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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. 

Od 29. apríla 2019 bola Považská knižnica v Považskej Bystrici, Ulica Štúrova 41/14, z dôvodu 

celkovej rekonštrukcie historického objektu zatvorená. Rekonštrukcia budovy knižnice pokračovala 

aj v roku 2020. Považská knižnica v Považskej Bystrici vrátane pobočiek bola od 10. marca 2020 

do 10. mája 2020 pre verejnosť zatvorená z dôvodu maximálnej ochrany zdravia obyvateľov pred 

ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19.  

Od 3. septembra 2020 do 22. novembra 2020 bola Považská knižnica v Považskej Bystrici, Ulica 

Štúrova 38, zatvorená z dôvodu sťahovania sa do zrekonštruovanej budovy Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici, Ulica Štúrova 41/14. Na vypožičiavanie, objednávanie a rezerváciu 

dokumentov slúžili len pobočky knižnice SNP a Rozkvet. 

Nariadením zriaďovateľa TSK v Trenčíne bola celá knižnica z dôvodu preventívnych opatrení 

v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 od 24. októbra 2020 do 15. novembra 2020 

znovu zatvorená. Od 16. novembra 2020 boli otvorené pobočky na sídliskách SNP a Rozkvet. Od 

23. novembra 2020 bola pre verejnosť otvorená zrekonštruovaná budova Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici, Ulica Štúrova 41/14. Od 19. decembra 2020 bola nariadením zriaďovateľa 

TSK v Trenčíne celá knižnica vrátane pobočiek zatvorená. 

 

Hlavné úlohy Považskej knižnice v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2020 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 Považská Bystrica, plní funkciu 

mestskej knižnice pre mesto Považská Bystrica a regionálnej knižnice pre okresy Púchov, Považská 
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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. mimočítankové čítanie knižnica vypožičiava na 

skrátenú výpožičnú dobu 14 dní. Výpožičky kníh sú bezplatné. Ak si chce čitateľ nechať odložiť 

voľnú knihu z poličky, môže využiť službu Objednaj odloženie. 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 alebo klasickou poštou. 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, MMVS, 

rezervácia dokumentu je spoplatnená podľa platného Cenníka služieb. 

Považská knižnica v Považskej Bystrici získala v roku 2020 finančné prostriedky od Slovenskej 

asociácie knižníc. V rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ sme vypracovali projekt 

s názvom Vymaľuj si svoje mesto (maľovanka). Jej výrobou chceme podporiť u detí 

predškolského a mladšieho školského veku lásku a vzťah k rodnému kraju. Maľovanka je zároveň 

vhodnou učebnou pomôckou pre informačné hodiny zamerané na regionálnu výchovu. Obrázky 

v maľovanke zobrazujú charakteristické prvky mesta Považská Bystrica a okolia, predovšetkým 

architektúru budov. Maľovanku ilustroval regionálny výtvarník Jozef Pobočík. 

 

Neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou činnosti knižnice je príprava čitateľa na využívanie 

knižničných fondov a služieb. K 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 2020 sme v PK podľa možností pripravili a realizovali 

kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, ale začali sme aj s online aktivitami prostredníctvom 

knižničného facebooku. 

Počas Týždňa slovenských knižníc sme deťom MŠ a žiakom ZŠ pripravili informatickú výchovu. 

So žiakmi ôsmeho ročníka sme mali literárnu hodinu ku knihe Cesta na Mesiac od Julesa Verna. 

Navštívili sme bezbariérovú bytovku v Jelšovom, kde sme jej obyvateľom vymenili knihy a 

informovali ich o nových tituloch v našom fonde. V Zariadení pre seniorov Lánska sme si čítaním 

zaspomínali na starú Bystricu. S edukačnou pomôckou Hávedník sme zavítali do Letnej školy na 

Základnej škole Lánska a do Letnej školy na Základnej škole SNP. 
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V období zatvorenia knižnice, z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa 

koronavírusom COVID-19, sme fungovali v online prostredí nášho knižničného facebooku. 

Pripravili sme rôzne zábavné súťaže ako Múdra hlavička vie, Leto s knihou či Knižky v skladačke. 

Naši čitatelia sa mohli zapájať do 20-dňovej online výzvy s názvom Knihomoľská výzva. 

Previerkou znalostí bol Vedomostný kvíz a Retro kvíz pre milovníkov kníh. Pre šikovné ručičky 

sme si pripravili rôzne jarné, jesenné a zimné kreatívne nápady pod spoločným názvom Knižničná 

sovička Anička a jej tvorivá dielnička. Koncoročnú online aktivitu predstavovala Vianočná 

tajnička.  

 

Zapojili sme sa do čitateľského projektu, ktorý organizuje občianske združenie Celé Slovensko číta 

deťom a do online Noci literatúry. Spolupracovali sme s Vlastivedným múzeom v Považskej 

Bystrici, ktorému sme zapožičali naše knihy na výstavu Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. 

storočia a štúrovci. V spolupráci s občianskym združením Cibuliar sme sa zúčastnili otvorenia 

knižnej búdky v Milochove.  

 

Fotografické záznamy z podujatí si môžete pozrieť na webovej stránke 

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

záznamy z činnosti knižnice a z podujatí PK v PB používame pre reklamné a propagačné účely 

organizácie.) 

 

II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

Riadenie knižnice 

Riadiaca činnosť bola v roku 2020 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 1.2.2020 

 schválenou Organizačnou štruktúrou – platnou od 1.2.2020 

 každodenným osobným kontaktom riaditeľky so zamestnancami knižnice 

http://www.kniznicapb.sk/
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 internými písomnými nariadeniami 

 poradami vedenia a všetkých zamestnancov   

 

Zameraná bola na:  

 PK mala na rok 2020 schválený rozpočet k 1.1. 2020 rozpisom rozpočtu č. 80/812/1/2020 

 v priebehu roka 2020 boli schválené 4 úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami zo stany 

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

2020 vrátane jeho zmien 

 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 (sťahovanie, fungovanie počas pandémie) 

 realizácia investičnej akcie Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

a s tým súvisiace stavebné práce a prípravná fáza realizácie stavebných prác v roku 2021 

 vyraďovanie literatúry duplicitnej, obsahovo zastaranej a poškodenej 

 

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 2020 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 naším úsilím vzbudiť záujem o služby knižnice u všetkých 

vekových kategórií. 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. Vzhľadom k situácii sme realizovali kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia 

a online aktivity na knižničnom facebooku. 

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 novovzniknutom centrálnom výpožičnom pulte napomáha zabezpečovať 

RFID technológia.   
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V rámci edičnej činnosti vydali jednotlivé pracoviská knižnice v priebehu roka rôzne informačné a 

bibliografické letáky. Každý rok sa pripravuje Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí. 

Dvakrát ročne vychádza občasník KNIHÁRIK – informačný časopis o udalostiach zo života našej 

knižnice. Pre detských čitateľov sme v roku 2020 začali vytvárať pracovné listy s názvom 

KNIHÁRIČEK, ktoré pripravujeme každý druhý mesiac.  

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. 

Na rok 2020 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 2020“, číslo žiadosti: 20-514-04181, žiadali sme 15 000 €; 

schválených bolo 15 000 €. 

Projekt MsÚ Považská Bystrica: 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“, žiadali sme 1 500 €. Získali sme 700 € so 

spoluúčasťou 750,76 € (na dotácie z MsÚ je povinná spoluúčasť 1:1).  

 

Projekt SAK: 

V roku 2020 bolo úspešné vypracovanie projektu v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme 

svoje sily“ s názvom Vymaľuj si svoje mesto (maľovanka). Maľovanka, ktorú ilustroval 

regionálny výtvarník Jozef Pobočík, je vhodnou učebnou pomôckou pre informačné 

hodiny zamerané na regionálnu výchovu. Obrázky v maľovanke zobrazujú charakteristické prvky 

mesta Považská Bystrica a okolia.   

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. 2020  predstavuje  82 839   (čo je o 3 377  knižničných jednotiek menej 

ako bolo v r. 2019  k tomuto dátumu).  Rozdelenie  knižničného  fondu  predstavuje  náučná 

literatúra v počte  22 780 zv. (27,5 %),  ďalej je to krásna literatúra  v počte  44 438 zv. (53,64 %),  

náučná literatúra  pre deti a mládež 3 761 zv. (4,54 %),  krásna literatúra pre deti a mládež 11 860 

zv. (14,32 %).  V KF sú zarátané aj špeciálne dokumenty (AV médiá, el. zdroje, hudobniny, mapy, 

stolné hry),  ktoré tvoria 3 966 ks. 

Rozdelenie špeciálnych dokumentov: náučná  literatúra 2 758 ks, krásna  literatúra 637 ks, náučná 

pre deti a ml. 3 ks, krásna pre deti a ml. 568 ks, spolu 3 966 ks. 

Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2020 predstavuje 2 807 zv. knižničných jednotiek 

(z toho 6 zv. sú špeciálne dokumenty) s celkovým nákladom  23 510,15 €. Oproti  roku  2019 je 

teda prírastok o 968 zv. nižší.   

Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK bolo zakúpených 2 402 zv. s nákladom 22 740,15 €. 

Knižničné  jednotky získané do PK  za rok 2020: 

Nákup:         

TSK 1 694 zv. za sumu 15 929,63 € 

spoluúčasť MK SR – KP        1 zv. za sumu        7,06 € 

vlastné príjmy     637 zv. za sumu 6052,70 € 

spoluúčasť k dot. MsÚ PB    70 zv. za sumu       750,76 € 

Spolu: 2 402 zv. za sumu 22 740,15 € 

 

Nákup za príspevky:   

dotácie MsÚ PB                                             93 zv. za sumu      700,00 € 

dotácie MK SR – KP        8 zv. za sumu        70,00 € 

spolu   101 zv. za sumu      770,00 € 

 

Nákup spolu 2 503 zv. 23 510,15 € 

 

Bezplatne získané dokumenty:                                                                                           

dar od čitateľov                                          269 zv. v hodnote 2 852,94 €  

SD (bibliografia)           29 zv. v hodnote        2,99 € 

náhrada     6 zv. v hodnote       58,74 € 

spolu 304 zv. v hodnote  2 914,67 € 
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Prírastky spolu 2 807 zv.  

 

Rozdelenie získaných knižničných  jednotiek: 

 náučná  literatúra                                                     711  zv. 

 krásna  literatúra                                                   1 159  zv. 

 náučná  pre deti a ml.                                               275  zv. 

  krásna   pre  deti a ml.                                             656  zv. 

 špeciálne  dokumenty (AV, EZ, Hu, Hry, Mapy)        6  zv. 

            spolu:                                                                    2 807  zv. 

Svojou činnosťou sme sa podieľali na tvorbe súborného katalógu, kde bol každý dokument 

spracovaný v konkrétnom katalógu – module.  

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 2020 predstavujú literatúru poškodenú, zastaranú, 

duplicitnú a stratenú.  Spolu bolo vyradených 6 184 zväzkov knižničných jednotiek v celkovej 

hodnote  18 871,07 €.           

Rozdelenie vyradenej literatúry:          

 náučná  literatúra                      2 384 zv.  

 krásna literatúry                        1 872 zv. 

 náučná lit. pre deti a ml.              554 zv. 

 krásna lit. pre deti a ml.            1 374 zv. 

            spolu:                                       6 184 zv. 

Z toho vyradené špeciálne dokumenty (AV médiá, el. zdroje, hudobniny) – 67 ks. 

Na rok 2020 boli v akvizícii 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 2020“, číslo žiadosti: 20-514-04181, žiadali sme 15 000 €; 

schválených bolo 15 000 €. 

 

Projekt MsÚ Považská Bystrica: 

„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“, žiadali sme 1 500 €. Získali sme 700 € so 

spoluúčasťou 750,76 € (na dotácie z MsÚ je povinná spoluúčasť 1:1).  
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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 čipované RFID (Ulica Štúrova 41/14) a chránené EM pásikmi (pobočka SNP) proti 

odcudzeniu.  

Pri spracúvaní  knižničných jednotiek bol využívaný KIS TRITIUS, s ktorým pracujeme od 

decembra 2018. Riadime 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 (webové sídlo knižnice, sociálne siete a portály 

organizácií, s ktorými spolupracujeme). Záujemcovia tak majú dostupný širší zdroj informácií o 

poskytovaných službách a aktivitách knižnice.  

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 2020 sme vzhľadom k situácii 

zorganizovali informačné výchovy, literárne hodiny, online zážitkové čítania, online vedomostné 

súťaže, online fotonávody a iné aktivity pre všetky vekové kategórie.  

 

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 obyvateľom sídlisk a priľahlých obcí, vrátane detských používateľov. Obe pobočky na 

sídlisku SNP a Rozkvet pripravili v priebehu roka 2020 podľa situácie 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. Pobočka knižnice na sídlisku SNP 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. Spolupráca pobočky je orientovaná aj na Centrum 

sociálnych služieb Bystričan a Domov sociálnych služieb Adelka. Umiestnený je tu aj pasívny fond 

audiovizuálnych dokumentov. Pobočka PK je jediným kultúrnym zariadením na sídlisku SNP.  
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Pobočka 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 

aktivity. Napriek tomu sa spolupracuje s materskou školou a so základnou školou.  

 

Pobočka Rozkvet 
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Používatelia 

Považská knižnica v roku 2020 zaregistrovala 1 912 čitateľov, z toho registrovaných detí do 15 

rokov bolo 509. V prvom týždni po otvorení zrekonštruovanej budovy sme zaregistrovali 225 

nových čitateľov z toho registrovaných detí do 15 rokov bolo 54. Budovu knižnice v tom týždni 

navštívilo 444 čitateľov. Považská knižnica a jej dve pobočky poskytli v roku 2020 svoje služby 

celkom 28 701 návštevníkom. Počet návštevníkov na 109 podujatiach, organizovaných PK, bol      

4 075 návštevníkov a z toho 1 526 detí. 18 online aktivít sa zúčastnilo 2296 návštevníkov. Služby 

internetu v priebehu roka 2020 využilo 34 používateľov. Prostredníctvom služby Bibliobox čitatelia 

vrátili v roku 2020 spolu 2 327 zväzkov kníh.  

Výpožičky  

Po otvorení zrekonštruovanej budovy bolo v prvom týždni uskutočnených 3032 výpožičiek. 

Považská knižnica v roku 2020 zrealizovala 158 408 absenčných a prezenčných výpožičiek. 

Výpožičky absenčné spolu 146 490, výpožičky prezenčné spolu 11 918. PK vypožičala 31 592 

odbornej literatúry pre dospelých vrátane špeciálnych dokumentov. Krásnej literatúry pre dospelých 

74 524, odbornej literatúry pre deti 4 519, krásnej literatúry pre deti 13 277 a periodických 

publikácií 7 762. 

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 135 MVS a 2 MMVS. Z toho MVS iným 

knižniciam: 9; MVS z iných knižníc: 126 a 2 MMVS. Na požiadanie sme vypracovali 20 rešerší. 

 

Vyhodnotenie činnosti v regionálnej bibliografii za rok 2020 

 

Hlavnou náplňou oddelenia regionálnej bibliografie je budovanie regionálneho fondu a to 

vyhľadávaním, spracovávaním, uchovávaním a zhromažďovaním všetkých dokumentov 

a informácií, či už prostredníctvom kníh, dennej tlače alebo špeciálnych tlačí a elektronických 

zdrojov regionálneho charakteru za okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.  

Všetky získané informácie, články, odkazy, dokumenty spracúvame prostredníctvom KIS Tritius do 

nasledujúcich databáz:  

1/ elektronická článková databáza  
Články o regióne, ktoré vkladáme do databázy, získavame excerpovaním všetkých periodík, ktoré 

knižnica odoberá (denná tlač, týždenníky, mesačníky...). Okrem toho denne popisujeme regionálnu 

tlač, ktorá sa v našom oddelení nachádza. 

 

Počet vložených bg. záznamov: V roku 2020 sme do článkovej regionálnej databázy vložili 2026 

bibliografických záznamov, k 31.12.2020 regionálna databáza obsahuje od začiatku vkladania do 

počítačovej databázy (cca k 1.1.1992) 46 339 bibliografických záznamov.  

 

2/ databáza regionálnych osobností a udalostí pod názvom Regio. Z tejto databázy významných 

rodákov a osobností regiónu Stredné Považie vydávame koncom roka Kalendár výročí na aktuálny 

budúci rok. 

 

Počet vložených bg. záznamov: Do regionálnej databázy Regio sme vložili 50 autorít, celkovo 

databáza obsahuje 1425 záznamov regionálnych autorít.  
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3/ databáza špeciálnych dokumentov – sem zapisujeme všetky dokumenty, ktoré sa týkajú nášho 

regiónu (okrem kníh). Spracúvame pohľadnice, brožúry, reklamné publikácie, seminárne, 

bakalárske práce... 

 

Počet vložených bg. záznamov: Špeciálnych dokumentov sme zapísali 35 zväzkov, celkovo sa 

v  tejto databáze nachádza 1242 bibl. záznamov. Všetky tri databázy sa priebežne dopĺňajú.  

 

Celkovo sme v roku 2020 vložili 2111 bibliografických záznamov do databázy.  

 

 

Návštevníci oddelenia: 

 

Počet používateľov   
 

297 návštevníkov cez Tritius 

101 neregistrovaných 

79 na podujatiach  

 

Požičiavanie dokumentov: 

 

Počet výpožičiek:      4079 cez Tritius 

                                   3707 v zošitovej evidencii (dokumenty bez kódu) – len prezenčne 

 

 

MVS – 1 vybavená MVS iným knižniciam (pre SAV-BA/sken - Považská Teplá...) 

Projekty:  

 

Február 2020 

- vypracovanie projektu v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ (SAK); 

názov projektu – Vymaľuj si svoje mesto (maľovanka) – projekt bol podporený 

 

Jún 2020/December 2020 

- začiatok realizácie podporeného projektu - Vymaľuj si svoje mesto (maľovanka) – 

stretnutie s ilustrátorom maľovanky a komunikácia o jednotlivých návrhoch 

- december 2020 – koniec realizácie projektu, príprava + vytvorenie podkladov k vecnému 

vyhodnoteniu 

 

December 2020 - FPU – názov projektu: Knižný regál – “domov“ pre knihy – projekt zameraný 

na nákup knižných regálov 

 

 

 

Semináre a školenia: 

 

7.2.2020 – Noc v knižnici (Bratislava) 

 

 

Uchovávanie periodík, výstrižkov, albumov a ostatných dokumentov 
 

- regionálne periodiká uchovávame vo viazanej forme podľa finančných možností. V roku 2020 

sme dali zviazať tieto periodiká:  

My – noviny stredného Považia 2019 (3 zväzky) 
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Považskobystrické novinky 2019 (2 zväzky)  

Dubnické noviny 2018-2019  (1 zväzok) 

Púchovské noviny 2019 (2 zväzky) 

Neviazané periodiká odkladáme do fasciklov.  

 

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

vydania a podľa názvu periodika v abecednom poradí 

 

 - pokračujeme v budovaní albumu článkov o Považskej knižnici (od 1997) 

 

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

materiály, bulletiny. Všetku našu edičnú činnosť podľa zákona zozbieranú počas roka zasielame 

vždy na začiatku nového kalendárneho roka na príslušné inštitúcie. 

 

- seminárne, ročníkové, bakalárske, diplomové práce našich používateľov uchovávame 

v hrebeňových väzbách (tie, ktoré nám darujú a súhlasia so zverejnením) 

 

- uchovávame elektronické médiá – CD a DVD 

 

Edičná činnosť regionálnej bibliografie:  

 

maľovanka – Vymaľuj si svoje mesto (Maľovanka o Považskej Bystrici) 

bibliografie – Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2021 

Ochotnícke divadlá v našom regióne (Okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava) - tematická 

bibliografia  k Roku slovenského divadla 2020 

 

Informačná činnosť:  

 

Záujemcovia o informácie regionálneho charakteru sú predovšetkým študenti – autori SOŠ, 

diplomových a bakalárskych prác s regionálnou témou, ďalej zostavovatelia monografií miest 

a obcí, ale aj čitatelia, zajímajúci sa o históriu a súčasnosť nášho mesta a regiónu.  

 

Registrované fakt. informácie : poskytli sme 756 faktografických informácií.  

 

Rešerše: v roku 2020 sme pripravili 9 rešerší, ktoré obsahovali 377 záznamov:  

 

- Baroš Gabriel – železný minister a jeho pamätník v Pružine- 17 záznamov 

- Cisársky večný vojak – Ladislav Škultéty – Gabriš – 22 záznamov 

- Bombardovanie Udiče počas 2.sv. vojny – 2 záznamy 

- História Považského hradu – stredovek – 66 záznamov 

- Obec Hatné – 49 záznamov 

- História hádzanej v Považskej Bystrici v rokoch 1989 – 2015 - 95 záznamov 

- Namíbijské deti v ČSSR v Považskej Bystrici – 17 záznamov 

- Dolná Mariková – 47 záznamov 

- Považská Bystrica v prvej polovici 20. storočia – 62 záznamov 

 

Podklady pre média: 15   

 

Príspevky na FB: 15  

 

Elektronické referenčné služby – 72 x (e-maily, telefonické informácie) 
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Články: 7 ks  

- 4x články do Knihárika  

(Ján Geryk, archívny článok, Jesenné sťahovanie, Emília Šipulová) 

- 2x článok o podujatí Noc literatúry (Obzor, PB novinky) 

- 1x článok do pripravovanej knihy – Považská Bystrica a okolie z neba 

 

Nástenky: 2 ks – Matej ľady láme 

     Leto a turistika na Považí 

 

KVČ: 

 

Pripravili sme 2 podujatia, z toho 1 ako spoluorganizátori:  

 

- 1 informatickú výchovu pre pracovníkov PK v PB o činnosti oddelenia regionálnej 

bibliografie 

- spoluorganizátori: -1 podujatie Noc literatúry  

 

 

Prierez podujatiami Považskej knižnice v Považskej Bystrici vrátane pobočiek za rok 2020: 

 

Slávnostné zápisy pre žiakov II. triedy ZŠ  

Informatické prípravy 

Biela pastelka – prezentácia a beseda o živote zrakovo znevýhodnených ľudí pre žiakov ZŠ – 

Školský klub detí   

Ach, už budem prvákom – čítanie kníh so školskou témou pre predškolákov  

Kto nám to kreslí – beseda o ilustrátoroch a ilustráciách 

Čo  prezradí tajnička? – súťaž pre deti  ZŠ Rozkvet 

Snehuliacke ostrovy – zážitkové čítanie pre deti ZŠ Rozkvet 

O pampúšikovi na vandrovke – zážitkové čítanie pre deti MŠ Rozkvet  

D.Tatarka – literárna hodina pre ZŠ 

Babičkine rozprávky – liter. pásmo o živote B. Němcovej pre žiakov ZŠ 

Fašiangy – karneval pre deti  – čas zábavy a karnevalov pre deti MŠ 

Spoznávame bájky – literárne dopoludnie  pre deti ZŠ 

Smutný vlk – zážitkové čítanie pre deti MŠ (kniha V noci les nespí) 

Fašiangové tradície v minulosti  a dnes – literárne dopoludnie pre deti MŠ 

V tajničke je ukrytý... vedomostná  súťaž z literatúry  pre deti ZŠ 

Kráľovstvo snehu a ľadu – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Karneval masiek – podujatie realizované  v priestoroch MŠ  

Budíček... príroda sa prebúdza – pásmo básničiek s jarnou tematikou pre deti MŠ 

Cesta na Mesiac, autor Jules Verne – literárna hodina pre Základnú školu s materskou školou v 

Považskej Teplej  

Písmenkové kráľovstvo kráľa Abecedníka. Interaktívna hra s predškolákmi z MŠ  

Prečo je marec mesiac knihy? Prezentácia o Matejovi Hrebendovi, Pavlovi Dobšinskom a o dobe, 

v ktorej sa rodila vzdelanosť pre Školský klub zo ZŠ Slovanskej 

Stratená škola – zážitkové čítanie pre deti ZŠ 

Marcové noviny – pásmo poézie s jarnou tematikou pre deti MŠ 

POZOR! Zvieratká v ohrození!! – pomôž aj Ty zachrániť prírodu – beseda na tému záchrana našej 

planéty pre žiakov ZŠ 
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VERNE JULES – literárna tajnička pre žiakov ZŠ  

O oslobodenom prasiatku – zážitkové čítanie pre deti MŠ  

Rozprávky Pavla Dobšinského – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Múdra hlavička vie – online súťaž, hádanie kníh podľa obalu  

Žijeme (s) knihami doma alebo Čo si doma čítame – online súťaž pre malých aj veľkých, posielanie 

fotiek kníh a kreslenie obrázkov podľa obľúbenej knižky  

Knihomoľská výzva – 20-dňová online výzva, posielanie fotiek podľa výzvy 

Čítame z domu – zapojenie sa do čitateľského projektu, ktorý organizuje Celé Slovensko číta 

deťom 

Knižničná sovička Anička a jej tvorivá dielnička – online jarné, jesenné a zimné fotonávody pre 

šikovné ručičky 

Uhádni knihu podľa úryvku – online súťaž o uhádnutí kníh podľa úryvkov a literárnych postáv 

podľa opisu 

Noc literatúry – online zdieľanie zverejneného čítania podľa pokynov hlavného organizátora na 

Slovensku (České centrum) 

Retro kvíz pre milovníkov kníh – online kvíz 

Vedomostný kvíz – otestujte si Vaše znalosti – online kvíz 

Svet za oknom – výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ v meste Považská Bystrica 

Vedeli ste, že...? – online aktivita o zaujímavostiach a rekordoch kníh 

Leto s knihou – online fotosúťaž pre čitateľov o ich trávení leta s knihou  

Otvorenie knižnej búdky v Milochove 

Čitateľské kempovanie – čítanie ukážok raz týždenne v stane podľa počasia  

Čítanie v tráve – čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Top letný čitateľ – Najlepší čitateľ počas letných prázdnin 

Tvorivé dielne   

Hádame a hľadáme názvy kníh – literárna súťaž 

Knižky v skladačke – online súťaž s poprehadzovanými názvami detských kníh  

Veľké detektívne pátranie s detektívom Oliverom Čitárikom – hľadanie určených kníh  

Vianočná tajnička – koncoročná online tajnička pre našich priaznivcov 

Mikulášska súťaž – online súťaž 

 

Podujatia KVČ pre znevýhodnené skupiny za rok 2020 

Nový rok prišiel k nám... – čítanie pre seniorov/Zariadenie pre seniorov Katka 

Novoročné tradície a zvyklosti – čítanie pre seniorov/Zariadenie pre seniorov Lánska 

Nový rok - večer Trojkráľový a pranostiky – čítanie pre seniorov/CSS Bystričan 

Deň sv. Valentína 2020 – prezentácia v Domove sociálnych služieb Adelka 

Z histórie Považskej Bystrice – čítanie pre seniorov 

Fašiangy, Turice... v našej literatúre – čítanie pre seniorov 

Fašiangy, Turice  – čítanie pre seniorov/CSS Bystričan 

Výmena kníh pre bezbariérovú bytovku v Jelšovom  

Spomíname na starú Bystricu – čítanie pre seniorov/Zariadenie pre seniorov Lánska  

Beseda o zberateľskej tvorbe Pavla Dobšinského a čítanie ľudových rozprávok pre žiakov zo 

Špeciálnej školy internátnej v Považskej Bystrici. 

Zimné hádanky – Literárny kvíz – hádanky zo zimného obdobia pre SŠI 

Uhádni, z akej som rozprávky – spoznávanie ľudových rozprávok podľa básničiek pre  deti zo SŠI   

Vypožičiavanie zvukových kníh slabozrakým a nevidiacim  
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Viac informácii na http://www.kniznicapb.sk/ 

 

Neuskutočnené podujatia Považskej knižnice v Považskej Bystrici kvôli zatvoreniu knižnice 

z dôvodu pandémie šírenia koronavírusu COVID-19 

 

Poďme do sveta rozprávok! – zážitkové čítanie rozprávok P. Dobšinského deťom MŠ 

Noc s Andersenom – XV. ročník pre deti ZŠ SNP (27.3. 2020) 

Stratená škola – zážitkové čítanie pre deti ZŠ 

Marcové noviny – pásmo poézie s jarnou tematikou pre deti MŠ 

POZOR! Zvieratká v ohrození!! – pomôž aj Ty zachrániť prírodu... beseda na tému záchrana našej 

planéty pre žiakov ZŠ 

O oslobodenom prasiatku – zážitkové čítanie pre deti MŠ (kniha Osmijanko) 

„Veľkonočné tradície“ – čítanie pre dôchodcov, spojené s pletením korbáča. Zariadenie pre 

seniorov  KATKA 

Tajný denník Adriana Mola – literárna hodina 

Rozpomínanie – 2. ročník – v spolupráci so ZS Slovenských partizánov 

Veľká noc – Slovenský detský rok pre MŠ, ZŠ 

Pásli ovce valasi – Salašníctvo na Slovensku pre ZŠ 

Šlabikár zdravia – rozprávanie o tom, čo nám osoží a čo škodí pri príležitosti Svetového dňa zdravia 

– spojené s výstavkou náučných a rozprávkových kníh k téme pre deti MŠ  

Prišla jar na chotár – literárne pásmo, rozprávanie o jarnom ročnom období a o sviatkoch Veľkej 

noci pre SŠI   

Čo všetko sme vynašli – rozprávanie o najznámejších vynálezcoch a o tom, čo ich ovplyvnilo (pri 

príležitosti 65. výročia úmrtia A. Einsteina) pre ZŠ 

Maják ľudskosti – čítanie z knihy regionálnej autorky Alice Haidlerovej pre CSS Bystričan 

Veľká noc a jej tradície – rozprávanie o najväčšom kresťanskom sviatku a o zvykoch, ktoré 

pretrvali dodnes – beseda pre deti MŠ 

Svetový deň Zeme – ekológia, znečisťovanie a ochrana životného prostredia – informatika pre 

žiakov ZŠ 

Separujeme správne odpad + využívanie bezobalových potravín a kozmetiky – informatika pre 

žiakov ZŠ 

Terka sa hnevá – zážitkové čítanie pre deti MŠ   

Mestá bez odpadkov = čistá planéta – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Tajnička o jarných kvetoch – súťaž pre deti  

Etiketa v minulosti – čítanie pre dôchodcov v Zariadení pre seniorov Katka 

Tradície našich predkov – čítanie pre dôchodcov v Zariadení pre seniorov Lánska 

Turisticko-cestovateľský kvíz 

Čítanie v altánku seniorom z CSS Bystričan 

Kniha, náš priateľ a pomocník... – informatika pre žiakov, prváčikov o správnom zaobchádzaní 

s knihou 

Predstavujeme povesti regionálnych autorov – literárne dopoludnie pre žiakov ZŠ                 

Žabka Ťapka ide do školy – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

Rozprávka o rozprávke – čítanie s porozumením pre deti MŠ 

Keď zavládne Pani Jeseň – beseda s deťmi o rozmaroch jesenného počasia + rozprávanie o tom, ako 

sa príroda pripravuje na zimu 

Zábavná skrývačka – súťaž o ilustrátorovi (Marián Jaššo - 75. výročie narodenia) 

http://www.kniznicapb.sk/
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Šarkaniáda – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Jeseň kúzli farbami – hádanky, básničky a pesničky o jesennom období pre MŠ a ZŠ 

Zvieratká – naši miláčikovia – výber básničiek a hádaniek o zvieratkách pre SŠI 

Jeseň v záhrade – prezentácia a čítanie z odborných kníh pre klientov z CSS Bystričan 

Lesinka – zážitkové čítanie pre deti MŠ (kniha Zo starej horárne)                  

O lesnej víle a malinovej studničke – zážitkové čítanie pre deti MŠ (kniha Rozprávky z machového 

lesa)               

Najkrajšia Halloweenska tekvička – výtvarná súťaž pre deti MŠ 

Plazy – informatika pre žiakov ZŠ 

 

 

Týždeň slovenských knižníc:  2. – 8. marec 2020. 

 

V rámci  TSK  sme uskutočnili 15 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 232 poslucháčov. Bezplatne 

sme zaregistrovali 53 nových čitateľov. Knižné hliadky zaregistrovali 127 čítajúcich.  

Dlhodobé aktivity PK:  

 pravidelne mesačne zabezpečujeme donášku kníh pre seniorov a zdravotne  

znevýhodnených v bezbariérovej bytovke v časti Jelšové 

 seniorom v sociálnych zariadeniach v rámci KVČ pripravujeme čítanie, tvorivé dielne 

 požičiavame zvukové knihy vo formáte MP3 pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne 

znevýhodnených, PK je pobočku Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

 zabezpečujeme dennú tlač – denne využívanú čitateľmi v čitárni PK 

 spoluorganizátorsky sa podieľame na celoslovenskej súťaži v prednese ľúbostnej poézie –  

Koyšove Ladce (v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska), na oceňovaní kultúrnych 

pracovníkov pod názvom Múzy nás spájajú a na celoslovenskej súťaži v tvorbe poézie 

a prózy – O cene Dominika Tatarku  

Kvôli zatvoreniu knižnice z dôvodu pandémie šírenia koronavírusu COVID-19 nemohli byť 

naše aktivity uskutočnené. 

 

Zamestnanci knižnice sa v priebehu roka 2020 zúčastňovali na rôznych vzdelávacích podujatiach, 

napr.:  

školenie VO a školenie W-Mzdy v Trenčíne, pracovné stretnutie v SNK MT, školenie – 

Registratúra v Trenčíne, valné zhromaždenie SAK v SNK MT, metodická návšteva personálneho 

oddelenia na TSK, návšteva VKMR v Trenčíne za účelom informovania sa o fungovaní centrálneho 

výpožičného pultu, online seminár Benchmarking verejných knižníc, online seminár k databázam 

Gale. 

 

Elektronizácia a internetizácia knižnice 

Považská knižnica v roku 2020 používala 31 osobných PC. Z toho boli 2 PC s pripojením na 

internet pre verejnosť. 

V rámci elektronizácie a internetizácie knižnice sa aktuálne vykonávala:  
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 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 

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

BUXUS) 

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

 zabezpečovanie chodu a údržby informačných systémov (KIS 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 KIS Tritius, W-

Mzdy, BUXUS, voľne šíriteľné antivírové a antispamové programy, rôzne testovacie 

a optimalizačné utility) 

 nákup 2 nových PC do náučného oddelenia  

 nákup čítačky čiarových kódov  

 

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 12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ukazovatele rok 2020 rok 2019 porovnanie 

v % 

Knižničný fond spolu 82 839 86 216 96,08 

odborná literatúra pre dospelých 22 780 24 447 93,18 

krásna literatúra pre dospelých 44 438 45 151 98,42 

odborná literatúra pre deti 3 761 4 040 93,09 

krásna literatúra pre deti 11 860 12 578 94,29 

špeciálne dokumenty (z celkového KF) 3 966 4 027 98,48 

Prírastky KF 2 807 3 775 74,36 

z toho kúpou 2 503 3 167 79,03 

Dary a iné 304 608 50,00 

Prostriedky na nákup KF 22 740,15 29 586,77 76,86 

Počet titulov odoberaných periodík 112 113 99,11 

Počet exemplárov odoberaných periodík 129 130 99,23 

Úbytky 6 184 2 506 246,77 

Výpožičky spolu 158 408 217 742 72,75 

z toho knihy 150 646 160 044 94,13 

periodiká 7 762 57 698 13,45 

ostatné dokumenty 598 829 72,13 

Prezenčné výpožičky spolu 11 918 41 790 28,52 

Absenčné výpožičky spolu 146 490 175 952 83,25 

Registrovaní používatelia 1 912 2 353 81,26 

Z toho deti do 15 rokov 509 921 55,27 

Počet návštevníkov knižnice 28 701 50 997 56,28 

Vzdel. a kultúrno-spoloč. podujatia 109 456 23,90 

Počet návštevníkov na KVČ 4 075 9 275 43,94 

Počet metodických návštev 12 22 54,54 

Porady 6 2 300,00 

Články v  tlači o knižnici 28 25 112,00 

Medziknižničná výpožičná služba 135 115 117,39 

Poskytnuté bg. a faktogr. informácie 2 170 3 190 68,02 

Rešerše 20 36 55,55 
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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 2020 dosiahla nasledovné ukazovatele: 

 stav knižného fondu klesol o 3377 knižných jednotiek (porovnanie s rokom 2019) 

 prostriedky na nákup KF predstavovali pokles o 6 846,62 EUR 

 počet registrovaných čitateľov klesol o 441  

 počet registrovaných detí do 15 rokov klesol o 412 detí 

 počet výpožičiek klesol o 59 334 výpožičiek 

 knižnica  zrealizovala o 347  kultúrno-spoločenských podujatí menej ako v minulom roku 

 pravidelne informovala o podujatiach na webovom sídle PK, Mesta Považská Bystrica, v 

TV Považie, ITV, na Infolibe, na stránke TSK, prostredníctvom knižničného facebooku, 

v tlači s regionálnou pôsobnosťou.  

 

Vzhľadom k rekonštrukcii hlavnej budovy a k zatvoreniu knižnice boli knižnično-informačné 

služby vrátane kultúrno-výchovnej činnosti takmer 6 mesiacov obmedzené, čo sa odzrkadľuje na 

poklese ukazovateľov, napr. pri registrovaných používateľoch, návštevníkoch, počte podujatí, 

výpožičkách absenčných a prezenčných atď. 
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Obrazová príloha niektorých podujatí PK 

 

 
 

Knižná informatika pre MŠ Šebešťanová počas Týždňa slovenských knižníc 

 

 

Literárna hodina ku knihe Cesta na Mesiac od Julesa Verna v ZŠ Považská Teplá 

počas Týždňa slovenských knižníc 
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Edukačná  pomôcka Hávedník v Letnej škole na Základnej škole Lánska 

 

 

 

 

Otvorenie knižnej búdky v Milochove 
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Múdra hlavička vie – online súťaž o hádaní kníh podľa obalu 

 

 

 

 

Leto s knihou – online fotosúťaž pre čitateľov o ich trávení leta s knihou 
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Knižky v skladačke – online súťaž s poprehadzovanými názvami detských kníh  

od autora Jozefa Pavloviča 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vianočná tajnička – koncoročná online tajnička pre našich priaznivcov 
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Považská knižnica v Považskej Bystrici  
                                                                

Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica 

 ________________________________________________ 

 

ROZBORY HOSPODÁRENIA rok 2020 

 
1. P r í j m y: 

 

• Bežné príjmy 
 

a) Transfery 

 

Podpoložka názov     rozpočet skutočnosť               % 
    

bežný transfer  

311            grant   SAK    150,00       150,00                    100,00 

312            transfer zo ŠR MKSR/kult. poukazy    70,00     70,00                    100,00   

312            dotácia Mesto Pov. Bystrica (projekt)         700,00       700,00             100,00 

312            transfer z VUC prísp. na činnosť          520.315,00       477.565,70               91,78 

bežné transfery spolu       521.235,00       478.485,70                    91,80 

 

b) Vlastné príjmy 

222 003      pokuty za upomienky                              1.113,00             1.113,35                    100,03 

223 001     tržby                                      6.810,00             6.810,65                    100,01 

292 006    príjmy z poistného plnenia    2.206,00              2.205,52                     99,98 

292 012    príjmy z dobropisov    4.307,00              4.306,18                     99,98 

453            zostatok prostr. z min. rokov                   7.435,00      7.436,05                   100,01 

456            prijaté finančné zábezpeky  8.011,00      8.010,13                   100,00 

vlastné príjmy spolu                                              29.882,00            29.881,88                   100,00 

 

bežné príjmy spolu                551.117,00        508.367,58          92,24 

  

• Kapitálové príjmy 
 

710 Kapitálové príjmy               493.639,00          483.266,43                     97,90 

 

Príjmy spolu         1. 044.756,00        991.634,01                      94,92 

 

       

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          107.693,00            97.725,23                           90,74 

631     cestovné                             600,00                           78,20                           13,03 

632     energie             17.897,00                           16.637,38                            92,96 

633     materiál                        57.754,00                    43.562,59                            75,43 

634     dopravné                          2.510,00                     1. 193,12                            47,54 

635     údržba                1.500,00    949,50                           63,30 
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636          nájomné                 523,00   521,56                           99,73 

637          služby                       37.007,00                            24.880,81                          67,23 

640          transf. jednotlivcom             5.964,00                               3.432,43                         57,55 

600          bež. výdavky spolu :       543.106,00                           492.974,74                         90,77 

 

Bežné Príjmy    –   bežné výdavky      =       zostatok 
508.367,58 – 492.974,74 = 15.392,84 eur ( z toho 224,05 € zostatok v pokladni +15.317,17 € 

zostatok na účte).  

Zostatok na účte 15.317,17 eur, z toho:  8010,13€ garančné zábezpeky + 148,38 € vratka RZZP 

VZP a.s. pracovníci r. 2019 + 7.158,66 € zostatok  nepožitých prostriedkov ZF 46 )  
 

 

b) Kapitálové výdavky  

 

Účet              účel                                      rozpočet       použité prostriedky   % plnenia 

 

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice         284.014,00                284.013,25              100,00 

                         

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice          5.220,00                    5.220,00                 100,00 

                  - Reštaurátorský dozor 

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice          7.650, 00     7.650,00                  100,00 

                  -  Stavebný dozor 

 

717 002 Rekonštrukcia vnútorných priestorov        175.635,00           175.383,18                 99,86 

                   a elektroinštalácie 

717 002 PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov   1.700,00             1.700,00                100,00                   

a elektroinštalácie – Stavebný dozor 

      

717 002 PD - odizolovanie suterénu objektu             19.420,00                9.300,00                     47,89 
 

71        Kapitálové výdavky spolu                          493.639,00         483.266,43                  97,90  

 

Celkové výdavky spolu                                       1.036.745,00               976.241,17                   94,16           

 

   

c)   Podrobné čerpanie bežných výdavkov   

 

podpoložka: 

 

630  Tovary a služby         87.823,16 eur 

 

631 cestovné ZF 46            78,20 eur 

631001 Tuzemské školenia a semináre, (účtovnícke, PAM, knihovnícke  ),                  78,20 eur 

   

 

632 Energie, voda, komunikácie                                              16.637,38 eur 

 

632 001 – elektrická energia, plyn, teplo spolu ZF 41                                                    12.836,12 eur 

Elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP,                                                5.447,58 eur 

Plyn /PK Štúrova,                            1.680,55 eur 

Teplo /PK SNP, PK Rozkvet,                                                                                            5.707,99 eur 

 

632 002 vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP,                                                         534,37 eur 
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632 003 Poštovné ZF 41                    154,76 eur 

(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky),  

 

632 002 Poštovné ZF 46                                  695,00 eur 

(známky za doručenie písomností, MVS), 

 

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41                                 1.386,73 eur 

(internet hlav. budova + internet), 

 

632 005 telekomunikačné služby ZF 41                        1.016,05 eur 

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

 

632 005 telekomunikačné služby ZF 46                                14,35 eur 

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

 

633 Materiál                                               43.562,59 eur 

 

633 001 interiérové vybavenie ZF41   1.749,52 eur 

sedacia súprava 2 kreslo, 3 kreslo,  stolík 1 ks, odkladacie  skrinky do vstupných priestorov 2 ks, 

                                                                                                                                        

633 001 interiérové vybavenie ZF46 1.034,48 eur 

nástenný držiak 3 ks,  detské knihovničky 3 ks, detský stôl a dve stoličky – 2 súpravy, stojan na šaty 

2 kusy, regále 11 ks,                                                                                                                       

 

633 002 výpočtová technika  ZF41 1.598,93 eur 

počítačové zostavy 2 ks, materiál na opravu a údržbu VT, z toho:  HDD SSD, zdroje, monitor,  

                                                          

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF41                                                   1.635,69 eur 

hasiaci prístroj, chladnička 2 kusy, mikrovlnná rúra, kovové  schodíky 2 ks,  kovové regále do 

archívu 7 ks,  

 

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF46                                     193,42 eur 

Varná kanvica, popruhy sťahovacie, predlžovacie káble, telefón, kovová skrinka,  

 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 41                                    4.964,26 eur 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 46                                    3.015,15 eur 

633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 71                                      50,00 eur 

Spolu 633006                                  8.029,41 eur 

Z toho: 

kancelársky materiál – etikety Print, nožnice, pravítka, dierovače,  zošívačka,   perá, ceruzky, 

guma, lepiace tyčinky, lepiace pásky,  Centropen popisovače,  Centropen – zvýrazňovače, obaly 

EURO,  zošity, spony do zošívačky, listové spony, rýchloviazač závesný, xerox papier, baliaci 

papier,  kalendáre,                                                                      1.012,36  eur 

tonery                                                                            1.039,30  eur 

všeobecný materiál – motúzy, špagáty, plachta na zakrývanie  pri maľovaní,  pasce na myši,  

laminovacia fólia, lep na knihy,  fólia na knihy, RFID čipy, farba na maľovanie stien a pomôcky na 

maľovanie, informatika na označenie dverí,            4.763,79 eur 

  

materiál na údržbu – lepiaca páska,  matice, podložky, skrutky, hmoždinky,  WC kombi 

a sedátko,  materiál na opravu WC, redukčný ventil,              590,60 eur 

 

materiál na projekt – xerox papier A3, tonery,              186,00  eur 
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čistiace potreby a hygienické potreby– papierové utierky,  Saponát na podlahu, leštenka na 

podlahu, osviežovač WC saponát na riad, tekuté mydlo, Savo,  vrecia na odpad, handry na podlahu, 

švédska utierka,  toaletný  papier,  fixinela, čistič  na  okná,  ocot, prášok  na pranie, tekutý   prášok,  

metla, mop na podlahu s vedrom,      215,54 eur 

hygienické potreby  zakúpené z dôvodu ochorenia Covid -19 : dezinfekcia liehová, Savo, 

rukavice jednorazové, rukavice – gumené, jednorazové ochranné rúška,        221,82 eur 

 

633 009  knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky        28.980,47eur 

 

knihy do fondu –ZF41                                             15.936,69 eur 

knihy do fondu - ZF46                           6.803,46 eur 

knihy do fondu– ZF111               70,00 eur 

knihy do fondu –ZF11H                                 700,00 eur 

 

časopisy, noviny ZF 41                                           4.408,24 eur 

časopisy, noviny ZF 46                                             1.062,08 eur 

  

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46                    141,97 eur 

údržbár, upratovačka, vrátane ochranného krému na ruky a rukavíc,    

 

633 016 reprezentačné ZF 46                 198,70 eur 

občerstvenia na akcie, kytice v rámci kultúrnych podujatí,  

 

634  Dopravné                                 1.193,12 eur 

   

634 001 palivá, mazivá, oleje ZF 46             398,00 eur 

PHL 2 ks áut 

 

634 002  servis, údržba oprava, ZF41   228,99 eur 

pneu servisné práce, výmena pneumatík, čistenie, 

 

634 003  havarijné poistenie VW Caddy ZF 41                                                                    316,13 eur 

 

634 004 prepravné a nájom doprav. prostriedkov.                                                                150,00 eur 

prepravné služby pri sťahovaní knižnice – kníh, regálov a nábytku z  náhradných priestorov 

knižnice a skladu kníh do zrekonštruovanej budovy, 

634 005  diaľničné známky  ZF 46             100,00 eur 

 

635 Rutinná a štandardná údržba                                    949,50 eur 

 

635 004 Údržba strojov, prístr. zariadení ZF41                                                      150,00 eur 

oprava rozvodov plynu,  

 

635 008 rutin. a štand. údržba kníh, učeb. pomôcok   ZF 41                                    799,50 eur 

oprava poškodených väzieb kníh, 

 

636 Nájomné za nájom                                    521,56 eur 

 

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

Z toho: 

Pobočka Rozkvet (Nájomné   31,53 €  x 12 mes.) vrátane nedoplatku                           378,36 eur 

z vyúčtovania r.2018 

Pobočka SNP:          1,00 eur 

 

636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení   ZF 46                                             142,20 eur 
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Nájomné poštového priečinka    

 

 

637 Služby        24.880,81 eur 

637001 Školenia, kurzy, semináre  ZF 46                           146,70 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                                    198,92 eur 

637 002 Konkurzy a súťaže  ZF 46                                                      22,85 eur 

materiál na kultúrno-výchovnú činnosť –  súťaže v rámci akcií KVČ (materiál predstavuje  knihy 

na odmeny – súťaže napr.  Najlepšia maska, Mikulášske vrecko), 

 

637 004  Všeobecné služby             2.177,97 eur 

z toho: 

Revízie ZF41                                       1.410,57 eur 

elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné od prevzatia staveniska Štúrova 41/14, 

Považská Bystrica,  revízia BOZP 4 x ,  hasiace prístroje, revízia plynového zariadenia, plynovej 

kotolne, elektrického ručného náradia, predlžovacích prístrojov a elektrických prístrojov 

a zariadení, revízie zahŕňajú aj povinné revízie vo vypožičaných  priestoroch na adrese  Štúrova 38, 

Považská Bystrica,     

Ostatné služby ZF 41                                        467,40  eur 

zviazanie periodík, vypracovanie evakuačných plánov, služby SSE, obnovenie  montážnej  plomby,  

sťahovacie služby,  

Ostatné služby ZF 46             300,00 eur 

sťahovacie služby, manipulácia s nákladom, 

 

637 005 špeciálne služby ZF 41              73,26 eur 

ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom, 

 

637 006 náhrady ZF 41                                    316,28 eur 

úhrada zamestnancom za rekreačné poukazy,  

 

637 006 náhrady ZF 46                                      50,00 eur 

úhrada povinnej lekárskej prehliadky, 

 

637 012 poplatky a odvody  ZF 41             195,00 eur 

členské poplatky (IAML, SSK, SAK),  

   

637 012 poplatky a odvody  ZF 46                    92,48 eur 

poplatky banke, úhrada poplatkov za rozmnožovacie služby LITA, poplatok za prijatie žiadosti 

o dotáciu FPU, výpis z registra exekúcií,  

 

637 014 Stravné   ZF 41              14.773,20 eur 

(2,40 € /prísp. organizácia na stravný lístok) 

 

637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 41                                    1.367,50 eur 

Dohody o vykonaní práce zahŕňajú odmeny brigádnikov za sťahovacie práce, spoluúčasť    projektu 

SAK  na  odmene za výtvarný návrh maľovanky „Vymaľuj si svoje mesto“. 

 

637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru  ZF 71                                       100,00 eur 

Dohoda o vykonaní práce zahŕňa odmenu za výtvarný návrh maľovanky „Vymaľuj si svoje mesto“ 

spolufinancované  grantového systému Partnerstvo, alebo spojme svoje sily Slovenskej asociácie 

knižníc.  
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637 035 dane ZF 41                                                                                                            1 583,43 eur 

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

 

Bežné výdavky ZF 41                                       477.565,70 eur 

Bežné výdavky ZF46                              14.489,04 eur 

Bežné výdavky ZF 111                                                70,00 eur 

Bežné výdavky ZF 11H                                              700,00 eur 

Bežné výdavky ZF 71                                              150,00 eur 

Bežné výdavky   s p o l u :                                                                                    492.974,74 eur 

 

3. Náklady, výnosy/eur: 

Účet nákladov        účel                                  použité prostriedky             

501          Spotreba materiálu                  44.976,30 

502                 Spotreba energie        10.628,04 

511                Opravy a údržba        1.484,36 

512                Cestovné             78,20 

513                Náklady na reprezentáciu          198,70 

518     Ostatné služby                    7.029,14 

524                     Zákon. poistenie      97.947,60 

525          Ostatné soc. poistenie-DDS           1.052,00 

527          Zákonné sociálne náklady                  21.751,34 

528          Ostatné sociálne náklady                       316,28 

532          Daň z nehnuteľností      658,67 

538          Ost. nepriame dane a poplatky  1.064,76 

548          Ost. náklady –členské prísp.      195,00        

551          Odpisy                                    7.112,62 

553          Rezervy                                    5.266,95 

568          Ostatné finančné náklady,                                     355,61 

5                    N á k l a d y   s p o l u :                              509.308,30 

   

 

 

Účet  výnosov            účel                                             prijaté prostriedky  

602    Tržby z predaja  služieb                                   7.904,85 

611      Zmena stavu nedokončenej výroby                          519,17 

V roku 2020 Považská knižnica v Považskej Bystrici vydala maľovanku „Vymaľuj si svoje 

mesto“. Maľovanka bola spolufinancovaná  grantového systému Partnerstvo, alebo spojme svoje 

sily Slovenskej asociácie knižníc.  Aktivované náklady predstavovali náklady na mzdové výdavky,  

vypracovanie výtvarného návrhu maľovanky,  náklady na papier, tonery,  a viazací materiál. 

Maľovanka bude použitá, do fondu knižnice, na akcie KVČ a poskytnutá ako povinný výtlačok.  

 

648                   Ostatné výnosy/dobropisy, poistné                          1.887,76 

Poistné plnenie spolu 1.810,20 eur, z toho: a) poistné plnenie za poškodenie nábytku ku ktorému 

došlo dňa 30.08.2019. Išlo o drobný hmotný majetok vedený na podsúvahovom účte a majetok 

operatívnej evidencie.  Z dôvodu silnej búrky došlo k vystúpenie vody z kanalizácie následkom 

čoho došlo k zaplaveniu suterénu a ku vzniku škody.  Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna  

Insurance Group priznala poistné plnenie  v roku  2019 vo výške 886,08 eur a poistné plnenie 

v roku 2020 po preskúmaní predložených dokladov vo výške 1.616,30 eur. 

b) poistné plnenie a poškodenie bočného spätného zrkadla na osobnom automobile VW Caddy 

poisťovňou Kooperativa, a.s. V.I.G. priznané vo výške 193,90 eur. 

 

653      Zúčtovanie ostatných rezerv                                       1.315,91 
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668   Ostatné fin.výnosy                                                            19,15 

691  Výnosy z bež.transferov ob.al.VÚC                         477.565,70 

692  Výnosy z kap.transferov ob.al.VÚC                             5.847,74 

693  Výnosy z bež.transferov ŠR,ob.al.mesta                         770,00 

694  Výnosy z kap.transferov ŠR                                         1.264,08 

697   Výnos ods ost. Subj. Mimo VS                                       150,00 

6  V ý n o s y   s p o l u :                                              497.244,36 

 

 

N á k l a d y                                                        - 509.308,30 

V ý n o s y   +497.244,36 

Hospodársky výsledok    -12.063,94 

 

 

4. Majetok/eur: 

 

počiatočný stav   prírastky               vyradenie/presun       stav k 31.12.2020 

 

Dlhodobý majetok 

276.271,30        982.495,33   0,00                                1.258.766,63 

Účet 042 

507.080,90            484.714,43   982.495,33                9.300,00 
 

Prírastky na účte 042 v roku 2020  predstavujú: 

a) prevedenie majetku do správy: 

- prevedenie majetku do správy zo strany zriaďovateľa TSK – na základe Zmluvy č. 2020/0216   

o zverení majetku do správy  zo dňa 30.04.2020 – spracovanie dendrologického posudku vo výške 

1.100,00 Eur, 

- prevedenie majetku do správy zo strany zriaďovateľa TSK – na základe Zmluvy č. 2020/0561   

o zverení majetku do správy  zo dňa 30.12.2020 – odborné stanovisko pre stavebné povolenie, 

odborné stanovisko pre kolaudačné rozhodnutie „Prestavba objektu Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici“ spolu vo výške 348,00 Eur, 

b) úhrady za realizované práce a služby: 

-  úhrada realizovaných prác a materiálu v roku 2020 v rámci akcie Prestavba objektu Považskej 

knižnice v Považskej Bystrici vo výške  284.013,25 eur na základe Zmluvy o dielo č. 19031 

a Dodatku č.1 a  2  k zmluve o dielo č. 19031/2019 , dodávateľ  HBH, a.s. 

-  úhrada realizovaných prác v rámci akcie Prestavba objektu   Považskej knižnice v   Považskej 

Bystrici  - stavebný dozor vo výške 7.650,00 eur, na základe  Zmluvy na výkon stavebného dozoru 

č. S-30/2019  , dodávateľ Peter Baštuga – DIBAS, 

-  úhrada realizovaných prác v rámci akcie Prestavba objektu   Považskej knižnice v   Považskej 

Bystrici  - reštaurátorský dozor vo výške 5.220,00 eur, na základe Zmluvy na výkon 

reštaurátorského dozoru č. S-29/2019, dodávateľ akad. soch. Juraj Krajčo,   

-  úhrada za realizované stavebné práce v rámci akcie Prestavba objektu   Považskej knižnice v   

Považskej Bystrici pod názvom: Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie vo výške 

175.383,18 Eur, na základe Zmluvy o dielo č. K-16/2020, dodávateľ AKTIV PRO, s.r.o., 

-  úhrada za realizovaný stavebný dozor v rámci akcie Prestavba objektu   Považskej knižnice v   

Považskej Bystrici pod názvom: Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie stavebný 

dozor vo výške 1.700,00 Eur, na základe Zmluvy o dielo č. S-41/2020, dodávateľ Peter Baštuga – 

DIBAS, 

-  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie pod názvom: "PD – odizolovanie suterénu 

objektu vo výške 9.300,00 Eur, na základe Zmluvy o dielo č. K-17/2020, dodávateľ Visia, s.r.o.. 
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Spolu bolo zaradené do dlhodobého majetku  technické zhodnotenie budovy Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici obstarané v rámci akcie Prestavba objektu   Považskej knižnice v   Považskej 

Bystrici v hodnote 982.495,33 eur. Akcia pod názvom  Odizolovanie suterénu objektu je 

plánovaná na realizáciu v roku 2021. 

 

 

Spolu dlhodobý majetok 

783.352,20     1.467.209,76  982.495,33                    1.268.066,63 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetok  

počiatočný stav           prírastky                   vyradenie             stav k    31.12.2020 

DHM 

71.370,39            4.952,17                    10.223,86                         66.098,70 

DNM 

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

Prenajaté DHM 

3.621,97   0,00    3.621,97                              0,00 

Spolu 

74.993,36                         4.952,17                     13.845,83                         66.099,70 

 

 

Majetok v OTE 

 

počiatočný stav    nákup                  vyradenie                stav  k  31.12.2020 

19.423,96   560,94                  1.868,79                              18.116,11 

 

Materiál na sklade- k 31.12.2020  evidujeme: 

Benzín                                                                                     54,23 

Nafta                                                                                     59,28 

Kancelársky materiál                                                                                 105,53 

Všeobecný materiál                                                                                  144,50 

Všeobecný materiál-KVČ                 750,64 

Všeobecný materiál-údržba                134,20 

Spolu                                                                                1.248,38 
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5. Fondy, Pohľadávky, záväzky/eur: 

 

 

Sociálny fond  

 

Počiatočný stav/eur              Tvorba                    Čerpanie               Konečný stav 
729,87                         3 825,80                 3 805,94                749,73 

 

 

Pohľadávky a záväzky: 

 

Krátkodobé pohľadávky 

315 03       Ostatné pohľadávky - prepl.el. energia                                             870,84 

315 04       Ostatné pohľadávky - prepl.plyn                                                       147,05 

Náklady budúcich období, z toho:         3.259,27 

38101 predplatné časopisy, noviny  rok 2021                                                  3.059,52 

381 02   nájomné rok 2021                                                                           78,93 

381 04   energie, teplo rok 2021                                                                           49,75 

381 05   predplatné poistenie na rok 2021                                                            51,97 

381 07   diaľničná známka 2021                                                                             8,34 

381 08   SIM karta 2021                                           10,76                                                                                     

Pohľadávky spolu                                                                     4.277,16 

 

Krátkodobé záväzky 

321          Dodávatelia                                                                                         733,42 

331          Zamestnanci                                                                                   17.728,90 

336          Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia                       11.093,10 

342          Ostatné priame dane na mzdy                                                           2.278,79 

379          Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné)                                      1.036,00 

 

Dlhodobé záväzky 

472          Sociálny fond            749,73 

479          Ostatné dlhodobé  záväzky –zábezpeky                                           8.010,13 
V rámci realizácie akcie pod názvom: PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov 

a elektroinštalácie, na základe Zmluvy o dielo č. K-13/2019, dodávateľ OSMONT elektromontáže, 

s.r.o. poukázal na účet Považskej knižnice v Považskej Bystrici garančnú zábezpeku vo výške 

315,00 eur , 

V rámci realizácie akcie pod názvom: Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie“, na 

základe Zmluvy o dielo č. K-16/2020, dodávateľ AKTIV PRO, s.r.o. poukázal na účet Považskej 

knižnice v Považskej Bystrici garančnú zábezpeku vo výške 7.307.63 eur, 

 

V rámci realizácie akcie pod názvom: PD – odizolovanie suterénu objektu vo výške 9.300,00 Eur, 

na základe Zmluvy o dielo č. K-17/2020, dodávateľ Visia, s.r.o. garančnú zábezpeku vo výške 

387,50 eur. 

 

Záväzky spolu      41 630,07 
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Banková záruka: 

 V rámci realizácie akcie pod názvom: Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej 

Bystrici vo výške  na základe Zmluvy o dielo č. 19031 a Dodatku č.1 a  2  k zmluve o dielo č. 

19031/2019 , dodávateľ  HBH, a.s. doručil v prospech Považskej knižnice v Považskej Bystrici 

bankovú záruku na dodané dielo  vo výške 30.667,20 eur.  

 

 

 

6.     Závery z rozborov hospodárenia: 
 

 Považská knižnica v Považskej Bystrici má k 01.01.2020 schválený zriaďovateľom TSK 

rozpis rozpočtu č: 80/812/1/2020. Z dôvodu presunov medzi položkami,  navýšenia kapitálových 

výdavkov v roku 2020 boli zriaďovateľom TSK schválené 4 úpravy rozpočtu. V rozpočte boli 

upravené celkové finančné prostriedky bežné a kapitálové spolu vo výške 1.013.954,00 eur, 

skutočne dosiahnuté príjmy  vo výške 960.832,13 eur. Z toho rozpočtované bežné prostriedky 

zriaďovateľa TSK vo výške 520.315,00 eur, skutočne dosiahnuté príjmy sú z prostriedkov 

zriaďovateľa  vo výške 477.565,70 eur. Rozdiel  nevyčerpaných prostriedkov rozpočtu 42.749,30 

eur predstavuje nevyčerpané účelovo viazané prostriedky z dôvodov ovplyvnených šírením 

choroby COVID – 19 a s tým súvisiacich prijatých preventívnych opatrení.  

 Vlastné príjmy z hlavnej činnosti boli k 31.12.2020  plánované vo výške 29.882,00 eur, 

dosiahnuté vo výške 29.881,88 eur. 

  

V roku 2020 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 70,00 eur na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK- 3076/2020/3.2. 

   

 Z grantového systému Fondu na podporu umenia (FPU) sme boli úspešne zapojení do projektu 

pod názvom Akvizícia knižničného fondu. Na realizáciu projektu nám FPU v roku 2020 odsúhlasil  

dotáciu v celkovej výške  15.000,00 eur v zmysle  Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 

20-514-04181. Zmluva nadobudla účinnosť 20.01.2021  a finančné prostriedky boli poskytnuté 

v januári 2021. 

 Z   dotačného programu Mesta Považská Bystrica naša organizácia získala na základe Zmluvy 

č. 359/2020  prostriedky na Doplňovanie a aktualizáciu knižničného fondu vo výške 700,00 eur. 

 Slovenská asociácia knižníc v rámci programu “Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ poskytla 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 10/2020  príspevok vo výške 150,00 eur na 

realizáciu projektu Vymaľuj si svoje mesto (maľovanka), čo predstavovalo časť nákladov na 

odmenu za zhotovenie výtvarného návrhu maľovanky a nákladov na materiál potrebný pre tlač.   

  

 Kapitálové prostriedky mala Považská knižnica v Považskej Bystrici upravené v rozpočte 

v celkovej výške 493.639,00 eur.  Z toho na akciu  Prestavba objektu Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici, reštaurátorský  a stavebný dozor bolo vynaložené z rozpočtu 473.966,43 eur. 

V rámci realizácie vznikla potreba vypracovať projektovú dokumentáciu " PD – odizolovanie 

suterénu objektu vo výške 9.300,00 Eur, na základe Zmluvy o dielo č. K-17/2020, dodávateľ Visia, 

s.r.o.  

Spolu bolo vyčerpané na vyššie uvedené akcie 483.266,43€ .  

 

 Účtovnej jednotke bol  zverený do správy  majetok zo strany zriaďovateľa TSK v celkovej 

sume 1.448,00 eur nasledovne: 

 – na základe Zmluvy č. 2020/0216   o zverení majetku TSK do správy  zo dňa 30.04.2020 – 

spracovanie dendrologického posudku vo výške 1.100,00 Eur, 

-  na základe Zmluvy č. 2020/0561   o zverení majetku TSK do správy  zo dňa 30.12.2020 – 

odborné stanovisko pre stavebné povolenie, odborné stanovisko pre kolaudačné rozhodnutie 

„Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“ spolu vo výške 348,00 Eur. 
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 V oblasti opravy a údržby sme prevažnú časť prostriedkov  použili na nevyhnutnú opravu  

poškodených väzieb kníh. 

  

V roku 2020 bol zakúpený  drobný hmotný majetok v evidencii DHM nasledovne:  

 V rámci  výpočtovej techniky boli zakúpené  počítačové zostavy 2 ks. Bolo doplnené nábytkové 

vybavenie pre deti na pobočku knižnice na sídlisku SNP – 3 ks knihovničky, 3 kusy nástenné 

držiaky. Z dôvodu rekonštrukcie budovy knižnice a následného presťahovania novo 

zrekonštruovaných priestorov bolo nevyhnutné vyradiť poškodené a zastaralé zariadenie a  zakúpiť 

chýbajúce zariadenie: hasiaci prístroj 2 ks, sedacia súprava dvoj  a troj kreslo, televízor chladničku 

2 kusy, mikrovlnnú rúru 1 ks,  odkladacie skrinky pre návštevníkov knižnice do vstupných 

priestorov 2 ks,  6 kusov kovových regálov do archívu. 

 

 Majetok OTE bol zakúpený v roku 2020 nasledovne: 

1 ks rýchlo varná kanvica, 11 ks regálov, dve súpravy  detský stolík a dve stoličky na pobočku SNP, 

2 ks stojany na šaty do šatne pre zamestnancov, 2 ks kovové schodíky,  1 ks kovový regál do 

archívu, 1 ks prenosný telefón, predlžovacie káble. 

 

Hospodársky výsledok  k 31.12.2020 predstavuje stratu vo výške  12.063,94 eur, Na uvedenú 

stratu mali  vplyv najmä nasledovné  skutočnosti:  

- Pohľadávky voči odberateľom, dodávateľom, poisťovni boli k 31.12.2019 vyššie ako k 

 31.12.2020  ( výnos v roku 2019,  pripísané na účet a  spotrebované finančné prostriedky v r. 

2020),  

-  Použitie a tvorba rezerv ( v roku 2020 bolo použité a zúčtované do výnosov menšia suma rezerv 

ako bola tvorba rezerv a zaúčtované náklady k 31.12.2020), 

-  Čerpanie skladových zásob (spotreba skladových zásob z roku 2019, zaúčtovanie do nákladov, 

k 31.12.2020 nižší stav zásob ako k 31.12.2019),  

- Vyššie záväzky v r. 2020 vyplývajúce zo zamestnaneckých zmlúv (zostatok záväzkov  k 31.12. 

2019  bol nižší  ako zostatok - k 31.12.2020),   

 

V roku 2020 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 
V Považskej Bystrici dňa 23.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Ivana Knappová 

  riaditeľka PK v PB 
Vypracovala: Ing. Zábojníková 
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