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Zoznam skratiek 

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 

MK  Ministerstvo kultúry 

MK SR Ministerstvo kultúry SR 

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 

RD  Rodičovská dovolenka 

RK  Regionálna knižnica 

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 
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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. 

 Poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským 

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

Prievidza a Partizánske. HNK buduje, spracováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond 

s dôrazom na regionálne dokumenty, poskytuje knižnično-informačné služby, zostavuje rešerše, 

bibliografické súpisy a organizuje výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia. 

 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi celý rok 2022 prispôsobovala všetky podujatia 

k 100. výročiu vzniku verejnej knižnice na území mesta Prievidza, ktoré vyústili slávnostným 

gala večerom. Rok 2022  bola pre zamestnancov Hornonitrianskej knižnice náročný. No 

navzdory všetkým prekážkam sme spojili sily a s hrdosťou môžeme konštatovať, že sme rok 

2022 zvládli nad očakávania. 

2. Plnenie hlavných úloh  

 Činnosť HNK sa v roku 2022 riadila Koncepciou rozvoja Hornonitrianskej knižnice 

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

Organizačného poriadku, Pracovného poriadku,  Etického kódexu zamestnanca, Knižničného 

a výpožičného poriadku. 

 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 

usmernenie MK SR č. MK – 4315/2020-110/111107 z 21. júla 2020 štandardy pre verejné 

knižnice, Metodický pokyn Slovenskej národnej knižnice k vymedzeniu štandardu doplňovania 

a aktualizácie knižničného fondu pre knižnice zriaďované samosprávnymi krajmi na území SR.  

Činnosť knižnice usmerňuje zákon č. 126/2015 o knižniciach v znení neskorších predpisoch, 

Ústava SR čl. 26, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 

2.1 Riadenie knižnice 

 V hlavných úlohách činnosti HNK, a teda aj riadenie v roku 2022 boli zohľadnené 

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

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

pripravovali prezentačné a nové zaujímavé podujatia nevynímajúc nosné – cyklické podujatia, 

ktoré sú pre verejnosť prínosom. Našimi hlavnými prioritami boli integrácia knižnice ako 
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komunitnej inštitúcie, podpora a propagácia čítania, rozvoj čitateľských návykov a odstraňovanie 

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

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

kvalitné prezentačné, interaktívne a zaujímavé podujatia, naďalej aj v online priestore.

 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.  

 HNK aj v roku 2022 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, čím 

zvyšuje tvorivé schopnosti odborných zamestnancov s cieľom aplikovať inovačné riešenia 

problémov, nové návrhy v oblasti prípravy netradičných podujatí a nových možností propagácie 

služieb knižnice. 

  HNK pokračovala v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich 

zamestnancov aj používateľov. 

 

2.2 Priority, strategické úlohy 

Priority 

 V roku 2022 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. Vytvorili sme balík služieb pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa 

v dôsledku vojny prisťahovali na Slovensko. Postupne odstraňujeme bariéry pre ľudí so 

zdravotným postihnutím a iné znevýhodnené skupiny osôb. 

  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 školské a 

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 

2022. Podali sme 4 projekty, z ktorých boli všetky podporené. Rovnako sme sa zapojili do výzvy 

predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania. Projekt 

On-line kompas bol podporený v plne žiadanej výške 900,00 €.  

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

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

 V roku 2022 sme pokračovali v spolupráci s osvedčenými partnermi, ako sú: Miestny 

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

centrá sociálnej pomoci 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 smerníc, nariadení, koncepcií a príkazov nášho 

zriaďovateľa a ostatných oprávnených subjektov v činnosti HNK.  

Strategické úlohy 

 HNK v roku 2022 pracovala na plnení strategických úloh, a to: 

 Rozvoj KIS zameraných na rozvíjanie informačnej, digitálnej a mediálnej 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, Instagram, Tik- Tok, YouTube kanále a on-line katalógu. 

 Organizovanie kultúrno-spoločenské podujatia a vzdelávacie aktivity podporujúce 

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

 Synchronizovanie prevádzky AKIS Tritius. 

 Prostredníctvom grantového 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 2022. 

 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 žiakov základných škôl a študentov 

stredných a vysokých škôl a podporovali informačnú gramotnosť ďalších skupín obyvateľstva. 
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 Pri hodnotení činnosti a služieb knižníc sme využívali benchmarking. 

2.3 Získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov 

 Na základe zverejnených výziev na rok 2022 Fondom na podporu umenia sme celkovo 

podali 4 projekty, ktoré boli podporené:   

P.č. Názov projektu 
Žiadaná 
suma 

Schválená 
suma 

Spoluúčas
ť HNK 

Spolu na 
projekt 

Skutočnos
ť 

 

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie 
aktivity         

 

1 Veľká výprava knižným svetom 4 095 3 500 389 3 889 3500,00 

2 Literárnymi chodníkmi Hornej Nitry 2 340 1 800 200 2 000 1778,20 

 
1.5.7 Literárne prehliadky, 
festivaly, súťaže      

 

3. Literárna jar Ondreja Čiliaka 3 600 2 300 256 2 556 2300,00 

  5.1.4 Akvizícia          

4. Cesta ku knihám – návrat k čítaniu 13 500 6 500 723 7223 3012,27 

 
Spolu 23 535 14 100 1 568 15 668 

 

Tabuľka 1 Projekty podané do FPU k 31.12.2022 

 

Podané projekty boli v podprogramoch:  

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc  

Podaním projektov a ich následným schválením pre kultúrno-vzdelávacie podujatia sme získali 

finančnú podporu z FPU vo výške 5 278,20 €. Spoluúčasť HNK predstavuje 10 %, čo v prepočte 

na oba projekty je 589,00 €.  

Veľká výprava knižným svetom – cieľom projektu bolo vydať sa na výpravu knižným svetom 

a nadchnúť pre literatúru a tvorivosť čitateľov od najmenších až po dospelých.  Súčasne ich 

projekt zoznámi so svetom knižných príbehov tak, ako ho bežne nepoznajú. Séria 30 podujatí a 

workshopov prinesie možnosť nazrieť bližšie na samotnú tvorbu knihy a ich obľúbených žánrov.  

Literárnymi chodníkmi hornej Nitry – Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť v knižnici 

priestor na stretnutie návštevníkov s významnými osobnosťami, ktoré v prievidzskom okrese 

žili, vyrastali a tvorili. Pôjde o osobnosti literatúry, hudby, divadla, ktorých úspech presiahol 

hranice nášho regiónu. Poskytneme čitateľom iný pohľad na vnímanie literatúry. 

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže 

Projekt literárnej súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka bol podporený vo výške 2 300,00 €. 

Spoluúčasť HNK  je vo výške 10%, čo predstavuje 256,00 €. 

Literárna jar Ondreja Čiliaka – cieľom projektu bolo priniesť celoslovenskú literárnu súťaž 

pre poéziu a prózu, v ktorej budú obsiahnuté všetky vekové kategórie. Vďaka odbornej porote 

v každej kategórii zapojení autori získajú priestor na svoj literárny rast. Účastníci získajú 
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odporúčania k ďalšej tvorbe a na workshopoch si osvoja praktické skúsenosti bez ohľadu na vek 

autora. Diela najlepších autorov budú zozbierané do zborníka a publikované na web stránke 

HNK. 

5.1.4 Akvizícia knižníc  

Projekt akvizície KF Cesta ku knihám – návrat k čítaniu bol podporený vo výške 6 500,00 €. 

Spoluúčasť HNK bude 10 %, čo predstavuje 723,00 €. Skutočnosť za rok 2022 je 3 012,27 €. 

Celkovo sme získali vďaka podpore FPU 14 100,00 €. Naša spoluúčasť na všetky štyri projekty 

predstavuje 1 568,00 €.  

Výzva predsedu vlády Slovenskej republiky -zareagovali sme na vyzvanie predsedu vlády 

Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania, 

podpora aktivít zameraných podľa bodu 3 -  na boj proti šikane a kyberšikane.  

Vypracovali sme projekt  pod názvom On- line kompas, kde výška požadovanej dotácie bola 

900,00 €. Žiadaná suma nám bola schválená v plnej výške. Projekt sa realizoval bez finančnej 

spoluúčasti HNK. Cieľom projektu bolo prostredníctvom série podujatí poskytnúť žiakom ZŠ 

informácie a praktické rady, ako reagovať na šikanu v online aj offline priestore, a tiež ako 

získavať a overovať informácie zverejnené na internete. 
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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 Besedová Adriána, Ing. VŠ II. st. knihovník KIS 

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

4 Eliašová Zuzana  upratovačka Riaditeľ 

5 Grocholová Sandra ÚSO knihovník KIS 

6 Čeklovská Jaroslava ÚSO ekonóm Riaditeľ 

7 Kurbelová Eva ÚSO knihovník KIS 

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

9 Malá Ivana ÚSO knihovník KIS 

10 Masaryková Viera, Ing. VŠ II:st   

11 Melicherčíková Miroslava, 

Mgr. 

VŠ II. st. knihovník KIS 

12 Mittaš Marek, Mgr VŠ II st. knihovník KIS 

13 Páleschová Marta ÚSO. knihovník KIS 

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

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

16 Richterová Martina ÚSO knihovník KIS 

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

18 Šenitková Agnesa ÚSO knihovník Riaditeľ/KA 

19 Veterníková Andrea  upratovačka Riaditeľ 

     

 Linhartová Lýdia, Bc. VŠ I. st.  RD 

 

Tabuľka 2 Zoznam zamestnancov HNK k 31.12.2022 

Vysvetlivky: KIS – úseky knižnično-informačných služieb 

  KA – katalogizácia a spracovanie fondov 

  RD – rodičovská dovolenka 

. 
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Zloženie zamestnancov podľa pracovných činností 

      Fyzicky  Prepočítane 

Knihovnícke činnosti    13   12,2 

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 

 

Priemerná mzda bola 922,50 €. 

 Priestory požičovní kníh sú na dvoch pracoviskách: Záhradnícka ul. 21 (úsek práce 

s dospelými čitateľmi a úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov a Košovská cesta 9 (úsek 

práce s odbornou literatúrou 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 pracoviska (vrátane verejného obstarávania, ochrany osobných 

údajov) a personálne činnosti zabezpečujú dvaja zamestnanci. IT technik má kumulovanú 

funkciu s pracovnou pozíciou kurič, vodič a údržbár. 

2.5  Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 

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

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

v napredovaní, v prezentovaní HNK. Samozrejmosťou je neustále samovzdelávanie, vhodné 

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

 Vedenie HNK podporuje účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach, seminároch, 

či workshopoch, aby  získané skúsenosti preniesli do svojej práce v knižnici.  Počas roka 2022 sa 

zúčastnili na školeniach a seminároch prezenčne a aj v online priestore. Týkali si oblasti 

mzdovej, stravného, vypracovania grantov, porád, benchmarking, prednášky, školenia 

k poskytovaným KIS a ... 

V rámci vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov sa zúčastnili dvaja zamestnanci Valného 

zhromaždenia SAK. 

Pokračujeme v budovaní pozitívnej podnikovej kultúry pre prospech svojich 

zamestnancov aj používateľov.  

3 Odborné aktivity 

 Podľa Metodického usmernenia MK SR4 č. MK – 4315/2020-110/11107 z 21.7.2020 na 

určenie štandardov pre verejné knižnice uvádzame v tabuľke porovnanie štandardov so 

skutočnosťou k 31.12.2022 a rozdiel medzi skutočnosťou a štandardami.  
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 Plnenie štandardov podľa Metodického usmernenia MK SR4 č. MK – 4315/2020-

110/11107 z 21.7.2020 na určenie štandardov pre verejné knižnice 

Identifikátor Merná jednotka Štandard pre 

regionálne 

knižnice 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 

Rozdiel 

skutočnosť 

- štandard 

1. Priestory knižnice určené 

pre používateľov 

m
2
/1 000 

obyvateľov 

60 17,24 42,76 

2. Prevádzkový čas knižnice pre 

verejnosť 

hod. 50 49 -1  

3.Priemerná suma na nákup KJ 

na 1 obyvateľa 

€ 1,00 0,714 -0,286 

4. Počet pokojných miest na 

štúdium a čítanie na 1 knižnicu 

počet 100 a viac 62 -38 

5a. Prístup k internetu: 

Počet verejne prístupných staníc 

pripojených na internet 

ks 15 10 -5 

5b. Prístup k internetu: 

pripojenie cez WiFi 

ks 8 10 +2 

6. Webové sídlo knižnice 

a prezentácia na sociálnych 

sieťach 

 áno / áno áno/áno  

7. Elektronický katalóg knižnice  áno áno  

8. Personálne zabezpečenie 

knižnice 

počet 

zamestnancov FO 

/ prepočítané 

 19 / 17,2  

9.Kvalifikácia a vzdelávanie 

zamestnancov knižnice 

hod. /1 

zamestnanec 

min.40  9 -31 

10. Meranie spokojnosti 

používateľov knižnice 

 áno nie  

11.Vzdelávacie, kultúrne 

a komunitné podujatia 

verejných knižníc 

počet 700 377 -323 

12.% používateľov z počtu 

obyvateľov 

% 15 5,28 -12,67 

 

 Mesto Prievidza malo k 31. 12. 2022 43 752 obyvateľov (pokles oproti júnu 2022 o 325 

obyvateľov). 
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Popis k jednotlivým indikátorom. 

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 

 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 (denné svetlo nie je v celom 

objekte na Záhradníckej ul. 21). Pracovisko na Záhradníckej ul. má spoločenskú miestnosť 

o výmere 40 m
2 

 bez denného prirodzeného osvetlenia. Vetranie je zabezpečené 

vzduchotechnikou a klimatizačnou jednotkou. 

 HNK má pre verejnosť iba 17,08 m
2
 / 1 000 obyvateľov oproti odporúčaným 60 m

2
 na 

1 000 obyvateľov . Priestory pre verejnosť sú menšie o takmer 43 m
2
. 

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 Eur v I. polroku 2021 bola 0,38 €, čo je 

o 0,62 € menej ako odporúčajú štandardy. 

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 miest a viac. HNK má k dispozícii 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 pripojenia.  

V HNK je verejne prístupných  pripojených na internet 10 a s pripojením na internet 

prostredníctvom WiFi 8 miest. 

Článok 9 – Webové sídlo knižnice a prezentácia na sociálnych sieťach 

 HNK má vlastnú webovú stránku. Pri kreativite tejto stránky sme limitovaní možnosťami 

štruktúry stránky, ktorá je dodaná zriaďovateľom – TSK. Svoje aktivity prezentujeme aj na 

sociálnych sieťach Facebook, You Tube, Instagram a Tik Tok. 
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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. Oproti Považskej knižnici 

máme nižší počet zamestnancov v knihovníckych činnostiach o 6,58 úväzkov (18,78). Odborný 

zamestnanec (vrátane knihovníkov úseku spracovania fondov a metodika), v roku 2022 vybavil 

9 587,79 výpožičiek. 

Článok 12 – Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov knižnice 

 HNK umožňuje svojim zamestnancom zúčastňovať sa odborných seminárov, školení, 

porád. V roku 2022 boli uskutočňované  on-line aj prezenčnou formou. Majú tiež priestor na 

sebavzdelávanie.  

Článok 13 – Meranie spokojnosti používateľov knižnice 

 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. Podujatia sa vo veľkej miere uskutočňujú pre deti 

a mládež do 15 rokov na pracovisku na Záhradníckej ul. 

Článok 15 – Percento používateľov z počtu obyvateľov 

 Percento používateľov z počtu obyvateľov je v štandardoch pre knižnice nášho typu 15 

%. V HNK je tento počet 5,28%. Tento stav je spôsobený dôsledkom poklesu demografickej 

krivky obyvateľstva. 
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Merateľné ukazovatele + výpožičky za rok 2022 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31. 12. 2022 

Plán na rok 2022 Percento 

plnenia 

Počet jednotiek knižničného fondu 85 493 85 300 100,23 

         registrovaných používateľov 2 313 3 900 59,31 

          návštevníkov knižnice 54 694 55 000 99,44 

          aktivít KVČ 377 370 101,89 

          účastníkov na podujatiach 12 424 8 300 149,69 

          výpožičky 100 851 150 000 67,23 

          predložených výziev 9 7 128,57 

Tabuľka 3 Merateľné ukazovatele  a výpožičky v HNK   k 31.12. 2022 

  

Plánované výkony základných ukazovateľov sú stanovené v merateľných ukazovateľoch 

na rok 2022.  

 Počet jednotiek knižničného fondu sa nám podarilo splniť, vďaka finančnej podpore 

zriaďovateľa, Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý nám poskytol finančný príspevok na 

nákup kníh vo výške 35 000 €. 

 Ukazovateľ Registrovaní používatelia (ďalej čitatelia) je závislý na demografickom 

vývoji mesta (každoročný pokles obyvateľov mesta) a existencie dvoch knižníc s funkciou 

mestskej knižnice na území mesta. 

 Ukazovateľ Výpožičky je rovnako závislý na demografickom vývoji mesta a jeho 

čiastočné splnenie je dôsledkom predchádzajúcich pandemických rokov.  

 

 

3.1 Knižničné fondy 

 Katalogizovanie nakúpeného knižničného fondu bolo v roku 2022 závislé od finančných 

prostriedkov, ktoré boli v rozpočte vyčlenené na nákup KF. Finančné prostriedky nám poskytol 

Trenčiansky samosprávny kraj, tiež získaných z mimorozpočtových zdrojov, darov našich 

čitateľov a priaznivcov.  
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Tabuľka 4 Porovnanie stavu KF k 31.12.2021 a k 31.12.2022 

 

Prírastky kúpou 

Plán na rok 2022 kúpou Plnenie plánu kúpou k 31.12.2022  % plnenia plánu 

 1 000 KJ    2 547 KJ    254,7% 

 

3.1.2 Doplňovanie KF 

 Pri stanovení plánu doplňovania kúpou sme vychádzali z predpokladanej finančnej 

situácie roku 2021 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 2022 sme sa snažili zakúpiť kvalitnú a univerzálnu literatúru. V nasledujúcej 

tabuľke sú uvedené prírastky podľa spôsobu, akým sme fond získali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 5 Prírastky KF - porovnanie k 31.12.2021 a k 31.12.2022 

 

Z tabuľky č.  je vidieť, že v roku 2022 sme zaevidovali približne rovnaký počet knižných 

jednotiek ako v predchádzajúcom roku. Náklady na kúpu KJ boli vo výške 25 502,39 € (bez 

periodík) a dosiahli 100,87 % prírastkov kúpou z roku 2022. 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 

Porovnanie 

2021-2022  

(+/-) 

KJ spolu 84 770 85 493 + 723 

z toho: knihy 84 446 85 169 +723 

            špeciálne dokumenty 324 324 0 

            periodiká (titul/exemplár/zahraničie)  

            vrátane povinných výtlačkov 

115/122/17 124/146/18 +9/+22/+1 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

k 331.12.2022 

Porovnanie  

2021-2022 (+/-) 

Prírastky KJ spolu 2 525 2 547 +22 

z toho: kúpa 2 281 2 258 -23 

            dary 238 282 + 44 

            náhrady 6 7 + 1 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 2022 

 

18 

Významným zdrojom prírastkov KF sú knižné dary. V roku 2022 knižnica získala 282 KJ 

v hodnote 1 822,66 €, čo je o 44 KJ viac ako v roku 2021. Knihy boli darované od našich 

priaznivcov. Medzi dary sme zaradili aj 8 exemplárov brožúry, ktorú sme vydali pri príležitosti 

100. výročia existencie verejnej knižnice na území mesta Prievidza. 

 

Stav KF a prírastky KJ k 3.12.2022 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2022 

Plán 2022 Percento plnenia 

Knižničný fond 

(prírastky- KJ) 

2 547 1 000 254,70 

Stav knižničného 

fondu 

85 493 85 000 100,58 

Tabuľka 6 Prírastky, stav KF k 31.12.2022 a percento plnenia plánu na rok 2022 

  

Nákup periodík a KJ podľa zdroja financovania: 

KF     suma v € 

41 – dotácia TSK (knihy)  19 970,76 

46 – vlastný príjem (knihy)         55,72 

111 – ŠR (knihy)     5 324,08 

SPOLU nákup KJ (knihy)  25 350,56 

41 – dotácia TSK (periodiká)   6 561,70 

46 – vlastný príjem – periodiká   1 069,21     

SPOLU nákup periodiká    7 630,91 

CELKOM nákup KF   32 981,47  vrátane periodík 

   

V roku 2022 sme uskutočňovali nákup kníh u osvedčených obchodných partnerov 

prostredníctvom prievidzského internetového kníhkupectva Literama, kamenného kníhkupectva 

Ezop a od ďalších slovenských kníhkupectiev a vydavateľstiev ako Richard Šrobár – Littera 

Martin, Pemic – knižný veľkoobchod, Ladislav Mery – HEUREKA, Mega knihy, VEDA 

(vydaveteľstvo SAV), Karpaty – Infopress, UK – Veda, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 

Univerzita konštantína Filozofa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická 

univerzita v Bratislave, ... 

Ukazovateľ Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

k 331.12.2022 

Porovnanie 

2021-2022 

(+/-) 

DO 1 208 1 102 -106 

MO 805 1 027 +222 

SO 476 402 -74 

R1 – úsek regionálnej liter. 35 13 -22 

KA – spracovanie fondov 1 3 +2 

Tabuľka 7 Prírastky podľa pracovísk  - porovnanie 
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Graf 1 Prírastky v percentách podľa pracovísk HNK k 31.12.2022 

 

Tabuľka 8 Prírastky podľa tematických skupín k 31.12.2022 

3.1.3 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. 

 

3.1.4 Vyraďovanie literatúry 

DO 
48% 

MO 
32% 

SO 
19% 

R1 – úsek 
regionálnej liter. 

1% 

KA – spracovanie 
fondov 

0% 

PRÍRASTKY KJ PODĽA ÚSEKOV K 31.12.2022 

Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 781 

                                   deti a mládež  188 

Spolu náučná (odborná) literatúra  969 

Beletria pre dospelých 758 

                     deti a mládež 820 

Spolu krásna literatúra (beletria) 1 578 

Prírastky celkom 2 547 

http://www.hnkpd.sk/
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 V roku 2022 bolo z knižničného fondu vyradených 1 824 KJ v hodnote 3 133,53 €. 

Z tohto počtu bolo 304 opotrebovaných, 371 zastaraných, 93 bolo vyradených z dôvodu straty, 1 

054 kníh bolo poškodených a 2 nevymožiteľné. 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 1,72 €, čo vypovedá o tom, že vyradené knihy boli 

zaevidované v dávnej minulosti. 

 

3.1.5 Ochrana knižničného fondu 

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

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

a pred poškodením  ochrannou fóliou. 

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

prípadne stratenej literatúry. 

 

3.2 Knižnično-informačné služby (ďalej KIS) 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2021 

Stav 

k 31.12.2022 

+/- (2022-

2021) 

Plán na rok 

2022 

% plnenia 

plánu 

Výpožičky  76 599 100 581 24 252 150 000 67,23 

Návštevníci  39 474 54 694 15 220 55 000 99,44 

Registrovaní 

používatelia 

1 903 2 313 410 3 900 59,30 

Počet podujatí 209 377 168 370 101,89 

Počet účastníkov 

podujatí 

6 972 12 424             5 452 8 300 149,69 

Počet predložených 

výziev 

8 9                 1  7 128,57 

Tabuľka 9 Plnenie sledovaných ukazovateľov  a merateľných ukazovateľov v HNK - porovnanie k 31.12.2021 

a k 31.12.2022 

 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, bibliografické, faktografické, referenčné ústne 

a elektronické  informácie, prístup k elektronickým zdrojom, informačné prípravy žiakov 

a študentov, inštruktážne informácie pre čitateľov k základom práce na PC a on-line 

katalógom, kultúrno-spoločenských podujatí a organizovanie výchovno-vzdelávacích (ďalej 

KVČ). 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 2022 

 

21 

 HNK ďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej MVS), reprografické 

služby, bibliograficko-informačnej službu, rešerše, prístup k výpočtovej technike a internetu, čo 

bolo spoplatňované podľa cenníka HNK. 

 KIS HNK poskytovala v automatizovanom systéme Tritius na všetkých úsekoch. 

 HNK poskytuje čitateľom bezplatne nasledovné služby: 

na úseku práce s deťmi a mládežou do 15 rokov  

- návštevu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, 

- prístup na internet, 

na všetkých úsekoch  

- prístup k online katalógom HNK i ďalších knižníc, 

- návštevu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít, 

na úseku odbornej literatúry 

externé informačné zdroje: Vďaka nadviazanej spolupráci v roku 2021 s CVTI majú naši 

čitatelia prístup k viacerým zahraničným databázam vedeckých publikácií.  EPI ponúka výber 

z diel vydavateľstva Eurokódex z rôznych oblastí práva v praktickej online podobe 

s fulltextovým vyhľadávaním. Obsahuje zákony, komentáre k zákonom a pod. Databáza je denne 

aktualizovaná, obsahuje viac ako 35 000 odborných odpovedí.  

HNK sa za účelom propagácie knižnice zapojila do projektu Geocaching. 

Plán merateľných ukazovateľov k 31.12.2022 uvedených v tabuľke č.9 spĺňame. V 

porovnaní  merateľných ukazovateľov za rok 2021 s  rokom 2022 je hodnota merateľných 

ukazovateľov vyššia. Najnižší podiel plnenia v percentách dosahujeme v počte výpožičiek 

a počte registrovaných čitateľov, čo je dôsledkom dlhodobých opatrení spojených so šírením 

koronavírusu a neustále prudko klesajúcej demografickej krivky obyvateľstva mesta.   

 

 

3.2.1 Výpožičky 

V roku 2022 HNK uskutočnila 100 851 výpožičiek, z toho bolo: 

79 037  kníh, 

21 173  výpožičiek periodík, 

     641  špeciálnych dokumentov.  

Počet výpožičiek v roku 2022, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti HNK, sa 

 plní na 67,23 z plánu na rok 2022. Celkovo bolo požičaných 100 851 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. 



 

Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice 
v Prievidzi 2022 

 

22 

 

Výpožičky podľa druhu literatúry 

 Počet % 

Odborná literatúra pre dospelých 26 451 26,23 

Krásna literatúra pre dospelých 25 657                      25,44 

Spolu výpožičky pre dospelých 52 108 51,67 

Odborná literatúra pre deti a mládež 8 978 8,90 

Krásna literatúra pre deti a mládež 17 951 17,80 

Spolu  pre deti a mládež 26 929 26,70 

Periodiká 21 173 21,00 

Špeciálne dokumenty 641 0,63 

Spolu výpožičky k 31. 12. 2022 100 851 100 

Tabuľka 10 Výpožičky podľa druhu literatúry v HNK k 31. 12. 2022 

 Z celkového počtu bolo 80 495 absenčných výpožičiek (79,82 %) a 20 356 prezenčných 

výpožičiek (20,18 %). 

 Z celkového počtu 641 špeciálnych dokumentov si používatelia požičali 44 zvukových – 

audiovizuálnych dokumentov + 240 MP3 (zvukových kníh), ani jeden elektronický dokument 

vrátane digitálnych a 357 iných špeciálnych dokumentov. 

 Na jedného registrovaného používateľa pripadlo 43,60 výpožičiek.  K 31.12.2022 bolo 

43 752 obyvateľov. Jeden obyvateľ mesta Prievidza si za rok vypožičal 2,3 výpožičiek. 

 Ako sme spomínali v úvode časti 3 Hlavné ukazovatele činnosti v HNK, 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. 

 

Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín - porovnanie 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2021 

Stav 

k 31.12.2022 

Porovnanie +/- 

(2022-2021) 

Absenčné 61 449 80 495 19 046 

Prezenčné 15 150 20 356 5 206 

Spolu absenčné a prezenčné výpožičky 76 599 100 851 24 252 

Odborná literatúra – dospelí 23 200 26 451 3 251 

Krásna literatúra (beletria) – dospelí 22 973 25 657 2 684 
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Periodiká – dospelí 13 265 19 519 6 254 

Špeciálne dokumenty – dospelí 521 539 18 

Spolu výpožičky - dospelí 59 959 72 166 12 207 

% z celkového počtu výpožičiek - dospelí 78,28% 71,56%                 -6,72% 

Odborná literatúra pre deti a mládež do 15 

rokov 

4 389 8 978 4 589 

Krásna literatúra (beletria) pre deti 

a mládež do 15 rokov 

11 308 17 951 6 643 

Periodiká pre deti a mládež do 15 rokov 861 1 654 793 

Špeciálne dokumenty pre deti a mládež do 

15 rokov 

82 102 20 

Spolu výpožičky pre deti a mládež do 15 

rokov 

16 640 28 685 12 045 

% z celkového počtu výpožičiek výpožičky 

pre deti a mládež do 15 rokov 

21,72% 28,44% 6,72% 

Spolu výpožičky 76 599 100 851 24 252 

Tabuľka 11 Zloženie výpožičiek podľa tematických skupín – porovnanie k 31.12.2021 a k 31.12.2022 

 

 

Graf 2 Porovnanie výpožičiek podľa druhy literatúry – dospelí 
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Periodiká dospelí 

Špeciálne dokumenty dospelí 

Odborná literatúra 
dospelí 

Krásna literatúra  
(beletria) dospelí 

Periodiká dospelí 
Špeciálne 

dokumenty dospelí 

Rok 2021 23 200 22 973 13 265 521 

Rok 2022 22 451 25 657 19 519 539 

Výpožičky podľa tématických skupín - 
dospelí 
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Graf 3 Porovnanie výpožičiek podľa tematických skupín - deti a mládež do 15 rokov 

 Z grafov 3 a 4 vyplýva, že sme zaznamenali nárast vo všetkých ukazovateľoch 

v porovnaní s rokmi 2021 a 2022.  

 

 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 projektu FPU, sa pozitívne odrazí vo výpožičkách pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.  

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. Dôvodom je aj nedostatok novej literatúry. Rovnako je 

náročné vytvárať bez kvalitnej a hodnotnej literatúry nové, pre deti a mládež do 15 rokov, pútavé 

podujatia. 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 
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Rok 2022 8 978 17 951 1 654 102 
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mládež do 15 rokov 
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používateľov knižnice, ktoré v súboroch prijíma  ako dočasné výpožičky.  V roku 2022 sme 

zaregistrovali 7 používateľov slabozrakých a nevidiacich, ktorí si spolu s ostatnými zdravotne 

znevýhodnenými požičali u nás 240 zvukových kníh vo formáte MP3. Sme radi, že aj napriek 

nárastu e- kníh, si naši používatelia  naďalej požičiavajú zvukové knihy vo formáte MP3. 

 

3.2.3 Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

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

používateľov formou medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej 

výpožičnej služby (ďalej MVS, MMVS). Celkovo sme vybavili 149 požiadaviek. Z uvedeného 

počtu sme zapožičali 3 dokumenty z nášho KF iným knižniciam.   

 Služba MVS a MMVS je plne závislá od požiadaviek používateľov. 

 

3.2.4 Regionálne dokumenty a iné 

 

 K 31. 12. 2022 sme vypožičali 816 regionálnych dokumentov. Vybavili sme 586 

rezervácií dokumentov. 

 

 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2021 

Stav 

k 31.12.2022 

Porovnanie +/- (2022-

2021) 

Počet bibliograficko-informačnej 

služby (ďalej BIS) 

840 756 -84 

Faktografické informácie (ďalej 

FI) 

3 884 4 642 758 

Zvukové knihy vo formáte MP3 276 240 -36 

MVS, MMVS 105 149 44 

Záznam rešerší 32 37 5 

Počet záznamov rešerší 852 1 106 254 

Tabuľka 12 Porovnanie BIS, FI,... za obdobie k 31.12.2021 ak 31.12.2022 

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

Dôsledkom poklesu počtu stredných škôl a  detašovaných pracovísk vysokých škôl klesá 

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

internetu, zverejňovania dokumentov, či digitalizácia. Pozitívom je, že túto službu je možné 

poskytovať aj v online priestore 
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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 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 210 používateľov. V porovnaní s I. 

polrokom 2022 evidujeme nárast. 

Počet návštevníkov internetovej stránky HNK bol v roku 2022 12 623 návštevníkov. V tomto 

prípade evidujeme v porovnaní s I. polrokom 2022 pokles v dôsledku zmeny spôsobu sčítavania 

návštevníkov webovej stránky. 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 vybavili 3 024 e-mailov a poskytli sme 3 629 

telefonických informácií.  S používateľmi sme korenšpondovali na rôzne témy a odpovedali 

sme na široké spektrum otázok. Príkladom je zasielanie upozornení o blížiacom sa konci 

výpožičnej doby, rezerváciách dokumentov, otázky o KF, službách HNK, otváracích hodinách, 

prolongácie MVS, a iné. Svoje služby smerujeme vždy k našim používateľom.  

CVTI SR  je národným informačným centrom, ktoré má kľúčové postavenie 

v informačnej podpore vedy a výskumu na Slovensku.  Vďaka spolupráci s centrom majú naši 

čitatelia prostredníctvom vzdialeného prístup k viacerým zahraničným databázam vedeckých 

publikácií.  V spomínanej databáze sa k 31.12.2022 uskutočnilo 85 vyhľadávaní s 228 

stiahnutými článkami. 

EPI ponúka výber z 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 je denne aktualizovaná, obsahuje viac ako 35 000 

odborných odpovedí. V databáze EPI sa uskutočnilo 15 vyhľadávaní s počtom 20 stiahnutých 

článkov.  

 

Službu Spýtajme sa knižnice nevyužil ani jeden záujemca. Záujemcovia uprednostňujú iné 

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

O využívaní on – line katalógu používateľmi k 31.12.2022 vypovedá nasledovná tabuľka  
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Tabuľka 13 Štatistika využívania on-line služieb k 31. 12. 2022 

3.2.6 Bibliobox 

 Bibliobox na vrátenie kníh je stálym prínosom pre našu knižnicu. V I. polroku 2022 

sa prostredníctvom biblioboxu vrátilo 2 286 kníh  a 107 periodík. Čitatelia neustále vítajú 

možnosť vrátenia vypožičaných kníh kedykoľvek počas 24 hodín, 7 dní v týždni. 

 

3.3 Registrovaní používatelia a návštevníci 

Za rok 2022 sme zaregistrovali   2 313 používateľov, 

z toho bolo     857 detí a mládeže do 15 rokov, 

Percento používateľov z počtu obyvateľov:5,28 % 

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

v roku 2005. Z toho dôvodu nie je možné vypočítať presné percento čitateľov z počtu 

obyvateľov.   

 

Za rok 2022 navštívilo našu knižnicu:  54 694 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých:     19 080 návštevníkov, 

                                        detí a mládeže:    10 567 návštevníkov, 

                                        virtuálnych návštevníkov:   12 623 návštevníkov, 

Návštevníci podujatí:        12 424 návštevníkov. 

 

 

Graf 4 Návštevníci podľa kategórií k 31.12.2022 

 

Služby HNK denne využilo približne:        206 návštevníkov, 

z toho: fyzická návšteva dospelých           72 návštevníkov, 

                                         detí a mládeže          40 návštevníkov, 
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         virtuálni návštevníci          47 návštevníkov, 

                                          návštevníci podujatí          47 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 pri napĺňaní koncepcie činnosti HNK v roku 

2022 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 boli vybavované na počkanie, každý deň a bez obmedzení. Samozrejmosťou bolo 

tiež nasmerovanie čitateľov aj na ďalšie zdroje, archívy či znalcov, s ktorými knižnica udržiava 

kontakty a dobré vzťahy.  

Bibliografka aktívne spolupracovala s úsekom odbornej literatúry a ostatnými knižničnými 

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

samozrejmosťou, že bibliografka sa aktívne zúčastňovala výpožičného procesu. Na základe toho 

vybavovala požiadavky čitateľov, do čoho spadala registrácia, rezervácia a príprava kníh a 

periodík pre čitateľa, vykonávanie bibliograficko-informačnej služby, poskytovanie 

faktografických informácií pomocou osobnej, telefonickej alebo mailovej komunikácie.  

V I. polroku  sa úsek sústredil na excerpciu článkov v databáze systému Tritius, monitorovanie 

života v regióne, rozširovanie albumu výstrižkov, evidenciu neviazaných periodík. Na úseku 

regionálnej literatúry, nachádzajúcom sa na Košovskej ceste 9, momentálne pracuje Sandra 

Grocholová.  

Bibliografka sa podieľala aj na vytváraní a organizácii knižničných podujatí.  

V máji 2022, v rámci projektu „Literárnymi chodníkmi hornej Nitry“, spolupracovala na 

organizácii besedy „Tváre Prievidze“. Beseda sa konala dvakrát a bola určená pre študentov 

stredných škôl a verejnosť. 

V júni 2022 bibliografka, v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi, pripravila 

podujatie „Príbeh vpísaný do stien“. Išlo o prednášku venovanú téme židovstva, druhej svetovej 
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vojny, holokaustu a Slovenského národného povstania na hornej Nitre. Prednáška bola určená 

pre žiakov 2. stupňa základných škôl a konala sa dvakrát.  

Bibliografka bola aktívna aj v online priestore. Na sociálnych sieťach propagovala regionálnu 

literatúru a kultúrne podujatia knižnice. Na internetovú stránku knižnice naďalej pridávala 

príspevky z náučného cyklu „Zoznámte sa...“, ktorý 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 vytvorila aj plagát, ktorý 

vystavila na sociálnych sieťach knižnice, ako formu propagácie.  

 

3.4.1 Úsek regionálnej literatúry 

Úsek regionálnej literatúry a bibliografie sa pri napĺňaní koncepcie činnosti HNK v roku 

2022 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 boli vybavované na počkanie, každý deň bez obmedzení. Samozrejmosťou bolo tiež 

nasmerovanie čitateľov na ďalšie zdroje, archívy či znalcov, s ktorými knižnica spolupracuje.  

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

bibliografka aktívne zúčastňovala výpožičného procesu. Na základe toho vybavovala požiadavky 

čitateľov, do čoho spadala registrácia, rezervácia a príprava kníh a periodík pre čitateľa, 

vykonávanie bibliograficko-informačnej služby, poskytovanie faktografických informácií 

pomocou osobnej, telefonickej alebo mailovej komunikácie.  

Bibliografka denne spolupracovala so všetkými úsekmi knižnice, najmä s úsekom 

odbornej literatúry. Počas roka sa podieľala aj na vytváraní a organizácii knižničných podujatí.  

V máji 2022, v rámci projektu „Literárnymi chodníkmi hornej Nitry“ financovaného 

Fondom na podporu umenia, spolupracovala na organizácii besedy „Tváre Prievidze“. Beseda sa 

konala dvakrát a bola určená pre študentov stredných škôl a verejnosť. 

V rámci tohto projektu tiež spolupracovala na organizácii autorskej besedy „Knihovník 

včera a dnes“, ktorá sa konala v mesiaci október a bola určená pre študentov stredných škôl 

a verejnosť. 

V júni 2022 bibliografka, v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi, 

pripravila vzdelávacie podujatie „Príbeh vpísaný do stien“. Išlo o odbornú prednášku venovanú 

téme židovstva, druhej svetovej vojny, holokaustu a Slovenského národného povstania na hornej 

Nitre. Prednáška bola určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a konala sa dvakrát.  

V júli a auguste 2022 sa zúčastnila a vypomáhala na podujatiach „Knižnica na starej 

ceste“ a „Knižnica na severe“ určených pre rodičov s deťmi.  
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Rok 2022 bol rokom osláv 100. výročia verejného knihovníctva v okrese Prievidza. 

Bibliografka sa pri tejto príležitosti podieľala na vzniku publikácie k tomuto jubileu, ktorá bola 

v tomto roku vydaná.  

Bibliografka bola aktívna aj v online priestore. Na sociálnych sieťach propagovala 

regionálnu literatúru a kultúrne podujatia knižnice. Na internetovú stránku knižnice naďalej 

pridávala príspevky z náučného cyklu „Zoznámte sa...“, ktorý 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 niekoľkokrát za mesiac. Ku každému príspevku vytvorila aj 

plagát, ktorý vystavila na sociálnych sieťach knižnice, ako formu propagácie.  

V rámci Týždňa slovenských knižníc 2022 bibliografka pripravila príspevok „Prírodné 

krásy Hornonitria“, v ktorom čitateľom predstavila chránené územia nášho regiónu, nielen ako 

turistické atrakcie, ale aj ako vzácne archeologické náleziská, či domovy rozmanitej fauny a 

flóry. 

V letných mesiacoch si bibliografka pre sledovateľov knižnice na sociálnych sieťach 

prichystala niekoľko tipov na výlety a zaujímavých lokalít hornej Nitry, ktoré stručne predstavila 

a popísala. 

Počas celého roka 2022 sa úsek sústredil na neustále monitorovanie života v regióne, 

kontinuálne dopĺňanie knižného fondu, rozširovanie albumu výstrižkov a archiváciu viazaných aj 

neviazaných periodík. Jednou z hlavných súčastí bibliografickej práce je evidencia regionálnych 

periodík a ich následná excerpcia v systéme Tritius. Ten momentálne eviduje 53 regionálnych 

periodík. Databáza systému bola za rok 2022 rozšírená o 286 článkov, z toho v prvom polroku o 

104 článkov a v druhom polroku o 182 článkov.  

Celkovo bolo za rok 2022 vypožičaných 446 kníh a 252 periodík, z toho za I. polrok bolo 

vypožičaných 221 kníh a 122 periodík a za druhý polrok bolo vypožičaných 225 kníh a 130 

periodík. Čitateľom bolo poskytnutých celkovo 19 rozsiahlych tematických požiadaviek a 2 

rešerše.  

Požiadavky na bibliograficko-informačnú činnosť za rok 2022:  

 Poľnohospodárstvo v Trenčianskom kraji 

 Tribeč 

 Sociálna politika mesta Prievidza 

 História mesta Bojnice so zameraním na geologické podložie a bojnické termálne 

pramene 

 Geomorfologické podložie, fauna a flóra hornej Nitry 

 Veľkonočné zvyky a tradície na hornej Nitre 

 Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej 

 Ľudová kultúra a hudba Hornej Nitry  

 História, súčasnosť a vidiecky cestovný ruch hornej Nitry 

 História židovstva a Slovenské národné povstanie na hornej Nitre 
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 Heummanovci a história firmy Carpathia 

 Karpatskí Nemci 

 Odsun Karpatských Nemcov z hornej Nitry 

 Imrich Vysočan 

 Ústna ľudová slovesnosť a regionálni autori hornej Nitry 

 Remata 

 Urbanistický rozvoj mesta Prievidza v 20. storočí 

 Vplyv kultúrno-historického dedičstva na rozvoj cestovného ruchu v regióne Horná Nitra 

 Kúpele Bojnice 

 

 

   

3.4.2 Publikačná činnosť 

Vďaka knižniciam rozkvitne tvoja myseľ aj príroda 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 30 (1.3.2022), str.7 

 

Verejná knižnica v Prievidzi je už sto rokov 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 46 (29.3.2022), str.8 

 

Sto rokov verejnej knižnice na hornej Nitre – školy a ich knižnice 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 50 (5.4.2022), str.6 

 

Sto rokov verejnej knižnice v Prievidzi. Spolky a ich knižnice na hornej Nitre 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 54 (12.4.2022), str.5 

 

Sto rokov verejnej knižnice v Prievidzi - čitárne 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 58 (20.4.2022), str.7 

 

O vzniku a fungovaní verejných knižníc v regióne 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 62 (26.4.2022), str.9 

 

Na ceste k vzniku Hornonitrianskej knižnice 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 66 (3.5.2022), str.22 

 

Knižnica medzi dvoma vojnami 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 70 (10.5.2022), str.25 

 

Sto rokov verejnej knižnice : Knižnica počas II. Svetovej vojny 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 82 (17.5.2022), str.25 

 

Vznik Okresnej ľudovej knižnice 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 78 (24.5.2022), str.10 
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Prvé roky fungovania Okresnej ľudovej knižnice 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 82 (31.5.2022), str.8 

 

Druhá polovica päťdesiatych rokov 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 86 (7.6.2022), str.23 

 

Večný problém knižníc - priestory 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 90 (14.6.2022), str.24 

 

Knižnica v šesťdesiatych rokoch 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 94 (21.6.2022), str.21 

 

Z okresnej ľudovej knižnice k okresnej knižnici 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 98 (28.6.2022), str.26 

 

Knižnica na začiatku obdobia normalizácie 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 102 (6.7.2022), str.20 

 

Sto rokov verejnej knižnice : Oddelenie politickej literatúry 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 106 (12.7.2022), str.17 

 

Sto rokov verejnej knižnice : Knižnica v osemdesiatych rokov 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 110 (19.7.2022), str.21 

 

Sto rokov verejnej knižnice v Prievidzi – 1989 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 114 (26.7.2022), str.26 

 

Sto rokov verejnej knižnice v Prievidzi – Deväťdesiate roky 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 118 (2.7.2022), str.19 

 

Sto rokov verejnej knižnice v Prievidzi – na prelome milénií 

In: MY/HNN/, roč. 2, č.122 (9.8.2022), str.31 

 

Dobrodružstvá, ktoré zažijete iba v knižnici 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 126 (16.8.2022), str.22 

 

Sto rokov verejnej knižnice – knižnica súčasná a budúca 

In: MY/HNN/, roč. 2, č. 138 (6.9.2022), str.7 

 

Pôvodná tvorba/ próza/ poézia 

In : LITERÁRNY TÝŽDENNÍK. Roč. 35, č.35-36 (9.11.2022), str.12 
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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. 2022 : 

- 1 konzultáciu k projektu pre obecnú knižnicu v Poluvsí 

 

3.6 Kultúrno-výchovné podujatia (ďalej  

KVP) 

Počet uskutočnených podujatí spolu:  377 

Výchovno-vzdelávacie podujatia:  362, v tom 38 informačná výchova 

Kultúrno-spoločenské podujatia  15 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2021 

Stav 

k 31.12.2022 

+/- (2022-

2021) 

Plán na rok 

20202 

% plnenia 

plánu 

Počet podujatí 209 377 -168 370 101,89 % 

Účastníci podujatí 6 972 12 424 - 5 452 8 300 149,69 % 

Tabuľka 14 Porovnanie počtu podujatí a účastníkov za rok 2021 a rok 2022, vrátane percentuálneho plnenia plánu 

 

 

Veková skupina    Podujatia   Návštevníci 

Deti a mládež do 15 rokov     261    8 668 

Dospelí       116    3 756 

Spolu        377    12 424 

 

 

Ukazovateľ Stav 

k 31.12.2021 

Stav 

k 31.12.2022 

Porovnanie +/- (2021-

2022) 

Podujatia celkom 209 377 168 

z toho pre deti a mládež do 15 

rokov 

137 261 124 

Tabuľka 15 Porovnanie KVP za rok 2021 a rok 2022 
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Sledované ukazovatele sú plnené.  

 

 

Graf 5 Porovnanie počtu podujatí k 3031.12.2021 a k 31.12.2022. 

V roku 2022 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 a vzdelávacie podujatia. Teší nás, že rok 2022 bol 

priaznivý na organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí. 

 

Cena riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi ZA TVORIVÝ ČIN ROKA 

v oblasti knižnično – informačných služieb bola slávnostne udelená kolektívu HNK za nové, 

originálne podujatie ,,Knižnica na starej ceste“. Cieľom podujatia bolo prísť, predstaviť 

prostredníctvom jedinečného podujatia knižnicu obyvateľom ( nie len ) jednej z mestských 

častí mesta Prievidza. 

Aktivity HNK smerovali predovšetkým na propagáciu pôvodnej slovenskej krásnej a 

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

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 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, udalosti, medzinárodné a pamätné dni. Snažili 

sme sa poskytnúť návštevníkom široké spektrum podujatí a kvalitnej literatúry na plnohodnotné 

trávenie voľného času. 

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

našich čitateľov, ale aj širokej verejnosti. 
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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 2022 sme sa zapájali do tradičných a cyklických podujatí, celoslovenských 

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

a návštevníkov knižnice. 

Kultúrno – výchovné podujatia sme si v koncepcii HNK PD na rok 2022 rozdelili podľa 

mesiacov v roku.  Vo vyhodnotení k 31. ponúkame ich stručný prehľad : 

Stručný prehľad podujatí :  

Deduškova rukavička – zimná rozprávka o rukavičke pre deti MŠ, v ktorej si našli úkryt mnohé 

zvieratká, div ju neroztrhli. 

Kľúče od mesta – deti MŠ sa vydali na čarovnú cestu so škôlkarom Ivkom a jeho sestrou 

Martinou. Spoločne prešli jednotlivými historickými obdobiami starej Bratislavy a Prievidze. 

Kapitán Padák – Kapitán pozval žiakov I. stupňa ZŠ na palubu lietadla Boeing 737 aby prežili 

nevyspytateľný výlet okolo našej planéty. 

Rozprávkový svet – je dôležité poznať ľudové rozprávky. Nielen ich krásu, ale hlavne múdrosť. 

So žiakmi I. stupňa ZŠ sme spoznali známe i menej známe rozprávky a jednu z nich sme si 

dokonca zahrali. 

Karneval v ZOO – vo fašiangovom období si karneval užívajú nielen ľudia, ale masky si 

nasadili aj zvieratá v ZOO. Kto sa skrýva pod maskou žirafona a čo je to tupagáj? To sa 

v knižnici dozvedeli deti z MŠ. 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke – o tom, aké je to byť pyšný a či by sme chceli mať takého 

kamaráta? Psíček s mačičkou vyrozprávajú  žiakom I. stupňa ZŠ rozprávku. 

Veselá abeceda – podujatie pre žiakov 1. ročníka ZŠ, ktoré oboznámi účastníkov s fungovaním, 

knižnice a jej fondom. Ďalej si deti pomocou hier precvičia abecedu, ktorá je pri orientácii 

v knižnici kľúčová. 

Na výlete s dlhou pančuchou – veselé príbehy hrdzavého dievčatka, ktoré bolo úplne všade 

a videlo oveľa viac než iní, sme si porozprávali s deťmi I. stupňa ZŠ. 

Sprievodca tradíciami – jarné zvyky – o sviatkoch jari a tradíciách s nimi spojenými sme sa 

porozprávali so žiakmi I. stupňa ZŠ. 

Týždeň slovenských knižníc – 23. ročník TSK niesol ústrednú myšlienku – ,,Vďaka knižniciam 

rozkvitne tvoja myseľ i príroda“ a bol plný aktivít. Detskí návštevníci mali možnosť získať 

bezplatné ročné členstvo a dospelí čitatelia ho mohli získať žrebovaním. Týmto spôsobom sme 

obdarovali 8 detských a 27 dospelých čitateľov. Tí, ktorí nemali šťastie v žrebovaní, získali 

záložku ako cenu útechy. S detskými čitateľmi sme besedovali na tému prírody a pre starších 

žiakov sme pripravili besedu so slovenskou spisovateľkou Miroslavou Varáčkovou. Vyhlásili 
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sme už 19. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre všetky vekové kategórie Literárna jar 

Ondreja Čiliaka. V online aktivitách sme si pripomenuli krásy Hornonitria, zamysleli sa nad tým, 

čo je ekologickejšie, kniha či e kniha, v Eko výzve sme sledovateľom, poskytli tipy, ako sa 

správať ekologickejšie.  

Vitaj v rozprávke – v mesiaci marec sa škôlkari zoznámili s  historickými, rozprávkovými 

a farebnými knihami. Čo však bolo pre deti to NAJ? Listovali si predsa v knihe  a pri tom 

absolvovali rozprávkovú výpravu po našej knižnici a zoznámili sa s knižnicou plnou veselých 

kníh. 

Láska ku knihám a v knihách – so spisovateľkou Miroslavou Varáčkovou a žiakmi II. stupňa 

ZŠ sme sa porozprávali nie len na tému kníh a písania, ale dostali sme sa aj k aktuálnym témam 

blízkym tínedžerom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Jarné prázdniny v knižnici – Medzinárodný deň žien – pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sme 

si pripravili podujatie, na ktorom sme si pripomenuli významné ženy literatúry a zaujímavosti 

z ich života. Na záver sme vyrobili kvietok a pozdravy pre mamičky, staré mamy, sestry, či 

kamarátky. 

Školenie sociálne siete – školenie sme pripravili pre pracovníkov knižnice z Ružinova a bolo 

zamerané na tvorbu príspevkov na sociálne siete. 

Rozprávkový svet -  žiakov I. stupňa ZŠ. P 

Sprevádza podujatie rozprávkovým svetom. Zabavia sa so známymi rozprávkovými 

postavičkami pri riešení zábavných úloh a súťaží. 

Hádanky z kníh – deti si na podujatí vypočujú niekoľko úryvkov a následne sa majú v skupine 

dohodnúť, z ktorej knihy ukážka bola. Súčasťou bola aj diskusia na tému, ako sa dá zistiť, ktorá 

kniha stojí za prečítanie. Veľa zaujímavých kníh sme predstavili žiakom I. stupňa ZŠ. 

Na výlete v knižnici – informačná výchova – podujatie, v ktorom sa žiaci zoznámia s hlavnými 

úlohami a poslaním knižnice. Prezentácia knižnice a jej služieb, predstavenie on- line katalógu. 

Deti sa oboznámia s pravidlami, ako si požičiavať knihy a orientovať sa v knižničnom fonde. 

Podujatie je určené pre I. stupeň ZŠ. 

Cesta okolo sveta s myšiakom – myšiak Samuel so svojimi bratmi v knihe Zuzany Šikulovej 

absolvujú cyklistické preteky okolo Slovenska. Svoje vedomosti z vlastivedy si s nami overili 

ako v relácii ,,Čo ja viem“ žiaci I. stupňa ZŠ.  

Mária Ďuríčková rozpráva – s veselými a nápaditými príhodami prešibaného nezbedníka 

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

Deň ľudovej rozprávky -  spolu s výročím Pavla Dobšinského sme patrične oslávili aj Deň 

ľudovej rozprávky. Do sveta príbehov našich prastarých rodičov sme zavítali spoločne so žiakmi 

I. stupňa ZŠ z obce Lazany.  

Sci – fi svet Julesa Verna – SCI- FI nie je len STAR TREK. So žiakmi II. stupňa sme si 

pripomenuli život a diela najprekladanejšieho francúzskeho spisovateľa Julesa Verna. 
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Zo života vrabca – Už klasický príbeh o vrabčej láske lenivého vrabčiaka Čima k jeho krásnej 

žienke Čin je vyrozprávaný riekankami a básničkami. V príbehu sa objavia aj gajdoš Čmeľo, 

zlatá muška, lastovičky či pani Vilma. Vyrastie ten Čimo niekedy? A stane sa z neho správny 

otec ako má byť? Podujatie je určené pre žiakov I. stupňa ZŠ. 

Rozprávková pasovačka – princezná Knihulienka, ktorú ešte žiaci nepoznali, ukáže krásny svet 

v kráľovstve Knihomila I. Putovanie kráľovstvom je spojené s pasovaním prváčikov za čitateľov 

knižnice.   

Noc s Andersenom – spoločne so žiakmi I. stupňa ZŠ sme zažili noc plnú fantázie nielen 

s Andersenovými rozprávkami, ale aj s najslávnejším čarodejníkom dnešnej doby, Harrym 

Potterom. V rámci programu nás navštívili aj Sokoliari Aquila Bojnice s fascinujúcimi sovami 

a absolvovali sme aj prehliadku najkrajšej historickej budovy v Prievidzi, Piaristický kostol 

Najsvätejšej Trojice v Prievidzi. Nocujúce deti predviedli svoje herecké umenie v rozprávke 

Škaredé káčatko, hrdinsky zvládli náročné úlohy, za ktoré si zaslúžili sladkú odmenu a po 

polnoci sme spoločne sfúkli sviečky na sladkom prekvapení. 

Prstom po mape – na besede s autorom knihy Influencer Milanom Bardúnom známym pod 

pseudonymom ,,Milan bez mapy“  sme sa preniesli do mnohých destinácií, ktoré už navštívil. Na 

stretnutí nám odhalil nielen svoje cestovateľské zážitky, ale aj to, čo podľa neho znamená byť 

influencer a aké to prináša úskalia. Beseda bola určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a širokú 

verejnosť. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Sprievodca knižnicou -  ako vzniká kniha a ako sa s ňou zaobchádza, kto je spisovateľ a čo robí 

ilustrátor? Odpovede na tieto otázky sa dozvedeli deti z MŠ. 

Zdravé telo – umenie mysle – beseda so vzácnym hosťom, rekordmanom a ultramaratóncom 

Štefanom Karakom. Porozprával nám o jeho obdivuhodných bežeckých úspechoch po celom 

svete a zasvätil do toho, ako prebieha príprava na okruh v horách Ameriky alebo okolo Mont 

Blancu. Utvrdil nás v tom, že vek nás nelimituje. Beseda bola určená pre širokú verejnosť. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Kto mi pomôže? – šikanovanie je bolestivá skúsenosť a nevyhnutne ovplyvňuje celkový vývin 

mladého človeka. Podujatie bolo určené pre žiakov I. stupňa ZŠ s cieľom vzbudiť v nich 

empatiu. 

Čo nájdeš v lese? – Deň Zeme – mesiac apríl patrí lesom a jeho 22. deň už tradične patrí našej 

Zemi. So žiakmi I. stupňa sme sa na pomyselnej prechádzke knižničným lesom porozprávali 

o dôležitosti lesov, ich význame a ochrane. V kvíze plnom zvedavých otázok sa nám odhalili 

tajomstvá z ríše prírody. 

Cesta za remeslom spisovateľa - Pozvanie na besedu prijal bývalý plukovník, autor úspešných 

kníh z policajného prostredia Peter Šloser. Besedy sa niesli v duchu detektívnych prípadov a boli 

určené študentom SŠ a širokej verejnosti. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia. 
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O pohoriach , hradoch a regiónoch – hosťom besedy bol spisovateľ Igor Válek. Spolu so 

žiakmi I. a II. stupňa ZŠ  sme hľadali odpovede na mnohé otázky : ,,Ako vznikol ten vrch? 

Odkiaľ sa tu vzal ten liečivý prameň?  Prečo rieka dostala ten názov, ktorý nesie? “ Podujatie 

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Les ukrytý v knihe – o dôležitosti lesov pre našu Zem a hlavne o zvukoch, ktoré sa lesom nesú, 

sme sa porozprávali s p. Ing. Petrou Jankejovou, lesnou pedagogičkou. 

Tajomstvo literárnych hradieb – nazreli sme  za hradby historického románu a odkryli 

tajomstvá stredovekých námetov príbehov.  Beseda plná zaujímavostí z tvorby spisovateľky Jany 

Pronskej  potešila študentov SŠ a širokú verejnosť. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia. 

 

Autoškôlka – svet okolo nás je plný áut, motoriek a rôznych motorových vozidiel. O tom, ako sa 

bezpečne správať na cestách sme sa porozprávali s deťmi z MŠ. 

 

Trojruža – so žiakmi I. stupňa sme cestovali rozprávkovou krajinou a zoznámili ich s príbehmi 

najväčšieho slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského. 

 

Veselá abeceda – podujatie pre žiakov 1. ročníka ZŠ, kde na oboznámili s fungovaním knižnice 

a jej fondom. Deti si pomocou hier precvičili abecedu, ktorá je pri orientácii v knižnici kľúčová.  

 

Nekonečná predstavivosť – na besede so slovenskou spisovateľkou Katarínou Soykou sme sa 

venovali sci – fi a fantasy, ale venovali sme sa aj téme komunikácia, cestovanie a spoznávanie ( 

mimo) zemských kultúr. Podujatie bolo určené pre žiakov II. stupňa ZŠ a z verejných zdrojov ho 

podporil Fond na podporu umenia.  

 

Čítaj si v lese -  Prechádzka do prírody a čítanie rozprávok o zvieratkách pre žiakov I. stupňa 

ZŠ. 

 

Mám básničku na jazýčku – 15. ročník recitačnej súťaže pripravený v spolupráci s Miestnym 

odborom Matice slovenskej. Do súťaže sa prihlásili deti MŠ z mesta Prievidza.  

 

Námorník Kapko Dierka a vyhodnotenie súťaže Čítajme si  spolu – so žiakmi II. stupňa sme 

oboplávali tie najkrajšie zákutia knižného sveta. Po zoznámení sa so spisovateľom Jánom 

Navrátilom a jeho morskými príbehmi našli tajný odkaz vo fľaši. V ňom rozlúštili správu, že boli 

najaktívnejšou triedou školského roka 2021/2022. Za odmenu každý žiak získal krásnu knižku so 

záložkou a pedagógov čakalo bezplatné ročné členstvo.  

 

MDD na letisku – spoločne s návštevníkmi podujatia sme zažili veľa krásnych chvíľ. V našom 

stánku si deti mohli vyskúšať metlobal s postavami z Harryho Pottera či veselé maľovánky 

s princeznou a Červenou čiapočkou. Mnohí návštevníci si doniesli domov krásne knihy z našej 

knižnej burzy a deti, ktoré úspešne splnili úlohy sa mohli zapojiť do tomboly. 

 

Vyhraj našu tombolu – online podujatie – do tomboly sa zapojilo 250 detí v rámci Dňa detí 

s políciou, ozbrojenými a záchrannými zložkami na letisku v Prievidzi. Šťastní výhercovia 

získali hodnotné darčeky. 
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Tváre Prievidze - kultúrny život v meste Prievidza  je bohatý a rozmanitý. O tom, ako to 

v Prievidzi „žije“,  prišli študentom SŠ a širokej verejnosti  do knižnice  porozprávať obľúbení 

umelci, pochádzajúci z hornej Nitry, spisovateľka Vanda Rozenbergová, hudobník Nany 

Hudák a amatérsky divadelný herec Dušan Hraňo. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia.  

 

Pohľadnicu pre knižnicu – výtvarná súťaž bola vyhlásená pri príležitosti osláv 100. výročia 

založenia knižnice. Určená bola  pre všetky vekové kategórie, prispievatelia mohli práce zasielať 

od 5. mája do 20.júna 2022. Do súťaže prišlo viac ako 80 príspevkov. 

 

Denisov svet – žiaci I. stupňa ZŠ  si vypočuli príbeh o živote Denisa, ktorý sa odohráva 

v obyčajnej rodine v paneláku. Boli to však príbehy čarovné a neobyčajné. 

 

Spoznaj moje rýmy – žiaci I. stupňa ZŠ si s radosťou prečítali básne a zažili veľa zábavy so 

spisovateľkou Gabrielou Dittelovou. Tiež sa dozvedeli, ako vzniká kniha a čo všetko je potrebné 

na to, aby sme ju nakoniec držali v rukách my, čitatelia. Podujatie z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.  
  

Príbeh vpísaný do stien - Spojili sme sily s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a pripravili 

sme pre žiakov II. stupňa zaujímavé podujatie o príbehoch, ktoré sa odohrávali v budove, kde 

sídlime. Boli to príbehy o židovskej komunite v Prievidzi, partizánskom hnutí na hornej Nitre, 

zozbierané zo spomienok ľudí poznačených 2. svetovou vojnou.  

Autorská beseda – beseda s Kristínou Baluchovou. So žiakmi I. stupňa ZŠ sme zistili, prečo jej 

tvorba obsahuje leteckú tématiku. Tiež sme úspešne rozlúskli Záhadu knižnice na konci ulice. 

Bublina, ktorá nepraskne – s hosťom workshopu Jurajom Martiškom sme nahliadli do tajov 

komiksu, jeho obrázkov a bublín. Každé dieťa si pod vedením ilustrátora vyskúšalo, ako sa taký 

komiks tvorí. Workshop bol určený pre žiakov I. stupňa ZŠ a podujatie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia. 

Literárny workshop – porotcovia literárnej súťaže Jozef Slovák, Jozef Heriban a Marek Mittaš 

odovzdali najúspešnejším prispievateľom nielen postrehy zo súťaže, ale aj skúsenosti s písaním 

a previedli ich kreatívnymi aktivitami a praktickými cvičeniami zameranými na prácu s textom 

aj tvorbou opisov scén. Podujatie z verejných zdrojom podporil Fond na podporu umenia. 

Vyhodnotenie Literárnej súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka – po úvodnom workshope 

nasledoval slávnostný večer spojený s vyhodnotením literárnej súťaže, ktoré moderoval Dado 

Nagy. Hudobným hosťom bola Jana Krištof Lehotská s kapelou. Sálu okrem ocenených naplnili 

milovníci hudby a literatúry z radov verejnosti. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia. 

Medzinárodná prehliadka detských podujatí – v závere mesiaca sa pracovníci detského úseku 

zúčastnili ako jediní zástupcovia TSK podujatia v Prešove. Vzorne reprezentovali HN s novým 

interaktívnym podujatím Zvierat plné police, za ktoré získali výborné hodnotenie od odbornej 

poroty.    
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Zvierat plné police -  deťom sa hravou a interaktívnou formou priblíži vznik knihy od prvého 

nápadu až po moment, keď sa dostane do rúk čitateľa. Podujatím a cestou čarovným lesom ich 

sprevádzala Červená čiapočka, s ktorou riešia mnohé úlohy. Podujatie určené pre žiakov I. 

stupňa ZŠ. 

Nasleduj ma tour - Michaela Zamari a Baja Dolce nám predstavili novinku, ich knižný duet 

plný cestovania, spoznávania iných kultúr, lásky, ale aj odvrátených stránok a nástrah sociálnych 

sietí. Ako vznikol nápad na napísanie spoločnej knihy, ako taká spolupráca dvoch spisovateliek 

prebieha. To všetko sa dozvedeli študenti SŠ a návštevníci zo širokej verejnosti. 

Kniha naša každodenná - Aké dôležité sú v dnešnej dobe knihy a knižnice? Okrem dôležitých 

informácií nám poskytujú aj útechu, inšpiráciu a povzbudenie - či už formou ich čítania, alebo 

písania. Nie len o knihách, ale aj o všetkom, čo vzbudí záujem nám porozprával Pavel "Hirax" 

Baričák. Podujatie z verejných zdrojom podporil Fond na podporu umenia a bolo určené pre 

študentov SŠ a širokú verejnosť. 

Zoznámte sa s ... každý týždeň sme všetkým fanúšikom sociálnych sietí predstavovali 

významné osobnosti z regiónu horná Nitra, ktoré pôsobili v oblasti športu, výtvarníctva, 

literatúry, prírodovedy či náboženstva. Našu pozornosť upútali aj zvyky a tradície predkov 

spojené so slávením sviatkov. 

Rok 2022 so slovenskými klasikmi – každý mesiac sme si rovnako na sociálnych sieťach HNK 

pripomínali výročia slovenských spisovateľov a ich najvýznamnejšie diela, ktorými sa zapísali 

do histórie slovenskej literatúry.  

Mesiac s ... – týždenne sme si spoločne potrápili svoje mozgové bunky a pripomenuli si 

informácie z rôznych oblastí, ako napr. ekológie a rôznych vedeckých vynálezov. V závere 

každej série  si sledovatelia sociálnych sietí mohli vyskúšať nadobudnuté poznatky 

v pripravenom kvíze.  

 Výstava 100. rokov verejného knihovníctva v Prievidzi – výstava bola pripravená 

a inštalovaná ako súčasť osláv založenia HNK. 

Bude zo mňa spisovateľ – literárny workshop bol určený pre začínajúcich mladých autorov. 

Účastníci sa prostredníctvom hravých kreatívnych úloh naučili, ako pracovať so slovom, ako 

tvoriť pútavé opisy, pracovať s priamou rečou, vytvárať dejovú líniu. Rovnako sa naučili nájsť 

nápady na pekné príbehy v každodennom živote okolo nás. 

(Nielen) knižné chuťovky -  účastníci pikniku na dekách rozlúštili knižné hádanky, ktoré sa 

týkali kníh s jedlom v názve.  

Knižnica na ,,starej ceste“ – pre veľký úspech pracovníci HNK opäť 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 

najväčšieho knižného domina, menšie deti sa spolu s princeznami zoznámili s rozprávkou, 

staršie deti prešli spolu s Červenou čiapočkou čarovným lesom a prostredníctvom interaktívnych 

úloh sa dozvedeli o ,,živote knihy“. Zabavili sme sa s divadlom TUŠ, ako na správnej oslave 
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100. ročnice sme si dobre zatancovali, občerstvili. Čerešničkou na torte bol drevený kolotoč 

a maľovanie na tvár. Návštevníci si mohli pohľadať ,,novú“ knihu počas Burzy kníh. 

Čarovná knižnica  v meste – príbeh o najznámejšom rozprávkovom čarodejníkovi mal v HNK 

svoje pokračovanie. Hermiona, Umrnčaná Myrta a lord Voldemort previedli mladých čitateľov 

svetom kúziel kvízom, zahrali si metlobal a vďaka spolupráci s Miestnym odborom Matice 

slovenskej získali deti aj knižné ceny. 

Spoznaj svoju knižnicu – podujatie nabité zaujímavosťami a užitočnými informáciami zo 

života knižnice. 

Čarovná pasovačka s Harrym Potterom -  pasovačka nových čitateľov s Harrym Potterom. 

Podujatie určené pre 3. ročník ZŠ. 

Knižné hádanky – žiaci si vypočuli niekoľko úryvkov a následne sa v skupine dohadovali, 

z ktorej knihy ukážka bola. Súčasťou bola diskusia na tému, ako sa dá zistiť, ktorá kniha stojí za 

prečítanie. Podujatie určené pre žiakov 4. ročníka ZŠ. 

Stránky plné zábavy – už desiatykrát navštívil našu knižnicu ilustrátor Adolf Dudek. Žiaci 3. 

ročníka ZŠ objavili svoj talent  na kreslenie a zistili dokonca aj to, že je možné mať svalovicu na 

tvári z neustáleho smiechu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Príbehy, ktoré skutočne ožívajú – smiech do knižnice prinieslo Divadielko Maťo 

s predstavením Ministerstvo nápadov s nápaditými rekvizitami. Deti spoločne s Rudym nakoniec 

zachránili svet. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Medzi riadkami - študenti gymnázia sa dozvedeli o príbehoch Lenky Gahérovej. spoza 

písacieho stola Spolu s ňou priviala do knižnice aj veselá atmosféra plná vtipných príbehov z jej 

života. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

V novom šate – žiaci 4.ročníka ZŠ  sa na workshope s Miroslavom Registrom dozvedeli 

zaujímavosti o práci ilustrátora, na chvíľu si ju aj vyskúšali a nakreslili množstvo krásnych 

obrázkov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Vitajte vo svete príbehov – príbehy z pera Gabriely Futovej sme dostali možnosť priblížiť 

žiakom na Z Š Mariánska a v ,,retro“ triede Múzea Vtedy v Galérii Jabloň. Podujatie z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Jeseň v knižnici -  tretiaci sa dozvedeli niečo o slovenských a zahraničných jesenných zvykoch 

a pomohli porotcom s vyhodnotením súťaže o najkrajšiu jesennú záložku. 

Ako sa nestratiť v preklade – Zuzana Dodoková predstavila mladým čitateľom prácu 

prekladateľa. Priblížila im, ako dlho trvá preložiť knihu a ako si poradí s rôznymi zvláštnymi 

slovami či menami. Náš hosť si pripravil pre deti zaujímavé úlohy a rébusy. Podujatie 

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

V napätí až do posledného listu # 1 – do knižnice zavítal vzácny hosť, s ktorým sme strávili 

príjemné popoludnie.  Nechali sme sa vtiahnuť do procesu tvorenia a vyšetrovania knižných 

vrážd. František Kozmon prezradil zaujímavé aj vtipné príhody zo života autora titulov so 

https://www.facebook.com/f.kozmon?__cft__%5b0%5d=AZUVkqBT-OeT8BMqoNvoKqBTrwZGwpi8O6iPexKEswUQ9fVNuQKR0UvqyvIBzUFgBqt3IYQEmep9F78n4BCAE8QVXljuc5VuRcBYaAHOzjvrfdMPZkLpKrIg2wU6ej7QTKUhLb6HbHnW0FDnCFRre1mGfBHPB7O-zTRSwJ7kT1icZxb3z-mQdGPX5S8c4B2VG2g&__tn__=-%5dK-R
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zvieracími názvami a odhalil toho mnoho aj o knižných postavách. Podujatie z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Záložka do knihy spája školy – podujatie každoročne určené pre zdravotne znevýhodnenú 

mládež, na ktorom si študenti vyrobili záložky do kníh s motívom obľúbeného fantasy románu 

Harry Potter. 

Knihovník včera a dnes - Za 100. rokov sa toho v knižnici veľa zmenilo. Dvaja naši súčasní 

kolegovia, slovenskí spisovatelia, Vanda Rozenbergová a Marek Mittaš, si oprášili spomienky a 

v živom dialógu previedli účastníkov besedou s názvom „Knihovník včera a dnes“. Ich názory a 

postrehy si mali možnosť vypočuť študenti gymnázia v Prievidzi. Podujatie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia. 

Slávnostný galavečer - pri príležitosti 100.založenia verejnej knižnice v meste Prievidza 

usporiadala Hornonitrianska knižnica v Prievidzi slávnostný večer. Pozvaní boli nielen 

zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza, ale aj regionálni 

spisovatelia, riaditelia materských, základných, stredných skôl, zástupcovia spolupracujúcich 

organizácii, sponzori knižnice, bývalí u súčasní zamestnanci. V programe, ktorý moderoval 

Dalibor Bíro vystúpil pán Ľudovít Košík - recitátor, speváčka Barbora Piešová či tanečná 

skupina Mimikry. Celé podujatie sa nieslo v téme oslavy slova, s ktorým pracujú spisovatelia, 

knihovníci či hudobníci, slova, ktoré prináša život. Dôležitou súčasťou galavečera tiež bolo 

poďakovanie bývalým zamestnancom knižnice, ktorí významnou mierou prispeli k budovaniu a 

rozvoju knižnice, ktorá má svoje miesto v životoch mnohých ľudí v celom regióne hornej Nitry. 

Na organizácii večera sa podieľali zamestnanci HNK. Pri tejto príležitosti bola vytvorená 15- 

minútová videoprezentácia o histórií HNK a rovnako tak video s prianiami hostí, ktorí navštívili 

knižnicu v roku 2022. 

V napätí až do posledného listu # 2- do knižnice zavítala princezná slovenskej krimi, Katarína 

Holetzová. Pezradila nám ako prepadla kriminálnym príbehom a zoznámila študentky s jej 

knižkami a knižnými postavami. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia. 

Dodo v krajine permoníkov – beseda so spisovateľkou Lenkou Šingovskou v našej knižnici 

bola veľkým obohatením a okrem krásneho príbehu priniesla aj veľa nových poznatkov. Príbeh 

Doda, ktorý stretol bájnych permoníkov, poodhalil tajomstvá získavania podzemných pokladov a 

aj to, ktorý poklad je ten najcennejší. 

Knihy nie sú na jedenie – Capko Leopold rád číta , miluje svoje kníhkupectvo a s radosťou 

vyberá knihy pre svojich zákazníkov. Ako si poradí s náročným čitateľom sa dozvieme 

v príbehu. Podujatie bolo spojené s informačnou výchovou pre deti MŠ. 

Nie, radšej knihu – povedzme nie fajčeniu, drogám a alkoholu. Podujatie bolo zamerané na 

protidrogovú prevenciu. Žiakom sme sa snažili ukázať, že lepší a zdravší zážitok ako cigareta, 

im dá v živote dobrá kniha.  
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Kto mi pomôže? – názov besedy so spisovateľom Romanom Bratom bol netradične otázkou, na 

ktoú sme hľadali odpoveď pomocou autorových kníh. Nosnou témou bola šikana a kyberšikana, 

ktorej sa autor venuje v niektorých zo svojich kníh. Realizované s finančnou podporou predsedu 

vlády Slovenskej republiky. 

Kto nám to klope na dvere? -  prváci spoznali tajomstvo adventného venca, rozlúskli zimné 

hádanky a pomocou básničiek zistili, že sa k nám nezadržateľne blíži zima. Podujatie bolo 

zamerané na pochopenie rozdielu medzi poéziou a prózou. 

Bez šikany na internete aj v reálnom svete - v téme šikany a kyberšikany sme pokračovali 

ďalšou besedou s autorom kníh pre deti, ktoré sa tejto témy dotýkajú. Hosťom stretnutia bol 

Július Belan. Podujatie bolo určené pre žiakov I. stupňa. Realizované s finančnou podporou 

predsedu vlády Slovenskej republiky. 

Slovenské povesti – v nadväznosti na školské vyučovanie podujatie prinieslo iný pohľad na 

povesti, precvičilo tiež detskú kreativitu vytvorením vlastnej povesti. 

Mikuláš, Mikuláš – svätý Mikuláš a technika – nejde veľmi dobre dohromady. Ale s pomocou 

detí sa nakoniec všetko na dobre obrátilo a Mikuláš nás mohol navštíviť aj s malým 

prekvapením.  

Vianočná tvorivá dielňa – príbeh O malej jedličke sme doplnili výrobou vianočného stromčeka 

z kartónu, ktorý si deti odniesli do triedy a tam im robil radosť počas adventného obdobia. 

Adventné čítanie s Vandou Rozenbergovou – darom pre malých čitateľov bolo adventné 

čítanie so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou, ktoré sa nieslo nielen v duchu zábavy 

a smiechu, ale aj v pravej vianočnej láskavej atmosfére plnej pokoja a prijatia. 

Ako sa nestratiť medzi písmenkami – ako deti priviesť k čítaniu a zabezpečiť, aby sa nestratili 

medzi písmenkami, čítali s chuťou a rozumeli tomu, čo čítajú? Odpovede na tieto otázky mal 

Tibor Hujdič – Pán Mrkvička, ktorý pomocou rôznych aktivít deťom ukázal, že čítanie je úžasné. 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky. 

Workshop pre pedagógov s Tiborom Hujdičom – s tipmi na čitateľskú gramotnosť a cennými 

skúsenosťami sa na workshope pre učiteľov podelil propagátor čítania. Po workshope sme 

strávili pár pekných chvíľ pri občerstvení s vôňou Vianoc. 

Podujatia v Centre pre deti a rodiny Prievidza – predvianočná zbierka kníh. Na začiatku bola 

myšlienka niekoho potešiť. Preto sme zorganizovali zbierku kníh spojenú s odovzdaním 

knižných darov priamo v Centre Handlovej. Odovzdanie kníh prebehlo v rámci zábavno – 

náučných podujatí pre mladšie aj staršie deti. 

Adventné čítanie s Lenkou Gahérovou – autorka čítala nielen zo svojich knižiek, ale aj jej 

najobľúbenejšiu rozprávku a priniesla deťom darčeky v podobe plyšových zvieratiek. 
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3.8 Propagácia, spolupráca 

HNK v roku 2022 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 Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi,  s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi  

a s Centrom sociálnej pomoci Humanita v Prievidzi, DC Bôbar Prievidza, MY Hornonitrianske 

noviny - a inými.  

Za účelom propagácie  knižnice a besied organizovaných knižnicou sme pripravovali 

výstavky kníh, plagáty, bibliografické letáky, pracovné listy a videá – upútavky na novinky 

z HNK, podujatia v on- line priestore.  

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

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

(www.infolib.sk) – internetový portál slovenských knihovníkov, bezplatnú registráciu podujatí 

na internetovej stránke mesta Prievidza (www.prievidza.sk), sociálnej sieti Facebook mesta 

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

SR. 

Pri príležitosti osláv 100. výročia verejného knihovníctva v Prievidzi od apríla 2022 do 

septembra sme  zverejňovali články opisujúce priebeh tejto historickej udalosti od jej vzniku po 

súčasnosť. V závere článku sa nachádzala otázka vyplývajúca z textu. Spomedzi správnych 

odpovedí sme žrebovali každý týždeň jedného výhercu, ktorí získal ročné členstvo zdarma.  

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,  

 Vydavateľstvo Slovart,  

 Hornonitrianske bane Prievidza 

http://www.prievidza.sk/
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 DOBROTA, a.s. 

 

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

návštevníkov, hlavne pre deti a mládež do 18 rokov.  

Podujatia z projektov Literárnymi chodníkmi Hornej Nitry, Veľká výprava knižným svetom 

a Literárna jar Ondreja Čiliaka by sme nemohli uskutočniť bez finančnej podpory hlavného 

partnera projektov Fondu na podporu umenia. Podujatia z projektu On-line kompas sa 

uskutočnili vďaka dotácii predsedu vlády Slovenskej republiky. 

Všetkým našim priaznivcom, sponzorom, ďakujeme za ich podporu! 

 



4 Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2022 

4.1 Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

Hornonitrianska knižnica v roku 2022 hospodári 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 413 422,00 0,00 437 386,00 412 634,69 412 634,69 

c)Kapitál. transfer               0,00 0,00      0,00                  0,00 
                  

0,00 

Spolu 413 422,00 0,00 437 386,00 413 634,69 412 634,19 

sumy sú uvádzané v EUR 

Tabuľka 16 Rozpočet príjmov na rok 2022 

 

4.1.1 Príjmy 

Výkaz FIN 1-12 

Príjmy  20 831,74   

222  Nedaňové príjmy 1 645,00  

223  Nedaňové príjmy                                                                             6 787,78  

292   Z dobropisov 0,00  

292   Iné 0,00  

292  Vratky ( preplatok zo ZP )                                                                               0,00  

312  Tuzemské bežné granty a transfery (312.001) 200,00  

320  Tuzemské kapitálové granty a transfery 0,0  

450  Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 12 198,96  

Tabuľka 17 Príjmy k 31.12.2022 v € 
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4.1.2 Výdavky 

Výdavok 412 634,69 

610  Mzdy 221 386,65 

620  Poistné 82 302,52 

630  Tovary a služby 96 393,39 

640  Transfery jednotlivcom a PO 12 552,13 

710  Kapitálové výdavky 0,00 

Tabuľka 18 Výdavky k 31.12.2022 v € 

 

Osobné náklady v € 267 801,48 

Mzdové náklady 175 803,64 

 - mzdy 170 803,64 

  - dohody 5 000,00 

Zákonné soc. poistenie 82 302,52 

Ostatné soc. poistenie (DDS) 3 757,17 

Zákonné soc. náklady 5 938,15 

  - tvorba SF 2 378,42 

  - odchodné 1 969,62 

  - náhrady DPN 1 590,11 

  

 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov v €  221 386,65 

Tarifný plat 170 803,64 

Osobné príplatky 4 170,71 

Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty) 2 954,30 

Odmeny, jubilejné odmeny 43 458,00 

  

 

Zamestnanci  

 - Priemerný evidenčný stav 19,0 

 - Prepočítaný stav 17,2 

Stav zamestnancov k 31.12.2022 19 

Priemerná mzda 1 015,90  € 
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631 Cestovné náhrady v € 0,00  

Cestovné náhrady - tuzemské 0,00  

Cestovné náhrady - zahraničné 0,00  

 

632 Energie, voda a komunikácie v € 35 282,47 

Energie 32 759,73 

Vodné, stočné 1 346,17 

Poštové a telekomunikačné služby 1 176,57 

 

633 Materiál v € 636 762,28 

Výpočtová technika 5 551,30 

Prevádzkové stroje, prístroje, softvér 212,04 

Všeobecný materiál 4 689,38 

Knihy, periodiká 26 309,56 

  

  

634 Dopravné v € 413,77 

Palivo, mazivá, ... 0,00 

Servis, údržba, opravy ... 413,77 

Karty, známky, poplatky 0,00 

   

635 Rutinná a štandardná údržba v € 3 444,54 

Rutinná a štandardná údržba budov, ... 3 131,54  

Rutinná a štandardná údržba zariadení, ... 253,00 

 

  

 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky               60,00 

636 Nájomné za nájom v € 400,00  

Nájomné za nájom  budov, ... 400,00  

Nájomné za nájom prevádzkových strojov, ... 0,00  

  

637 Služby v € 16 301,91 

Školenia, kurzy, semináre, ... 759,30  

Všeobecné služby 6 216,96 

Špeciálne služby 633,24 
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Poplatky a odvody 907,27 

Štúdie, expertízy, posudky 0,00 

Konkurzy a súťaže 0,00 

Dohody 5 000,00 

Dane 1 991,43 

 

Dane a poplatky v € 2 245,03 

Daň z nehnuteľnosti 1 045,85 

Poplatok za odpad 722,62 

Koncesionárske poplatky 222,96 

Poplatok SOZA 33,60 

Členské poplatky                              220,00 

  

  

Záväzky v E         24 184,28 

z toho: 

- krátkodobé záväzky       24 184,28 

z toho: 

- dodávatelia (321)         2 922,36 

- krátkodobé záväzky (mzdy, odvody, nezúčt.granty)   21 261,92 

 

Závery z rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2022 bol vo výške    - 8 966,94 € 
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Záver 

 

V roku 2022 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. Pevne veríme, ako čitatelia, tak aj 

zamestnanci sa cítia v priestoroch príjemne. 

 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, riadiace činnosti, a tiež komplet prevádzku a chod 

knižnice od nákupu, revízií, VO a ďalších činností, nám nateraz zabezpečuje jedna osoba. 

Mzdy a odvody do poisťovní nám zabezpečuje jedna osoba, ktorá je prijatá na základe 

Dohody o pracovnej činnosti. Odborné knihovnícke  činnosti zabezpečovalo 12,2 

prepočítaných zamestnancov. Zloženie zamestnancov podľa pracovných činností (fyzický 

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

 Pre výkon HNK sú dôležité Metodické usmernenie MK SR č. MK – 4315/2020-

110/111107 z 21. júla 2020 štandardy pre verejné knižnice  a Metodický pokyn Slovenskej 

národnej knižnice k vymedzeniu štandardu doplňovania a aktualizácie knižničného fondu pre 

knižnice zriaďované... samosprávnymi krajmi na území SR. 

 Počas celého roka 2022 sme pracovali podľa Koncepcie činnosti na rok 2022 

a schválených merateľných ukazovateľov pre rok 2022, vrátane nového merateľného 

ukazovateľa, ktorý nám pribudol od marca 2022. Merateľné ukazovatele sú ukazovateľom 

činnosti Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. 

  Všetko úsilie našej práce ovplyvnila pandémia COVID-19.  

Obmedzenia z dôvodu pandémie COVID-19:  

  výpožičná služba cez výdajné okienko 

  obmedzený počet používateľov v knižnici, 

  obmedzený čas pre používateľov knižnice, 

  dezinfekcia priestorov, 

  vstup návštevníkov do priestorov knižnice iba s prekrytím dýchacích ciest,  

  dezinfekcia rúk návštevníkov knižnice, príp. používanie rukavíc, 

  „karanténa“ kníh. 

 

Z dôvodu ochrany zamestnancov aj používateľov boli zakúpené ochranné pomôcky 

a prostriedky: 

- dezinfekcia rúk, kníh, priestorov. 

Ďalej sa používali jednorázové utierky a zakúpené boli rozprašovače na dezinfekciu 

priestorov.  
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 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 2022 bolo pracovať na zvyšovaní úrovne práce našich 

zamestnancov, vytváranie príjemného prostredia tak pre používateľov, ako aj zamestnancov. 

Len v príjemnom, priateľskom prostredí sa ľudia cítia príjemne a radi sa na tie miesta vracajú. 

V tomto duchu budeme pokračovať aj v budúcnosti. 

Vyjadrujeme vieru, že v ďalšom období budeme môcť naše služby poskytovať 

záujemcom bez obmedzení. Napriek situácií, ktorá vznikla začiatkom roka v našej 

organizácií, sme radi, že sme chod knižnice udržali, a všetci ktorí nás sledujú a nepoznajú 

vnútorné problémy knižnice, ani v náznaku nepostrehli, že by, či už služby, podujatia alebo 

príspevky na sociálnych sieťach utŕžili na kvalite. Môžeme konštatovať, že práve opak je 

pravdou. Množstvo podujatí, ktoré sa uskutočnili aj ako oslavné k 100. výročiu našej knižnice 

naši zamestnanci zvládli bez pochýb a zaváhania. 

 

 

Spracovali: 

Mgr Marta Píšová   koordinátor služieb 

Ing. Adriana Langerová  metodik, spracovanie fondov 

Sandra Grocholová    bibliograf, regionálny knihovník 

Pavol Baniar    IT technik 

Ing. Iveta Stanková   referent , poverená riadením 
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Prílohy 

Príloha č. 1 Náklady / Výnosy k 31.12.2022 

Výnosy 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma v € 

a) tržby za vlastné výkony  a tovar  8 432,78 

602 - Tržby z predaja služieb 8 432,78 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 0,00 

g) 691 výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 

412 634,69 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

7 777,44 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 13 708,39 

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 

200,00 

g)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového 

rozlíšenia 

350,00 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  350,00 

Výnosy spolu: 443 139,30 

 

Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma v € 

a)  spotrebované nákupy 79 418,61 

501 - Spotreba materiálu 46 682,28 

502 - Spotreba energie 

-  elektrická energia 

-  voda 

-  plyn 

-  tepelná energia 

32 736,33 

9 148,32 

288,22 

6 948,33 

16 351,46 

b) služby 30 720,92 

511 - Opravy a udržiavanie 3 710,66 
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-  oprava auta 

-  opravy ostatné 

266,12 

3 444,54 

512 – Cestovné 162,10 

513 - Náklady na reprezentáciu  2 174,88 

518 - Ostatné služby   24 673,28 

c)  osobné náklady 330 533,59 

521 - Mzdové náklady  

- dohody  

224,930,22 

5 000,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 82 654,50 

525 – Ostatné sociálne poistenie 0,00 

528 - Zákonné sociálne náklady  

- tvorba SF 

- príspevok zamestnávateľa na stravu 

- nemocenské dávky 

- odchodné 

- odstupné 

22 948,87 

3 044,12 

10 893,20 

2 530,53 

1 969,62 

4 511,40 

528 Ostatné sociálne náklady 512,90 

d) dane a poplatky 1 998,93 

532 - Daň z nehnuteľností 1 045,85 

538 - Ostatné dane a poplatky 953,08 

e) odpisy, rezervy a opravné položky  7 846,68 

551 – Odpisy  DNM a DHM 

- odpisy z vlastných zdrojov 

- odpisy z cudzích zdrojov                                                                                      

                                    7 846,68 

                                    7 777,44 

                                         69,24 

553 - Tvorba ostatných rezerv 0,00 

545 – Ostatné  pokuty  0,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 680,34 

f) finančné náklady 907,17 

568 - Ostatné finančné náklady 907,17 

SPOLU: 452 106,24 
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Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je      - 8 966,94 €. 

 

Vypracovala:    Jaroslava Čeklovská 
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Príloha č. 2 Tabuľka základných číselných ukazovateľov k 31. 12. 2022 

KNIŽNIČNÝ FOND  POUŽÍVATELIA 

KJ spolu   Aktívni používatelia 2 313 

knihy a zviaz. periodiká   z toho do 15 rokov 857 

špeciálne dokumenty   z toho návštevníci 54 694 

              virtuálni používatelia 12 623 

náučná pre dospelých     

beletria pre dospelých   Počet obyvateľov k 31.12.2022 43 752 

náučná pre deti    

beletria pre deti   KVČ 377 

počet titulov periodík   z toho inform. Výchova 38 

z toho zahraničné   metod. návštevy 0 

počet exempl. periodík   odbor. kurzy, porady 0 

Prírastok KJ spolu   edičná činnosť 0 

kúpou   INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  

povinným výtlačkom   počet osobných PC  

darom   z toho pre verejnosť  

 výmenou   www-stránka knižnice  

náhrada   pripojenie Wifi v knižnici  

z nákupu AVD   elektr. katalóg na internete  

elektronické dok.   vzdialený prístup k licenc. EIZ  

Úbytky KJ   počet vstupov do el. katalógu  

KJ vo voľnom výbere   počet databáz vytvor. knižnicou  

KJ sprac .automaticky   počet sprístup. licenc. EIZ 2 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  počet vyhľadávaní v EIZ 100 

Výpožičky spolu 100 851  počet stiahnutých el. dokumentov 248 

náučná pre dospelých 26 451  počet zodp. dopytov v refer. služ. 3 024 

beletria pre dospelých 25 657   

náučná pre deti 8 978  Prepočítaný počet zamestnancov 17,2 

beletria pre deti 17 951     - vykonávajúcich knih. činnosti 12,1 

výpožič. periodík 21 173  výnosy spolu n(6xx) 8 432,78 

špec. dokumenty 641  transfery na činnosť 452 106,24 

z toho: AVD 284  tržby spolu (602 ZF 46) 8 432,78 

           elektron. dokumenty 0  z toho za kniž. činnosti 8 432,78 

           iné špec. dokumenty 357  iné výnosy, dary, granty (693) 5 524,08 
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prezenčné výpožičky 20 356  z toho zo štát. rozpočtu (691)  

MVS iným knižniciam 3  náklady na hlav. činnosť (5xx) 452 106,24 

MVS z iných knižníc 146  mzdy Fin 1-12 skutočnosť 221 386,65 

MMVS iným knižniciam 0  na nákup kniž. fondov (ZF 41, 46 111)  

Kj +periodiká 

  

 

111) 

32 981,47 

MMVS z iných knižníc 0  kapitál. výdavky spolu 0,00 

počet bibliografií 29    

počet rešerší/záznamov 37/1 106    

počet študovní 0    

počet študij. miest 62    

plocha v m2 1 080    

z toho pre používateľov 770    

hodiny /týždeň 49    

     

     

 

Nákup kníh a špec. dokumentov podľa ZF 

TSK (ZF 41)          19 970,76 

ŠR (ZF 111)            5 324,08 

Vlastné zdroje (ZF 46)               55,72 

Dary     200,00 

Spolu           25 350,56 

Nákup periodík podľa ZF 

TSK (ZF 41)          6 561,70 

ŠR (ZF 111)                 0,00 

Vlastné zdroje (ZF 46)        1 069,21 

Spolu           7 630,91 

Nákup KF vrátane periodík podľa ZF 

TSK (ZF 41)        26 532,46 

ŠR (ZF 111)                     5 324,08 

Vlastné zdroje (ZF 46)        1 124,93 

Spolu         32 981,47 
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Príloha č. 3 Merateľné ukazovatele k 31.12.2022 

 

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

Merateľné ukazovatele ku dňu 31.12.2022. 

 Skratka Názov položky šablóny Hodnota Text 

1. 
007-P R+2 Počet registrovaných používateľov KIS na rok 2022 

- plán 

3 900  

  Počet registrovaných používateľov KIS ku 

31.12.2022  - skutočnosť 
2 313 59,31% 

2. 009+P R-1 Počet návštevníkov knižnice na rok 2022 - plán 55 000  

  Počet návštevníkov knižnice ku 31.12.2022 - 

skutočnosť 
54 694 99,44 % 

3. 
011-P R Počet jednotiek knižničného fondu na rok 2022 - 

plán 
85 300  

  Počet jednotiek knižničného fondu ku 

31.12.2022– skutočnosť 
85 493 100,23% 

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

za rok 2022 plán 
370  

  Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc 

k 31.12.2022 - skutočnosť 
377 101,89% 

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

organizovaných knižnicou za rok 2022 - plán 
8 300  

  Počet účastníkov komunitných aktivít 

organizovaných knižnicou k 31.12.2022 - skutočnosť 
12 424 149,69% 

6.  Počet predložených žiadostí do výziev dotačného 

systému na rok 2022- plán  
7  

  Počet predložených žiadostí do výziev dotačného 

systému k 31.12.2022- skutočnosť 
9 128,57% 

 

  Výpožičky spolu za rok 2022 - plán 150 000  

  Výpožičky spolu  ku 31.12.2022 skutočnosť 100 851 67,23% 
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Obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Beseda "Láska ku knihám a v knihách" s Miroslavou Varáčkovou 

Obrázok 2 Noc s Andersenom - 17. ročník medzinárodného podujatia s ústrednou témou Harry Potter 
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Obrázok 3 Beseda "Prstom po mape" s Milanom Bardúnom, známym tiež ako Milan bez mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Beseda ,, Tajomstvo literárnych hradieb “ s Janou Pronskou 

 

Obrázok 4 Beseda "Tajomstvo literárnych hradieb" s Janou Pronskou 
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Obrázok 5  Recitačná súťaž  ,,Mám básničku na jazýčku “ pre deti MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6  HNK na podujatí MDD na letisku s ozbrojenými  zložkami 

Obrázok 5 Recitačná súťaž , "Mám básničku na jazýčku" pre deti MŠ 

Obrázok 6 HNK na podujatí MDD na letisku s ozbrojenými zložkami 
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Obrázok 7 Beseda "Príbeh vpísaný do stien" pripravená v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 8 Beseda "Cesta za remeslom spisovateľa" s Petrom Šloserom 
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Obrázok 9 Beseda " Tváre Prievidze" s Vandou Rozenbergovou, Dušanom Hraňom,Nanym Hudákom 

 

Obrázok 10 Autorská beseda "Nasleduj ma tour" s Bajou Dolce a Michaelou Zamari 
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Obrázok 11 Beseda "Kniha naša každodenná" s Pavlom Hirax Baričákom 

 

 

Obrázok 12 Vyhodnotenie súťaže "Literárna jar Ondreja Čiliaka"s porotcami-Jozefom Heribanom, Jozefom 

Slovákom a Marekom Mittašom, podujatie moderoval Dado Nagy 
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Obrázok 13 Beseda "Bublina, ktorá nepraskne" s Jurajom Martiškom 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 Podujatie ,,Knižnica na Starej ceste“ vystúpenie Divadla TUŠ 
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Obrázok 15 Beseda ,,Vitajte vo svete príbehov“ s Gabrielou Futovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 16 Workshop  „V novom šate “   s ilustrátorom  Miroslavom Regitkom 
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Obrázok 17 Beseda  „V napätí až do posledného listu“   so spisovateľom Františkom Kozmonom 

 

 

 

 

Obrázok 18 Stretnutie  „Stránky plné zábavy “   s českým ilustrátorom  Adolfom Dudekom 
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Obrázok 19 Beseda  „V napätí až do posledného listu“   so spisovateľkou  Katarínou Holetzovou 

 

 

Obrázok 20 Sprievodné podujatie s menšími deťmi k ,,Predvianočnej zbierke kníh “ pre deti z Centra detského 

domova v Prievidzi 
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Obrázok 21 ,,Slávnostný galavečer“  pri príležitosti 100. založenia verejnej knižnice v Prievidzi  
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