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I. ÚVOD 
 

Považská   knižnica      je   príspevková   organizácia   riadená   Trenčianskym  samosprávnym 

krajom na základe zriaďovacej listiny rozhodnutím č.1/2002 v Trenčíne dňa 1.4. 2002. 

Zastupiteľstvom TSK  bol Uznesením číslo  274/2007  zo  dňa  27.  6.  2007  schválený  jej 

dodatok  a  úplné  znenie  na:  Považská  knižnica  v Považskej Bystrici  so  sídlom Ulica 

Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica. 

 

Považská  knižnica  plní funkciu  regionálnej  knižnice,  je  metodickým a  koordinačným centrom 

pre  územné  celky  okresov  Považská  Bystrica,   Púchov  a  Ilava.   Je  inštitúciou  kultúrnou, 

informačnou  a  vzdelávacou  s  pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho  samosprávneho  kraja.  Plní 

tiež funkciu   mestskej  knižnice  s dvomi pobočkami. 

Finančné  vzťahy sú dané zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 

 
Hlavné  úlohy  Považskej  knižnice  (ďalej  len  PK)  pre  rok  2013    vyplývali    z Koncepcie 

rozvoja  knižníc  do  roku  2013,  z dlhodobej  koncepcie  úloh a rozvoja knižníc na Slovensku, 

Knižničného Zákona č.183/ 2000, Zákona o slobodnom prístupe k informáciam č.211/ 2000   a 

ďalších  platných  legislatívnych  noriem vydaných  zriaďovateľom. 

 

PK   zabezpečovala   plnenie  úloh  pri  poskytovaní  komplexných  knižnično-informačných 

služieb,  na úseku metodickej,  regionálnej bibliografickej a edičnej činnosti.  V roku   2013  sme 

pripravili  a   realizovali  menšie  i  väčšie  kultúrno-výchovné  a  vzdelávacie  aktivity  mestského 

i regionálneho     charakteru.     Spolupracovali     sme     pri     ich     organizovaní     s kultúrnymi 

a spoločenskými organizáciami  v meste a organizáciami  s regionálnou  pôsobnosťou. 

 
Rok 2013 pokračoval    významným   jubileom – 1 150. výročím  príchodu sv. Cyrila a Metoda 

na    naše    územie.    V našej    kultúrnej    činnosti   sme    sa    zameriavali   na    skvalitňovanie 

informovanosti  najmä  mladších  generácií  o význame  kresťansko-kultúrneho  dedičstva  a jeho 

uplatňovanie  v každodennom živote.    Toto  významné výročie spolupatrónov Európy tvorilo  aj 

súčasť  medzinárodných  osláv  a aktivít  zaradených  do  kalendára  UNESCO  2013.  Činnosť 

Považskej  knižnice  bola  zameraná    ku  kodifikátorovi spisovnej  slovenčiny,  ústrednej postave 

Slovenského   učeného   tovarišstva      Antonovi  Bernolákovi      (200.   výročie   úmrtia);   a tiež 

Európskemu  roku občanov. 

 

Ďalej  bola  zameraná  na  významné  výročia  regionálnych  osobností  –  Štefan  Závodník  – 

200.výročie a Dominik  Tatarka – 100. výročie narodenia.



II. Plnenie hlavných úloh 
 

I. Riadenie knižnice 

 
Riadiaca činnosť  bola v roku 2013 realizovaná : 

 
   Zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

   Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov  vo verejnom záujme 

   základnými  všeobecnými nariadeniami  zriaďovateľa  (VÚC) 

   Zákonom   č.523/2004   Z.z.   o   rozpočtových   pravidlách   verejnej   správy   Zákonom 

č.502/2001 Z.z. o finančnej  kontrole 

   Zákonom č.341/2012 o slobodnom prístupe k informáciám 

   schváleným organizačným poriadkom  - platný od 1. 3. 2008 

   každodenným osobným kontaktom riaditeľky  so zamestnancami knižnice 

   internými písomnými nariadeniami 

   poradami vedenia a všetkých zamestnancov  ( 7 ) 

   vnútornou  kontrolou  v zmysle  Zákona  č.502/2001  Z.z.  v znení  zmien  a  doplnkov  ( 

4x) 

   odporučením škodovej komisie 

 
Zameraná  bola na : 

 
   následnú  kontrolu  zo  strany zriaďovateľa  –  odstránenie nedostatkov zo  zápisu zo  dňa 

19.7.2013 
 

   prehľad     čerpania  finančných  prostriedkov  (mesačne  bol  prehodnocovaný  príspevok 

od zriaďovateľa    a    z   vlastných    zdrojov),    prioritne   boli   financované   položky 

vyplývajúce  zo zákona zostavenie  rozpočtu na roky 2011– 2014 

   v činnosti    bolo    zohľadňované    rozpočtové    provizórium    od    zriaďovateľa    pod 

č.TSK/2013/00267-1 zo dňa 8.1.2013 - platný rozpočet schválený  v roku 2012 

   vyraďovanie  literatúry duplicitnej  , obsahovo zastaranej a poškodenej 

   inventarizáciu  majetku a vyradenie  zastaraného  a opotrebovaného  inventára  PK 

   odsúhlasenie   všetkých  zmien  v rozpočte  P,V  a N,V  zriaďovateľov  prostredníctvom 

programového  vybavenia  iSpin 

   prípravu  a  realizáciu  konsolidovanej  účtovnej  závierky  –  odsúhlasovanie  pohľadávok, 

záväzkov a N a V 

   prepracovanie   a   doplnenie   analytických   účtov  –   prispôsobenie  účtovnej  evidencie 

požiadaviek  zriaďovateľa 

   riešenie  problémov vzniknutých  počas prevádzky 

   zmena evidencie  skladových  zásob prostredníctvom  prog. vybavenia  iSpin 

 
Kontrolná  činnosť  na  jednotlivých  pracoviskách  bola  realizovaná  podľa  plánu  4  x  v  zmysle 

Zákona  č.502/2001  Z.z .  o  finančnej kontrole a vnútornom audite  v znení zmien a doplnkov, 

ako  aj  v zmysle  Zákona  č.25/2006  Z.z.  o  verejnom obstarávaní tovarov,  služieb  a verejných 

prác.   Predmetom   previerok   bolo   :  dodržiavanie   pracovnej   disciplíny,   vedenie   evidencie



dochádzky,    efektívne    využívanie    pracovného    času,    kontrola    autoprevádzky,    efektívne 

využívanie     pridelených    finančných     prostriedkov,     dodržiavanie     pokladničných    limitov, 

správne  dokladovanie  jednotlivých  nákupov.  Kontrolná  činnosť   bola  doložená  zápisnicami. 

Neboli zistené žiadne nedostatky. 

Pri prijímaní,  evidencii a vybavovaní sťažností postupujeme v súlade so  Zákonom č.152/1998 

Z.z.  o  sťažnostiach  a  Zákona  SNR  č.85/1990  Zb.  o  petičnom práve a   v znení neskorších 

predpisov.  V roku  2013  sme nevybavovali žiadne sťažnosti.  Podnety a pripomienky zo strany 

čitateľov sme riešili v rámci našich možností. 
 

 

2. Ťažiskové úlohy 
 

a/ v rámci knižnice 
 

 zamestnanci PK zabezpečovali plnenie úloh pri poskytovaní komplexných knižnično- 

informačných   služieb,    na   úseku   metodickej,   regionálnej   bibliografickej   a edičnej 

činnosti.  Podľa plánu činnosti na rok  2013  sme pripravili a  realizovali menšie i väčšie 

kultúrno-výchovné    a    vzdelávacie    aktivity    mestského    i regionálneho    charakteru. 

Spolupracovali  sme  pri  ich  organizovaní  s kultúrnymi  a spoločenskými  organizáciami 

v meste     a organizáciami     s regionálnou     pôsobnosťou.     (Považským     osvetovým 

strediskom,    Vlastivedným    múzeom,    Obvodným   úradom   mesta,    PX    Centrom, 

základnými,  strednými školami,   umeleckými  školami,  Jednota dôchodcov ) 
 
 
 
 

Pre rok  2013 sme vypracovali 7 projektov, z toho dva boli schválené a realizované: 
 

 
 

Prvý  projekt  s názvom „Nákup knižničného  fondu pre  potreby  čitateľov“,  sme dávali na 
MK SR, ( kód ENHUEJ 9XV1 ) naša požiadavka bola 15 200,00  €  pridelených bolo 4000,00 
€  so spoluúčasťou  800,- € (5%). 

 
Druhý projekt –  „Doplňovanie  a aktualizácia  knižničného  fondu“ -   podaný na Mestskom 

úrade v Považskej Bystrici,  kde sme žiadali 1500,-  €,  so  spoluúčasťou 1500,-  €  (50%),  bol 

schválený  s čiastkou 350.00 €. 
 

Projekty,  ktoré neboli schválené : 

 
MK  SR     ochrana  knižného  fondu  s RFID  technológiou,  zo  sekcie  kultúrne  dedičstvo. 

Požadovaná dotácia 32,718 € . 

 
Nadácia Orange – Program zelená pre seniorov 2013 „ Staroba nie je len choroba“ 

 
Nadácia COOP  Jednota  –  Nech sa nám netúlajú : „Klub sovičky Aničky – pre kreatívne 

hlavičky 

 
Nadácia  Slovenskej  sporiteľne  –  Slovenčina  naša –  cyklus literárnych hodín a stretnutí so 

slovenskými  spisovateľmi  – 2000€



SAK  –  Hodiny  literatúry  –  metodické  podujatie pre knihovníkov v regióne pri príležitosti 

100. výročia narodenia D. Tatarku – 140 € 

 
b/ úlohy vyplývajúce z nadobecných funkcií 

 
   zabezpečovali   sme   program   štátnych   štatistických   zisťovaní   o    činnosti   knižníc 

v regióne podľa § 18 Zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 
 

   plnili  sme   úlohy   na   úseku   koordinácie   knižničných   aktivít  ako   aj  úlohy  v rámci 

metodickej,  bibliografickej  a edičnej činnosti  pre knižnice  regiónu 

 
   v rámci  plnenia  nadobecných  funkcií  sme  aktívne  spolupracovali  s obecnými  úradmi 

stagnujúcich  knižníc,  v snahe  zabezpečiť  ich funkčnosť 

 

   zabezpečovali  sme  metodickú  pomoc  pri    nákupe  nových  kníh  pre  obecné  knižnice 

(s poskytnutím  zľavy pri jeho nákupe až do výšky 30%) 
 

   poskytovali    sme    odbornú    pomoc    pri    automatizácii    knižníc    s profesionálnymi 

zamestnancami   a pri   riešení   aktuálnych    problémov    v činnosti   verejných   knižníc 

a postupnej automatizácií  obecných knižníc 
 

 

Štruktúra  zamestnancov  podľa pracovného zaradenia, veku a vzdelania: 

 
Stav zamestnancov  k 31.12. 2013 :  26 

Priemerný  evidenčný  stav zamestnancov  – fyzicky   24,97 

Priemerný  evidenčný  stav zamestnancov  – prepočítaný: 24,30 

Na úseku personálnej práce  -  PK  má  vo  svojej  organizačnej štruktúre    27    pracovných 

miest. 

Neobsadené   pracovné   miesto    nie   je   vykryté   mzdovými   prostriedkami   vzhľadom   na 

skutočnosť,  že  PK  v roku  2013  fungovala  v režime rozpočtového  provizória,  t.  j.  v rozpočte 

mzdových  prostriedkov na rok 2012, ktorý bol oproti návrhu  rozpočtu krátený plošne. 

1   neobsadené   pracovné   miesto   –   od   18.   12.   2013   zamestnanie/  obsadenie  dlhodobo 

nezamestnaným uchádzačom ( § 50 j. a Zák.č. 5/2004 O službách  zamestnanosti  )



Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12.  2013  
 

 

Prehľad obs adených  pracovných  mies t k 31. 12. 2012 : 26 

riaditeľ 1 

oddelenie  ekonomicko-pre vádzkové 5    (ekonóm 1, mzdy a personalistika  1, 
organizačno-prevádzkový  zamestnanec 1, 

údržbár, kurič 1, upratovačka 1  ) 

oddelenie  metodiky  a s pracovania  fondov 5    (metodik  s regionálnou pôsobnosťou  1, 
akvizícia  1, regionálna  bibliografia  2, 

správca siete 1 ) 

ús ek knižnično – informačných  s lužieb 15  (vedúca služieb 1, odborní knihovnícki 

zamestnanci 14) 

Spolu 26 
 

 
 
 

Rozdelenie zamestnancov podľa úrovne vzdelania 

 
Rozdelenie zamestnancov  podľa úrovne vzdelania: 

VŠ  II. st. 7 

VŠ I. st. 3 

ÚSO 14 

SO 2 

 
Priemerný vek zames tnancov:                                            45,88 rokov



 

 



 

V roku   2013    sme   zamestnávali   2   zamestnancov,   poberateľov   čiastočného   invalidného 

dôchodku (ČID) a 1 zamestnanca  – držiteľa ZŤP . 

Zamestnanci   Považskej   knižnice   sa   v priebehu   roku   2013   zúčastňovali   na   odborných 

školeniach,   seminároch   a komunitných   stretnutiach   ako   napr.:  Dni  regionálnej  bibliografie, 

KATWORK, Clavius, Komunitná knižnica VI., celoslovenská konferencia „Knižnice 2012“, 

Hudobný   seminár   –    pramene   hudobnej   kultúry,   BENCH   MARKING,   Katalogizačný 

workshop,  Workshop  dramatického  čítania,  Ročné zúčtovanie za rok 2012, Zmeny v mzdovej 

učtárni 2013, Zákonník  práce  a dohody  rok  2013,  Odborný seminár Partnerské knižnice NR 

SR,  Odborný  seminár  ku  Zákonu  o prístupe  k informáciám,  Odborný  seminár  ku  Zákonu 

o verejnom  obstarávaní  a iné.   Tieto   vzdelávacie  aktivity,   okrem  individuálneho  samoštúdia, 

pomáhajú k zvyšovaniu  kvality  profesionálnej  práce zamestnancov  PK. 
 

 
 
 
 

III. HLAVNÉ UKAZOVATELE  ČINNOSTI 
 

 
Knižničný  fond 

 

 
 

Knižničný  fond  k   31. 12. 2013  predstavuje  79 860   (čo je o 1 136  knižničných 

jednotiek  viac ako bolo v r.2012  k tomuto  dátumu). 

 
Rozdelenie   knižničného   fondu  predstavuje  odborná literatúra  v počte  22 468 zv. 

(28,14%), 
ďalej je to krásna literatúra   v počte  42 575 zv. (53,31%),  odborná literatúra   pre deti 

a mládež  3 835 zv. (4,80 %),  krásna literatúra  pre deti a mládež   10 982 zv. (13,75 %). 
V KF sú zarátané aj špeciálne  dokumenty  (AV médiá, El. zdroje, Hudobniny),   ktoré  tvoria 

3 984 ks. 
 

Rozdelenie  špeciálnych  dokumentov: odborná  lit. 2 699 ks 
 krásná   lit. 

odborná pre deti a ml. 
633 ks 
25 ks 

 krásna   pre deti  a  ml.                          627 ks 

3 984 ks 
 
 
 
 

Za vlastné prostriedky a príjmy  z TSK  bolo zakúpených   859 zv. v hodnote 6.236,18 €



Knižničné   jednotky získané do PK  za rok 2013:  

Kúpa  - vlas tné príjmy 497 zv.   v hodnote  3 717,88 € 

TSK 209 zv.                       1 267,86 

Spoluúčas ť k dot. Ms Ú PB 47 zv.                      352,91  € 

 

Rozdelenie  knižničných   jednotiek: 

odborná   literatúra 826  zv. 

krásna  literatúra 976  zv. 

odborná   pre deti a ml. 53  zv. 

krásna   pre  deti a ml. 467  zv. 

špeciálne  dokumenty  (CD, DVD) 25  ks 

spolu 2 347 zv. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Spoluúčas ť k dot. MK SR 106 zv. 897,53  € 

Spolu : 859 zv. 6 236,18 € 

 

 
 

Nákup za príspevky: 

  

 

dot. MK SR 516 zv.      4 332,00 € 

dot. MsÚ PB 69 zv.           350,00 € 

spolu 585 zv.      4 682,00 € 

 

Nákup spolu : 1 444 zv. v celkovej sume  10 918,18  € 

Dotácia  MK  SR  je  zložená  z grantu  vo  výške  4.000,-EUR  a z finančných  prostriedkov  za 

kultúrne  poukazy vo výške 332,-EUR. 
 

 

Bezplatne získané knihy 

 
Bezplatne  zís kané knihy 

dar od čitateľov 871 zv. 2 854,80 € 

náhrada za stratené knihy 32 zv. 227,02 € 

   

spolu 903 zv. 3081,82 € 

Špeciálne dokumenty                    25 zv.          19,39  € 

Sumár : 2 347  zv. v hodnote  14 000,00 € 
 

Prírastok do KF Považskej knižnice predstavuje  2 347 zv. knižničných  jednotiek, v 

celkovej hodnote  14. 000,00 EUR čo je oproti  roku  2012 o 209 zv. viac. 

Rozdelenie  novonakúpených knižničných   jednotiek



 

 

Počet titulov odoberaných periodík 94 

Počet exemplárov  odoberaných periodík 110 

Spolu v € 4 145,1€ 
 

 
 

Činnosťou  sa  podieľame  sa        na  tvorbe  súborného  katalógu.  V programe  CLAVIUS  je 

v ponuke  pracovný  katalóg  kníh,  brožúr,  AV  médií,     hudobnín  a  elektronických  zdrojov. 

Každý  dokument  je  spracovaný  v konkrétnom katalógu  -    module.    Z dôvodu   spoločného 

serveru  knižníc  v pôsobnosti Trenčianskeho  samosprávneho  kraja    máme    povinnosť  čistenia 

spoločnej   databázy (slovníky autorít).  Databáza bola rozdelená medzi tri knižnice.  Nám bolo 

určené čistenie    abecedy od Š po Z (duplicity,  nesprávne zápisy). 
Knižnica  má  po  celý  rok  v prevádzke  aj  burzu  vyradených  kníh.  Peniaze  získané  predajom 

týchto kníh sa používajú   na nákup novej literatúry 
 

3. Registrovaní  používatelia 
 

Považská knižnica  a jej pobočky k 31. 12.  2013  zaregistrovali 3 333 používateľov 

( -430  v porovnaní s rokom 2012 ) z toho platiacich  3 180. 
Z celkového  počtu registrovaných  používateľov  bolo 869 používateľov  do 15 rokov 

( - 286 ), porovnaní  s rokom 2012. 
Celkom využilo  služby  Považskej knižnice  a jej pobočiek  77 435 návštevníkov. 
Priemerná    denná    návštevnosť  aj  s pobočkami vrátane  sobôt    je  229  návštevníkov denne. 

Z celkového  počtu  návštevníkov  tvoril  počet  návštevníkov  podujatí  7  422.  Služby  internetu 

využilo  777 používateľov. 
 

 

Výpožičky 

 
PK v priebehu roka  zrealizovala  225 279 absenčných  a prezenčných  výpožičiek. 
V porovnaní s rokom 2012 to predstavuje  pokles  výpožičiek  o 7 048. 

 
Výpožičky absenčné 

 
   odborná literatúra  pre dospelých je 49 017 t. j.   pokles o 6 408 výpožičiek 

   krásna literatúra  pre dospelých 66 825, nárast o 174  výpožičiek 

   odborná  literatúra  pre deti 5 673 výpožičiek,  pokles o 681 výpožičiek 

   krásna literatúra  pre deti  je 24 548, pokles o 1 418 výpožičiek 

   periodiká 25 486 , nárast o 111  výpožičiek 

   špeciálne  dokumenty  – hudobniny  115 výpožičiek 

 

Výpožičky prezenčné – v porovnaní  s rokom 2012 : 
 

   odborná literatúra  pre dospelých 5 378 výpožičiek  , prestavuje nárast o 1 866 

výpožičiek 

   krásna literatúra  pre dospelých 82 výpožičiek,  nárast o 18 výpožičiek 

   odborná literatúra  pre deti 2 806, pokles o 889 výpožičiek 

   krásna literatúra  pre deti 2 052, nárast  221  výpožičiek 

   periodika 42 633 výpožičiek,  pokles o 105 výpožičiek



 

Bibliografická,  dokumentačná  a informačná  činnosť 
 

 

Bibliografia    pokračovala    v získavaní,     spracovávaní,    archivovaní    a sprístupňovaní 

knižničných   dokumentov   miestneho   a   regionálneho   charakteru.   Poskytli   spolu       1 487 

faktografických   informácií.   K 31.    12.   2013   regionálna   databáza   obsahuje       31   547 

bibliografických  záznamov.  V roku 2013  vložili  2 328 bibliografických  záznamov. 

Na  požiadanie  používateľov  vypracovali  8  rešerší.  Do  regionálnej  databázy  REGIO  vložili 

164 záznamov  osobností a udalostí regiónu. 

 
Edičná činnosť 

 
V rámci edičnej činnosti PK vydala bibliografické  materiály   pri príležitosti  výročí 

osobností  Dominik  Tatarka ( 100. výročie narodenia ) , Štefan Závodník  ( 200. výročie 

narodenia ). K jednotlivým  podujatiam – stretnutia  s autormi sme informačnými letákmi 

predstavovali pozvané osobnosti . napr. prof. Máriu Bátorovu v súvislosti so 100. výročím 

Dominika  Tatarku, Moniku Komapaníkovu,  Petra Kubicu a i. 

 

V priebehu roka bolo uverejnených  19 článkov v regionálnej   a celoslovenskej  tlači. 

Zároveň  sme poskytovali informácie  o dianí v PK  v  miestnych  televíziách  (TV  Považie,  ITV) 

a miestnych  printových  médiách 
 
 
 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské  podujatia 

 
Celkom  za  rok  2013  PK  pre  svojich  používateľov  i širokú  verejnosť  pripravila  382 

rôznych  podujatí. 

Z toho bolo 83  podujatí informatickej  výchovy  . 
 

 

Ťažiskom   tvorili   podujatia   na   podporu   čítania,   napr.:   Čítanie   s porozumením   (   Mach 

a Šebestová,  Ako  som  krstil  medveďa,  Ako  sme  s Ťukťukom  ťukťukovali,  Aj  ja  budem 

prvákom,     literárne  a hudobné  pásma  (  Vítanie  jari,  Básničky    spod  aprílového  dáždnika, 

Život a tvorba Martina Kukučina,  Máj je korunou jari, Zbohom buď škôlka, dobre sa maj, a i. 

Na stope poznania ( slávni vynálezcovia,  slávni lekári,  Egypt,  Albert  Einstein, písmo – pamäť 

ľudstva,  kníhtlač,    Noc  s Andersenom -    súťaže,  hry,  spanie v knižnici,  séria besied  v rámci 

projektu  Les  ukrytý  v knihe,  Ekologický  jarmok,  čitateľský  maratón,  čítanie  na  Považskom 

hrade. 
V rámci      Týždňa    slovenských  knižníc  boli  uskutočnené  podujatia,  ktorých hlavným cieľom 

bolo oboznámiť  s činnosťou knižnice  čo najširší okruh,  predovšetkým detských čitateľov. 

Základnými akciami boli: Vyhodnotenie  najlepších  čitateľov  za  rok  2012  ,  slávnostné  zápisy 

pre žiakov 2. ročníkov ZŠ,   autorské besedy - prezentácia knihy detí ZŠ Stred : Ako sa štvrtáci 

pohrali s vybranými slovami,  literárne  hodiny  (  J.  Verne  a J.G.  Tajovský)  ,  autorská beseda 

s jubilujúcim autorom – Považskobystrickým  rodákom Jánom Jankovičom. 

V rámci   týždňa    knižníc   PK    sa   osobitne   venovala   aj       handicapovaným   čitateľom. 

Spolupodieľala  sa  na  príprave  Stretnutia  literátov  z regiónu  s predstaviteľmi  VÚC  TN  (  J. 

Jankovič,   M.   Belás   a M.   Komapaníková).      Pozvaní  autori  ocenili  organizačnú  prípravu 

stretnutia.



 

Podieľali sme sa na organizovaní 12.  ročníka regionálnej   súťaže   v recitácií ( Šmarhanovská 

Maríková,  Tatarkov Plevník  ). 
Pokračovali sme v literárnych  hodinách pre základné a stredné školy. 

K Medzinárodnému    roku    lesov  2013  s podnázvom „ Les  ukrytý  v knihe“ sme  uskutočnili 
sériu besied s lesníkmi a lesnými pedagógmi pre žiakov ZŠ. 
Pri  príležitosti  100.  výročia  narodenia  Dominika  Tatarku    PK       pozvala  literárnu  vedkyňu 

Máriu   Bátorovú   ,   autorku   monografie   o živote   a diele   tohto   velikána   nášho   regiónu. 

Profesorka  Bátorová     vo  svojich  dvoch  prednáškach,  pre  odbornú  verejnosť  v  PK  a pre 

študentov Gymnázia,   priblížila   dielo   a osobnosť   faktami,   ktoré   neboli  dosiaľ  publikované. 

Zvlášť zaujali  fragmenty  jeho života  z Plevníka  Drienovom. 
Záverom  1.  polroka  PK   pripravila  pre  verejnosť  prezentáciu  knihy     regionálnej  autorky 

Kataríny Tekeľovej -Nedokonalý plán. 
 

 

V 2.  polroku  PK  pripravila  6    odborných    prednášok  Prínos  osobností duchovného  života 

v regióne ( Š. Závodník, P.G. Hlbina, A. Bagin ), z toho 2 v rámci Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva  na  MsÚ  Považská  Bystrica  a 3    pre  študentov  v Považskej  Bystrici a jednu    pre 

klientov  Centra  sociálnych  služieb  v Považskej  Bystrici.  V letných  mesiacoch  sme  pre  deti 

pripravili  prázdninové  tvorivé  dielne  (  deti pracovali s kameňmi,  modelovali s hlinou,  sadrou, 

špagátom,  vyrábali  pozdravy,  fotoromániky  a i.)  Pobočka  SNP  pre  deti  pripravila  literárne 

pásma   Smejeme   sa   s knižkami-   výber   ukážok   o humore,   vtipoch   a zábave   v detských 

knižkách,  besedy Čo robí ilustrátor?  Pobočka Rozkvet súťaž Najlepší čitateľ leta. 

Ďalej PK  pripravila besedu s Monikou Kompaníkovou o knižke Hlbokomorské rozprávky pre 

deti ZŠ a besedu pre študentov Gymnázia  o knižke Piata loď a iné. 

So  spisovateľom Petrom Kubicom 2  besedy pre prvákov,  Z denníka malého Petríka a žiakov 

druhého stupňa Templárske  rozprávky. 

O povestiach regiónu  pre klientov  CSS porozprával  autor povestí  Milan Húževka. 

K záveru   roka   Sv.   Cyrila   a Metoda      predniesol     Homíliu     Doc.      Pavol  Zemko   pre 

handicapovaných   občanov   a členky   Jednoty   dôchodcov   ako   aj   pre   iných   záujemcov  z 

verejnosti. 

Považská   knižnica k   ukončeniu Roka sv. Cyrila a Metoda (31. decembra 2013)   sprístupnila 
čitateľom štúdiu Dr.  Juraja Chovana Reháka pod  názvom Ekumenické p redpoklady solúnskej 

misie,  a to aj v ruskom preklade pod názvom: 
Bcеленские условия солуньской (фессалоникийской) миссии 

(В заключение её юбилейного года) 
Юр Х о в а н 

A sprostredkovala   2  x seminár v spolupráci so  SAIA –  o štipendiách a grantoch na študijné 

pobyty a jazykové kurzy v zahraničí. 

Považská   knižnica   ako   spoluorganizátor   kultúrneho   podujatia   „Múzy   nás   spájajú“   sa 

podieľala na jeho organizovaní. 

Jednotliví  zamestnanci  PK  sa  aktívne  podieľali v spolkovej  činnosti slovenských  knihovníkov 

– SAK, IAML, SSK, Kultúrna komisia  MsÚ Pov.Bystrica. 

Považská knižnica  ako príspevková organizácia  je tiež členom menovaných  spolkov.



 

dlhodobé aktivity : 
 
 
 

   pravidelne   mesačne   zabezpečujeme  donášku  kníh  pre  seniorov  a zdravotne  ťažko 

postihnutých  v bezbariérovej  bytovke v časti Jelšové 

   poskytujeme  priestory pre neformálne  stretnutia  seniorov v knižnici 
   poskytujeme  zvukové  knihy pre zrakovo  postihnutých,  najviac sú zastúpení seniormi – 

bezplatne.   PK   prevádzkuje   pobočku   knižnice   pre   nevidiacich   Mateja   Hrebendu 

v Levoči: 

   zabezpečujeme  dennú tlač – denne využívajú  seniori v čitárni 
   ako  spoluorganizátori  sa  podieľame  -  na  celoslovenskej  súťaži v prednese  ľúbostnej 

poézie - Koyšove Ladce ( v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska ) 

Prehľad    vzdelávacích  podujatí a KVČ  sa  nachádza      na   www.kniznicapb.sk,  uvádzali sme 

ho aj na portáli Infolib,  v denníkoch  a regionálnej  tlači. 
 
 
 
 

Elektronizácia  a internetizácia  knižnice 

 
Považská knižnica v roku 2013 používala 40 osobných PC. Z toho bolo 6 PC s pripojením na 

internet  pre verejnosť. 
 
V rámci elektronizácie  a internetizácie  knižnice   sa  aktuálne vykonávala: 

 
   pravidelná  aktualizácia  web stránky  www.kniznicapb.sk 

   zverejňovanie  dokumentov  –  objednávky,  faktúry,  zmluvy,     podľa  Zák.č.  546/2010 

Z.z.    a nariadenie  vlády č. 118/2011  na web stránke Považskej knižnice 

   tvorba propagačných  materiálov  pozvánok, plagátov,  multimediálnych  DVD 

   v roku 2013  sme podali projekt  MK SR – Ochrana knižného  fondu  RFID 

technológiou 
 

 

Metodická činnosť 

 
V roku 2013 úsek metodiky  usmerňoval: 

 
7 profesionálnych  knižníc   ( s 2  pobočkami ): 

 
   1   regionálna  knižnica   –   Považská  knižnica  v Považskej  Bystrici  (  pobočka  SNP 

a Rozkvet) 
   4  mestské knižnice  –  MsK  Dubnica nad  Váhom,  MsK  Nová Dubnica  –  MsK Ilava, 

MsK V. Roya Púchov 

   2 obecné knižnice  s profesionálnym zamestnancom – Beluša,  Lednické Rovne 
   46 obecných knižníc  s neprofesionálnym zamestnancom  – (s 3 pobočkami) 

 
Realizovali sme  44  metodických  návštev,  v ktorých sme sa zamerali na stagnujúce knižnice a 

možnosť  aktivovať  ich  činnosť.  V súvislosti s poradenskou  službou  pre  knižnice  regiónu  sme 

poskytli 180 osobných a telefonických  konzultácií.

http://www.kniznicapb.sk/
http://www.kniznicapb.sk/


 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK: 
 
 

Ukazovatele rok 2012 rok 2013 porovnanie 

Knižničný  fond s polu 78 724 79 860 + 1 136 

odborná  literatúra  pre dos pelých 22 357 22 468 + 111 

krás na literatúra pre dos pelých 41 831 42 575 + 744 

odborná  literatúra pre deti 3 821 3 835 + 14 

krás na literatúra pre deti 10 715 10 982 + 267 

š peciálne dokumenty  (z celkového KF) 3 960 3984 + 24 

Príras tky KF 2 138 2 347 + 209 

z toho kúpou 1 433 1 444 + 11 

Dary a iné 668 903 + 235 

Pros triedky na nákup KF 13 736,81€ 15 063,28 + 1 326,47 

Počet titulov odoberaných  periodík 104 94 - 10 

Poče t exemplárov odoberaných pe riodík 119 110 - 9 

Úbytky 12 050 1 211 - 10 839 

Výpožičky  s polu 232 327 225 279 - 7048 

z toho knihy 163 498 156 381 - 7 117 

Periodiká 68 113 68 119 + 6 

os tatné dokumenty 716 779 + 63 

Prezenčné výpožičky  s polu 52 370 53 615 + 1 245 

Abs enčné výpožičky  s polu 179 957 171 664 - 8 293 

Regis trovaní  používatelia 3 763 3 333 - 430 

Z toho deti do  15 rokov 1 155 869 - 282 

Počet návš tevníkov  knižnice 84 422 77 435 - 6 987 

Vzdel. a kultúrno - s poloč. Podujatia 405 382 - 23 

Počet návš tevníkov  na KVČ 8 150 7 422 - 728 

Počet metodických  návš tev 44 44  

Porady 8 7 - 1 

Články v  tlači o knižnici 27 19 - 8 

Medziknižn.  výpožičná   s lužba 477 312 - 165 

Pos kytnuté bg. a faktogr.informácie 4 072 4 261 + 189 

Reš erš e 78 74 - 4 



 

ZÁVER 
 

Považská knižnica  v Považskej Bystrici v rámci svojej hlavnej  činnosti : 

 
sprístupňovaním   knižničného   fondu,   poskytovaním   knižnično-informačných   služieb, 

vzdelávacích a kultúrno–spoločenských podujatiach,  v období roku 2013  dosiahla   nasledovné 

ukazovatele  : 

 
   stav knižného  fondu  sme zaznamenali  nárast o 1 136 knižných  jednotiek (porovnanie 

s rokom 2012) 

   prostriedky na nákup KF  predstavujú nárast o 1 326,47 € 

   počet registrovaných  používateľov  sa znížil  o 430 

   počet výpožičiek   sa znížil  o 7 048 výpožičiek 

   knižnica   zrealizovala  382 vzdelávacích  a kultúrno-spoločenských  podujatí 

   pravidelne  informovala  o podujatiach na web. portáloch PK, mesta PB, TV Považie, 

ITV,  Infolib,  Murova čitáreň,  v tlači regionálnej  ako  aj  s celoslovenskou 

pôsobnosťou 

   rozpočtové provizórium zo strany zriaďovateľa  počas celého roka 

   ukazovateľ demografického  vývoja obyvateľov regiónu  má klesajúcu krivku 
   každoročne dochádza   k viacnásobnému  zvýšeniu  cien kníh 

   pokles externe študujúcich  používateľov  knižnice  (zamestnanci štátnej správy, 
zdravotníctva,  školstva ) 

   zastaraná literatúra  ( znížený  záujem o odbornú  literatúru  staršiu 3 – 4 roky ) 

   množstvo  zdigitalizovanej  odbornej literatúry  na internete 
   profesionálne  dobudované školské knižnice  ( technika a knižný  fond ) 

   celosvetový  pokles záujmu  o knihy  a čítanie  všeobecne 
   pokles jednotlivých  ukazovateľov  sa neodzrkadľuje  na kvalite  práce s čitateľom. 

Zvýšil sa profesionálny  prístup  ako aj individuálna  práca s čitateľom a návštevníkom, 

ktorí využívajú   služby  PK. 

 
Pokles    v jednotlivých    ukazovateľoch    činnosti    PK    kopíruje    krajské    a celoslovenské 
ukazovatele  demografického  vývoja  v rámci Slovenska  ale  aj  v rámci regiónu  (značný pokles 
detí a študentov v triedach takmer o 50%). 

Napriek   tomu  konštatujeme,   že  činnosť  v Považskej  knižnici  bola  v roku  2013  vyvážená 
a dosiahnuté  výsledky  sú východiskom pre ďalšie smerovanie  PK. 

V budúcnosti bude potrebné zo  strany zriaďovateľa upravovať  rozpočet pre činnosť  knižnice, 
nakoľko   príspevok   z vlastnej   činnosti   sa   z roka   na   rok   mení  k daným  vymoženostiam 
technického  vybavenia  tak zo strany knižnice,  tak zo strany čitateľov.



 

ROZBORY  HOSPODÁRENIA ZA rok 2013 
 
 
 

1.  PREHĽAD O TRANSFEROCH: 

P r í j m y 

Podpoložka           názov                         skutočnosť        rozpočet   
% 

 

bežný transfer z rozpočtu VÚC 
312                        (transfer január -december 2013) 306 446,88          305 438,00 

100,33 
 

Ostatné dary a granty na bežnú činnosť 

312                         ZF 111 – Grant MK SR                   4 332,00             4 818,00 
89,91            0,00 

dotácia na knihy(projekt) 
312              dotácia Mesto Pov. Bystrica  (projekt)           350,00                350,00 
100,00 

312  dotácia UPSVaR a ŠR (dobrovoľnícka  služ.)                0,00                  28,00 
0,00 

 
bežné tranfery spolu                                                311 128,88         310 634,00  

 

 
 

kapitálový transfer z rozpočtu VÚC                  00,00  A V w     454 464,00 
 

 

Vlastné príjmy – bežná činnosť  

 

Úroky z účtov finančného  hospodárenia 
21,33 

 

0,64 
  

3,00 
 

Príjmy z dobropisov 
49,76 

 794,68  1 597,00 

 Tr žb y                                                                            19 313,33             19 582,00   
98,63 
Vlastné príjmy spolu                                                20 108,65             21 182,00 

94,93 

 
Zostatok prostr. z min. rokov                                       346,52                  275,00 

126,01 

 
Príjmy spolu                                                                            331 584,05              786 555,00 
42,15 

 

 
 

V ý d a v k y: 
a)  Bežné



 

Podpoložka    názov                                      skutočnosť              rozpočet   

% 
610                     mzdy                                     193 276,31                 196 344 

98,44 
620                     odvody                                   68 483,15                    68 407 
100,11 

631                     cestovné                                       548,83                        463 
118,54 

632                     energie,  poš. a kom                 18 595,98                  18  311 
101,56 
633                     materiál                                    20 027,32                  21 047 

95,16 
634                     dopravné                                    1 840,56                    1 990 

92,49 
635                     opravy, údržba                          1 496,80                      1 500 
99,79 

636                     nájomné                                    2 033,72                      2 062 
98,63 

637                     služby                                     17 879,45                    18 700 
95,61 
640                     tranfery/P N ,   odchodné              6 331,10                      3 267                 1 

193,79 
Spolu bež. výdavky 

99,53 

 330 513,22 332 091 

710                 kapitálové 
00,00 

výdavky 00,00 454 464 

Spolu výdavky 
42,02 

 330 513,22 786 555 

 

Príjmy        –  výdavky      =      zostatok 
331 584,05 – 330 513,22    =  1 070,83  eur 

 
Zostatok  1 070,83  euro  predstavuje   zostatok prostriedkov získaných  z tržieb 

a dobropisov. 
 
 

 

2. PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH 
 
 
 

Bežná činnosť -  N á k l a d y : 
 

 

Materiál 

 Účet           Názo v  ú čt u - spotreba                                 Sku t o čno 

sť   v 

EUR 
 

501 04 01 kanc. materiál 662,41 

03  čistiace a hygienické  potreby 65,50 

06,10  knihy do fondu (ZF 46, ZF 41 + projekty) 10 918,18 



 

 

06 02 noviny, časopisy 4 015,68 

01  benzín, nafta 1 238,24 

04  tonery  1 440,68 

05 01 krátkodobý hmotný majetok 1 284,05 

05 02 OTE 158,00 

 

08 
 

01 
 

lieky 
 

17,43 

 

12 
 

01 
 

všeobecný materiál 
 

431,20 
12 02 materiál na kultúrne  aktivity 790,47 
12 03 materiál - údržba 550,88 

     12        04              auto  materiál                                                                                 
48,22 

501                        S potreba  ma ter iá lu                                                               21 
620,94 

V spotrebe  kancelárskeho  materiálu  je  zaúčtovaná  spotreba  kancelárskeho  papiera 

(258,38  €),  lístky  na  upomienky  (126,00€),  etikety  Print  (73,92,€),  pásky  do  tlačiarničky 

(17,61€),  poradače  (31,57  €),  plastové  hrebene,  fólia  na  hrebeňovku,  euro  obaly,  obálky, 

kniha dochádzky, kniha objednávok, záznamy  o prevádzke vozidla   atď. 
Materiál na kultúrne aktivity – spotreba kníh na KVČ(583,90 €), skladané mapy (56,81€), 

občerstvenie  (obložené  chlebíky,  sladké,  slané  pečivo,  vody,  nápoje),  papier  xerox,  kytice, 
materiál na tvorivé dielne- slovakryl,  štetce, temp. farby, plastelína. 
Všeobecný  materiál  –  fólia  na  obaľovanie  kníh  (285,60  €),  lepidlo  na  knihy  (43,59  €), 

laminovacia  fólia  (26,20€), muškáty,  lepiaca páska,  poduška na pečiatky, kľúč . 
Materiál  na  údržbu  –  grafická  karta  (103,00€),  zdroj  PC  (80,00€),optický valec  -  4  ks 

(239,00 €),  myš, vruty,   skrutky, sifón,  farba JUPOL, riedidlo,  akumulátor  do EZS, 
Auto materiál -  zimná zmes do ostrekovačov, stierače do auta, aditívny  koncentrát do auta. 
KHM   - PC zostava, klávesnica + myš, AKU - vŕtačka, tlačiareň CANON, skartovací stroj, 

podložka pod stoličky,  2 ks stoličky. 
OTE   - ventilátor  2 ks, polička, podložka pod stoličky 4 ks, korková tabuľa. 

 

 

502 100 Spotreba – elektrická energia 4 809,50 

300 plyn, tepelná energia 5 282,79 

400 tepelná energia 2 740,22 

       200                        voda                                                                                          200,24 
502             Spotreba e nergie                                                                                    13 032,75 

 

 

50 spotrebované nákup y 34 653,69 
 

Opravy a údržba 
511 02 

 
 

dopravných  prostriedkov 

 
 

219,18 

04 stroje, kopírka 634,80 
 

       05                                      opr.  via za nia k níh                                                          

718,00 
       511                                    Opravy a údr žba                                                         1 571,98 

 

Oprava a údržba  dopravných  prostriedkov -  výmena pneumatík,   oprava defektu, 
výmena  oleja a filtrov,  čistenie  auta 

Oprava a údržba  stroje  - oprava kopírovacieho  stroja, oprava osvetlenia, 
Oprava viazania kníh - oprava poškodenej väzby kníh.



 

Cestovné 

512 01        tuzemské                                                                                                       548,83 
 

Reprezentačné 
 513             reprezentačné                                                                                                  
288,45 

 

Služby 
 

 
 

518 100      Služby -     poštovné                                                                                2 003,46 

Zasielanie  upomienok  čitateľom,  poskytovanie  medziknižničnej 
výpožičnej  služby,  poštovné za listové  zásielky. 

 
200      Služby -     telefón. hovory, Internet                                                        2 958,70 

 

 
 

300      Služby -     Stočné                                                                                       213,22 
 

 
 

400 01 Služby -     nájomné budov / PK SNP, PK Rozkvet                                1 979,72 

 
400 02 Služby -     nájomné za poštový priečinok                                                    54,00 

 
600      Služby -     revízie                                                                                     2 227,69 

Odborná prehliadka  elektrických  zariadení,  ručného  náradia, štvrťročné 

a mesačné kontroly elektrického  požiarneho  systému,  odborná prehliadka 
hasiacich  prístrojov,  BOZP, 

 
700      Služby -     ostatné (RTVS)                                                                        222,96 

 
900 02       Služby -     ochrana majetku                                                                       149,76 

-    ochrana  objektov elektrickým zabezpečovacím  systémom napojeným 

na pult centralizovanej  ochrany  Polície  Považská Bystrica. 
 

900 03      Služby -     MVS, rešerše                                                                              53,01 

 
900 04      Služby- KVČ (ozvučenie podujatia)                                                           150,00 

 

 

900 06 Služby-  ostatné 14,92 

 

900 07 
 

Služby- posudky (požiarny posudok) 
 

100,00 

 

900 08 
 

Služby – viazanie  novín,  dokumentov 
 

80,00 

 

900 09 
 

Služby -     diaľničné známky 
 

100,00 

 

900 10 
 

Služby –školenia 
 

299,00 



 

900 14      S lužb y-ser vis so ft wér u ( úd r žba s yst.  C la vius)                                             
144,00 

 

518             O statné  služby                                                                                         10 750,44 
 
 
 

51 Služby                                                                             13 159,70 

 
521 01        Mzdové  náklady                                                                                    193 035,41 
521 02        Mzdo vé  nák lad y - OON                                                                          1 
000,00 

521             Mzdové náklady spolu                                                                          194 175,41 
 

 
 

524             Zákon. poistenie – zdravotné                                                                 19 053,30 
524                                           soc iá lne                                                                     48 367,17 

524             Zákon.  poistenie                                                                                       67 420,47 
 

525 200      O stat né soc  .po iste nie - DDS                                                                   1 136,00 

525             O stat né soc.  po iste nie  - DDS                                                                   1 
136,00 

 

527 100 Zákon. soc. nákl. – tvorba soc. fondu                                                      2 091,07 
200 Odchodné  2 550,00 
300  nemocenské 3 568,15 

400  stravné 9 291,10 

700  osobné ochranné pomôcky 100,76 

       900                                    potvrd. o pos úd.  ZS                                                         20,00 
 zákonné  sociálne   náklady                                                                                           17 621,08 

 

 
52      Osobné náklady                                                                              280 
352,96 

 
532             Da ň  z  ne hnute ľ nos t í                                                                                     
327,50 

 

 
 

538 100      Ost. nepr. dane a poplatky – za odpad,                                                       593,12 

200 01                                           - správne                                                              10,00 
538             Ost. nep ria me da ne a pop latk y                                                                   603,12 

 
 
 
 
 

53      Ostatné nepriame dane a poplatky                                                     930,62 
 
 
 

548                ostatné náklady -  členské príspevky                                                       147,00



 

 

 

54      Iné ostatné náklady                                                                               147,00 
 
 
 

551             O dpis y d lhodobé ho  ne hmo t. a hmo t. ma jetk u                                         2 
648,77 

 

553             rezervy                                                                                                       7987,87 
 

558             opravné  položky                                                                                         9110,17 
 

 

55      Odpisy,rezervy, opr.položky                                                            19 

746,81 
 
 
 

568 01     O statné  finanč né   náklady  –  NPS                                                                      
470,20 

 

591 100          S platná  daň  z  príjmov                                                                                     
0,06 

 
 
 
 

 

5        N á k l a d y  s p o l u :                                                          349 461,04 
 
 

 
V ý n o s y : 

 

602 900 01 Tržby za vl. výkony - upomienky, sankcie                                              3 648,09 

02                                    zápisné                                                                13 508,60 
03                                    MVS, rezerv.                                                           938,06 
04                                    kopírovanie                                                              450,20 

05                                    rešerše                                                                      147,05 
06                                    internet                                                                     323,55 

              07                                    bur za k níh                                                                 297,78 
602             Tržby  za  vl.  výkony                                                                                 19 313,33 

 

648 900  01     O stat né  výnos y  z p re vád zko ve j č innos t i (dobrop is y)                             
266,34 

 

 
 

653             Z účto va nie os tat nýc h  re zer v  /D MR,  od vod y,  odc hod né,  ne vyfak t.  d./   
8 864,34 

 

662             Úroky                                                                                                               0,64 
 

691             Výnosy  z BT                                                                                         306 446,88 
692             Výnosy  z  KT                                                                                         11 657,78 
693             V ýnos y  z  BT Š R,  mesta                                                                            4 
332,00 

694             Výnosy   z  K T Š R                                                                                         

101,16 



 

 69                   Výnosy                                                                                               323 077,09



 

6   V ý n o s y   s p o l u :                                                                351 521,74 
 
 

 

R e k a p i t u l á c i a : 
 

 

N á k l a d y                                                                                    - 349 461,04 
V ý n o s y                                                                                      + 351 521,74 

 

Hospodársky výsledok                                                                     + 2 060,70 
 

 
 

 Vecné  plnenie   rozpočtu: 
 

 

Účet        účel                          použité prostriedky           rozpočet       % plne nia 

501             S potreba  materiálu                        21 620,94           22 087,00              97,89 
502            Spotreba energie                           13 032,75           13 298,00              98,00 

511             Opravy a údržba                             1 571,98             1 953,00              80,49 
512             C estovné                                            548,83                463,00            118,54 
513             N áklady  na  reprezentác iu                  288,45                320,00              90,14 

518             O statné  služby                              10 750,44           11 623,00              92,49 
521             Mzdové  náklady  +  O O N           194 175,41         197 344,00              98,39 

524             Zákon.  poistenie                            67 420,47           67 410,00            100,02 
525             O statné  soc.  poistenie -DDS            1 136,00                997,00            113,94 
527             Zákonné  sociálne  náklady             17 621,08           15 019,00            117,33 

532             Daň  z  nehnuteľ nos t í                            327,50                328,00              99,85 
538             Ost. nepriame  dane a poplatky          603,12                605,00              99,69 
548             O st.  náklady  –členské  prísp.              147,00                147,00            100,00 

551             Odpisy                                            2 648,77           10 393,00              25,49 
553             Rezervy                                           7 987,87             7 450,00             107,22 

558             O pravné  položky                             9 110,17                    0,00               00,00 
568             O statné  finanč né   náklady  N P S           470,20                496,00              94,80 
591             S platná  daň  z  príjmov                              0,06                    1,00                6,00 

5                 N á k l a d y   s p o l u :              349 461,04          349 934,00             99,87 
 
 
 
 

Účet        účel                                 prijaté prostriedky         rozpočet         % plne nia 

602             Tržby  z predaja   služieb                  19 313,33             19 582,00               98,63 
648             O statné  výnosy/dobrop is y                    266,34              1 597,00               16,68 

653             Zúčtovanie   ostatných  rezerv             8 864,34              7 450,00              118,98 
662             úroky                                                        0,64                      3,00                21,33 
69               Výnosy  z transferov                       323 077,09           321 027,00             100,64 

6                 V ý n o s y   s p o l u :                   351 521,74          349 659,00             100,53



 

3. MAJETOK 
 

Dlhodobý majetok 
 počiatočný  stav                         nák up                   vyr ade nie                          stav k 

31.12.2013 
278 272,49                   0,00    0,00                              278 272,49 

042 
30 367,23                                 0,00                            0,00                                    30 367,23 

Spolu 
308 639,72                   0,00     0,00                             308 639,72 

 
 
 

Drobný hmotný a nehmotný majetok 
 počiatočný  stav                         pr íras tk y                   vyrade nie                   stav  k  

31.12.2013 
DHM 
69 620,02                                      1 284,05               2 115,40                                 68 788,67 

 P renáj.  Internet 
7 866,42                                        0,00                              0,00                                 7 866,42 

Spolu 
77 486,44                               1 284,05                2 115,40                     76 655,09 

 

Majetok v OTE 
 počiatočný  stav                         nák up                   vyr ade nie                        stav  k  

31.12.2013 

19 736,11                           158,00                        207,90                                         19 686,21 

 

Materiál na sklade- k 31.12.2013 evidujeme: 
 

 

 K ancelársky  ma teriál                                                                                                        

329,21 
 Všeobecný  materiá l                                                                                                            
68,04 
 Materiál  na  K VČ                                                                                                             
186,07 

 Benzín                                                                                                                                11,75 
Nafta                                                                                                                                 39,54 

Tonery                                                                                                                            640,00 
Spolu                                                                                                                          1  274,61 

 
 
 

4.  ZAMESTNANCI  A MZDOVÉ PROSTRIEDKY 
 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov a rastu počtu zamestnancov 

Mzdové náklady s p o l u :                                                                        193 175,41 
 

     Priemerný  evidenčný  počet zamestnancov  (FO) vo vykazovanom  období: 

- fyzické osoby                                                                                                     24,97 
z toho: ženy                                                                                           22,50 

- prepočítaný stav                                                                                                 24,30 

     Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2013                                                     26,0 

z toho: ženy                                                                                             23,0 
 



 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný                                                  24,30



 

Považská knižnica  v Považskej Bystrici uzatvorila  dohodu o poskytnutí príspevku na 

podporu rozvoja miestnej  a regionálne j  zamestnanosti podľa § 50j zák.5/2004 Z.z. 
o službách  zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení nesk. predpisov 

na jedno pracovné miesto. Novoprijatého  pracovníka  naša organizácia  začala zamestnávať 
od 18.12.2013. 

 

 
 

5.  FONDY 
 

 

 S ociálny   fond   –  stav  na  účte  
 

 P očiatočný  stav                   Tvor ba                   Č erpanie                     K onečný  stav 
370,01                                     2102,87                         2142,10                                  330,78 

 

 

6.  ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY 
 
 

 

 P ohľadávky   -krátkodobé  
 315  03  O statné  pohľadávky-prepl.e l. e nergia                                                                   
315,29 

 

 Záväzky-  krátkodobé  
 321           Dodávatelia                                                                                                        
269,49 

331             Zamestnanc i                                                                                             11 715,40 
336             Zúčtovanie   s inštit úc ia mi   sociálneho   zabezpečenia                                   7 
631,94 
342             O statné  priame  dane  na  mzdy                                                                   1 
309,13 

379             Iné  záväzky(po ist né,   sporenie  ,S F ,  stravné)                                                  

614,77 
 Záväzky  spolu                                                                                                           133 
047,49 

 

 N áklady  budúcich   období 
 381  01    predplatné  časopisy,  noviny   na  rok  2014                                                       2 
317,78 

 381  02   ná jo mné r.  2014                                                                                                    

31,53 
381 04  ene rgie – tep lo r. 2014                                                                                         87,96 

381        nák lad y b ud úc ic h obdob í spo lu                                                                     2 

437,27



 

7.     ZÁVERY Z ROZBOROV HOSPODÁRENIA 
 

V   roku  2013  sme  pracovali v stave  rozpočtového  provizória.  V rozpočte  platil 

schválený  stav    k 31.12.2012,        prostriedky na bežnú činnosť  vo  výške  332  091,-  euro, 

skutočne  dosiahnuté  príjmy  boli k 31.12.2013  vo  výške 331  584,05  euro,     prostriedky na 

kapitálové výdavky   v rozpočte stav k 31.12.2012  bol vo výške 454 464,00. euro.   V roku 

2013 sme nerealizovali žiadne kapitálové  akcie. 

 
V rámci rozpočtového  provizória platil stav k 31.12.2012  -     schválené   výnosy 

vo výške 349 659,- euro, z toho tržby z predaja služieb vo výške 19 582,00 euro. Plánovaný 

rozpočet z hľadiska výnosov sme splnili vo výške 351521,74 euro na 100,53 %,   z toho tržby 

boli dosiahnuté  vo výške 19 313,33 euro, čo predstavuje plnenie  na 98,63 %. 

 
Náklady  na  bežnú  činnosť   v roku  2013  dosiahli     objem  349  461,04  euro,  čo 

predstavuje čerpanie na 99,87 % oproti rozpočtu. 

 
V oblasti  opravy  a údržby  sme  prevažnú  časť  prostriedkov    použili na  nevyhnutnú  opravu 
kníh, opravu kopírovacieho  stroja, údržbu auta a systému  Clavius. 

V roku   roku  2013    sme  nakúpili    drobný  hmotný  majetok-  PC  zostavu,  aku  vŕtačku, 
tlačiareň,  skartovací stroj, 2 kusy stoličky,  podložku pod stoličky 
majetok OTE- 2 kusy ventilárov,  poličku,  4 kusy podložky pod stoličky  a korkovú tabuľu. 

 
 
 

 

Hospodársky výsledok k 31.12.2013 predstavuje zisk vo výške  2 060,76 euro. 

 
V roku 2013 sme nevykonávali žiadnu  podnikateľskú činnosť. 

 

 
 

V Považskej Bystrici dňa 27.1.2014 
 
 
 

 
Mgr. Viera Baničová 

riaditeľka  PK 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Ing. Zábojníková 


