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Zoznam skratiek 

BOZP  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

CO  Civilná ochrana 

DO  Úsek práce s dospelými čitateľmi 

FPU  Fond na podporu umenia 

HNK  Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

IFLA  International Federation of Library Associations and Institutions.  

Medzinárodná federácia knihovníckych asociácií a inštitúcií 

KA  Katalogizácia, spracovanie fondov 

KF  Knižničný fond 

KIS  Knižnično-informačné služby 

MD  Materská dovolenka 

MK  Ministerstvo kultúry 

MK SR Ministerstvo kultúry SR 

MO  Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov 

MsK MM Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi 

MŠ  Materské školy 

MVS  Medziknižničná výpožičná služba 

MMVS Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

SF  Sociálny fond 

SW  Software, softvér 

SŠ  Stredné školy 

PC  Počítač 

PO  Požiarna ochrana 

RD  Rodičovská dovolenka 

RK  Regionálna knižnica 

SO  Úsek odbornej literatúry 

TSK  Trenčiansky samosprávny kraj 

TSK  Týždeň slovenských knižníc 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

ZF  Zdroj financovania 

ZŠ  Základné školy 

R1  Región 

R2  Katalogizácia – KA 

R3  Riaditeľstvo 
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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 2020 riadila Koncepciou rozvoja Hornonitrianskej knižnice 

v Prievidzi na rok 2020. 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 – 4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie 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 2020, 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.  

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

platných predpisov. 
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 HNK aj v roku 2020 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 20120 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 2020 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. 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 

2020 

 

8 

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

2020. Podali sme 2 projekty. Oba projekty boli podporené. 

 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 2020 sme pokračovali v spolupráci s osvedčenými partnermi, ako sú: Spolok 

slovenských knihovníkov  knižníc, Slovenská asociácia knižníc, Miestny odbor Matice 

slovenskej v Prievidzi, Medex Malinová, Vydavateľstvo Slovart, I.D.C. Holdint, a.s., 

prevádzkareň Pečivárne Sereď 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. 

 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.  

Strategické úlohy 

 HNK v roku 2020 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. 

 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. 
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 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 2020. 

 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: Prečítané leto, Augustové pondelky v knižnici – Divadelné prázdniny, Celé 

Slovensko číta deťom v čase adventom a iné. 

2.3 Získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov 

 Na základe zverejnených výziev na rok 2020 Fondom na podporu umenia sme celkovo 

podali 2 projekty, ktoré aj boli podporené. 

P.č. Názov projektu 
Žiadaná 
suma 

Schválená 
suma 

Spoluúčasť 
HNK 

Spolu na 
projekt 

  
5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a 
...         

2 Dvanásť mesiacov nielen s divadlom 5 890,00 3 200,00 169,00 3 369,00 

  5.1.4 Akvizícia knižníc         

9 Za novinkami do knižnice 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 

  Spolu 22 890,00 20 200,00 169,00 30 369,00 

 

Tabuľka 1 Projekty podané do FPU na rok 2020 
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Podané projekty boli v podprogramoch: 

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

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

finančnej podpory z Fondu na podporu umenia (ďalej FPU Dvanásť mesiacov nielen s 

divadlom – projekt je určený pre všetky vekové kategórie: deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti 

gymnázií a SŠ, zdravotne znevýhodnená mládež, dospelí i seniori.  Projekt sa skladá z 42 

samostatných podujatí.  

FPU projekt podporil sumou 3 200,-- €, spoluúčasť HNK vo výške 5 % predstavuje 

sumu 169,-- €. 

5.1.4 Akvizícia knižníc 

Projekt akvizície KF Za novinkami do knižnice bol podporený sumou 17 000,-- €. 

Povinná spoluúčasť predstavuje 0 %.  

Podané boli 2 projekty, ktoré boli aj podporené FPU. Celkovo sme získali 20 200,-- € na 

podporené projekty. 

Spolu sme získali mimorozpočtové zdroje vo výške 20 361,35 € vrátane 161,35 -- € 

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 Bullová Dominia, Mgr VŠ II.st knihovník KIS 

 Eliašová Zuzana  upratovačka Riaditeľ 

3 Grocholová Sandra ÚSO knihovník KIS 

4 Hanková Jana ÚSO knihovník KA/Riaditeľ 

5 Kováčová Alena ÚSO ekonóm Riaditeľ 

6 Kurbelová Eva ÚSO knihovník KIS 

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

8 Malá Ivana ÚSO knihovník KIS 

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

10 Melicherčíková Miroslava, 

Mgr. 

VŠ II. st. knihovníčka KIS 

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 knihovník KIS 

17 Veterníková Andrea  upratovačka Riaditeľ 

18 Vidová Gabriela ÚSO knihovník KIS 

19 Vyšňovská Zuzana ÚSO knihovník KIS 

     

 Kováčová Miroslava, Mgr.   RD 

 Linhartová Lýdia, Bc.   MD 

 

Tabuľka 2 Zoznam zamestnancov HNK k 31. 12. 2020 

 

Vysvetlivky: KIS – úseky knižnično-informačných služieb 

  KA – katalogizácia a spracovanie fondov 
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  MD – materská dovolenka 

  RD – rodičovská dovolenka 

Gremiálna rada: riaditeľ a zástupcovia jednotlivých pracovísk. 

 

 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 

 

 Zloženie zamestnancov podľa vzdelania 

Vysokoškolské vzdelanie II. st.    7     6,70 

 z toho: odborným knihovnícke    1     1,00 

Úplné stredné vzdelanie   10     9,50 

 z toho: odborné knihovnícke     6     5,00 

Stredné vzdelanie      1     0,50 

Základné vzdelanie      1     0,50 

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, údržbár 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.  
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 Vedenie HNK podporuje účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach, seminároch, 

či workshopoch, aby  získané skúsenosti preniesli do svojej práce v knižnici.  Počas roka 2020 

sa zúčastnili na školeniach a seminároch: 

- Školenie ekonómov (1 zamestnanec), 

- Školenie k registratúre (1 zamestnanec), 

- Pracovné stretnutie k štatistike (2 zamestnanci), 

- Školenie k verejnému obstarávaniu (1 zamestnanec). 

V rámci vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov sa dvaja zamestnanci zúčastnili 

Valného zhromaždenia SAK. Okrem uvedených sa zamestnanci zúčastňovali porád, ktoré 

organizoval zriaďovateľ. Zamestnanci sa zúčastňovali webinárov a školenia vo virtuálnom 

priestore, ktoré nahradili osobné stretnutia z dôvodu preventívnych opatrení v boji 

s koronavírusom. 

Pokračujeme v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich 

zamestnancov aj používateľov.  
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3 Odborné aktivity 

 Podľa Metodického pokynu č. MK – 4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie 

štandardov pre verejné knižnice, uvádzame v tabuľke porovnanie  štandardov so skutočnosťou 

2020 a porovnanie plnenia štandardov v roku 2019 a 2020. 

Tabuľka 3 Plnenie štandardov v HNK k 31. 12. 2020 

Poznámka:  ukazovatele štandardov sú uvedené podrobne v Popise jednotlivých štandardov 

a komentári k nim. 

 Mesto Prievidza malo k 31. 12. 2020 45 202 obyvateľov (pokles oproti roku 2019 

o 474 obyvateľov). 

Popis jednotlivých štandardov a komentár k nim 

Článok 3 – Umiestnenie knižnice v obci 

 Požičovne kníh sa nachádzajú v centre mesta na dvoch miestach (Košovská cesta 9, 

Záhradnícka ul. 21), ekonomické pracoviská a pracovisko spracovania fondov v priestoroch 

Obchodnej akadémie, ktorá je umiestnená na opačnom konci mesta.  

Článok 4 – Priestory knižnice určené pre používateľov 

Indikátor Merná 

jednotka 

Štandard pre 

regionálne 

knižnice 

Skutočnos

ť 

2020 

Rozdiel  

skutočn.  - 

štandard 

Priestory knižnice určené pre 

používateľov  

m2// 1 000 obyv 60  17,08  -42,92 

Prevádzkový čas knižnice pre 

verejnosť 

hod. 50 49 -1 

Priemerná suma na nákup KJ 

na 1 obyv. 

€. 1,00 5,17 4,17 

Prístup k internetu:   počet 

verejne prístupných staníc 

pripojených na internet 

počet verejne 

prístupných 

staníc 

15 10 

 

-5 

Prístup k internetu: 

pripojenie cez WiFi 

počet pripojení 

k WiFI 

8 10 +2 

Personálne zabezpečenie 

knižnice     

počet 

zamestnancov 

FO/ prepočítané 

 19/17,2   

Vzdelávacie, kultúrne 

a komunitné podujatia 

vrátane online podujatí 

počet podujatí 700 65 -635 

% používateľov z počtu 

obyvateľov 

% 15 4,57 -10,43 
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 Priestory HNK  na Záhradníckej ul. sú prispôsobené imobilným občanom. Pracovisko 

na Košovskej ceste takúto možnosť nemá (nachádza sa v prenajatých priestoroch 

Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi). Knižničný fond je voľne prístupný, knižničné jednotky 

sú uložené v otvorených regáloch primeraných výšok, primerane osvetlený. Pracovisko na 

Záhradníckej ul. má spoločenskú miestnosť o výmere 40 m2 bez denného osvetlenia. Vetranie 

je zabezpečené vzduchotechnikou a klimatizačnou jednotkou.  

HNK má pre verejnosť iba 17,08 m2/1 000 obyvateľov oproti odporúčanými 60 m2/1 

000  obyvateľov. Priestory pre verejnosť sú o takmer 43 m2 na 1 000 obyvateľov menšie 

oproti štandardom. 

Článok 5 – Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť 

 Počet prevádzkových hodín v HNK je  49 hodín týždenne, čo je oproti najnižšiemu 

štandardu určeným pre regionálne knižnice  o 1 hodinu týždenne menej. 

Článok 6 – Budovanie knižničného fondu a informačných zdrojov 

 Priemerná suma na nákup KF na 1 obyvateľa v € v kalendárnom roku. HNK v roku 

2020 bola 5,17 € na 1 obyvateľa. 

Článok 7 – Študijné miesta a miesta na oddych 

 Počet pokojných miest na štúdium a čítanie na 1 knižnicu určený pre knižnicu  našej 

veľkosti je 100 a viac. HNK má k dispozícii  62 miest na štúdium. 

 Študijných miest má HNK k dispozície 62, čo je o 38 menej ako odporúčajúci 

štandard. HNK je limitovaná poddimenzovanými priestormi. 

Článok 8 – Prístup k internetu a informačným technológiám 

 Počet verejne prístupných staníc s pripojením na internet, počet verejne prístupných 

staníc  s pripojením prostredníctvom Wi-Fi pripojenia. V HNK je verejne prístupných staníc 

pripojených na internet: 10 a s pripojením prostredníctvom Wi-Fi pripojenia 10 Štandardy 

stanovujú pre knižnicu nášho typu a počtu obyvateľov 15 PC pripojených na internet a 8 

s pripojením Wi-Fi. 

 Štandard: počet verejných staníc s pripojením na internet je v HNK 10, čo je o 5 menej 

ako je odporúčajúci štandard. Štandard počet verejne prístupných staníc s pripojením 

prostredníctvom Wi-Fi pripojenia sú všetky verejne prístupné stanice, t.j. 10. Tento štandard 

je prekročený o 2 pracovné stanice. 

Článok 9 Webové sídlo knižnice a prezentácia na sociálnych sieťach.  

HNK má vlastnú webovú stránku. Pri kreativite tejto stránky sme limitovaný 

možnosťami štruktúry stránky, ktorá je dodaná zriaďovateľom. Svoje aktivity prezentujeme aj 

na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Tik Tok.  

Dôveryhodnosť a autentifikáciu prenášaných dát zaisťuje protokol https:  

Článok 10 – Elektronický katalóg knižnice (OPAC) 
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 HNK poskytuje svojim používateľom a návštevníkov on-line katalóg 

Článok 11 – Personálne zabezpečenie knižnice 

HNK je personálne poddimenzovaná. 1 odborný zamestnanec v službách (vrátane 

knihovníkov úseku spracovania fondov a metodika, ktoré zabezpečujú sobotné výpožičné 

služby) v roku 2020 vybavil  9 587,79 výpožičiek.  

Článok 12 – Kvalifikácia a vzdelávania zamestnancov knižnice. 

 HNK umožňuje svojim zamestnancov zúčastňovať sa odborných seminárov, školení, 

porád. Majú tiež priestor na sebavzdelávanie. 

Článok 13 – Meranie spokojnosti používateľov knižnice. 

 Objektívne meranie spokojnosti formou dotazníka v r. 2020 vzhľadom 

k epidemiologickej situácií nebolo možné uskutočniť. Spokojnosť a zvýšený záujem zo strany 

čitateľov evidujeme prostredníctvom pribúdajúcich sledovateľov a like-ov v príspevkoch na 

sociálnych sieťach. 

 SNK pripraví ukážkový / odporúčajúci formulár pre knižnice a zverejní ho. 

V budúcnosti túto spätnú väzbu našich používateľov  a čitateľov budeme využívať. 

Článok 14 – Vzdelávanie, kultúrne a komunitné podujatia verejných knižníc 

 Počet vzdelávacích, kultúrnych a komunitných podujatí knižnice pre typ a počet 

obyvateľov je pre HNK určený orientačne 700 podujatí. Z dôvodu nedostatku personálu, nie je 

možné uskutočniť takýto počet podujatí. Podujatie sa vo veľkej miere uskutočňujú pre deti 

a mládež do 15 rokov iba na pracovisku na Záhradníckej ul.  Z dôvodu epidemiologickej 

situácie a niekoľkomesačné zatvorenie knižnice  a zákazu zhromažďovania sme nemohli 

uskutočniť naplánované podujatia. Mohli sme uskutočniť len 65  podujatí. 

Článok 15 – Percento používateľov z počtu obyvateľov 

 Percento používateľov z počtu obyvateľov je v štandardoch pre regionálne knižnice 

a počet obyvateľov je 15 %. V HNK je tento počet 4,57 %. Štandard neplníme o 10,43 %. 

Tento stav je spôsobený dôsledkom poklesu demografickej krivky obyvateľstva, a v roku 2020 

aj z dôvodu niekoľkomesačného zatvorenia knižnice počas prvej a druhej vlny koronakrízy 

a skutočnosti celoslovenského unikátu, dvoch knižníc s funkciou mestskej knižnice na území 

mesta. 
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Merateľné ukazovatele + výpožičky za rok 2020 

Ukazovateľ Skutočnosť 

2020 

Plán na rok 2020 Percento 

plnenia 

Počet jednotiek knižničného fondu 83 922 84 100 99,79 

         registrovaných používateľov 2 068 4 000 51,70 

          návštevníkov knižnice 38 024 55 000 69,13 

          aktivít KVČ 65 370 17,57 

          účastníkov na podujatiach 2 040 8 500 24,00 

          výpožičky 116 971 150 000 77,98 

 

Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele  a výpožičky v HNK   k 31. 12. 2020 

 Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v merateľných 

ukazovateľoch na rok 2020. Ukazovatele – Registrovaní používatelia, návštevníci knižnice, 

aktivity KVČ, účastníci podujatí a výpožičky nespĺňame vzhľadom k opatreniam prijatých za 

účelom zníženia vírusového ochorenia COVID  - 19.  

Merateľný ukazovateľ Výpožičky nespĺňame z dôvodu minimálneho nákupu KF.   

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). V roku 

2020 sme ukončili „očistu“, uskutočnili sme revíziu KF na všetkých pracoviskách HNK. 

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. 

 

3.1 Knižničné fondy 

 V roku 2020 v období od 4. 5 do 29. 5. 2020 prebehla vo všetkých úsekoch HNK 

plánovaná mimoriadna fyzické revízia KF. Po dohľadaní chýbajúcej literatúry a vyradení 

stratenej, sme zistili reálny stav knižného fondu, ktorý sa značne odlišoval od vedenej 

„papierovej“ evidencie, z ktorej sme doteraz vychádzali. Od ukončenia revízie vychádzame 

z údajov vedených v programe Tritius. 
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Tabuľka 5 Porovnanie stavu KF k 31. 12.2019 a k 31. 12.2020 

 

3.1.1 Doplňovanie KF 

Prírastky kúpou 

Plán na rok 2020 kúpou Plnenie plánu kúpou k 31. 12.2020  % plnenia plánu 

 500 KJ    242 KJ      48,4 

 Pri stanovení plánu doplňovania kúpou sme vychádzali z predpokladanej finančnej 

situácie roku 2020 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 2020 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. 12.2019 a k 31. 12.2020 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Skutočnosť 

k 31.12 2020 

Porovnanie 

2019-2020  

(+/-) 

KJ spolu 83 051 83 922 +871 

z toho: knihy 82 716 83 600 +884 

            špeciálne dokumenty 335 322 -13 

Periodiká (titul/exemplár/zahraničie)  

vrátane povinných výtlačkov 

128/131/18 115/121/20 -14/-11/+2 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 

Porovnanie  

2019-2020 (+/-) 

Prírastky KJ spolu 1 206 668 -538 

z toho: kúpa 698 242 -456 

            dary 495 419 -76 

            náhrady 13 7 -6 
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 Z tabuľky č. 6 je vidieť, že v roku 2020 sme zaevidovali o 538 KJ menej ako v roku 

predchádzajúcom. Náklady na kúpu KJ boli vo výške 2 336,33 € (bez periodík) dosiahli 

30,47% prírastkov kúpou z roku 2019 Na nákup literatúry sa použili vlastné finančné 

prostriedky.  

 Nákup z podporeného projektu podaného na FPU 5.1.4 Akvizícia vo výške 17 000 € 

nebol uskutočnený v roku 2020. Finančné prostriedky boli na účet HNK pripísané až 28. 12. 

2020. Uskutočnenie projektu sa posunulo na obdobie prvého polroku 2021. 

 Významným zdrojom prírastkov KF sú knižné dary. V roku 2020 išlo o 419 KJ 

v hodnote 3 850,38 €, čo je o 76 KJ menej ako v roku 2019. Knihy boli darované od našich 

priaznivcov. 

Stav KF a prírastky KJ k 31. 12. 2020 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 

Plán 2020 Percento plnenia 

Knižničný fond 

(prírastky- KJ) 

668 1 000 66,80 

Stav knižničného 

fondu 

83 051 84 100 98,75  

 

Tabuľka 7 Prírastky, stav KF k 31. 12. 2020 a percento plnenia plánu na rok 2020 

 

 V roku 2020 sme zaevidovali 668 KJ v hodnote 6 517,76 €, čo je o 538 KJ 

a o 6 955,88 € menej ako v roku 2019.  

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 (knihy)          0,00 

46 – vlastný príjem (knihy)   2 321,38 

111 – ŠR (knihy)           0,00 

SPOLU nákup KJ (knihy)   2 321,38 

41 – dotácia TSK (periodiká)   4 679,49 

46 – vlastný príjem – periodiká       22,80 

SPOLU nákup periodiká   4 702,29 
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CELKOM nákup KF   7 023,67  vrátane periodík 

 Zo ZF 41– dotácia TSK sme v roku 2020 zakúpili periodiká vo výške 5 952,-- € 

a  knihy do knižničného fondu vo výške 0 €. Celkovo na nákup knižničných fondov zo ZF 41 

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

Zo ZF 46 – vlastné príjmy 2 336,33  € na nákup literatúry a ( + časopis Bublina za 

13,24 €) € na nákup periodík. Celkovo na nákup knižničných fondov zo ZF 46 – vlastné príjmy 

sme použili 2 321,38 €. 

 Pozornosť sme venovali regionálnej literatúre a regionálnym autorom. Obohatili sme 

KF úseku regionálnej literatúry o 57  KJ. 

 Aj v roku 2020 sme uskutočňovali nákup kníh u osvedčených obchodných 

partnerov prostredníctvom prievidzského internetového kníhkupectva Literama a z iných 

internetových kníhkupectiev a vydavateľstiev ako Martinus, Richard Šrobár – Littera Martin, 

Pemic – knižný veľkoobchod, Grada, Knihy pre každého. 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2019 

Skutočnosť 

k 31.12. 2020 

Porovnanie 

2020-2019 

(+/-) 

DO 611 316 -295 

MO 309 182 -127 

SO 235 112 -123 

R3 Riaditeľstvo 5 1 - 4 

R1 Región 41 57 +16 

R2 Katalogizácia (KA) 5 0 - 5 

Spolu 1 206 668 -538 

Tabuľka 8 Prírastky podľa pracovísk  - porovnanie 
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Graf 1 Prírastky v percentách podľa úsekov HNK k 31. 12. 2020 

 

Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Odborná pre dospelých čitateľov 276 

                                   deti a mládež  34 

Spolu náučná (odborná) literatúra  310 

Beletria pre dospelých 211 

                     deti a mládež 147 

Spolu krásna literatúra (beletria) 358 

Prírastky celkom  668 

 

Tabuľka 9 Prírastky podľa tematických skupín k 31. 12. 2020 

 

DO
47%

MO
27%

SO
17%

R1 Riaditeľstvo
0%

R2 Región
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R3 Katalogizácia 
(KA)
0%

Prírastky KJ podľa úsekov k 31. 12. 2020

DO MO SO R1 Riaditeľstvo R2 Región R3 Katalogizácia (KA)



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 

2020 

 

22 

 

Graf 2 Prírastky KF k 31. 12. 2020 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 2020 bolo z knižničného fondu vyradených 2 486 KJ v hodnote 4.782,18 €. 

Z tohto počtu bolo 99 KJ nevymožiteľných, 474 opotrebovaných, 800 zastaraných, 26 bolo 

vyradených z dôvodu straty, 176 bolo chýbajúcich (NOT), 911 kníh bolo poškodených. V 

položke „chýbajúce“ sú uvedené knihy chýbajúce po likvidácii okrajových pobočiek v 80-tych 

a 90-tycho rokoch. Knihy boli fyzicky zlikvidované, ale nevyradené z evidencie. V súčasnosti 

je KF očistený od všetkých fyzicky chýbajúcich KJ a fyzický stav knižničného fondu 

zodpovedá evidencii v KIS Tritius. 

Priemerná cena vyradených kníh bola 1,92 €, čo vypovedá o tom, že vyradené knihy 

boli zaevidované v dávnej minulosti. 

3.1.4 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.  

Odborná - dospelí
41%

Odborná - deti 
a mládež

5%

Beletria - dospelí
32%

Beletria - deti 
a mládež

22%

Prírastky KF k 31. 12. 2020 - tematické skupiny

Odborná - dospelí Odborná -  deti a mládež Beletria - dospelí  Beletria - deti a mládež

http://www.hnkpd.sk/
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 Naďalej sme sa venovali „očiste“ KF – vyraďovanie neaktuálnej, zastaranej, 

poškodenej, prípadne stratenej literatúry.  

 Počas roka 2020 sme venovali pozornosť aj oprave chybných údajov v databáze, na 

ktoré sa prišlo pri revízii a dopĺňaniu údajov k NOT-kám. Prácu s nimi sme v roku 2020 už 

uzavreli. 

 

3.2 Knižnično-informačné služby (ďalej KIS) 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2019 

Stav 

k 31.12.2020 

+/- (2020-

2019) 

Plán na rok 

2020 

% plnenia 

plánu 

Výpožičky  143 770 116 971 -26 799 150 000 77,98 

Návštevníci  56 070 38 024 -18 046 55 000 69,13 

Registrovaní 

používatelia 

4 075 2 068 -2 007 4 000 51,70 

Počet podujatí 378 65 -313 370 17,56 

      

Počet účastníkov 

podujatí 

10 100 2 040 -8 060 8 500 24,00 

 

Tabuľka 10 Plnenie sledovaných ukazovateľov  a merateľných ukazovateľov v HNK - porovnanie k 31. 12. 2019 

a k 31. 12. 2020 

 Obrat KF bol v  roku 2020   1,10 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. 
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 KIS HNK poskytovala v automatizovanom knižnično-informačnom systéme Tritius na 

všetkých úsekoch. 

 HNK poskytuje čitateľom bezplatne nasledovné služby: 

na úseku práce s deťmi a mládežou do 15 rokov  

- návštevu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, 

- prístup na internet, 

na všetkých úsekoch  

- prístup k online katalógom HNK i ďalších knižníc, 

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. 

Plán merateľných ukazovateľov k 31.12.2020 uvedených v tabuľke č. 10 nespĺňame 

z dôvodu šírenia koronavírusu. V porovnaní merateľných ukazovateľov za rok 2019 s rokom 

2020 je hodnota merateľných ukazovateľov nižšia. Najnižší podiel plnenia v percentách 

dosahujeme v počte podujatí a počte návštevníkov podujatí, čo je výsledkom plnenia 

nariadených opatrení spojených so šírením  ochorenia COVID – 19. Nákup kníh sa v roku 2020 

zabezpečoval iba z vlastných tržieb (ZF 46). 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 škôl  

navštevujúce HNK.  

3.2.1 Výpožičky 

 V roku 2020 HNK uskutočnila 116 971 výpožičiek, z toho bolo: 

90 846  kníh, 

24 786  výpožičiek periodík, 

  1 339  špeciálnych dokumentov.  

Počet výpožičiek k roku 2020, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti HNK, 

sa  plní na 77,98 % % z plánu na rok 2020. Celkovo bolo požičaných 116 971 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 31 718 27,12 

Krásna literatúra pre dospelých 34 992 29,92 

Spolu výpožičky pre dospelých 66 710 57,04 

Odborná literatúra pre deti a mládež 4 721 4,04 

Krásna literatúra pre deti a mládež 19 415 16,6 

Spolu výpožičky pre deti a mládež 24 136 20,64 

Periodiká 24 786 21,18 

Špeciálne dokumenty 1 339 1,14 

Spolu výpožičky k 31. 12. 2020 116 971 100,00 

Tabuľka 11 Výpožičky podľa druhu literatúry v HNK k 31. 12. 2020 

 Z celkového počtu bolo 92 627 absenčných výpožičiek (79,19 %) a 24 344 prezenčných 

výpožičiek (20,81 %). 

 Z celkového počtu 1 339 špeciálnych dokumentov si používatelia požičali 100 

zvukových – audiovizuálnych dokumentov + 602 MP3/zvukové knihy, 2 elektronické 

dokumenty – vrátane digitálnych a 635 iných špeciálnych dokumentov. 

 Na jedného registrovaného používateľa pripadlo 56,56 výpožičiek. Ku koncu roku 

2020 bol počet obyvateľov 45 202. Jeden obyvateľ mesta Prievidza si za rok vypožičal 2,6 

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.  
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Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín - porovnanie 

Ukazovateľ Stav 

k 31. 12.2019 

Stav 

k 31. 12 .2020 

Porovnanie +/- 

(2020-2019) 

Absenčné 96 131 92 627 -3 504 

Prezenčné 47 639 24 344 -23 295 

Spolu absenčné a prezenčné výpožičky 143 770 116 971 -26 799 

Odborná literatúra – dospelí 43 484 31 718 -11 766 

Krásna literatúra (beletria) – dospelí 37 204 34 992 -2 212 

Periodiká – dospelí 30 302 22 334 - 7968 

Špeciálne dokumenty – dospelí 1 329 1 231 -98 

Spolu výpožičky - dospelí 112 319 90 275 -22 044 

% z celkového počtu výpožičiek - dospelí 78,12 % 77,18 %  

Odborná literatúra pre deti a mládež do 

15 rokov 

6 466 4 721 -1 745 

Krásna literatúra (beletria) pre deti 

a mládež do 15 rokov 

21 503 19 415 -2 080 

Periodiká pre deti a mládež do 15 rokov 3 331 2 452 -879 

Špeciálne dokumenty pre deti a mládež 

do 15 rokov 

151 108 -43 

Spolu výpožičky pre deti a mládež do 15 

rokov 

31 451 26 696 -4 755 

% z celkového počtu výpožičiek 

výpožičky pre deti a mládež do 15 rokov 

21,88 % 22,82  

Spolu výpožičky 143 770 116 971 -26 799 

 

Tabuľka 12 Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín – porovnanie k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 
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Graf 3 Porovnanie výpožičiek podľa druhu literatúry – dospelí, roky 2019 a 2020 

 

 

Graf 4 Porovnanie výpožičiek podľa tematických skupín - deti a mládež do 15 rokov, roky 2019 a 2020 

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

dlhodobo pretrvávajúceho nízkeho nákupu literatúry, a tiež ľahšieho prístupu k internetu 

a technického napredovania v podobe e-kníh a plnením prijatých opatrení so šírením 

koronavírusu.  
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 Rozdelenie periodík a špeciálnych dokumentov uvádzame len pre porovnanie 

s minulým obdobím. 

 Veríme, že nákup v roku 2021, 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.  

Hodnotné periodiká, či iné špeciálne dokumenty nenahradia  medzeru  spôsobenú 

nízkym nákupom hodnotnej odbornej a krásnej literatúry. 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, no nie všetky deti si po 

podujatiach prezentované knihy požičajú. Takisto je náročné vytvárať bez kvalitnej a hodnotnej 

literatúry nové, pre deti a mládež do 15 rokov v 21. storočí, pútavé podujatia. Nová literatúra 

dokáže zaujať a motivovať deti k čítaniu. 

3.2.2 Zvukové knihy 

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

sprístupňovala zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených občanov i pre zdravotne 

znevýhodnených používateľov knižnice, ktoré prijíma v súboroch ako dočasné výpožičky.. 

V porovnaní s rokom 2019 sme zaznamenali nárast počtu slabozrakých a nevidiacich 

používateľov. Zaevidovali sme 13 používateľov slabozrakých a nevidiacich, ktorí si spolu 

s ostatnými zdravotne znevýhodnenými požičali u nás 602 zvukových kníh vo formáte MP3. 

Zvukové knihy vo formáte MP3 prijíma HNK v súboroch ako dočasné výpožičky. Sme radi, že 

aj napriek nárastu e-kníh, si naši 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 168 požiadaviek. Z uvedeného 

počtu sme 6 dokumentov zapožičali z nášho KF iným knižniciam. 

 Teší nás zvýšený záujem zo strany čitateľov o túto službu v roku 2020. 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 379 

rezervácií dokumentov.  
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Ukazovateľ Stav 

k 31. 12. 2019 

Stav 

k 31. 12. 2020 

Porovnanie +/- 

(2020-2019) 

Počet bibliograficko-

informačnej služby (ďalej BIS) 

1 036 716 -320 

Faktografické informácie 

(ďalej FI) 

5 348 5 221 -127 

Zvukové knihy vo formáte 

MP3 

651 602 -49 

MVS, MMVS 98 168 +70 

Záznam rešerší 34 29 -5 

Počet záznamov rešerší 861 697 -164 

Tabuľka 13 Porovnanie BIS, FI,... za obdobie k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 

 

 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. Pozitívom  je, že túto službu je možné poskytovať aj v online priestore a napriek 

dlhému obdobiu, kedy bola knižnica zatvorená, evidujeme len minimálny pokles záujmu 

o službu zo strany čitateľov. 

 

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. 

3.2.5 Internet  

 Služby internetu využilo za sledované obdobie 147 používateľov. V súvislosti 

s dodržiavaním nariadení súvisiacich so šírením ochorenia COVID – 19 sme zaznamenali 

v ukazovateli pokles. 

 Počet návštevníkov internetovej stránky HNK bol v  roku 2020 13 476 návštevníkov. 

V tomto prípade evidujeme nárast v danom ukazovateli. Teší nás, že čitatelia si viac 

vyhľadávajú aktuálne informácie o knižnici práve týmto spôsobom. 

 Musíme konštatovať, že on-line služby sú záujemcami využívané hlavne mimo 

priestorov knižnice. 
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 Prostredníctvom e-mailovej služby sme vybavili 2 793 e-mailov a poskytli sme 3 422   

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, zatvorení / 

otvorení knižnice, prolongácie a iné. Svoje služby smerujeme vždy k našim čitateľom. 

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

informačné zdroje: databázu Infotrac od vydavateľstva Gale Cengage. Táto databáza poskytuje 

prístup ku viac ako 31 800 titulom dokumentov z rôznych vedných odborov k plným textom 

dokumentov. Prístup je viazaný na IP adresu na úseku spoločenských vied na Košovskej ceste 

9 v Prievidzi. Prístup je teda možný iba pri návšteve tohto pracoviska. V roku 2020 sa 

uskutočnilo v databáze 1 vyhľadávanie s celkovým počtom 26 stiahnutých dokumentov. 

Spoločnosť, poskytujúca túto službu už v období 1. lockdownu umožnila záujemcom voľný 

vstup do tejto databázy. 

 Služby Spýtajme sa knižnice využili dvaja záujemcovia. . Záujemcovia uprednostňujú 

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

 O využívaní on-line katalógu  používateľmi k 31. 12. 2020 vypovedá nasledovná 

tabuľka. 

 

Tabuľka 14 Štatistika využívania on-line katalógu k 31. 12. 2020 
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3.2.6 Bibliobox 

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

sa prostredníctvom biblioboxu vrátilo 4 064 kníh  a 221 periodík. Čitatelia si zvykli na túto 

24-hodinovú možnosť vrátenia vypožičaných dokumentov. 

3.3 Registrovaní používatelia a návštevníci 

Za rok 2019 sme zaregistrovali   2 068 používateľov, 

z toho bolo        587 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 2020 navštívilo našu knižnicu:  38 024 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých:   15 852 návštevníkov, 

                                        detí a mládeže:    6 656 návštevníkov, 

                                        virtuálnych návštevníkov:  13 476 návštevníkov, 

Návštevníci podujatí:        2 040 návštevníkov. 

 

 

Graf 5 Návštevníci podľa kategórií k 31. 12. 2020 

Fyzická návšteva 
dospelí; 15 852

Fyzická návšteva 
detí a mládeže:; 6 
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Návštevníci 
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Návštevníci podľa kategórií v roku 2020
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Služby HNK denne využilo približne:        343 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých         143 návštevníkov, 

                                         detí a mládeže          60 návštevníkov, 

         virtuálni návštevníci        121 návštevníkov, 

                                          návštevníci podujatí          18 návštevníkov. 

 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.  

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 novembra 2020 nastala personálna zmena na pracovnej pozícii bibliograf 

a regionálny knihovník. 

3.4.1 Bibliografická činnosť 

Odborná čitateľská verejnosť sa naučila využívať služby úseku regionálnej literatúry 

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

väčšiny požiadaviek v roku 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 2020: 

Baníctvo na Hornej Nitre a jeho dopad na životné prostredie 

Malá Čausa 

Šport na Hornej Nitre 

Bojnický zámok 

História kúpeľníctva v Bojniciach 

Piaristi na Hornej Nitre 

Príroda horného Ponitria 

Odboj na Hornej Nitre počas 2. svetovej vojny 
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Stredoveké remeslá na Hornej Nitre 

Ľudové kroje Hornej Nitry 

Cestovný ruch na Hornej Nitre 

Vývoj vidieckeho turizmu na Hornej Nitre 

Opakované požiadavky na významné regionálne osobnosti ako: V.B. Nedožerský, 

Mikuláš Mišík, Ondrej Čiliak, František Madva 

3.4.2 Publikačná činnosť 

Literárna súťaž 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 3 (21.1. – 27.1.2020), str.6 

  

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 3 (21.1. – 27.1.2020), str. 29 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 4 (28.1. – 3.2.2020), str. 32 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 4 (28.1. – 3.2.2020), str. 32 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 5 (4.2. – 10.2.2020), str. 29 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 5 (4.2. – 10.2.2020), str. 29 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 6 (11.2. – 17.2.2020), str. 39 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 6 (11.2. – 17.2.2020), str. 39 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 7 (18.2. – 24.2.2020), str. 30 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 7 (18.2. – 24.2.2020), str. 30 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 8 (25.2. – 2.3.2020), str. 37 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 8 (25.2. – 2.3.2020), str. 37 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 9 (3.3. – 9.3.2020), str. 13 
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Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 9 (3.3. – 9.3.2020), str. 13 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 9 (3.3. – 9.3.2020), str. 13 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 13 (10.3. – 16.3.2020), str. 37 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 32 (11.8. – 17.8.2020), str. 24 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 34 (25.8. – 1.9.2020), str. 11 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 34 (2.9. – 7.9.2020), str. 12 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 37 (16.9. – 21.9.2020), str. 29 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 38 (22.9. – 28.9.2020), str. 29 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 39 (29.9. – 5.10.2020), str. 28 

 

Tipy na voľné chvíle- Prievidza 

In: MY/HNN/, roč. 16/61, č. 41 (13.10. – 19.10.2020), str. 25 

3.5 Metodická a prieskumová činnosť  

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

metodickú, poradenskú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským 

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

a Partizánske. Upozorňovala na nedostatky v poskytovaní knižnično – informačných služieb 

a usmerňovala zriaďovateľov pri poskytovaní služieb knižníc počas epidemiologickej situácie 

šírenia ochorenia COVID-19. V regióne Prievidza a Partizánske pôsobí 1 regionálna, 5 

mestských a 52 obecných knižníc. Pracovisko metodiky poskytlo k 31.12. 2020 : 

- 1 metodické usmernenie ohľadom zrušenia Obecnej knižnice v Malých Kršteňanoch, 

- 1 konzultáciu k projektu na Fond na podporu umenia na zakúpenie baneru pre Mestskú  

knižnicu Mikuláša Mišika v Prievidzi. 
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Pre pandemickú situáciu na Slovensku pracovisko metodiky maximálne obmedzilo návštevy a 

komunikovalo s knižnicami hlavne prostredníctvom mailov a telefonicky. 

 

3.6 Automatizácia knižnično–informačnej činnosti  

IT technik HNK počas roku 2020 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. 

• 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 
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v HNK. 

Iné práce: 

Spolupráca pri verejnom obstarávaní výpočtovej techniky, tonerov. Zabezpečenie 

posudkov k vyradeniu výpočtovej techniky, nákup drobnej výpočtovej techniky.  

 V rámci intranetu využívame modul Knižnica HNK na zverejňovanie interných 

materiálov. 

3.7 Kultúrno-výchovné podujatia (ďalej KVP) 

Počet uskutočnených podujatí spolu:  65 

Výchovno-vzdelávacie podujatia:  64, v tom 3 informačné výchovy 

Kultúrno-spoločenské podujatia      1 

Ukazovateľ Stav 

k 31. 12. 2019 

 

Stav 

k 31. 12 2020 

+/- (2020-

2019) 

Plán na rok 

2020 

% plnenia 

plánu 

Počet podujatí 378 65 -313 370 17,57 

Účastníci 

podujatí 

10 100 1 670 -8 430 8 500 19,65 

Tabuľka 15 Porovnanie počtu podujatí a účastníkov za rok 2019 a rok 2020, vrátane percentuálneho plánu 

 

Veková skupina    Podujatia   Návštevníci 

Deti a mládež do 15 rokov   51    1 670 

Dospelí     14       370 

Spolu      65    2 040 

  

Ukazovateľ Stav 

k 31. 12 .2019 

Stav 

k 31. 12. 2020 

Porovnanie +/- 

(2020-2019) 

Podujatia celkom 378 65 -313 

z toho pre deti a mládež do 15 

rokov 

299 51 -248 

Tabuľka 16 Porovnanie KVP za rok 2019 a rok 2020 
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Graf 6 Porovnanie počtu podujatí k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 

 

V roku 2020 sme pokračovali v spolupráci so všetkými typmi škôl z mesta Prievidza. 

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

a kvalitné kultúrno – spoločenské a vzdelávacie podujatia. Veríme, že v I. polroku 2021 bude 

epidemiologická situácia priaznivejšia a budeme môcť vďaka podpore FPU a zriaďovateľa 

pokračovať v realizácii plánovaných podujatí. 

 Cena riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Za tvorivý čin roka v oblasti 

knižničných činností bola slávnostne odovzdaná zamestnankyniam knižnice za súbor aktivít 

k storočnici tragickej smrti M. R. Štefánika na podujatí KULTÚRA 2019. 

Aktivity HNK smerovali hlavne na propagáciu pôvodnej slovenskej krásnej a odbornej 

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

seniorov.  

Zamerali sme sa na zoznamovanie verejnosti so slovenskými autormi prostredníctvom 

besied, výstav, interaktívnych stretnutí, tvorivých dielní, prezentácií kníh, literárno-

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

rovnako bolo pripomínať si regionálne osobnosti literárneho a kultúrneho života, a prezentovať 

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  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 2020 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 2020 rozdelili podľa mesiacov v roku. Vo vyhodnotení za rok 2020 

ponúkame stručný prehľad podujatí organizovaných HNK. 

Stručný prehľad podujatí :  

Literárna Jar Ondreja Čiliaka 2020 - HNK vyhlásila 17. ročník literárnej súťaže na tému 

,,Život je veľké divadlo“. Súťaž sa organizuje  v spolupráci s Miestnym odborom Matice 

slovenskej a je určená všetkým vekovým kategóriám  

Rozprávkové divadlo – vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti a mládež do 15 rokov. Súťaž bola 

venovaná 100. výročiu založenia SND. 

Kamaráti Fricko a Jupko  - príbeh pätnástich opičiek, troch bratov, trpezlivej mamy 

a milujúcich starých rodičov vtiahol žiakov 4. ročník ZŠ do ríše ľudských výmyslov, hier 

a dobrodružstiev. 

Vo svete rozprávok – s deťmi 2.ročníka ZŠ sme spoznávali slovenské ľudové rozprávky. 

A jednu z nich sme si dokonca zahrali. 

Cyrano z lásky – Valentín v našej knižnici – obľúbené stretnutie zdravotne znevýhodnenej 

mládeže. Tvorivé dielne, beseda o sv. Valentínovi spojená s ukážkou filmu opäť naplno zaujali 

a inšpirovali návštevníkov podujatia. 

Divadelný karneval –  veselé podujatie venované žiakom 4. ročníka ZŠ, ktorí sa za pomoci 

masiek premenili na mnohé nielen divadelné, ale aj filmové postavy.   

Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese študentov SPŠOaS. Hodnotné dopoludnie v podaní 

talentovaných študentov v recitácií venované pamiatke slovenskému básnikovi P.O. 

Hviezdoslavovi. 

Pitva knihy – deti 4. ročníka ZŠ sa prostredníctvom pútavého podujatia dozvedia, z čoho kniha 

vzniká, ako je potrebné sa k nej správať, aby sme jej neublížili. 

V mesiaci február sa ocenené knihovníčky zúčastnili slávnostného večera KULTÚRA  2019, 

kde si prevzali cenu ,, ZA TVORIVÝ ČIN ROKA“ v oblasti knižnično – informačných 

služieb. 

Týždeň slovenských knižníc (2.3. – 8.3.2020) bol plný akcií a skvelými podujatiami pre 

návštevníkov HNK všetkých vekových kategórií., ako príklad uvedieme : 
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Divadlo na papieri – Futbalové divadlo – beseda s Júliusom Belánom. Spisovateľ si pre 

žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ pripravil množstvo športových i vedomostných súťaží, previedol nás 

svetom svojej tvorby a deti si odniesli nový zážitok v podobe autorského čítania. Beseda bola 

súčasťou projektu Dvanásť mesiacov nielen s divadlom. 

S radosťou do cieľa – beseda so slovenským bežcom, držiteľom slovenských rekordov 

Štefanom Karakom. 

Jar sa blíži - podujatie pre žiakov ZŠ plné hádaniek, básničiek, a rozprávok o jari. 

Som tu  - hovorme o inakosti (autizmus) – beseda spojená so zážitkovým čítaní o priblížení 

problematiky ochorenia autizmu. 

Počas trvania TSK sme ponúkli možnosť bezplatnej registrácie všetkým čitateľom na 

Úseku pre deti a mládež do 15 rokov, ktorú využilo 28 detských čitateľov. Dospelí 

čitatelia mali možnosť vyžrebovať si bezplatnú registráciu. Šťastie sa usmialo na 21 

čitateľov. Prvý marcový týždeň sme rozdali 200 kusov týždenníka MY – Hornonitrianske 

noviny na podporu propagácie slovenských knižníc a čitateľskej gramotnosti a rozdali 

sme približne 50 kusov záložiek. 

Od 10.3.2020 bola HNK na základe príkazu predsedu TSK zatvorená. V tomto období 

pripravovali pracovníčky Úseku pre deti a mládež tzv. KORONALISTY na rôzne témy. Každý 

týždeň zverejnili jeden ,,koronalist“. Spolu tak spracovali 5 ,,koronalistov“ so 17 – timi 

pracovnými listami. Tie boli zverejnené na webovej stránke knižnice, odkiaľ si ich čitatelia 

mohli stiahnuť vo formáte PDF. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa priateľstva, sme pripravili možnosť darovať 

priateľovi bezplatné ročné členstvo v HNK. Počas trvania akcie ( 29. -30.6.2020 ) získali 

bezplatné členstvo 3 dospelí a dvaja detskí čitatelia. 

Prečítané leto – v rámci projektu sme pripravili 9 spoločných prečítaných týždňov na rôzne 

zaujímavé témy. Pre deti a mládež do 15 rokov sme si pripravili každý týždeň výstavku kníh 

a pracovné listy na danú tému. 

Vyhodnotenie ,,Literárna jar Ondreja Čiliaka 2020 – Život je veľké divadlo“ – slávnostné 

vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže s hlavnou porotkyňou a regionálnou autorkou Lenkou 

Gahérovou. Podujatie bolo podporené FPU, v rámci projektu Dvanásť mesiacov nielen 

s divadlom. 

Augustové pondelky v knižnici – Divadelné prázdniny - podujatia určené deťom od 6 – 15 

rokov. Pre malých návštevníkov bola pripravená recepcia, dobrodružná cesta okolo sveta, 

divadelné predstavenie, zaujímavé prezentácie, tvorivé dielne a mnohé iné výchovno – 

vzdelávacie aktivity.. Podujatia boli súčasťou projektu Dvanásť mesiacov nielen s divadlom. 

HNK prostredníctvom bezplatného ročného členstva opätovne otvorila svoje brány pre všetky 

deti predškolského veku. Možnosť využilo 55 detí z 2 materských škôl. 
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Kto kreslí obrázky do kníh – podujatie pre žiakov I. stupňa ZŠ vysvetlilo, kto je ilustrátor, 

aký je rozdiel medzi ilustrátorom a maliarom a zoznámili sa s ilustrátormi detských kníh. 

Calvin nevie lietať -  žiaci 1. stupňa ZŠ sa na podujatí zoznámia s vtáčikom Calvinom, ktorý 

sa vďaka svojej vášní k čítaniu zabudne naučiť lietať. Súčasťou podujatia je aj exkuria, v ktorej 

sa žiaci vydajú po stopách Calvina.  

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť – nahratím videa sme sa zapojili do akcie, ktorá mala 

symbolicky upozorniť na násilie páchané na deťoch. 

Prichádza čas vianočný – HNK v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej 

v Prievidzi vyhlásila literárnu súťaž pre deti a mládež do 15 rokov. 

Vianočná online knižnica – balík podujatí nielen pre čitateľov knižnice, ale aj pre všetkých 

fanúšikov HNK na sociálnej sieti  s vianočnou tematikou. Súčasťou komplexného balíka bola 

prezentácia zvykov a pranostík v období adventu, knižné tipy pracovníčok na spríjemnenie 

dlhých zimných večerov, video námety na tvorivé dielne, čítanie rozprávky pre najmenších či 

vianočné pracovné listy pre deti. 

Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom – projektu sme sa tento rok zúčastnili 

prostredníctvom piatich online čítaní , ktoré odzneli z úst rôznych známych hercov, či iných 

umelcov. Na podporu tohto projektu a čítania u detí sme si pripravili vlastné pracovné listy plné 

veselých úloh a tipov na rozprávky so zimnou a vianočnou tematikou.  

3.8 Propagácia, spolupráca 

HNK v roku 2020 propagovala, okrem podujatí, ktoré sama organizovala aj aktivity 

zriaďovateľa a podujatia pre krajskú organizáciu cestovného ruchu. 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), s Centrom sociálnej pomoci Humanita v Prievidzi, 

Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi.  

Za účelom propagácie knižnice a besied organizovaných knižnicou sme pripravili 

výstavky kníh, plagáty a bibliografické letáky pracovné listy a videá. 

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, výlepové plochy v meste 

Prievidza, Slovenský rozhlas a TASR. 

 

http://www.hnkpd.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.takdokniznic.sk/
http://www.nasaprievidza.sk/
http://www.codnes.sk/
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Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás sponzorovali, propagovali, darovali knihy – 

spisovatelia, jednotlivci a organizácie:  

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc,  

 Slovenská asociácia knižníc,  

 Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi,  

 MEDEX Slovakia – perníková výroba,  

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

 Vydavateľstvo Slovart,  

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

 a iní. 

 

Všetky finančné i materiálne prostriedky boli použité na podujatia pre našich 

návštevníkov, hlavne pre deti a mládež do 18 rokov.  

 

Podujatia z projektu Dvanásť mesiacov nielen s divadlom 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 súvislosti s epidemiologickou situáciou, boli zabezpečené na všetky pracoviská 

prístupné verejnosti hygienické prepážky v počte 5 kusov a digitálny teplomer na meranie 

telesnej teploty návštevníkov knižnice. Pre všetky pracoviská boli zabezpečené: dezinfekcia 

(knihy, priestory, ruky,...), rozprašovače, ochranné rukavice a rúška. Ostatné plánované nákupy 

sme z dôvodu zadržaných prostriedkov z rozpočtu (ZF 41) nemohli zabezpečiť. 

Nepodarilo sa nám 

Naše finančné možnosti boli v roku 2020 obmedzené, nakoľko nám bol rozpočet 

krátený o 22 841,00 €. HNK fungovala v obmedzenom režime 

 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. 

  

 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. 2020 

4.1 Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

Hornonitrianska knižnica v roku 2020 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 346 942,00 -26 485,06 320 456,94 320 456,94 320 456,94 

c) Kapitál. 

transfer 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 346 942,00 -26 485,06 320 456,94 320 456,94 320 456,94 

sumy sú uvádzané v EUR 

Tabuľka 17 Rozpočet príjmov za rok 2020 

 

4.1.1 Príjmy 

Príjmy  19 267,74  

222  Nedaňové príjmy 1 253,20  

223  Nedaňové príjmy                                                                             6 497,55  

292   Z dobropisov 283,41  

292   Iné 0,00  

292  Vratky ( preplatok zo ZP )                                                                               296,93  

311  Tuzemské bežné granty a transfery 0,00  

320  Tuzemské kapitálové granty a transfery 0,00  

450  Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 10 936,65  

Tabuľka 18 Príjmy k 31. 12. 2020 v € 
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4.1.2 Výdavky 

Výdavok 320 286,94 

610  Mzdy 196 101,97 

620  Poistné 65 047,93 

630  Tovary a služby 55 825,97 

640  Transfery jednotlivcom a PO 3 311,07 

710  Kapitálové výdavky 0,00 

Tabuľka 19 Výdavky k 31. 12. 2019 v € 

 

Osobné náklady v € 239 738,32 

Mzdové náklady 170 779, 

 - mzdy 170 479 

  - dohody 300 

Zákonné soc. poistenie 56 451,87 

Ostatné soc. poistenie (DDS) 1 788,85 

Zákonné soc. náklady 10718,60 

  - tvorba SF 1 932,93 

  - odchodné 1 836,57 

  - náhrady DPN 1474,50 

  - strava (55% nákladov) 5 474,60 

 

Stravovanie zamestnancov 

Náklady na stravovanie zamestnancov boli 5 474,60 €. Zamestnávateľ  poskytoval 

stravné poukážky v hodnote 4,00 € do 31.7. 2020 -  bol náklad organizácie  60 % zo sumy  t.j. 

2,15 €. Príspevok zo SF bol výške 0,70 €  na stravnú poukážku, zamestnanec prispieva sumou 

1,10 € na jeden stravný lístok. Na základe zmeny výšky stravného od 1.8. 2020  poskytujeme 

stravné poukážky v hodnote 4,00 € kde je náklad organizácie 2,20 €, príspevok (55 %) zo SF 

0,50 € (12,5 %) a zamestnanec si prispieval 1,30 € na jeden stravný lístok (32,5 %).  

 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov v €  196 101,97 

611 Tarifný plat 170 479,00 

612.001 Osobné príplatky 14 041,88 

612.002Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty) 2 624,92 

614 Odmeny, jubilejné odmeny 8 956,17 
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Zamestnanci  

 - Priemerný evidenčný stav 19,0 

 - Prepočítaný stav 17,2 

Stav zamestnancov k 31. 12. 2019 19,0 

Priemerná mzda 949,40 € 

 

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 € 30 706,98 

Energie 27 846,73 

Vodné, stočné 1 540,18 

Poštové a telekomunikačné služby 1 320,07 

 

633 Materiál v € 3 487,72 

Výpočtová technika 0,00 

Prevádzkové stroje, prístroje, softvér 0,00 

Všeobecný materiál 3 487,72 

Knihy 0,00 

Reprezentačné 0,00 

Interiérové vybavenie 0,00 

 

634 Dopravné v € 814,26 € 

Palivo, mazivá, ... 0,00 € 

Servis, údržba, opravy ... 814,26 € 

Karty, známky, poplatky 0,00 € 
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635 Rutinná a štandardná údržba v € 1 846,65 

Rutinná a štandardná údržba budov, ... 1 669,06 

Rutinná a štandardná údržba zariadení, špec. strojov 0,00 

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov 0,00 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 177,59 

  

    

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 € 6 751,07  

Školenia, kurzy, semináre, ... 186,00 

Všeobecné služby 2 681,14 

Špeciálne služby 633,24 

Cestovné náhrady 0,00 

Poplatky a odvody 195,82 

Náhrady rekreácie 881,76 

Konkurzy a súťaže 0,00 

Dohody 300,00 

Dane 1 873,11 

 

Dane a poplatky v € 2 076,71  

Daň z nehnuteľnosti 1 045,85 

Poplatok za odpad 604,30 

Koncesionárske poplatky 222,96 

Poplatok SOZA 33,60 

Členské 170,00 

 

Podrobnejšie členenie výdavkov a príjmov je v prílohách. 

  

Pohľadávky    

K 31. 12. 2020 neboli evidované žiadne pohľadávky. 
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Záväzky v € 44 592,44 

z toho      

- Krátkodobé záväzky 44 592,44  

   z toho:  

  - dodávatelia 1 937,84  

 - krátkodobé záväzky(mzdy, odvody, nezúčt. granty) 42654,60  

  

 

Sociálny fond  v € 

Počiatočný stav 472,88 

Tvorba 1 932,93 

 - Povinný prídel 1 932,93 

 - Úroky 0,00 

Čerpanie 2 169,00  

 - Strava 2 169,00 

Konečný stav 236,81 

 

Závery u rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2019  bol vo výške       - 7 551,67 €. 

Poskytnutý bežný transfer bol vo výške 320 456,94 €, zúčtovaný (použitý) transfer  bol vo 

výške 320 456,94 €. 
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5 Záver 

 V roku 2020 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. 

 V priebehu roka 2020 nám boli zadržané a v konečnom dôsledku nevyplatené finančné 

prostriedky na dotáciu na bežnú prevádzku (ZF 41) o 22 841,00 €. Výpadok finančných 

prostriedkov nám spôsobil, že sme svoje výdavky museli obmedziť tak, že nebolo možné 

zabezpečiť plánované nákupy techniky, všetkého spotrebného materiálu, inventáru. 

V sledovanom období boli zakúpené dezinfekčné prostriedky, ochranné prie 

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

 Počas roka 2020 sme pracovali podľa Koncepcie činnosti na rok 2020 a schválených 

merateľných ukazovateľov pre rok 2020. Merateľné ukazovatele sú ukazovateľom činnosti 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. 

 Pokles knižničného fondu je aj z dôvodu „očisty“ KF od restov minulosti ako aj 

uskutočnenie mimoriadnej revízie KF v celej HNK (viď bod 3.1). K 31. 12. 2020 sme vyradili 

o 1 818 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. Nákup 

kníh bol uskutočnený výlučne zo ZF 46 – vlastné zdroje. Zo ZF 41 – TSK bol zabezpečený 

nákup periodík aj to nie v plnej výške. Dofinancovanie nákupu periodík bolo uskutočnené zo 

ZF 46 – vlastné zdroje.  

 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). Avšak z dôvodu zlej epidemiologickej situácie  bolo možné 

uskutočňovať kolektívne podujatia v priestoroch knižnice len v obmedzenom množstve. Svoju 

činnosť sme presunuli do virtuálneho sveta, kde sme zverejňovali na internetovej stránke HNK 

a sociálnej sieti Facebook pracovné listy, videá, hádanky... 

   V sledovanom období bol zaznamenaný výrazný pokles vo všetkých ukazovateľoch 

z dôvodu epidemiologickej situácie (Covid-19), ktoré boli vyhlásené Úradom verejného 

zdravotníctva SR. Z tohto dôvodu, aj z dôvodu uskutočnenia mimoriadnej  celkovej revízie KF 

v našej organizácii bola, niekoľko mesiacov pre verejnosť zatvorená. 
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 Nie všetky činnosti sa môžu sledovať iba cez ekonomické hľadisko. Každý nový 

čitateľ a udržanie si stávajúcich čitateľov je  pre nás dôležité. Aj z tohto dôvodu sme ešte 

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

ani v roku 2020 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.  

Našou snahou počas roka 2020 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 

Agnesa Šenitková   spracovanie fondov 

Sandra Grocholová   bibliograf, regionálny knihovník 

Pavol Baniar    IT technik 

Ing. Iveta Stanková   zastupovanie ekonóma počas dlhodobej PN 
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Prílohy 

Príloha č. 1 Náklady / Výnosy k 31. 12. 2020 

Výnosy 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  7 750,75 

602 - Tržby z predaja služieb 7 750,75 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 0,00 

g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC   a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 

320 456,94 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, 

VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

 

7 727,64 

  Výnosy samosprávy z bežných transferov 20 200,00 

   Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR (FPU) 

   (finančné prostriedky prenesené do nasledujúceho    

účtovného obdobia – rok 2021) 

   693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

19 918,29 

 

 

281,71 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

 

36,00 

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: 336 886,45 
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Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 40 296,84 

501 - Spotreba materiálu 12 729,90 

502 - Spotreba energie 

-  elektrická energia 

-  voda 

-  plyn 

-  tepelná energia 

27 566,94 

6 998,09 

290,53 

3 494,66 

16 783,66 

b)  služby 13 208,09 

511 - Opravy a udržiavanie 

-  oprava auta 

-  opravy ostatné 

2 796,39 

949,74 

1 846,65 

512 – Cestovné 136,30 

513 - Náklady na reprezentáciu  42,45 

518 - Ostatné služby   10 232,95 

c)  osobné náklady 196 256,14 

521 - Mzdové náklady  

- dohody  

195 956,14 

300,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 68 060,72 

528 – Ostatné sociálne náklady 881,76 

527 - Zákonné sociálne náklady  

- tvorba SF 

- príspevok zamestnávateľa na stravu 

- nemocenské dávky 

- odchodné 

- odstupné 

14 456,83 

1 939,78 

7 535,00 

1 366,93 

3 615,12 

0,00 

d)  dane a poplatky 2 076,71 

532 - Daň z nehnuteľností 1 045,85 
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538 - Ostatné dane a poplatky 1 839,76 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  7 796,80 

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov                                                                                      

7 796,80 

36,00 

7 760,88 

553 - Tvorba ostatných rezerv 350,00 

545 – Ostatné  pokuty  0,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 200,00 

f) finančné náklady 45,25 

568 - Ostatné finančné náklady 45,25 

SPOLU: 344 438,12 

 

Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je         7 551,67 €. 

 

Vypracovala:  Ing. Iveta Stanková 

  Ing. Viera Masaryková 

Prievidza 15. 3. 2021 
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Príloha č. 2 Tabuľka základných číselných ukazovateľov k 31. 12. 2019 

KNIŽNIČNÝ FOND    POUŽÍVATELIA 

KJ spolu 83 922  Aktívni používatelia 2 068 

knihy a zviaz. periodiká 83 600  z toho do 15 rokov 587 

špeciálne dokumenty 322  Návštevníci 38 024 

AVD 282             virtuálni používatelia 13 476 

náučná pre dospelých 46 771    

beletria pre dospelých 23 868  Počet obyvateľov k 31. 12. 2020  

* 

45 202 

náučná pre deti 2 202   

beletria pre deti 11 081  KVČ 65 

počet titulov periodík 115  z toho inform. Výchova 1 

z toho zahraničné 20  metod. návštevy 0 

počet exempl. periodík 121  odbor. kurzy, porady 0 

Prírastok KJ spolu 668  edičná činnosť 0 

kúpou 242  INFORMAČNÉ 

TECHNOLÓGIE 

 

povinným výtlačkom 0  počet osobných PC 28 

darom 419  z toho pre verejnosť 10 

 výmenou 0  www-stránka knižnice Áno 

náhrada 7  pripojenie Wifi v knižnici Áno 

z nákupu AVD 1  elektr. katalóg na internete Áno 

elektronické dok. 0  vzdialený prístup k licenc. EIZ Áno 

Úbytky KJ 2 486  počet vstupov do el. katalógu 15 703 

KJ vo voľnom výbere 83 922  počet databáz vytvor. knižnicou 0 

KJ sprac. automaticky 83 922  počet sprístup. licenc. EIZ 1 

VÝPOŽIČKY  A   SLUŽBY  počet vyhľadávaní v EIZ 1 

Výpožičky spolu 116 971  počet stiahnutých el. 

dokumentov 

26 

náučná pre dospelých 31 718  počet zodp. dopytov v refer. služ. ..2 793. 

beletria pre dospelých 34 992   

náučná pre deti 4 721  Prepočítaný počet zamestnancov 17,2 

beletria pre deti 19 415     - vykonávajúcich knih. činnosti 12,2 

výpožič. periodík 24 786  výnosy spolu n(6xx) 348 691,1 

špec. dokumenty 1 339  transfery na činnosť 0 

z toho: AVD 702  tržby spolu (602 ZF 46) 7 750,75 

           elektron. dokument 

dokumenty 

2  z toho za kniž. činnosti 7 450,75 

           iné špec. dokument 

dokumenty 

635  iné výnosy, dary, granty (693) 20 200,00 
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prezenčné výpožičky 24 344  z toho zo štát. rozpočtu (691) 320 456,94 

MVS iným knižniciam 6  náklady na hlav. činnosť (5xx) 344 403,32 

MVS z iných knižníc 162  mzdyz Fin 1-12 skutočnosť 170479,00 

MMVS iným knižniciam 0  na nákup KJ 0,00 

MMVS z iných knižníc 0  Celkovo na nákup KF 

(KJ+periodiká) 

4 679,49 

počet bibliografií 1  kapitál. výdavky spolu 0,00 

počet rešerší/záznamov 29/697    

počet študovní   Nákup KJ podľa ZF:  

počet študij. miest   TSK (ZF 41) 0,00 

plocha v m2   ŠR (ZF 111) 0,00 

z toho pre používateľov   Vlastné zdroje (ZF 46) 2 659,21 

hodiny /týždeň   Nákup KF vrátane periodík 

podľa ZF 

 

 Z ZF 

 

   TSK (ZF 41) 4 679,49 

   ŠR – FPU (ZF 111) 0,00 

   Vlastné zdroje (ZF 46) 22,80 

 

* podľa e-gov elektronická verejná správa mesto Prievidza 

Prievidza 13. 3. 2020 
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Príloha 3 Plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu ku dňu 31. 12. 2019 

 

  Skratka Názov položky šablóny 

Plán 

2020 

Skutočnosť k 

31.12.2020 

% 

plnenia Poznámka 

1 007-P R+2 Počet registrovaných čitateľov KIS  3 900 2 068 53,03 čiastočne splnené 

2 009+P R-1 Počet návštevníkov knižnice 55 000 38 024 69,13 čiastočne splnené 

3 011-P R Počet jednotiek knižničného fondu  84 100 83 927 99,79 čiastočne splnené 

4 021-P R+2 Počet organizovaných komunitných aktivít 

knižníc 

370 65 17,57 čiastočne splnené 

5 024-5 R-1 Počet účastníkov komunitných aktivít 

organizovaných knižnicou  

8 300 2 041 24,59 čiastočne splnené 

 

Spracovali:  Ing. Adriana Langerová 

  Ing. Viera Masaryková 

  Mgr. Marta Píšová 
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