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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 2018 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 

v Považskej Bystrici je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. O ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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, 
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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 

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 2018 sme v PK pripravili a  realizovali kultúrno-

spoločenské a vzdelávacie aktivity mestského i regionálneho charakteru. 

Pri organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti sme sa pripravili viacero podujatí zameraných na 

Európsky rok kultúrneho dedičstva (2018), poslaním ktorého bolo odčiarknuť spoločné 

kresťansko-kultúrne korene Európy a ich význam. Kultúrne dedičstvo Európy dýcha vôkol nás: v 

našich zvykoch a tradíciách, etnografii, folklóre, v zachovalých pamiatkach dedín, miest, 

v jedinečnej prírode, archeologických lokalitách. Rovnako aj v literatúre, umení, 

predmetoch,  remeselných zručnostiach, príbehoch, hudobnej či dramatickej tvorbe. Rozmanitosť 

kultúrneho dedičstva Slovenska, našich národných koreňov oživujeme, prehlbujeme z úcty 

k dedičstvu našich predkov. Považská knižnica kládla dôraz na motivovanie ľudí, predovšetkým 

mladej generácie k znovu objavovaniu, hlbšiemu spoznávaniu kultúrneho dedičstva Slovenska  pre 

spoločnosť a jeho význam pre budúce generácie. Rok 2018 bol aj Rokom slovenskej štátnosti, čo  

sme si tiež  pripomenuli v rámci kultúrno-výchovnej činnosti PK. 

Považská knižnica v Považskej Bystrici v roku 2018 získala finančné prostriedky z Fondu na 

podporu umenia na zorganizovanie rôznych typov aktivít, ktorými si pripomínala výročie vzniku 

Československa. Fond na podporu umenia sa tak stal hlavným partnerom projektu ČSR – Čo Sa 

Robilo – Čo Sa Robí. Projektové aktivity boli koncipované veľmi rôznorodo počas mesiacov júl až 

november 2018. Návštevníci knižnice mali možnosť, v rámci projektu, vidieť divadelné 

predstavenie SLOVO v podaní regionálneho ochotníckeho zoskupenia hercov. Pre žiakov stredných 

škôl boli zorganizované zážitkové hodiny Zoznámte sa s Dominikom Tatarkom, Na slovíčko 

k susedom alebo setkání Lichožroutu s Pažrrútmi; Rúfus-Čapek „off a on line. odborné 

prednášky a prezentácie týkajúce sa histórie vzniku Československa, ale aj vývinu slovenského 

jazyka z historického hľadiska. Napríklad: Vznik Česko-Slovenska a maďarský boľševický vpád 

na Slovensko 1918 – 1919 (prednášajúci PhDr. Pavel Mičianik PhD., M.A.), Od praslovančiny po 

dvojhlásku iu alebo Strastiplná cesta slovenských hlások (prednášajúci Mgr. Peter Gregorík, 

PhD.), Československá republika – jej začiatky a vzťah občanov k nej (prednášajúca Mgr. 

Jarmila Balážová). Tí najmenší zažili na "vlastnej koži“ stretnutia so súčasnými slovenskými 

spisovateľkami pre deti a mládež Kristínou Baluchovou a Zuzanou Šulajovou a rôzne 

iné zážitkové literárne hodiny zamerané na odlišnosti českého a slovenského jazyka. Ako 

sprievodné podujatie k projektu ČSR – Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí bola v auguste 2018, 

v priestoroch knižnice, inštalovaná výstava regionálneho zberateľa Milana Belása, ktorého 

zberateľský fond predstavoval a dokumentoval obdobie vzniku Československa. Na podujatiach sa 

v rámci projektových aktivít zúčastnilo spolu 407 návštevníkov (z toho 122 detí, 121 

stredoškolákov a 164 dospelých). Fotografické záznamy z podujatí si môžete pozrieť na webovej 

stránke knižnice www.kniznicapb.sk v časti fotogaléria alebo na facebooku knižnice (Fotografické 

http://www.kniznicapb.sk/
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a iné záznamy z činnosti knižnice a z podujatí PK v PB používame pre reklamné a propagačné 

účely organizácie). 

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

Bystrici, Považským osvetovým strediskom, miestnym Štátnym archívom, Slavistickým ústavom 

SAV, základnými, strednými školami na území mesta, Gymnáziom Považská Bystrica a  etc. 

 

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

Riadenie knižnice 

Riadiaca činnosť bola v roku 2018 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 

 podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“). V zmysle § 44 zákona NR 

SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil (zmluvne) zodpovednú osobu p. Miroslava Brosa 

/BROS Computing, s.r.o./  

 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 2018 schválený rozpočet k 1.1.2018 rozpisom rozpočtu č.48/8/2/1/2018 

 v priebehu roka 2018 bolo schválených 6 zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami zo 

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

rok 2018 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 
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 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 2018 neevidovali žiadne sťažnosti. Podnety 

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

 

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 mesiaci november 2018 prešla PK PB z výpožičného systému KIS Clavius na KIS Tritius 

- prechodom z KIS Clavius na KIS TRITIUS v závere roka 2018 očakávame pružnejšie, 

rýchlejšie, kvalitnejšie, efektívnejšie poskytovanie služieb verejnosti 

- v spolupráci s firmou Lánius zoptimalizovať chod a nastavenia KIS Tritius 

- bude potrebná celková výmena monitorov za širokoúhle (v odd. služieb) 

- zmena pripojenia z klasického metalického ADSL na Optickú sieť. 

 

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

bibliografické letáky. Tiež 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 2018 boli spracované dva projekty na nákup knižného fondu. Knižnica požiadala o dotáciu 

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

„Akvizícia knižničného fondu 2018“, číslo žiadosti: 18-513-04509,  žiadali sme 14.250,00 €;  

pridelených bolo 7. 000,00 €. Naša povinná spoluúčasť bola 5 % (368,45 €). 

Projekt MsÚ Pov. Bystrica: 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“, žiadali sme 1.500,00 €. Získali sme 600,00 € so 

spoluúčasťou 600,00 € (na dotácie z MsÚ je povinná 50% spoluúčasť). 

Projekt SAK 

Ďalším úspešným projektom v roku 2018 PK získala finančné prostriedky, z programu Partnerstvo 

alebo spojme svoje sily“, vo výške 200,-EUR, pri organizovaní podujatia Hávedník alebo čo ešte 

neviem o hmyze? na nákup tovaru potrebného na vyhotovenie edukačnej pomôcky Hávedník. 

Zážitková literárna hodina bola určená pre žiakov I. stupňa ZŠ. 

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. 2018  predstavuje  84 947   (čo je o 1 298  knižničných jednotiek viac 

ako bolo v r. 2017  k tomuto dátumu).  Rozdelenie  knižničného  fondu  predstavuje  náučná 

literatúra v počte  24 702 zv. (29,08%),  ďalej je to krásna literatúra  v počte  43 979 zv. (51,57%),  

náučná literatúra  pre deti a mládež 3 802 zv. (4,48 %),  krásna literatúra pre deti a mládež 12 464 

zv. (14,67%).  V KF sú zarátané aj špeciálne dokumenty (AV médiá, El. zdroje, hudobniny),  ktoré 

tvoria   4 041 ks. 

Rozdelenie špeciálnych dokumentov: náučná  literatúra 2 791 ks, krásna  literatúra 638 ks, náučná 

pre deti a ml. 6 ks, krásna  pre deti a ml.606 ks, spolu 4 041 ks. 

Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2018 

 predstavuje  4 016 zv.  knižničných jednotiek (z toho 16 zv. sú špeciálne dokumenty) v 

celkovom náklade  31.457,80 €. Oproti  roku  2017 je teda prírastok o 515 zv. vyšší.   

 

Knižničné  jednotky získané do PK  za rok 2018: 

Nákup : vlastné príjmy    532 zv. za sumu   3.500,73 € 

              TSK 1 926 zv. za sumu 19.163,16 € 

              spoluúčasť k dot. MsÚ PB    125 zv. za sumu      603,16 € 

              spoluúčasť k dot. FPU      80 zv. za sumu      368,75 € 

Spolu: 2 663 zv. za sumu 23.635,80 € 

 

Nákup: príspevky   

dotácie MsÚ PB                                            117 zv. za sumu   600,00 € 

dotácie FPU (+KP)     796 zv. za sumu 7.222,00 € 

spolu     913 zv. za sumu 7.822,00 € 

 

Nákup spolu 3 576 zv. 31.457,80 € 

 

Bezplatne získané dokumenty:                                                                                           

dar od čitateľov                                          431 zv. v hodnote 4.672,09 €  

náhrada za stratené knihy                                9 zv. v hodnote      79,18 € 

spolu 440 zv. v hodnote 4.751,27 € 
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Rozdelenie získaných knižničných  jednotiek: 

 náučná  literatúra                                1 084  zv. 

 krásna  literatúra                                 1 682  zv. 

 náučná  pre deti a ml.                            251  zv. 

  krásna   pre  deti a ml.                           983  zv. 

 špeciálne  dokumenty(AV,EZ,Hu,Hry)  16  zv. 

            spolu:                                                    4 016  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). 

Zakúpili sme 122 zv. v hodnote 923,89 €. 

Svojou činnosťou sme sa podieľali na tvorbe súborného katalógu v programe CLAVIUS, kde bol 

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

dokument bol spracovaný v konkrétnom katalógu -  module.  Od decembra 2018 máme nový KIS 

Tritius.            

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 2018 predstavujú literatúru poškodenú, zastaranú, 

duplicitnú a stratenú.  Spolu bolo vyradených 2 718 zväzkov knižničných jednotiek v celkovej 

hodnote  6 .775,01 €.           

Rozdelenie vyradenej literatúry:          

 náučná  literatúra                         810 zv.  

 krásna literatúry                           840 zv. 

 náučná lit. pre deti a ml.              332 zv. 

 krásna lit. pre deti a ml.              736 zv. 

            spolu:                                       2 718 zv. 

 

Evidencia periodík 

Považskej knižnici v roku 2018 mala k dispozícií 113 periodických publikácií (128 exemplárov) 

z toho bolo 11 zahraničných periodických publikácií. 



 

8 

 

 

V roku 2018 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 2018“, číslo žiadosti: 18-513-04509,  žiadali sme 14.250,00 €;  

pridelených bolo 7.000,00 €. Naša povinná spoluúčasť bola 5 % (368,45 €). 

Projekt MsÚ Pov. Bystrica: 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“, žiadali sme 1.500,00 €. Získali sme 600,00 € so 

spoluúčasťou 600,00 € (na dotácie z MsÚ je povinná 50% spoluúčasť). Konečné spolufinacovanie 

PK bolo 368,75 € pri projekte podanom na FPU a  603,16 € pri projekte  podanom na MsÚ 

Pov.Bystrica. 

Vyúčtovanie projektu MsÚ bolo odovzdané na MsÚ Pov. Bystrica v novembri 2018 a vyúčtovanie 

projektu FPU bude odoslané podľa pokynov v zmluve na FPU v priebehu roka 2019. Aj v roku 

2018 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  so zľavou od  10 do 40 %.  

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

jednotky čipované (alebo kódované) proti odcudzeniu. Pri spracovávaní  knižničných jednotiek bol 

do novembra 2018 využívaný automatizovaný knižnično–informačný systém CLAVIUS 

(evidencia),  katalogizácia (spracovanie) a revízia. Od decembra 2018 používame nový KIS 

TRITIUS.  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 2018 jednotlivé 

oddelenia  služieb PK, vrátane pobočiek, pripravili 138 aktuálnych násteniek a výstaviek. V 

knižnici sme v roku 2018 pripravili 4 výstavy. 

Svet podľa Šaška 

Výstava zo zberateľského fondu p. Belása k projektu Čo sa Robilo-Čo Sa Robí 

Jozef Sádecký Krajinou 

Jozef Sádecký Krajinou II. 
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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 2018 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 2018 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.  

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 2018 registrovala 3 638 aktívnych používateľov, za rok 2018 

zaregistrovala 2 864 čitateľov, z toho registrovaných detí do 15 rokov bolo 1 150. Považská 

knižnica a jej dve pobočky poskytli svoje služby celkom  68 879 návštevníkom. Počet návštevníkov 

na 548 podujatiach, organizovaných PK, bol 11 372 návštevníkov z toho 9 106 detí. Služby 

internetu v priebehu roka 2018 využilo 429 používateľov. Prostredníctvom služby Bibliobox 

čitatelia vrátili v roku 2018 spolu 2 367 zväzkov kníh.  

Výpožičky  

Považská knižnica v roku 2018 zrealizovala 235 980 absenčných a prezenčných výpožičiek. 

Výpožičky absenčné spolu 163 825, výpožičky prezenčné spolu 72 155, periodiká 74 608, ostatné 

dokumenty, špeciálne dokumenty 858. Považská knižnica vypožičala 46 868 odbornej literatúry pre 

dospelých, krásne literatúry pre dospelých 67 514 , odbornej literatúry pre deti  9 566 a krásnej 

literatúry pre deti 36 566. 

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

medziknižničnej výpožičnej služby, prípadne, medzinárodnej výpožičnej služby /MVS; MMVS/. Za 

sledované obdobie Považská knižnica celkom vybavila 384 MVS a 1 MMVS. Z toho MVS iným 
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knižniciam: 9 ; MVS z iných knižníc: 374 a 1 MMVS. Pozitívne vybavených rezervácií kj bolo 65, 

na požiadanie sme vypracovali 50 rešerší. 

 

Vyhodnotenie činnosti v regionálnej bibliografii za rok 2018 

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: 

 

V odd. regionálnej bibliografie budujeme a pravidelne dopĺňame v KIS Tritius 

- článkovú regionálnu databázu  

- databázu regionálnych osobností a udalostí pod názvom Regio  

- databázu špeciálnych dokumentov 

 

Excerpcia seriálov: 

Excerpovali sme celkom všetky celoslovenské periodiká, ktoré sa nachádzajú v odd. beletrie 

a v náučnom oddelení - 87 ks, ďalej regionálne periodiká: Belušan, Dubnické noviny, Ilavský 

mesačník, Jaseničan, Košecko-nozdrovické noviny, Ladecké zvesti, Mravenisko, Naša Beluša, 

Novodubnické zvesti, My noviny stredného Považia, Polazník, Považské echo, 

Považskobystrické novinky,  Púchovské noviny, Visolajské noviny, Trenčín región. 

Počty záznamov:  
 

Článková databáza od začiatku budovania k 31.12. 2018 obsahuje 42 481 záznamov. Za rok 2018 

sme vložili 2 190 záznamov. 

Regionálna databáza Regio obsahuje 1178 záznamov regionálnych autorít. V priebehu roka 

2018 sme vložili 7 nových osobností. Vzhľadom na to, že nový KIS Tritius nemá ešte prevedenú 

databázu Regio, nemáme ju k dispozícii ani k nahliadnutiu, v druhom polroku sme nevkladali do 

databázy žiadnu osobnosť.  

 

Reg. databáza špeciálnych dokumentov obsahuje 1 172 záznamov, počas r. 2018 sme vložili 75 

záznamov. Všetky tri databázy sa priebežne dopĺňajú. 

Spolu: 2 272 vložených záznamov (všetky tri databázy) 

 

Informačná činnosť:  

 

Záujemcovia o informácie a rešerše sú predovšetkým študenti, zostavovatelia monografií miest 

a obcí, ale aj čitatelia, ktorí sa zaujímajú o históriu či súčasnosť nášho mesta a regiónu.  Za rok 

2018 sme im poskytli 1 331 faktografických informácií. 
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Počet používateľov za rok 2018:         612 návštevníkov (cez Clavius/Tritius) 

                                                               48 nezaregistrovaní – bez preukazu 

                                                             584 na podujatiach 

                                                  -------------------------------------------------------------------                        

                                                           Spolu: 1 244 návštevníkov 

 

Rešerše: v  2018 sme pripravili 7 rešerší, ktoré obsahovali 432 záznamov :  

 

Anna Ivanová, hud. skladateľka, rodáčka z Jasenice – 16 záznamov 

Nová Dubnica – 47 záznamov 

Nezamestnanosť v okrese Pov. Bystrica – 263 záznamov 

Namíbijci v ČSSR – v Pov. Bystrici – 15 záznamov 

SNP v okrese Pov. Bystrica – 52 záznamov 

Považské strojárne- vznik, vývoj a história – 34 záznamov 

Vypálenie obce Bodiná – 5 záznamov 

 

 

Požičiavanie dokumentov: 

 

Mali sme 5 907 výpožičiek: 3 897 cez Tririus ( 3404 prezenčne + 493 absenčne) 

                                             2 010   prezenčne v zošit. evidencii ( dokumenty bez kódu)  

 

Elektronické referenčné služby  – 91 ks. 

  

Uchovávanie dokumentov:  
 

- regionálne periodiká uchovávame vo viazanej forme podľa finančných možností, v roku 2018 

sme dali zviazať ( neviazané periodika sú uložené vo fascikloch) 

 

Dubnické noviny 2016-2017 

Obzor my noviny stredného Považia 2017 

Považskobystrické novinky 2017 

Púchovské noviny 2017 

Novodubnické zvesti 2011-2014 

Naša Beluša 2010-2017 

 

- 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 

 

Dali sme opraviť knihy: Papradňanská dolina v obrazoch, Kameničany, ZŤS-výskumný ústav. 
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Edičná činnosť regionálnej bibliografie:  

 

Bibliografie: Kalendár osobnosti a udalostí na rok 2019 – 1 ks 

 

Bibliografické letáky 4 ks 

Jozef Kočiš (1928-2013) – archivár, historik, publicista 

Jaroslav Čelko (1923-2017) – vedecký pracovník, pedagóg 

Ferdinand Guniš (1919-2003), pedagóg, spisovateľ, kultúrny pracovník 

Emanuel Filo, lekár, internista 

                                       

Články 3 ks : Gábor Baross – politik a minister obrany 

                       Janko Zachara 90ročný 

                        Minulosť a prítomnosť Považského hradu  

 

Nástenky: 9 ks 

                  Jozef Chorényi – 85. výročie úmrtia 

                  Anna Šujanská – 60. výročie nar. 

                  Prof. Ing. František Špánik – 85. výročie narodenia    

                  Róbert Kasián Holba – 125. výročie nar. 

                  Ján Jankovič, prekladateľ – 75. výročie narodenia 

                  Región Považie – folklórne spomienky 

                  Gejza Sádecký, reg. spisovateľ  – 75. výročie narodenia 

                  Cez Javorník chodník 

                  Hudobné motívy a téma Vianoc v našom regióne 

 

 

KVČ: 

Pripravili sme 23 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 584 návštevníkov.  

Z toho bolo 18 informatických príprav pre žiakov základných škôl – 337 žiakov 

1 kultúrnospoločenské podujatie – prezentácia a beseda o knihe Život hradu Bystrica – 15 

návštevníkov 

4 spoluorganizátorské podujatia: Tatarkov Plevník, Dobšinského Rozprávkovo, Múzy nás spájajú, 

Koyšove Ladce - 232 návštevníkov 

 

Semináre a školenia: 

 

  25.4.2018 – školenie o zavádzaní pravidiel RDA do praxe –VKMR Trenčín 

  20.-21.11. - Školenie Trítius 

  4.12. – školenie p. Bros – osobné údaje 

 

 

Prierez podujatiami Považskej knižnice v Považskej Bystrici vrátane pobočiek: 

 

V rámci roku Európskeho Roku kultúrneho dedičstva – 2018, PK v PB vrátane pobočiek, pripravila 

viacero podujatí z úcty i potreby zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov a zdôrazňujúce 
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spoločné kresťansko-kultúrne korene Európy,  zvyky, tradície, folklór, pamiatky, remeselné 

zručnosti... Ilustračne z podujatí zameraných na  Európsky rok kultúrneho dedičstva:  

 

Drotárstvo ako naše kultúrne dedičstvo - literárna hodina venovaná dielu Ako divé husi  

 

Deň ľudovej rozprávky - prehliadka ľudovej rozprávkovej tvorby a krojov z nášho regiónu  

 

Európske kultúrne dedičstvo - informatická príprava pre žiakov  

 

Jánošík - prezentácia riaditeľky archívu v Bytči, PhDr. Jany Kurucárovej k 330. výročiu narodenia 

 

Janko Hraško -  čítanie rozprávky, prezentácia a hra s archaickými slovami pre deti ZŠ a MŠ 

 

Zatúlané húsky - beseda s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou, ktorá sa svojou knižkou 

vracia do rodnej obce Papradno, zaujímavým a pútavým rozprávaním sa prihovárala deťom o živote 

s rodičmi a piatimi súrodencami v tejto obci plnej zaujímavých ľudí i kultúrnych tradícií 

 

Povesti zo Záriečia a Púchovskej doliny - beseda s regionálnou autorkou Boženou Dobrovičovou - 

Záriečskou o krojoch, poverách a živote v jej rodisku spojené s čítaním jej vlastnej tvorby 

 

Deň ľudovej rozprávky – Vítame Vás v kroji: podujatie venované prezentácii o živote a 

zberateľskej tvorbe Pavla Dobšinského a čítanie jeho rozprávok. /O troch grošoch, O Jankovi 

Polienkovi, Dlhom širokom a bystrozrakom/ 

 

Jeden kováč koňa kuje – prezentácia ľudovej slovesnosti pre deti materských škôlok 

 

Na panské – beseda o Jurajovi Jánošíkovi spojená so zážitkovým čítaním povestí  o ňom, pri 

príležitosti 330. výročia jeho narodenia 

 

Juraj Jánošík – legenda a skutočnosť – stvárnenie tejto skutočnej historickej postavy v literárnych 

diela rôznych autorov; beseda pre žiakov ZŠ (k 330 výr. narodenia). 

 

Deň ľudovej rozprávky – spoznávanie rozprávok od Pavla Dobšinského podľa krátkeho úryvku 

alebo obrázku (literárny kvíz pre MŠ) 

 

Objavujeme krásy nášho regiónu! – rozprávanie o kultúrnych a prírodných krásach, ktoré „stoja za 

povšimnutie“ + povesti, ktoré sa k nim viažu 

 

Slovenské zvyky a tradície – Fašiangy...  informatická výchova o fašiangových zvyklostiach 

v minulosti a dnes 

 

Rozprávaj mi rozprávku... klasické slovenské ľudové rozprávky Pavla Dobšinského  

 

Spoznávame príslovia a porekadlá 
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Týždeň slovenských knižníc:  5. - 9. marec 2018 

 

V rámci  TSK  sme uskutočnili 22 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 389 poslucháčov.  Bezplatne 

sme zaregistrovali 42 nových čitateľov a poskytli sme i služby bezplatného prístupu na internet, 

ktoré využilo 21 používateľov. Knižné hliadky zaregistrovali 30 čítajúcich.  

Resumé Týždňa slovenských knižníc: 

Podujatia v TSK: 20 

Účastníci podujatí: 382 

Knižné hliadky: 98 

Bezplatná registrácia v TSK: 35 

 

Ilustračne výber KVČ za rok 2018 

 

Braňo Jobus a jeho Láskavé rozprávky – beseda o autorovi  

Vitajte v Snehuliakove  – zážitkové čítanie ukážok z knihy od autora Jozefa Belana  

Odkiaľ k nám prišli komixy?  

Nebo a kalendár alebo ako sa meral čas  

Kto vám to kreslí – beseda o slovenských  

Beseda so spisovateľkou Máriou Gáboríkovou  

Slávnostné zápisy detí ZŠ  

Štúdium v Indonézii  

Ako divé husi /Andrej a V. Ferko/ - literárne hodiny pre žiakov II. stupňa 

Juraj Jánošík – legenda a skutočnosť – beseda  

Knižky pre deti – literárne pásmo  

Zima tu je, sniežik poletuje… – literárne pásmo  

Bola raz jedna trieda – zážitkové čítanie pre žiakov  

Ako Jožko Pletko poplietol si všetko – zážitkové čítanie  

Nový rok  = Nový čitateľ –Práva a povinnosti čitateľa  

Predstavujeme známe osobnosti : Maliarka a ilustrátorka  Danica Pauličková  

Literárna súťaž : ,,Spisovateľ v tajničke“ 

Rozprávka môjho života – beseda o živote a tvorbe H.CH. Andersena 

Zimné prázdninové tvorivé dielne sovičky  

Hlavolamy, čo nám lámu hlavy – hodina súťaží  pre  

Ako žijú Hastrošovci alebo obľúbené knižky Roalda Dahla  

Jules Verne = zakladatel sci-fi – literárne pásmo  

Fašiangy – čas zábavy a karnevalov – karneval rozprávkových postavičiek. 

Encyklopédie – informatická výchova pre žiakov SŠI 

Päť týždňov v balóne  – zážitkové čítanie  

Slovenské zvyky a tradície – Fašiangy...  informatická výchova o fašiangových zvyklostiach 

v minulosti  

O šľahačkovej hore – zážitkové čítanie  

Hlúpa myška – čítanie s porozumením  

Johanes Jonson má pocit, že je iný  

Deň ľudovej rozprávky  s Pavlom Dobšinským 
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Beseda s regionálnou autorkou  Boženou Dobrovičovou  Záriečskou 

Autorská beseda  so spisovateľom  Petrom Kubicom  

Ako vzniká knižka?  

Ako vzniká slovo?  

Na slovíčko o knihách  -  so žiakmi zo špeciálnej školy  

Noc s Andersenom – večer plný hier a čítania od Andersena  

Tvoríme príbeh – Literárna hodina s Ľubomírom Feldekom  

Janko Hraško – prezentácia a rozprávanie o Pavlovi Dobšinskom 

Jánošík - prezentácia riaditeľky Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, PhDr. Jany 

Kurucárovej o  Jánošíkovi, pri príležitosti 300. výročia narodenia 

História Považskej knižnice  

Červík Ervín zážitkové čítanie 

TriDé z 3. D – zážitkové čítanie  

Detskí spisovatelia – čítanie z nových  

Pozor červená! – zážitkové čítanie pre žiakov  

Rozprávky víly Púpavky 

Riekanky, Hádanky  

Maľované písmená  

Žabka Gabka  

Bájky  

Poškoláci – zážitkové čítanie  

Vznik knihy –   prezentácia pre  deti MŠ Železničná 

Mach a Šebestová – čítanie a maľovanie obrázkov  

Čin - Čin –  rozprávanie o spisovateľke Ľ. Podjavorinskej   

Apríl mesiac lesov – informatika pre deti   

Žime ekologicky, chráňme si  svet ! – informatika pre žiakov  

Svetový deň Zeme 22.4. 2018 – informatika pre žiakov ZŠ 

Bezpečne na ulici – čítanie s porozumením  pre deti MŠ 

Poznaj svet prírody -    vedomostný kvíz  

Moja smiešna osobná dráma – beseda s autorkou knihy Teréziou Šimovou  

Svet podľa Šaška – interaktívna výstava v priestoroch knižnice  

Rozprávka o veľkom rozprávkarovi  

Prší, prší, len sa leje...– literárne pásmo – výber básničiek, pesničiek a hádaniek  

Deň detskej knihy –literárny kvíz  

Havkáči z našej ulice – zážitkové čítanie  

15 cm textu – čítanie slovenskej prózy a poézie 

Čítame s úsmevom – zážitkové čítanie 

Noc literatúry – čítanie európskej literatúry regionálnymi osobnosťami na zaujímavých miestach 

v Považskej Bystrici 

Rozprávka o tom ako sa strom z lesa premení na obrázkovú knižku  

Slovenské hrady – prezentácia s čítaním povestí  

Bylinkové rozprávky – beseda o liečivých rastlinkách s ochutnávkou čaju  

Deti z ôsmeho svetadielu – čítanie s porozumením o deťoch trpiacimi 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  



 

16 

 

Máj je záhrada čarovná – literárne pásmo – výber básniček, hádaniek a pranostik  

Popoludnie s knihou  pre členov občianskeho združenia Vzostup 

Deň rodín – čítanie pri knižnej búdke Ul. Lánska 

MAMA - výstava fotografií Paulíny Kvaššayovej v priestoroch knižnice – 

Rozprávaj mi rozprávku... klasické slovenské ľudové rozprávky Pavla Dobšinského  

Spoznávame príslovia a porekadlá – informačná výchova  

Tvorivé dielne -  vymaľuj si maľovanku  

Spoznávame huby – vedomostná súťaž 

Šlabikár päťmestia – čítanie s porozumením s prezentáciou ako vznikli komiksy  

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

Kde si schovala čarodejka Dorka svoj rozum – zážitkové čítanie  

Osmijanko – zážitkové čítanie o Rezancovej princeznej  

Čítame s úsmevom – zážitkové  

Braňo Jobus  –  Láskavé rozprávky čítanie s porozumením  

Celé Slovensko číta deťom s M. Pekarom, výtvarník, divadelník i výrobca cínových vojačikov, 

T.Pribišovou 

Osmijanko – zážitkové čítanie O skoro utopenej päťke 

Objavuj Černobyľ – prednáška zážitky z rádioaktívnej zóny Ing.Libor Trško,PhD. spojená 

s výstavou fotografií 

V kráľovstve kráľa Abecedníka – hra s písmenkami pre deti   

Čo majú bosorky spoločné? – zážitkové čítanie z kníh Malá bosorka a Moja mama je bosorka  

Rád vzorného čitateľa -  ocenenie  žiakov 4. ročníka ktorý prečítali najviac kníh počas návštev 

knižnice od Slávnostného zápisu. 

Hávedník alebo čo ešte nevieš o hmyze? Zážitková literárna hodina pre ZŠ  

Objavujeme krásy nášho regiónu! – beseda –rozprávanie sa o kultúrnych pamiatkach a prírodných 

krásach, ktoré „stoja za povšimnutie“ + povesti, ktoré sa k nim viažu. 

Sme pripravení na školu? – literárne pásmo – básničky a hádanky o písmenkách, čísliciach, 

školských predmetoch a pomôckach  

My sme žiaci - predškoláci –beseda – rozprávanie o tom, ako sme sa pripravili do školy, 

o školských predmetoch a pomôckach  

O zvedavom šteniatku -  zážitkové čítanie pre deti z MŠ 

Spoznávame liečivé bylinky -  rozprávanie o liečivých bylinkách rastúcich na lúkach a v lesoch + 

ukážka herbára pre žiakov  

Geocaching – hľadanie skrytého objektu podľa geografických súradníc aj za účelom spropagovania 

nových priestorov pobočky PK – SNP 

 

Kamsi a nikam  - Vieme rozvíjať možnosti našej osobnosti pod tlakom mediálnych stereotypov? 

Odborná prednáška Doc. Stanislava Hvozdíka v rámci VIII. Ročníka  vzdelávacieho cyklu 

Harmónia súvislostí  

Veronika Homolová Tóthová: Mengeleho dievča - beseda  

Literárne Blues(nenie) – II.ročník autorského čítania poézie a prózy Cooltajner SLOVO - divadelné 

predstavenie v rámci projektu ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí 

Oborné prednášky a prezentácie (v rámci projektu ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí) 

Čítanie v altánku - zážitkové čítanie –    

Čítanie - Zariadenie pre seniorov Katka 
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"Na ceste k ČSR 1917-1918 s presahom do roku 1914 a odchodu Masaryka do cudziny“ - 

prednáška k 100. výročiu vzniku Československa, prednášajúci Mgr. Juraj Kallo  

Vianočné mystérium - ručičky na hodinách asi omrzelo krútiť sa rok čo rok rovnakým smerom, a 

tak sa rozbehli naspäť - zážitkové  

Literárne Blues(nenie) – II.ročník autorského čítania poézie a prózy Cooltajner SLOVO - divadelné 

predstavenie v rámci projektu ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí 

Známy maliar – neznámy ilustrátor Imro Weiner – Kráľ –súťaž pre deti 

Besedy pre seniorov z DSS Bystričan v knižnici na pobočke SNP  

Jeseň pani bohatá ...... - beseda o jesennom ročnom období 

Z orechovej škrupinky – beseda o ľudskom tele 

Smieško z 1. A – zážitkové čítanie pre deti ZŠ  

Medveď, ktorý tam nebol – zážitkové čítanie pre  

Čudo čudovaté – beseda s autorkou knihy Máriou Gáboríkovou pre žiakov  

Milý môj denníček – beseda o knihách písaných formou denníčka pre žiakov 

Kapitán Padák - čítačka s autorkou kníh Kristínou Baluchovou pre žiakov ZŠ  

Svet cez objektív  - Jozef Sádecký - výstava fotografií 

Šikana v škole ?!  Informatická  výchova pre žiakov ZŠ vysvetlenie pojmov šikana a kyber šikana 

Jesenná pošta – rozprávanie o aktuálnom ročnom období od zberu ovocia až po zimovanie zvierat 

a starostlivosť o ne.  

Fantasy svet ukrytý v detských knižkách – beseda o vybraných autoroch a ich dielach pri príležitosti 

45. Výročia úmrtia zakladateľa tohto obľúbeného žánru J.R.R. Tolkiena.  

Považská knižnica jej vznik a história – prezentácia pre žiakov  

Vznik písma, papiera a knihy – prezentácia pre žiakov  

Smejeme sa s knižkami – beseda –o veselých knižkách pre deti. 

O vodníkovi Chňuchňukovi – zážitkové čítanie pre deti  

Nasršený pán Sršeň – zážitkové čítanie pre deti  

Jozef Sádecký Krajinou I. II.  Výstava  fotografií  

Jesenné tradície a zvyky  pre Domove dôchodcov 

Strídžie dni - zvyky a tradície Dom dôchodcov  

Vianočné tradície  pre Dom dôchodcov  

Literárne hodiny – Sme „On line“ - spisovatelia  

Mikuláš, Mikuláš čo v tom koši pre nás máš?? – legenda  

Vianočné mystérium - ručičky na hodinách asi omrzelo krútiť sa rok čo rok rovnakým smerom, a 

tak sa rozbehli naspäť - zážitkové čítanie ZŠ  

Tvorivé  nápady  knižničnej sovičky Aničky pre šikovné a múdre  detičky  

 

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

 

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 

  pre seniorov v sociálnych zariadeniach v rámci kvč robíme hlasné čítanie, tvorivé dielne 

 poskytujeme zvukové knihy pre zrakovo postihnutých, najviac sú zastúpení seniormi – 

bezplatne, PK prevádzkuje pobočku knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

http://www.kniznicapb.sk/
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 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 roka 2018 zúčastňovali na rôznych vzdelávacích a kultúrnych 

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

jarmoku v Považskej Bystrici - predaji vyradenej literatúry, na Dni regionálnej bibliografie 2018 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, školení GDPR, VZ SAK v SNK 

v Martine, na Bibliotéke v BA, na Knihovníckom BARCAMPe v Bratislave, na školeniach 

automatizácie a spracúvaní výkazov TRITIUS TN, na porade riaditeľov organizovaným TSK v TN, 

na besede o Problematike konfliktných a záťažových situácií vo VKMR 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 2018 používala 31 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 a Tritius, W-

Mzdy, BUXUS) 

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

 zabezpečovanie chodu a údržby Informačných systémov (KIS Clavius - Tritius, 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 

CLAVIUS a Tritius, 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 na pobočku SNP a Rozkvet 

 prechod z KIS CLAVIUS na KIS TRITIUS v decembri 2018 

 

 

http://www.kniznicapb.sk/
http://www.kniznicapb.sk/
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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 24 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. 
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Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK: 

Ukazovatele rok 2018   rok 2017 porovnanie 

v % 

Knižničný fond spolu 84 947 83 649 101,55 

odborná literatúra  pre dospelých 24 702 24 418 101,16 

krásna literatúra pre dospelých 43 979 43 137 101,95 

odborná literatúra pre deti 3 802 3 880 97,98 

krásna literatúra pre deti 12 464 12 214 102,04 

špeciálne dokumenty (z celkového KF) 4 041 4 004 100,92 

Prírastky KF 4 016 3 501 114,71 

z toho kúpou 3 576 2 636 135,66 

Dary a iné 440 817 53,85 

Prostriedky na nákup KF 31.457,80 22 464,05 140,03 

Počet titulov odoberaných periodík 113 120 94,16 

Počet exemplárov odoberaných periodík 128 135 94,81 

Úbytky 2 718 3 155 86,14 

Výpožičky spolu 235 980 242 282 97,39 

z toho knihy 160 514 159 185 100,83 

Periodiká 74 608 82 361 90,58 

ostatné dokumenty 858 736 116,57 

Prezenčné výpožičky spolu 72 155 65 478 110,19 

Absenčné výpožičky spolu 163 825 176 804 92,65 

Registrovaní používatelia 2 864 2 970 96,43 

Z toho deti do  15 rokov 1 150 1 194 96,31 

Počet návštevníkov knižnice 68 879 65 378 105,35 

Vzdel. a kultúrno - spoloč. podujatia 548 510 107,45 

Počet návštevníkov na KVČ 11 372 9 501 119,69 

Počet metodických návštev 24 28 85,71 

Porady 2 2 100,00 

Články v  tlači o knižnici 32 29 110,34 

Medziknižn. výpožičná služba 384 290 132,41 

Poskytnuté bg. a faktogr.informácie 5 256 4 356 120,66 

Rešerše 50 49 102,04 

Aktívni používatelia 3 638   

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

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 2018 dosiahla  nasledovné  ukazovatele : 

 stav knižného fondu vzrástol o 1 298 knižných jednotiek (porovnanie s rokom 2017) 

 prostriedky na nákup KF  predstavovali nárast o 8 993,75 EUR 

 počet aktívnych používateľov za rok 2018 bol 3 638 používateľov, 

 počet registrovaných čitateľov klesol o 106  

 počet registrovaných detí do 15 rokov klesol o 44 detí 

 počet výpožičiek klesol o 6 302 výpožičiek 

 knižnica  zrealizovala o 38  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 

 

                                                                                                             Mgr. Ivana Knappová 

         riaditeľka PK v PB 
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        Obrazová príloha niektorých podujatí PK 
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ROZBORY HOSPODÁRENIA rok 2018 

1. P r í j m y: 

a) Transfery 

 

Podpoložka názov  rozpočet skutočnosť      % 

   

bežný transfer  

311              finančný príspevok SAK          80,00            79,37 99,21 

312              bežný transfer (január –jún 2018)           379 913,00      379 880,00    99,99 

312              dotácia  Fond na podp. umenia (projekt)    8 724,00          8 722,00                 99,98 

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

bežné tranfery spolu             389 317,00      389 281,37                99,99 

b) Vlastné príjmy 

 

222003  pokuty za upomienky                                        1 685,00           2 314,87               137,38 

223 001 tržby                    12 959,00         12 328,90                 95,14 

292  012 Príjmy z dobropisov                     1 137,00           1 136,51     99,96 

292 017 Vratky  784,00              783,37     99,92 

453  Zostatok prostr. z min. rokov                                  3 113,00        3 113,38              100,01 

vlastné príjmy spolu                                                    19 678,00        19 677,03              100,00 

710 Kapitálové výdavky                             634 348,00             348,00                     0,06 

Príjmy spolu                                   1 043 343,00       409 306,40                  39,23 

2. Výdavky : 

a) B e ž n é    v ý d a v k y : 
b)  

Účet účel                   rozpočet     použité prostriedky           % plnenia 

620 odvody ZP a SP       80 237,00          80 230,78         99,99 

631        cestovné             700,00               663,42        94,82 

632  energie            16 593,00          15 113,80                                       91,09 

633  materiál        47 539,00         45  228,18                                       95,14   

634        dopravné          2 661,00            2 486,59                                       93,45 

635  údržba          2 040,00            2 039,88                                       99,99 
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636  nájomné           440,00                         438,16                                       99,58 

637  služby      24 878,00                     24 043,51                                       96,65 

640  transfery jednotlivcom 5 639,00                      5  638,17        99,99 

600     bež.výdavky spolu :         408 952,00                  404 103,94                                        98,82 

c) Kapitálové výdavky  

 

Účet              účel   rozpočet       použité prostriedky         % plnenia 

716 Prestavba objektu Považskej knižnice              348,00             348,00   1 00,00 

v Považskej Bystrici, aktualizácia 

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice    608 664,00  00,00                         00,00 

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice       12 336,00                       00,00            00,00 

                  - Reštaurátorský dozor 

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice     13 000,00                   00,00                 00,00 

- Stavebný dozor  

71        Kapitálové výdavky spolu       634 348,00                     348,00                                  00,06 

podpoložka: 

630  Tovary a služby            90 013,54 eur 

 

631 cestovné  ZF 46               663,42 eur 

631001 Tuzemské školenia a semináre, (účtovnícke, PAM, knihovnícke  )             663,42 eu

   

632 Energie, voda, komunikácie                       15 113,80 eur 

 

632 001 – elektrická energia, plyn, teplo  ZF 41                                                          11  088,22 eur 

Elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP  4 510,99 eur 

Plyn /PK Štúrova              3 276,00 eur 

Teplo /PK SNP, PK Rozkvet                                                                                         3 301,23 eur 

632 002 vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP      449,35eur 

632 003 poštovné ZF 41   561,76 eur 
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(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky)  

632 003 poštovné ZF 46      466,40 eur 

(známky za doručenie písomností, MVS) 

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41    724,62eur 

(internet hlav. budova + internet) 

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 46    414,69 eur 

(internet hlav. budova + internet) 

632 005 telekomunikačné služby ZF 41      823,58 eur 

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

632 005 telekomunikačné služby ZF 46      585,18 eur 

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

 

633 Materiál                                          45 228,18 eur 

 

633 001 interiérové vybavenie ZF41             509,48 eur 

 nástenný držiak, drevený regál, 3 kusy kreslá, konferenčný stolík, taburet, žalúzie 2 kusy  

633 002 výpočtová technika  ZF41          1 507,04 eur 

počítače 3 ks,  podložka pod myš,  ČČK,  komponenty na  VT HDD SD,   

633 003 telekomunikačná technika ZF 41     33,90 eur 

bezdrôtový telefónny prístroj 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF41                                     980,61 eur 

zverák, hasiaci prístroj, prenosný mikrofón PA audio syst., prepravný plošinový vozík, skrutkovač, 

kompresor, 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF46                                                      67,64 eur 

predlžovacie káble, rýchlovarná kanvica 

633 006  kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby spolu                                 5 706,19 eur 

z toho: 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 41                                    4 072,45 eur 

633006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF46                                      1 554,37 eur 
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633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 71      79,37 eur 

Z toho: 

kancelársky materiál– etikety Print, žiadanka na prepravu, dovolenkové lístky, priepustky,  knihy 

dochádzky, pokladničná kniha, registratúrny denník,  pravítko, zošívačka,   perá, ceruzky, guma, 

lepiaca tyčinka, lepiace pásky, lepidlo tekuté,  Centropen – zvýrazňovače, obaly EURO,  korekčné 

strojčeky, zošity, spony do zošívačky, dopisné spony, rýchloviazač plastový, poradač pákový, xerox 

papier, obálky, index – neónové označovacie etikety, blok samolepiaci, páska do tlačiarničky, 

kalendáre                             1 105,88 eur 

tonery                                                                995,21 e ur

     

všeobecný materiál – tavné hmoty, tuškové batérie, laminovacia fólia, lep na knihy, substrát 

záhradnícky, muškáty, hnojivo, štartér, špachtľa, bity, motúz, piktogramy, plexisklový stojanček, 

žiarivky, tavná pištoľ, fólia na knihy, RFID čipy, EM pásik, zatvárač dverí,                  2  615,89  eur 

            

materiál na KVČ – polystyrénový krúžok, krepový papier, farebné kriedy, popisovač Centropen,  

výkresy, xeroxový papier A4, krepové papiere, farebné papiere, špagát, textilné lepiace pásky, 

magnetky, lepiace tyčinky – vysúvacie, modelársky papier,  kartón, stierka, Primalex, knihy na 

odmeny, čokolády, tašky na odmeny, lepidlo, svietidlo, akumulátor, komponenty n opravu PC,               

                                                                            169,53 eur 

materiál na údržbu : vruty, matice, podložky, skrutky, riedidlo, tmel, Korozal, zámok, svietidlo 

núdzové, plexisklo, sklo, akumulátor,                  246,62 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, ocot, prášok na pranie, 

osviežovač WC, vrecká do vysávača, kuchynské utierky.      573,06 eur 

 

633 009  knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky      36 061,99 eur 

 

knihy do fondu  ZF41             19 163,16 eur 

knihy do fondu  ZF46           4 472,64 eur 

knihy do fondu  ZF111          7 222,00 eur 

knihy do fondu  ZF11H                             600,00 eur 

 

časopisy, noviny  ZF 41                         738,00 eur 
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časopisy, noviny  ZF 46                      3 866,19 eur 

 

633 010  pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46                  133,15 eur 

  údržbár, upratovačka, vrátane ochranného krému na ruky a rukavíc    

633 016  reprezentačné ZF 46   228,18eur 

občerstvenia na akcie, kytice v rámci kultúrnych podujatí,  

 

634  Dopravné                                 2 486,59 eur 

   

634 001  palivá, mazivá, oleje ZF 46              678,03 eur 

PHL 2 ks áut 

634 002  servis, údržba oprava, z toho:                  

ZF 41                                 1 140,01 eur 

oprava  WV Caddy, výmena oleja a filtrov a výmena rozvodov a vodnej pumpy, oprava bŕzd  

ZF 46                                                                                                                                  129,06 eur 

STK, EK Škoda Fabia  

634 003 havarijné poistenie WV Caddy  ZF 41                                                                    289,49 eur 

634 005 diaľničné známky  ZF 46               100,00 eur 

634004  prepravné  ZF41                                                                                                      150,00 eur 

doprava folklórneho súboru na kultúrnu akciu, 

 

635 Rutinná a štandardná údržba                               2 039,88 eur 

 

635 003 telekomunikačnej techniky ZF 41                                                                      30,00 eur 

oprava telefónnej ústredne,  

635 004 strojov, prístroj., techniky.                                   859,88 eur 

oprava bleskozvodu , výmena radiátora, výmena ventilu v plyn. kotolni,    

635 008 rutin. a štand. údržba kníh, učeb. pomôcok   ZF 41                                  970,00eur 
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oprava poškodených väzieb kníh, 

 

635 009 údržba softwéru ZF41                                   180,00 eur 

 

636 Nájomné za nájom                                  438,16 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                                                       58,80 eur 

Nájomné poštového priečinka    

 

637 Služby     24 043,51  eur 

637001 Školenia, kurzy, semináre  ZF 46               475,00  eur 

Účasť na seminároch a školeniach ktorá bola nevyhnutná vzhľadom na  legislatívne zmeny v oblasti 

účtovníctva, mzdovej agendy, verejného obstarávania. 

 

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 41                                                       659,88 eur 

 637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 46                                                                                     66 ,22 eur 

Materiál na kultúrno-výchovnú činnosť – súťaže Najlepší čitateľ, Tatarkov Plevník, Dobšinského 

rozprávkovo, Koyšove Ladce, Múzy nás spájajú, Noc s Andersenom, Noc literatúry a  rôzne 

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

 

637 004 Všeobecné služby          4 223,08  eur 

Z toho: 

Revízie ZF41              2 723,49 eur 

elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné, revízia BOZP 2 x ,  hasiace prístroje  1x, 

zdravotná služba 2x, EZS, plyn. kotlov, nízkotlakových nádob, elektrického ruč. náradia  a predlž. 

káblov.     
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ostatné služby ZF 41      874,70 eur 

zviazanie periodík, vypracovanie odborného posudku k vydaniu  knihy, odmeny za besedy  

ostatné služby ZF 46      224,89 eur 

MVS, tlač plagátov,  spracovanie scenára,  odmeny za besedy, 

ostatné služby ZF 111      400,00 eur 

réžia divadelného predstavenia - podporené z FPU v rámci projektu ČSR Čo sa robilo- čo sa robí  

637 005 špeciálne služby ZF 41        479,76 eur 

ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom 

637 005 špeciálne služby  ZF 46        480,00 eur  

montáž systému na ochranu knižničného fondu elektrickým zabezpečovacím systémom, 

vypracovanie d. PZS, 

637 006 náhrady ZF 46                                   115,00 eur 

úhrada povinnej lekárskej prehliadky, 

637 012 poplatky a odvody  ZF 46               43,71 eur 

Poplatky banke, LITA,  

637 012 poplatky a odvody  ZF 41              187,00 eur 

členské poplatky (IAML, SSK, SAK),  

637 014 Stravné   ZF 41          10 210,37 eur 

(2,00 € /prísp. organizácia na stravný lístok) 

637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 41                                  1 820,00 eur 

dohody o vykonaní práce zahŕňajú honoráre účinkujúcich v rámci kultúrnych podujatí,  

637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 111                                     872,00 eur 

dohody o vykonaní práce zahŕňajú honoráre účinkujúcich v rámci proj. FPU “ ČSR - Čo sa robilo - 

Čo sa robí“, 

637 035 dane ZF 41                                                                                                          1 143,58 eur 

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

637 036  reprezentačné výdavky  ZF41                                                                                288,00 eur 

Strava na podujatie múzy nás spájajú, 
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Bežné výdavky ZF 41                                                                             379 880,00 eur 

Bežné výdavky ZF46                                                                                                     14 822,57 eur 

Bežné výdavky ZF 111                                    8 722,00 eur 

Bežné výdavky ZF 11H                                       600,00 eur 

Bežné výdavky ZF 71                                         79,37 eur 

Bežné   výdavky   s p o l u :                                                                  404 103,94 eur 

 

Príjmy       –  výdavky      =       zostatok 

409 306,40    -    404 451,94 =  4 854,46 eur  ( z toho 96,50 € zostatok v pokladni +              4 

757,96 €    zostatok na účte) 

 

3. Náklady, výnosy: 

 

415 267,04 

Účet          účel    použité prostriedky             

501  Spotreba materiálu                     46  623,90 

502        Spotreba energie                      12  294,60 

511         Opravy a údržba           2 911,81 

512         Cestovné              663,42 

513  Náklady na reprezentáciu           516,18 

518  Ostatné služby                              10 564,82 

524  Zákon. poistenie                      80 032,70 

525  Ostatné soc. poistenie-DDS                 1 120,00 

527  Zákonné sociálne náklady                                18 734,92 

532  Daň z nehnuteľností        327,50 

538  Ost. nepriame dane a poplatky        927,74 

548  Ost. náklady –členské prísp.                                                                     187,00        

551  Odpisy                                                                     3 856,56 

553  Rezervy                                                                     2 270,25 
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568  Ostatné finančné náklady,                                                                     310,02 

5                 N á k l a d y   s p o l u :                                     415 267,04                                                                            

 

Účet         účel              prijaté  prostriedky  

602  Tržby z predaja  služieb                                                                   14 623,79 

648                 Ostatné výnosy/dobropisy              1 273,61 

653  Zúčtovanie ostatných rezerv              2 176,09 

668  Ostatné fin.výnosy                           19,98 

691 Výnosy z bež.transferov ob.al.VÚC                                                               379 880,00 

692 Výnosy z kap.transferov ob.al.VÚC                                                                          2 592,48 

693 Výnosy z bež.transferov ŠR,ob.al.mesta                                                                    9 322,00 

694 Výnosy z kap.transferov ŠR                                                                                      1 264,08 

697 Výnos ods ost. Subj. Mimo VS                                                                                     193,07 

6 V ý n o s y   s p o l u :                                                                                           411 345,10 

 

N á k l a d y                                                                               - 415 267,04 

V ý n o s y                                                                               + 411 345,10 

Hospodársky výsledok                                                                                          -        3  921,94 

 

4. Majetok: 

 

počiatočný stav   nákup                  vyradenie                     stav k 31.12.2018 

Dlhodobý majetok 

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

Účet 042 

30 607,23          348,00 0,00    30 955,23 

 

Spolu 

308 538,23           348,00 0,00 308 886,23 
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Drobný hmotný a nehmotný majetok  

počiatočný stav   prírastky                  vyradenie                 stav k 31.12.2018 

DHM 

67 268,37          2 500,02                     3 141,51                     66 626,88 

DNM 

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

Spolu   

67 269,37                        2 500,02                             3 141,51                              66 627,88 

 

Majetok v OTE 

 

počiatočný stav   nákup                  vyradenie stav  k  31.12.2018 

19 384,16                          115,65 305,91 19 193,90 

 

Materiál na sklade- k 31.12.2018 evidujeme: 

Benzín    49,40 

Nafta    59,64 

Kancelársky materiál  185,37 

Čistiaci materiál   15,00 

Materiál obstaraný zo sponzorských darov 0,00 

Všeobecný materiál   729,90 

Všeobecný materiál-KVČ  792,82 

Spolu    1 832, 13 

 

5. Fondy, Pohľadávky, záväzky: 

 

Sociálny fond  
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Počiatočný stav                  Tvorba                          Čerpanie                 Konečný stav 

438,26       3 050,10     2 743,92   744,44 

 

Pohľadávky a záväzky: 

 

Krátkodobé pohľadávky 

315         Ostatné pohľadávky 549,83 

Náklady budúcich období, z toho: 

381 01   predplatné časopisy, noviny na rok 2019 2 629,51 

381 02   nájomné rok 2019   31,53 

381 05   energie, teplo rok 2019                            49,75 

381 05   predplatné poistenie na rok 2019                                              47,59 

381 07  diaľničná známka   8,34 

Pohľadávky spolu   3 316,55 

 

Krátkodobé záväzky 

321          Dodávatelia 2 102,05 

331          Zamestnanci 13 626,15 

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 8 532,45 

342 Ostatné priame dane na mzdy 1 401,67 

379 Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné) 633,11 

Dlohodobé záväzky 

472          Sociálny fond       744,44 

 

Záväzky spolu 27 039,87 

 

6.     Závery z rozborov hospodárenia: 

 Považská knižnica v Považskej Bystrici má od zriaďovateľa Trenčianskeho 

samosprávneho kraja k 1.1.2018 schválený rozpis rozpočtu č: 48/812/1/2018  a z dôvodu presunov 
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medzi položkami,  navýšenia kapitálových výdavkov 6 úprav rozpočtu za rok 2018. V rozpočte 

upravené finančné prostriedky na bežnú činnosť z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 379.913,00 

eur, skutočne dosiahnuté príjmy sú z prostriedkov zriaďovateľa  vo výške 379 880,00 eur. Vlastné 

príjmy  boli k 31.12.2018   plánované vo výške 19.678,00 eur a  dosiahnuté vo výške 19.677,03 

eur. Kapitálové prostriedky máme upravené v rozpočte vo výške 634.348,00 eur na akciu 

Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici a s tým súvisiacu aktualizáciu rozpočtu, 

reštaurátorský dozor a stavebný dozor, čerpané bolo 348,00 eur na aktualizáciu rozpočtu. 

 V roku 2018 sa Považská knižnica v Považskej Bystrici zapojila do projektu Kultúrne 

poukazy financovanú z grantového systému MKSR, z tohto projektu nám boli poukázané 

prostriedky vo výške 222,00 eur. Z grantového systému Fondu na podporu umenia sme boli 

úspešne zapojení do dvoch projektov. V rámci projektu s názvom „ČSR – Čo sa robilo – Čo sa 

robí“ sme prijali prostriedky vo výške 1.500,00 eur. Na realizáciu projektu po názvom Akvizícia 

knižničného fondu nám FPU poukázal dotáciu v celkovej výške  7.000,00 eur. Z   dotačného 

programu Mesta Považská Bystrica naša organizácia získala prostriedky na Doplňovanie a 

aktualizáciu knižničného fondu vo výške 600,00 eur. Slovenská asociácia knižníc v rámci 

programu “Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ poskytla PK v Považskej Bystrici finančný 

príspevok vo výške 79,37 eur na zhotovenie edukačnej pomôcky „Hávedník“.  Všetky vyššie 

uvedené projekty boli úspešne zrealizované a ukončené v roku 2018. 

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

telefónnej ústredne, opravu bleskozvodu-odstránenie nedostatkov po revízii, výmenu poškodeného 

radiátora, výmenu ventilu v plynovej kotolni, v rámci údržby áut –opravu auta WV Caddy, 

výmena oleja a filtrov a výmena rozvodov a vodnej pumpy, oprava bŕzd, opravu poškodených 

väzieb kníh. 

 V roku 2018 sme nakúpili drobný hmotný majetok – zverák, skrutkovač AKU, 

kompresor, bezdrôtový telef. aparát, PC zostava 3 kusy, čítačku čiarového kódu, prepravný 

plošinový vozík. Uvedené  prístroje a zariadenia slúžia na do vybavenie zariadení pre údržbu, 

výmenu starých a nefunkčných kusov za nové.  Mikrofón/ prenosný audio systém bol zakúpený 

pre potreby kultúrnych akcií usporiadaných knižnicou.  Nástenný držiak na časopisy, drevený 

regál na knihy, kreslá 3 ks, taburet, konferenčný stolík boli zakúpené na doplnenie vybavenia 

pobočiek SNP a Rozkvet. 

Majetok OTE -  4 ks predlžovacie káble,  hasiaci prístroj, varné kanvice 2 ks,  žalúzie 2 ks. 

Hospodársky výsledok  k 31.12.2018 predstavuje stratu vo výške  - 3 921,94 eur, čo je spôsobené 

predovšetkým spotrebou zostatku zásob poštových známok z predchádzajúceho roka, vyšším 

zostatkom neuhradených faktúr na účte 321 oproti predchádzajúcemu roku, vyššími záväzkami na 

voči zamestnancom  a poisťovniam oproti prechádzajúcemu roku.  

V roku 2018 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. 

V Považskej Bystrici dňa 20.02.2019 

Vypracovala: Ing. Zábojníková 

  Mgr. Ivana Knappová 

  riaditeľka PK v PB 


