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I. ÚVOD 
 

 
 
 

Považská  knižnica  v Považskej  Bystrici  je  príspevková  organizácia  zriadená  Trenčianskym 

samosprávnym krajom na základe Zriaďovacej listiny rozhodnutím č.1/2002 v Trenčíne zo dňa 1. 4. 

2002. Zastupiteľstvom TSK bol Uznesením číslo 274/2007 zo dňa 27. 6. 2007 schválený jej 

dodatok ev. č. : TSK/1007/03330-2 a úplné znenie na: Považská knižnica v Považskej Bystrici 

so sídlom Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica. 

 

Považská knižnica v  Považskej Bystrici 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 v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2015 vyplývali  z 

dlhodobej koncepcie úloh a rozvoja knižníc na Slovensku, Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, 

Zákona o slobodnom prístupe k informáciam č. 211/ 2000 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ďalších platných legislatívnych noriem vydaných zriaďovateľom. 

 
PK  zabezpečovala  plnenie  úloh  pri  poskytovaní  komplexných  knižnično-informačných 

služieb, na úseku metodickej, regionálne, bibliografickej a edičnej činnosti. V roku   2015 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  a  tiež s Mestom  Považská 

Bystrica.
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II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 
 

 
 
 

I. Riadenie knižnice 

 
Riadiaca činnosť bola v roku 2015 realizovaná : 

 
➢  Zákonom  č.  552/2003  Z.z.  o  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov 

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

a doplnení niektorých zákonov 

➢  základnými všeobecnými nariadeniami zriaďovateľa (TSK) 

➢  Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

➢  Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

➢  Zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

➢  schváleným Organizačným poriadkom  - platným od 1. 3. 2008 a platným od 1.10.2015 

➢  schválenou Organizačnou štruktúrou – platnou od 1.3.2008 a platnou od 1.10.2015 

➢  každodenným osobným kontaktom riaditeľky so zamestnancami knižnice 

➢  internými písomnými nariadeniami 

➢  poradami vedenia a všetkých zamestnancov 

➢  odporučením Škodovej komisie 
 
 
 

 
Zameraná bola na : 

 
➢  PK mala na rok 2015 schválený rozpočet k 1.1.2015 rozpisom rozpočtu č.23/812/1/2015 

➢  v priebehu  roka  2015  bolo  schválených  9  zmien  rozpočtu  rozpočtovými  opatreniami, 

čerpanie rozpočtu bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 vrátane jeho 

zmien 

➢  vyraďovanie literatúry duplicitnej, obsahovo zastaranej a poškodenej 

➢  inventarizáciu majetku a vyradenie zastaraného a opotrebovaného inventára PK 

➢ prípravu a realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky – odsúhlasovanie pohľadávok, 

záväzkov a N a V prostredníctvom systému CKS 

➢  doplnenie analytických účtov – prispôsobenie účtovnej evidencie požiadaviek zriaďovateľa 

➢  riešenie problémov vzniknutých počas prevádzky 
 
 
 
 

 
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  a o zmene  a doplnení  niektorých 

zákonov, ako aj v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Predmetom previerok bolo: kontrola finančných prostriedkov v pokladniciach
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s vygenerovanými poplatkami za služby, kontrola evidencie dochádzky zamestnancov, evidencie 

cenín,  kontrola  evidencie  doručenej  pošty  s prideleným  číslom  spisu,  kontrola  formálnych 

náležitostí faktúr. Kontrolná činnosť bola doložená zápisnicami. 
 

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

o  sťažnostiach  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  a  na  základe  Smernice  č.  4/2015 

o vnútornom    systéme    prijímania,    preverovania    a evidencie    podnetov    pri    oznamovaní 

protispoločenskej  činnosti  v podmienkach  TSK,  v súlade  s  §  11  ods.  8.  Zák.č.307/2014  Z.z. 

o niektorých   opatreniach   súvisiacich   s oznamovaním   protispoločenskej   činnosti   a o zmene 

a doplnení   niektorých   zákonov,   sme   v roku   2015   neevidovali   žiadne   sťažnosti.   Podnety 

a pripomienky zo strany čitateľov sme riešili v rámci kompetencií knižnice. 
 

 
 
 

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 2015 sme pripravili a  realizovali menšie i väčšie kultúrno- 

výchovné  a  vzdelávacie  aktivity  mestského, regionálneho  i celoslovenského  charakteru. 

Spolupracovali  sme  pri  ich  organizovaní  s kultúrnymi  a spoločenskými  organizáciami 

v meste  a organizáciami  s regionálnou  pôsobnosťou  (Považským  osvetovým  strediskom 

v Považskej   Bystrici,   Vlastivedným   múzeom   Považská   Bystrica,   Mestom   Považská 

Bystrica,  Obvodným  úradom  mesta,  PX  Centrom,  základnými, strednými  a  materskými 

školami,  výtvarnou a hudobnou ZUŠ Jednotou dôchodcov, Špeciálnou školou internátnou 

v Považskej Bystrici). 
 
 

 
Pre rok 2015 PK vypracovala 7 projektov, z toho 5 bolo schválených a 4 zrealizované: 

 

 

Projekty zamerané na nákup knižného fondu 

 
MK SR Dotácie 2015 

„Akvizícia knižničného fondu (2015)“ podaný na MK SR pod kódom žiadosti - P41EHVBNM8. 

Žiadali sme 20.000,00 €;  pridelených bolo 7.000,00 € + povinná spoluúčasť PK PB bola 5 % 

(1.000,00 €). 
 
 
 

 

Projekt MsÚ Považská Bystrica 
 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“ podaný na MsÚ v Považskej Bystrici, kde PK 

v PB žiadala sumu 1500,00 €. Získali sme 600,00 € so spoluúčasťou 600,00 € (na dotácie z MsÚ 

bola povinná 50% spoluúčasť). 

 
(Spolufinacovanie PK  bolo 1.000,59 € v projekte podanom na MK SR a 602,10 € v projekte 

podanom na MsÚ PB).
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Vyúčtovanie  projektu  MsÚ  bolo  osobne  odovzdané  na  MsÚ  Pov.Bystrica  v novembri  2015  a 

vyúčtovanie  projektu  MK  SR  bolo odoslané  na  TSK  v dvoch  vyhotoveniach  podľa  pokynov 

v zmluve v januári 2016. 

 
Ďalšie projekty vypracované PK v PB 

 
MK SR Dotácie 2015 

 

V rámci grantového programu 2 a podprogramu: 2.1 (Knižnice a knižničná činnosť) sme podali 

projekty: 
 

Modernizácia technického vybavenia knižnice – nákup kopírovacieho zariadenia sme 

podali na MK SR pod kódom žiadosti - 45L1RGW4B7. Celkový rozpočet projektu bol 2.300 €. 

Požadovaná dotácia z MK SR bola 2.185,00 € s povinnou 5% spoluúčasťou 115,00 €. 
 

MK SR schválilo dotáciu 1.700,00 €. Nakoľko nebolo možné na základe verejného obstarávania 

zakúpiť  konkrétny  typ  požadovaného  kopírovacieho  zariadenia  uvedeného  v žiadosti  projektu, 

schválené finančné prostriedky boli vrátené. 
 

Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice 

(ochrana knižničného fondu RFID systémom) sme podali na MK SR pod kódom žiadosti - 

X494IW6V28. Celkový rozpočet projektu bol 11.040,00 €. Požadovaná dotácia z MK SR bola 

10.488,00 s povinnou 5% spoluúčasťou 552,00 €. 
 

 

MK  SR  schválilo  dotáciu  vo  výške  8.094,00  €  na  obstaranie  hmotného  majetku  v intenciách 

kapitálových výdavkov (v tom detekčná brána) a dotáciu vo výške 

1.700 € na materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu (v tom: RFID čipy 

10 000 ks). 
 

 

Nadčasový Ľudovít Štúr sme podali na MK SR pod kódom žiadosti - D6IFGV24KL. 

Celkový  rozpočet  projektu  bol  1.006,00  €.  Požadovaná  dotácia  z MK  SR  bola  1.006,00  € 

s povinnou 5% spoluúčasťou 51,00 €. 
 

 

MK SR schválilo dotáciu vo výške 893,00 € na honoráre (odmeny) a osobné náklady, polygrafické 

náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií. 
 

 

Vydanie Biografického slovníka literátov okresov považská Bystrica, Púchov, Ilava 

sme  podali  na  MK SR pod  kódom žiadosti  - H3E5GU7VNB.  Celkový rozpočet  projektu  bol 

998,00€. Projekt nebol podporený. 
 

 

V  rámci  programu  Partnerstvo  alebo  spojme  svoje  sily,  vyhlasovaného  Slovenskou 

asociáciou knižníc (SAK) sme vypracovali projekt s názvom  Dary reči  bienále 12. ročníka súťaže 

v literárnej  tvorivosti. Požadovaná suma bola 180,00 €. 

Projekt nebol podporený.
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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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

➢  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 31.12.2015 : 24 

 
Priemerný evidenčný stav zamestnancov – fyzicky 23,88 

 
Priemerný evidenčný stav zamestnancov – prepočítaný: 23,40 

 
PK má vo svojej organizačnej štruktúre 26 pracovných  miest. 

 
1  neobsadené  pracovné  miesto  –  Knihovník  -  z  dôvodu  odchodu  pracovníka  do  predčasného 

starobného dôchodku a nedoriešenej situácie sťahovania pobočky PK na sídlisku SNP. 

 
1 neobsadené pracovné miesto – Metodik – z dôvodu  ukončenia pracovného pomeru odchodom do 

starobného dôchodku a z dôvodu nedoriešenej situácie ohľadne preradenia štatutára. 
 

 
 
 
 
 
 

Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12. 2015 
 

Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12. 2015  24 

riaditeľ   (poverený riadením) 1 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové 5   (ekonóm 1,  PAM 1, 

organizačno-prevádzkový pracovník 1, 

údržbár- kurič 1,  upratovačka 1 ) 

Útvar riaditeľa 2    ( správca siete 1, akvizícia 1 ) 

Oddelenie knižnično – informačných služieb 16   (vedúca služieb 1, odborní 

knihovnícki zamestnanci 15) 

Spolu 24 
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Rozdelenie zamestnancov podľa úrovne vzdelania 

 
Rozdelenie zamestnancov podľa úrovne vzdelania: 

VŠ II. st. 8 

VŠ I. st. 1 

ÚSO 13 

SO 2 

 

 
 
 
 

Priemerný vek zamestnancov         47 rokov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  

III. HLAVNÉ UKAZOVATELE  ČINNOSTI 
 

Knižničný fond - získavanie,  spracovanie  a ochrana knižného  fondu 
 

 
 

Knižničný fond  k   31. 12. 2015  predstavuje  82 899   (čo je o 1 399  knižničných jednotiek viac 

ako bolo v r. 2014  k tomuto dátumu). 

 
Rozdelenie  knižničného  fondu  predstavuje  náučná literatúra v počte  23 560 zväzkov (28,42%), 

ďalej je to krásna literatúra  v počte  43 529 zväzkov (52,51%),  náučná literatúra  pre deti a mládež 

3 912 zväzkov (4,72 %),   krásna literatúra pre deti a mládež 11 898 zväzkov (14,35%). V KF sú 

zarátané aj špeciálne dokumenty (AV médiá, El. zdroje, hudobniny), ktoré  tvoria  4 017 ks. 
 

Rozdelenie špeciálnych dokumentov: náučná lit. 2 728 ks 
 krásná  lit. 636 ks 
 náučná pre deti a ml. 25 ks 

krásna pre deti a ml.                          628 ks 
4 017 ks 

 
Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2015 predstavuje  2 557 zväzkov knižničných jednotiek 

(z toho 17 zv. sú špeciálne dokumenty) s celkovým nákladom  13 339,19 €. 

To je oproti  roku 2014 o 338 zväzkov menej. 

 
Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK  bolo zakúpených  700 zväzkov v hodnote 5.448,19 EUR.



8  

Knižničné jednotky získané do PK  za rok 2015: 

 
Kúpa - vlastné príjmy 386 zv.   2 877,23 € 

TSK 119 zv.      968,27 € 

Spoluúčasť k dot. MsÚ PB 85 zv.      602,10 € 

Spoluúčasť k dot. MK SR 110 zv.   1 000,59 € 

Spolu : 700 zv.    5 448,19 € 

 

 

Nákup za príspevky: 

 
dot. MK SR 904zv.      7 291,00 € 

dot. MsÚ PB 76 zv.        600,00 € 

spolu 980 zv.     7 891,00 € 

 

 

Nákup spolu : 1680 zväzkov v celkovej sume  13.339,19 € 
 

Dotácia MK SR je zložená z grantu vo výške 7 000,- EUR a z finančných prostriedkov za kultúrne 

poukazy vo výške  291,-EUR. 
 

 
 

Bezplatne získané knihy 

dar od čitateľov 856 zv. 5 296,54 € 

náhrada za stratené knihy 21 zv. 199,19 € 

spolu 877 zv. 5 495,73 € 

 

Prírastok do KF Považskej knižnice predstavuje 2557 zväzkov knižničných jednotiek. 
 

 
 

Rozdelenie získaných knižničných  jednotiek 
 

 
 

Rozdelenie knižničných  jednotiek 

odborná  literatúra 829 zv. 

krásna  literatúra 1 039 zv. 

odborná  pre deti a ml. 77 zv. 

krásna   pre deti a ml. 595 zv. 

špeciálne dokumenty (AV,EZ,Hu) 17 zv 

spolu 2 557 zv. 

 

 
Počet titulov odoberaných periodík 119 

Počet exemplárov odoberaných periodík 152 

Spolu v € 4 174,65 

 

Úbytky  z aktívneho  knižného  fondu  v roku  2015  predstavujú  literatúru  poškodenú,  zastaranú,
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duplicitnú a stratenú.   Spolu bolo vyradených 1158 zväzkov knižničných jednotiek   v celkovej 

hodnote  2.126,29 €. 

 
Rozdelenie vyradenej literatúry: 

 
✓  náučná literatúra                        408 zv. 

✓  krásna literatúry                         546 zv. 

✓  náučná lit. pre deti a ml.               37 zv. 
✓  krásna lit. pre deti a ml.              167 zv. 

 

spolu:                                      1 158 zv. 
 

 
 

V novembri sme sa zúčastnili knižného veľtrhu „Bibliotéka“ v Bratislave. Aj minulý rok sme tu 

nakúpili okrem beletrie a literatúry pre mládež knihy,   ktoré   boli počas roka čitateľmi najviac 

žiadané v náučnom oddelení (právo, filozofia, dejiny, manažment, literárna veda, výtvarné umenie). 

Kúpených  bolo 79 zväzkov v hodnote 502,29 €. 

 
Svojou  činnosťou sa podieľame 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. Naša knižnica čistí abecedu od písmena Š po Z (duplicity, nesprávne zápisy). 

 
Knižnica má po celý rok v prevádzke aj burzu vyradených kníh. Peniaze získané predajom  týchto 

kníh sa používajú vždy na nákup novej literatúry. 

 
Najvýhodnejším spôsobom doplňovania   KF je kúpa, dá sa plánovať, kontrolovať, umožňuje 

dodržiavať profiláciu fondu. Jednou z foriem akvizície sú aj dary. Sú najmenej predvídateľným 

a ovládateľným  akvizičným zdrojom, napriek tomu najmä v minulosti zohrávali významnú úlohu 

pri vzniku knižníc a rozvíjaní ich fondov. Každý rok sa usilujeme získavať finančné prostriedky aj 

formou  projektov. 

 
Registrovaní  používatelia 

 

Považská knižnica a jej pobočky k 31. 12. 2015 zaregistrovali 3 113 aktívnych používateľov  ( o 90 

používateľov  v   porovnaní  s  rokom  2014  menej)  z toho  platiacich  2  985.  Z  celkového  počtu 

registrovaných  používateľov  v centrálnej  budove  PK  to  bolo  2 331  aktívnych  používateľov, 

na  pobočke SNP 545 a  na pobočke Rozkvet 237 aktívnych registrovaných používateľov. 
 

Zaregistrovali sme 1065 aktívnych používateľov do 15 rokov (o 50 používateľov menej ako v roku 

2014). Celkom využilo služby Považskej knižnice a jej pobočiek 68 910 návštevníkov, čo 

predstavuje pokles o 2099 návštevníkov v porovnaní s rokom 2014. Priemerná  denná  návštevnosť 

aj s pobočkami vrátane sobôt  je 276  návštevníkov denne. 
 

Počet návštevníkov na podujatiach organizovaných PK bolo 8170 (o 395 návštevníkov viac oproti 

roku 2014).  Služby internetu využilo 506 používateľov.
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Výpožičky 
 

PK v priebehu  roka zrealizovala 234  438   absenčných  a prezenčných  výpožičiek.  V porovnaní 

s rokom 2014 je to nárast o 790 výpožičiek. 
 

Výpožičky absenčné                              rok 2015                    rok 2014               Porovnanie 

odborná literatúra pre dospelých             50 773                        48 106                   +2 667 

krásna literatúra pre dospelých                69 639                        71 084                   - 1 445 

odborná literatúra pre deti                         5 327                          5 917                      - 590 

krásna literatúra pre deti                          28 474                        28 187                     + 287 

periodiká                                                  28 893                        31 437                   - 2 544 

špeciálne dokumenty, hudobniny                 657                             248                     + 409 

 
 
 

Výpožičky prezenčné                            rok 2015                    rok 2014               Porovnanie 

odborná literatúra pre dospelých               3 881                          4 491                      - 610 

krásna literatúra pre dospelých                      97                              153                        - 56 

odborná literatúra pre deti                         2 070                          2 265                      - 195 

krásna literatúra pre deti                            2 330                          2 188                      +142 

periodiká                                                  41 922                        39 058                   +2 864 

audiovizuálne,  mp3, CD                              375                             514                      - 139 

 

 

Bibliografická, dokumentačná, knižnično - informačná a edičná činnosť 
 

V regionálnej  bibliografii  pokračovali  v získavaní,  spracovávaní,  archivovaní  a sprístupňovaní 

knižničných    dokumentov    miestneho    a    regionálneho    charakteru.    Poskytli    spolu    1 069 

faktografických  informácií  364  používateľom  a   prezenčne  požičali  477  regionálnych  periodík 

a 676 kníh, absenčne 29 periodík a 103 kníh, výpožičky celkom 1 285. Do článkovej regionálnej 

databázy v programe Clavius v r. 2015 vložili 2 421 bibliografických záznamov, celkovo článková 

regionálna databáza k 31.12.2015 obsahovala 36 179 bibliografických záznamov. Do regionálnej 

databázy REGIO sme vložili 782 záznamov osobností a udalostí regiónu, celkovo k 31.12.2015 

obsahovala 1 078 záznamov. Do databázy špeciálne dokumenty, ktorú sme získali v r. 2015 sme 

vložili 196 záznamov. Všetky 3 databázy sa priebežne dopĺňajú. 
 

 
 
 

V roku 2015 vypracovala Považská knižnica v Považskej Bystrici 84 rešerší (4515 bg.) záznamov, 

poskytla 4497 bibliografických informácií.
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Edičná činnosť Považskej knižnice primárne vychádzala z  vypracovávaní bibliografických 

materiálov  (bg.  letáky,  informačné  letáky,  plagáty)  k výročiam  osobností  a  tiež  ku kultúrno  - 

spoločenským podujatiam, k 90. výročiu vzniku knižnice v Považskej Bystrici. Považská knižnica 

edične pripravila a vydala v roku 2015 dve publikácie: 
 

 

Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2016 

Nadčasový Ľudovít Štúr (zborník). 
 

 

Bibliografické letáky: 

1. Jozef Majerech Mrzúch: 95.výročie narodenia 

2. Želmíra Duchajová-Švehlová: 135.výročie narodenia a 60.výročie 

úmrtia 

3. Andrej Rybárik: 50.výročie úmrtia 
 

 

Informačné letáky: 
 

1.   Ondrej Nagaj – 75. výročie narodenia 

2.   Pavol Dobšinský – 187. výročie narodenia 

3.   Daniel Hevier – 60.výročie narodenia 

4.   Ján Uličiansky 

5.   Syndróm vyhorenia 

6.   Tomáš Kompaník – kniha AHA a iné 

 
V roku 2015 PK spracovala 3 bibliografické letáky a 16 informačných letákov, 18 informačných 

plagátov a vytvorila 141 tematických násteniek a výstaviek. 
 

 

V priebehu roka bolo uverejnených 20 článkov v regionálnej a celoslovenskej tlači. Zároveň sme 

poskytli  87  informácie  o dianí  v PK  v miestnych  televíziách  (TV  Považie,  ITV  a v miestnych 

printových médiách). 
 

 
 

Bibliobox; MVS/MMVS; rezervácie knižných dokumentov: 
 

Bibliobox  –  novú  službu  k vráteniu  kníh  využívali  čitatelia  aj  v roku  2015.  Celkovo  sa 

prostredníctvom Biblioboxu vrátilo 1802 kníh. (NO 656, Bel. – 740, ML – 406 kníh). 
 
Knižné tituly, ktoré sa nenachádzajú vo fonde PK zabezpečuje knižnica čitateľom prostredníctvom 

medziknižničnej a medzinárodnej výpožičnej služby (MVS; MMVS). 

V roku 2015 Považská knižnica vybavila 587 žiadaniek na MVS (z toho bolo vybavených 286 

žiadaniek  na  xerokópie/  skeny  článkov,  3  žiadanky  na  MMVS  a 6  žiadaniek  na  MVS  iným 

knižniciam) a 1105 rezervácií kníh. 
 

 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 
V roku 2015 PK pre svojich používateľov i širokú verejnosť pripravila 378 rozmanitých podujatí. 

Z toho bolo 82 podujatí informatickej výchovy.
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Pobočky SNP a Rozkvet a oddelenie detí a mládeže v hlavnej budove knižnice v priebehu roka 

2015 v slávnostnom zápise registrovali nových čitateľov - žiakov II. tried ZŠ. Aj to je jeden zo 

spôsobov motivácie detí k čítaniu, rozvíjaniu poznania, vedomostí, a tiež budovaniu čitateľského 

povedomia až do dospelosti. PK pripravila množstvo rôznorodých podujatí, prezentácií o tvorbe 

súčasných slovenských autorov, informatických hodín, exkurzií, besied, literárnych karnevalov, 

rozprávkových pásiem, čítaní s porozumením pre deti materských škôl a žiakov základných škôl 

a iné. Ako napríklad: autorské besedy so spisovateľmi  Petrom Kubicom,  Danielom Hevierom 

(Hevi –tour – 60 – 2015). Z ďalších aktivít PK pripravila mnohé podujatia na podporu čítania - 

napr. čítanie s porozumením (rozprávka Pavla Dobšinského O troch grošoch prebásnená Milanom 

Rúfusom, Dlhý, široký a bystrozraký a ďalšie.) 
 

V dňoch 1. 6. – 5. 6. 2015 sa PK zapojila do projektu Celé Slovensko číta deťom a zamestnankyne 

knižnice čítali deťom z detských knižiek. Do čítania sa zapojila aj regionálna autorka Božena 

Dobrovičová. 
 

V rámci   Týždňa  slovenských knižníc (23. 3. – 28. 3. 2015) boli   uskutočnené podujatia, ktorých 

hlavným cieľom bolo oboznámiť s činnosťou knižnice čo najširší okruh,  predovšetkým detských 

čitateľov.  Záver  Týždňa  slovenských  knižníc  sme  ukončili  desiatym  ročníkom  spiacej  noci  v 

knižnici  pod  názvom  Noc  s Andersenom.  Tridsať  nocujúcich  detí  v  doprovode  učiteliek  a 

pracovníkov knižnice, na mestskom úrade privítal primátor mesta doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, 

PhD.,  ktorý  slávnostne  otvoril  toto  podujatie.  Deti  v knižnici  strávili  noc  naplnenú  pestrým 

programom vrátane nočného čítania. 
 

Považská knižnica v Považskej Bystrici sa zapojila aj do celoslovenskej sprievodnej akcie Týždňa 

slovenských knižníc 2015 – Knižničné hliadky - vo verejných priestranstvách v meste Považská 

Bystrica. Knižničné hliadky pracovníkov knižnice, počas Týždňa slovenských knižníc prechádzali 

rôznymi priestranstvami v centre mesta, nemocnice s poliklinikou, kaviarňami, základnými a 

strednými školami, železničnou stanicou. Čitatelia čítali kuchárske knihy, beletriu, detské leporelá, 

rozprávky, literatúru faktu, cudzojazyčnú literatúru, hudobné učebnice i dobrodružné romány. 

Celkový počet zaregistrovaných čítajúcich mimo knižnice bol 90 čitateľov. I táto prekvapivá 

deväťdesiatka náhodných čítajúcich - harmonizovala s deväťdesiatym výročím vzniku knižnice! 
 

Knižničné hliadky odovzdali čitateľom spolu 90 záložiek. Považská knižnica a jej dve pobočky 

zaregistrovali v priebehu Týždňa slovenských knižníc 46 čitateľov. V rámci týždňa knižníc PK sa 

osobitne venovala aj  handicapovaným čitateľom. 
 

Považská knižnica zorganizovala už 12. ročník bienále regionálnej súťaže v literárnej tvorivosti pod 

názvom Dary reči.   Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 23. júna 2015 v priestoroch 

Považskej knižnice. Podieľali sme sa i na organizovaní 14. ročníka regionálnej  súťaže  v recitácií 

Tatarkov Plevník. Pokračovali sme v už osvedčených  literárnych hodinách pre základné a stredné 

školy:  Ľudovít  Štúr  život  a dielo  pre  žiakov  ZŠ  Beluša,  uskutočnené     v knižnici  Beluša; 

Starootcovský motív v Tajovského poviedkach pre žiakov ZŠ Považská Teplá, Rozprávky pre ŠŠI, 

Ženský zákon, Regionálne povesti a iné. V spolupráci so SAIA, n.o. sme pripravili semináre   pre 

študentov Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. 
 

Z ďalšej  pestrej ponuky podujatí pre čitateľov a širokú verejnosť môžeme spomenúť:
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Literárne pásmo regionálnych autoriek Márie Pomajbovej a Jozefíny Hrkotovej-Hladkej - Žena 

stvorená pre lásku. 
 

Prezentáciu knihy AHA od bystrického rodáka Tomáša Kompaníka v  ZUŠ- výtvarnej v Považskej 

Bystrici a tiež v historickej budove základnej školy v Brvništi. 
 
V. ročník Harmónie súvislosti s  renomovanými osobnosťami Slovenska. Vysokoškolský pedagóg, 

psychológ Doc. Hvozdík poslucháčom odborne analyzoval nanajvýš aktuálnu tému Ako obnoviť 

kultúru v spoločnosti.
1
 

 

Ďalšou osobnosťou V. ročníka Harmónie súvislostí bol renomovaný historik svetového formátu, 

slovenského pôvodu Dr. Cyril Andrew Hromník. Poslucháči mali jedinečnú príležitosť oboznámiť 

sa  s jeho  výskumom  najranejšej  histórie sveta i nášho  národa,  v  prelomových  objavoch  vedca 

zdokumentovaných v knihe  Sloveni a Slovensko.
2

 

 

Pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice   - 21. 5. 2015 pripravila PK pre bývalých 

zamestnancov, verejnosť   a priaznivcov   knižnice   –   Deň   Považskej   knižnice.   Súčasťou   bola 

prednáška História sa nás dotýka o histórii knižnice a knihovníctva počas 90 rokov v Považskej 

Bystrici. Slávnostný program vyvrcholil vyhlásením najlepších čitateľov za rok 2014. 
 

Ďalej PK  uskutočnila autorskú besedu s Jennifer Yanco a jej prezentáciu knihy Dr. M. L.  King. 
 
Považská knižnica v Považskej Bystrici, v oblasti kultúrno-spoločensko-športového leta pripravila 

2.7.2015, 20.8.2015 a 28.8.2015. - Večerníček pre deti a ich rodičov spojený s tvorivými dielňami v 

CoolTajneRi  pri  čítaní  a tvorení  a  dňa  6.7.2015  odprezentovala  prednášku  o budove  knižnice 

História sa nás dotýka. 
 

6.   októbra   2015   PK   zorganizovala   kultúrne   podujatie   umeleckého   slova,   spevu   a hudby 

s renomovanými autormi Slovenska a Čiech - Hodina básnictva k 90 výročiu knižnice.
3
 

 

Nosným podujatím PK v roku 2015 – Roku Ľudovíta Štúra, vyhláseného a  podporeného 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, bola organizácia odborného semináru Nadčasový 

Ľudovít Štúr, ktorý sa konal 25. novembra 2015 v Považskej Bystrici pri príležitosti 200. výročia 

narodenia   Ľudovíta   Štúra   -   jednej   z najvýznamnejších   osobností   obrodeneckého   úsilia. 

Spoluorganizátorom seminára bolo Mesto Považská Bystrica. 
 

Pri tejto príležitosti Považská knižnica vydala - Zborník štúdií z odborného seminára pod názvom: 

Nadčasový Ľudovít Štúr. Vydanie zborníka ako i seminár boli financované prostredníctvom MK SR 

-  Dotácie  2015  –  Grantový  program:  2  a podprogram  2.1  (Knižnice  a   knižničná  činnosť)  a 

spolufinancované   z prostriedkov   rozpočtu   Považskej   knižnice   v Považskej   Bystrici.   Názov 

projektu: Nadčasový Ľudovít Štúr. 
 

S odbornou prednáškou vystúpili literárni vedci, pedagógovia: 
 

1  
http://www.kniznicapb.sk/aktuality/ako-obnovit-kulturu-v-spolocnosti..html?page_id=2197 

 
2      

 http://www.kniznicapb.sk/harmonia-suvislosti-v-roc-vzdelavacieho-cyklu-dr-cyril-a-hromnik/prednaska-prezentacia-knihy-     dr.- 

cyrila-andrew-hromnika.html?page_id=2241 
 

3    http://www.kniznicapb.sk/aktuality/hodina-basnictva-v-povazskej-bystrici.html?page_id=2303 

http://www.kniznicapb.sk/hodina-basnictva-v-povazskej-bystrici.html?page_id=2308

http://www.kniznicapb.sk/aktuality/ako-obnovit-kulturu-v-spolocnosti..html?page_id=2197
http://www.kniznicapb.sk/harmonia-suvislosti-v-roc-vzdelavacieho-cyklu-dr-cyril-a-hromnik/prednaska-prezentacia-knihy-%20dr.-cyrila-andrew-hromnika.html?page_id=2241
http://www.kniznicapb.sk/harmonia-suvislosti-v-roc-vzdelavacieho-cyklu-dr-cyril-a-hromnik/prednaska-prezentacia-knihy-%20dr.-cyrila-andrew-hromnika.html?page_id=2241
http://www.kniznicapb.sk/aktuality/hodina-basnictva-v-povazskej-bystrici.html?page_id=2303
http://www.kniznicapb.sk/hodina-basnictva-v-povazskej-bystrici.html?page_id=2308
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PhDr. Ján Gallik, PhD. Ľudovít Štúr – včera a dnes 

PhDr. Ľubica Juríčková K chvále slovenčiny cez formovanie osobnosti Ľudovíta Štúra 

Mgr. Dominika Tekeliová, PhD. Jazyk a kultúra ako prostriedok národnej identifikácie 

Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. Jozef Ignác Bajza – ilúzie, fakty a pramene 

Umelecký prednes: Mária Schlosserová, rozhlasová herečka 
 

 

Posudzovateľmi zborníka boli: 
 

 

Doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. 

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. 
 

Seminára sa zúčastnilo cca 459 účastníkov. Súčasťou seminára bola tiež výstava kníh z fondu PK.
4
 

 
Považská knižnica v Považskej Bystrici k  200. výročiu Roku Ľudovíta Štúra pripravila množstvo 

rozmanitých aktivít v rátane výstaviek, násteniek: Ľudovít Štúr a reč slovenská;  2015 – Rok Ľudov 

/ý /íta Štúra; Rok 2015 Rok Ľudovíta Štúra etc. 
 
Prierez podujatí Považskej knižnice k Roku Ľudovíta Štúra: 

 

Hlavná budova PK 
 

12.1. 2015 Štúr očami detí – vyhlásenie výtvarnej súťaže v spolupráci so ZŠ 

Slovenských partizánov 

 
18.3.2015   – Štúr očami detí   vyhodnotenie výtvarnej súťaže spojené s prednáškou o Ľudovítovi 

Štúrovi 
 

20.3.2015 – Literárna hodina: Ľudovít Štúr život a dielo pre žiakov ZŠ Beluša v Obecnej knižnici 

Beluša 
 
20.3.2015 – Literárna hodina: Ľudovít Štúr život a dielo pre žiakov ZŠ Beluša v Obecnej knižnici 

Beluša. Oboch besied sa zúčastnilo celkom: 
 
25. 11.2015 – Nadčasový Ľudovít Štúr – odborný seminár 

 
Pobočka PK  SNP 

 
8.10.2015 – Beseda: „Výnimočná osobnosť: Ľudovít Štúr“ (pri príležitosti 200. výr. narodenia) – 

zaujímavosti z jeho života. VI. ZŠ – Školský klub detí 
 

14.10.2015 –  Beseda: „Výnimočná osobnosť: Ľudovít Štúr“ (pri príležitosti 200. výr. narodenia) – 

zaujímavosti z jeho života. VI. ZŠ – Školský klub detí 
 
15.10.2015 – Beseda: „Výnimočná osobnosť: Ľudovít Štúr“ (pri príležitosti 200. výr. narodenia) – 

zaujímavosti z jeho života. VI. ZŠ – Školský klub detí 
 
21.10.2015 – Beseda: „Všestranná osobnosť: Ľudovít Štúr“ (pri príležitosti 200. výr. narodenia) – 

zaujímavosti z jeho života. VII. ZŠ – Školský klub detí 

 
4     http://www.kniznicapb.sk/aktuality/nadcasovy-ludovit-stur-odborny-seminar.html?page_id=2320 

http://www.kniznicapb.sk/aktuality/zbornik-studii-z-odborneho-seminara-nadcasovy-ludovit-     stur.html?page_id=2337

http://www.kniznicapb.sk/aktuality/nadcasovy-ludovit-stur-odborny-seminar.html?page_id=2320
http://www.kniznicapb.sk/aktuality/zbornik-studii-z-odborneho-seminara-nadcasovy-ludovit-%20%20%20%20%20stur.html?page_id=2337
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22.10.2015 – Beseda: „Výnimočná osobnosť: Ľudovít Štúr“ (pri príležitosti 200. výr. narodenia) – 

zaujímavosti z jeho života. VI. ZŠ – Školský klub detí 
 
27.10.2015 – Beseda: „Všestranná osobnosť: Ľudovít Štúr“ (pri príležitosti 200. výr. narodenia) – 

zaujímavosti z jeho života. VII. ZŠ – Školský klub detí 
 
V závere roka - počas Vianočných trhov na sídlisku Lány PK zrealizovala čítanie z knihy od Jozefa 

Čapka – Vianoce, ktoré nechceli prísť. 
 
O svojich obľúbených vianočných knižkách z detstva nám prišli do PK porozprávať aj Ing. Katarína 

Drevenáková, viceprimátorka Mesta Považská Bystrica a redaktor Považskobystrických noviniek 

Milan  Kováčik.  Touto  akciou  sme  sa  zapojili  do  projektu  Celé  Slovensko  číta  deťom  aj  na 

Mikuláša. 
 

Dlhodobé aktivity PK: 
 

➢  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 využívanú seniormi v čitárni PK 

➢  spoluorganizátorsky 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,   prehľad   sme 

zverejňovali aj na portáli Infolib, v denníkoch regionálnej i celoslovenskej tlači. 
 
Elektronizácia a internetizácia knižnice 

 

Považská knižnica v roku 2015 používala 30 osobných PC. Z toho bolo 6 PC s pripojením na 

internet pre verejnosť. 
 

Realizáciou úspešného projektu PK – Automatiazácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb 

pre používateľov knižnice  - ochrana knižničného fondu RFID systémom  (MK SR - X494IW6V28, 

2015) sme v závere roka 2015 skvalitnili služby v náučnom oddelení. 
 
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 knižnice 

➢  tvorba propagačných materiálov pozvánok, plagátov, multimediálnych DVD 

➢  systémová  administrácia  a údržba  dát  v informačných  systémoch  (  KIS  Clavius,  W-Mzdy, 

BUXUS) 

➢  správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch ( KIS Clavius, W-Mzdy): 

➢  zabezpečovanie chodu a údržby Informačných systémov (KIS Clavius, W-Mzdy, BUXUS) 

➢   preberanie aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného 

programového  vybavenia  pre  jednotlivé  využívané  typy  počítačov.  (testovanie  operačných

http://www.kniznicapb.sk/
http://www.kniznicapb.sk/
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systémov Linux, Windows Technical Preview 10, ktoré by zvýšili bezpečnosť prevádzky IS 

KIS CLAVIU, W-Mzdy, BUXUS, voľne šíriteľné antivírové a antispamové programy, rôzne 

testovacie a optimalizačné utility) 
 

Metodická činnosť 

 
Metodickou činnosťou sme usmerňovali 6 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 

➢  1 obecná knižnica s profesionálnym zamestnancom – Beluša, 

➢  42 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom - (s 3 pobočkami) 

 
Realizovali sme 37 metodických návštev a v súvislosti s poradenskou službou pre knižnice regiónu 

sme poskytli 184 osobných a  telefonických konzultácií. Metodické návštevy boli zamerané na 

riešenie chodu knižníc,  revitalizáciu stagnujúcich knižníc, registráciu obecných knižníc na MK.



 

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK: 
 

Ukazovatele rok 2014 rok 2015           porovnanie 

Knižničný fond spolu 81 500 82 899                +1399 

odborná literatúra pre dospelých 23 126 23 560                + 434 

krásna literatúra pre dospelých 43 033 43 529                + 496 

odborná literatúra pre deti 3872 3912                +   40 

krásna literatúra pre deti 11 469 11 898                + 429 

špeciálne dokumenty (z celkového KF) 4 001 4 017                +   16 

Prírastky KF 2 895 2 557                 - 338 

z toho kúpou 2 010 1 680                 - 330 

Dary a iné 885 877                     - 8 

Prostriedky na nákup KF 15 321,47 13 339,19             -1982,28 

Počet titulov odoberaných periodík 118 119                      +1 

Počet exemplárov odoberaných periodík 158 152                      - 6 

Úbytky 1 255 1 158                     -97 

Výpožičky spolu 233 648 234 438                 + 790 

z toho knihy 162 391 162 591                 + 200 

Periodiká 70 495 70 815                + 320 

ostatné dokumenty 762 1 032                + 270 

Prezenčné výpožičky spolu 48 669 50 675             + 2 006 

Absenčné výpožičky spolu 184 979 183 763             - 1 216 

Registrovaní používatelia 3 203 3 113                  - 90 

Z toho deti do  15 rokov 1 115 1 065                   - 50 

Počet návštevníkov knižnice 71 009 68 910              - 2 099 

Vzdel. a kultúrno - spoloč. podujatia 392 378                    -14 

Počet návštevníkov na KVČ 7 775 8 170                + 395 

Počet metodických návštev 40 37                     - 3 

Porady 4 2                     - 2 

Články v  tlači o knižnici 14 20                    + 6 

Medziknižn. výpožičná služba 401 587                + 186 

Poskytnuté bg. a faktogr.informácie 4 492          4 497                    + 5 

Rešerše 65 84                    + 19 
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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 2015 dosiahla nasledovné ukazovatele : 

 
➢  stav knižného fondu sme zaznamenali nárast o 1 339 knižných jednotiek (porovnanie 

s rokom 2014) 

➢  prostriedky na nákup KF  predstavujú pokles o 1.982,28 EUR 

➢  počet registrovaných používateľov sa znížil  o 90 

➢  počet výpožičiek  sa zvýšil o 790 výpožičiek 

➢  knižnica zrealizovala 378  kultúrno-spoločenských podujatí 

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

Infolib, Knižná revue, Literárny týždenník,  v tlači s regionálnou ako  aj  s celoslovenskou 

pôsobnosťou. 
 

 
 

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 v Považskej 

Bystrici bola v roku 2015 vyvážená a dosiahnuté výsledky sú dobrým východiskom pre ďalšie 

napredovanie PK. Z hore uvedeného konštatujeme, že: 
 

➢  ukazovateľ demografického vývoja obyvateľov regiónu má klesajúcu krivku 

➢  nižší nákup knižného fondu neuspokojuje dopyt, tento nižší počet je  spôsobený nižším 

objemom finančných prostriedkov v rozpočte 

➢  každoročne dochádza k viacnásobnému zvyšovaniu cien kníh 

➢  zastaraná literatúra znižuje záujem používateľov o odbornú  literatúru staršiu ako 3 – 4 roky 

➢  je množstvo zdigitalizovanej odbornej literatúry na internete 

➢  sa profesionálne dobudovávajú školské knižnice (technika a knižný fond) 

➢  je 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 Považskej knižnice v Považskej Bystrici.



19  

Obrazová príloha niektorých podujatí PK 
 

 
 
 

Knihovníčky   vymenili   nohavice   a   tričká   za   krásne 

zdobené vyšívané kroje a počas besedy sa mohli 

návštevníci dozvedieť o tom, ako sa z diplomovej práce 

stala knižka, ktorá reprezentuje Slovensko (Tomáš 

Kompaník – prezentácia knihy AHA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice si 

pracovníci pripravili podujatie pod názvom – Deň 

Považskej knižnice, v rámci ktorého knižnica udeľovala 

aj najlepšieho čitateľa za rok 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ročník vzdelávacieho cyklu Harmónia súvislostí - 

prednáška  prezentácia  knihy  Dr.  Cyrila  Andrew 

Hromníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Považskej knižnici uskutočnilo čítanie z knižiek Aleny 

Penzešovej : Prešibané dvojčatá.
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amerických dejín 20. storočia. 

 

Prednáška o vile Milchovcov - História sa nás dotýka - 

power point prezentácia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas leta 2015 patrila Považská knižnica v Považskej 

Bystrici do tímu CoolTajneRistov a v rámci kultúrno- 

spoločensko-športového leta pripravila Večerníček pre 

deti a ich rodičov spojený s tvorivými dielňami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 11.6.2015 sa v priestoroch knižnice uskutočnila 

beseda s Dr. Jennifer J. Yanco, ktorá žije a pôsobí v 

Amerike na univerzite v Bostone. V rámci svojej 

návštevy  v  Považskej  Bystrici  pani  Yanco  prišla  aj 

medzi nás a zaujala nás prednáškou o svojej knihe – 

Misremembering Dr. King : Revisiting the Legacy of 

Martin Luther King, Jr., v ktorej objasnila život a 

poslanie     jednej     z     najvýznamnejších     osobností

 

 
 
 

Veľmi pozoruhodným a originálnym spôsobom sa 

rozhodli pracovníci Považskej knižnice v Považskej 

Bystrici osláviť 90. výročie existencie tejto významnej 

kultúrnej inštitúcie. Dňa 6. októbra 2015 zorganizovali 

kultúrne podujatie nazvané Hodina básnictva, v rámci 

ktorého utvorili symbiózu slova a hudby.
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Považská knižnica v Považskej Bystrici v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja zorganizovala dňa 25.11.2015 

odborný seminár - Nadčasový Ľudovít Štúr pri 

príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v 

Roku Ľudovíta Štúra (2015), vyhláseného a 

podporeného Ministerstvom kultúry Slovenskej 

republiky. V programe odborného seminára odzneli 

príspevky   literárnych   vedcov   -   Mgr.   Kataríny 

Žeňuchovej,  PhD.;  Mgr.  Jána  Gallika,  PhD.;  Mgr.  Dominiky Tekeliovej,  PhD.;  PhDr.  Ľubice 

Juríčkovej a umelecký prednes Márie Schlosserovej. 
 

 
 
 

Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša je názov 

podujatia, ktoré sme  zrealizovali  pre žiakov  zo  ZŠ 

Stred v Považskej Bystrici.  Na Mikuláša sa všetky 

deti tešili predovšetkým na darčeky za oknom vo 

vyčistených  topánkach,  ale  tentoraz  si  tety 

knihovníčky pre nich pripravili trošku netradičný 

darček.
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ROZBORY HOSPODÁRENIA rok 2015 
 

1.   P r í j m y: 
 

 

T r a n s f e r y 
 

Podpoložka           názov                             skutočnosť        rozpočet              % 
 

bežný transfer z rozpočtu VÚC 

312 008                    (transfer január –dec. 2015)                 313 052,62            313 080,00             99,99 
 

Ostatné dary a granty na bežnú činnosť 
 

312  001                ZF 111 – dotácia MK SR                            7 000,00                7 000,00             100,00 

dotácia na nákup kníh (projekt “ Akvizícia knižničného fondu“) 

312 001                  ZF 111 – dotácia MK SR na projekt „Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie 

služieb pre požívateľov knižnice/ochrana knižničného fondu RFID systémom“ RFID 

čipy 

1 710,00               1 710,00             100,00 
 

 

312  001                    ZF 111- dotácia MK SR                             893,00                  893,00             100,00 

„Nadčasový Ľudovít Štúr“ 

312  001                   ZF 111 – dotácia MKSR                             291,00                 291,00             100,00 

(projekt kultúrne poukazy) 

312   007           dotácia Mesto Pov. Bystrica (projekt                  600,00                  600,00             100,00 

doplňovanie a aktualizáciu knižničného fondu) 
 

bežné tranfery spolu                                                                  323 546,62           323 574,00          99,99 
 

Vlastné príjmy 
 
222003 Pokuty za upomienky 

 

 
 

2 604,21 

 

 
 

2 605,00 

 

 
 

99,97 

223 001 Tržby 14 278,46 14 478,00 98,62 

292 Príjmy z dobropisov 1 604,50 1 605,00 99,97 

292 006 Príjmy z náhrad poistného plnenia 460,22 460,00 100,05 

453  Zostatok prostr. z min. rokov 856,42 658,00 130,16 

vlastné príjmy spolu                                                  19 803,81                19 806,00             99,99 
 

 

Kapitálové príjmy 

322 001  kapitálový  transfer  ZF  111  –  grant  MK  SR  dotácia  na  projekt  „Automatizácia  knižničných 

procesov a skvalitnenie služieb pre požívateľov knižnice/ochrana knižničného fondu 

RFID systémom“- detekčná brána RFID 

7 744,00               7 744,00                   100,00 

322 006 kapitálový transfer z rozp. VÚC ZF 41 spolufinancovanie a dofinancovanie vyššie uvedeného 

projektu MK SR                                   1 146,00              1 146,00                     100,00 

Kapitálové príjmy spolu                                                    8 890,00               8 890,00                     100,00 
 

Príjmy spolu                                                                     352 240,43            352 270,00                     99,99
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2.   Výdavky  : 

a) B e ž n é   v ý d a v k y : 
 
 
 

Účet         účel                             použité prostriedky         rozpočet                           % plnenia 

610          mzdy                                      198 405,61                              198 407,00                      100,00 

620          odvody ZP a SP                       71 235,29                                71 250,00                       99,98 

631          cestovné                                        445,57                                     488,00                       91,31 

632          energie                                     16 317,07                                16 369,00                       99,68 

633          materiál                                    25 043,15                                25 247,00                       99,19 

634         dopravné                                     2 364,16                                  2 834,00                       83,42 

635         údržba                                            999,03                                  1 000,00                       99,90 

636         nájomné                                       2 033,72                                   2 034,00                       99,99 

637         služby                                        19 725,79                                20 274,00                       97,30 

640         transfery jednotlivcom                 5 476,65                                  5 477,00                      99,99 

600       výdavky spolu :                      342 046,04                             343 380,00                       99,61 

 
podpoložka: 

 

 
 
 

610 Mzdové výdavkyZF 41                                                                                              198 405,61 euro 
 

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2015 23,40 

z toho:  

- zamestnanci kultúry 18,68 

- ostatní zamestnanci 4,72 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 23,88 

Z toho: - zamestnanci kultúry 18,90 

- ostatní zamestnanci 4,98 

 

Zamestnanci sú odmeňovaní podľa zákona číslo 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 578/2009. 
 

 
 

620 spolu ZF 41                                                                                                                     71 235,29 euro 
 

Odvody do poisťovní zdravotnej a sociálnej zo mzdových nákladov, vrátane OON a odchodného (34,95%), 

z toho : 

621 Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                                 13 392,30 euro 

623 Poistné do ostatných poisťovní  (Dôvera, Union)                                                          6 344,02 euro 

625 Poistné do sociálnej poisťovne (nemoc., starob., úraz., inval., nezam., RF)                   50 189,57 euro 

627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne (4,00€ na zamestn. mesačne)           1 309,40 euro
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630  Tovary a služby                                                                                                             66 928,49 euro 
 

 

631 Cestovné ZF 46                                                                                                                   445,57 euro 

Tuzemské školenia a semináre, súťaže, bibliotéka (účtovnícke, PAM, knihovnícke  školenie vodičov). 
 

 

632 Energie, voda, komunikácie                                                                                          16 317,07 euro 

 
632 001 – Elektrická energia, plyn, teplo ZF 41                                                                 11 239,59 euro 
z toho: 

Elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP                                                           4 367,40 euro 

Plyn /PK Štúrova                                                                                                                       4 610,00 euro 

Teplo /PK SNP, PK Rozkvet                                                                                                     2 262,19 euro 

 
632 002 Vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP                                                                          388,66 euro 

Vodné                                                                                                                                            185,21 euro 

Stočné                                                                                                                                           203,45 euro 

 
632 003 Poštovné a telekomunikačné služby                                                                          3 692,67 euro 

 
Poštovné ZF 41                                                                                                                            288,76 euro 

(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky) 
 

Poštovné ZF 46                                                                                                                          1 710,65 euro 

(známky za doručenie písomností, MVS) 
 

Telekomunikačné služby ZF 46                                                                                                  778,03 euro 

Telekomunikačné služby ZF 41                                                                                                  915,23 euro 

(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón) 

 
632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 46                                                                             543,84 euro 

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41                                                                             452,31 euro 

 
(internet hlav. budova + internet) 

 

633 Materiál                                                                                                                            25 043,15 euro 
 

633 002 Výpočtová technika  ZF 46                                                                                           359,00 euro 

čítačka čiarového kódu, tlačiareň 
 

 

633 004 Stroje, prístroje a zariadenia ZF46                                                                                54,62 euro 

rýchlo varné kanvice 4 kusy elektrický predlžovací kábel 
 

633 006 Kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby                                                  6 962,90 euro 

ZF 41   všeobecný materiál - RFID čipy, spoluúčasť projektu financovaného z dotačného systému MKSR 

„Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice“. 

2 520,00 euro 
 

ZF 111   všeobecný materiál - RFID čipy, nákup v rámci projektu financovaného z dotačného systému 

MKSR „Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov knižnice“. 

1 710,00 euro
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ZF 46                                                                                                                                       2 732,90 euro 

Z toho: 

kancelársky  materiál  -  kancelársky  papier,  dierovač,  farebné  papiere,  výkresy,  pákové  zakladače, 

odkladacie mapy, rozraďovače, spisové obaly,   listové spony náboje do zošívačiek, pásky do tlačiarní, knihy 

dochádzky, žiadanky na prepravu,  záznam o prevádzke vozidla,  euroobaly, obálky, lepidlá, lepiace pásky, 

hrebene na väzbu, obaly hrebeňovej väzby, perá, náplne do pier, ceruzky, centropeny, gumy, pripínačky, 

pracovné kalendáre,                                                                                                                    520,43 euro 
 

tonery – do tlačiarní a kopírovacích strojov,                                                                              998,00euro 
 

všeobecný materiál – laminovacia fólia,   fólia na obaľovanie kníh, lepidlo,   náhradné batérie, tuškové 

batérie, špagát, sadra                                                                                                                  602,51 euro 
 

materiál na údržbu počítačov: napájací zdroj, základná doska, klávesnica,                            98,00 euro 
 

materiál na údržbu budovy a jej vybavenia:  zámok  zadlabací, vypínač, lepiaca pena, plexisklo, kľúč, 

zámok visiaci, žalúzia, žiarovky,  žiarivky, štartér,  skoba,                                                        140,59 euro 
 

čistiace potreby a hygienické potreby– saponát na čistenie plávajúcich podláh v hlavnej budove knižnice /3 

podlažia/ a podláh na pobočkách Rozkvet a SNP, čistiace potreby na toalety /WC, umývadlo/, Savo na 

dezinfekciu, mydlo, tekuté mydlo, dezinfekčné náplne do WC misy, prášky na čistenie umývadiel,  handry 

na podlahy, prachovky,   prášok na pranie, vrecia na odpad, prípravok na hubenie hlodavcov a mravcov, 

toaletný papier,                                                                                                                             125,91 euro 
 

materiál na propagáciu-     pero s logom knižnice , odznak s logom knižnice, papierové tašky, puzdro 

s logom,  hrnček  s logom  knižnice  zakúpené  na  aktivity  konané  pri  príležitosti  90.výročia  založenia 

Považskej knižnice v Považskej Bystrici,                                                                                     238,02 euro 
 

materiál do lekárničky – ajatín, živočíšne uhlie, obväz, hansaplast,                                              9,44 euro 
 

 
 
 

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učeb.pomôcky                                                                 17 388,91 euro 

knihy do fondu –ZF41                                                                                                                968,27 euro 

knihy do fondu - ZF46                                                                                                             4 479,92 euro 

knihy do fondu - ZF 111(projekt financovaný z dotačného systému  MKSR)                       7 291,00 euro 

knihy do fondu - ZF 11H(knihy z dotácie Mesta Považská Bystrica)                                       600,00 euro 

 
časopisy, noviny ZF 46                                                                                                             4 049,72 euro 

 

 
 
 

633 010 Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46                                                     99,56 euro 

údržbár, upratovačka, 
 

 

633 016 Reprezentačné ZF 46                                                                                                     178,16 euro 

občerstvenia na akcie, kytice v rámci kultúrnych podujatí ,



26  

634  Dopravné                                                                                                                         2 364,16 euro 
 

634 001 Palivá, mazivá, oleje ZF 46                                                                                         639,00 euro 

PHL 2 ks áut 
 

 

634 002  Servis, údržba oprava  ZF 41                                                                                    498,17 euro 

výmena pneumatík 2 x 2 ks., čistenie, oprava  WV Caddy, 
 

 

634 002 Servis, údržba oprava  ZF 46                                                                                      617,13 euro 

oprava  WV Caddy, nákup pneumatík, akumulátor, autonabíjačka 
 

 
 

634 003 Poistné ZF 41                                                                                                               309,86 euro 

Poistenie služobného motor. vozidla 
 

 

634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov  ZF 46                                             250,00 euro 
 

634 005  Diaľničné známky  ZF 46                                                                                            50,00 euro 
 

635 Rutinná a štandardná údržba                                                                                            999,03 euro 
 

635 004 Rutin. a štand. údrž. prev. strojov,  prístr., zar.ZF 41                                               74,00 euro 

pravidelný servis kopírovacieho stroja 
 

 
 

635 005 Rutin. a štand. údrž. špeciálnych strojov,  prístr., zar.  ZF 41                                625,03 euro 

Oprava zabezpečovacej techniky 
 

 

635 008 Rutin. a štand. údržba kníh, učeb. pomôcok  ZF 41                                                  50,00 euro 

oprava poškodených väzieb kníh 
 

 

635 009 Údržba softvéru ZF 41                                                                                                 250,00 euro 

údržba knižničného systému Clavius 
 

 

636 Nájomné za nájom                                                                                                           2 033,72 euro 
 

636001 budov, objektov a ich častí     ZF 41                                                                         1 979,72 euro 

Z toho: 

Pobočka Rozkvet: 

Nájomné   31,53 € x 12 mes.                                                                                                       378,36 euro 

Pobočka SNP: 

Nájomné 400,34 € x 4 mes.                                                                                                       1 601,36 euro 
 

 

636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ZF 46                                                            54,00 euro 

Nájomné poštového priečinka
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637 Služby                                                                                                                                19 725,79 euro 
 

637001 Školenia, kurzy, semináre  ZF 46                                                                                   482,00 euro 

Účasť na seminároch a školeniach ktorá bola nevyhnutná vzhľadom na prebiehajúce legislatívne zmeny 

v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, registratúry, verejného obstarávania. 

 
637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 46                                                                                              388,91 euro 

Materiál na kultúrno-výchovnú činnosť – súťaže Najlepší čitateľ, Koyšove Ladce, Tatarkov Plevník, rôzne 

menšie súťaže v rámci akcií KVČ. Materiál predstavuje: materiál spotrebovaný pri súťažiach, hrebene, knihy 

na odmeny pre súťažiacich a vecné odmeny, USB kľúče, hodvábne šatky. 
 

637 004 Všeobecné služby                                                                                                         3 702,34 euro 

Z toho: 

revízie ZF41                                                                                                                                2 562,84 euro 

- elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné, 

- revízia BOZP 4 x ročne,  hasiace prístroje  1x, revízia plynovej kotolne, , revízia tlakových nádob, revízia 

komínov, revízia elektrického ručného náradia, zdravotná služba 4x ročne, revízia elektroinštalácie, 
 

 
ostatné služby ZF 41                                                                                                                     750,00 euro 

komplexné  zabezpečenie  slávnostného  koncertu  “Hodina  básnictva“  pri  príležitosti  90.  Výročia  vzniku 

Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

 
ostatné služby ZF 111                                                                                                                    152,00 euro 

tlač a väzba  zborníka v rámci projektu „Nadčasový Ľudovít Štúr“ financované z dotačného systému MKSR 
 

 

ostatné služby ZF 46                                                                                                                      389,50 euro 

MVS, viazanie periodík 
 

 

637 005 Špeciálne služby ZF 41                                                                                                   149,76 euro 

ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom 
 

 

637 006 Náhrady ZF 46                                                                                                                  15,00 euro 

úhrada povinnej lekárskej prehliadky 
 

 

637 012 Poplatky a odvody  ZF 46                                                                                              175,91 euro 

Poplatky banke , členské poplatky (IAML, SSK, SAK) 
 

 

637 014 Stravné   ZF 41                                                                                                             9 170,98 euro 

(1,82 € /prísp. organizácia na stravný lístok) 
 

 

637 16 Prídel do sociálneho fondu  ZF 41                                                                                2 159,91 euro 

1,25% z objemu tarifných platov 
 

 

637 027 Odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 41                                                      1 031,00 euro 

Dohody  o   vykonaní   práce   zahŕňajú  honoráre   účinkujúcich   v rámci   kultúrnych   podujatí,   pomocné 

knihovnícke práce
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637 027 Odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 111                                                      741,00 euro 

Dohody o  vykonaní  práce zahŕňajú honoráre  účinkujúcich  v rámci  projektu „Nadčasový  Ľudovít  Štúr“ 

financované z dotačného systému MKSR. 
 

637 23 Kolkové známky ZF 46                                                                                                      3,00 euro 
 

637 031 Pokuty a penále ZF 46                                                                                                     3,00 euro 
 

637 035 Dane ZF 41                                                                                                                 1 143,58 euro 

Miestny poplatok za kom. odpad, Daň z nehnuteľností, RTVS 
 

637 036 Reprezentačné výdavky ZF 41                                                                                   407,40 euro 

Strava na kultúrne podujatie „Múzy nás spájajú“ zabezpečená reštauračným zariadením 
 

642 transfery jednotlivcom                                                                                               5 476,65 euro 

642 013 Transfery na odchodné ZF 41                                                                            3 105,00 euro 

642015 Transfery na nemocenské dávky ZF 41                                                             2 371,65 euro 

( PN) 

Bežné výdavky ZF 41                                                                                                      313 052,62 euro 

Bežné výdavky ZF46                                                                                                         18 499,42 euro 

Bežné výdavky ZF 11H/dotácia mesto PB                                                                           600,00 euro 

Bežné výdavky ZF 111/dotácia MKSR                                                                              9 894,00 euro 

 

Bežné výdavky  s p o l u :                                                                                   342 046,04 euro 
 
 

b) Kapitálové výdavky: 
 

 
 

713 005 Prevádzkové stroje, prístroje , zariadenia, technika a náradie ZF 111    7 744,00 euro RFID  

brány na ochranu knižničného fondu vrátane príslušenstva  (obstarané v rámci projektu financovaného z 

dotačného systému MKSR „Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie služieb pre používateľov 

knižnice“). 

Spoluúčasť ZF 41                                                                                                         1 146,00 euro 
 

Kapitálové výdavky spolu                                                                                  8 890,00 euro 
 

Príjmy       –     výdavky      =       zostatok 
 
352 240,43 – 350 936,04       =      1 304,39  eur( z toho 33,95 € zostatok v pokladni + 1 270,44 € 

zostatok na účte)
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3.   Náklady, výnosy: 
 
 
 

Vecné plnenie rozpočtu: 
 

 
 

Účet         účel                                                   použité prostriedky          rozpočet       % plnenia 

501               Spotreba materiálu                                      26 268,08                 26 270,00          99,99 

502             Spotreba energie                                           11 522,58                 11 427,00         100,84 

511              Opravy a údržba                                           1 811,85                    1 812,00          99,99 

512               Cestovné                                                          445,57                        488,00          91,31 

513               Náklady na reprezentáciu                                581,46                       582,00          99,91 

518              Ostatné služby                                             11 732,89                  11 733,00         100,00 

521              Mzdové náklady + OON                           199 926,40                200 179,00          99,87 

524              Zákon. poistenie                                          69 907,81                  69 931,00          99,97 

525              Ostatné soc. poistenie-DDS                          1 305,40                    1 319,00          98,96 

527              Zákonné sociálne náklady                           16 927,24                  17 036,00         99,36 

532              Daň z nehnuteľností                                         327,50                        328,00         99,85 

538              Ost. nepriame dane a poplatky                         596,12                       596,00        100,02 

548              Ost. náklady –členské prísp.                            147,00                       150,00          98,00 

551              Odpisy                                                          2 946,21                     3 855,00         76,43 

553                Rezervy                                                            32,70                     6 580,00            0,50 

568              Ostatné finančné náklady NPS                        332,06                       411,00          80,79 

5                 N á k l a d y   s p o l u :                              344 810,87                  352 697,00        97,76 
 
 
 
 
 

 
Účet                           účel                            prijaté prostriedky      rozpočet             % plnenia 

602                 Tržby z predaja  služieb                            16 859,69         17 083,00                  98,69 

648                 Ostatné výnosy/dobropisy                          1 637,49            1 605,00               102,02 

653                  Zúčtovanie ostatných rezerv                         171,40            6 580,00                   2,61 

691                 Výnosy z bež.transferov ob.al.VÚC       313 052,62        313 080,00                 99,99 

692                 Výnosy z kap.transferov ob.al.VÚC         2 139,18              3 000,00                 71,31 

693                 Výnosy z bež.transferov ŠR,ob.al.mesta  10 494,00            10 494,00              100,00 

694                 Výnosy z kap.transferov ŠR                          807,03                855,00                94,39 

6                     V ý n o s y  s p o l u :                             345 161,41       352 697,00                97,86 
 

 
 

N á k l a d y                                                                                                  - 344  810,87 

 
V ý n o s y                                                                                                      + 345 161,41 

 
Hospodársky výsledok                                                                                 +        350,54
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4.  Majetok: 
 

 
 

počiatočný stav                nákup                                         vyradenie                      stav k 31.12.2015 

Dlhodobý majetok 

272 923,79                       8 890,00                                     3 882,79                              277 931,00 

Účet 042 

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

Spolu 

303 291,02                       8 890,00                                     3 882,79                              308 298,23 
 

 
 
 
 

Drobný hmotný a nehmotný majetok 
 

počiatočný stav                             prírastky                  vyradenie                             stav k 31.12.2015 

DHM 

66 644,36                                       359,00                  4 587,15                                            62 416,21 

DNM 

1,00                                                   0,00                         0,00                                                      1,00 

Najaté HIM a DHM 

0,00                                             1967,14                         0,00                                                1967,14 

Spolu 

66 645,36                                      2 326,14                  4 587,15                                          64 384,35 
 

 
 
 

Majetok v OTE 
 

 

počiatočný stav                             nákup                  vyradenie                               stav k 31.12.2015 

19 735,65                                     54,62                   493,94                                                  19 296,33 
 
 

Materiál na sklade- k 31.12.2015 evidujeme: 
 

Kancelársky materiál                                                                                                                   132,22 

Všeobecný materiál                                                                                                                    276,30 

Benzín                                                                                                                                           55,95 

Nafta                                                                                                                                             38,75 

Spolu                                                                                                                                           503,22
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5.   Fondy, Pohľadávky, záväzky: 
 

 
 

Sociálny fond 

 
Počiatočný stav                 Tvorba                                Čerpanie                                      Konečný stav 

628,91                              2 169,95                                 2 290,90                                      507,96 

 
Pohľadávky a záväzky: 

Pohľadávky 
 
 
 
 

315         Ostatné pohľadávky                                                                                                       283,14 

Náklady budúcich období, z toho: 

381 01   predplatné časopisy, noviny na rok 2015                                                                      2 192,68 

381 02   nájomné                                                                                                                              31,53 

381 04  teplo                                                                                                                                    49,75 

381        náklady budúcich období spolu                                                                                    2 273,96 

Pohľadávky spolu                                                                                                                        2 557,10 
 
 

Záväzky 
 

321               Dodávatelia                                                                                                            1 312,52 

331               Zamestnanci                                                                                                        11 650,63 

336               Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia                                              7 631,06 

342               Ostatné priame dane na mzdy                                                                               1 100,15 

379               Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné)                                                             577,43 

384                Výnosy bud. Období – kapit. transfer                                                                11 113,38 

472                Sociálny fond                                                                                                         507,96 

Záväzky spolu                                                                                                                        33 893,13
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6.   Závery z rozborov hospodárenia: 
 

Považská  knižnica  v Považskej  Bystrici  má  k 31.12.2015  v rozpočte  upravené  finančné 

prostriedky na bežnú činnosť z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 313 080,00 euro, skutočne dosiahnuté 

príjmy  sú  z prostriedkov  zriaďovateľa    vo  výške  313 052,62  euro.  Kapitálové  príjmy  z prostriedkov 

zriaďovateľa spolu vo výške 1 146,00 euro boli poskytnuté na spoluúčasť a dofinancovanie   úspešných 

projektov financovaných z dotačného systému MK SR.  Vlastné príjmy     boli k 31.12.2015 dosiahnuté vo 

výške 19 803,81 euro. 
 

Z grantového systému MKSR na základe schváleného projektu (ZF 111) sme prijali a použili 

kapitálové   prostriedky   na   akciu   „Automatizácia   knižničných   procesov   a skvalitnenie   služieb   pre 

požívateľov knižnice/ochrana knižničného fondu RFID systémom“- detekčná brána   vo výške   7 744,00 

euro, spoluúčasť ku projektu sme financovali z prostriedkov zriaďovateľa vo výške  1 146,00 euro. 
 

Z grantového systému MK SR sme získali prostriedky na bežné výdavky na akcie: 
 

1)  „Automatizácia     knižničných     procesov     a skvalitnenie     služieb     pre     požívateľov 

knižnice/ochrana   knižničného   fondu   RFID   systémom“,   ide   o materiálové   náklady 

nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu (v tom - RFID čipy 10 000,00 ks) vo výške 

1710,00    euro.    Spolufinancovanie    a dofinancovanie    projektu    bolo    z prostriedkov 

zriaďovateľa spolu  vo výške 2 520,00 euro. 

2)  “Nadčasový  Ľudovít  Štúr“/podpora  kultúrneho  podujatia  ,  ide  dotáciu  na   honoráre 

(odmeny  a osobné  náklady),  polygrafické  náklady  súvisiace  s výrobou  periodických 

a neperiodických publikácií vo výške 893,00 euro. 

3)  „Akvizícia knižničného fondu“, dotácia na nákup knižničného fondu vo výške 7 000,00 

euro. 

4)  Za  vyzbierané  kultúrne  poukazy  sme  z grantového  systému  MKSR  získali  finančné 

prostriedky vo výške 291,00 euro.   Dotáciu sme použili na nákup kníh do knižničného 

fondu. 
Vyššie uvedené akcie  finančne podporené z dotačného systému MK SR boli realizované v 2. polroku 2015. 

 
Z dotačného programu Mesta Považská Bystrica naša organizácia získala prostriedky na doplňovanie 

a akvizíciu knižničného fondu  vo výške 600,00 euro. 
 

V oblasti  opravy  a údržby  sme  časť  prostriedkov     použili  na  nevyhnutnú  opravu  elektronického 

zabezpečovacieho systému, v rámci údržby áut – výmenu pneumatík vrátane servisu kolies, opravu auta 

WV Caddy. 
 

V  roku 2015 sme nakúpili  drobný hmotný majetok – čítačku čiarového kódu, tlačiareň. Majetok OTE- 4 

kusy rýchlo varné kanvice, predlžovací kábel. 
 

Považská knižnica v roku 2015 oslávila 90 výročie vzniku. Ku tejto príležitosti organizovala počas celého 

roka  niekoľko  akcií,  z nich  najvýznamnejšia  bol  slávnostný  koncert  „Hodina  básnictva“,  financovaný 

z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 750,00 euro. 
 

Hospodársky výsledok  k 31.12.2015 predstavuje  zisk vo výške  350,54 euro. 
 

V roku 2015 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. 

V Považskej Bystrici dňa 08.02.2016 
 

 

Mgr. Ivana Knappová 

riaditeľka PK v PB



 

Vypracovala: Ing. Zábojníková 
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