272 175,00 
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4.1.1 Príjmy 

Príjmy 27 669,22 € 

222      Nedaňové príjmy 1 642,40 € 

223      Nedaňové príjmy 49 338,70 € 

292     Z dobropisov 1 086,12 € 

292     Iné 2 040,00 € 

292     Vratky (preplatok zo ZP) 1 570,885 € 

311     Tuzemské bežné granty a transfery 100,00 € 

320     Tuzemské kapitálové granty a transfery 0,00 € 

450     Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 11 891,15 € 

Tabuľka 15 Rozpočet príjmov za rok 2018 

4.1.2 Výdavky 

Výdavky 272 175,00 € 

610      Mzdy 158 329,81 € 

620      Poistné 56 273,35 € 

630      Tovary a služby 53 690,13 € 

640      Transfery jednotlivcom a PO 33 881,71 € 

710      Kapitálové výdavky 0,00 € 

Tabuľka 16 Rozpočtované bežné výdavky za rok 2018 

 

Osobné náklady         197 006,72 € 

Mzdové náklady         125 983,65 € 

- mzdy          124 111,65 € 

- dohody             1 872,00 € 

Základné soc. poistenie             56 273,35 € 

Ostatné soc. náklady  (DDS)               333,00 € 

Základné soc. náklady          14 416,72 €  

- tvorba SF             1 743,01 € 

- odchodné             1 440,45 € 

- náhrady DPN             2 271,26 € 

- strava (60% nákladov)           8 962,00 € 
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Stravovanie zamestnancov 

 Náklady na stravu zamestnancov boli 8 962,00 €. Zamestnávateľ poskytol stravné 

poukážky v hodnote 3,40 € so 28.2.2018 bol náklad organizácie 63 % zo sumy t.j. 2,15 €. 

Príspevok zo SF v hodnote 0,40 € na stravnú poukážku, zamestnanec prispieva sumou 0,85 ,€ 

na jednu stravnú poukážku. Pd 1.3.2018 bol náklad organizácie 2,15 € - príspevok zo SF 0,50 

€ a zamestnanec si prispieval 0,75 €. Na základe zmeny výšky stravného od 1.6.2018 

poskytujeme stravné poukážky v hodnote 3,60 €, kde zamestnávateľ prispieva sumou 2,15 € – 

príspevok zo SF 0,50 € a zamestnanec si prispieva sumou 0,95 € na jednu stravnú poukážku.  

 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov     158 329,81€ 

Tarifný plat          124 111,65€ 

Osobné príplatky           15 366,28€ 

Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty)          2 306,28€ 

Odmeny, jubilejné odmeny           16 545,60€ 

 

Zamestnanci 

 priemerný evidenčný stav          19 

 prepočítaný stav                                 17,2 

 stav zamestnancov k 31.12.2018         19 

 priemerná mzda               722,12 € 

 

Dohody o vykonaní práce: 

- boli uzavreté na výkon – technik požiarnej ochrany a na zastupovanie počas PN p. 

Kováčovej Aleny. 

 

631 Cestovné náhrady                  0,00 € 

Cestovné náhrady – tuzemské                 0,00 € 

Cestovné náhrady – zahraničné                 0,00 € 

 

632 Energie, voda a komunikácie        23 509,72 € 

Energie           20 519,48 € 

Vodné, stočné             1 699,95 € 

Poštovné a telekomunikačné služby          1 290,29 € 
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633 Materiál             9 742,92 € 

Výpočtová technika                 97,50 € 

Prevádzkové stroje, prístroje, softvér             189,70 € 

Všeobecný materiál            2 449,26 € 

Knihy              6 977,46 € 

Telekomunikačná technika                29,00 € 

 

634 Dopravné                210,32 € 

Palivo a mazivá,...                    0,00 € 

Servis, údržba, opravy...               210,32 € 

Karty, známky, poplatky                   0,00 € 

 

635 Rutinná a štandardná údržba           2 226,33 € 

Rutinná a štandardná údržba budov,...             693,53 € 

Rutinná a štandardná údržba zariadení,...             793,00 € 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky            793,80 € 

 

636 Nájomné za nájom               400,00 € 

Nájomné za nájom budov, ...               400,00 € 

Nájomné za nájom prevádzkovaných strojov,...                 0,00 € 

 

637 Služby              6 895,83 € 

Školenia, kurzy, semináre,...               380,00 € 

Všeobecné služby             2 424,98 € 

Špeciálne služby                           633,24 € 

Cestovné náhrady                    7,90 € 

Poplatky a odvody                255,82 € 

Štúdie, expertízy, posudky                   0,00 € 

Konkurzy a súťaže                    0,00 € 

Dohody              1 872,00 € 

Dane                          1 321,89 € 
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Dane a poplatky            1 525,49 € 

Daň z nehnuteľností               575,80 € 

Poplatok za odpad               523,13 € 

Koncesionárske poplatky              222,96 € 

Poplatok SOZA                 33,60 € 

Členské               170,00 € 

 

Podrobnejšie členenie výdavkov a príjmov je v prílohách. 

 

Pohľadávky 

K 31.12.2018 boli evidované vo výške 750,00 € ( Ing. Marián Dvorský – Mikroprojekt 

Regionálne cennosti) a HNMPD vo výške 13,30 € preplatok za elektrickú energiu za rok 

2018. 

 

Záväzky           16 487,92 € 

z toho 

 Krátkodobé záväzky        16 487,92 € 

z toho 

 dodávatelia          1 838,18 € 

 krátkodobé záväzky (mzdy, odvody, nezúčt. granty)    14 649,74 € 

 

Sociálny fond 

Počiatočný stav                858,03 € 

Tvorba               1 743,01 € 

 povinný prídel           1 743,01 € 

 úroky                   0,00 € 

Čerpanie              1 803,57 € 

 strava                 1 803,57 € 

Konečný stav                 797,47 € 

Závery z rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2018 bol vo výške - 2 844,09 € 

Poskytnutý bežný transfer bol vo výške 272 175,00 € zúčtovaný (použitý) transfer bol vo 

výške 272 175,00 €. 
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5. Záver 

V roku 2018 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.  

Počas roka 2018 sme pracovali podľa Koncepcie činnosti na rok 2018 a schválených 

merateľných ukazovateľov pre rok 2018. Merateľné ukazovatele sú ukazovateľom činnosti 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.  

Pokles knižničného fondu je aj z dôvodu „očisty“ KF od restov minulosti (viď bod 

3.1). K 30. 6. 2018 sme vyradili o 2 549 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.  

V sledovanom období nastal mierny pokles v ukazovateli výpožičky (viď bod 3.2.1), 

čo pripisujeme nízkemu nákupu novej literatúry.  

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

problém celoslovenský.  

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 mimo čítankovej (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 2018 pripravili 395 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí. Na 

podujatiach sa zúčastnilo 8 827 účastníkov.  

 Aj napriek našej snahe o zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov, je potrebné, aby 

i zriaďovateľ poskytol vis finančných prostriedkov na nákup novej literatúry. Od novej 

literatúry sa odvíjajú ďalšie ukazovatele, ako sú registrovaní používatelia, výpožičky. 

HNK v Prievidzi uskutočňuje podujatia, ktoré sú na vysokej úrovni, nie všetky deti si 

podujatiach prezentované knižky požičajú. Dôvodom je aj nedostatok žiadanej literatúry.

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

čitateľ a udržiavanie si stálych čitateľov je pre nás dôležité.  HNK v Prievidzi poskytuje 
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literatúru, oddych, príjemný a bezpečný priestor na vzájomné stretávanie sa a obohacovanie 

sa. 

Priestorové možnosti našej knižnice sú na hranici únosnosti. Neustále spolu so 

zriaďovateľom hľadáme vhodné priestory pre HNK v Prievidzi – zatiaľ neúspešne. 

Presťahovaním riaditeľstva (riaditeľ, ekonomické činnosti, spracovanie fondov a metodik) 

sa vzdialenosti medzi ostatnými pracoviskami predĺžili. 

 Našou snahou počas roka 2018 bolo pracovať na zvyšovaní úrovne našich 

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

prostredí sa ľudia cítia príjemne a radi sa na tieto miesta vracajú. V tomto duchu budeme 

pokračovať aj v budúcom roku. 

 

Spracovali: 

Ing. Iveta Stanková   zastupujúca riaditeľa HNK v Prievidzi 

Agnesa Šenitková   koordinátor služieb 

Ing. Adriana Langerová  metodik 

Mgr. Vanda Rozenbergová  bibliograf 

Jana Hanková    spracovanie fondov 

Alena Kováčová   ekonóm 
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Prílohy 

 
Príloha 1   Náklady/Výnosy k 31.12.2018 

Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 45 048,67 

501 - Spotreba materiálu 22 890,61 

502 - Spotreba energie 

-  elektrická energia 

-  voda 

-  plyn 

-  tepelná energia 

22 158,06 

8 359,92 

306,39 

2889,60 

10 602,15 

b)  služby 17 161,84 

511 - Opravy a udržiavanie 

-  oprava auta 

-  opravy ostatné 

2 797,63 

46,30 

2 751,33 

512 – Cestovné 545,70 

513 - Náklady na reprezentáciu  147,17 

518 - Ostatné služby   13 671,34 

c)  osobné náklady 230 830,46 

521 - Mzdové náklady  

- dohody  
158 876,45 

1872,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 56 915,44 

525 – Ostatné sociálne poistenie 0,00 

527 - Zákonné sociálne náklady  

- tvorba SF 

- príspevok zamestnávateľa na stravu 

- nemocenské dávky 

- odchodné 

- odstupné 

13 166,57 

1 695,86 

7 684,10 

2 346,16 

1 440,45 

0,00 

d)  dane a poplatky 6 299,90 

532 - Daň z nehnuteľností 575,80 

538 - Ostatné dane a poplatky 5 724,10 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  9 038,52 

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov                                                                                      

9 038,52 

8 052,48 

986,04 

553 - Tvorba ostatných rezerv 350,00 

545 – Ostatné  pokuty  1 500,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 200,00 

f) finančné náklady 166,05 

568 - Ostatné finančné náklady 166,05 

SPOLU: 308 723,44 

  

Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je              - 2 844,09  € 

 

 

 

 

 

Vypracovala :  Kováčová Alena 

V  Prievidzi   :   dňa   26.2.2019 

 

 

Príloha :  Náklady / Výnosy  k 31.12.2018  
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Výnosy 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  10 981,10 

602 - Tržby z predaja služieb 

 

10 981,10 

 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2 656,97 

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

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 

272 175,00 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             
 

8 019,24 

 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

 

10 661,00 

 

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 
 

100,00 

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

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  300,00 

Výnosy spolu: 305 879,35 
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Príloha 2  Merateľné ukazovatele k 31.12.2018 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza 

Merateľné ukazovatele ku dňu 31.12.2018. 
 Skratka Názov položky šablóny Hodnota Text 

1. 
007-P R+2 Počet registrovaných používateľov KIS na rok 2018 - 

plán 

4 100  

  Počet registrovaných používateľov KIS za 1. polrok 2018 

- skutočnosť 
1 906 46,49 % 

  Počet registrovaných používateľov KIS za rok 

2018 - skutočnosť 
4008 97,79 % 

2. 009+P R-1 Počet návštevníkov knižnice na rok 2018 - plán 55 000  

  Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2018 - 

skutočnosť 
31 186 56,70 % 

 

010-5 R-1 

Počet návštevníkov knižnice za rok 2018 - 

skutočnosť 
56 982 103,60 % 

     

3. 011-P R Počet jednotiek knižničného fondu na rok 2018 - plán 86000  

  Počet jednotiek knižničného fondu na 1. polrok 

2018 – skutočnosť 
85 506 99,43 % 

  Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2018 – 

skutočnosť 
83 218 96,77 % 

4. 
021-P R+2 Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 

rok 2018 plán 
370  

  Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 1. 

polrok - skutočnosť 
235 63,51 % 

  Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za  rok 

2018 - skutočnosť 
395 106,75 % 

5. 
024-5 R-1 Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných 

knižnicou za rok 2018 - plán 
8 500  

  Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných 

knižnicou za 1. polrok 2018 - skutočnosť 
5 290 62,23 % 

  Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných 

knižnicou za rok 2018 - skutočnosť 
8 827 103,85 % 

 

V bode 1. – Počet registrovaných používateľov KIS na rok 2018 - skutočnosť– merateľný 

ukazovateľ nebol naplnený v plánovej výške z dôvodu  demografického vývoja obyvateľstva 

mesta Prievidza, klesajúci počet registrovaných používateľov. Ďalším dôvodom je aj 

existencia dvoch verejných knižníc na území mesta Prievidza. 

V bode 3. – Počet jednotiek knižničného fondu na rok 2018 – skutočnosť – merateľný 

ukazovateľ nebol naplnený v plánovanej výške z dôvodu vyraďovania KJ, ktoré pozostávajú 

z minulosti. Predpokladáme, že tento rok už bude knižničný fond očistený z restov minulosti. 
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Príloha 3 Tabuľka základných štatistických ukazovateľov za rok 2018 

KNIŽNIČNÝ  FOND POUŹÍAVTELIA 

KJ spolu 83 218 Aktívny používatelia 4 008 

Knihy a zviaz. periodiká 82 878 z  toho do 15 rokov 1 419 

Špeciálne dokumenty    

AVD 306 Počet obyvateľov  

Náučná pre dospelých 40 036 návštevníci 26 982 

Beletria pre dospelých 22 790 Virtuálni používatelia 14 392 

Náučná pre deti 4 789 ĎALŠIE  ČINNOSTI  

Beletria pre deti 15 603 KVČ 395 

Počet titulov periodík 109 Z toho informačná výchova 87 

Z toho zahraničné 18 Metodické návštevy 2 

Počet exempl. periodík 114 Odborné kurzy, porady 0 

Prírastok KJ spolu 1 487 Edičná činnosť 0 

Kúpou 943 INFORMAČNÉ  TECHNOLÓGIE  

Povinným výtlačkom 0 Počet osobných PC 26 

Darom 534 z  toho verejnosť 8 

Výmenou 0 www/-stránka knižnice áno 

Náhrada 10 Pripojenie Wifi v knižnici áno 

 Z nákupu AVD 6 Elektr. katalóg na internete áno 

 Elektronické dok. 0 Vzdialený prístup k licenčnej EIZ áno 

Úbytky KJ 6 324 Počet vstupov do el. katalógu 21 365 

KJ vo voľnom výbere 83 218 Počet databáz vytvor. knižnicou 0 

KJ sprac. automaticky 83 218 Počet sprístup. licenc. EIZ  1 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  Počet vyhľadávaní v EIZ 15 

Výpožičky spolu 173 588 Počet stiahnutých el. dokumentov 27 

Náučná pre dospelých 49 227 Počet zodp. dopytov v refer. služ. 3 043 

Beletria pre dospelých 48 186  

 Náučná pre deti 8 844 

Beletria pre deti 23 789 

Výpožičky periodík 43 542 

Špeciálne dokumenty 2 588 

                   z toho AVD 123 

                   elektronické dokumenty 246 

                   iné špeciálne dokumenty 2 249 

Prezenčné výpožičky 40 463 

MVS iným knižniciam 4 

MVS z iných knižníc 63 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 3 

Počet bibliografií 31 

Počet rešerší 46 

Počet študovní 0 

Počet študijných miest 62 

Plocha v m
2 

1 040 

Z toho pre používateľov m
2
 770 

Hodiny/týždeň 52 

 


