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DO  Úsek práce s dospelými čitateľmi 
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OcKP  Obecná knižnica profesionalizovaná 
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PN  Práceneschopnosť 
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R3  Riaditeľstvo 

SAK  Slovenská asociácia knižníc 

SF  Sociálny fond 

SNK  Slovenská národná knižnica 

SO  Úsek odbornej literatúry 
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VŠ  Vysoké školy 

ZF  Zdroj financovania 

ZŠ  Základné školy 
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1.Úvod 

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

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

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

Prievidza a okres Partizánske. 

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

regióne horná Nitra (okresy Prievidza a Partizánske). HNK budovala, spracovávala 

a sprístupňovala univerzálny knižničný fond s dôrazom na regionálne dokumenty, 

poskytovala knižnično – informačné služby, zostavovala rešerše, bibliografické súpisy 

a organizovala výchovno – vzdelávacie a kultúrno – spoločenské podujatia. 

 

2. Plnenie hlavných úloh 

 Činnosť HNK sa v roku 2021 riadila Koncepciou rozvoja Hornonitrianskej knižnice 

v Prievidzi na rok 2021. 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. 
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2.1 Riadenie knižnice 

 

 Hlavné úlohy činnosti HNK, a teda aj riadenie v roku 2021, 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. 

 HNK aj v roku 2021 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. 

 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, 
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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 2021 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. 

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

2021. Podali sme 4 projekty. Všetky 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).  
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Riaditeľstvo sa v súčasnosti nachádza na opačnom konci mesta a vzdialenosť medzi 

pracoviskami sa výrazne zväčšila. 

Aj v roku 2021 sme pokračovali v spolupráci s osvedčenými partnermi ako sú: Miestny odbor 

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

sociálnej pomoci, Prievidzské pekárne a cukrárne, Medex Malinová, a samozrejme so 

všetkými školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne, ktoré plánujeme zintenzívniť pre 

získavanie ďalších partnerov a priateľov knižnice.  

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

zriaďovateľa a ostatných oprávnených subjektov v činnosti HNK.  

Stále rokujeme o zmene organizačnej štruktúry a navýšení prepočítaného stavu 

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

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

 

Strategické úlohy 

HNK v roku 2021 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, TikTok, Instagram 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. 

 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 2021. 

 Pokračovali sme v digitalizácii dokumentov nielen regionálneho charakteru 

pre sprístupnenie databázy pre našich čitateľov. 
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 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. 

 

2.3 Získavanie mimorozpočtových prostriedkov  

Na základe zverejnených výziev na rok 2021 Fondom na podporu umenia sme celkovo 

podali 4 projekty, ktoré aj boli podporené. Celkovo sme získali 11 000,00 €.  

Podané projekty boli v podprogramoch: 

5.1.2. Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra – podaním projektu Efektivita na 

prvom mieste – všetko pre čitateľov sme sa uchádzali o finančné prostriedky (7 056,00 €) na 

nákup knižničných regálov, kresiel, rozprávkového paravánu, informačnej tabule a stojanu na 

časopisy na skvalitnenie, reprezentatívnosť a modernizáciu interiéru knižnice. Pre nízku 

podporu (2 000,00 €) sme chceli nakúpiť aspoň regále. Kvôli nízkemu záujmu, nebolo 

dostatok ponúk a projekt sa nerealizoval. 

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). 

Začni od seba – projekt je zameraný na posilnenie environmentálneho vedomia u žiakov ZŠ, 

študentov gymnázií a SŠ, na ochranu prírody, objasnenie pojmu ZERO WASTE, recylkáciu 

odpadov, spoznanie ľudí, ktorí sa snažia o minimalizovanie tvorby odpadu. Projekt bol 

podporený sumou 1 500,00 €, spoluúčasť HNK vo výške 10 % predstavovala sumu 167,00 €. 

Náš život plynul ako rieka - Naším cieľom bolo pripomenutie si významných osobností 

slovenskej literatúry a slovenského národa, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle výročia. 

Pripomenuli sme literárnu tvorbu, životy či osudy takých velikánov ako boli B. S.Timrava 

(70. výročie úmrtia), P.O.Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a A. Dubček (100. výročie 

narodenia). Projekt bol podporený sumou 1 500,00 €, spoluúčasť bola 167,00 €. 

5.1.4 Akvizícia knižníc - Projekt akvizície KF Objav krásu v knihách bol podporený sumou 

6 000,-- €. Povinná spoluúčasť predstavuje 10 %, t.j. 667,00 € 

  

Spolu sme získali mimorozpočtové zdroje vo výške 11 000,-- €.  

 

 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice     
v Prievidzi 2021 

 

 

13 

2.4 Zamestnanci knižnice  

Fyzické osoby:  19 

Úväzky:   17,2 

 

 Priezvisko, meno, titul Vzdelanie Pracovné zaradenie Úsek/ 

pracovisko 

1 Baniar Pavol ÚSO Informatik, vodič, údržbár Riaditeľ 

2 Besedová Adriána, Ing. VŠ II. st. knihovník KIS 

3 Bullová Dominika, Mgr. VŠ II.st knihovník KIS 

4 Eliášová Zuzana  upratovačka Riaditeľ 

5 Grocholová Sandra ÚSO knihovník, bibliograf KIS 

6 Kurbelová Eva ÚSO knihovník KIS 

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

8 Malá Ivana ÚSO knihovník KIS 

9 Masaryková Viera, Ing. VŠ II. st. riaditeľ  

10 Melicherčíková 

Miroslava,Mgr. 

VŠ II.st knihovník KIS 

11 Mittaš Marek, Mgr. VŠ II.st knihovník KIS 

12 Páleschová Marta USO knihovník KIS 

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

14 Píšová Stanislava, Ing. VŠ II.st. knihovník KIS 

15 Richterová Martina ÚSO knihovník KIS 

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

17 Šenitková Agnesa ÚSO knihovník Riaditeľ 

18 Veterníková Andrea  upratovačka  

19 Kováčová Alena ÚSO ekonóm/dlhodobá PN Riaditeľ 

20 Linhartová Lýdia, Bc. VŠ I.st. bibliograf MD 

Tabuľka 1 Zoznam zamestnancov HNK k 31.12.2021 
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2.5 Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 

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

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

Nezaostávame v napredovaní, v prezentovaní HNK. Samozrejmosťou je neustále samo 

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

Vedenie HNK podporuje účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach, 

seminároch, či workshopoch, aby získané skúsenosti preniesli do svojej práce v knižnici. 

Počas roka 2021 sa 40 zamestnancov zúčastnilo 21 školení a seminárov vo virtuálnom 

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

s koronavírusom z oblastí: informačná výchova, sociálne siete, knižničné štandardy, 

benchmarking, tvorba podujatí, manažment podujatí, mikrobity, digitálne preukazy, 

Osmijanko, knižničný program BIBLIB, ... 

 Každý zamestnanec absolvoval školenie a elektronický test GDPR. 

 

Pokračujeme v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich zamestnancov aj 

používateľov. 

2.6 Priority, strategické úlohy 

Priority  

 

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

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

mohla kvalitne a na profesionálnej odbornej úrovni plniť svoje funkcie.  

Pokračovali sme v rozvíjaní dobre fungujúcich prvkov. Podporovali sme mimoškolské 

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

Zapojili sme sa výziev vyhlásených Fondom na podporu umenia pre rok 2021 

podaním troch projektov na uskutočnenie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí 

a jedného projektu na akvizíciu knižničných fondov.  

 

3. Hlavné ukazovatele 

Odborné aktivity knižnice boli a sú zamerané v zmysle zriaďovacej listiny na 

zabezpečenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a relaxačných potrieb nášho 

čitateľského zázemia. Vychádzajú zo zásady slobodného prístupu k informáciám pre všetkých 

bez rozdielu.  
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Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plán na rok 

2021 

Percento 

plnenia 

Počet jednotiek knižničného fondu 84 770 84 200 100,68% 

Registrovaných používateľov 1 903 3 900 48,79% 

Návštevníkov knižnice 39 474 55 000 71,77% 

Aktivít KVČ 209 370 56,49% 

Účastníkov na podujatiach 6 972 8 300 84,00% 

Výpožičky 76 599 150 000 51,0 

Tabuľka 2 Merateľné ukazovatele a výpožičky v HNK k 31.12.2021 

 

Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v merateľných 

ukazovateľoch na rok 2021. Návštevníci knižnice, aktivity KVČ, účastníci podujatí a 

výpožičky nespĺňame vzhľadom k opatreniam prijatých za účelom zamedzenia šírenia 

vírusového ochorenia COVID- 19. 

Merateľný ukazovateľ Počet jednotiek knižničného fondu sme splnili hlavne vďaka 

nákupu kníh z prostriedkov FPU v roku 2020. Nákup kníh sa uskutočnil až v 1. Štvrťroku 

2021, nakoľko finančné prostriedky z FPU boli pripísané na účet až 28.12.2020.  

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

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

knižníc s funkciou mestskej knižnice na území mesta. 

Ukazovatele Výpožičky, Návštevníci knižnice a aktivity KVČ boli v roku 2021 

ovplyvnené zavedením opatrení v súvislosti s šíriacim sa ochorením SARS – Cov-2. 

Aktívnou komunikáciou s RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach sme čitateľom výpožičné 

služby sprístupňovali formou výdajného okienka. Po uvoľnení opatrení a otvorení knižnice 

v režime OP, sme návštevníkom mimo režimu OP naďalej sprístupňovali naše služby formou 

výdajného okienka. Žiaľ, napriek našej snahe sme merateľný ukazovateľ nesplnili aj z obavy 

z nákazy hlavne starších používateľov HNK pri fyzickej návšteve knižnice. K nesplneniu 

merateľného ukazovateľa vo veľkej miere prispela aj tá skutočnosť, že v roku 2021 boli 

platné takmer 180 dní obmedzenia k organizovaniu kultúrno-spoločenských opatrení, čím 

klesol dopyt po absenčných výpožičkách ma Úseku práce s detským čitateľom. 
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Indikátor Merná 

jednotka 
Štandard pre 

regionálne 

knižnice 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 
Rozdiel 

skutočnosť-

štandard 
Priestory knižnice určené pre 

používateľov 

m
2
/1 000  

obyvateľov 

60 17,24 42,76 

Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť Hod./týždeň 50 30,75 -19,25 

Priemerná suma na nákup KJ na 1 obyv. € 1,00 0,73 -0,27 

Počet pokojných miest na štúdium 

a čítanie na 1 knižnicu 

počet 100 a viac 62 -38 

Prístup k internetu: Počet verejne 

prístupných staníc pripojených na 

internet 

ks 15 10 -5 

Prístup internetu: pripojenie WiFi ks 8 10 +2 

Webové sídlo knižnice a prezentácia na 

sociálnych sieťach 

 Áno/áno Áno/áno  

Elektronický katalóg knižnice  áno áno  

Personálne zabezpečenie knižnice Počet  

Zamest. FO/ 

prepočítané 

 19/17,2  

Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov 

knižnice 

 Min.40hod./1 

zamestnanec 

  

Meranie spokojnosti používateľov 

knižnice 

 nie   

Vzdelávacie, kultúrne a komunitné 

podujatia verejných knižníc 

počet 700 209 -491 

% používateľov z počtu obyvateľov % 15 4,28 10,72 

Tabuľka 3 Plnenie štandardov podľa Metodického usmernenia MK SR č. MK-4315/2020-110/11107 z 21.7.2020 na 

určenie štandardov pre verejné knižnice 
 

Podľa metodického usmernenia MK SR č. MK – 4351/2020-110/11107 z 21.7.2020 na 

určenie štandardov pre verejné knižnice uvádzame v tabuľke porovnanie štandardov so 

skutočnosťou k 31.12.2020 a rozdiel medzi skutočnosťou a štandardami. 

Mesto Prievidza malo k 3.12.2021 44 453 obyvateľov (pokles oproti decembru 2020 

o 749 obyvateľov). 

Popis k jednotlivým indikátorom. 

• Článok 3 – Umiestnenie knižnice 

- požičovne kníh sa nachádzajú v centre mesta na dvoch miestach (Košovská 

cesta 9, Záhradnícka 19), ekonomické pracoviská a pracovisko spracovania 
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fondov sa nachádzajú v priestoroch Obchodnej akadémie, ktorá je umiestnená 

na opačnom konci mesta. 

• Článok 4 – Priestory knižnice určené pre používateľov 

- priestory HNK na Záhradníckej ulici sú prispôsobené imobilným občanom. 

Pracovisko na Košovskej ulici 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 (denné svetlo nie je v celom objekte 

na Záhradníckej ulici 21). Toto pracovisko má spoločenskú miestnosť 

o výmere 40 m
2
 bez denného prirodzeného osvetlenia. Vetranie je zabezpečené 

vzduchotechnikou a klimatizačnou jednotkou. 

 HNK má pre verejnosť iba 17,08m
2
/1000 obyvateľov oproti odporúčaným 60m

2
 na 

1000 obyvateľov. Priestory pre verejnosť sú menšie o takmer 43 m
2
. 

 

• Článok 5 – Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť 

      - počet prevádzkových hodín v HNK je 30,75 hodín týždenne, čo je oproti 

najnižšiemu štandardu určeným pre regionálne knižnice o 19,25 hodiny týždenne 

menej. Dôvodom bolo uzavretie (obmedzenie otváracích hodín) knižnice pre 

epidemiologické opatrenia. 

• Článok 6 – Budovanie knižničného fondu a informačných zdrojov 

     - priemerná suma na nákup KF na 1 obyvateľa v Eur bola 0,73 €, čo je o 0,27 € 

menej ako odporúčajú štandardy. 

• Článok 7 – Študijné miesta a miesta pre oddych 

- počet pokojných miest na štúdium a čítanie na 1 knižnicu určený pre knižnicu 

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

                   Štandard nespĺňame o 38 miest. 

• Článok 8 – Prístup k internetu a informačným technológiám 

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

prístupných staníc s pripojením prostredníctvom WiFi. V HNK je verejne 

prístupných pripojení n internet 10 a s pripojením na internet cez WiFi 8 miest. 

• Článok 9 – Webové sídlo knižnice a prezentácia na sociálnych sieťach 

         -  HNK má svoju webovú stránku. Pri kreativite tejto stránky sme limitovaní 

možnosťami štruktúry stránky, ktorá je dodaná zriaďovateľom – TSK. Svoje aktivity 

prezentujeme aj na sociálnych sieťach Facebook, YouTube, Instagram a Tik Tok. 

• Článok 10 – Elektronický katalóg knižnice (OPAC) 

- HNK poskytuje svojim používateľom a návštevníkom on-line katalóg. 

 

• Článok 11 – Personálne zabezpečenie knižnice 

         - HNK je personálne poddimenzovaná. Ako je uvedené v bode 2.4 v našej 

knižnici pracuje 12,2 prepočítaných zamestnancov v odborných knihovníckych 

činnostiach vrátane 2 plných úväzkov zamestnancov v úseku spracovania fondov 

a metodika.  

• Článok 12 – Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov v knižnici 

         - HNK umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa odborných seminárov, 

školení, porád. Boli uskutočňované v on-line priestore. Majú tiež priestor na samo 

vzdelávanie. 

•  Článok 13 – Meranie spokojnosti používateľov knižnice 
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- SNK pripraví ukážkový/odporúčajúci formulár knižnice a zverejní ho. 

V budúcnosti túto spätnú väzbu našich používateľov a čitateľov 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, hygienických obmedzení realizovať 

podujatia i zatvorenia knižnice nie je možné uskutočniť takýto počet 

podujatí. Podujatia sa vo veľkej miere uskutočňujú pre deti a mládež do 

15 rokov na pracovisku na Záhradníckej ulici. 

• Článok 15 – Percento používateľov z počtu obyvateľov 

- percento používateľov z počtu obyvateľov je v štandardoch pre knižnice 

nášho typu a percento obyvateľov 15%. V HNK je tento počet 4,28%. 

Tento stav je spôsobený dôsledkom poklesu demografickej krivky 

obyvateľstva aj obavy našich obyvateľov z fyzickej návštevy knižnice 

z dôvodu koronakrízy.  

 

 

3.1 Knižničné fondy 

 

Úroveň katalogizácie bola aj v roku 2021 závislá od finančných prostriedkov, ktoré 

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

našich čitateľov a priaznivcov. 

Koncom roka 2020 boli na účet Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi poukázané finančné 

prostriedky z podporeného projektu na akvizíciu knižníc v roku 2020 „Za novinkami do 

knižnice“ z Fondu na podporu umenia. Čerpanie prebehlo až v roku 2021. 

 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.20121 

Porovnanie 

2020/2021 

KJ spolu 83 922 84 770 + 848 

             z toho: knihy 83 600 84 446 + 846 

             špeciálne dokumenty 322 324                + 2 

Periodiká (titul/exemplár/zahranič.) 115/121/20 115/122/17 0/+1/-3 

Tabuľka 3 Porovnanie stavu KF k 31.12.2021 
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3.1.1 Doplňovanie fondov 

V roku 2021 sme sa, ako každý rok, snažili zakúpiť kvalitnú literatúru, v rámci našich 

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

podľa spôsobu, akým sme fond získali. 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 

rok 2020 

Skutočnosť 

rok 2021 

Porovnanie 

2020/2021 

Prírastky KJ spolu 668 2 525 +1 857 

               z toho: kúpa 242 2 281   +2 039 

                            dary 419 238 -181 

                           náhrady 7 6 -1 

Tabuľka 4 Prírastky KF - porovnanie rokov 2020 a 2021 

Z tabuľky č. 4 je vidieť, že v roku 2021 sme zaevidovali o 1 857 KJ viac ako v roku 

predchádzajúcom aj vďaka presunu finančných prostriedkov z roku 2020 (projekt „Za 

novinkami do knižnice“). Náklady na kúpu KJ boli vo výške 27 523 €  (bez periodík) a 

dosiahli 942,56 % prírastkov kúpou z roku 2020 Na nákup literatúry sa použili predovšetkým 

prostriedky z FPU. (Projekt z roku 2020 – 1 493 KJ  v sume 17 000,00 €, časť projektu z roku 

2021 – 396 KJ vo výške 3 688,19 €) 

Druhá časť financií z projektu FPU na akvizíciu na rok 2021 vo výške 2 311,81 € sa použije 

až v roku 2022. 

 Významným zdrojom prírastkov KF sú knižné dary. V roku 2021 knižnica získala 238 

KJ v hodnote 1 927,85 €, čo je o 181 KJ menej ako v roku 2020. Knihy boli darované od 

našich priaznivcov. 

Ukazovateľ Skutočnosť 2020 Skutočnosť 2021 Porovnanie % 

DO 316 1 208 47,84 

MO 182 805 31,88 

SO 112 476 18,85 

Región 57 35 1,39 

Riaditeľstvo 1 0 0 

Katalogizácia 0 1 0,04 

Tabuľka 5 Prírastky  podľa pracovísk porovnanie rokov 2020 a 2021 
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Graf 1 Prírastky v percentách podľa pracovísk HNK k 31.12.2021  

 

 

Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 866 

                                       deti a mládež 128 

Spolu odborná literatúra 994 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 863 

                                      deti a mládež 668 

Spolu krásna literatúra 1 531 

Prírastky celkom 2 525 

Tabuľka 6 Prírastky KF podľa tematických skupín k 31.12.2021 

 

DO - 47,84% 
 

MO - 31,88%  

SO - 8,85% 

Katalogizácia - 
0,04% 

Riaditeľstvo - 0% 

Prírastky KJ podľa úsekov za rok 2021 

DO MO SO Región Riaditeľstvo Katalogizácia 
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Graf 2 Prírastky k 31.12.2021 podľa tematických skupín  

Nákup periodík bol financovaný zo ZF 41 – dotácia od zriaďovateľa vo výške 

4 886,62 €, z vlastných prostriedkov  (ZF 46) vo výške 6,62€. 

 

Nákup periodík a KJ podľa zdroja financovania: 

KF     suma v € 

41 – dotácia TSK (knihy)    3 834,81 

46 – vlastný príjem (knihy)   3 000,00 

111 – ŠR (knihy)   20 688,19 

SPOLU nákup KJ (knihy)  27 523,00 

41 – dotácia TSK (periodiká)   4 886,62 

46 – vlastný príjem – periodiká       6,62 

SPOLU nákup periodiká   4 893,24 

CELKOM nákup KF3  32 416,24  vrátane periodík 

 Zo ZF 41– dotácia TSK sme v roku 2021 zakúpili periodiká vo výške 4 886,62  € 

a  knihy do knižničného fondu vo výške 3 834,81 €. Celkovo na nákup knižničných fondov zo 

ZF 41 dotácia TSK bolo použitých 8 721,43 € vrátane periodík. 

Zo ZF 46 – vlastné príjmy 3 000,00  € na nákup literatúry a ( + časopis Bublina za 

6,62 €) € na nákup periodík. Celkovo na nákup knižničných fondov zo ZF 46 – vlastné príjmy 

sme použili 3 006,62  €. 

 

Krásna literatúra 
dospelí - 34% 

 

Náučná deti a 
mládež  - 5,1% 

Náučná dospelí - 
34,3% 

Krásna literatúra 
deti a mládež - 

26,60% 

Návštevníci podľa kategórií 

Náučná dospelí Náučná deti a mládež 

Krásna literatúra dospelí Krásna literatúra deti a mládež 
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 Aj v roku 2021 sme uskutočňovali nákup kníh u osvedčených obchodných 

partnerov prostredníctvom prievidzského internetového kníhkupectva Literama, kamenného 

kníhkupectva Ezop – osobným výberom a od ďalších slovenských kníhkupectiev 

a vydavateľstiev ako Richard Šrobár – Littera Martin, Ing, Ivan Lazík, Prešovská univerzita 

v Prešove, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ladislav Mery – Heuréka, ... 

 

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 2021 bolo z knižničného fondu vyradených 1 677 KJ v hodnote 3 382,70 €. 

Z tohto počtu bolo 250 opotrebovaných, 506 zastaraných, 18 bolo vyradených z dôvodu straty 

a 903 kníh bolo poškodených. V súčasnosti je KF očistený od všetkých fyzicky chýbajúcich 

KJ (revízia v roku 2020) a fyzický stav knižničného fondu zodpovedá evidencii v KIS Tritius. 

Priemerná cena vyradených kníh bola 2,02 €, 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. 

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

poškodenej, prípadne stratenej literatúry. 

 Počas roka 2021 sme venovali pozornosť aj oprave chybných údajov v databáze, na 

ktoré sa prišlo pri hľadaní v online katalógu a ďalšej práci s knihami. 

 

3.2 Knižnično – informačné služby (ďalej KIS)% 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2020 

Stav 

k 31.12.2021 

Porovnanie 

2020/2021 

Plán na rok 

2020 

Plnenie 

% 

Výpožičky     116 971 76 599 -40 372 150 00 51,07% 

Návštevníci 38 024 39 474 1 450  55 000 71,77% 

Registrovaní 
používatelia 

 

2 068 

 

1 903 

 

-165 

 

43 900 

 

48,79% 

Počet podujatí 65     209 144 370 56,49% 

Počet účastníkov 
podujatí 

2 040 6 972 4 932 8 500 84,00% 

Tabuľka 7  Plnenie ukazovateľa výpožičky a merateľných ukazovateľov v HNK porovnanie rokov 2020 a 2021 

 

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, 

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

internetu, čo bolo spoplatňované podľa cenníka HNK.  
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KIS HNK poskytovala v automatizovanom systéme  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 a ďalších knižníc 

 Na úseku odbornej literatúry 

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

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

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

na Košovskej ceste 9 v Prievidzi. 

- Externé informačné zdroje: EPI ponúka výbery diel vydavateľstva Eurokódex z rôznych 

oblastí práva v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním. Obsahuje zákony, 

komentáre k zákonom, pripravované právne predpisy, vestníky, odborné články, 

rozhodnutia súdov, vzory zmlúv a podaní, príklady z praxe. Databáza obsahuje viac ako 

35 000 odborných odpovedí. Databáza nie je voľne prístupná pre používateľov, pokiaľ 

nemá predplatený prístup. 

- Externé informačné zdroje: CVTI SR je národným informačným centrom, ktoré má 

kľúčové postavenie v informačnej podpore vedy a výskumu na Slovensku. 

Prostredníctvom vzdialeného prístupu môžeme využívať tieto licencované databázy: 

ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library, Knovel, ProQuest Central, Science 

Direct, Scopus, SpringerLink, Springer Nature, Wiley Online Library, Ide o širokú 

ponuku odbornej a vedeckej literatúry najrôznejších oblastí ľudského poznania 

v elektronickej podobe, rovno ako nástrojov, ktorých účelom je poskytnúť informácie pre 

hodnotenie vedy vo forme plnotextových, čiastočne textových, citačných 

a scientometrických databáz. 

HNK sa za účelom propagácie knižnice zapojila do projektu Geocaching. 

3.2.1 Výpožičky 

  

V roku 2020 HNK uskutočnila 76 599 výpožičiek, z toho bolo: 

 Kníh      61 870 
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 Výpožičiek periodík    14 126 

 Špeciálnych dokumentov        603 

Počet výpožičiek v roku 2021, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti HNK, 

sa plní na 51,07 % z plánu na rok 2021. Celkom bolo vypožičaných 76 599 dokumentov. 

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

pre deti a mládež a pre dospelých, uvádzajú sa spolu podľa pokynov k vedeniu štatistiky 

a činnosti knižníc. To isté platí aj pri výpožičkách špeciálnych dokumentov. 

 

 Počet % 

Odborná literatúra pre dospelých 23 200 30,28 

Krásna literatúra pre dospelých 22 973 30,00 

Spolu výpožičky pre dospelých 46 173 60,28 

Odborná literatúra pre deti a mládež 4 389 5,80 

Krásna literatúra pre deti a mládež 11 308 14,75 

Spolu výpožičky pre deti a mládež 15 697 20,55 

Periodiká 14 126 18,42 

Špeciálne dokumenty 603 0,75 

Spolu výpožičky k 31.12.2021 76 599 100,00 

Tabuľka 8  Výpožičky podľa druhu literatúry v HNK k 31.12.2021 

Z celkového počtu bolo 61 449 absenčných výpožičiek (80,22%) a 15 150 

prezenčných výpožičiek (19,78%). 

Z celkového počtu 6603 špeciálnych dokumentov si používatelia požičali 55 

zvukových – audiovizuálnych dokumentov + 276, ani jeden elektronický dokument – vrátane 

digitálnych a 272 iných špeciálnych dokumentov. 

 Na jedného registrovaného používateľa pripadlo 40,25 výpožičiek. V roku 2021 

bol počet obyvateľov mesta Prievidza podľa oddelenia evidencie obyvateľstva 44 453. Jeden 

obyvateľ mesta Prievidza si za rok vypožičal 1,72 výpožičiek. 

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

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

knižnice – počet registrovaných používateľov, počet registrovaných používateľov na 1 

obyvateľa, výpožičky.  
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Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2020 

Stav 

k 31.12.2021 

Porovnanie 

2020/2021 

Absenčné 92 627 61 449 -31 178 

Prezenčné 24 344 15 150 -9 194 

Spolu 116 971 76 599 -40 372 

Odborná literatúra - dospelí 31 718 23 200 -8 518 

Krásna literatúra (beletria) - dospelí 34 992 22  973 -12 019 

Periodiká - dospelí 22 334 13 265 -9 069 

Špeciálne dokumenty - dospelí 1 231 521 -710 

Spolu výpožičky - dospelí 90 275 59 959 -30 316 

% z celkového počtu výpožičiek - 
dospelí 

77,18 % 78,28 %  

Odborná literatúra pre deti a mládež do 
15 rokov 

4 721 4 389 -263 

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

19 415 11 308  -8 107 

Periodiká pre deti a mládež do 15 rokov 2 452 861 -1 591 

Špeciálne dokumenty pre deti a mládež 
do 15 rokov 

108 82 -26 

Spolu výpožičky pre deti a mládež do 
15 rokov 

26 696 16 640 -9 991 

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

22,82 % 21,72 %  

Spolu výpožičiek k 31.12.2017 
a k 31.12.2018 

116 971 776 599 -40 372 

Tabuľka 9 Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín porovnanie rokov 2020 a 2021. 

 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice     
v Prievidzi 2021 

 

 

27 

 

Graf 3 Porovnanie výpožičiek podľa druhu literatúry - dospelí 

 

Graf 4 Porovnanie výpožičiek podľa tematických skupín - deti a mládež do 15 rokov 
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Z grafov 3 a 4 vyplýva, že sme zaznamenali pokles vo výpožičkách kníh. Je to 

dôsledok ľahšieho prístupu k internetu a technického napredovania v podobe e-kníh a plnenia 

prijatých opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu. 

Rozdelenie periodík a špeciálnych dokumentov uvádzame, len pre porovnanie 

s minulým obdobím. 

Veríme, že nákup v roku 2022, 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. 

Hodnotné periodiká, či iné špeciálne dokumenty nenahradia medzeru spôsobenú 

nízkym nákupom hodnotnej odbornej a krásnej literatúry pre deti a mládež a dospelých. 

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

mimorozpočtových zdrojov je potrené, 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. Dôvodom je aj nedostatok novej literatúry. Rovnako je náročné vytvárať pre deti 

a mládež do 15 rokov nové pútavé podujatia v 21. storočí. Nová literatúra dokáže zaujať 

a motivovať deti k čítaniu. 

 

3.2.2 Zvukové knihy 

HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči sprístupňovala 

zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených občanov i pre zdravotne znevýhodnených 

používateľov knižnice, ktoré prijíma v súboroch ako dočasné výpožičky. V roku 2021 sme 

zaregistrovali 8 používateľov slabozrakých a nevidiacich, ktorí si spolu s ostatnými 

zdravotne znevýhodnenými požičali u nás 276 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 a medzinárodná medziknižničná 

výpožičná služba 

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

používateľov formou medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej 
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výpožičnej služby (ďalej MVS, MMVS). Celkovo sme vybavili 105 požiadaviek. Z 

uvedeného počtu sme 5 dokumenty zapožičali z nášho KF iným knižniciam Služba MVS a 

MMVS je plne závislá od požiadaviek používateľov.  

 

3.2.4 Regionálne dokumenty a iné 

V roku  2021 sme vypožičali 473 regionálnych dokumentov. Vybavili sme 184 rezervácií 

dokumentov.  

Ukazovateľ Stav 
k 31.12.2020 

Stav 
k 31.12.2021 

Porovnanie 
2020/2021 

Počet bibliograficko-
informačnej služby (ďalej BIS) 

716 840  124 

Faktografické informácie (ďalej 
FI) 

5 221 3 884   -1 337 

Zvukové knihy na formáte MP3 602 276 -326 

MVS, MMVS 168 105 -63 

Zoznam rešerší 29 32 +3 

Počet záznamov rešerší 697 852 +155 
Tabuľka 10 Porovnanie BIS, FI .... za obdobia rokov 2020 a 2021. 

        Služba poskytujúca vypracovanie rešerší je závislá od dopytu zo strany čitateľov. 

Dôsledkom poklesu počtu stredných škôl a detašovaných pracovísk vysokých škôl klesá 

i záujem toto 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 obdobiu, 

kedy bola knižnica zatvorená, evidujeme nárast záujmu o službu zo strany čitateľov. 

         Sme radi, že sa nám zapisujú aj úplne noví čitatelia, ktorí nikdy knižnici v minulosti 

nenavštívili. Nie sú to už také čísla ako v minulosti, ale sami vieme, že knižnice a práca v nich 

sa mení. Náročnosť práce pri výchovno – vzdelávacej činnosti a podujatiach sa zvyšuje 

a vypožičiavanie literatúry sa stabilizuje v trochu nižších číslach.       

 

   

3.2.5 Internet 

Služby internetu využilo za sledované obdobie 43 používateľov. V súvislosti 

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

v ukazovateli pokles. 
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Počet návštevníkov internetovej stránky HNK bol v roku 2018 13 404 

návštevníkov. Ukazovateľ sa v porovnaní s rokom 2020 udržal svoje hodnoty. V tomto 

evidujeme v porovnaní s rokom 2020 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 vo väčšej miere 

mimo priestorov knižnice.  

Prostredníctvom e-mailovej služby sme korešpondovali s našimi používateľmi na 

rôzne témy a odpovedali sme na rôzne otázky. Napríklad zasielanie upozornení o blížiacom sa 

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

otváracích hodinách, prolongácie a iné. Vybavili sme 5 033 e-mailov a poskytli sme 3 297 

telefonických informácií. Svoje služby smerujeme vždy k našim používateľom.  

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

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

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

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

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

tohto pracoviska. V roku 2021 sa uskutočnilo v databáze 33 vyhľadávaní s celkovým počtom 

76 stiahnutých dokumentov. Spoločnosť, poskytujúca túto službu už v období 1. Lockdownu 

umožnila záujemcom voľný vstup do tejto databázy. V databáze EPI sa uskutočnili 4 

vyhľadávania s počtom 13 stiahnutých článkov a v databáze Centra vedecko – technických 

informácií (CVTI), ktorú máme k dispozícií od roku 2021 sa uskutočnili 3 vyhľadávania so 4 

stiahnutými článkami. 

Službu Spýtajme sa knižnice využili dvaja záujemcovia. Záujemcovia uprednostňujú 

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

3.2.6 Bibliobox 

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

prostredníctvom biblioboxu vrátilo 3 249 kníh a 106 periodík. Sme radi, že si čitatelia zvykli 

na túto 24-hodinovú možnosť vrátenia vypožičaných dokumentov. 

3.3 Registrovaní používatelia a návštevníci 

V roku 2021 sme zaregistrovali   1 903  používateľov 

z toho bolo         635  detí a mládeže do 15 rokov 
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- Percento používateľov (čitateľov) z počtu obyvateľov     4,28 % 

 

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

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

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

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

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

presné percento čitateľov z počtu obyvateľov.  

Za rok 2021 navštívilo našu knižnicu   39 474 návštevníkov, 

Z toho: fyzická návšteva dospelých    13 977 návštevníkov, 

         detí a mládeže     5 121 návštevníkov, 

         virtuálnych návštevníkov  13 404 návštevníkov 

      Návštevníci podujatí            6 972 návštevníkov. 

 

Graf 5 Návštevníci podľa kategórií k 31.12.2021 

Služby HNK denne využilo približne   179 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých      63 návštevníkov, 

        detí a mládeže     23 návštevníkov, 

        virtuálni návštevníci    61 návštevníkov, 

        návštevníci podujatí    32 návštevníkov. 
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      HNK poskytuje svoje služby používateľom pomocou automatizovaného knižničného 

systému  od decembra 2018 program TRITIUS. On-line katalóg umožňuje používateľom 

knižnične využívať knižnicu aj bez osobnej návštevy. 

      Vzájomné prepojenie pracovísk knižnice umožňuje operatívne poskytovanie informácií 

o všetkých dokumentoch, ktoré máme k dispozícií. 

      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 sa nachádza na Košovskej ceste 9.  Knihovníčka priebežne 

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

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

Košovskej ulici 9. 

Úsek regionálnej literatúry a bibliografie sa pri napĺňaní koncepcie činnosti HNK 

v roku 2021 zameral na skvalitňovanie jednotlivých činností, najmä získavanie, 

sprístupňovanie a uchovávanie regionálnych informačných prameňov, budovanie 

automatizovanej databázy regionálnych informácií a zabezpečovanie tematických požiadaviek 

čitateľov. Osobné konzultácie sa vybavujú na počkanie, každý deň bez obmedzení. 

Samozrejmosťou je nasmerovanie čitateľov aj na ďalšie zdroje, archívy či znalcov, s ktorými 

knižnica udržiava kontakty. 

Bibliograf spolupracoval s úsekom odbornej literatúry i s ostatnými knižničnými 

úsekmi. Vybavoval požiadavky čitateľov, do čoho spadala registrácia, rezervácia a príprava 

kníh a periodík pre čitateľa, vykonávanie bibliograficko – informačných služieb, 

poskytovanie faktografických informácií pomocou osobnej, telefonickej a mailovej 

komunikácie. 

V roku 2021 sa úsek sústredil na excerpciu článkov v databáze systému Tritius, 

neustále monitorovanie života v regióne, kontinuálne rozširovanie albumu výstrižkov 

a evidenciu naviazaných periodík. 

Prebehla početná akvizícia nových kníh, ktoré boli uložené do fondu. Z tohto dôvodu 

prešiel knižný fond čiastočnou reorganizáciou. Literatúra je uložená priehľadne, rozdelená 

podľa signatúr zväzkov, názvov a autorov. 
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Bibliograf je aktívny aj v online priestore. Na internetovú stránku knižnice pridával 

príspevky z náučného cyklu „ Zoznámte sa...", v ktorých čitateľom približuje informácie 

o významných regionálnych rodákoch a ľuďoch úzko spätých s hornou Nitrou, rovnako aj 

o kultúrnych a historických pamiatkach regiónu, či o dôležitých udalostiach regionálnych 

dejín. Článok z tohto cyklu vychádzal raz týždenne. Ku každému príspevku vytvoril plagát, 

ktorý vystavil na sociálnych sieťach knižnice, ako formu propagácie. Na sociálnych sieťach 

rovnako propaguje regionálnu literatúru a kultúrne podujatia knižnice. 

Úsek sa sústredil najmä na archiváciu regionálnych periodík a ich následnú excepciu 

v systéme Tritius. Momentálne evidujeme 53 regionálnych periodík a databáza systému bola 

za celý rok rozšírená o 456 článkov, z toho za I. polrok to bolo 241 článkov a za II. polrok 

215 článkov. 

Za rok 2021 bolo vypožičaných 244 kníh a 96 periodík, z toho za I. polrok bolo 

vypožičaných 156 kníh a 62 periodík a za II. polrok 88 kníh a 34 periodík. Čitateľom bolo 

poskytnutých celkovo 15 rozsiahlych tematických požiadaviek a 2 rešerše. 

 

Požiadavky na bibliograficko – informačnú činnosť za rok 2021: 

 Urbár v Prievidzi a okolí v 17. A 18. Storočí 

 Rekatolizácia na Hornej Nitre 

 Hornonitrianske múzeum 

 Knižnice na Hornej Nitre v medzivojnovom období (1918 - 1939) 

 Remata 

 Handlová 

 História knihovníctva na Hornej Nitre 

 Karol Jokl 

 História školstva v Bojniciach, Základná škola v Bojniciach 

 Architektúra a umelecké slohy na Hornej Nitre 

 Slovenská ľudová strana a jej vplyv na Hornej Nitre 

 História a historické pamiatky Hornej Nitry 

 Pavol Barabáš 

 Obdobie praveku na Hornej Nitre 

 Kostol sv. Andreja Apoštola v Koši 

      Z dôvodu blížiaceho sa 100. výročia knihovníctva v okrese Prievidza, pre plánované 

vydanie publikácie k tomuto jubileu, sa bibliograf venoval zhromažďovaniu informácií 
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o histórií a rozvoji regionálneho knihovníctva a Hornonitrianskej knižnice a následnému 

spracovaniu textu publikácie. 

        Úsek bibliografie a regionálnej literatúry je súčasťou služieb čitateľom, a preto je 

samozrejmosťou, že bibliograf sa aktívne zúčastňuje výpožičného procesu. 

 

3.4.1 Publicistická činnosť 

 

Literárna súťaž 

In: MY/HNK/,roč. 17/62,č.31 (10,8 – 16.8.2021),str. 1,7 

 

3.5 Metodická a prieskumná činnosť 

 

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

metodickú, poradenskú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským 

knižniciam, školským knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom v regióne 

Prievidza a Partizánske. 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. 2021 : 

- 1 konzultáciu k projektu na Fond na podporu umenia pre obecnú knižnicu v Nitrici 

 

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 

 

Od 1.12.2018 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi prešla na nový knižnično – 

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

systémom , odstraňovania   nedostatkov a opráv jednotlivých častí nového knižnično – 
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informačného systému, ktoré sme si preniesli aj do nového roka. Náš IT technik celý rok 

zabezpečoval plynulý chod výpočtovej techniky na všetkých pracoviskách knižnice. 

3.7 Kultúrno – výchovné podujatia (ďalej KVP) 

 

Počet uskutočnených podujatí   209 

Výchovno – vzdelávacie podujatia   194, v tom 13 – informačné výchovy 

Kultúrno – spoločenské podujatia   15 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2020 

Stav 

k 31.12.2021 

Porovnanie 

2020/2021 

Plán roku 

2021 

Plnenie 

plánu v % 

Počet 
podujatí 

65 209 144 370 56,49 

Účastníci 
podujatí 

1 670 6 972 5 302 8 300 84,00 

Tabuľka 11 Porovnanie počtu podujatí a účastníkov za rok 2020 a rok 2021, vrátane percentuálneho plánu 

 

Veková skupina Podujatia Návštevníci 

Deti a mládež do 15 rokov 137 4 400 

Dospelí 72 2 572 

Spolu 209 6 972 

Tabuľka 12 Počet podujatí  podľa kategórií 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2020 

Stav 

k 31.12.2021 

Porovnanie 

2020/2021 

Podujatia celkom 65 209 144 

z toho pre deti a mládež 
do 15 rokov 

51 137 86 

Tabuľka 13 Porovnanie KVP za rok 2020 a rok 2021 
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Graf 6 Porovnanie počtu podujatí rok 2020 a rok 2021 

 

V roku 2021 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 vysoko kvalitné kultúrno – spoločenské podujatia. Veríme, že v roku 2022 bude 

epidemiologická situácia priaznivejšia a budeme môcť vďaka podpore FPU a zriaďovateľa 

pokračovať v realizácií plánovaných podujatí. 

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

knižničných činností bola slávnostne udelená pracovníčkam Úseku práce s deťmi 

a mládežou do 15 rokov knižnice za súbor on-line aktivít pre detských čitateľov v období 

pandémie. 

 Aktivity sme smerovali predovšetkým na propagáciu pôvodnej slovenskej krásnej 

a odbornej literatúry pre deti a mládež, pre študentov gymnázií, SŠ, odborných učilíšť 

a dospelých vrátane seniorov. 

 Zameriavali sme sa na zoznamovanie verejnosti so slovenskými autormi 

prostredníctvom besied, výstav, interaktívnych stretnutí, prezentácií kníh, literárno – 

dramatických dopoludní, a v neposlednom rade súťaži – výtvarných a literárnych. Cieľom 

rovnako bolo pripomínať si regionálne osobnosti literárneho a kultúrneho života 

a prezentovať ich diela. Spoločne sme si približovali významné výročia, udalosti, 

medzinárodné a pamätné dni. Snažili sme sa poskytnúť návštevníkom široké spektrum 

podujatí a kvalitnej literatúry na plnohodnotné trávenie voľného času. Všetko na osobných 

stretnutiach v HNK alebo v online priestore. 
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 HNK plní 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 ako nových čitateľov. 

 V roku 2021 sme sa zapájali do tradičných a cyklických podujatí, celoslovenských - 

a návštevníkov knižnice. 

 V rámci podujatí s regionálnou tematikou pamätáme na udržateľnosť projektu 

Regionálne cennosti. 

 Kultúrno – výchovné podujatia sme si v koncepcií HNKPD na rok 2021 rozdelili 

podľa mesiacov v roku. Ponúkame stručný prehľad podujatí organizovaných HNK.  

 

 

Stručný prehľad podujatí: 

 

Naša knižnica.. u Vás doma – v online priestore sme si pre  čitateľov pripravili sériu 

podujatí, ktorá zahŕňala kvízy, pracovné listy, načítané príbehy pre deti a zaujímavosti zo 

sveta literatúry. 

Knihulienkin šikovníček  -  25. pracovných listov na rôzne témy pre deti a žiakov I. stupňa 

ZŠ, ktoré boli zverejňované vo formáte PDF na webovej stránke knižnice v týždenných 

intervaloch témy. 

Krtko a snehulienka – online čítanie rozprávky pre deti MŠ. 

EKO štvrtok – o vplyvoch ľudského správania na planétu Zem a možnostiach jej ochrany, 

sme v týždenných intervaloch prinášali zaujímavosti pre deti i dospelých. 

Kvízy na dlhé zimné večery – pre dospelých čitateľov sme v pravidelných týždenných 

intervaloch pripravovali kvízové otázky zo sveta literatúry. Skladovatelia knižnice na 

sociálnej sieti Instagram mali možnosť vyplniť ich online. 

Ankety – v online prostredí sme sa snažili spoznať našich čitateľov bližšie. Zaujímalo nás 

napríklad, aký literárna žáner obľubujú alebo ktorého hrdinu majú najradšej. 

Včelár Jožko – pani knihovníčky si pre deti pripravili čítanie rozprávky o Včelárikovi 

Jožkovi. 

Týždeň slovenských knižníc – 1. – 7. 3. 2021 počas tohto týždňa mali detskí čitatelia 

možnosť získať bezplatné členstvo, čitatelia nad 15 rokov si o bezplatné členstvo v HNK 

losovali. HNK poskytla ročné členstvo zdarma pre 6 detských a 18 dospelých čitateľov. Ich 
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odpovede sme čitateľom sprostredkovali prostredníctvom propagačného letáku na sociálnej 

sieti. 

Opýtali sme sa za Vás  - trom známym osobnostiam slovenskej literatúry – Petrovi 

Šloserovi, Lene Riečanskej a Adriánovi Machovi sme položili tri otázky. Ich odpovede sme 

čitateľom sprostredkovali prostredníctvom propagačného letáku na sociálnej sieti. 

Literárne hádanky – skladovatelia hádali postavy z literárnych diel prostredníctvom indícií 

a natočeného videa. 

O rybke Beličke – čítanie rozprávky o rybke bolo určené pre deti MŠ. 

Literárne jar Ondreja Čiliaka – HNK vyhlásila 18. ročník literárnej súťaže pre všetky 

vekové kategórie. Témou tohtoročnej súťaže bolo pripomenutie si osobností slovenskej 

histórie – Boženy Slančíkovej Timravy, Pavla Országha Hviezdoslava a Alexandra Dubčeka. 

Súťaž bola vyhlásená v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi. 

Sprievodca tradíciami – prezentácia ľudových zvykov priblížila čitateľom zvyky a tradície 

spojené s oslavou jari. 

Registrácia čitateľa – pre obyvateľov regiónu sme pripravili rýchly návod na to, ako sa stať 

čitateľom HNK. 

O Jankovi a Marienke – dramatizácia rozprávky pre deti MŠ a žiakov ZŠ. 

Knižné odporúčania – pre nerozhodných čitateľov pripravili pracovníčky HNK knižné tipy. 

Deň ľudovej rozprávky – na počesť narodenia slovenského ľudového rozprávkara sme 

pripravili dramatizáciu rozprávky Soľ nad zlato a tematické pracovné listy. Podujatie bolo 

určené pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ. 

Ako panda červená prechádzala na červenú – čítanie z úryvku knihy Dopravné rozprávky 

od Dany Hlavatej pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ. 

Les ukrytý v knihe – zapojili sme sa do 11. ročníka celoslovenskej kampane. 

Takto planéte pomáham ja – v spolupráci s Lesnou pedagogikou bola vyhlásená súťaž pre 

deti a mládež do 15 rokov ako podpora programu Les ukrytý v knihe. Deti a žiaci ZŠ mohli 

svoje príspevky kresliť, odfotiť či dokonca literárne spracovať. 

František z kompostu - čítanie rozprávky pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ od autorky 

Simony Čechovej. 

Šikana a kiberšikana - na podujatí pre žiakov I. stupňa ZŠ spolupracoval aj spisovateľ Július 

Belan. 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice     
v Prievidzi 2021 

 

 

39 

Vyhodnotenie Literárna jar Ondreja Čiliaka 2021 - vyhodnotenie sa uskutočnilo v online 

priestore. Porotkyňou bola regionálna spisovateľka Lenka Gáherová. Do súťaže sa zapojilo 

102 prispievateľov z celého Slovenska. 

Marína - prednes ľúbostnej básne od slovenského spisovateľa Andreja Sládkoviča. 

Vyhodnotenie súťaže Takto planéte pomáham ja - vyhlásenie výsledkov súťaže, do ktorej 

sa zapojilo viac ako 40 súťažiacich, ocenených bolo 13 žiakov ZŠ a 2 triedne kolektívy. 

Pasovačky - vďaka uvoľneniu protipandemických opatrení sme pasovali za čitateľov 130 

žiakov I. a II. ročníka ZŠ. 

Divadlo v literatúre - beseda so spisovateľkou Kristínou Balúchovou určená pre žiakov I. 

stupňa ZŠ. Podujatie bolo súčasťou projektu Dvanásť mesiacov nielen s divadlom sa 

uskutočnilo sa vďaka podpore Fondu na podporu umenia. 

Rozumné recyklovanie - beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom pre deti I. stupňa 

ZŠ. Podujatie podporil Fond na podporu umenia a bolo súčasťou projektu Dvanásť mesiacov 

nielen s divadlom. 

Zdravá Prievidza - stretnutie s Jozefom Kubánim určené pre študentov SŠ a širokú verejnosť 

podporil Fond na podporu umenia a bolo súčasťou projektu Dvanásť mesiacov nielen s 

divadlom. 

Divadlo je "IN" - herci z potulného divadla NAtraKY priniesli do knižnice veľa smiechu i 

poučenia. Stretnutie so žiakmi I. ročníka ZŠ podporil Fond na podporu umenia. 

Júl s knihami - deti vo veku od 6 - 12 rokov odštartovali prázdniny v knižnici. Pri pátracej 

akcií pomáhali detektívovi Bystríkovi prostredníctvom indícií dolapiť zlodeja Leopolda s 

ukradnutím kufríkom. Na tvorivom popoludní si deti mohli overiť šikovnosť svojich rúk pri 

tvorení farebného vejáru, slniečka či rybičky. Ako podporu k projektu Prečítané leto, do 

ktorého sme sa aj tento rok zapojili, sa na podujatí deti naučili spoznávať stopy zvierat. 

Zoznámte sa.. - v mesiaci júl sme odštartovali úspešnú sériu príspevkov venovanú 

významným osobnostiam regiónu horná Nitra pôsobiacich v rôznych oblastiach - 

stavebníctva, náboženstva, literatúry, archeológie, športu... 

S knihou v batohu - Tipy na prázdninové výlety - v mesiacoch júl a august sme detským 

čitateľom a ich rodičom prinášali tipy na výlety na území Slovenska. 

Knižnica na starej ceste - pracovníci HNK vyrazili za obyvateľmi mestskej časti Necpaly. 

Pre deti všetkých vekových kategórií bol pripravený bohatý program, počas ktorého sa mohli 

zabaviť malí i veľkí. Podujatie odštartovalo spoločným stavaním domina z kníh, menšie deti 

prešli spolu s princeznami Cestu rozprávkou krajinou, staršie deti absolvovali veľkú pátraciu 
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akciu s detektívom a polepšeným zlodejom. Spoločne sme sa naučili tanček, pre všetky 

zapojené deti bola pripravená tombola a návštevníci si mohli pohľadať "novú" knihu počas 

Burzy kníh. 

Letná čitateľská výzva - letná aktivita určená pre žiakov II. stupňa ZŠ. Každý týždeň 

dostávali čitatelia zaujímavé tipy spojené s výberom knihy. Za splnenie všetkých úloh získali 

čitatelia malú pozornosť. 

Výstava - rok 2021 bol spojený s pripomínaním si významných osobností slovenskej 

literatúry a histórie - Pavla Országa Hviezdoslava, Boženy Slančíkovej - Timravy a Alexandra 

Dubčeka. Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov pripravili výstavu, na ktorej im boli 

osobnosti bližšie predstavené. 

Hviezdoslavov brat? - Tibor Hujdič, známy aj ako pán Mrkvička, sa prostredníctvom 

dramatického čítania a knižného kvízu snažil motivovať žiakov I. a II. stupňa ZŠ k čítaniu. 

Podujatie finančne podporil FPU a bolo súčasťou projektu Nás život plynul ako rieka. 

Včely a ja - počas besedy s blogerkou a autorkou prvých kníh o bezodpadovom spôsobe 

života Dankou Moderdovskou sa žiaci I. stupňa ZŠ hravým spôsobom dozvedeli o dôležitosti 

včiel pre jednotlivca i celú planétu. Podujatie podporil FPU a bolo súčasťou projektu Začni od 

seba. 

Farebný svet mašieľ - HNK vyhlásila k 100. výročiu úmrtia P.O.Hviezdoslava výtvarnú 

súťaž pre deti a mládež do 15 rokov. Súťaž bola súčasťou projektu Náš život plynul ako rieka 

a bol podporený FPU. 

Rozprávkové pasovačky - teší nás, že v školskom roku 2021/2022 sme privítali nových 

čitateľov - prváčikov zo ZŠ v meste Prievidza. Preto sme si pre nich a ich pedagógov 

pripravili obsahovo vylepšenú rozprávkovú pasovačku, počas ktorej rozprávkové postavičky 

prevedú deti rozprávkovou krajinou až ku kráľovi, ktorý ich slávnostne pasuje za čitateľov 

HNK. 

Cesta v čase za Hviezdoslavom - život a tvorbu Pavla Országa Hviezdoslava predstavil na 

besede študentom ZŠ a SŠ literárny vedec a spisovateľ Anton Lauček. 

Timrava bez kompromisov a sentimentu - čím si zaslúžila svoje postavenie Božena 

Slančíková Timrava medzi autormi tej doby a čo ju ovplyvňovalo, priblížil na besede 

študentom stredných škôl literárny vedec, básnik a kulturológ Július Lomenčík. 

Hádanky z kníh - žiaci I. stupňa ZŠ si vypočuli niekoľko úryvkov a následne sa v skupinke 

mali dohodnúť, z ktorej knihy bola ukážka. 
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Knižnica miesto informácií - informačné výchovy pre žiakov ZŠ a SŠ a gymnázií, počas 

ktorých sa návštevníci dozvedeli dôležité informácie o knižniciach na Slovensku a súčasne 

sme predstavili všetky dôležité služby HNK pre čitateľov. 

Futbal a papučou - žiaci ZŠ sa na podujatí zoznámili s tvorbou slovenského spisovateľa 

Daniela Heviera a v závere stretnutia si zmerali sily pri hraní futbalu s papučou. 

Príroda bez odpadu - tvorivé dielne pre žiakov I. stupňa ZŠ, na ktorých sa oboznámili s 

rôznymi druhmi odpadu, ako dlho trvá prírode, kým sa s nimi vyrovná. Následne si spoločne 

vytvorili informačný plagát s dobou rozkladu jednotlivých typov odpadu. Tvorivé dielne z 

verejných zdrojov podporil FPU a boli súčasťou projektu Začni od seba. 

Chcel som ísť inou cestou - Osobnosť významného československého politika Alexandra 

Dubčeka sme si pripomenuli pri príležitosti 100. výročia narodenia. Jeho život priblížil 

študentom stredných škôl historik Ivan Mrva. Podujatie bolo súčasťou projektu Náš život 

plynul ako rieka a bol finančne podporený FPU. 

Čo sa deje v škole na Hviezdoslavovej ulici - slovenská spisovateľka Petra Nagyová 

Džerengová zoznámila žiakov I. stupňa ZŠ so svetom knižných príbehov a rozprávkových 

postáv. Autorka spoločne so Snehulienkou, Červenou čiapočkou, Marienkou, strigou, 

princeznou Knihulienkou a kráľom Knihomolom pasovala veselé deti za našich čitateľov. 

Škriatkovia z tlačiarne - stretnutie žiakov I. stupňa ZŠ s nezbedným tlačiarenskými 

škriatkami Hupsom, Šupsom, Rupsom. 

Príbeh spod jedličky - HNK vyhlásila pre deti a mládež do 15 rokov literárnu súťaž na tému 

Príbeh spod jedličky. Každý účastník mohol doručiť jeden prozaický útvar. Do súťaže boli 

doručené práce od dvadsiatich prispievateľov. 

Mária Ďuríčková rozpráva - s veselými a nápaditými príhoda prešibaného nezbedníka 

Guľka Bombuľka a dvojičiek Danky a Janky sa oboznámili žiaci I. stupňa ZŠ. 

Ako byť súdržní - podujatie pre žiakov I. stupňa ZŠ zamerané na povesti, ich pôvod a 

delenie. Súčasťou podujatia bola dramatizácia povesti o kráľovi Svätoplukovi a jeho prútoch. 

Neskôr návštevníci podujatia plnili úlohy, ktorých splnenie ich priviedlo k rozprávkovému 

pokladu. 

Od 25.11.2021 bola HNK na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 zatvorená. Z tohto 

dôvodu sme sa opäť presunuli za našimi čitateľmi do online priestoru. 

Adventníček - séria online predvianočných úloh pre deti a mládež pozostávala zo splnenia 

šiestich úloh, ktoré boli v pravidelných intervaloch zverejnené na webe a sociálnej sieti. Po 
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splnení všetkých úloh deti odovzdali svoje vyplnené Adventníčky a boli zapojené do 

žrebovania o pekné ceny. 

Zimné večery s dobrou knihou - pre našich čitateľov sme si v online priestore pripravili tipy 

na adventné čítanie. 

Adventný špeciál - od stridžích dní do Vianoc, význam každej adventnej nedele, tradície k 

nim sa viažúce, aj v našom regióne, sme čitateľom približovali každú adventnú nedeľu. 

Vyskúšaj sa - otázky formou kvízu z oblasti knihovníctva a jazykovedy. 

 

3.8 Propagácia, spolupráca 

HNK v roku 2021 propagovala, okrem podujatí, ktoré sama organizovala aj podujatia 

TSK. Všetky vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, s 

hlavným cieľom získavania nových návštevníkov knižnice. Pri organizovaní sme 

spolupracovali so všetkými typmi školských a mimoškolských zariadení, s mestskými 

orgánmi a organizáciami, napr.: s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi (ďalej 

MO MS), SZZP, s Centrom sociálnej pomoci Humanita v Prievidzi, DC Bôbar Prievidza, s 

Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi a inými. Spoluprácu sme nadviazali aj s Centom 

vedecko - technických informácií SR. 

 Za účelom propagácie knižnice a besied organizovaných knižnicou sme pripravovali 

výstavky kníh, plagáty, kvízy, bibliografické letáky, pracovné listy a videá - upútavky na 

novinky z HNK, pracovné listy, výstavu približujúcu si významné osobnosti v roku 2021, 

podujatia v on-line priestore. 

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

Instagram, TikTok, Youtube, vlastnú internetovú stránku www.hnkpd.sk , portál Infolib 

(www.infolib.sk ) – internetový portál slovenských knihovníkov, tlačovú agentúru knižníc 

(www.takdokniznic.sk ), bezplatnú registráciu podujatí na internetovej stránke mesta 

Prievidza (www.nasaprievidza.sk ), (www.codnes.sk ), ďalej regionálnu tlač, regionálnu 

televíziu, Slovenský rozhlas a TA SR.  

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

spisovatelia, jednotlivci a organizácie:  

• Spolok slovenských knihovníkov a knižníc,  

• Slovenská asociácia knižníc,  

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

• MEDEX Slovakia – perníková výroba,  

• Prievidzské pekárne a cukrárne, s.r.o. Prievidza,  

• Vydavateľstvo Slovart 

• Spoločnosť Karton.sk 

• Lenka Gáherová 

• Kristína Baluchová 

• Anton Lauček 

• Július Lomenčík 

 

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

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

Podujatia z projektu Dvanásť mesiacov nielen s divadlom, Začni od seba, Náš život plynul 

ako rieka by sme nemohli uskutočniť bez finančnej podpory hlavného partnera projektov 

Fondu na podporu umenia. 

Všetkým našim priaznivcom, sponzorom, ďakujeme za ich podporu! 

 

4. Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12 2021 

 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v roku 2021 hospodárila na základe prideleného 

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

plnenia úloh a zabezpečenia prevádzky organizácie. 

Hlavné ukazovatele 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný  17,2 

z toho:  

 vykonávajúci knihovnícke činnosti    12,1 

 ostatní zamestnanci        5,1 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzické osoby    19 

z toho: 

 vykonávajúci knihovnícke činnosti     13 

 ostatní zamestnanci         6 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice     
v Prievidzi 2021 

 

 

44 

4.1 Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

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

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

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

upomienky, 

 dotácie z grantov na základe schválených projektov a iné. 

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaných potrieb na zabezpečenie činnosti HNK 

v Prievidzi. Všetky sumy sú uvádzané v mene Eur. 

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

 

   Pôvodný Úprava  Upravený Poskytnutý Zaúčtovaný 

   rozpočet    +_  rozpočet transfer transfer 

a)Bežný transfer       349 922          0,00           349 922      346 746,23     346 746,23 

c)Kapitál. Transfer       2 490                0,00               2 490               2 490                 2 490 

Spolu            349 922                 0,00         352 412      349 236,23              349 236,23 

 

4.1.1 Príjmy 

Príjmy 7 329,62 € 

222      Nedaňové príjmy 1 208,23 € 

223      Nedaňové príjmy 5 600,40€ 

292     Z dobropisov 520,99 € 

Tabuľka 14 Rozpočet príjmov za rok 2021 

4.1.2 Výdavky 

Výdavky 272 175,00 € 

610      Mzdy 198 835,47 € 

620      Poistné 69 053,88 € 

630      Tovary a služby 53 690,13 € 

710      Kapitálové výdavky 2 490,00 € 

Tabuľka 15 Rozpočtované bežné výdavky za rok 2021 
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Stravovanie zamestnancov 

 Náklady na stravu zamestnancov boli 8 053,26 €. Zamestnávateľ poskytol stravné 

poukážky v hodnote 4,00 € náklad organizácie  bol 55 % zo sumy t.j. 2,20 €. Príspevok zo SF 

v hodnote 0,50 € na stravnú poukážku, zamestnanec prispieva sumou 1,30 € na jednu stravnú 

poukážku. 

 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov     218 111,20€ 

Tarifný plat          192 424,19€ 

Osobné príplatky           13 654,77€ 

Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty)          2012,74€ 

Odmeny, jubilejné odmeny         10 019,50€ 

 

Zamestnanci 

 priemerný evidenčný stav          19 

 prepočítaný stav                                 17,2 

 stav zamestnancov k 31.12.2021         19 

 priemerná mzda               869,94 € 

 

Dohody o vykonaní práce: 

- boli uzavreté na výkon – technik požiarnej ochrany  

631 Cestovné náhrady                 94,70 €  

Cestovné náhrady – tuzemské               94,70 € 

Cestovné náhrady – zahraničné                 0,00 € 

 

632 Energie, voda a komunikácie       30 494,13 € 

Energie           28 079,83 € 

Vodné, stočné             1 354,80 € 

Poštovné a telekomunikačné služby          1 059,50 € 

 

633 Materiál            10 878,43 € 

Všeobecný materiál            7 043,62 € 

Knihy              3 834,81 € 
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634 Dopravné             1 106,78 € 

Palivo a mazivá,...                    0,00 € 

Servis, údržba, opravy...                             1 106,78€ 

Karty, známky, poplatky                   0,00 € 

 

635 Rutinná a štandardná údržba           2 972,22 € 

Rutinná a štandardná údržba budov,...          2 110,00 € 

Rutinná a štandardná údržba zariadení,...             298,80 € 

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky            563,40 € 

 

636 Nájomné za nájom               400,00 € 

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

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

 

637 Služby              3 630,46 € 

Školenia, kurzy, semináre,...               407,90 € 

Všeobecné služby             1 838,82 € 

Špeciálne služby                           633,24 € 

Poplatky a odvody                342,34 € 

Konkurzy a súťaže                    0,00 € 

Dohody                 408,16 € 

 

Dane a poplatky            1 932,48 € 

Daň z nehnuteľností              1 045,85€ 

Poplatok za odpad               663,67 € 

Koncesionárske poplatky              222,96 € 

Podrobnejšie členenie výdavkov a príjmov je v prílohách. 

Pohľadávky 

Záväzky           117,89 € 

z toho 

 Krátkodobé záväzky        117,89 € 
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Sociálny fond 

Počiatočný stav                503,89 € 

Tvorba               2 170,98 € 

 povinný prídel           2 170,98 € 

 úroky                   0,00 € 

Čerpanie              1 829,00 € 

 strava                 1 829,00 € 

Konečný stav                 845,87 € 

Závery z rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2021 bol vo výške + 9 146,17 € 

Poskytnutý bežný transfer bol vo výške 349 236,23 € zúčtovaný (použitý) transfer bol vo 

výške 349 236,23 €. 
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5. Záver 

 

V roku 2021 boli všetky aktivity HNK: riadiace, organizačné, personálne, kontrolné a 

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

zlepšovaní pracovného prostredia zamestnancov, v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry, 

ktorá vedie k spokojnosti zamestnancov a následne našich používateľov.  

 

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

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

vo všetkých smeroch.  

 

Pre výkon HNK sú dôležité štandardy pre verejné knižnice.  

 

Počas roka 2021sme pracovali podľa Koncepcie činnosti na rok 2021 a schválených 

merateľných ukazovateľov pre rok 2021. Merateľné ukazovatele sú ukazovateľom činnosti 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.  

 

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

kolektívnu prácu s dôrazom na deti a mládež do 15 rokov.  

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

problém celoslovenský.  

  

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

čitateľ a udržiavanie si stálych čitateľov je pre nás dôležité.  HNK v Prievidzi poskytuje 

literatúru, oddych, príjemný a bezpečný priestor na vzájomné stretávanie sa a obohacovanie 

sa. 

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

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

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

sa vzdialenosti medzi ostatnými pracoviskami predĺžili. 

  

Našou snahou počas roka 2021 bolo pracovať na zvyšovaní úrovne našich 

zamestnancov, v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry. Len v príjemnom, priateľskom 
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prostredí sa ľudia cítia príjemne a radi sa na tieto miesta vracajú. V tomto duchu budeme 

pokračovať aj v budúcom roku. 

 

 

Spracovali: 

Ing. Iveta Stanková   poverená riadením a zastupujúca ekonómka  

Mgr Marta Píšová   koordinátor KIS 

Ing. Adriana Langerová  metodik, spracovanie fondov 

Agnesa Šenitková   spracovanie fondov 

Sandra Grocholová   bibliograf, regionálny knihovník 

Pavol Baniar    IT technik 
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Prílohy 

 
Príloha 1   Náklady/Výnosy k 31.12.2021 

Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 69 421,65 

501 - Spotreba materiálu 40 605,64 

502 - Spotreba energie 

-  elektrická energia 

-  voda 

-  plyn 

-  tepelná energia 

28 816,01 

7 797,28 

284,72 

4 060,19 

16 673,82 

b)  služby 16 311,38 

511 - Opravy a udržiavanie 

-  oprava auta 

-  opravy ostatné 

4 078,98 

1 106,78 

2 972,20 

512 – Cestovné 94,70 

513 - Náklady na reprezentáciu  26,90 

518 - Ostatné služby   12 110,80 

c)  osobné náklady 270 717,53 

521 - Mzdové náklady  

- dohody  
198 835,47 

495,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 69 053,88 

525 – Ostatné sociálne poistenie 0,00 

527 - Zákonné sociálne náklady  

- tvorba SF 

- príspevok zamestnávateľa na stravu 

- nemocenské dávky 

- odchodné 

- odstupné 

11 338,18 

2 170,98 

8 053,26 

1 113,94 

0,00 

0,00 

d)  dane a poplatky 1 937,48 

532 - Daň z nehnuteľností 1 045,85 

538 - Ostatné dane a poplatky 891,63 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  8 079,08 

551 - Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov                                                                                      

8 079,08 

8 009,84 

69,24 

553 - Tvorba ostatných rezerv 350,00 

545 – Ostatné  pokuty  0,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 220,00 

f) finančné náklady 128,25 

568 - Ostatné finančné náklady 128,25 

SPOLU: 376 399,83 

  

Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je              +9 146,17  € 
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Výnosy 
Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  6 808,63 

602 - Tržby z predaja služieb 

 

6 808,63 

 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 571,14 

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

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 

346 746,23 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             
 

8 009,84 

 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

 

23 024,16 

 

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: 385 546,00 

 

 

 

 
Vypracovala :  Ing. Iveta Stanková 

V  Prievidzi   :   dňa   18.3.2022 

 

 

Príloha :  Náklady / Výnosy  k 31.12.2021 
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Príloha 2  Merateľné ukazovatele k 31.12.2021 

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

Merateľné ukazovatele ku dňu 31.12.2021. 
 Skratka Názov položky šablóny Hodnota Text 

1. 
007-P R+2 Počet registrovaných používateľov KIS na rok 2021 - 

plán 

3 900  

  Počet registrovaných používateľov KIS za 1. polrok 2021 

- skutočnosť 
752 19,28% 

  Počet registrovaných používateľov KIS za rok 

2021 - skutočnosť 
1 903 48,79% 

2. 009+P R-1 Počet návštevníkov knižnice na rok 2021 - plán 55 000  

  Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2021 - 

skutočnosť 
18 466 33,57% 

 

010-5 R-1 

Počet návštevníkov knižnice za rok 2021 - 

skutočnosť 
39 474 71,77 % 

     

3. 011-P R Počet jednotiek knižničného fondu na rok 2021 - plán 84 200  

  Počet jednotiek knižničného fondu na 1. polrok 

2021 – skutočnosť 
85 309 101,32 

  Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2021 – 

skutočnosť 
84 770 100,68 % 

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

rok 2021 plán 
370  

  Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 1. 

polrok  2021- skutočnosť 
46 12,43% 

  Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za  rok 

2021 - skutočnosť 
209 56,49% 

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

knižnicou za rok 2021 - plán 
8 500  

  Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných 

knižnicou za 1. polrok 2021 - skutočnosť 
2 955 35,60 % 

  Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných 

knižnicou za rok 2018 - skutočnosť 
6 972 84,00 % 

 

V bode 1. – Počet registrovaných používateľov KIS na rok 2021- skutočnosť– merateľný 

ukazovateľ nebol naplnený v plánovej výške z dôvodu  demografického vývoja obyvateľstva 

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

existencia dvoch verejných knižníc na území mesta Prievidza. 
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Príloha 3 Tabuľka základných štatistických ukazovateľov za rok 2021 

KNIŽNIČNÝ  FOND POUŹÍAVTELIA 

KJ spolu 84 770 Aktívny používatelia 1 903 

Knihy a zviaz. periodiká 84 446 z  toho do 15 rokov 635 

Špeciálne dokumenty  Počet obyvateľov * 44 453 

AVD 324 návštevníci 39 474 

Náučná pre dospelých 47 054 Virtuálni používatelia 13 404 

Beletria pre dospelých 24 026 ĎALŠIE  ČINNOSTI  

Náučná pre deti 2 318 KVČ 209 

Beletria pre deti 11 372 Z toho informačná výchova 13 

Počet titulov periodík 115 Metodické návštevy 0 

Z toho zahraničné 17 Odborné kurzy, porady 0 

Počet exempl. periodík 122 Edičná činnosť 0 

Prírastok KJ spolu 2 525 INFORMAČNÉ  TECHNOLÓGIE  

Kúpou 2 281 Počet osobných PC 28 

Povinným výtlačkom 0 z  toho verejnosť 10 

Darom 238 www/-stránka knižnice áno 

Výmenou 0 Pripojenie Wifi v knižnici áno 

Náhrada 6 Elektr. katalóg na internete áno 

 Z nákupu AVD 2 Vzdialený prístup k licenčnej EIZ áno 

 Elektronické dok. 0 Počet vstupov do el. katalógu 20 901 

Úbytky KJ 1 677 Počet databáz vytvor. knižnicou 0 

KJ vo voľnom výbere 84 770 Počet sprístup. licenc. EIZ  1 

KJ sprac. automaticky 84 770 Počet vyhľadávaní v EIZ 40 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  Počet stiahnutých el. dokumentov 93 

Výpožičky spolu 76 599 Počet zodp. dopytov v refer. služ. 5 033 

Náučná pre dospelých 23 200   

Beletria pre dospelých 22 973   

Beletria pre deti 11 308 Dotácia TSK (41) - knihy 3 834,81 

Náučná pre deti 4 389 Vlastný príjem (46) - knihy 3 000,00 

Výpožičky periodík 14 126 ŠR (111) - knihy 20 688,19 

Špeciálne dokumenty 603 Knihy spolu 27 523,00 

                   z toho AVD 331 Dotácia TSK (41) - periodiká 4 886,62 

                   elektronické dokumenty 0 Vlastný príjem (46) - periodiká 6,62 

                   iné špeciálne dokumenty 272 Periodiká spolu 4 893,24 

Prezenčné výpožičky 15 150 Dary  1 927,85 

MVS iným knižniciam 5 Celkom KF vrátane periodík a darov 34 344,09 

MVS z iných knižníc 100   

MMVS iným knižniciam 0   

MMVS z iných knižníc 0   

Počet bibliografií 8   

Počet rešerší 32   

Počet študovní 0   

Počet študijných miest 62   

Plocha v m
2 

1 080   

Z toho pre používateľov m
2
 770   

Hodiny/týždeň 30:45   

 

* Počet obyvateľov podľa stránky egov. prievidza.sk 


