
        POVAŽSKÁ KNIŽNICA V POVAŽSKEJ BYSTRICI 
 

Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie 

 

činnosti a kultúrnych aktivít Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2018 

 

 

 

 



 

1 

 

I. ÚVOD 

 

     Považská knižnica v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Trenčín, sa 

významnou mierou spolupodieľa na rozvoji poznania, kultúry a vzdelávania obyvateľov regiónu a 

Slovenska. Napĺňa dôležitý atribút modernej znalostnej spoločnosti. Systematicky zhromažďuje, 

uchováva, spracováva, sprístupňuje informácie šírené na rôznych druhoch nosičov. Zabezpečuje 

všeobecný prístup občanov ku kultúre, k poznatkom a informáciám v tlačenej i digitálnej forme a 

vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie občanov. Podporuje individuálne, formálne i 

neformálne vzdelávanie pre všetky vekové kategórie používateľov. Podieľa sa na vytváraní a 

posilňovaní čitateľských návykov u detí a mládeže, rozvíja čitateľskú, mediálnu a informačnú 

gramotnosť v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, 

schválenou vládou Slovenskej republiky zo dňa 3. 12. 2014. Konkrétna Stratégia je v poradí tretím 

dokumentom, ktorý sa venuje strategickým otázkam knihovníctva. 

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. 

apríla 2002. Zastupiteľstvom TSK Uznesením č. 274/2007 zo dňa 27. 6. 2007 bol 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. 

Hlavné úlohy Považskej knižnice v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2017 vyplývali  z 

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

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

zákonov a ďalších platných legislatívnych noriem vydaných zriaďovateľom. 

Považská knižnica s dvoma pobočkami na sídliskách Mesta Pov.Bystrica, plní funkciu mestskej 

knižnice pre mesto Považská Bystrica a regionálnej knižnice pre okresy Púchov, Považská Bystrica 

a Ilava. Kontinuálne zabezpečuje komplexné knižnično-informačné služby, na úseku kultúrnej, 

vzdelávacej, metodickej, regionálnej, bibliografickej a edičnej činnosti. Adekvátnym prístupom 

k informáciám poskytuje používateľom  všetkých  vekových, sociálnych a  profesijných skupín, 

vzdelávacie, poradenské a metodické služby. Považská knižnica pravidelne každoročne spracúva 

štatisticko-analytické vykazovanie o činnosti v zmysle zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov, prostredníctvom výkazov KULT 10-01 (MK SR) a poskytuje 

metodickú pomoc obecným knižniciam.  

K základným službám knižnice radíme: získanie dokumentu z fondu knižnice pre štúdium doma -

služby výpožičné (absenčné). Ďalej  získanie dokumentu z fondu knižnice pre štúdium v študovni a 

čitárni - služby výpožičné  (prezenčné) a získanie kópie časti dokumentu, ktorý je vo fonde knižnice 

- služby reprografické. Výpožičná lehota kníh požičaných mimo knižnicu t.j. absenčne je 30 dní. 

Registrovaný čitateľ má možnosť vypožičať si naraz maximálne 15 knižničných jednotiek a 15 

časopisov. Vyčlenenú literatúru ako napr. doplnkové čítanie knižnica vypožičiava  na skrátenú 

výpožičnú dobu 14 dní. Výpožičky kníh sú bezplatné. V prípade, že používateľ má záujem o knihu 

alebo inú knižničnú jednotku, ktorá je aktuálne požičaná, môže požiadať o jej rezervovanie. O 

návrate vypožičanej knižničnej jednotky Považská knižnica vyrozumieva používateľa e-mailom, 

telefonicky, písomne. V prípade, že knižná jednotka, o ktorú má používateľ záujem nie je súčasťou 

knižného fondu PK, má čitateľ možnosť využiť  medziknižničnú výpožičnú službu /MVS/, prípadne 
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medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu /MMVS/. Knižnica požadovanú knižnú jednotku 

zabezpečí na základe písomnej objednávky. Služba MVS, MMCS, rezervácia dokumentu je 

spoplatnená podľa platného cenníka. 

Neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou činnosti knižnice je príprava čitateľa na využívanie 

knižničných fondov a služieb. Ku tomuto účelu organizuje rôznorodé vzdelávacie podujatia ako 

napr. informačná výchova žiakov základných a stredných škôl, besedy o knihách a ich tvorcoch, 

súťaže, tvorivé dielne a iné kombinované podujatia, ktorých primárnym cieľom je vzbudiť záujem o 

čítanie kníh. V súlade s plánom činnosti na rok 2017 sme v PK pripravili a  realizovali kultúrno-

spoločenské a vzdelávacie aktivity mestského i regionálneho charakteru. Pri organizovaní kultúrno-

výchovnej činnosti sme sa zamerali na popularizáciu osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana, pri 

príležitosti vyhlásenia Roku Jozefa M. Hurbana - 200. výročie narodenia. Kultúrno-vzdelávacie 

pásmo, s prednášajúcou Dr. Ľubicou Juríčkovou, s folklórnym vystúpením študentov a pedagóga 

Gymnázia v Považskej Bystrici, bolo určené širokému záberu poslucháčov základných a stredných 

škôl. Aktívne sme spolupracovali s Mestom Považská Bystrica, Vlastivedným múzeom v Považskej 

Bystrici, Považským osvetovým strediskom, Slavistickým ústavom SAV, základnými, strednými 

školami na území mesta, Gymnáziom Považská Bystrica a Základnou školou v Beluši etc. 
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II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

Riadenie knižnice 

Riadiaca činnosť bola v roku 2017 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 

➢ Nariadeniami a smernicami 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 

➢ Zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

➢ schváleným Organizačným poriadkom  - platným od 1.10.2015 

➢ schválenou Organizačnou štruktúrou – platnou od 1.10.2015 

➢ každodenným osobným kontaktom riaditeľky so zamestnancami knižnice 

➢ internými písomnými nariadeniami 

➢ poradami vedenia a všetkých zamestnancov   

 

Zameraná bola na :  

➢ PK mala na rok 2017 schválený rozpočet k 1.1.2017 rozpisom rozpočtu č.69/812/1/2017 

➢ v priebehu roka 2017 bolo schválených 5 zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami zo 

stany zriaďovateľa, čerpanie rozpočtu bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu na 

rok 2017 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 

 

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 2017 neevidovali žiadne sťažnosti. Podnety 

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

Pri plnení hlavných ukazovateľov činnosti (výpožičky, registrovaní používatelia, návštevníci) sme 

dbali na profiláciu používateľov služieb knižnice, pri doplňovaní novej odbornej literatúry, 

zohľadňovaním priemyselného a sociálneho rozvoja regiónu, potrieb študujúcej mládeže, 

študujúcich popri zamestnaní, absolventov rekvalifikácií a seniorov v univerzitách tretieho veku. Pri 

získavaní nových používateľov bolo našim úsilím motivovanie záujmu o služby knižnice u 

všetkých vekových kategórií aj realizáciou rôzneho spektra foriem kolektívnych podujatí, vrátane 

vzdelávacích a odborných prednášok, seminárov. Dôraz sme kládli na prácu s deťmi 

predškolského, školského veku, prebúdzaním prirodzených potrieb čítať knihy. Táto činnosť má 

priaznivý účinok k návyku jedincov priebežne vyhľadávať knižnicu s následným efektom 

získavania dobrých vedomostných výsledkov. 

Všetky pracoviská pokračovali v ochrane knižného fondu lepením ochranných čipov, kódov 

a obaľovaním kníh do ochrannej fólie. Plynulosť výpožičných služieb, efektívnosť, presnosť 

a pružnosť služieb nám v oddelení odbornej literatúry napomáha zabezpečovať RFID technológia. 

V tejto súvislosti je nevyhnutné opäť pripomenúť naliehavosť odčlenenia KIS Clavius-u Považskej 

knižnice zabezpečením samostatného serveru, ktorý sa musí nachádzať v lokálnej sieti Považskej 

knižnice, alebo Upgrade operačného systému Windows server 2003 na novšiu verziu. Systém KIS 

Clavius je prevádzkovaný na serveroch TSK, kam sa pripájame prostredníctvom RDP klienta. 

Technické problémy by vyriešil prechod na nový knižničný systém Tritius. 

V rámci edičnej činnosti, jednotlivé pracoviská knižnice v priebehu roka, vydali rôzne informačné, 

bibliografické letáky. Považská knižnica v tomto roku začala vydávať elektronický informačný 

časopis – občasník pod názvom KNIHÁRIK. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia PK PB 

priebežne uverejňuje v Pláne podujatí na jednotlivé mesiace na web stránke PK. Informácie 

o podujatiach PK určených pre širokú verejnosť poskytujeme k zverejneniu na weboch Mesta 

Považská Bystrica, Infolibe, sociálnych sieťach,  ako i v printových a obrazových médiách a tiež 

tieto podklady zasiela k zverejneniu svojmu zriaďovateľovi TSK Trenčín. 

Pre rok 2017 boli spracované dva projekty na nákup knižného fondu. Knižnica požiadala o dotáciu 

Fond na podporu umenia a MsÚ Považská Bystrica. Oba projekty boli úspešné. 

Projekt  FPU: 

„Akvizícia knižničného fondu 2017“, číslo žiadosti: 17-513-02570,  žiadali sme 14.250,00 €;  

pridelených bolo 6. 000,00 €. Naša povinná spoluúčasť bola 5 % (316,00 €). 

Projekt MsÚ Pov. Bystrica: 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“, žiadali sme 1.500,00 €. Získali sme 800,00 € so 

spoluúčasťou 800,00 € (na dotácie z MsÚ je povinná 50% spoluúčasť). 

Projekt SAK 

Ďalším, v poradí tretím úspešným projektom v roku 2017 PK získala financie na nákup vecných 

darov pre ocenených 13. ročníka  regionálnej literárnej súťaže v literárnej tvorivosti o cenu Jozefa 

Miloslava Hurbana zo SAK „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ vo výške 180 €. 
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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, ale 

poskytli sme aj napr. duplicitné knihy z fondu PK a darov  pre obecné knižnice 

➢ poskytovali sme odbornú pomoc pri automatizácii knižníc s profesionálnymi zamestnancami 

a pri riešení aktuálnych problémov v činnosti verejných knižníc a postupnej automatizácií 

obecných knižníc 
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III. HLAVNÉ UKAZOVATELE  ČINNOSTI 

Získavanie,  spracovanie  a ochrana  knižničných  fondov 

Knižničný fond  k   31. 12. 2017  predstavuje  83 649   (čo je o 346  knižničných jednotiek viac ako 

bolo v r. 2016  k tomuto dátumu).  Rozdelenie  knižničného  fondu  predstavuje  náučná literatúra 

v počte  24 418 zv. (29,19%),  ďalej je to krásna literatúra  v počte  43 137 zv. (51,57%),  náučná 

literatúra  pre deti a mládež 3 880 zv. (4,64 %),  krásna literatúra pre deti a mládež 12 214 zv. 

(14,60%).  V KF sú zarátané aj špeciálne dokumenty (AV médiá, El. zdroje, hudobniny),  ktoré 

tvoria   4 093 ks. 

Rozdelenie špeciálnych dokumentov: náučná  literatúra 2 782 ks, krásna   literatúra 640 ks, náučná 

pre deti a ml. 37 ks, krásna  pre deti a ml.634 ks, spolu 4 093 ks. 

Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2017 predstavuje  3 501 zv.  knižničných jednotiek 

(z toho 39 zv. sú špeciálne dokumenty) s celkovým nákladom  22.464,05 €. Oproti  roku  2016 je 

teda prírastok o 528 zv. vyšší.   

Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK  bolo zakúpených  1 812 zv. v hodnote 15. 377,05 € 

 

Knižničné  jednotky získané do PK  za rok 2017: 

Nákup : vlastné príjmy    193 zv. za sumu   1.825,90 € 

TSK 1 440 zv. za sumu 12.243,22 € 

spoluúčasť k dot. MsÚ PB 115 zv. za sumu 801,43 € 

spoluúčasť k dot. FPU 64 zv. za sumu 506,50 € 

Spolu: 1 812 zv. za sumu 15.377,05 € 

 

Nákup: príspevky   

dotácie MsÚ PB                                        102 zv. za sumu 800,00 € 

dotácie FPU (+KP) 722 zv. za sumu 6.287,00 € 

spolu 824 zv. za sumu 7.087,00 € 

 

Nákup spolu 2 636 zv. 22.464,05 € 

 

Bezplatne získané dokumenty:                                                                                           

dar od čitateľov                                          817 zv. v hodnote 6.557,31 €  

náhrada za stratené knihy                              48 zv. v hodnote    473,64 € 

spolu 865 zv. v hodnote 7.030,95 € 
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Rozdelenie získaných knižničných  jednotiek: 

• náučná  literatúra                                1 196  zv. 

• krásna  literatúra                                 1 386 zv. 

• náučná  pre deti a ml.                            126  zv. 

• krásna   pre  deti a ml.                           754  zv. 

• špeciálne  dokumenty(AV,EZ,Hu,Hry)  39  zv. 

spolu:                                                    3 501  zv. 

 

V novembri sme sa zúčastnili knižného veľtrhu „Bibliotéka“ v Bratislave.  Aj tento 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). 

Bolo kúpených 124 zv. v hodnote 989,49 €. 

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 použijú 

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, čo sa nám  aj darí.     

Úbytky z aktívneho knižného fondu v roku 2017 predstavujú literatúru poškodenú, zastaranú, 

duplicitnú a stratenú.  Spolu bolo vyradených 3 155 zv. knižničných jednotiek v celkovej hodnote   

6 .775,01 €.           

Rozdelenie vyradenej literatúry:          

náučná  literatúra                         556 zv.  

krásna literatúry                        1 617 zv. 

náučná lit. pre deti a ml.              139 zv. 

krásna lit. pre deti a ml.              843 zv. 

spolu:                                       3 155 zv. 
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Pre rok 2017 boli spracované 2 projekty  na nákup knižného fondu. Knižnica požiadala o dotáciu 

Fond na podporu umenia a MsÚ Považská Bystrica. Oba projekty boli úspešné. 

Projekt  FPU: 

„Akvizícia knižničného fondu 2017“, číslo žiadosti: 17-513-02570,  žiadali sme 14.250,00 €;  

pridelených bolo 6.000,00 €. Naša povinná spoluúčasť bola 5 % (316,00 €). 

Projekt MsÚ Pov. Bystrica: 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“ , žiadali sme 1.500,00 €. Získali sme 800,00 € so 

spoluúčasťou 800,00 € (na dotácie z MsÚ je povinná 50% spoluúčasť). 

(Konečné spolufinacovanie PK bolo 506,50 € pri projekte podanom na FPU a 801,43 € 

pri projektu podanom na MsÚ PB). 

Vyúčtovanie projektu MsÚ bolo odovzdané na MsÚ PB v novembri 2017 a vyúčtovanie projektu 

FPU bude odoslané podľa pokynov v zmluve na FPU v priebehu roka 2018. Aj v roku 2017 

pokračovala práca akvizičnej komisie. Pracovisko akvizície naďalej poskytuje metodickú pomoc pri 

spracovávaní kníh knižniciam v okresoch Ilava, Púchov a Považská Bystrica. 

Knižničné  jednotky sme získavali od distribútorov a predajcov kníh v zmysle Zákona č.343/2015 

Z. z. -Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  so zľavou 

od  10 do 40 %.  

Ochrana fondov je proti poškodeniu zabezpečená balením kníh do fólie, ďalej sú  knižničné 

jednotky očipované proti odcudzeniu. Pri spracovávaní  knižničných jednotiek je využívaný 

automatizovaný knižnično–informačný systém CLAVIUS (evidencia),  katalogizácia (spracovanie) 

a revízia. Riadime sme sa vyhláškou MK SR o evidencii, vyraďovaní a revízii KF. 

 

Knižnično-informačné služby 

Považská knižnica v Považskej Bystrici pokračovala vo svojej hlavnej činnosti zabezpečovaním 

knižnično-informačných služieb. Našou prioritou je pružné, kvalitné  poskytovanie knižnično-

informačných služieb, vrátane konzultačných, bibliografických, rešeršných ap. služieb čitateľom, 

používateľom knižnice a  potenciálnym záujemcom celej society. V rámci reálnych možností sme 

vytvárali čitateľom a návštevníkom priestor pre štúdium a  trávenie voľného času v knižnici. Zvlášť 

sme venovali pozornosť novo zaregistrovaným čitateľom individuálnym prístupom. Prácu 

s čitateľom rozširujeme aj elektronickou formou /internetová web. stránka knižnice, sociálne siete 

a portály organizácií, s ktorými spolupracujeme/. Záujemcovia tak majú dostupný širší zdroj 

informácií o poskytovaných službách a aktivitách knižnice. V priebehu roka 2017 jednotlivé 

oddelenia  služieb PK, vrátane pobočiek, pripravili 141 aktuálnych násteniek a výstaviek. 

Premiérovo sme vo vstupných priestoroch PK pripravili 3 výstavy veľkoplošných fotografií pod 

názvom: Poems (M.Záhornacký); Považská Bystrica na starých fotografiách (M.Belás); Mama (P. 

Kvaššayová). 

Knižné jednotky, nenachádzajúce sa vo fonde PK, zabezpečujeme čitateľom prostredníctvom 

medziknižničnej výpožičnej služby, prípadne, medzinárodnej výpožičnej služby. /MVS; MMVS/. 
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Za sledované obdobie PK v PB  celkom vybavila 290 MVS. Z toho MVS iným knižniciam: 5; MVS 

z iných knižníc: 285 a 686 pozitívne vybavených rezervácií kj. 

Cieľavedomou pracovnou činnosťou zamestnancov PK sa permanentne usilujeme prispievať k 

rozvoju čitateľskej, informačnej, digitálnej gramotnosti, zvyšujeme povedomie o poskytovaných 

službách v spolupráci so všetkými stupňami škôl. V priebehu roka 2017 sme zorganizovali početné 

informačné výchovy, exkurzie, literárne hodiny, zážitkové čítania, dramatizácie a vzdelávacie 

aktivity pre deti materských a základných škôl, podľa dohovoru s pedagógmi. Venovali sme sa 

stredoškolskej mládeži osvedčenou formou atraktívnych literárnych hodín, v ktorých sme 

približovali študentom autorov krásnej literatúry a ich diela, pamätihodnosti regiónu a ďalšie 

zaujímavosti. 

Pobočky Považskej knižnice v Považskej Bystrici na sídliskách SNP a Rozkvet: 

V nájomných priestoroch na sídliskách má PK umiestnené dve pobočky. V prvom rade sú 

k dispozícii používateľom sídlisk a priľahlých obcí, vrátane detských používateľov. Obe pobočky  

na sídlisku SNP a Rozkvet, v priebehu roka 2017 pripravili rôznorodé podujatia pre všetky vekové 

kategórie vrátane znevýhodnených používateľov.   

Sídlisko SNP je vzdialené od centra mesta a služby pobočky PK využívajú najmä školy a ostatná 

verejnosť aj z priľahlých obcí. Pobočka knižnice na sídlisku SNP dlhodobo spolupracuje so 

Spojenou školou internátnou, ktorá sa skladá sa z 3 zložiek: Špeciálna základná škola, (pod ktorú 

patrí aj novootvorená špeciálna materská škola), Autistická škola a Praktická škola. Na základe 

požiadaviek pedagógov a vychovávateliek knižnica spolupracovala so ŠZŠ - znevýhodnenými 

deťmi navštevujúcimi prípravný ročník a so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré sú 

v internátnej starostlivosti. Na pobočke SNP máme umiestnený aj pasívny fond audiovizuálnych 

dokumentov. Pobočka PK je jediným kultúrnym zariadením na sídlisku SNP. V závere roka 2016 

došlo ku presťahovaniu pobočky na sídlisku SNP do nových školských priestorov na sídlisku SNP v 

budove VI. ZŠ. Zmena priestorov pobočky sa priaznivo odráža v jednotlivých štatistických 

ukazovateľoch pobočky PK v činnosti za rok 2017. 

Druhá pobočka PK je umiestnená v pivničných priestoroch na sídlisku Rozkvet, slúži ako jediné 

kultúrne zariadenie sídliska. Pre nevyhovujúce priestory tejto pobočky nie je možné naplno rozvíjať 

spoluprácu so základnou a materskou školou.  

 

Používatelia  

Považská knižnica v roku 2017 zaregistrovala 2 970 aktívnych  používateľov, z toho detí do 15 

rokov1 194. Považská knižnica a jej dve pobočky poskytli svoje služby celkom 65 378 

návštevníkom. Počet návštevníkov na podujatiach, organizovaných PK, bol 9 501. Služby internetu 

v priebehu roka 2017 využilo 457 používateľov. Prostredníctvom služby Bibliobox čitatelia vrátili 

v roku 2017 spolu 1 344 zväzkov kníh. Používatelia služieb mali v roku 2017 k dispozícii 120 

titulov periodík a 135 exemplárov, z toho 13 inojazyčných. 
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Výpožičky  

Považská knižnica v roku 2017 zrealizovala 242 282 absenčných a prezenčných výpožičiek. 

Výpožičky absenčné spolu 176 804, výpožičky prezenčné spolu 65 478, periodiká 82 361, ostatné 

dokumenty, špeciálne dokumenty 736. Považská knižnica vypožičala 47 866 odbornej literatúry pre 

dospelých, krásne literatúry pre dospelých 68 415, odbornej literatúry pre deti 8 636 a krásnej 

literatúry pre deti 34 268. 

Považská knižnica v priebehu roka 2017 sprostredkovala čitateľom MVS z iných knižníc 285  a 5 

MVS  iný knižniciam, t.j. spolu 290 medziknižničných výpožičných služieb. Vypracovali sme,  na 

požiadanie, celkom 49 rešerší. 

 

Edičná činnosť 

V roku 2017 Považská knižnica začala vydávať informačný časopis – občasník pod názvom 

KNIHÁRIK. Knihárik má za úlohu nie len informovať o novinkách z knižnice, ale aj priblížiť 

činnosť, aktivity PK, predstaviť tvorbu regionálnych autorov, dať priestor zaujímavým článkom a 

všetkému čo sa udeje za múrmi knižnice či mimo nich. 

Považská knižnica v roku 2017vydala 2 čísla v printovej i elektronickej forme nového knižničného 

časopisu – občasníka pod názvom KNIHÁRIK (č.1; č.2/2017) Kalendárium 2018 a Zborník 

ocenených prác XIII. ročníka regionálnej súťaže v literárnej tvorivosti. V roku 2017 bola celková 

edičná činnosť PK vydaná v počte 57 materiálov z toho v tlačenej forme 53 titulov a 4 tituly 

v elektronickej  forme.  

 

 

Činnosť regionálnej bibliografie  

 

Regionálna bibliografia buduje regionálny fond – vyhľadávaním, zhromažďovaním, 

spracovávaním, uchovávaním a sprostredkovaním všetkých druhov dokumentov a informácií, 

vrátane špeciálnych tlačí a elektronických zdrojov regionálneho charakteru za okresy Považská 

Bystrica, Púchov a Ilava.  

Budovanie databáz: 

 

- od marca 2010budujeme elektronickú článkovú regionálnu databázu v KIS Clavius,  

- budujeme kartotéku regionálnych osobností v lístkovej forme  

- od r. 2013 budujeme databázu regionálnych osobností a udalostí pod názvom Regio 

v elektronickej forme . Túto prácu vykonávame pribežne. 

- od r. 2015 budujeme databázu špeciálnych dokumentov 

 

Excerpcia seriálov: 

 Excerpovali sme celkom všetky celoslovenské periodiká, ktoré knižnica odoberá; z toho 17 

regionálnych periodík. 

Počty záznamov:  

 

V roku 2017 sme do článkovej regionálnej databázy vložili 1 810 bibliografických záznamov, 

k 31.12.2017  regionálna databáza obsahovala 40 210 bibliografických záznamov. Do regionálnej 
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databázy Regio sme vložili 11 záznamov, celkovo obsahuje 1 171 záznamov regionálnych 

autorít. V reg. databáze špeciálnych dokumentov sme zapísali 783 záznamov, celkovo sa v  tejto 

databáze nachádza 1 102 bibl. záznamov (je budovaná od r. 2015). Všetky tri databázy sa 

priebežne dopĺňajú. Prírastky bg. záznamov za rok 2017 je celkom 2 604. 

 

Informačná činnosť:  

 

Záujemcovia o informácie a rešerše sú predovšetkým vysokoškoláci, stredoškoláci, zostavovatelia 

monografií miest a obcí, čitatelia v staršom veku, zaujímajúci sa o históriu nášho mesta a regiónu. 

Počet používateľov za rok 2017 bolo 639, poskytli sme im 864 faktografických informácií.  

 

Uchovávanie periodík:  

 

- regionálne periodiká uchovávame vo viazanej forme podľa finančných možností, v roku 2017 

sme dali zviazať  My Obzor noviny stredného Považia r. 2016, Považskobystrické novinky r. 2016, 

Púchovské noviny r. 2016, všetko v sume 92 €. Nezviazané periodiká uchovávame v poradačoch. 

- fotokópie článkov z celoslovenských periodík archivujeme vo forme albumov podľa roku 

vydania a podľa názvu periodika v abecednom poradí 

            - od roku 1997 budujeme album článkov o Považskej knižnici 

- uchovávame práce zamestnancov knižnice – bibliografické letáky, informačné letáky, 

metodické materiály, bulletiny,  

- seminárne, ročníkové, bakalárske práce našich používateľov uchovávame 

v hrebeňových väzbách 

- uchovávame elektronické médiá – CD a DVD. 

 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia PK 

 

Považská knižnica v roku 2017 pripravila pre svojich používateľov a verejnosť 510 podujatí 

rôzneho žánru. Z toho napr. bolo 99 podujatí informatickej výchovy a 460 podujatí pre deti do 15 

rokov. V rámci KVČ PK venovala pozornosť aj znevýhodneným obyvateľom, celkovým počtom 

podujatí 28, na ktorých sa zúčastnilo 309 návštevníkov. Zdravotne ťažko postihnutým PK 

poskytovala bezplatne službu výmeny kníh v bezbariérovej bytovke ŤAPKA v Jelšovom. 

Považská knižnica disponuje bezbariérovým prístupom v prízemných priestoroch hlavnej budovy. 

V prízemnej časti pracovisko pre deti a mládež poskytuje nevidiacim a slabozrakým a inak 

zdravotne postihnutým výpožičné služby zvukových kníh absenčne vo formáte MP3. K dispozícii 

máme 100 titulov z diel našich aj svetových autorov. V ponuke máme aj časopisy v breillovom 

písme. Súbory zvukových kníh Považskej knižnici štvrťročne obmieňa Slovenská knižnica pre 

nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Nevidiaci a slabozrakí s preukazom ZŤP majú možnosť 

výpožičiek zvukových kníh bezplatne. 

 

Pracovisko beletrie v prízemnej časti budovy zorganizovalo v roku 2017 stretnutia s Občianskym 

združením VZOSTUP, ktoré združuje ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Považská knižnica 

handicapovaným účastníkom pripravila kultúrno-vzdelávací program spojený s tvorivými 

aktivitami zameranými na koncentráciu a zapájanie členov do kolektívu (Ako vzniká kniha, Veľká 

noc – pletenie korbáčov, Deň matiek, Folklór v minulosti a dnes). 
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Pobočka Považskej knižnice na sídlisku SNP pravidelne poskytuje svoje výpožičné služby, vrátane 

kultúrno-výchovnej činnosti, zdravotne ťažko postihnutým žiakom a študentom SŠI (Spojená škola 

internátna). 

 

Prierez podujatiami Považskej knižnice v Považskej Bystrici vrátane pobočiek: 

 

Informatické prípravy – rozprávanie o knižnici a jej službách  

Kto je Analfabeta Negramotná? - čítanie s porozumením z knižky Jána Uličianskeho  spojené s 

históriou povinnej školskej dochádzky 

Na stope poznania - vynález Johanna Gutenberga-História o vzniku kníhtlače a o počiatkoch vzniku 

univerzít na Slovensku  

Kremnickí permoníci – prezentácia o povestiach a čítanie ukážok z knihy Zuzany Boďovej 

Zima s Kvakom a Čľupom – čítanie s porozumením z knihy Arnolda Lobela 

Podivné príbehy siedmich morí – zážitkové čítanie z knihy Jána Uličianskeho v humorných 

príbehoch o moreplavcoch  

O sopke, ktorá nechcela odpočívať – čítanie s porozumením z knihy Daniela Heviera 

Vznik písma, papiera a knihy – prezentácia pre žiakov  

Kto vám to kreslí – prezentácia o slovenských ilustrátoroch pre žiakov  

Poems – vernisáž fotografií Michala Záhornackého (fotografia v spojení  s poéziou) 

Tvorivé  nápady  knižničnej sovičky Aničky pre šikovné a múdre detičky 

Kto je  Meduška a  ako včielky žijú v úli – beseda pre ZŠ 

Slávni bájkari a ich bájky – prezentácia pre ZŠ  

Vznik písma papiera a knihy – prezentácia pre nadaných žiakov ZŠ  

O GuľkoviBombuľkovi – ako sa narodil a ako sa stratil – čítanie s porozumením 

Veverička Veronka a jej liečebný pobyt  v Orieškových kúpeľoch – zážitkové čítanie pre žiakov ZŠ  

Ferdo Mravec a ako to vyzerá v mravenisku naozaj? beseda pre deti MŠ  

Alžbeta Báthory, prednáška spojená s prezentáciou riaditeľky Štátneho archívu v Žiline so sídlom 

v Bytči, pani PhDr. Jany Kurucárovejpre študentov Gymnázia v Pov.Bystrici 

Ako sa Julka nepripútala v autosedačke-čítanie s porozumením z knihy Bibiány Ondrejkovej  pre 

deti z MŠ  

Vyberieš si správne? –   literárny kvíz pre deti 

Dary reči 13.ročník – Cena Jozefa Miloslava Hurbana - vyhlásenie literárnej súťaže 

Už sa falang kráti, už sa nenavráti… – beseda o pripomenutí si tradícií, ktoré sa u nás viažu na toto 

obdobie 

Škola života Charlesa Dickensa – zážitkové čítanie – oboznamujeme sa so životom a tvorbou 

významného anglického spisovateľa  

Zima je tu – literárno-hudobné pásmo – výber známych básničiek, pesničiek, hádaniek a pranostík o 

zime 

Slávnostné zápisy druhákov do knižnice  

Keď marec prichádza – pásmo básničiek a hádaniek s jarnou tematikou pre deti MŠ 

Poď, zoznámim Ťa s peknou knižkou – odpoludnie plné čítania ukážok nových kníh pre deti  

Ako vzniká kniha – beseda pre občianske združenie Vzostup  

Drotárstvo – literárna hodina  

Pevnosť Narikala Gruzínsko v dobách antiky a raného kresťanstva - autorská beseda s 

CamilleLabas 
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Ako sa narodí knižka? – informatická výchova – vysvetlenie pojmov: spisovateľ=autor, maliar = 

ilustrátor, názov knihy, redaktor, kníhkupectvo, vydavateľstvo… pre deti SŠI  

Poznáš slovenské ľudové rozprávky? – literárny kvíz – podľa úryvku alebo obrázku spoznávame 

rôzne rozprávky od Pavla Dobšinského ku Dňu ľudovej rozprávky  

Marec, mesiac knižiek – informatická výchova – rozprávanie o rôznych detských knižkách podľa 

veku 

Nesmrteľné mayovky – literárne pásmo – život a dielo Karla Maya  

Rozprávka o tom ako sa strom z lesa premení na obrázkovú knižku – podujatia pre deti  MŠ  

J. M. Hurban – odborná prednáška s kultúrnym programom PhDr. Ľubice Juríčkovej pri príležitosti 

200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, jednej z najvýznamnejších osobností 

slovenských dejín 19. storočia 

Čítanie s porozumením – rozprávka o tom, ako dievčinka Julka papala len sladkosti a žiadne 

vitamíny-zážitkové čítanie pre deti MŠ  

Seminár o zahraničných štipendiách pre študentov SŠ, VŠ - SAIA, n. o.  

Kto vám to kreslí?- prezentácia o slovenských ilustrátoroch ZŠ  

Ako vznikla Bezvláska – pre deti MŠ Považské Podhradie 

Vznik písma papiera a knihy – prezentácia pre nadané deti ZŠ  

Noc s Andersenom – 12. ročník spiacej noci v knižnici pre deti zo ZŠ  

Uhádni a pospájaj - literárna súťaž 

Ako som začala – beseda s regionálnou autorkou Tamarou Pribišovou 

Rozprávka o tom ako sa strom z lesa premení na obrázkovú knižku – podujatie pre deti Literárno-

hudobno-filmový večer Anton Srholec – beseda s Alenou Čermákovou, režisérkou filmu 

o Antonovi Srholcovi, hudobný hosť podujatia – Ivan Čermák 

Ženy rodu Esterházyovcov zväzok I. – beseda s autorkou knihy Annou Jónásovou rod. 

Pobočíkovou 

Z poľovníckej kapsy – čítanie s porozumením z knihy Ruda Morica (O srnčekovi Belkovi) Povesti 

– prezentácia o hradoch na Slovensku, autoroch povestí a čítanie ukážok z nich pre deti SZŠI   

Bylinkové rozprávky – beseda o liečivých rastlinkách s ochutnávkou čaju pre deti ZŠ  

Rozprávka o tom ako sa strom z lesa premení na obrázkovú knižku – podujatia pre deti  MŠ  

Ekologický jarmok 

Batoh plný rozprávok – prezentácia o ľudových rozprávkach pre žiakov ZŠ  

Ako vznikla Bezvláska – prezentácia o G. Futovej a Dobrom anjelovi pre deti  

Zvieratká nás pobavia – literárne pásmo – výber známych a obľúbených básničiek od Ľudmily 

Podjavorinskej 

Klára Jarunková a jej detský pohľad na svet – beseda – o vnútornom svete hrdinov jej próz pre deti 

všetkých vekových kategórií z nového zorného uhla  

Hádanky spod dáždnika – literárny kvíz – výber aprílových hádaniek 

Aprílové rapotanky  – hádanky a riekanky  s jarnou tematikou pre deti MŠ  

Svetový deň Zeme – informatická výchova o ochrane našich lesov pre žiakov ZŠ 

Informatická príprava - krátka exkurzia žiakov v knižnici, oboznámenie sa s knižným fondom (jeho 

uložením, spôsobom vyhľadávania a ochrany) a s novými možnosťami využívania knižnice 

Rozprávka o vyliečenej jedli – zážitkové čítanie pre žiakov ZŠ 

Spoznaj jarné kvety -  vedomostný kvíz  

Jozef Miloslav Hurban - literárna hodina – ZŠ Beluša 

Havkáči z našej ulice – zážitkové čítanie z knihy Ivany Havranovej pre žiakov  

15 cm textu – čítanie slovenskej prózy a poézie 
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Čítame s úsmevom – zážitkové čítanie pre deti ZŠ  

Noc literatúry – čítanie európskej literatúry regionálnymi osobnosťami na zaujímavých 

a netradičných miestach v Považskej Bystrici 

Mach a Šebestová k tabuli - zážitkové čítanie pre deti 3. triedy ZŠ  

Považská Bystrica na starých pohľadniciach-výstava fotografií vo vstupných priestoroch PK 

Slovenské hrady – prezentácia s čítaním povestí pre nadané deti  

Deti z ôsmeho svetadielu – čítanie s porozumením o deťoch trpiacich autizmom 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pod názvom: Môj najkrajší prečítaný príbeh  

Zoznámte sa s Tomášom Janovicom – zážitkové čítanie  

Dobrodružstvo poznania pri odkrývaní našich dejín – beseda – bádanie polyhistora Pavla Dvořáka 

Máj je záhrada čarovná – literárne pásmo – výber básničiek, hádaniek a pranostík o tomto ročnom 

období 

Popoludnie s knihou  pre členov občianskeho združenia Vzostup,  

Deň rodín – nedeľné čítanie pri knižnej búdke Ulica Lánska 

MAMA - výstava fotografií Paulíny Kvaššayovej v priestoroch knižnice  

Rozprávaj mi rozprávku... - predstavujeme klasické slovenské ľudové rozprávky Pavla 

Dobšinského pre deti MŠ 

Vznik a vývoj písma -  informatická výchova pre žiakov  ZŠ 

Spoznávame príslovia a porekadlá – informačná výchova pre žiakov  ZŠ 

Opice z našej police – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

Tvorivé dielne -  vymaľuj si maľovanku  

Spoznávame huby – vedomostná súťaž 

Biele miesta na mape sveta – čítanie humorne a vážne o slávnych  moreplavcoch pre žiakov  

J.M. Hurban - prednáška PhDr. Ľubice Juríčkovej s kultúrnym programom ZŠ Beluša 

Celé Slovensko číta deťom – podujatie, v ktorom sa predstavia so svojou tvorbou a obľúbenými 

knižkami svojho detstva pani Gáboríková reg. autorka a poetka Tamara Pribišová, pracovníčka PK 

pre žiakov  

Kde si schovala čarodejka Dorka svoj rozum? – zážitkové čítanie pre deti MŠ  

Havkáči z našej ulice – zážitkové čítanie z knihy Ivany Havranovej pre žiakov  

Šlabikár päťmestia – čítanie s porozumením a výkladom ako vznikli komiksy 

Mýty a legendy starých Slovanov – prezentácia pre nadané deti ZŠ  

História Považskej knižnice – prezentácia  pre žiakov ZŠ  

Poetka Tamarka Pribišová – rozprávanie o jej obľúbených knižkách a tvorbe                                                  

Dary reči 2017 -vyhodnotenie literárnej súťaže  

Hlási sa Jastrab a jeho Pražská Dvojka! – zážitkové čítanie – zoznámte sa s výnimočnou 

osobnosťou českého skautského hnutia – Jaroslavom Foglarom 

Predškoláci – malí žiaci – beseda  

Hráme sa  na školu – literárne pásmo – básničky a hádanky a písmenkách, čísliciach, školských 

predmetoch  

O princeznej Danielke -  zážitkové čítanie o tom, že v škôlke je dobre -pre deti MŠ  

Ako dostal Paľko alergiu na školu – zážitkové čítanie pre žiakov ZŠ  

S Ezopom o zvieratkách –  spoznávame bájky, čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Hurá prázdniny – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

Pohrajme sa so slovami – doplňovačka pre deti ZŠ 
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Týždeň slovenských knižníc v Považskej knižnici a jej pobočkách SNP a Rozkvet prebiehal 

v dňoch od 13.3.2017 do 17.3.2017. Jeho súčasťou boli mimoriadne zľavy v podobe bezplatného 

používania internetu. Pre nových, dosiaľ neregistrovaných čitateľov  sme pripravili  bezplatnú 

registráciu na jeden rok. PK sa počas TSK zapojila do knižničných hliadok. Knižničné hliadky 

vyhľadávali čítajúcich ľudí na verejných priestranstvách nášho mesta. Dosiaľ neregistrovaní 

čítajúci mali možnosť využiť bezplatnú registráciu. Počas TSK v PK a jej pobočkách sme pripravili 

tieto podujatia:  

Rozprávkar Pavol Dobšinský – prezentácia  pre žiakov  

Ako som sa prečítal ku krajine – podujatie s akad. maliarom a poetom Vladimírom Vakovom pre 

žiakov ZŠ  

Najlepší čitateľ za rok 2016 – vyhodnotenie a oceňovanie najlepších čitateľov našej knižnice 

Deň ľudovej rozprávky – prezentácia o Pavlovi Dobšinskom, súťaže a hry  pre žiakov  

 

Resumé Týždňa slovenských knižníc: 

Podujatia v TSK: 20 

Účastníci podujatí: 382 

Knižné hliadky: 98 

Bezplatná registrácia v TSK: 35 

 

 

Hlbokomorské rozprávky – podujatie pre letný tábor  

Literárny kvíz – adaptácie literárnych diel –CoolTajneR - júl 

Historiografia Slovenska do roku 1945 v knižnej podobe – beseda s Petrom Adamom o knižnej 

kultúre na Slovensku CoolTajneR 

Bubbleday– oslavovanie medzinárodného dňa bublín CoolTajneR 

Dopoludnie prázdninových hier a súťaží pre deti –pobočka SNP 

Stretnutia so seniormi z DSS Bystričan v knižnici na pobočke SNP na rôzne témy. 

Prázdninový  kvíz  –PKPB - Rozkvet 

Maľované leto   -  maľovanie omaľovaniek podľa vlastného výberu + maľovanie na chodník 

s deťmi MŠ PKPB - Rozkvet 

Príď sa pohrať do knižnice -  spoločenské hry podľa vlastného výberu napr. karty, puzzle, pexeso 

a iné... PKPB Rozkvet 

Top čitateľ leto 2017  -  Súťaž o najlepšieho čitateľa počas letných prázdnin  

Čítame s úsmevom – zážitkové čítanie pre deti z knižiek s humornými príbehmi 

Tridé z 3.D - zážitkové čítanie pre deti  

Hlbokomorské príšery – čítanie s porozumením z knihy Moniky Kompaníkovej 

Janko Hraško – čítanie rozprávky, prezentácia, ľudové hry a pesničky  

Havkáči z našej ulice – zážitkové čítanie z knihy Ivany Havranovej  

Zo starej horárne – zážitkové čítanie  pri príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľky Márie 

Haštovej 

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici – zážitkové čítanie  

O Janke, ktorá nikdy s ničím nesúhlasila – čítanie s porozumením  

Prečo čítať? – informačná exkurzia pre žiakov ZŠ  
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Ako jeseň maľuje ... – literárne pásmo – rozprávanie o  ročnom období  

Predstavujeme spisovateľov: Mária Haštová a Karol Pém – beseda o autoroch a ich tvorbe Vitajte 

v kráľovstve knižiek! – informatická výchova – zoznámenie sa s činnosťou  knižnice a prácou 

knihovníka pre deti SŠI - SNP  

Čítame s úsmevom – zážitkové čítanie pre deti ZŠ z knižiek s humornými príbehmi 

Informatické prípravy pre deti   

Zo starej horárne – zážitkové čítanie  pri príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľky Márie 

Haštovej  pre deti MŠ 

O Janke, ktorá nikdy s ničím nesúhlasila – čítanie s porozumením pre deti MŠ  

Prečo čítať? – informačná exkurzia pre žiakov ZŠ 

Marcela Laiferová Ako si spríjemniť život a okoreniť život. Autorská beseda 

V krajine písmeniek kráľa Abecedníka – hráme sa a modelujeme písmenká 

Jabuliatko  - zážitkové čítanie o príhodách červíka Ervína pre deti MŠ  

Informtická príprava – Čo môžete nájsť na knižničnej webovej stránke.  

Považská Bystrica a okolie v historických knihách beseda s pánom Petrom Adamom, zberateľom 

historických kníh; 

Utek(anie) – práca s knihou Útek od Mareka Vadasa prostredníctvom zážitkového vyučovania 

Slávne literárne diela v otázkach – literárny, vedomostný kvíz pre žiakov  

Listy – dramatizované čítanie súkromných listov Hviezdoslava, Ursínyho, Satinského, Kafku,  

Komixy  - prezentácia o vzniku komixovej literatúry 

Čítame s úsmevom – zážitkové čítanie pre deti  

Archívne pátranie po osobnostiach prednáška  PhDr. Kurucárovej, riaditeľky archívu v Bytči; 

Bylinkové rozprávky – beseda o liečivých rastlinkách s ochutnávkou čaju pre deti  

Literatúra faktu nás baví i vzdeláva – literárne pásmo –  

Kedy knižky plačú? – informatická výchova - rozprávanie a názorné ukážky správneho 

zaobchádzania s knižkami pre deti SŠI  

Smiech je soľou života – beseda – (pri príležitosti Svetového dňa smiechu: 3.10.) + prehliadka 

vystavených knižiek, ktoré rozveselia: humorné, žartovné a vtipné.   

Keď  pôjdeš horou – spoznajme stromy v lese, čítanie s porozumením pre žiakov  

Jeseň pani bohatá farbí listy do zlata – pásmo básničiek s jesennou tematikou pre deti MŠ 

Kytica lesných príbehov – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

Jesenné inšpirácie – výstavka ručných prác detí z MŠ 

Kedy knižky plačú? – informatická výchova - rozprávanie a názorné ukážky správneho 

zaobchádzania s knižkami. Pre deti SŠI) 

Vyhodnotenie súťaže o Naj... naj... strašnejšie knižničné strašidlo  

Lenka Gahérová a jej tvorba pre deti – beseda s autorkou úspešnej knihy TriDé z 3D  

Na stope poznania: Objavy a vynálezy v dejinách  

KRV alebo kráľovná Viktória – čítanie s porozumením o deťoch s diagnózou hemofílie.  

Sibír a ďaleký východ – beseda so spisovateľom a cestovateľom Svätozárom Krnom 

Vstúp s nami do kúzelného sveta! – zážitkové čítanie – prehliadka nezabudnuteľných detských 

hrdinov z knižiek Astrid Lindgrenovej k 110. výročiu narodenia 

Básnenie spod dáždnika – literárne pásmo – výber básničiek, pesničiek a hádaniek o jeseni.  

Halloween párty  – výtvarná súťaž  s halloweenskou tematikou  pre deti MŠ 

Ako zimujú zvieratká? – najväčší zimní spáči z ríše zvierat + starostlivosť o zvieratká v zime pre 

deti MŠ 

Medvedík Medík – zážitkové čítanie pre deti MŠ 
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Odkiaľ k nám prišiel Mikuláš? – vianočné príbehy o Mikulášovi doplnené prezentáciou o Laponsku 

pre nadané deti ZŠ  

Vianoce u nás i vo svete – prezentácia o vianočných zvykoch u nás i v okolitých krajinách pre deti 

ZŠ  

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc – prezentácia o ľudových zvykoch a poverách ZŠ  

O Vianociach, ktoré nechceli prísť – zážitkové čítanie ukážky Jozefa Ladu pre deti  

Vitajte v Snehuliakove  – zážitkové čítanie ukážky Jozefa Ladu pre deti  

Vianočné príbehy z podkrovia – čítanie s porozumením o vianočných zvykoch  

Ežo Vlkolínsky – literárna hodina pre II. stupeň ZŠ 

Súčasný slovenský spisovateľ – literárne pásmo – tvorba Romana Brata (pri príležitosti 60. výr. 

narodenia) + prehliadka vystavených knižiek.   

Vianoce prichádzajú – beseda – ako sa chystáme na najkrajšie sviatky roka (formou básničiek 

a hádaniek)  pre žiakov  

Mikuláš, čo mi dáš? – literárne pásmo – rozprávanie o tejto tradícii podľa skutočnej historickej 

postavy  

Tvorivé  nápady  knižničnej sovičky Aničky pre šikovné a múdre  detičky  

 

Viac informácii na http://www.kniznicapb.sk/ 

http://www.kniznicapb.sk/fotogaleria.html?page_id=184 

http://www.kniznicapb.sk/historicky-a-umelecky-profil-osobnosti-j.-m.-hurbana.html?page_id=2858 

 

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) a Tatarkovom Plevníku, 

Múzy nás spájajú. 

 

Zamestnanci knižnice sa v priebehu roku zúčastňovali na rôznych vzdelávacích a kultúrnych 

podujatiach, napr.: porady bibliografov,  katalogizátorov a metodikov vo VKMR Trenčín, na Eko-

jarmoku v Považskej Bystrici - predaj vyradenej literatúry, na Dni regionálnej bibliografie 2016 v 

SNK Martin, v SNK v Martine na seminári RDA pravidlá a výklad, na metodickom seminári, na 

seminári o benchmarkingu v SNK Martin, mzdových seminároch, školeniach o finančnej kontrole, 

na školení o ročnej účtovnej závierke v TN, školení ekonómov, VZ SAK v SNK v Martine, na 

kontraktačných dňoch SLOVART v Bratislave, na Bibliotéke v Inchebe v BA, na Knihovníckom 

BARCAMPe v Bratislave, na školeniach automatizácie a spracúvaní výkazov, na školeniach 

funkcionárov SLOVESu v Žiline, na regionálnej porade OZ PK ŠUK v Banskej Bystrici, na školení 

o Zákone o VO, finančných a účtovných školeniach, na školení Katalóg. pravidlá RDA SNK 

v Martine, Ako na web vo Zvolene, metodických návštevách v regióne, na porade riaditeľov 

organizovaným TSK v TN, na besede o Problematike konfliktných a záťažových situácií vo VKMR 

http://www.kniznicapb.sk/
http://www.kniznicapb.sk/fotogaleria.html?page_id=184
http://www.kniznicapb.sk/historicky-a-umelecky-profil-osobnosti-j.-m.-hurbana.html?page_id=2858
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TN, na dni kultúrnych pracovníkov Nimnici „Múzy nás spájajú, na literárnych súťažiach Koyšove 

Ladce a Tatarkov Plevník. 

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 2017 používala31 osobných PC. Z toho bolo 4 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 – zmlúv,  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 

systémov Linux, Windows Server 2016, ktoré by zvýšili bezpečnosť prevádzky IS KIS 

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

testovacie a optimalizačné utility) 

➢ nákup nového PC do oddelenia beletrie pre KIS Clavius 

➢ nákup čítačiek čiarových kódov do odd. bibliografie, beletrie 

 

Metodická činnosť 

Metodickou činnosťou Považská knižnica v Považskej Bystrici (s dvoma pobočkami) usmerňovala 

mestské (MsK Dubnica nad Váhom, MsK Nová Dubnica,MsK Ilava, MsK V. Roya Púchov) 

a obecné knižnice v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 

 

Realizovali sme 28 metodických návštev a v súvislosti s poradenskou službou pre knižnice regiónu 

sme poskytli osobné, telefonické, aj emailové konzultácie. Metodické návštevy boli zamerané na 

riešenie chodu knižníc, revitalizáciu stagnujúcich knižníc, doplnenie knižného fondu z darov, 

duplicitnej literatúry aj ekonomického charakteru. 

V roku 2017 sme pomohli zrevitalizovať a žánrovo usporiadať knižnicu v kúpeľoch v Nimnici, 

ktorá slúži pre kúpeľných hostí. 

 

 

http://www.kniznicapb.sk/
http://www.kniznicapb.sk/
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Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK: 

Ukazovatele rok 2017   rok 2016 porovnanie 

v % 

Knižničný fond spolu 83 649 83 303 100,41 

odborná literatúra  pre dospelých 24 418 23 755   102,79 

krásna literatúra pre dospelých 43 137 43 367     99,46 

odborná literatúra pre deti 3 880   3 881        99,97 

krásna literatúra pre deti 12 214 12 300   99,30 

špeciálne dokumenty (z celkového KF) 4 004   4 054       100,96 

Prírastky KF 3 501   2 973    117,75 

z toho kúpou 2 636   2 121     124,28 

Dary a iné 817      852        95,89 

Prostriedky na nákup KF 22 464,05 16 291,28  137,89 

Počet titulov odoberaných periodík 120     114       105,26 

Počet exemplárov odoberaných periodík 135     132      102,27 

Úbytky 3 155   2 569    122,81 

Výpožičky spolu 242 282 225 881   107,26 

z toho knihy 159 185 147 329 108,04 

Periodiká 82 361  78 079     105,48 

ostatné dokumenty 736       472   155,93 

Prezenčné výpožičky spolu 65 478  53 851  121,59 

Absenčné výpožičky spolu 176 804 172 030 102,77 

Registrovaní používatelia 2 970   2 665     111,44 

Z toho deti do  15 rokov 1 194      854      139,81 

Počet návštevníkov knižnice 65 378 65 031     100,53 

Vzdel. a kultúrno - spoloč. podujatia 510      461       110,62 

Počet návštevníkov na KVČ 9 501   9 012    105,42 

Počet metodických návštev 28       22         127,27 

Porady 2         3                66,66 

Články v  tlači o knižnici 29       23  126,08 

Medziknižn. výpožičná služba 290      513        56,53 

Poskytnuté bg. a faktogr.informácie 4 356   3 931    110,81 

Rešerše 49        60                               81,66 

Výpožičky audiovizuálnych dokumentov 628      323 194,42 
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ZÁVER 

Považská knižnica v Považskej Bystrici v rámci svojej hlavnej činnosti sprístupňovaním 

knižničného fondu, poskytovaním knižnično-informačných služieb, organizovaním vzdelávacích 

a  kultúrnospoločenských podujatí, v období roku 2017 dosiahla  nasledovné  ukazovatele : 

➢ stav knižného fondu vzrástol o 346 knižných jednotiek (porovnanie s rokom 2016) 

➢ prostriedky na nákup KF  predstavovali nárast o 6.172,77 EUR 

➢ počet registrovaných používateľov sa zvýšil o 305 používateľov 

➢ počet registrovaných detí do 15 rokov sa zvýšil o 340  

➢ počet výpožičiek  sa zvýšil o 16 401 výpožičiek 

➢ knižnica  zrealizovala o 49  kultúrno-spoločenských podujatí viac ako v minulom roku        

➢ pravidelne informovala o podujatiach na web. portáloch PK, Mesta Pov.Bystrica, TV 

Považie, ITV,  Infolib, Knižná revue, Literárny týždenník,  v tlači s regionálnou 

pôsobnosťou. 

 

Konštatujem, že činnosť v Považskej knižnici v Považskej Bystrici bola v roku 2017 vyvážená 

a dosiahnuté výsledky sú dobrým východiskom pre ďalšie napredovanie PK. Aj napriek 

dosiahnutým lepším výsledkom oproti roku 2016 treba opäť zdôrazniť, že 

➢ ukazovateľ demografického vývoja obyvateľov regiónu má stále klesajúcu krivku  

➢ každoročne dochádza  k viacnásobnému zvyšovaniu cien kníh 

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

➢ je množstvo získania zdigitalizovanej odbornej literatúry na internete 

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

➢ je celosvetový pokles záujmu o knihy a čítanie všeobecne (hlavne u detí do 15 rokov)  
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Obrazová príloha niektorých podujatí PK 
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ROZBORY HOSPODÁRENIA  za rok 2017 

1. P r í j m y: 

 

a) Transfery 

 

Podpoložka názov  rozpočet             skutočnosť  % 

    

bežný transfer z rozpočtu VÚC 

312 008 (transfer január –dec. 2017)                          345 253,00 345054,68      99,94 

312 001 dotácia Fond na podporu umenia                      6 000,00                   6 000,00     100,00 

312 001 dotácia MK SR (kultúrne poukazy)                     287,00                 287,00      100,00 

312007 dotácia Mesto Pov.Bystrica (projekt)                   800,00     800,00      100,00 

bežné tranfery spolu             352 340,00              352 141,68      99,94 

 

b) Vlastné príjmy 

 

222003  pokuty za upomienky                                      2 500,00               2 391,97          95,68 

223 001 tržby                                        12 500,00            12 494,91          99,96 

292 012 príjmy z dobropisov                                         1 445,00               1 444,49          99,97 

292 017 príjmy z vratiek                                                 1 343,00               1 342,36         99,95 

453 zostatok prostr. z min. rokov                                   2 839,00               2 849,95       100,39 

vlastné príjmy spolu                                                   20 627,00             20 523,68        99,50 

 

Príjmy spolu                  372 967,00           372 665,36       99,92 

 

2. Výdavky : 

 

a) B e ž n é    v ý d a v k y : 

 

Účet účel                         rozpočet     použité prostriedky                % plnenia 

620 odvody ZP a SP         75 588,00  75 580,41                              99,99 
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631 cestovné               600,00               331,06                     55,18 

632 energie           16 780,00                     16 351,69                              97,45 

633 materiál           36 580,00           34 577,11                             94,53 

634 dopravné              2 356,00                         2 099,29                             89,10 

635 údržba            1 623,00                         1 622,30                             99,96 

636      nájomné            440,00                           406,36                              92,36 

637      služby       19 474,00                      19 060,62                              97,88 

640      transfery jednotlivcom        3 856,00                        3 855,14                              99,98 

b) Kapitálové výdavky  

Považská knižnica v Považskej Bystrici nemala v roku 2017 rozpočtované kapitálové výdavky. 

podpoložka: 

 

 

630  Tovary a služby 74 448,43 eur 

631 cestovné ZF 46      331,06 eur 

631001 Tuzemské školenia a semináre, (účtovnícke, PAM, knihovnícke  )   331,06 eur 

  

632 Energie, voda, komunikácie                                     16 351,69 eur 

 

632 001 – elektrická energia, plyn, teplo  ZF 41                                                  11 888,89 eur 

z toho: 

Elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP                                      4 429,73 eur 

Plyn /PK Štúrova                  3 912,00 eur 

Teplo/PK SNP, PK Rozkvet                                                                                  3 547,16 eur 

 

632 002 vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP     465,29 eur 

z toho: 

Vodné                     214,12 eur 

Stočné  251,17 eur 
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632003 Poštovné ZF 41    651,76 eur 

(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky)  

632003 Poštovné ZF 46           834,50 eur 

(známky za doručenie písomností, MVS) 

632005  Telekomunikačné služby ZF 41             9,81 eur 

632005 Telekomunikačné služby ZF 46        1 382,11eur 

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

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41               15,00 eur 

(internet hlav. budova + internet)  

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 46           1 104,33 eur 

(internet hlav. budova + internet) 

633 Materiál                                 34 577,11 eur 

 

633001 interiérové vybavenie ZF 41            393,27 eur 

súbor horizontálnych žalúzií, rohože 4 ks, 

633001 interiérové vybavenie ZF 46            338,00 eur 

koberec na pobočku SNP, 

633 002 výpočtová technika  ZF41                                                                 1 098,46 eur 

PC zostava, tlačiareň, ručný snímač čiarového kódu 2 ks. 

633002 výpočtová technika  ZF46                                                                     998,74 eur 

wifi adaptér 2 x, prezentér na videoprojekcie, multifunkčné zariadenie, 

633003 telekomunikačná technika ZF41                                                          130,69 eur 

bezdrátový telefón 4 ks, 

633003 telekomunikačná technika ZF46                                                          129,00 eur 

telefónny prístroj, anténa na internetové pripojenie, 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF41   28,80 eur 

hasiaci prístroj, 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF46     333,27 eur 
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varná kanvica, tavná pištoľ, knižný vozík, mikrovlnná rúra, predlžovacie káble, 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 41                   1 681,78 eur 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF46                     1 775,10 eur 

z toho: 

kancelársky materiál – etikety Print, nožnice, knihy dochádzky, pravítka, zošívačka,  perá, náplne 

do pier,  ceruzky, gumy, lepiace tyčinky, lepiace pásky, Centropen – zvýrazňovače, obaly EURO,  

korekčné strojčeky, zošity, spony do zošívačky, listové spony, rýchloviazače plastové, xerox papier, 

obálky, index – neónové označovacie etikety, bloky samolepiace,  pokladničná kniha,  lístky na tlač 

upomienok, rozraďovače, farebné papiere, zakladače pákové, pásky do tlačiarničky, hrebene na 

viazanie dokumentov, tlačivá ku autoprevádzke a dochádzke, zvlhčovač prstov, kalendáre, pečiatka,

                      510,67 eur 

tonery – do tlačiarní a kopírovacích strojov                                                         873,68 eur 

            

všeobecný materiál–zámok visiaci, petlica, WC sedadlo, sedacie podušky pre deti, tavné hmoty, 

ceruzkové batérie, laminovacia fólia, lep na knihy, substrát záhradnícky, miska pod kvetináč, 

muškáty, hnojivo, žiarovky,  žiarivka, svietidlo reflektor, vrták,  náhradné čepele schuller, vešiak, 

meter,motúz, nápis Knižnica, RFID čipy, tavné hmoty, samolepky, vešiak,kľúč, výstražná páska, 

plastové nádoby, páska kobercová, poháre PVC,            1 300,46 eur 

 

materiál na KVČ -  tvorivé dielne a prázdninové aktivity -nožnice, pastelky, popisovač Centropen, 

ceruzky, výkresy, xeroxový papier A4, krepové papiere, farebné papiere, textilné farby, lepiace 

pásky, fixky, bublifuky, lepiace tyčinky – vysúvacie, modelársky papier, modelovacia hmota, 

koráliky, hrebene na hrebeňovú väzbu, strúhadlá, gumy,                                     82,11 eur 

             

         

materiál na údržbu : matice, podložky, skrutky,klince,hmoždinky,  riedidlo, farby  syntetické 

a vodou riediteľné, farby spray, vazelína, oceľové kefy,automatický odvzdušňovací ventil, zámok 

visiaci, zámok zadlabací, odvzdušňovacia banka, vodovodná batéria,  káblová príchytka, materiál 

na údržbu PC- DDR, HDD WD, zdroj PC, grafická karta                        485,16 eur 

 

 

čistiace potreby a hygienické potreby– Saponát na podlahu,leštenka na podlahu, papierové 

utierky,  saponát na riad, tekuté mydlo, Savo, Cif – tekutý prášok, vrecia na odpad, handry na 

podlahu, švédska utierka,  toaletný papier,  fixinela, čistič na okná, náhrada + násada a  vedro na 

mop, špongie                                                                                                           181,49  eur 

lieky: vybavenie lekárničky – výmena liekov po dni spotreby 23,31 eur 
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633 009 knihy, časopisy, noviny, učeb.pomôcky                                                       27 409,17 eur 

z toho: 

knihy do fondu –ZF41        12 243,22 eur 

knihy do fondu – ZF 46       3 133,83 eur 

knihy do fondu - ZF 11H (knihy z dotácie Mesto Považská Bystrica)       800,00 eur 

knihy do fondu - ZF 111 (knihy z dotácie Fond na podporu umenia)     6 000,00 eur 

knihy do fondu - ZF 111 (knihy z dotácie MKSR –kultúrne poukazy)       287,00 eur 

časopisy, noviny, u. pomôcky ZF 46                   4 786,31 eur 

časopisy, noviny, u. pomôcky ZF 41           158,81 eur 

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46            107,36 eur 

  údržbár, upratovačka,     

633 016 reprezentačné ZF 46          153,47 eur 

občerstvenia na akcie, kytice v rámci kultúrnych podujatí ,  

 

634  Dopravné                          2 099,29 eur 

  

634 001 palivá, mazivá, oleje ZF 46   619,55 eur 

PHL 2 ks áut 

634 002  servis, údržba oprava, ZF41                         1 038,00 eur 

oprava  WVCaddy, oprava SMV Škoda Fabia, sezónna výmena pneumatík 2 ks áut, 

634002 servis, údržba oprava ZF 46                           4,00 eur 

634 003 havarijné poistenie WV Caddy ZF 46                                                        337,74 eur 

634 005  diaľničné známky  ZF 46                                                                           100,00 eur 

 

635 Rutinná a štandardná údržba                   1 622,30 eur 

 

 

635 004 strojov, prístr., techniky ZF 41      472,80 eur 

oprava zmiešavača plyn.kotolne, oprava odpadového liatinového potrubia  
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635 008 rutin. a štand. údržba kníh, učeb.pomôcok   ZF 41  999,50 eur 

oprava poškodených väzieb kníh 

635 009  softwéru ZF 41   150,00 eur 

 

636 Nájomné za nájom   406,36 eur 

636001 budov, objektov a ich častí     ZF 41   379,36 eur 

z toho: 

Pobočka Rozkvet: 

Nájomné   31,53 €  x 6 mes.                                                                                378,36 eur 

Pobočka SNP:                                                                                                         1,00 eur 

636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zar. ZF 46                                       27,00 eur 

Nájomné poštového priečinka    

 

637 Služby                                                                                                     19 060,62 eur 

 

637 001 Školenia, kurzy, semináre  ZF 46         279,00 eur 

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

zmeny v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, verejného obstarávania. 

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 41             1 142,53 eur  

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 46                                       87,57 eur 

materiál na kultúrno-výchovnú činnosť – súťaže Najlepší čitateľ, Tatarkov Plevník, rôzne menšie 

súťaže v rámci akcií KVČ. Materiál predstavuje knihy na odmeny.  

637 004 Všeobecné služby 2 530,87 eur 

z toho: 

revízie ZF 41     2 180,87 eur 

elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné, ročná,   BOZP 4 x ,  hasiace prístroje  1x, 

zdravotná služba do 30.11.2017, revízia elektrických zariadení predlžovacích prívodov, komínov, 

plynovej kotolne a tlakových nádob,    

ostatné služby ZF 41                 194,00 eur 

viazanie periodík 
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ostatné služby ZF 46                 156,00 eur 

montáž žalúzií na pobočke PK SNP 

637 005 špeciálne služby ZF 41       149,76 eur 

ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom 

637 006 náhrady ZF 46                                          48,00 eur 

úhrada povinnej lekárskej prehliadky 

637 012 poplatky a odvody  ZF 46  289,09 eur 

poplatky banke, členské poplatky (IAML, SSK, SAK), MVS, administratívne a správne poplatky 

súvisiace s podaním projektov  

637 014 Stravné   ZF 41       9 434,15 eur 

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

 

637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  ZF 41                     1 361,70 eur 

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

upratovacie práce 

637 035 dane ZF 41                                                                                             1 119,86 eur 

miestny poplatok  za kom.odpad, daň z nehnuteľností, RTVS  

637 036 reprezentačné výdavky ZF 41                                      252,00 eur 

strava na akciu Múzy nás spájajú  

 

Bežné výdavky ZF 41           345 054,68 eur 

Bežné výdavky ZF46                    17 410,30 eur 

Bežné výdavky ZF 11H/dotácia mesto PB                                           800,00 eur 

Bežné výdavky ZF 111/dotácia Fond na podporu umenia                 6 000,00 eur 

Bežné výdavky ZF 111/dotácia MKSR -kultúrne poukazy                                  287,00 eur 

Bežné výdavky   s p o l u :                                                                                    369 551,98 eur  

 

Príjmy       –  výdavky      =       zostatok 
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372 665,36    -    369 551,98  = 3 113,38 eur ( z toho 42,90 € zostatok v pokladni +3 070,48 € 

zostatok na účte) 

 

3. Náklady, výnosy: 

 

Vecné plnenie rozpočtu: 

 

Účet  účel     použité prostriedky                                       rozpočet      

501 Spotreba materiálu               35 537,41                                  35 537,00 

502 Spotreba energie    11 240,04                                  11 894,00 

511 Opravy a údržba     2 510,30                                     2 700,00 

512 Cestovné          331,06                                        600,00 

513 Náklady na reprezentáciu                   405,47                                          410,00 

518       Ostatné služby                                    7 593,86                                       7 594,00 

524       Zákon. poistenie           74 628,46                                     74 738,00 

525       Ostatné soc. Poistenie-DDS                735,60                                          749,00 

527      Zákonné sociálne náklady                            15 611,81                                     15 626,00 

532      Daň z nehnuteľností                                     327,50                                           328,00          

538      Ost. nepriame dane a poplatky           934,86                                           936,00               

544      Ost. náklady –zmluv.pokuty penále                     0,12                                              1,00             

548      Ost. náklady –členské prísp.           187,00                                          187,00 

551      Odpisy                                     3 964,92                                      3 966,00               

553      Rezervy                                     2 176,09                                        804,00  

568      Ostatné finančné náklady NPS        374,99                                        375,00               

5        N á k l a d y   s p o l u :                             373  097,73                               373 525,00 

 

Účet                                                       účel .prijaté prostriedky                           rozpočet 

602    Tržby z predaja  služieb                    14 886,88                                      15 000,00              

648    Ostatné výnosy/dobropisy                        1 414,67                              1 415,00     
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653    Zúčtovanie ostatných rezerv                 803,24                               804,00 

691    Výnosy z bež.transferovob.al.VÚC           345 054,68                                     45 253,00 

692    Výnosy z kap.transferovob.al.VÚC              2 270,52                                        2 271,00 

693    Výnosy z bež.transferov ŠR,ob.al.mesta      7 087,00                                        7 087,00 

694    Výnosy z kap.transferov ŠR        1 694,40                                       1 695,00 

6 V ý n o s y   s p o l u :                                  373 269,42                                  373 525,00 

N á k l a d y   - 373 097,73 

V ý n o s y                                                                         +373 269,42 

Hospodársky výsledok                  -171,69 

 

4. Majetok: 

 

počiatočný stav   nákup                  vyradenie                            stav k 31.12.2017 

Dlhodobý hmotný majetok 

 277 931,00  0,00 0,00                                     277 931,00 

Účet 042 

30 607,23              0,00 0,00         30 607,23 

Spolu 

308 538,23              0,00 0,00      308 538,23 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetok  

počiatočný stav   prírastky                  vyradenie                      stav k31.12.2017 

DHM 

64 036,08              3 232,29                         0,00    67 268,37 

DNM 

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

Spolu 

64 037,08                                  3 232,29                        0,00                                 67 269,37 
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Majetok v OTE 

 

Počiatočný stav   nákup                  vyradenie stav  k  31.12.2017 

19 231,11                                  224,88 71,83 19 384,16 

 

Materiál na sklade k 31.12.2017 evidujeme: 

Kancelársky materiál                                                                                      416,61 

Všeobecný materiál   1 270,76 

Benzín    58,05 

Nafta    62,20 

Spolu                      1 863,57 

 

5. Fondy, Pohľadávky, záväzky: 

 

Sociálny fond - účet 472 

 

Počiatočný stav                           Tvorba                  Čerpanie        Konečný stav 

367,37       2 358,59  2 287,70   438,26 

 

Pohľadávky a záväzky: 

Pohľadávky 

315         Ostatné pohľadávky 646,27 

Náklady budúcich období, z toho:   2 682,12 

381 01   predplatné časopisy, noviny na rok 2018 2 545,32 

381 02   nájomné PK Rozkvet na rok 2018 31,53 

381 04   energie-teplo PK Rozkvet na rok 2018 49,75 

381 05   poistenie auto na rok 2018 55,52 

Pohľadávky spolu   3 328,39 
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Záväzky 

321          Dodávatelia 476,76 

323          Ostatné kátkodobé rezervy      2 176,09 

331          Zamestnanci 11 820,42 

336          Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia                                 7 266,75 

342          Ostatné priame dane na mzdy 1 081,93 

355         Zúčtovanie medzi subjektami VS 93 375,30 

379         Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné) 506,63 

384         Výnosy bud. období – kapit. Transfer                                                       7 780,53 

472         Sociálny fond                                                                                               438,26 

Záväzky spolu                         117 142,14 

 

6.     Závery z rozborov hospodárenia: 

 

Považská knižnica v Považskej Bystrici má k 31.12.2017 v rozpočte upravené finančné prostriedky 

na bežnú činnosť z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 345 253,00 eur, skutočne dosiahnuté 

príjmy sú z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 345 054,68 eur. Vlastné príjmy boli k 31.12.2017 

plánované vo výške 20 627,00 eur, dosiahnuté vo výške 20 523,68 eur. 

V roku 2017 Považská knižnica v Považskej Bystrici získala finančné prostriedky na základe 

schváleného  projektu Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu vo výške  

6. 000,00 eur. Z projektu Kultúrne poukazy  grantového systému MKSR vo výške 287,00 eur bol 

financovaný nákup kníh do fondu. Z dotačného programu Mesta Považská Bystrica naša 

organizácia získala prostriedky na doplňovanie knižničného fondu vo výške 800,00 eur. Slovenská 

asociácia knižníc nám v rámci kooperačného programu, ktorý ponúka členským knižniciam,  

refundovala preplatenie vecných cien pri organizovaní podujatia knižnice „Dary reči o cenu Jozefa 

Miloslava Hurbana“ vo výške 179,63 eur. 

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

plynovej kotolne, v rámci údržby áut – opravu auta WV Caddy, opravu Škoda Fabia, sezónnu 

výmenu pneumatík na dvoch kusoch áut, opravu poškodených väzieb kníh, opravu liatinového 

odpadového potrubia v suteréne hlavnej budovy knižnice, ktoré bolo v havarijnom stave, údržbu 

knižničného softwéru Clavius. 

V roku 2017 sme nakúpili drobný hmotný majetok – vybavili sme náučné oddelenie knižným 

vozíkom, multifunkčných zariadením na tlač a kopírovanie dokumentov pre čitateľov, čítačku 

čiarového kódu. Prioritou bolo doplniť vybavenie novozriadenej  pobočky SNP, kde sme zakúpili 



 

35 

 

súbor horizontálnych žalúzií vrátane montáže, mikrovlnnú rúru,  anténu na internetové pripojenie 

vrátane drobného materiálu potrebného k pripojeniu, koberec, farebne sme zrenovovali vybrané 

stoly a stoličky. Na pracovisko beletrie sme zakúpili počítačovú zostavu vrátane tlačiarne a čítačky 

čiarového kódu. 

Majetok zaradený do skupiny OTE bol zakúpený nasledovne -  varná kanvica, tavná pištoľ, hasiaci 

prístroj, laserový prezentér na videoprojekcie, a predlžovacie káble. Na pobočku SNP sme zakúpili  

USB adaptéry 2 ks a 2 ks rohoží. Dva kusy rohoží boli zakúpené aj na pobočku Rozkvet. 

Hospodársky výsledok  k 31.12.2017 predstavuje zisk vo výške 171,69 eur.  

V roku 2017 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. 

V Považskej Bystrici, dňa 19.02.2018 

Vypracovala: Ing. Zábojníková                                                                                                                    

                                                                                                                       Mgr. Ivana Knappová 

  riaditeľka PK v PB                                                                                            


