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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 územné celky okresov 

Prievidza a Partizánske a tiež plní funkciu mestskej verejnej knižnice pre mesto Prievidza. 

 Poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským 

knižniciam, školským knižniciam, špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom v regiónoch 

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 2019 riadila Koncepciou rozvoja Hornonitrianskej knižnice 

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

Organizačného poriadku, Pracovného poriadku,  Etického kódexu zamestnanca, Knižničného 

a výpožičného poriadku a iných. 

 HNK pracovala tak, by 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 2019, boli zohľadnené 

a podporované 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. 

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

platných predpisov. 

 HNK aj v roku 2019 zabezpečovala úlohy v oblasti BOZP, PO a CO. 

 Pri riešení pracovných otázok vedenie HNK spolupracovalo s odborovou organizáciou 

v zmysle Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy HNK. 

 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. 

 Hlavné úlohy činnosti HNK, a teda aj riadenia v roku 2019, zohľadňovali a podporovali 

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

Priority 

 Aj v roku 2019 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 pre 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. 

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

2019. Podali sme 9 projektov, z ktorých bolo podporených 8. 

 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 2019 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, Nestlé Slovensko Prievidza 

a samozrejme so všetkými školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne, ktorú 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. 

 Aj z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti štatutára nie je doriešený nový organizačný 

poriadok a organizačná štruktúra, kde je zohľadnené navýšenie prepočítaného stavu zamestnancov 

zo súčasných (určených zriaďovateľom) 17,2 na 17,7 prepočítaných úväzkov. Ide o navýšenie o 4 

hodiny zamestnancov knižnično-informačných služieb. Novým  Organizačným poriadkom  HNK 

sa zjednotí s  jeho prílohou č. 1 Organizačnou štruktúrou HNK.  

Na podporu našej požiadavky sme vypracovali Porovnanie ukazovateľov  za rok 2018 

v HNK  a Považskej knižnice v Považskej Bystrici a vybrané ukazovatele MsK Mikuláša Mišíka 

v Prievidzi (viď príloha 4). 

Strategické úlohy 

 HNK v roku 2019 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. 

 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. 
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 Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít podporujúcich 

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

 Synchronizovanie prevádzky AKIS Tritius. 

 Prostredníctvom dotačného systému Fondu na podporu umenia a iných, sme získavali 

mimorozpočtové finančné prostriedky na svoju činnosť. 

 Usilovali sme o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné knižnice 

vo všetkých oblastiach knižničnej činnosti. 

 Podieľali sme sa, podľa svojich možností, na realizácií aktuálnych celospoločenských 

programov na rok 2019. 

 Pokračovali sme v digitalizácii dokumentov nielen regionálneho charakteru 

pre sprístupnenie databázy pre našich čitateľov. 

 Podporovali sme vzdelávanie zamestnancov knižnice v oblasti informačnej a digitálnej 

gramotnosti. 

 Zvyšovali sme informačnú gramotnosť najmä študentov stredných a vysokých škôl 

a podporovali informačnú gramotnosť ďalších skupín obyvateľstva. 

 Pri hodnotení činnosti a služieb knižníc sme využívali benchmarking. 

 Venovali sme osobitnú pozornosť dostupnosti KIS pre znevýhodnené skupiny občanov 

a prispievali tak k rozvoju knižnice bez bariér. 

 Uskutočnili sme 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.  
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2.3 Získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov 

 Na základe zverejnených výziev na rok 2019 Fondom na podporu umenia sme celkovo 

podali 9 projektov, z ktorých 1 nebol podporený.  

P.č. Názov projektu 
Žiadaná 
suma 

Schválená 
suma 

Spoluúčasť 
HNK 

Spolu na 
projekt 

  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia...         

1 Technika ruka v ruke s knihami 6 804,00 3 000,00 334,00 3 334,00 

  
5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a 
...         

2 Album obyčajných ľudí 1 539,00 1 500,00 81,00 1 581,00 

3 
Divadlá majú svoje osudy - tak ako 
ľudia 1 634,00 1 500,00 86,00 1 586,00 

4 Hviezdna obloha 1 519,00 1 500,00 81,00 1 581,00 

5 Planéta Zem pre deti 1 567,00 1 500,00 83,00 1 583,00 

6 
Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 
2019 2 147,00 1 600,00 113,00 1 713,00 

7 Knižné hody 2019 2 137,00 1 600,00 90,00 1 690,00 

8 Žime bez plytvania 1 520,00 0,00 0,00 0,00 

  5.1.4 Akvizícia knižníc         

9 
Ročné obdobia s dobrou knihou - 
vzdelávajme sa  a bavme 15 200,00 2 500,00 132,00 2 632,00 

  Spolu 34 067,00 14 700,00 1 000,00 15 700,00 
 

Tabuľka 1 Projekty podané do FPU na rok 2019 

 

Podané projekty boli v podprogramoch: 

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra – 1 projekt podporený. 

Technika ruka v ruke s knihami, projekt bol podporený sumou 3 000,-- €. Vďaka týmto 

financiám zakúpime nové počítače pre čitateľov na jednotlivých úsekoch HNK. Povinná 

spoluúčasť knižnice predstavuje 10 %. 

 Z finančných prostriedkov plánujeme zakúpiť minimálne 5 kusov počítačov All in one, 

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc - prostredníctvom podania 

siedmych projektov pre kultúrno-vzdelávacie podujatia (ďalej KVČ) sme sa uchádzali o získanie 

finančnej podpory z Fondu na podporu umenia (ďalej FPU). Podaných bolo 7 projektov, z ktorých 

1 nebol podporený. 
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1. Album obyčajných dní – spoločne  so žiakmi ZŠ sme si prostredníctvom scrapbookingu 

workshopu spracujeme denník, alebo spomienkový zošit nezabudnuteľného dňa či 

najlepších prázdnin. FPU projekt podporil sumou 1 500,-- €. 

2. Divadlá majú svoje osudy – tak ako ľudia – v rámci projektu, ktorý bol napísaný pri 

príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla, uskutočníme besedy 

a wokshopy na tému divadelná história, divadelné umenie. Hosťami boli nielen divadelníci 

z regiónu horná Nitra, ale celého Slovenska. Projekt bol podporený sumou 1 500,-- € 

3. Hviezdna obloha – v roku 2019 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia osobnosti 

M. R. Štefánika a cieľ projektu je zameraný práve na túto osobnosť. Návštevníci podujatí 

získali viac vedomostí o astronómii a vesmíre, ktorý bol jeho veľkou vášňou a vďaka 

tvorivým dielňam si vytvoria svoj vesmír. Realizáciu projektu podporil FPU sumou 1 500,-

- €. 

4. Planéta Zem pre deti – cieľom projektu bolo vytvoriť si citlivejší prístup detí 

k rovnováhe na našej planéte ale i k samým sebe. Zaoberali sme sa ochranou planéty. 

S pozvaným ilustrátorom si deti vytvorili svoj vlastný vesmír a naučila sa, ako málo stačí, 

aby sa stali aktívnymi ochranármi a prispeli k obnove prírody. Projekt bol podporený 

sumou 1 500,-- €. 

5. Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019 – cieľom projektu bolo poukázať 

na krízové roky a vyradenie osobností akými boli Milan Rastislav Štefánik, i Ladislav 

Mňačko z učebníc a knižníc na Slovensku. V novembri sme si spoločne s pozvaným 

hosťom, odborníkom pripomenuli 75. výročie nežnej revolúcie. Súčasťou projektu je aj 

výstava bola venovaná medzinárodne uznávanej osobnosti M. R. Štefánika. Projekt bol 

podporený sumou 1 600,00 €. 

6. Knižné hody 2019 – hlavným cieľom bolo predstaviť knihy a čítanie ako veľmi zaujímavú 

činnosť, ktorá prináša nielen úžitok, múdrosť myšlienok, ale predovšetkým radosť 

z objavovania iného pohľadu na svet, potešenie z krásnych príbehov. Súčasťou tohto 

projektu boli besedy, tvorivé dielne, dramatizované čítanie, či čítanie na radnici. Projekt 

bol podporený sumou 1 600,-- €. 

7. Žime bez plytvania – planéta bez smetí – hlavným zámerom projektu bolo vysvetliť 

pojem zero waste (nulový odpad) a spôsob ako obmedziť produkciu odpadu aj v životoch 

jednotlivcov. Projekt nebol podporený. 

Povinná spoluúčasť HNK predstavuje 5 %. 

5.1.4 Akvizícia knižníc 

Projekt akvizície KF Ročné obdobia s dobrou knihou – vzdelávajme sa a bavme bol 

podporený sumou 2 500,-- €. Povinná spoluúčasť predstavuje 5 %. 

 Celkovo sme získali z FPU 14 700,-- €. Naša spoluúčasť je 1 000,-- €.  
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Z oslovených firiem a nadácií činnosť HNK nepodporila žiadna firma. Cez občianske 

združenie na podporu kultúry hornej Nitry K-2000, nás 2 % z dane podporila firma GeWiS, s.r.o. 

sumou 300,00 €.  

Spolu sme získali mimorozpočtové zdroje vo výške 15 000,-- € vrátane 300,-- € z OZ 

K 2000. 
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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, údržbár Riaditeľ 

2 Blaháčová Božena ÚSO knihovník KIS 

3 Eliašová Zuzana  upratovačka Riaditeľ 

4 Hanková Jana ÚSO knihovník KA 

5 Kováčová Alena ÚSO ekonóm Riaditeľ 

6 Kurbelová Eva ÚSO knihovník KIS 

7 Langerová Adriana, Ing. VŠ II.st. metodik, knihovník Riaditeľ/KA 

8 Linhartová Lýdia, Bc. VŠ I. st. bibliograf/knihovník KIS 

9 Malá Ivana ÚSO knihovník KIS 

10 Masaryková Viera, Ing. VŠ II:st riaditeľ/dlhodobá PN  

11 Páleschová Marta ÚSO knihovník KIS 

12 Pilchová Elena, Ing. VŠ II.st. knihovník KIS 

13 Píšová Marta, Mgr. VŠ II.st. koordinátor/knihovník KIS 

14 Richterová Martina ÚSO knihovník KIS 

15 Stanková Iveta, Ing. VŠ II.st referent Riaditeľ 

16 Šenitková Agnesa ÚSO koordinátor KIS/knihovník KIS 

17 Veterníková Andrea  upratovačka Riaditeľ 

18 Vidová Gabriela ÚSO knihovník KIS 

19 Vyšňovská Zuzana ÚSO knihovník KIS 

 Kováčová Miroslava, Mgr.   RD 

Tabuľka 2 Zoznam zamestnancov HNK k 31. 12. 2019 

 

Vysvetlivky: KIS – úseky knižnično-informačných služieb 

  KA – katalogizácia a spracovanie fondov 

  RD – rodičovská dovolenka 

Gremiálna rada: riaditeľ a zástupcovia jednotlivých pracovísk. 
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 Zloženie zamestnancov podľa pracovných činností 

      Fyzicky  Prepočítane 

Knihovnícke činnosti    13   12,1 

Ekonomické a personálne činnosti    2     2,0 

Riaditeľ       1     1,0 

IT technik, vodič, kurič, údržbár    1     1,0 

Upratovanie       2     1,0 

Spolu      19   17,2 

 

 Priestory požičovní kníh sú na dvoch pracoviskách: Záhradnícka ul. 21 a Košovská cesta 9 

(vrátane bibliografa a úseku práce s regionálnou literatúrou). KF sa spracúva v úseku spracovania 

fondov na Obchodnej akadémii – F. Madvu 2, kde pracuje aj metodik HNK.  Ekonomické 

(vrátane verejného obstarávania, ochrany osobných údajov), personálne činnosti zabezpečujú 

dvaja zamestnanci. IT technik má kumulovanú funkciu s pracovnou pozíciou kurič a vodič. 

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 samovzdelávanie, vhodné 

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

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

workshopoch, aby  získané skúsenosti preniesli do svojej práce v knižnici.  Počas roka 2019 sa 

zúčastnili na školeniach a seminároch: 

- Porada k AKIS Tritius (4 zamestnanci), 

- Mzdový seminár (1 zamestnanec), 

- Školenie účtovníkov (1 zamestnanec), 

- Školenie k novele zákona 553/2003 Z.z. (1 zamestnanec), 

- Školenie Knižnica v živote dieťaťa (2 zamestnanci), 

- Školenie k registratúre (1 zamestnanec), 

- Seminár Implementácia RDA do praxe (4 zamestnanci), 

- Školenie Efektívna prezentácia (3 zamestnanci), 

- Školenie Implementácia RDA (6 zamestnancov), 

- Seminár k benchmarkingu (3 zamestnanci), 

- Školenie k e-Registratúre (1 zamestnanec), 

- Školenie k e-Verejnému obstarávaniu (1 zamstnanec), 

- Seminár Knižnica v živote detí (2 zamestnanci). 

V rámci vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov sa traja zamestnanci zúčastnili 

komplexných rozborov činnosti za rok 2018, dvaja zamestnanci Valného zhromaždenia SAK. 

Okrem uvedených sa zamestnanci zúčastňovali porád, ktoré organizoval zriaďovateľ. 
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Pokračujeme v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich zamestnancov 

aj používateľov.  

3 Odborné aktivity 

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

knižnice z 1. júna 2010, uvádzame v tabuľke porovnanie  štandardov so skutočnosťou 2019 

a porovnanie plnenia štandardov v roku 2018 a 2019. 

Tabuľka 3 Plnenie štandardov v HNK k 31. 12. 2019 

 

 Mesto Prievidza malo k 31. 12. 2019 45 676 obyvateľov (pokles oproti roku 2018 o 466 

obyvateľov). 

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

HNK plní ukazovateľ: Počet titulov periodík, Počet PC s pripojením na internet pre verejnosť 

a Percento používateľov z počtu obyvateľov. Ukazovateľ Počet prevádzkových hodín pre 

verejnosť sme doteraz počítali nesprávne. Prepočet v roku 2019 sa vykazuje podľa Metodických 

vysvetliviek ku výkazu KULT (MK SR) 10 – 01. Skutočná prevádzková doba pre verejnosť je 49 

hodín týždenne, čo je o 3 hodiny menej ako je uvedené v Štandardoch. 

 V roku 2019 sme zaznamenali pokles v počte knižničného fondu (KF) oproti roku 2018. 

Prírastky KF v roku 2019 boli 1 206 KJ, úbytky 1 373 KJ, t. zn., že sme vyradili viac kníh ako 

sme zaevidovali do fondu. 

Ukazovateľ Štandard pre 

regionálne 

knižnice 

Skutočnosť 

2019 

Rozdiel 

skutočn.  

- 

štandard 

% 

plnenia r. 

2018 

% 

plnenia r. 

2019 

Rozdiel % 

plnenia za 

2019-2018 

+ - 

Počet prírastkov  KJ na 1 

obyvateľa 

0,14 0,03 0,11 21,42 21,42 0 

Priemerná cena na 1 KJ v € 10 10,98 +0,98 113,7 109,80 -3,9 

Počet titulov periodík 150-200 128 -22 82,6 85,30 +2,7 

Počet PC s pripojením na 

internet pre verejnosť 

10-12 10 0 80,0 100,00 +20 

Počet študijných miest 55-80 58 +3 105,45 105,45 0 

Počet prevádzkových hodín 

pre verejnosť 

52-54 49 --3 100,0 94,23 -5,77 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 zamestnanca v KIS 

15 000 11 881,82 -3 118,18 95,64 79,21 -16,43 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 obyvateľa 

6-8 3,15 -2,85 62,67 52,50 -10,17 

Percento používateľov 

z počtu obyvateľov 

14-20 8,92 -5,08 62,07 63,71 +1,64 

Obrat knižničného fondu 1,5-2 1,31 -0,19 102,00 98,67 -3,33 
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 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, čo má vplyv na jednotlivé 

ukazovatele štandardov. Ide o celoslovenský unikát. 

 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.  

Merateľné ukazovatele + výpožičky za rok 2019 

Ukazovateľ Skutočnosť 

2019 

Plán na rok 2019 Percento 

plnenia 

Počet jednotiek knižničného fondu 83 051 84 000 98,87 

         registrovaných používateľov 4 075 4 000 101,88 

          návštevníkov knižnice 56 070 55 000 101,95 

          aktivít KVČ 378 370 102,16 

          účastníkov na podujatiach 10 100 8 500 118,82 

          výpožičky 143 770 170 000 84,57 

Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele  a výpožičky v HNK   k 31. 12. 2019 

 Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v merateľných ukazovateľoch 

na rok 2019. 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) 

a nedostatočného nákupu literatúry (nedostatok finančných prostriedkov na nákup KF). 

Ukazovateľ Registrovaní používatelia (ďalej čitatelia) je závislý na demografickom vývoji 

mesta (každoročný pokles obyvateľov mesta) a skutočnosti celoslovenského unikátu, dvoch 

knižníc s funkciou mestskej knižnice na území mesta. 

Ukazovateľ Výpožičky je závislý od nákupu KF. 
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3.1 Knižničné fondy 

Tabuľka 5 Porovnanie stavu KF k 31. 12.2018 a k 31. 12.2019 

 

3.1.1 Doplňovanie KF 

Prírastky kúpou 

Plán na rok 2019 kúpou Plnenie plánu kúpou k 31. 12.2019  % plnenia plánu 

 1 300 KJ   1 206 KJ     92,77 

 Pri stanovení plánu doplňovania kúpou sme vychádzali z predpokladanej finančnej situácie 

roku 2019 aj z predpokladu získania mimorozpočtových finančných zdrojov. O nákupe KJ 

rozhoduje akvizičná komisia. Táto analyzuje požiadavky jednotlivých pracovísk, ktoré sa 

priebežne získavajú od našich používateľov. Pri výbere sme sa nimi riadili aj v sledovanom 

období. Aj naďalej sledujeme aktuálne novinky  vydavateľstiev a ponukových listov v oblasti 

študijnej literatúry, beletrie a detskej literatúry.  

 V roku 2019 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 k 31. 12.2018 a k 31. 12.2019 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12 2019 

Porovnanie 

2018-2019  

(+/-) 

KJ spolu 83 218 83 051 -167 

z toho: knihy 82 891 82 716 -175 

            špeciálne dokumenty 327 335 +8 

Periodiká (titul/exemplár/zahraničie)  

vrátane povinných výtlačkov 

124/129/18 128/131/18 +4/2/0 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Porovnanie  

2018-2019 (+/-) 

Prírastky KJ spolu 1 487 1 206 -281 

z toho: kúpa 943 698 -245 

            dary 534 495 -39 

            náhrady 10 13 +3 
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 Z tabuľky č. 6 je vidieť, že v roku 2019 sme zaevidovali o 281 KJ menej ako v roku 

predchádzajúcom. Náklady na kúpu KJ boli vo výške 7 663,51 € (bez periodík). Na nákup 

literatúry sa použili vlastné finančné prostriedky, prostriedky ŠR a prostriedky zriaďovateľa. 

V roku 2019 prírastky kúpou dosiahli iba 74,02 % prírastkov z roku 2018. 

Stav KF a prírastky KJ k 31. 12. 2019 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Plán 2019 Percento plnenia 

Knižničný fond 

(prírastky- KJ) 

1 206 1 300 92,77 

Stav knižničného 

fondu 

83 051 84 000 98,87 

Tabuľka 7 Prírastky, stav KF k 31. 12. 2019 a percento plnenia plánu na rok 2019 

 

 V roku 2019 sme zaevidovali 1 206 KJ v hodnote 7 663,51 €, čo je o 281 KJ 

a o 3 060,14 € menej ako v roku 2018.  

 Z projektu sa zakúpilo 258 titulov (247 z FPU + 11 spoluúčasť), čo tvorí 260 exemplárov 

(249 KJ z FPU + 11 zo spoluúčasti). Finančné prostriedky z podporeného projektu FPU na nákup 

literatúry boli použité na nákup literatúry pre všetky úseky HNK. Nákup z podporeného projektu 

podaného na FPU (2 500,00 €) bol uskutočnený nasledovne: 

beletria pre deti a mládež 106 KJ,  

náučná literatúra pre deti a mládež 10 KJ, 

beletria pre dospelých 92 KJ, 

náučná literatúra pre dospelých 52 KJ. 

  

 Významným zdrojom prírastkov KF sú dary.  V roku 2019 bolo darovaných 495  kníh 

v hodnote 4 854,60 €, čo je o 39 KJ menej oproti roku 2018. Knihy boli darované od našich 

priaznivcov. 

Nákup periodík bol financovaný zo ZF 41 – dotácia od zriaďovateľa vo výške 5 952,27 €, 

z vlastných prostriedkov  (ZF 46) vo výške 22,71€. 

Nákup periodík a KJ podľa zdroja financovania: 

KF     suma v € 

41 – dotácia TSK    1 265,27 

46 – vlastný príjem    3 898,24 

111 – ŠR     2 500,00 

SPOLU nákup KJ    7 663,51 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 

2019 

 

20 

41 – dotácia TSK - periodiká   5 952,29 

46 – vlastný príjem – periodiká       22,71 

SPOLU nákup periodiká   5 975,00 

CELKOM nákup KF  13 638,51  vrátane periodík 

 

 Zo ZF 41– dotácia TSK sme v roku 2019 zakúpili periodiká vo výške 5 952,-- € a a knihy 

do knižničného fondu vo výške 1 265,27 €. Celkovo na nákup knižničných fondov zo ZF 41 

dotácia TSK bolo použitých 7 217,56 € vrátane periodík. 

Zo ZF 46 – vlastné príjmy 3 898,24  € na nákup literatúry a 22,71 € na nákup periodík. 

Celkovo nákup knižničných fondov zo ZF 46 – vlastné príjmy sme použili 3 920,95 €. 

 Pozornosť sme venovali regionálnej literatúre a regionálnym autorom. Obohatili sme KF 

úseku regionálnej literatúry o 41  KJ. 

 Aj v roku 2019 sme uskutočňovali nákup prevažne s osvedčenými obchodnými partnermi 

Literama, Martinus, UMB v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove, Richard Šrobár – 

Littera Martin, SNK Martin. Ďalší nákup sme uskutočnili od Ing. Ivana Lazíka, Ing. Márie 

Kučerovej – osobným výberom. 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Porovnanie 

2019-2018 

(+/-) 

DO 726 611 -115 

MO 350 309 -41 

SO 393 235 -158 

R3 Riaditeľstvo 2 5 +3 

R1 Región 16 41 +25 

R2 Katalogizácia (KA) 0 5 +5 

Spolu 1 487 1 206 -281 

Tabuľka 8 Prírastky podľa pracovísk  - porovnanie 

 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 

2019 

 

21 

 

Graf 1 Prírastky v percentách podľa úsekov HNK k 31. 12. 2019 

 

Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Odborná pre dospelých čitateľov 479 

                                   deti a mládež  42 

Spolu náučná (odborná) literatúra  521 

Beletria pre dospelých 431 

                     deti a mládež 254 

Spolu krásna literatúra (beletria) 685 

Prírastky celkom 1 206 

Tabuľka 9 Prírastky podľa tematických skupín k 31. 12. 2019 
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Graf 2 Prírastky KF k 31. 12. 2019 podľa tematických skupín 

 

3.1.2 Spracovanie fondu 

 Od decembra 2018 spracovávame všetky dokumenty v automatizovanom knižnično-

informačnom systéme (ďalej len AKIS) Tritius.  K dispozícii je on-line katalóg na internetovej 

stránke www.hnkpd.sk a naše fondy sú súčasťou súborného katalógu organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

 Pri spracovávaní dokumentov musíme dodržiavať medzinárodné štandardy a pravidlá, ale 

aj spoločné metodiky unifikovaného spracovania dokumentov v RDA, predovšetkým v oblasti 

tvorby deskriptorov, ktoré sú záväzné pre všetky knižnice v rámci regionálneho AKIS Tritius.  

3.1.3 Vyraďovanie literatúry 

 V roku 2019 bolo z KF vyradených 1 373 KJ v hodnote 2 434,21 €, z toho chýbajúcich 

(NOT) 556; opotrebovaných 149 KJ; poškodených 566 KJ; zastaraných 307 KJ a stratených 19 

KJ. V položke „chýbajúce“ sú  uvedené knihy chýbajúce po likvidácii okrajových pobočiek v 80-

tych a 90-tych rokoch. Knihy boli fyzicky zlikvidované, ale nevyradené z evidencie.  

Priemerná cena vyradených kníh bola 1,77 €, čo vypovedá o tom, že vyradené knihy boli 

zaevidované v dávnej minulosti. 

3.1.5 Ochrana knižničného fondu 

 V oblasti ochrany KF je potrebná dôsledná evidencia KF (prírastky, úbytky), balenie kníh 

do ochrannej fólie. Knižničné dokumenty sú chránené pred odcudzením bezpečnostnými kódmi 

a pred poškodením  ochrannou fóliou.  

 Naďalej sme sa venovali „očiste“ KF – vyraďovanie neaktuálnej, zastaranej, poškodenej, 

prípadne stratenej literatúry.  

 Počas roka 2019 sme venovali pozornosť aj oprave chybných údajov v databáze, dopĺňaniu 

údajov k NOT-kám. 
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3.2 Knižnično-informačné služby (ďalej KIS) 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2018 

Stav 

k 31.12.2019 

+/- (2019-

2018) 

Plán na rok 

2019 

% plnenia 

plánu 

Výpožičky  173 588 143 770 -29 818 170 000 84,57 

Návštevníci  56 982 56 070 -912 55 000 101,94 

Registrovaní 

používatelia 

4 008 4 075 +67 4 000 101,88 

Počet podujatí 395 378 -17 370 102,16 

Počet účastníkov 

podujatí 

8 827 10 100 +1 273 8 500 118,82 

Tabuľka 10 Plnenie sledovaných ukazovateľov  a merateľných ukazovateľov v HNK - porovnanie k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 

2019 

 Obrat KF bol v  roku 2019   1,31 KJ. Štandard je 1,5 KJ. 

 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), medzinárodnú 

medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS), reprografické služby, bibliograficko-informačné 

služby, rešerše, prístup k výpočtovej technike a internetu, čo bolo spoplatňované podľa cenníka 

HNK. 

 KIS HNK poskytovala v automatizovanom systéme Tritius na všetkých úsekoch. 

 HNK poskytuje čitateľom bezplatne nasledovné služby: 

na úseku práce s deťmi a mládežou do 15 rokov  

- prístup na internet, 

- návštevu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, 

na všetkých úsekoch  

- prístup k online katalógom HNK i ďalších knižníc, 
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na úseku odbornej literatúry 

- externé informačné zdroje: databáza Infotrac od vydavateľstva Gale Cengage. Táto 

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

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

literatúry na Košovskej ceste 9 v Prievidzi. 

HNK sa za účelom propagácie knižnice zapojila do projektu Geocaching. 

Napriek plneniu plánu merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 10, 

k 31. 12. 2019 je viditeľný pokles v ukazovateli Výpožičky v porovnaní s rokom 2018. Spôsobil to 

nedostatočný nákup literatúry z dôvodu nedostatku  finannčných prostriedkov. Nákup kníh sa 

v roku 2019 zabezpečoval zo ZF 46 – vlastné prostriedky, 41 – zriaďovateľ a 111 ŠR - FPU. Preto 

by sme radi touto cestou požiadali zriaďovateľa o príspevok na nákup kníh. Ak uspokojíme 

dopyt zo strany čitateľov o nové knižničné jednotky, navýši sa aj počet výpožičiek. Od novej 

literatúry sa odvíja ďalší ukazovateľ – registrovaní používatelia. Rozdiel v ostatných 

ukazovateľoch je zapríčinený klesajúcou demografickou krivkou obyvateľstva mesta Prievidza – 

menej početné triedy navštevujúce HNK. 

3.2.1 Výpožičky 

 V roku 2019 HNK uskutočnila 143 770 výpožičiek, z toho bolo: 

108 657 kníh, 

  33 633 výpožičiek periodík, 

    1 480 špeciálnych dokumentov.  

Počet výpožičiek k roku 2019, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti HNK, 

sa  plní na 84,57% % z plánu na rok 2019. Celkovo bolo požičaných 143 770 dokumentov. 

V súlade s pokynmi k vedeniu štatistiky a činnosti knižníc sa výpožičky periodík nerozlišujú pre 

deti a mládež a pre dospelých, uvádzajú sa spolu. Rovnaké pravidlo platí aj pri výpožičkách 

špeciálnych dokumentov.  
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Výpožičky podľa druhu literatúry 

 Počet % 

Odborná literatúra pre dospelých 43 484 30,25 

Krásna literatúra pre dospelých 37 204 25,88 

Spolu výpožičky pre dospelých 80 688 56,13 

Odborná literatúra pre deti a mládež 6 466 4,50 

Krásna literatúra pre deti a mládež 21 503 14,95 

Spolu výpožičky pre deti a mládež 27 969 19,45 

Krásna a odborná literatúra spolu 108 657 75,58 

Periodiká 33 633 23,39 

Špeciálne dokumenty 1 480 1,03 

Spolu výpožičky k 31. 12. 2019 143 770 100,00 

Tabuľka 11 Výpožičky podľa druhu literatúry v HNK k 31. 12. 2019 

 Z celkového počtu bolo 96 131 absenčných výpožičiek (66,86 %) a 47 639 prezenčných 

výpožičiek (33,14 %). 

 Z celkového počtu 1 480 špeciálnych dokumentov si používatelia požičali 71 zvukových – 

audiovizuálnych dokumentov + 651 MP3/zvukové knihy, 106 elektronických dokumentov – 

vrátane digitálnych a 652 iných špeciálnych dokumentov. 

 Na jedného registrovaného používateľa pripadlo 35,28 výpožičiek. Ku koncu roku 2019 

bol počet obyvateľov 45 676. Jeden obyvateľ mesta Prievidza si za rok vypožičal 3,15 

výpožičky. 

 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 (viď Príloha č. 4).  
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Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín - porovnanie 

Ukazovateľ Stav 

k 31. 12.2018 

Stav 

k 31. 12 .2019 

Porovnanie +/- 

(2019-2018) 

Absenčné 133 125 96 131 -36 994 

Prezenčné 40 463 47 639 7 176 

Spolu absenčné a prezenčné výpožičky 173 588 143 770 -29 818 

Odborná literatúra – dospelí 48 352 43 484 -4 868 

Krásna literatúra (beletria) – dospelí 47 638 37 204 -10 433 

Periodiká – dospelí 38 421 30 302 -8 119 

Špeciálne dokumenty – dospelí 1 423 1 329 -94 

Spolu výpožičky - dospelí 135 834 112 319 -23 515 

% z celkového počtu výpožičiek - dospelí 78,25 % 78,12 %  

Odborná literatúra pre deti a mládež do 

15 rokov 

7 679 6 466 -1 213 

Krásna literatúra (beletria) pre deti 

a mládež do 15 rokov 

23 789 21 503 -2 286 

Periodiká pre deti a mládež do 15 rokov 5 121 3 331 -1 790 

Špeciálne dokumenty pre deti a mládež 

do 15 rokov 

1 165 151 -1 014 

Spolu výpožičky pre deti a mládež do 15 

rokov 

37 754 31 451 -6 303 

% z celkového počtu výpožičiek 

výpožičky pre deti a mládež do 15 rokov 

21,75% 21,88 %  

Spolu výpožičky 173 588 143 770 -29 818 

 

Tabuľka 12 Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín – porovnanie k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019 

 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 

2019 

 

27 

 

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. Čo môže byť 

dôsledok nízkeho nákupu literatúry nielen počas celého minulého roka 2018, ale hlavne v  roku 

2019. 

 

 Rozdelenie periodík a špeciálnych dokumentov uvádzame len pre porovnanie s minulým 

obdobím. 
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 Veríme, že nákup v roku 2020, 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 

do 15 rokov,  pretože už od roku 2017 je nákup literatúry nedostatočný. Vďaka 

novozavedenému opatreniu týkajúceho sa výpožičiek, sa snažíme urýchliť kolobeh novej 

literatúry v radoch čitateľov, no ani toto opatrenie nenahradí dostatočný nákup kvalitnej 

odbornej a krásnej literatúry. 

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 môžu pre ich 

nedostatok požičať. . Dôvodom je  nedostatok novej literatúry. 

3.2.2 Zvukové knihy 

 HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči naďalej 

sprístupňovala zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených občanov i pre zdravotne 

znevýhodnených používateľov knižnice. Zvukové knihy vo formáte MP3 prijíma HNK v súboroch 

ako dočasné výpožičky. Zaevidovali sme 10 používateľov slabozrakých a nevidiacich, ktorí si 

spolu s ostatnými zdravotne znevýhodnenými požičali u nás 651 zvukových kníh vo formáte 

MP3. Sme radi, že aj napriek nárastu e-kníh, si naši stáli používatelia naďalej požičiavajú zvukové 

knihy vo formáte MP3. 

3.2.3 Medziknižničná výpožičná služba (ďalej MVS) a medzinárodná medziknižničná 

výpožičná služba (ďalej MMVS) 

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

používateľov formou MVS a MMVS. Celkovo sme vybavili 98 požiadaviek. Z uvedeného počtu 

sme 4 dokumenty zapožičali z nášho KF iným knižniciam. 

 Služba MVS a MMVS je plne závislá od požiadaviek používateľov. 

3.2.4 Regionálne dokumenty a iné 

 K 31. 12. 2019 sme vypožičali 365 regionálnych dokumentov. Vybavili sme 481 

rezervácií dokumentov.  
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Ukazovateľ Stav 

k 31. 12. 2018 

Stav 

k 31. 12. 2019 

Porovnanie +/- 

(2019-2018) 

Počet bibliograficko-

informačnej služby (ďalej BIS) 

1 375 1 036 -339 

Faktografické informácie 

(ďalej FI) 

5 105 5 348 243 

Zvukové knihy vo formáte 

MP3 

548 651 103 

MVS, MMVS 70 98 28 

Záznam rešerší 45 34 -11 

Počet záznamov rešerší 1 209 861 -348 

Tabuľka 13 Porovnanie BIS, FI,... za obdobie k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019 

 Služba poskytujúca vypracovanie rešerší je plne závislá od požiadaviek používateľov. 

Dôsledkom poklesu počtu stredných škôl, vysokých škôl, univerzít – detašovaných pracovísk, 

klesá i záujem o túto službu. K poklesu prispieva aj získanie informačných zdrojov 

prostredníctvom internetu, zverejňovania dokumentov, či digitalizácia. Navyše, táto služba je 

spoplatnená. 

 

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-vzdelávacej činnosti a príprava podujatí sa zvyšuje 

a vypožičiavanie literatúry sa stabilizuje v troch menších číslach. 

3.2.5 Internet  

 Služby internetu využilo za sledované obdobie 470 používateľov. 

 Počet návštevníkov internetovej stránky HNK bol v  roku 2019 12 355 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 hlavne mimo priestorov 

knižnice. 

 Prostredníctvom e-mailovej služby sme vybavili 2 257 e-mailov a poskytli sme 2 975   

telefonických informácií. S používateľmi sme korešpondovali 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. Svoje služby smerujeme vždy k našim čitateľom. 

 Od 18. apríla 2018 sprístupnili v našej knižnici na úseku odbornej literatúry externé 

informačné zdroje: databázu Infotrac od vydavateľstva Gale Cengage. Táto databáza poskytuje 
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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. V roku 2019 sa uskutočnilo 

v databáze 16 vyhľadávaní a bolo na základe požiadaviek našich používateľov stiahnutých 69 

dokumentov. 

 Služby Spýtajme sa knižnice nevyužil žiadny záujemca. Záujemcovia uprednostňujú iné 

formy komunikáciu (e-mail, sociálnu sieť Facebook a iné). 

 O využívaní on-line katalógu  používateľmi k 31. 12. 2019 vypovedá nasledovná tabuľka. 

 

Tabuľka 14 Štatistika využívania on-line katalógu k 31. 12. 2019 

3.2.6 Bibliobox 

 Bibliobox na vrátenie kníh je stálym prínosom pre našu knižnicu. V roku 2019 

sa prostredníctvom biblioboxu vrátilo 2 617 kníh  a 73 periodík. Čitatelia si zvykli na túto 24-

hodinovú možnosť vrátenia vypožičaných dokumentov a teší nás, že v porovnaní s minulým 

rokom sme zaznamenali zvýšený záujem o túto službu. 
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3.3 Registrovaní používatelia a návštevníci 

Za rok 2019 sme zaregistrovali   4 075 používateľov, 

z toho bolo     1 585 detí a mládeže do 15 rokov, 

Percento používateľov (čitateľov) z počtu obyvateľov         8,92 %. 

 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 dve knižnice v jednom meste. Z toho 

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

Za rok 2019 navštívilo našu knižnicu:  56 070 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých:   22 056 návštevníkov, 

                                        detí a mládeže:  11 559 návštevníkov, 

                                        virtuálnych návštevníkov:  12 355 návštevníkov, 

Návštevníci podujatí:      10 100 návštevníkov. 

 

Graf 5 Návštevníci podľa kategórií k 31. 12. 2019 

 

Služby HNK denne využilo približne:        214 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých           83 návštevníkov, 

                                         detí a mládeže          47 návštevníkov, 

         virtuálni návštevníci          51 návštevníkov, 

                                          návštevníci podujatí          31 návštevníkov. 

Fyzická návšteva 
dospelí; 22 056

Fyzická návšteva 
detí a mládeže:; 
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Návštevníci podľa kategórií v roku 2019
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 HNK poskytuje od decembra 2018 svoje služby používateľom pomocou automatizovaného 

knižničného systému Tritius (ďalej AKIS). On-line katalóg umožňuje používateľom knižnice 

využívať knižnicu aj bez osobnej návštevy.  

Vzájomné prepojenie pracovísk knižnice umožňuje operatívne poskytovanie informácií 

o všetkých dokumentoch, ktoré máme k dispozícii. 

Opätovne chceme poukázať na existenciu dvoch knižníc na území mesta Prievidza, ktoré 

plnia aj úlohu mestskej knižnice. Tým sa delia ukazovatele čitatelia, výpožičky medzi obe 

knižnice. Vyplýva to z porovnania ukazovateľov HNK a Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

a vybranými ukazovateľmi MsK M. Mišíka Prievidza za rok 2018 (viď príloha 3).   

3.4 Bibliografická a informačná činnosť  

Úsek regionálnej literatúry a bibliografie sa nachádza na Košovskej ceste 9 v Prievidzi. Pri 

výpožičnom pulte zamestnankyňa úseku zastupuje knihovníčky Úseku odbornej literatúry 

na Košovskej ceste 9. 

Od 1. 2. 2019 nastala personálna zmena na pracovnej pozícii bibliograf a regionálny 

knihovník. 

3.4.1 Úsek regionálnej literatúry 

V roku 2019 sa úsek sústredil na excerpciu článkov v databáze systému Tritius, 

monitorovanie života v regióne, rozšírenie albumu výstrižkov, evidenciu neviazaných periodík. 

Momentálne evidujeme 31 regionálnych časopisov, ktoré sú čitateľom k dispozícii. Tieto 

periodiká uchovávame zviazané aj nezviazané  a všetky sú prehľadne usporiadané. Základňa 

článkov v systéme Tritius sa celkovo za rok rozšírila o 236 článkov. Album výstrižkov bol 

rozšírený o 80 záznamov. Oddelenie poskytlo 12 rozsiahlych tematických požiadaviek. Databázu 

regionálnych osobností sprístupňujeme aj v klasickej lístkovej forme. V máji 2019 sme začali 

s evidenciou regionálnych neviazaných periodík. Retrospektívne prideľujeme všetkým 

neviazaným periodikám číselné kódy, vďaka čomu sa vo fonde regionálnych periodík budú môcť 

zorientovať čitatelia prostredníctvom online katalógu. V tomto polroku sme pristúpili k vyradeniu 

duplicitných a multiplicitných dokumentov. Aj fond regionálnej literatúry sa snažíme 

systematicky doplňovať a priestorové možnosti si vyžadujú vyraďovanie takýchto dokumentov. 

3.4.2 Bibliografická činnosť 

Odborná čitateľská verejnosť sa naučila využívať služby úseku regionálnej literatúry 

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

väčšiny požiadaviek vroku sa nachádza nižšie. Osobné konzultácie sa vybavujú na počkanie, 

každý deň bez obmedzení. Samozrejmosťou je nasmerovanie čitateľov aj na ďalšie zdroje, 

archívy, znalcov, s ktorými knižnica udržiava kontakty. 

Požiadavky na bibliograficko-informačnú službu v roku 2019: 

Horná Nitra 1939-1945 

Oslany 
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Vzbura prievidzských žien 

História baníctva 

Prievidza v rokoch 1945-1960 

Sebedražie, história 

Geomorfologická analýza regiónu 

Bibliografie a ročenky hornej Nitry 

Dolné Vestenice 

História tenisu na hornej Nitre 

Prievidza, mesto po roku 1948 

Košikárstvo 

Kostol piaristov, reštaurovanie 

Ochotnícke divadlo v okrese 

Cestovný ruch v okrese 

Vianočné zvyky a tradície na hornej Nitre 

Ladislav Stanček 

Bojnický zámok 

Gustáv Švéni 

PhDr. Marta Remiašová 

Epigrafické pamiatky v regióne 

Poľnohospodárstvo v okrese Prievidza 

Priemysel na hornej Nitre, koniec 19. storočia, začiatok 20.storočia 

Regionálne kultúrne pamiatky 

Tvorba v redakcii Prieboj (1999-2001) 

Folklórne tradície regiónu 

Vývoj baníctva v našom regióne 

Tradičná ľudová kultúra na hornej Nitre 

 

3.4.3 Publikačná činnosť 

Slávnostný večer kultúry 

In: My/HNN/,roč. 15/60, č. 7 (19.2. – 25.2.2019), str.2 

 

Knižnica organizuje literárnu súťaž 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 8 (26.2. -4.3.2019), str.10 

  

Týždeň – Prednáška aj prehliadka 

In: MY/HNN/, roč. 15/60, č. 9 (5.3. – 11.3.2019), str. 2 

 

Týždeň – Tvorivé dielne a rozhlas 

In: My/HNN/, roč. 15/59, č. 10 (12.3. – 18.3.2019), str. 2 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 
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In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 8 (19.3. – 25.3.2019), str. 12 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 12 (26.3. – 1.4.2019), str. 15 

 

Niektoré knižnice ponúkajú pre deti bezplatné zápisné 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 12 (26.3. – 1.4.2019), str. 8 

 

Týždeň – Rada starších a noc s knihami 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 13 (2.4.- 8.4.2019), str. 5 

 

Ocenenej knihovníčke sa zo slávy hlava nezatočila 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 14 (9.4. – 15.4.2019), str. 10 

 

V knižnici si pripomenú Štefánika 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 14 (9.4. – 15.4.2019), str. 11 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

In : Prievidzsko, roč. 23, č. 15 (12.4.2019), str. 7 

 

Tipy na voľné chvíle -Prievidza 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 15 (16.4. – 22.4.2019), str. 4 

 

Tipy na voľné chvíle -Prievidza 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 16 (23.4. – 29.4.2019), str. 11 

 

Tipy na voľné chvíle -Prievidza 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 17 (30.4. – 6.5.2019), str. 12 

 

O živote Odkázanosť 

In: Pravda, roč. 29, č.98 (27.4.- 28.4.2019), str. 17 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi  

In: MY /HNN/, roč. 15/60, č. 18 (7.5. - 13.5.2019), str. 9 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY /HNN/, roč. 15/60, č. 18 (7.5. - 13.5.2019), str. 14 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY /HNN/, roč. 15/60, č. 19 (14.5.- 20.5.2019), str. 15 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY /HNN/, roč. 15/60, č. 20 (21.5. - 27.5.2019), str. 20 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

In: MY /HNN/, roč. 15/60, č. 21 (28.5. - 3.6.2019), str. 10 
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Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: My/HNN/, roč. 15/60, č. 25 (25.6. - 1.7.2019), str. 28 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

In: MY/HNN/, roč. 15/60, č. 38 (24.9. - 30.9.2019), str. 12 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

In: MY/HNN/, roč. 15/60, č. 39 (1.10. - 7.10.2019), str. 8 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

In: MY/HNN/, roč. 15/60, č. 40 (8.10. – 14.10.2019), str. 8 

 

Knihy sa prihovárajú nášmu srdcu. Hovorme o inakosti 

In: Bulletin SAK, roč. 27, č. 4 (2019), str. 45 – 46 

 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

In: MY/HNN/, roč. 15/60, č. 47 (26.11 – 2.12.2019), str. 10 

3.5 Metodická a prieskumová činnosť  

 Metodika, ktorej činnosť upravuje zákon č. 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 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. 2019: 

- 10 metodických usmernení ohľadom štatistických výkazov a projektov podávaných do 

FPU, 

- 1 metodickú návštevu v Obecnej knižnici vo Veľkej Čausy, 

- 1 konzultáciu k možnosti zakúpenia nového knižnično-informačného programu v Mestskej 

knižnici v Novákoch. 

3.6 Automatizácia knižnično–informačnej činnosti  

IT technik HNK počas roku 2019 vykonával: 

• Zabezpečovanie plynulého chodu výpočtovej techniky na všetkých pracoviskách knižnice. 

• Odstraňovanie chýb v databáze Tritius, v spolupráci s odbornou správou fondu, servisným 

AKIS Tritius pre Slovensko. 

• Odstraňovanie problémov pri konverzii dát z AKIS Clavius do Tritius. 

• Bola vykonaná kompletná profylaktika všetkých počítačov v Hornonitrianskej knižnici 

v Prievidzi. 

• Úprava tlače upomienok v systéme Tritius. 

• Úprava tlače prihlášok v systéme Tritius v zmysle GDPR. 
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• 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 Tritius. 

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

• Aktualizácia databáz AKIS Tritius. Priebežne informovanie zamestnancov 

o aktualizáciach v programe AKIS Tritius. 

• Vyraďovanie a likvidácia zastaranej, poškodenej techniky.  

• Drobné chyby, vyplývajúce zrejme z aktualizačných činností serverov a technologického 

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

skúmania a návratov k bázam dát z predošlých období. 

• Spolupráca a odborná pomoc zamestnancom HNK pri programoch v systéme Tritius : 

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. 

• Inštalácia troch balíkov MS Office profesional. 

 

Iné práce: 

Spolupráca pri verejnom obstarávaní výpočtovej techniky, tonerov. Zabezpečenie 

posudkov k vyradeniu výpočtovej techniky, nákup drobnej výpočtovej techniky.  

V roku 2019 bola uskutočnená oprava – výmena zobrazovacieho valca tlačiarne.  

Zakúpená bola výpočtová technika: 

- Tlačiareň HP LaserJet Pro M227 sdn pre KIF, 

- Počítače HP ProDesk – 5 kusov (ekonóm, koordinátor, Záhradnícka  kontrolný bod), 

- Laminátor Saturn3I A4 (úsek práce s odbornou literatúrou), 

- SW Office Profesional Plus – 3 kusy (Záhradnícka kontrolný bod, koordinátor, ekonóm), 

- Počítače All in one  z FPU – 6 ks (2 ks DO, 2 ks MO, 2K SO).  

 V rámci intranetu využívame modul Knižnica HNK na zverejňovanie interných materiálov. 
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3.7 Kultúrno-výchovné podujatia (ďalej KVP) 

Počet uskutočnených podujatí spolu:  378 

Výchovno-vzdelávacie podujatia:  373, v tom 38 informačné výchovy 

Kultúrno-spoločenské podujatia      5 

Ukazovateľ Stav 

k 31. 12. 2018 

Stav 

k 31. 12 2019 

+/- (2019-

2018) 

Plán na rok 

2019 

% plnenia 

plánu 

Počet podujatí 395 378 -17 370 102,16 

Účastníci podujatí 8 827 10 100 +1 273 8 500 118,82 

Tabuľka 15 Porovnanie počtu podujatí a účastníkov za rok 2018 a rok 2019, vrátane percentuálneho plánu 

 

Veková skupina    Podujatia   Návštevníci 

Deti a mládež do 15 rokov   299      7 203 

Dospelí       79      2 897 

Spolu      378    10 100 

  

Ukazovateľ Stav 

k 31. 12 .2018 

Stav 

k 31. 12. 2019 

Porovnanie +/- 

(2019-2018) 

Podujatia celkom 395 378 -17 

z toho pre deti a mládež do 15 

rokov 

299 299 0 

 

Tabuľka 16 Porovnanie KVP za rok 2018 a rok 2019 

 Všetky sledované  ukazovatele plníme nad 100 %.  
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Graf 6 Porovnanie počtu podujatí k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019 

V roku 2019 sa nám podarilo nadviazať novú spoluprácu s niekoľkými triedami 

gymnázií a ZŠ. Pre všetky triedy MŠ, ZŠ, gymnázií a iných odborných stredných škôl 

vytvárame nové a kvalitné kultúrno – spoločenské a vzdelávacie podujatia. Vďaka podporeným 

projektom  z FPU sme pripravili v II. polroku 2019 podujatia s významnými osobnosťami 

z rôznych oblastí kultúry a vedy. Zaznamenali sme zvýšený záujem zo strany širokej verejnosti 

a pedagógov. Skutočnosť sa odrazila v počte návštevníkov podujatí. Veríme, že aj 

v nadchádzajúcom roku budeme môcť vďaka podpore FPU a zriaďovateľa pokračovať v tomto 

trende. 

Do súťaže SAKÁČIK, vyhlásenou SAK,  zapojila HNK podujatie Špeciálna hodina 

KRUH. Po vyhlásení výsledkov sa podujatie umiestnilo medzi siedmimi najlepšími z celého 

Slovenska. 

Aktivity HNK smerovali hlavne na propagáciu pôvodnej slovenskej krásnej a odbornej 

literatúry pre deti a mládež, pre študentov gymnázií, SŠ, odborných učilíšť, a dospelých.  

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

prostredníctvom besied, výstav, interaktívnych stretnutí, tvorivých dielní, prezentácií kníh, 

literárno-dramatických dopoludní, a v neposlednom rade súťaží - výtvarných a literárnych. 

Pripomínali sme si regionálne osobnosti literárneho a kultúrneho života, a prezentovali ich diela. 

Spoločne sme si približovali významné výročia a udalosti. Snažili sme sa poskytnúť návštevníkom 

široké spektrum podujatí a kvalitnej literatúry na plnohodnotné trávenie voľného času. 

HNK si plní svoju úlohu v oblasti informačnej výchovy, čitateľskej a literárnej gramotnosti 

nielen našich čitateľov, ale aj širokej verejnosti. 

Organizovanie kultúrno-výchovných a vzdelávacích  podujatí je jedna z dôležitých činností 

HNK. Neustále sa snažíme prilákať nových návštevníkov do knižnice, či už na odborne pripravené 

podujatia, alebo  nových čitateľov.  
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Aj v roku 2019 sme sa zapájali do tradičných a cyklických podujatí, celoslovenských 

i medzinárodných podujatí, u ktorých sme zaznamenali záujem zo strany čitateľov a návštevníkov 

knižnice. 

V rámci podujatí s regionálnou tematikou pamätáme na udržateľnosť projektu Regionálne 

cennosti. 

 

 Kultúrno-výchovné podujatia sme si v Koncepcii činnosti Hornonitrianskej knižnice 

v Prievidzi na rok 2019 rozdelili podľa mesiacov v roku. Vo vyhodnotení za rok 2019 ponúkame 

stručný prehľad podujatí organizovaných HNK. 

Stručný prehľad podujatí :  

Literárna Jar Ondreja Čiliaka 2019. HNK vyhlásila už 16. ročník literárnej súťaže v spolupráci 

s Miestnym odborom Matice slovenskej. Súťaž bola venovaná  Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 

a bola určená všetkým vekovým kategóriám.  

Sviatok sv. Valentína sme pripravili pre našich zdravotne znevýhodnených priateľov besedu, 

prezentáciu, tvorivé dielničky všetko v znamení lásky. Pre tých menej tvorivých aj malý kvíz na 

pobavenie. 

,,Práca – láska – statočnosť“  výstava venovaná 100. výročiu smrti M.R. Štefánika. Výstava 

odštartovala projekt FPU Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019, a návštevníkom bol 

ak dispozícii do decembra 2019. 

Týždeň slovenských knižníc  ( 4.3. – 8.3.2019 ) Ponúkli sme možnosť bezplatnej registrácie 

čitateľom na Úseku  práce s deťmi a mládeže do 15 rokov, a rovnako tak aj čitateľom v kategórii 

senior. Cieľom bolo zvýšenie povedomia o verejných knižniciach a získanie nových čitateľov, čo 

sa nám podarilo. V tomto týždni využilo možnosť bezplatnej registrácie celkovo 41 čitateľov, 

t.j. 24 čitateľov na Úseku práce s deťmi a mládežou do 15 rokov a 17 čitateľov na Úseku 

práce s dospelými. Počas TSK sme rozdali 150 záložiek. 

Nakoľko sa TSK prelínal s termínom jarných prázdnin v Trenčianskom samosprávnom 

kraji, pre detských čitateľov sme mali pripravené podujatie Prázdninoví šikulkovia. Každý deň 

v knižnici bol plný zábavy, tvorivých dielní, súťaží, hier a čítania. Možnosť prázdninovať 

v knižnici využilo 25 šikulkov. Pre dospelých sme  pripravili besedu s názvom Nepoznám 

odpovede. Spoveď matky s pani Máriou Uhrovou, spoluautorkou knihy Mariána Krčíka – 

Matkin hrob na Tahiti. 

Od 11. 4. 2019 sme ponúkli možnosť bezplatnej registrácie pre deti MŠ a žiakov 1.ročníka 

ZŠ. Túto možnosť využilo 192 detí. 

Chcel by som mať obyčajnú tvár – hovorme o inakosti – podujatie sa prostredníctvom 

zážitkového čítania venovalo problematike xenofóbie, šikany, tolerancie a životu s hendikepom. 

Noc s H. Ch. Andersenom –  16. ročník medzinárodného podujatia. Tento rok bol venovaný aj 

spomienke 100 . rokov úmrtia M.R. Štefánika.  V úvode podujatia sme vyhodnotili literárnu súťaž 
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Literárna jar Ondreja Čiliaka 2019. Hlavnou porotkyňou bola regionálna autorka Lenka Gahérová. 

Spomedzi 65 prispievateľov porotkyňa vybrala 27 spisovateľov, ktorých sme ocenili pamätným 

diplomom a hodnotnými cenami. 

Les ukrytý v knihe –9. ročník podujatia odštartoval 1. apríla a trval do 15. 5. 2019.Spoločne 

s pani knihovníčkami, a odborníkmi sme pre našich detských čitateľov pripravili 13 rôznych 

podujatí, celkom spolu 18 podujatí,  na ktorých sa zúčastnilo 315 detí. 

Podujatie Spoznaj vesmír – pozorovania z observatórií s M. R. Štefánikom- podujatie bolo 

spojené s pozorovaním oblohy ďalekohľadom a bolo súčasťou projektu Hviezdna obloha. 

Literárny karneval – podujatie sme pripravili v spolupráci v Miestnym odborom Matice 

slovenskej v Prievidzi. 

Rodinné obyčaje Veľkej noci - beseda spojená s prezentáciou a tvorivými dielňami. Podujatie 

bolo určené pre zdravotne znevýhodnených študentov odborného učilišťa. 

Malí aktivisti -  hosťom bol aktívny ochranár Marek Měrka. Podujatie bolo súčasťou projektu 

Planéta Zem pre deti. 

Začnime hľadať odpovede -podujatie ponúklo tri rôzne pohľady na osobnosť M.R. Štefánika 

a bolo súčasťou projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019.  

Prvý pohľad na osobnosť M.R. Štefánika nám sprostredkoval Pavol Kanis. 

Druhý pohľad nám priniesla podpredsedníčka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Mária 

Gallová.  

Tretí pohľad sprostredkoval v máji Ivan Mrva. 

Zo svojich princípov neustúpil – beseda s Máriou Polákovou pri príležitosti 100. výročia 

narodenia Ladislava Mňačka. 

Napíšme list – diskusné fórum, súčasť projektu Planéta pre deti 

Vytvorme si svoj vesmír  - tvorivé dielne s ilustrátorom Filipom Horníkom, podujatie bolo 

súčasťou projektu Hviezdna obloha.  

Malý princ a Malá princezná – beseda so spisovateľkou Gabikou Futovou., ktorá bola súčasťou 

projektu FPU Planéta Zem pre deti. 

Mám básničku na jazýčku -14. ročník recitačnej ,,súťaže“  sme organizovali v spolupráci 

s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi.  Prednesu sa zúčastnilo 15 detí, ktorým sme  

odovzdali aj hodnotné darčeky. 

,,Cigarety nie, knihy – áno - zdravotne znevýhodneným študentom odborného učilišťa sme 

objasnili dôsledky fajčenia na zdravie . 

Ochráň les – podujatie s lesnou pedagogičkou Petrou Jankejovou 

Čítajme si 2019 – čitateľského maratónu sa v HNK zúčastnilo 87 detí. 
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Celé Slovensko číta deťom ( 3. – 9. 6. 2019 ) počas tohto týždňa sme čítali 153 poslucháčom. 

Deti si vypočuli prednes Vandy Rozenbergovej, Juraja Martišku a  pani knihovníčok.  

Súhvezdie blíženci – beseda so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou. Začlenené boli 

do  projektu Hviezdna obloha . 

Moja Planéta..alebo Planéta snov – tvorivé dielne s ilustrátorom Jurajom Martiškom. Podujatie 

bolo súčasťou projektu Planéta Zem pre deti. 

Som tu stále – hovorme o inakosti  - podujatie, ktoré približilo tému autizmu, život detí 

postihnutých týmto ochorením  a ich rodín 

,,Hviezdy a súhvezdia – udalosti – osobnosti“  - slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže 

venovanej M. R. Štefánikovi. Podujatie bolo súčasťou Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 

2019  

Čítajme si spolu - vyhodnotenie 18. ročníka súťaže o najaktívnejšiu triedu počas školského roka. 

Víťaznej triede sme odovzdali hodnotné knihy. 

Prázdninová knižnica – pre deti a mládež do 15 rokov sme si pripravili prázdniny plné zážitkov. 

Deti zaujala ponuka tvorivých dielní, dielničky šikovných rúk, prázdninového pikniku. 

Prázdninové chvíle prišli stráviť do našej knižnice nielen detskí čitatelia, deti a mládež z detského 

domova, ale aj  deti z letného jazykového tábora. 

Nech sa páči, vstúpte – HNK v Prievidzi oslovila škôlkarov – jednotlivcov a kolektívy, do 

svojich priestorov kde v sprievode dospelého rodiča, starého rodiča, či pani učiteľky mali 

možnosť od 9. septembra do 30. septembra 2019 získať bezplatný čitateľský preukaz. Možnosť 

získať bezplatne čitateľský preukaz využilo spolu 100 detí z troch MŠ mesta Prievidza. 

Kľúče od mesta – podujatie previedlo žiakov ZŠ historickými obdobiami starej Bratislavy a aj 

Prievidze. 

Cesta rozprávkovou krajinou – žiakov 2.ročníka ZŠ sme previedli na spoločnej ceste rôznymi 

druhmi rozprávok. 

Lov slov Jozefa Pavloviča – zábavné podujatie o chytaní slov na udicu a slovných hračkách. 

Knižnica miesto informácií – informačná výchova pre študentov SŠ a gymnázií. 

Tvorivá divadelná herňa – s hercom Divadla Andreja Bagara v Nitre. 

Veselé recyklovanie  beseda. Súčasťou projektu Planéta Zem so spisovateľom Branislavom 

Jobusom. Beseda bola nabitá humorom, vtipom, spevom a hudbou.  
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Facebook v Scrapbookingu  a Moja rodina a ja - pre zdravotne znevýhodnenú mládež sme si 

pripravili tvorivé dielne, ktoré boli súčasťou projektu FPU Album obyčajných dní s regionálnou 

spisovateľkou Vandou Rozenbergovou. 

Projekt FPU Knižné hody 2019 – v poradí už 11. ročník. Jeho súčasťou boli tvorivé dielne 

s Katarínou Kosánovou, a redaktorkou časopisu Bublina Broňou Schragger. Besedovali sme s 

regionálnym autorom Jaroslavom Pernišom, Lenkou Gahérovou, Lenou Riečanskou. Rýchlym 

kurzom kreslenia nás previedol vždy dobre naladený český ilustrátor Adolf Dudek.  

Diskusie o odboji a SNP  boli súčasťou projektu FPU Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 

2019. Do našej knižnice prijal pozvanie riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici PhDr. Stanislav 

Mičev, PhD.  

Kto nám to kreslí – informačná výchova pre žiakov ZŠ. 

Slovenské povesti – na podujatí sa žiaci dozvedeli rozdiel medzi rozprávkou a povesťou i to, ako 

sa povesti delia,  čo je pre ne netypické. 

Prievidza počas Nežnej – stretnutie s aktérmi Nežnej revolúcie v Prievidzi. Spomínali páni Ľuboš 

Babarík, Rastislav Nemec, Milan Gross. Beseda bola súčasťou projektu FPU Literárna Prievidza 

pokračuje aj v roku 2019. 

Bolo raz jedno divadlo – podujatie pre deti ZŠ o divadle, v ktorom víťazí dobro nad zlom. 

Súhvezdie jesennej oblohy – beseda so spisovateľom Danielom Hevierom venovaná deťom 1. 

roč. ZŠ. Podujatie bolo súčasťou projektu FPU Hviezdna obloha. 

Prebijem sa! – beseda s Jozefom Banášom o knižnej novinke Prebijem sa! Štefánik – Muž 

železnej vôle určená pre študentov SŠ a verejnosť. 

História ochotníckeho divadla – o histórii divadiel v Prievidzi, o životnom poslaní a herectve 

besedovali študenti SŠ s pani Vierou Boronkayovou a pánom Vojtechom Bartkom. 

Život vo veršoch – popoludnie venované priaznivcom poézie. 

Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom- čítania sa zúčastnilo 5 vzácnych hostí, a ich 

prednes si vypočulo 230 detí. Pre žiakov ZŠ čítala pani poslankyňa Helena „Elza“ Dadíková 

a ďalší. 
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Divadlo na doskách Hornonitrianskej knižnice - Herci Richard Hlavatý a Maximilián 

Kormaňák z divadla NAtraKY upútali deti MŠ a ZŠ príbehom o Guľkovi Bombuľkovi. Podujatie 

bolo súčasťou projektu FPU Hviezdna obloha. 

Súhvezdie zimnej oblohy - Spisovateľ Roman Brat prečítal žiakom úryvok zo svojej knihy 

Stratený kráľ a previedol ich svetom svojich kníh. 

Čarovné Vianoce s čarovným stromčekom – rozprávanie o tradíciách od stridžích dní po 

Vianoce spojené s tvorivými dielňami. Doobedie venované zdravotne znevýhodnenej mládeži. 

Vianoce v knižnici - rozprávanie o zvykoch a tradíciách počas adventu a Vianoc spojené 

s ochutnávkou oblátok a výrobou vianočných ozdôb z netradičného materiálu. 

3.8 Propagácia, spolupráca 

HNK v roku 2019 propagovala, okrem podujatí, ktoré sama organizovala,  aj  aktivity 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a všetky súťaže a podujatia pre Krajskú organizáciu 

cestovného ruchu v Trenčíne.  

Všetky kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia boli organizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných čitateľov a širokú verejnosť, s hlavným 

cieľom získavania nových návštevníkov knižnice. 

Pri organizovaní sme spolupracovali s rôznymi typmi školských a mimoškolských 

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

Prievidzi (ďalej MO MS), Slovenský zväz zdravotne postihnutých, s Centrom sociálnej pomoci 

Humanita v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Denným centrum Bôbar v 

Prievidzi a inými.  

Za účelom propagácie knižnice a besied organizovaných knižnicou sme pripravili 

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, výlepné plochy v meste Prievidza, Slovenský rozhlas 

a TASR. 

 

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,  

http://www.hnkpd.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.takdokniznic.sk/
http://www.nasaprievidza.sk/
http://www.codnes.sk/
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 I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Pečivárne Sereď,  

 Lidl Slovenská republika, v. o. s.,  

 Fax Copy, a.s.,  

 Fine Café Prievidza, 

 MIKI BAR Prievidza 

 a iní. 

 

Všetky finančné i materiálne prostriedky boli použité na podujatia pre našich 

návštevníkov, hlavne pre deti a mládež do 18 rokov.  

 

Podujatia z projektov Album obyčajných dní, Divadlá majú svoje osudy – tak ako ľudia, 

Hviezdna obloha, Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2019, Planéta Zem pre deti a Knižné 

hody by sme nemohli uskutočniť bez finančnej podpory hlavného partnera projektov Fondu 

na podporu umenia. 

 

 

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

Podarilo sa nám 

 V rámci obnovy softvérového vybavenia sme v roku 2019 zakúpili tri software Office 

Profesional Plus do počítačov umiestnených na pracoviskách na Záhradníckej ulici – kontrolný 

bod, koordinátor, ekonóm. Ďalej sme zakúpili tlačiareň pre pracovisko spracovania fondov, 

5 kusov počítačov pre pracoviská: ekonóm, koordinátor, Záhradnícka kontrolný bod. 

Na pracovisko na Košovskej ceste 9 bol zakúpený laminátor. Pre potreby úseku práce s deťmi 

a mládežou do 15 rokov bola do Drobčekova zakúpená molitanová zostava Mega tvary – 

stavebnica. Pre potreby používateľov sme zakúpili 6 počítačov All in one (zakúpené z projektu 

podporeného FPU). 

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  vyraďovaniu literatúry. Kým iné knižnice si duplicitnú, či 

momentálne menej požičiavanú literatúru uložia do skladov, my musíme tvrdo vyraďovať. A tak 

sa stane, že sa vyradí 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 boli odobraté požadované finančné prostriedky na opravu vstupného 

schodiska na Záhradníckej ulici. Dôvodom k odobratiu financií bol zmenený názov 

zriaďovateľom oproti názvu, ktorý bol uvedený v návrhu rozpočtu. Schodisko je pôvodné, z roku 

1985, je rozbité, na niektorých miestach sa vydúva, na iných klesá, odlupujú sa dlaždice. 

Z hľadiska bezpečnosti je nebezpečné. Niekoľko našich používateľov malo na nich úraz.  

 V roku 2019 sa nám nepodarilo uskutočniť  zmenu a opravu organizačného poriadku, 

organizačnej štruktúry a navýšenie počtu prepočítaných úväzkov o 0,4 úväzku. Nebol 

schválený navýšený počet zamestnancov v knižničných činnostiach o 1,5 úväzku.   

 Ďalším problémom našej knižnice je nedostatok finančných prostriedkov na nákup 

literatúry od zriaďovateľa - TSK. Žiadali sme navýšenie rozpočtu na rok 2020, čo však neprešlo 

u zriaďovateľa.  
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4 Vyhodnotenie rozpočtu k 31. 12. 2019 

4.1 Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

Hornonitrianska knižnica v roku 2019 hospodárila na základe prideleného transferu 

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

plnenia úloh a zabezpečenia prevádzky organizácie. 

 

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

 

 Pôvodný 

rozpočet 

Úprava 

+- 

Upravený 

rozpočet 

Poskytnutý 

transfer 

Zúčtovaný 

transfer 

a) Bežný transfer 314 782,00  +4 326,00 319 108,00 315 376,00 315 376,00 

c) Kapitál. 

transfer 
8 875,00 - 8 875,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 3237,00   -4 549,00 319 108,00 315 376,00 315 376,00 

sumy sú uvádzané v EUR 

Tabuľka 17 Rozpočet príjmov za rok 2019 

 

4.1.1 Príjmy 

Príjmy  21 586,05  

222  Nedaňové príjmy 1 739,30  

223  Nedaňové príjmy                                                                             8 397,24  

292   Z dobropisov 0,00  

292   Iné 750,00  

292  Vratky ( preplatok zo ZP )                                                                               0,00  

311  Tuzemské bežné granty a transfery 0,00  

320  Tuzemské kapitálové granty a transfery 0,00  

450  Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 10 699,51  

Tabuľka 18 Príjmy k 31. 12. 2019 v € 
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4.1.2 Výdavky 

Výdavok 315 376,00 

610  Mzdy 183 125,42 

620  Poistné 64 304,88 

630  Tovary a služby 65 872,65 

640  Transfery jednotlivcom a PO 2 073,05 

710  Kapitálové výdavky 0,00 

Tabuľka 19 Výdavky k 31. 12. 2019 v € 

 

Osobné náklady v € 223 110,12  € 

Mzdové náklady 145 335,23  € 

 - mzdy 145 035,23  € 

  - dohody 300,00  € 

Zákonné soc. poistenie 62 663,91 € 

Ostatné soc. poistenie (DDS) 1 640,97 € 

Zákonné soc. náklady 13 470,01 € 

  - tvorba SF 2 008,41 € 

  - odchodné 0,00 € 

  - náhrady DPN 1 903,05 € 

  - strava (55% nákladov) 9 558,55 € 

 

Stravovanie zamestnancov 

Náklady na stravovanie zamestnancov boli 9 558,55 €. Zamestnávateľ  poskytoval stravné 

poukážky v hodnote 3,60 € do 31.3.2019 -  bol náklad organizácie  60 % zo sumy  t.j. 2,15 €. 

Príspevok zo SF bol výške 0,50 €  na stravnú poukážku, zamestnanec prispieva sumou 0,95 € 

na jeden stravný lístok. Na základe zmeny výšky stravného od 1.4.2019 poskytujeme stravné 

poukážky v hodnote 4,00 € kde je náklad organizácie 2,20 €, príspevok zo SF 0,70 € 

a zamestnanec si prispieval 1,10 € na jeden stravný lístok.  

 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov v €  183 125,42  

Tarifný plat 145 035,23  

Osobné príplatky 15 024,98  

Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty) 3 387,71  

Odmeny, jubilejné odmeny 1 017,50  

Náhrady spolu 18 660,00 
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Zamestnanci  

 - Priemerný evidenčný stav 19,0 

 - Prepočítaný stav 17,2 

Stav zamestnancov k 31. 12. 2019 19,0 

Priemerná mzda 824,43 € 

 

Dohody o vykonaní práce: 

- boli uzavreté na výkon – technik požiarnej ochrany. 

 

631 Cestovné náhrady v € 0,00  

Cestovné náhrady - tuzemské 0,00  

Cestovné náhrady - zahraničné 0,00  

 

632 Energie, voda a komunikácie v € 31 355,00 

Energie 28 359,18  

Vodné, stočné 1 657,97  

Poštové a telekomunikačné služby 1 337,85  

 

633 Materiál v € 13 382,20 

Výpočtová technika 561,50  

Prevádzkové stroje, prístroje, softvér 0,00  

Všeobecný materiál 5 165,14  

Knihy 7 217,56  

Reprezentačné 0,00  

Interiérové vybavenie 438,00  

 

634 Dopravné v € 474,83 € 

Palivo, mazivá, ... 0,00 € 

Servis, údržba, opravy ... 474,83 € 

Karty, známky, poplatky 0,00 € 
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635 Rutinná a štandardná údržba v € 1 742,03  

Rutinná a štandardná údržba budov, ... 668,33 

 

 

 

  

Rutinná a štandardná údržba zariadení, špec. strojov 112,80  

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov 681,86 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 279,04 

  

    

636 Nájomné za nájom v € 0,00  

Nájomné za nájom  budov, ... 0,00  

Nájomné za nájom prevádzkových strojov, 

špec.strojov strojov 

 

 

0,00  

 

637 Služby v € 7 351,63  

Školenia, kurzy, semináre, ... 70,00  

Všeobecné služby 4 081,06  

Špeciálne služby 633,24  

Cestovné náhrady 3,90  

Poplatky a odvody 245,61  

Náhrady rekreácie 594,00 

Konkurzy a súťaže 115,34  

Dohody 300,00  

Dane 1 308,48 

 

Dane a poplatky v € 1 512,08  

Daň z nehnuteľnosti 575,80  

Poplatok za odpad 509,72  

Koncesionárske poplatky 222,96  

Poplatok SOZA 33,60  

Členské 170,00  

 

Podrobnejšie členenie výdavkov a príjmov je v prílohách. 

  

Pohľadávky    

K 31. 12. 2019 neboli evidované žiadne pohľadávky. 
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Záväzky v € 21 854,01  

z toho      

- Krátkodobé záväzky 21 854,01  

   z toho:  

  - dodávatelia 1 733,33  

 - krátkodobé záväzky(mzdy, odvody, nezúčt. granty) 20 120,68  

  

 

Sociálny fond  v € 

Počiatočný stav 797,47 

Tvorba 2 013,41 

 - Povinný prídel 2 013,41 

 - Úroky 0,00 

Čerpanie 2 338,00  

 - Strava 2 338,00 

Konečný stav 472,88 

 

Závery u rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2019  bol vo výške    - 2 464,24 €. 

Poskytnutý bežný transfer bol vo výške 315 376,00 €, zúčtovaný (použitý) transfer  bol vo výške 

315 376,00 €. 

 

  



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 

2019 

 

51 

5 Záver 

 V roku 2019 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. Ekonomické a personálne činnosti, vrátane verejného obstarávania 

a ochrany osobných údajov zabezpečujú dvaja zamestnanci na plný úväzok. Odborné knihovnícke  

činnosti zabezpečuje 12,1 prepočítaných zamestnancov. Zloženie zamestnancov podľa pracovných 

činností (fyzický stav a prepočítaný stav) je uvedené v bode 2.4 Zamestnanci knižnice. 

 Pre výkon HNK sú dôležité štandardy pre verejné knižnice, ktoré vypracovalo MK SR. 

 Počas roka 2019 sme pracovali podľa Koncepcie činnosti na rok 2019 a schválených 

merateľných ukazovateľov pre rok 2019. 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 31. 12. 2019 sme vyradili o 167 KJ viac ako sme zaradili do KF. Nákup podľa zdrojov 

financovania je uvádzaný v bode 3.1. Nákup zo zdroja financovania 41 – TSK je dlhodobo 

poddimenzovaný aj oproti Považskej knižnici v Považskej Bystrici. Viď Príloha č. 4. 

 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 (viď 

bod 3.2). 

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

pripisujeme nízkemu nákupu novej literatúry, aj napriek našej snahe získať mimorozpočtové 

zdroje. FPU nám zo žiadaných 15 200 Eur podporilo akvizíciu KF iba 2 500,-- Eur. 

 V roku 2019 sme zaznamenali nárast registrovaných používateľov oproti rovnakému 

obdobiu roku 2018, čo svedčí o vysokom nasadení zamestnancov  v individuálnej práci (viď bod 3 

a 3.3). 

 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 

2019  pripravili 378 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí. Na podujatiach sa 

zúčastnilo 10 100 účastníkov. (Bližšie v bode 3.7) 

 Merateľné ukazovatele sme splnili až na Výpožičky a Počet jednotiek knižničného fondu 

Musíme konštatovať nasledovné: ak nie je nová literatúra, či už na úseku pre deti a mládež, 

alebo na ostatných úsekoch, výpožičky klesajú a klesá aj záujem používateľov. Ani 
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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. 

 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 ešte 

v roku 2017 žiadali zriaďovateľa, TSK, o navýšenie pracovných úväzkov o 4 hod./deň. Žiaľ, ani 

v roku 2019 nenastala zmena. 

 HNK poskytuje literatúru, oddych, príjemný a bezpečný priestor na vzájomné stretávanie 

sa a obohacovanie sa o ľudskosť.  

Naše priestorové možnosti sú na hranici únosnosti. Neustále spolu so zriaďovateľom 

hľadáme vhodné priestory pre HNK – zatiaľ neúspešne. Prisľúbené máme priestory pavilónu 

A budovy na Vinohradníckej ulici, ktorých rozloha je menšia ako máme v súčasnosti.  

Presťahovaním riaditeľstva do priestorov Obchodnej akadémie (riaditeľ, ekonomické 

činnosti, spracovanie fondov a metodik) sa vzdialenosti medzi ostatnými pracoviskami predĺžili.  

Chceme upriamiť pozornosť na Prílohu č. 4 Porovnanie ukazovateľov v HNK  

a Považskej knižnice v Považskej  Bystrici a vybrané ukazovatele MsK Mikuláša Mišíka 

v Prievidzi za rok 2018. Hlavne na ukazovatele: Prírastky KJ kúpou na 1 000 obyvateľov, 

Výpožičky na jedného obyvateľa, Výpožičky na jedného zamestnanca v knihovníckych 

činnostiach, Používatelia spolu, Percento používateľov z počtu obyvateľov, Počet podujatí 

na jedného zamestnanca vykonávajúcich knihovnícke činnosti, Náklady na nákup KF na jedného 

obyvateľa a transfer od zriaďovateľa bez nájmu na jedného obyvateľa a napokon Náklady 

na nákup KF v Eur na jedného obyvateľa. 

Našou snahou počas roka 2019 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 budúcnosti. 

Spracovali: 

Ing. Viera Masaryková  riaditeľ 

Mgr Marta Píšová   koordinátor KIS 

Ing. Adriana Langerová  metodik, spracovanie fondov 

Jana Hanková    spracovanie fondov 

Bc. Lýdia Linhartová    bibliograf, regionálny knihovník 

Pavol Baniar    IT technik 

Alena Kováčová   ekonóm  
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Prílohy 

Príloha č. 1 Náklady / Výnosy k 31. 12. 2019 

Výnosy 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  10 136,54 

602 - Tržby z predaja služieb 10 136,54 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 0 

g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC   a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 

315 376,00 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, 

VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

 

7 985,81 

 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

 

14 387,00 

 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

 

748,29 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

 

0,00 

g)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového 

rozlíšenia 

350,00 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  350,00 

Výnosy spolu: 348 983,64 
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Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 52 320,34 

501 - Spotreba materiálu 23 732,41 

502 - Spotreba energie 

-  elektrická energia 

-  voda 

-  plyn 

-  tepelná energia 

28 587,93 

9 313,73 

316,47 

4 367,62 

14 590,11 

b)  služby 21 629,56 

511 - Opravy a udržiavanie 

-  oprava auta 

-  opravy ostatné 

1 922,86 

180,83 

1 742,03 

512 – Cestovné 410,55 

513 - Náklady na reprezentáciu  245,23 

518 - Ostatné služby   19 050,92 

c)  osobné náklady 264 956,79  

521 - Mzdové náklady  

- dohody  

187 478,69 

300,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 65 705,60 

528 – Ostatné sociálne náklady 594,00 

527 - Zákonné sociálne náklady  

- tvorba SF 

- príspevok zamestnávateľa na stravu 

- nemocenské dávky 

- odchodné 

- odstupné 

11 772,50 

2 042,65 

7 809,85 

1 920,00 

0,00 

0,00 

d)  dane a poplatky 2 563,20 

532 - Daň z nehnuteľností 575,80 
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538 - Ostatné dane a poplatky 1 987,40 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  8 767,34 

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov                                                                                      

8 767,34 

8 019,05 

748,29 

553 - Tvorba ostatných rezerv 350,00 

545 – Ostatné  pokuty  0,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 200,00 

f) finančné náklady 66,65 

568 - Ostatné finančné náklady 66,65 

SPOLU: 351 447,88 

 

Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je       - 2 464,24 €. 

 

Vypracovala:  Kováčová Alena 

Prievidza 28. 2. 2020 
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Príloha č. 2 Tabuľka základných číselných ukazovateľov k 31. 12. 2019 

KNIŽNIČNÝ FOND  POUŽÍVATELIA 

KJ spolu 83 051  Aktívni používatelia 4 075 

knihy a zviaz. periodiká 82 703  z toho do 15 rokov 1 585 

špeciálne dokumenty   z toho návštevníci 56070 

AVD 314             virtuálni používatelia 12 355 

náučná pre dospelých 39 892    

beletria pre dospelých 22 710  Počet obyvateľov k 31. 12. 2019  * 45 676 

náučná pre deti 4 805   

beletria pre deti 15 644  KVČ 378 

počet titulov periodík 128  z toho inform. Výchova 38 

z toho zahraničné 18  metod. návštevy 1 

počet exempl. periodík 131  odbor. kurzy, porady 0 

Prírastok KJ spolu 1 206  edičná činnosť 0 

kúpou 698  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  

povinným výtlačkom 0  počet osobných PC 26 

darom 495  z toho pre verejnosť 10 

 výmenou 0  www-stránka knižnice áno 

náhrada 13  pripojenie Wifi v knižnici áno 

z nákupu AVD 8  elektr. katalóg na internete áno 

elektronické dok. 0  vzdialený prístup k licenc. EIZ áno 

Úbytky KJ 1 373  počet vstupov do el. katalógu 15 087 

KJ vo voľnom výbere 83 051  počet databáz vytvor. knižnicou 0 

KJ sprac. automaticky 83 051  počet sprístup. licenc. EIZ 1 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  počet vyhľadávaní v EIZ 16 

Výpožičky spolu 143 770  počet stiahnutých el. dokumentov 69 

náučná pre dospelých 43 484  počet zodp. dopytov v refer. služ. 2 257 

beletria pre dospelých 37 204   

náučná pre deti 6 466  Prepočítaný počet zamestnancov 17,2 

beletria pre deti 21 503     - vykonávajúcich knih. činnosti 12,2 

výpožič. periodík 33 633  výnosy spolu n(6xx) 348 983,64 

špec. dokumenty 1 480  transfery na činnosť 0 

z toho: AVD 722  tržby spolu (602 ZF 46) 10 136,54 

           elektron. dokument 

dokumenty 

106  z toho za kniž. činnosti 10 136,54 

           iné špec. dokument 

dokumenty 

652  iné výnosy, dary, granty (693) 14 387,00 
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prezenčné výpožičky 47 639  z toho zo štát. rozpočtu (691) 315 376,00 

MVS iným knižniciam 3  náklady na hlav. činnosť (5xx) 351 447,88 

MVS z iných knižníc 95  mzdyz Fin 1-12 skutočnosť 183 125,42 

MMVS iným knižniciam 0  na nákup KJ 7 663,51 

MMVS z iných knižníc 4  Celkovo na nákup KF 

(KJ+periodiká) 

13 638,51 

počet bibliografií 17  kapitál. výdavky spolu 0,00 

počet rešerší/záznamov 34/861    

počet študovní 0  Nákup KJ podľa ZF:  

počet študij. miest 62  TSK (ZF 41) 1 265,27 

plocha v m2 1 80  ŠR (ZF 111) 2 500 

z toho pre používateľov 770  Vlastné zdroje (ZF 46) 3 898,24 

hodiny /týždeň 49  Nákup KF vrátane periodík podľa 

ZF 

 

 Z ZF 

 

   TSK (ZF 41) 7 217,56 

   ŠR – FPU (ZF 111) 2 500,00 

   Vlastné zdroje (ZF 46) 3 920,95 

 

* podľa e-gov elektronická verejná správa mesto Prievidza 

Prievidza 13. 2. 2020 

 



Príloha 3 Plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu ku dňu 31. 12. 2019 

P.č. Názov položky šablóny Hodnota Text     

1 Počet registrovaných používateľov KIS na rok 2019  - plán 4 000       

  Počet registrovaných používateľov KIS za 1. polrok 2019 - skutočnosť 2 786 69,65 % splnené   

  Počet registrovaných používateľov KIS za rok 2019 - skutočnosť 4 075 101,88  %splnené 

2 Počet návštevníkov knižnice na rok 2019- plán 55 000   
 

  

  Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2019 - skutočnosť 29 008 52,74 % splnené 

  Počet návštevníkov knižnice za rok 2018 - skutočnosť 56 070 101,95 % splnené 

3 Počet jednotiek knižničného fondu na rok 2019 - plán 84 000       

  Počet jednotiek knižničného fondu za 1.  polrok 2019 - skutočnosť 82 671 98.42 
% čiastočne 
splnené 

  Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2019 - skutočnosť 83 051 98,87 
% čiastočne 
splnené 

4 Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc na rok 2019 - plán 370       

  Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 1. polrok 2019 - skutočnosť 234 63,24 % splnené 

  Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2019 - skutočnosť 378 102,16 % splnené 

5 
Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok 2019 - 
plán 8 500       

  
Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za 1. polrok 2019 - 
skutočnosť 4 425 52,05 % splnené 

  
Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok 2019 - 
skutočnosť 10 100 118,82 % splnené 

 

      Prievidza 10. január 2020 
     Vypracovala: Ing. Viera Masaryková 
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Príloha č. 4 Porovnanie ukazovateľov v HNK  a Považskej knižnice v Považskej  Bystrici a vybrané ukazovatele MsK Mikuláša 

Mišíka v Prievidzi za rok 2018 

 

Údaj 
HNK v PD 

(má 1 pobočku) 

Považská 

knižnica (má 2 

pobočky) 

Rozdiel (HNK 

-Považská 

knižnica) 

Priemer RK 

SR 

Odporúčané 

hodnoty  

MsK 

M.Mišíka 

Prievidza 

Spolu knižnice v 

Prievidzi (HNK 

+ MsK M.M.) 

Počet obyvateľov 46 059 39 570 6 489         

Počet detí do 15 r. z obyvateľov 5 793 5 758 35         

  

  

  

   

  

Počet KJ spolu 83 218 84 947 -1 729 101 368   44 101 127 319 

Počet KJ / 1 obyvateľ 1,8 2,15 0,35 4,01       

Obrat KF 1,56 1,9 -0,34   1,5     

Prírastky KJ kúpou 943 3 576 -1 814 1 863   415   

Prírastky KJ kúpou na 1000 obyv 20 90 -70   
77,9, t.j.1/10 

odporúčanie IFLA 
    

Prírastky KJ kúpou 

na 1 používateľa 
0,24 1,25 -1,01 0,62       

Počet titulov periodík 109 113 -4 84,3 150-200     

Počet titulov periodík na 1000 

obyv. 
2,37 2,86 -0,49 3,41       

  

  

0 

   

  

Výpožičky spolu 173 588 235 980 -62 392 179 274   49 100 222 688 

Výpožičky na 1 obyv 3,8 6 -2,2 7,18 6 1,07 4,87 

Výpožičky na 1 Zamestnanca 

v knihov. činnostiach 
14 229 12 565 1 664 13 742       

  

  

0 
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Plocha v m2 pre používateľov 1 040,00 1 006,00 34         

  

  

0 

   

  

Údaj 
HNK v PD 

(má 1 pobočku) 

Považská 

knižnica (má 2 

pobočky) 

Rozdiel (HNK 

-Považská 

knižnica) 

Priemer RK 

SR 

Odporúčané 

hodnoty 

MsK 

M.Mišíka 

Prievidza 

Spolu knižnice v 

Prievidzi (HNK 

+ MsK M.M.) 

Prevádzkové hodiny 52 54 -2 49 52-54     

  

  

0 

   

  

Používatelia spolu 4 008 2 864 1 144 3 892   2 172 6 180 

% používateľov z obyvateľov  8,7 7,2 1,5 14,3 14 0,05 13,42 

Používatelia do 15 rokov 1 419 1 150 269 1 445   1 615 3 034 

% podiel používateľov do 15 

rokov z obyvateľov do 15 rokov 
24,5 20 4,5 36   27,88 52,37 

% používateľov do 15 rokov z 

počtu používateľov 
35,4 40,2 -4,8 37,8   7425 49,09 

  

  

  

   

  

Návštevy  spolu 56 982 68 879 -11 897 58 794   24 027 81 009 

Návštevníci na 1 obyv 1,2 1,7 -0,5 2,21   0,52 1,72 

  

  

  

   

  

Podujatia spolu 395 548 -153 416       

Počet podujatia na 1 

zamestn.vykonáv. 

Knih.činnosti 

32,38 29,18 3,2         

  

  

  

   

  

Zamestnanci vykonávajúci 

knihov. činnosti 
12,2 18,78 -6,58         

Zamestnanci vykonávajúci 

knihov. činnosti na 1 000 obyv 
0,26 0,47 -0,21 0,76       
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 Priemerná mzda 761 787 -26 745       

        

Údaj HNK v PD 

Považská 

knižnica (má 2 

pobočky) 

Rozdiel (HNK 

-Považská 

knižnica) 

Priemer RK 

SR 

Odporúčané 

hodnoty  

MsK 

M.Mišíka 

Prievidza 

Spolu knižnice v 

Prievidzi (HNK 

+ MsK M.M.) 

  

  

  

   

  

Transfer od zriaďovateľa 272 175,00 379 880,00 -107 705 487 585,00       

Transfer od zriaďovateľa 

na 1 obyv. 
5,91 9,6 -3,69         

Transfer bez nájmu na 1 obyv 5,9 8,55 -2,65         

Transfer bez nájmu  271 775,00 379 500,00 -107 725,00         

Náklady na nákup KF v € 

na  1 obyv. 
0,30 0,92 0,62 0,94       

Nákup KF  v € 13 817,70 36 404,40 -22 586,70     

Granty - mimorozpočtové 

zdroje 
10 761,00 9 515,00 1 246,00 19 093,00       

 

 

Prievidza 12. 2. 2020 

Spracovala: Ing. Viera Masaryková 
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Obrázky 

 

Obrázok 1 Branislav Jobus na besede "Zberný dvor" 

 

 

 

Obrázok 2 Jozef Banáš prednáša o M. R. Štefánikovi  
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Obrázok 3 Vystúpenie hercov z divadla NAtraKY s predstavením Guľko Bombuľko 

 

 

 

Obrázok 4 Vystúpenie detskej ľudovej hudby Malý Vtáčnik ako súčasť podujatia "Šantenie s knihou" 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 

2019 

 

64 

 

 

Obrázok 5 Daniel Hevier hudobne obohatil besedu "Súhvezdie jesennej oblohy" 

 

 

 

Obrázok 6 Fotograf Rastislav Nemec počas besedy "Prievidza počas Nežnej" 


