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I. ÚVOD
Považská knižnica v Považskej Bystrici je príspevková organizácia zriadená Trenčianskym
samosprávnym krajom na základe Zriaďovacej listiny rozhodnutím č.1/2002 v Trenčíne zo
dňa 1.4. 2002. Zastupiteľstvom TS K bol Uznesením číslo 274/2007 zo dňa 27. 6. 2007
schválený je j doda tok ev.č. : TS K/1007/03330-2 a úplné znenie na: Pova žská k nižnica
v Považskej Bystrici so sídlom Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica.
Považská knižnica v Považskej Bystrici plní funkciu regio nálnej knižnice, je metodick ým a
koordinačným centrom pre územné celk y okre sov Považská Bystrica, P úchov a Ilava. Je
inštitúciou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Plní tiež funkciu mestskej knižnice s dvomi pobočkami.
Finančné vzťahy sú dané zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.
Hlavné úlohy Považskej knižnice v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2014
vyp lývali z dlhodobej koncepcie úloh a ro zvoja knižníc na S lovensku, Knižničného zákona
č.183/ 2000, Zákona o slobodnom prístupe k informáciam č.211/ 2000 a ďalších platnýc h
legislatívnych noriem vydaných zriaďovateľom.
PK zabezpečovala plnenie úloh p ri posk ytovaní komplexných knižnično-informačných
služieb, na úseku metodickej, regio nálne, biblio grafickej a edičnej činnosti. V roku 2014 sme
pripravili a realizovali menšie i väčšie kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity mestského
i regionálneho charakteru. Spolupracovali sme pri ich organizovaní s kultúrnymi
a spoločenskými organizáciami v meste a organizáciami s regionálnou pôsobnosťou.
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II. Plnenie hlavných úloh
I. Riadenie knižnice
Riadiaca činnosť bola v roku 2014 realizovaná :
Zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme
základnými všeobecnými nariadeniami zriaďovateľa (VÚC)
Zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Zákonom
č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Zákonom č.341/2012 o slobodnom prístupe k informáciám
schváleným Organizačným poriadkom - platný od 1. 3. 2008
každodenným osobným kontaktom riaditeľky so zamestnancami knižnice
internými písomnými nariadeniami
poradami vedenia a všetkých zamestnancov
vnútornou kontrolou v zmysle Zákona č.502/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov
odporučením Škodovej komisie
Zameraná bola na :
prehľad čerpania finančnýc h prostriedkov (mesačne bol prehodnocovaný príspevok
od zriaďovateľa a z vlastných zdrojov), p rioritne boli financované polo žk y
vyplývajúce zo zákona - zostavenie rozpočtu na roky 2011– 2014
v činnosti bolo zohľadňo vané ro zpočtové pro vizórium od zriaďovateľa. P latilo
rozpočtové opatrenie pod č.TSK/2013/00267-1 zo dňa 8.1.2013 schválené v roku
2012. Rozpočtové opatrenie bolo v platnosti do 31.3.2014
s účinnosťou od 01. 04. 2014 bol schválený rozpočet na rok 2014 Rozpisom rozpočtu
č. 75/812/12014
vyraďovanie literatúry duplicitnej, obsahovo zastaranej a poškodenej
inventarizáciu majetku a vyradenie zastaraného a opotrebovaného inventára PK
odsúhlasenie všetk ých zmien v rozpočte P,V a N,V zriaďovateľov prostredníctvom
programového vybavenia iSpin
prípravu a realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky – odsúhlasovanie pohľadávok,
záväzkov a N a V
doplnenie analytických účtov – prispôsob enie účtovnej evidencie po žiadaviek
zriaďovateľa
riešenie problémov vzniknutých počas prevádzky
prechod bankových účtov do systému Štátnej pokladnice s účinnosťou od 01. 06. 2014
kontrolu vyko nanú NKÚ zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaním s majetkom
v termíne od 23. 09. – 10. 11. 2014
kontrolu uskutočnenú Sociálnou poisťovňou pobočka Považská Bystrica od 09. 07. –
do 11. 07 2014. Predmetom kontroly boli odvod y poistného na sociálne poistenie za
obdobie od 01. 02. 2011 – 31.05. 2014
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Kontrolná činnosť na jednotlivých pracoviskách bola realizovaná podľa plánu 4 x
v zmysle Zákona č.502/2001 Z.z . o finančnej kontrole a vnútornom aud ite v znení zmien a
doplnkov, ako aj v zmysle Záko na č.25/2006 Z. z. o verejnom obstaráva ní tovarov, služieb a
staveb ných prác. Predmetom previerok bolo : dodržiavanie p racovnej disciplíny, vedenie
evid encie d ochádzk y, efektívne využívanie pracovného času, kontrola autop revádzk y,
efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov, dod ržiavanie pokladničných
limitov, správne dokladovanie jednotlivých nákupov. Kontrolná činnosť bola dolo žená
zápisnicami. Neboli zistené žiadne nedostatky.
Pri prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností postupujeme v súlade so Zákonom
č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach a Zákona SNR č.85/1990 Zb. o petično m práve a v znení
nesko rších predpisov. V roku 2014 sme nevybavovali žiadne sťažnosti. Podnety
a pripomienk y zo strany čitateľov sme riešili v rámci našich kompetencií.
2. Ťažiskové úlohy
a/ v rámci knižnice
zamestnanci PK zabezpečovali plnenie úloh pri posk ytovaní komplexných knižnično informačnýc h služieb, na úseku metodickej, regio nálnej bibliografickej a ed ičnej
činnosti. Podľa p lánu činnosti na rok 2014 sme pripravili a realizovali menšie i väčšie
kultúrno- výchovné a vzdelávacie aktivity mestského i regio nálneho charakteru.
Spolup racovali sme pri ich organizovaní s kultúrnymi a spoločensk ými o rganizáciami
v meste a organizácia mi s regio nálnou pôsobnosťou. (Považským osveto vým
strediskom, Vlastivedným múzeom, Mestom Po važská Bystrica, Obvod ným úradom
mesta, P X Centrom, základnými, strednými a matersk ými školami, umeleck ými
školami, Jednotou dôchodcov )
Pre rok 2014 sme vypracovali 5 projektov, z toho tri boli schválené a realizované:
Prvý projekt s názvom „Akvizícia knižničného fondu (2014)“, sme p odávali na MK S R.
Požiadavka PK bola na sumu 18 000,- € so spoluúčasťou 900,- € (5%), pridelených bolo
6 400,00 €.
Druhý p rojekt – „Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu “ - podaný na Mestskom
úrade v Považskej Bystrici, kde PK žiadala sumu 1 500,- €, so spoluúčasťou 1 500,- € (50%),
bol schválený s čiastkou 700.00 €.
Ďalšie projekty vypracované PK :
Nákup – „ Biblioboxu WCJ1LCSJX4“ , podaný na MK S R, kde sme žiadali 4 760,00 €.
Projekt bol úspešný s realizáciou v 2. polroku 2014.
Ochrana knižného fondu s RFID technoló giou - MK SR.
Po žadovaná dotácia 20 558 € .
Nadácia COOP Jednota – Nech sa nám netúlajú : „K lub sovičk y Aničk y – pre kreatívne
hlavičk y“ 1 350,00 €.
Tieto projekty neboli úspešné.
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b/ úlohy vyplývajúce z nadobecných funkcií
zabezpečovali sme pro gram štátnych šta tistických zisťovaní o činnosti knižníc
v regióne podľa § 18 Zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
plnili sme úlo hy na úseku koordinácie knižničnýc h aktivít ako aj úlo hy v rámci
metodickej, bibliografick ej a edičnej činnosti pre knižnice regiónu
v rámci plnenia nadob ecných funkcií sme aktívne spolupracovali s obecnými úradmi
stagnujúcich knižníc, v snahe zabezpečiť ich funkčnosť
zabezpečovali sme metodickú pomoc pri nákupe nových kníh pre obecné knižnice
(s poskytnutím zľavy pri jeho nákupe až do výšky 30%)
poskytovali sme odbornú pomoc pri automatizácii knižníc s pro fesionálnymi
zamestnancami a pri riešení aktuálnyc h prob lémov v činnosti verejných knižníc
a postupnej automatizácií obecných knižníc
Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia, veku a vzdelania:
Stav zamestnancov k 31.12. 2014 : 24
Priemerný evidenčný stav zamestnancov – fyzick y 24,36
Priemerný evidenčný stav zamestnancov – prepočítaný: 23,8
Na ús e ku pers onálnej práce - PK má vo svojej organizačnej štruktúre 27 pracovných
miest.
Jedno neobsadené pracovné miesto - organizačno – prevádzkový zamestnanec od 01. 06.
2014 je poverený riadením PK v PB.
Dve neobsadené pracovné miesta - odborných pracovníkov (knihovníčk y ) - z dôvodu
nedoriešeného stanoviska a dohod y med zi zriaďovateľom organizácie /TSK a Mestom
Považská Bystrica k presunu pobočky PK v PB na sídlisku SNP
Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12. 2014
Prehľad obsadených pracovných miest k 31. 12. 2014 24
riaditeľ (poverený riadením )
1
oddelenie ekonomicko-prevádzkové

4 (ekonóm 1, mzdy a personalistika 1,
organizačno-prevádzkový zamestnanec
1, údržbár, kurič 1, upratovačka 1 )

oddelenie metodiky a spracovania fondov

5 (metodik s regionálnou
pôsobnosťou 1, akvizícia 1, regionálna
bibliografia 2, správca siete 1 )
14 (vedúca služieb 1, odborní
knihovnícki
zamestnanci 13)

úsek knižnično – informačných služieb

Spolu

24
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Rozdelenie zamestnancov podľa úrovne vzdelania
Rozdelenie zamestnancov podľa úrovne vzdelania:
VŠ II. st.
8
VŠ I. st.
ÚSO
SO

Priemerný vek zamestnancov:

1
13
2

47, 96 rokov
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III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI
Knižničný fond
Knižničný fond k 31. 12. 2014 predstavuje 81 500 knižničných jednotiek
knižničných jednotiek viac ako bolo v r.2013 k tomuto dátumu).

(čo je o 1 640

Rozdelenie knižničného fondu predstavuje náučná literatúra v počte 23 126 zv. (28,38%),
ďalej je to krá sna literatú ra v počte 43 033 zv. (52,80%), náučná literatúra pre deti a
mládež
3 872 zv. (4,75 %), krá sna literatúra pre deti a mládež 11 469 zv. (14,07%). V KF sú
zarátané aj špeciálne dokumenty (AV médiá, El. zdroje, Hudobniny), ktoré tvoria 4 001 ks.
Rozdelenie špeciálnych dokumentov:

náučná lit.
krásná lit.
náučná pre deti a ml.
krá sna pre deti a ml.

2 716 ks
633 ks
25 ks
627 ks
4 001 ks

Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2014 p redstavuje 2 895 zv. knižničných jednotiek
(z toho 19 zv. v sume 8,18 € sú špeciálne dokumenty) s celko vým nákladom 15 321,47 €, čo
je oproti roku 2013 o 548 zv. viac.
Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK bolo zakúpených 973 zv. v hodnote 7826,47 €

Knižničné jednotky získané do PK za rok 2014:
Kúpa - vlastné príjmy
TSK
Spoluúčasť k dot. MsÚ PB

656 zv. 5224,33 €
113 zv. 997,00 €
89 zv. 703,39 €

Spoluúčasť k dot. MK SR
Spolu :

115 zv. 901,75 €
973 zv. 7826,47€

Nákup za príspevky:
dot. MK SR
dot. MsÚ PB
spolu

873zv.
164 zv.

6 795,00 €
700,00 €

1037 zv.

7 495,00€

Nákup spolu : 2 010 zv. v celkovej sume 15 321,47 €
Dotácia MK SR je zložená z grantu vo výške 6 795,-EUR a z finančných prostriedkov za
kultúrne poukazy vo výške 395,-EUR.
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Bezplatne získané knihy
Bezplatne získané knihy
dar od čitateľov
861 zv.
náhrada za stratené knihy
24 zv.

4 777,53 €
143,46 €

spolu

4 920,99 €

885 zv.

Prírastok do KF Považskej knižnice predstavuje
2 895 zv. knižničných jednotiek, v
celkovej hodnote 15 321,47 EUR čo je oproti roku 2013 o 548 zv. viac.

Rozdelenie novo nakúpených knižničných jednotiek
Rozdelenie knižničných jednotiek:
odborná literatúra
944 zv.
krásna literatúra
1233 zv.
odborná pre deti a ml.
47 zv.
krásna pre deti a ml.
652 zv.
špeciálne dokumenty (CD, DVD)
19 ks
spolu
2895 zv.
Počet titulov odoberaných periodík
Počet exemplárov odoberaných periodík
Spolu v €

94
110
4 192,96

Úbytky z aktívneho knižného fondu v roku 2014 predstavujú literatúru poškodenú,
zastaranú, duplicitnú a stratenú. Spolu bolo vyradených 1 255 zv. knižničných jednotiek
v celkovej hodnote 1 965,45 €.
Činnosťou sa podieľame sa na tvorbe súbo rného kataló gu. V pro grame CLAVIUS je
v ponuke pracovný katalóg kníh, b rožúr, AV médií, hudobnín a elektronických zdrojov.
Každ ý dokument je spracovaný v konk rétnom kataló gu - module. Z dôvodu spoločného
serveru knižníc v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja máme povinnosť čistenia
spoločnej datab ázy (slo vník y autorít). Databáza bola ro zdelená med zi tri knižnice. Považskej
knižnici v Považskej Bystrici bolo určené čistenie abeced y od Š po Z (duplicity, nesprávne
zápisy). K nižnica má po celý rok v prevád zke aj burzu vyradených k níh. Peniaze získané
predajom
týchto
kníh
sa
používajú
na
nákup
novej
literatúry
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3. Registrovaní používatelia
Považská knižnica a jej pobočky k 31. 12. 2014 zaregistrovali 3 203 používateľov
( -130 v porovnaní s rokom 2013 ) z toho platiacich 3 075.
Z celkového počtu registrovaných používateľov bolo 1 115 používateľov do 15 rokov
( + 246), porovnaní s rokom 2013.
Celkom využilo služby Považskej knižnice a jej pobočiek 71 009 návštevníkov.
Priemerná
denná
návštevnosť aj s pobočkami vrátane sobôt
je 238 návštevníkov.
Z celko vého počtu návštevníkov tvoril počet návštevníkov podujatí 7 775. S lužb y internetu
využilo 740 používateľov.
Výpožičky
PK v priebehu roka zrealizovala 233 648 absenčných a prezenčných výpožičiek.
V porovnaní s rokom 2013 to predstavuje nárast výpožičiek o 8 369.
Výpožičky absenčné
odborná literatúra pre dospelých je 48 106 t. j. pokles o 911 výpožičiek
krásna literatúra pre dospelých 71 084, nárast o 4 259 výpožičiek
odborná literatúra pre deti 5 917 výpožičiek, nárast o 244 výpožičiek
krásna literatúra pre deti je 28 187, nárast o 3 639 výpožičiek
periodiká 31 437, nárast o 5 951 výpožičiek
špeciálne dokumenty – hudobniny 248 výpožičiek, nárast o 133 výpožičiek.
Výpožičky prezenčné – v porovnaní s rokom 2013 :
odborná literatúra pre dospelých 4 491 výpožičiek , prestavuje pokles o 887
výpožičiek
krásna literatúra pre dospelých 153 výpožičiek, nárast o 71 výpožičiek
odborná literatúra pre deti 2 265, pokles o 541 výpožičiek
krásna literatúra pre deti 2 188, nárast 136 výpožičiek
periodika 39 058 výpožičiek, pokles o 3 575 výpožičiek
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Biblio grafia pokračovala v získavaní, spracovávaní, archivovaní a sp rístupňovaní
knižničných dokumento v miestneho a re gionálneho charakteru. Poskytli spolu
1 141
fakto grafick ých informácií. K 31. 12. 2014 regionálna databáza obsahuje
33 759
bibliografických záznamov. V roku 2014 vložili 2 212 bibliografick ých záznamov.
Na požiadanie používateľov vypracovali 6 rešerší. Do regionálnej databázy REGIO vložili
278 záznamov osobností a udalostí regiónu. Za rok 2014 oddelenie bibliografie poskytlo svoje
služby 665 návštevníkom.
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Edičná činnosť
V rámci edičnej činnosti PK v Považskej Bystrici vydala :
4 bibliografické letáky – k 110. výročiu narodenia Ireny Bluhovej, k 80. výročiu úmrtia Ferka
Urbánka a i.
13 informačných letákov (Ján Keresteš zástanca a realizátor tradičných hodnôt
poľnohospodárstva a potravinárstva, Gustáv Zechenter Lasko mersk ý (190. výročie
narodenia), S vätopluk I. k
roku 2014, ktorý je vyhlásený za Rok S vätopluka, Ivana
Havranová, slovenská spisovateľka, publicistka, novinárka, a i.),
13 informačných plagátov k rôznym podujatiam PK v Považskej Bystrici.
4 publikácie Literáti okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava (biblio grafick ý slovník),
Kalendár výročí regionálnych osobností a výročia obcí regiónu v roku 2015, Literárny vedec,
pedagó g Ján Gallik, Nezištná láska je najmocnejší energetick ý potenciál ľudstva (Prof. Eva
Fordinálová )
V priebehu roka bolo uverejnených 14 článkov v regionálnej a celoslovenskej tlači.
Zároveň sme poskytovali informácie o dianí v PK v miestnych televíziách (TV Považie, ITV)
a miestnych printových médiách.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Celkom za rok 2014 PK pre svojich používateľov i širokú verejnosť prip ravila 392
rôznych podujatí. Z toho bolo 84 podujatí informatickej výchovy .
V rámci Týždňa slovensk ých knižníc boli uskutočnené pod ujatia, kto rých hlavným
cieľom bolo oboznámiť s činnosťou knižnice čo najširší okruh verejnosti, predovšetkým
detsk ých čitateľov PK v Považskej Bystrici. S lávnostné otvo renie Týždňa slovenských
knižníc patrilo vyhodnoteniu Najlepšieho čitateľa za rok 2013 – ocenenie sa udelilo
najlepším čitateľom
Považskej k nižnice, ktorých vyhlasujeme každý rok. Okrem
najaktívnejších čitateľov sa podujatia zúčastnili aj p redstavitelia Mesta P B, zástupcovia škôl
a kult. o rganizácii v meste. V rámci Týždňa slo venskej knihy - Považská knižnica pripravila
besed y o tvo rbe súčasných detsk ých spisovateľo v Stelly Brix, Vanesse Jóriovej , C hristopher
Paolini pre detí ZŠ.
Realizácia
Noci s Andersenom
zahŕňala nočnú návštevu hradu v Považskom
Podhradí s nocou plnou čítania s porozumením, hier a zábavy so spaním v knižnici.
V knižnici spalo 30 detí. Milujem Považskú Bystricu bolo motto 9. ročníka Noci
s Andersenom. Samotný názov bol odvodený z televíznej relácie Milujem Slovensko.
K Medzinárodnému
uskutočnili sériu besied

roku lesov 2014 s podnázvom „ Les ukrytý v knihe“ sme
s lesníkmi a lesnými
pedagógmi pre žiakov ZŠ.
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Z ďalších aktivít PK boli podujatia na podporu čítania, napr.: Čítanie s porozumením
(Ako k nám prichádza dobro, Kto je Analfabeta Negramotná? Stopy svetla a iné.)
V rámci Týždňa knižníc sa PK osobitne venovala aj handicapovaným čitateľom.
Beseda s Ivanou Havra novou, slovenskou
spisovateľkou – medzi našich čitateľov
zavítala publicistka, no vinárka,
autorka kníh Vydaté, Ro zvedené, Neverné, Lásk y jednej
smutnej krásky, Sama, Som Jozef Majský.
Stretnutie s mlad ými regionálnymi auto rmi: Soňou Uríkovou a Václavo m Kostelanskim –
PK pre verejnosť pripravila neformálne stretnutie so začínajúcimi auto rmi, finalistami
literárnej súťaže Poviedka roka.
Detské oddelenie pripra vilo okrem autorských besied napr s. regionálnou autorkou
Boženou Dobrovičovou, slávnostné zápisy žiak ov, informatické prípravy, zážitkové čítania,
čítanie s porozumením a power-pointové prezentácie, tvorivé dielne, literárny karneval.
„Zdravie a výživa ľud í“ – 5 odborných p red nášok s Ing. Jánom Kerestešom pre
verejnosť a stredné školy v Považskej Bystrici, ako aj v mestách a obciach regiónu,
pripravené v rámci Medzinárodného roka rodinnýc h fariem 2014.
Podieľali sme sa na organizovaní 13. ročníka regionálnej
(Šmarhanovská Maríková, Tatarkov Plevník ).

súťaže

v recitácií

Pokračovali sme v literárnych hodinách pre zák ladné a stredné ško ly z týchto diel :
S drotármi do sveta ( ro zbor knihy Ako divé husi) , Povesti a re gionálni auto ri, Jules Verne –
Cesta na mesiac, Žensk ý zákon, Ro zprávk y a povesti- Povol Dobšinský, S lovensk ý jazyk,
vývoj, vznik a nárečia slovenské – k Roku Ľudo víta Štúra, Adrian Mole - Čo je to denník,
Povesti – vznik, vývoj, rozdelenie, spojená s kvízom. Pripravili sme sériu prednášok na tému
Kosto ly a cirkevné pamiatk y v okrese Považská Bystrica p re študentov, verejnosť
a obyvateľov CSS Bystričan.
Na požiadanie študentiek Gymnázia Považská Bystrica, sme poskytova li konzultácie
k ročníkovej práci na té mu Minulosť S lovenského národa a príčiny jeho ušliapnutosti. K práci
sme vypracovali posudok. V spolupráci s redaktorkou RTVS sme poskytli informácie a
rozhovo ry k ob javu megalithu oštepu v Manínskej Tiesňave Dr. Hromníkom v roku 2012,
pre reláciu Slovensko v obrazoch (2014).
Pre Gymnázium a verejnosť sme pripravili prednášku o histórie 2. svetovej vojny s PhDr.
Martinom Lackom z UPN.
Prezentáciu knihy so Štefanom Zak uťansk ým pod názvom Samoliečeb ný pud. Ďalej
IV. Ročník Harmónie súvislosti, pod názvom „Tajomné pramene v nás“ s literárnymi
vedcami a VŠ pedagógmi (Prof. Fordinalová, PhDr. Ján Gallik, PhDr. Martina Zajíčková).
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V rámci „ Dni európske ho kultúrneho dedičstva“ sme uskutočnili prednášku História
sa nás dotýka Vila Milch. Prezentáciu knihy Jaroslava Vencálka S lovensko –český
cezhraničný re gión ( genius loci), čítanie básni s poetkou, fotografkou a hudobníčkou
Tamarou Pribišovou, dva informačné semináre v spolupráci so S AIA, stretnutie so
spisovateľom Silvestrom Lavríkom a iné.

Dlhodobé aktivity :
pravidelne mesačne zabezpečujeme do nášk u kníh pre senio rov a zdravotne ťažko
postihnutých v bezbariérovej bytovke v časti Jelšové
poskytujeme priestory pre neformálne stretnutia seniorov v knižnici
poskytujeme zvukové knihy pre zrakovo postihnutých, najviac sú zastúpení seniormi –
bezplatne. PK prevádzkuje pobočku knižnice pre nevid iacich Mateja Hrebendu
v Levoči:
zabezpečujeme dennú tlač – denne využívajú seniori v čitárni
ako spoluo rganizátori sa podieľame - na celoslovenskej súťaži v prednese ľúbostnej
poézie - Koyšove Ladce ( v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska )
Prehľad vzdelávacích podujatí a KVČ sa nachádza na www.kniznica pb.s k, uvádzali sme
ho aj na portáli Infolib, v denníkoch a regionálnej tlači.
Elektronizácia a internetizácia knižnice
Považská knižnica v roku 2014 používala 32 osobných PC. Z toho bolo 10 PC s pripojením
na internet pre verejnosť.
V rámci elektronizácie a internetizácie knižnice sa aktuálne vykonávala:
pravidelná aktualizácia web stránky www.kniznic apb.sk
zverejňovanie dokumentov – objednávky, faktúry, zmluvy, podľa Zák.č. 546/2010 Z.z.
a nariadenie vlády č. 118/2011 na web stránke Považskej knižnice
tvorba propagačných materiálov pozvánok, plagátov, multimediálnych DVD
v roku 2014 sme podali projekt MK SR – Ochrana knižného fondu RFID technológiou
systémová administrácia a údržba dát v informačnýc h systémoch ( KIS C lavius, W-Mzd y,
BUXUS)
správa bezpečnosti bázy dát v informačn ých systémoch ( KIS Clavius, W-Mzdy):
zabezpečovanie chodu a údržb y Info rmač ných s ystémov (KIS C lavius, W-Mzdy,
BUXUS)
preberanie aplik ačného programového vybavenia vrátane testo vania systémového
a aplikačného pro gramového vybavenia pre jednotlivé využívané typ y počítačov.
(testovanie operačných systémov Linux, Windows Technical Preview 10, kto ré b y zvýšili
bezpečnosť prevádzk y IS KIS C LAVIU, W-Mzd y, BUXUS, voľne šíriteľné Antivírové
a antispamové
programy,
rôzne
testovacie
a optimalizačné
utility)
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Metodická činnosť
V roku 2014 úsek metodiky usmerňoval:
6 profesionálnyc h knižníc ( s 2 pobočkami ):
1 regionálna knižnica – Považská knižnica v Považskej Bystrici ( pobočka SNP
a Rozkvet)
4 mestské knižnice – MsK Dubnica nad Váhom, MsK Nová Dubnica – MsK Ilava,
MsK V. Roya Púchov
1 obecná knižnica s profesionálnym zamestnancom – Beluša,
37 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom – (s 3 pobočkami)
Realizovali sme 40 metodick ých návštev, v kto rých sme sa zamerali na stagnujúce knižnice a
mo žnosť aktivovať ich č innosť. V súvislosti s porad enskou službou pre k nižnice regiónu sme
poskytli 175 osobných a telefonick ých konzultácií.
Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK:
Ukazovatele

rok 2013

rok 2014

porovn anie

Knižničný fond s polu

79 860

81 500

1 640

odborná literatúra pre dos pelých

22 468

23 126

658

krás na literatúra pre dos pelých
odborná literatúra pre deti

42 575
3 835

43 033
3872

458
37

krás na literatúra pre deti
š peciálne dokumenty (z celkového KF)

10 982
3984

11 469

487

4 001

17

2 347
1 444

2 895

548

2010

+566

903
15 063,28

885

- 18

15 321,47

+548

94
110

118

+ 24

158

+ 48

Úbytky
Výpožičky s polu

1 211
225 279

1 255
233648

44
+ 8 369

z toho knihy
Periodiká

156 381
68 119

162391

+ 6 010

70 495

+ 2376

779

762

- 17

Príras tky KF
z toho kúpou
Dary a iné
Pros triedky na nákup KF
Počet titulov odoberaných periodík

Počet exemplárov odoberaných periodík

os tatné dokumenty
Prezenčné výpožičky s polu

53 615

48 669

- 4 946

A bs enčné výpožičky s polu

171 664

184 979

+ 13 315

3 333

3 203

- 130

869
77 435

1 115

+ 246

71 009

- 6 0426

392

+ 10

7 775

+ 353

Regis trovaní používatelia
Z toho deti do 15 rokov
Počet návš tevníkov knižnice
Vzdel. a kultúrno - s poloč. podujatia
Počet návš tevníkov na KVČ

382
7 422

Počet metodických návš tev
Porad y

44
7

40

-4

4

-3

Články v tlači o knižnici

19

14

-5

Medziknižn. výpožičná s lužba
Pos kytnuté bg. a faktogr.informácie
Reš erš e

312
4 261
74

401

+ 89

4 492

+ 231

65

-9
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ZÁVER
Považská knižnica v Považskej Bystrici v rámci svojej hlavnej činnosti :
sprístupňovaním knižničného fondu, poskytovaním knižnično- info rmačných služieb,
vzdelávacích a kultúrno–spoločensk ých podujatiach, v období roku 2014 dosiahla nasledovné
ukazovatele :
stav knižného fondu sme zaznamenali nárast o 1 640 knižných jednotiek (porovnanie
s rokom 2013)
prostriedky na nákup KF predstavujú nárast o 4 403,29 €
počet registrovaných používateľov sa znížil o 130
počet výpožičiek sa zvýšil o 8 369 výpožičiek
knižnica zrealizovala 392 kultúrno-spoločensk ých podujatí
pravidelne informovala o podujatiach na web. portáloch PK, mesta PB, TV Považie,
ITV, Infolib, Murova čitáreň, v tlači regionálnej ako aj s celoslovenskou
pôsobnosťou
ukazovateľ demografického vývoja obyvateľov regiónu má klesajúcu krivku
každoročne dochádza k viacnásobnému zvýšeniu cien kníh
zastaraná literatúra ( znížený záujem o odbornú literatúru staršiu 3 – 4 roky )
množstvo zdigitalizovanej odbornej literatúry na internete
profesionálne dobudované školské knižnice ( technika a knižný fond )
celosvetový pokles záujmu o knihy a čítanie všeobecne
pokles jednotlivých ukazovateľov sa neodzrkadľuje na kvalite práce s čitateľom.
zvýšil sa profesionáln y prístup ako aj individuálna práca s čitateľom a návštevníkom,
ktorí využívajú služby PK v Považskej Bystrici.
Pokles v jednotlivých ukazovateľoch činnosti PK kopíruje krajské a celoslovenské
ukazovatele demo grafického vývoja v rámci S lovenska, ale aj v rámci re giónu (značný pokles
detí a študentov v triedach takmer o 50%).
Napriek tomu konštatujeme, že činnosť v Považskej knižnici v Považskej Bystrici bola v roku
2014 vyvážená a dosiahnuté výsledky sú východiskom pre ďalšie smerovanie PK.
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IV. Ročník Harmónie súvislosti, pod názvom
„Tajomné pramene v nás“ s literárnymi vedcami
a VŠ pedagógmi (Prof. Fordina lová, PhDr. Ján
Gallik, PhDr. Martina Zajíčková).

Pripravili sme sériu
prednášok na tému
Kostoly a cirkevné pamiatk y v okrese
Považská Bystrica pre študentov, verejnosť
a obyvateľov CSS Bystričan.

Realizácia Noci s Andersenom zahŕňala
nočnú
návštevu
hradu
v Považskom
Podhradí
s nocou
plnou
čítania
s poro zumením, hier a zábavy so spaním
v
knižnici.

Prezentácia
knihy
so
Štefanom
Zakuťansk ým pod názvom Samoliečebný
pud.
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čítanie básni s poetkou, fotografkou
a hudobníčkou Tamarou Pribišovou

„Zdravie a vý živa ľud í“ – 5 odborných prednášok
s Ing. Jáno m Keres teš om pre vere jnos ť a s tredné
š koly v Považs ke j Bys trici, ako aj v mes tách a
obciach
regiónu,
pripravené
v rá mc i
Medzinárodného roka rodinných fariem 2014.

Detské oddelenie pripravilo okrem
auto rsk ých besied napr s. regio nálnou
autorkou Boženou Dobrovičovou.

stretnutie so spisovateľom
Lavríkom

Silvestrom

15

Stretnutie s mladý mi reg ionálny mi autormi:
Soňou Uríkovou a Václavo m Kos telans kim
PK p re vere jnos ť pripravila nefo rmá lne
s tretnutie s o začínajúcimi autormi, finalis tami
literárnej s úťaže Poviedka roka.

Prezentáciu knihy Jaroslava Vencálka
Slovensko –česk ý cezhraničný re gión
(
genius
loci)
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ROZBORY HOSPODÁRENIA rok 2014
1. P r í j m y:
Transfery
Podpoložka

názov

bežný trans fer z rozpočtu VÚC
312
(trans fer január –dec. 2014)
Os tatné dary a granty na bežnú činnos ť
312
ZF 111 – grant MK SR
dotácia na knihy (projekt)
312
ZF 111 – grant MK SR
(projekt kultúrne poukazy)
312
dotácia Mes to Pov. Bys trica (projekt)
312 dotácia UPSVaR a ŠR (dobrovoľnícka s luž.)
bežné tranfery s polu

skutočnosť

rozpočet

%

313 444,83

313 475,00

99,99

6 400,00

6 400,00

100,00

395,00

395,00

100,00

700,00
3652,13

700,00
3 663,00

100,00
99,70

324 591,96

324 633,00

99,99

Vlas tné príjmy
222003 pokuty za upomienky
223 001 tržb y
243 z účtov finančného hos podárenia 0,23
292 Príjmy z dobrop is ov
292 Vratky
453 Zos tatok pros tr. z min. rokov
vlas tné príjmy s polu
k apitálové príjmy
322 kapitálový trans fer z rozp. VÚC ZF 41
322
kapit. trans fer (grant. MK SR ZF 111)
k apitálové príjmy s polu
Príjmy s polu

2 843,27
14 495,54
0
953,05
920,84
1 070,83
20 283,76

2 830,00
14 496,00
0
953,00
921,00
1 070,00
20 270,00

100,47
100,00
100,01
99,98
100,07
100,0 7

238,00
4 358,00
4596,0 0

238,00
4 358,00
4 596,00

100,00
100,00
10 0,0 0

349 471,7 2

349 499,00

99,99

2. Výdavky :
a) B e ž n é v ý d a v k y :
Úč et
610
620
631
632
633
634
635
636
637
640
600

účel
použité pros triedk y
mzd y
203 843,34
odvod y ZP a SP
71 650,42
ces tovné
567,77
energie
16 557,91
materiá l
24 416,88
dopravné
2 166,30
ú držba
999,99
ná jomné
2 033,72
s lužb y
18 593,07
trans fery jednotlivcom
3 189,90
výda vk y s polu :
44 019,30

rozpočet
203 850,00
71 675,00
600,00
16 564,00
24 500,00
2 178,00
1 000,00
2 034,00
19 312,00
3 190,00
344 903,00

% plnenia
100,00
99,97
94,63
99,96
99,66
99,46
100,00
99,99
96,28
100,00
99,74
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podpoložk a :
610 s polu ZF 41 ZF 11T
610 Mzdové výda vk y ZF 41
610 Mzdové výda vk y ZF 11T

203 843,34 euro
201 136,94 euro
2 706,40 euro

Považs kej knižnic i v Považs ke j Bys trici v ro ku 2014 pos kytol Úrad práce s ociálnych vec í a rodiny na podporu rozvoja
mies tnej a regionálnej za mes tnanos ti podľa § 50 j. zá kona č. 5/2004 Z. z. o s lu žbách za mes tnanos ti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nes korš ích predpis ov prís pevok na jedného zames tnanca.
610
Priemerný evidenčný počet zames tnancov prepočítaný k 31.12.2014
z toho:
- zames tnanci kultúry
- os tatní zames tnanci
Priemerný evidenčný počet zames tnancov vo fyzických os obách
Z toho: - zames tnanci kultúry
- os tatní zames tnanci

23,80
19,04
4,76
24
19
5

Zames tnanci s ú odmeňovaní podľa zákona čís lo 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlád y SR č. 578/2009.
620 s p o lu Z F 4 1 a Z F 11T
620 Pois tné a prípevk y do pois ťovní ZF 41
70 704,69 euro
Odvody do pois ťovní zdravotnej a s ociálnej zo mzdových nákladov, vrátane OON a odchodného (34,95%), z toho :
621 pois tné do vš eobecnej zdravotnej pois ťovne
13 574,03 euro
623 pois tné do os tatných pois ťovní (Dôvera, Union)
6 137,28 euro
625 pois tné do s ociálnej pois ťovne (nemoc., s tarob., úraz., inval., nezam., RF)
49 667,38 euro
627 prís pevok do doplnkovej dôchodkovej pois ťovne (4,00€ na zames tn.mes ačne)
1 326,00 euro
620 Pois tné a prípevk y do pois ťovní ZF 11T
945,73 euro
Odvody do pois ťovní zdravotnej a s ociálnej zo mzdových nákladov, vrátane OON a odchodného (34,95%), z toho :
621 pois tné do vš eobecnej zdravotnej pois ťovne
270,64 euro
625 pois tné do s ociálnej pois ťovne (nemoc., s tarob., úraz., inval., nezam., RF)
675,09 euro

630 Tovary a s lužby
631 ces tovné ZF 46
Tuzems ké š kolenia a s emináre (účtovnícke, PAM, knihovnícke, š kolenie vodičov)
632 Energie, voda, komunikácie
632 001 – elektric ká energia, p lyn, teplo ZF 41
Elekt ric ká energia / P K Štúrova, P K Rozkvet, P K SNP
Plyn /P K Štúrova
Teplo /PK SNP, PK Rozkvet
632 002 vodné, s točné /PK Štúrova, P K SNP
Vodné
Stočné

65 335,64 euro
567,77 euro

16 557,91 euro
11 851,57 euro
4 621,89 euro
4 594, 63 euro
2 635,05 euro
375, 65 euro
179, 29 euro
196,36 euro
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632 003 poš tovné a telekomunikačné s lužby
Poš tovné ZF 41
(poš tovné za doručenie s travných lís tkov DOXX)

3 239,69 euro
293,76 euro

Poš tovné ZF 46
(známky za doručenie pís omnos tí, MVS)

1 398,80 euro

Telekomunikačné s lužb y ZF 46
ZF 41
(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón)

486,30 euro
1 060,83 euro

632 004 komunikačná infraš truktúra ZF 46
ZF 41

63,97 euro
727,03 euro

(internet hlav. budova + internet)
633 Materiál

24 416,88 euro

633 001 interiérové vybavenie ZF 41
2 ks kancelárs ke s toličky, podložky pod s toličky 6 kus ov
633 001 interiérové vybavenie
korková tabuľa

ZF 46

633 002 výpočtová technika ZF 41
počítačová zos tava 2 kus y, čítačka čiarového kódu, tlačiareň

234,20 euro

6,80 euro

1 188,00 euro

633 003 telekomunikačná technika ZF 41
Telefónne prís troje 4 kus y

32,99 euro

633 004 s troje, prís troje a zariadenia ZF 41
Extruder –prís troj na s pracovanie fimo hmoty (na tvorivé dielne)

25,90 euro

633 004 s troje, prís troje a zariadenia ZF46
fotoaparát Nikon 1 kus , lampa prenos ná do kotolne

383,75 euro

633 006 kancelárs ky, vš eobecný materiál, čis tiace potreby
ZF 41
786,87 euro
ZF 46
2 017,45 euro
Z toho:
kancelárs ky materiál - kancelá rs ky papier , papier na upomienky, farebné papiere, pá kové za kladače, odkladac ie
mapy, ro zra ďovače, obálky, p ís acie potreby, dopis né s pony náboje do zoš ívačiek, pás ky do t lačia rní, kn iha dochádzky ,
zá zna m o prevádzke vozid la, euroobaly, obálky, lep idlá , lepiace pás ky, hrebene na väzbu, obaly hrebeňovej väzby,
perá, náplne do pier, ceruzky, centropeny, gumy, pripínačky, kalendáre, korekčný s trojček, náplne do pera, zoš it y.
ZF 41,46
698,47 euro
Tonery – do tlačiarní a kopírovacích s trojov.
ZF 41, 46

860,33 euro

Vš eobecný materiál – laminovacia fólia, fólia na obaľovanie kníh + lepidlo, náhradné batérie, š pagát, EM pás ik na
ochranu knižničného fondu, pohár PVC, muš káty na okná.
ZF 41, 46
1 148,56 euro
z toho:
materiál na údržbu počítačov: napájací zdroj, myš 2 kus y, DDR 2 GB,
materiál na údržbu budovy a jej vybave nia: zatvárač dverí, záves pákový, dvojlinka CYN 2x0,35 R/C Emos , liš ta,
uholníky, vypínač, žiarovky, polys t yrén, s enzor vonkajš ej teploty, zámok zadlabávací, vrut y.
materiál na údržbu auta: brzdová kvapalina.
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Čis tiace potre by a h ygienické potre by – s aponát na č is tenie plávajúc ich podláh v hlavnej budove knižn ice /3
podlažia/ a podláh na pobočkách Rozkvet a S N P, č is tiace potreby na toalety /WC, u mývadlo/, Savo na dezinfekc iu,
mydlo, tekuté mydlo, de zinfe kčné náplne do WC mis y, práš ky na čis tenie u mývadiel, handry na podlahy, prachovky,
ocot, s oľ, filter do vys ávača, práš ok na pranie, vrecia na odpad, toaletný papier.
ZF 41, 46
96,96 euro
633 009 knihy, čas opisy, noviny, učeb.pomôcky
Knihy do fondu –ZF41
ZF46
ZF 11H / knihy z dotácie Mes ta Pov. Bys trica
ZF 111 knihy z dotácie MKS R
Čas opis y, noviny ZF 46

19 514,43 euro
997,00 euro
6 829,47 euro
700,00 euro
6 795,00 euro
4 192,96 euro

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46
údržbár, upratovačka,

107,36 euro

633 016 reprezentačné ZF 46
občers tvenia na akcie, kytice v rámci kultúrnych podujatí ,

119, 13 euro

634 Dopravné

2 166,30 euro

634 001 palivá, mazivá, oleje ZF 46
1 217,84 euro
PHL 2 ks áut
634 002 s ervis , údržba oprava ZF 41
848,46 euro
výmena pneumatík 2 x 2 ks ., čis tenie, s ervis ná prehliadka W V Caddy, STK, EK, oprava Škoda Fabia.
634 005 diaľničné známky ZF 46

100,00 euro

635 Rutinná a š tandardn á údržba

999,99 euro

635 004 rutin. a š tand. údrž. prev.s trojov, prís tr., zar.
pravidelný s ervis kopírovacieho s troja
635 008 rutin. a š tand. údržba kníh, učeb.po môcok Z F 41
oprava poš kodených väzieb kníh
635 009 údržba s oftvéru ZF 41
údržba knižničného s ys tému Clavius
636 Nájomné za nájom
636001 budov, objektov a ich čas tí

Z F 41

250,00 euro

600,00 euro

149,99 euro

ZF 41

2 033,72 euro
1 979,72 euro

Pobočka Rozkvet:
Nájomné 31,53 € x 12 mes .
Pobočka SNP:
Nájomné 133,44 € x 12 mes .
636 002 prevádzkových s trojov, prís trojov, zar. ZF 46
Nájomné poš tového priečinka

637 S lužby

54,00 euro

18 593,07 euro

637 001 Školenia, kurzy, s emináre ZF 46
588,00 euro
Účas ť na s eminároch a š koleniach ktorá bola nevyhnutná vzhľadom na prebiehajúce zmen y v oblas ti účtovníctva,
mzdovej agendy, verejného obs tarávania.
637 002 Konkurzy a s úťaže ZF 41
190,24 euro
637 002 ZF 46
148,50 euro
Materiál na kultúrno-výchovnú činnos ť – s úťaže Najlepš í čitateľ, Koyš ove Ladce, Tatarkov Plevník, rôzne menš ie
s úťaže v rámci akcií KVČ. Materiál preds tavuje knihy na odmen y a vecné odmen y.
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637 004 Vš eobecné s lužby

2701,44 euro

revízie ZF 41
2 371,63 euro
- elektrická požiarna s ignalizácia /mes ačné, š tvťročné,
- revízia BOZP 4 x ročne, has iace prís troje 1x, revízia plynovej kotolne, revízia bles kozvodov, revízia tlakových
nádob, revízia komínov, revízia elektrického ručného náradia, zdravotná s lužba
os tatné s lužby ZF 46
329,81euro
MVS, viazanie periodík
637 005 š peciálne s lužbyZF 41
ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím s ys témom

149,76 euro

637 006 náhrady ZF 46
úhrada povinnej lekárs kej prehliadky

70,00 euro

637 012 poplatky a odvody ZF 46
Poplatky banke , člens ké poplatky (IAML, SSK, SA K)

431,78 euro

637 014 Stravné ZF 41
(1,82 € /prís p. organizácia na s tavenku)

9 458,54 euro

637 16 Prídel do s ociálneho fondu ZF 41
1,25% z objemu tarifných platov

2 237,58 euro

637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru ZF 41
1 200,00 euro
Dohody o vykonaní práce zahŕňajú honoráre účinkujúcich v rámci kultúrnych podujatí, pomocné knihovnícke práce
637 031 pokuty a penále
penále uhradené na základe rozhodnutia s ociálnej pois ťovne

13,65 euro

637 035 dane ZF 41
Mies tny poplatok za kom. odpad, Daň z nehnuteľnos tí, RTVS

1 143,58 euro

637 036 reprezentačné výdavky ZF 41
Strava na kultúrne podujatie „Múzy nás s pájajú“ zabezpečená reš tauračným zariadením

260,00 euro

642 trans fery jednotlivcom
642 013 trans fery na odchodné ZF 41
642015 trans fery na nemocens ké dávky ZF 41
( PN 10 dní pre 25 zames tnancov)

3 189,90 euro
2 105,00 euro
1 084,90 euro

Bežné
Bežné
Bežné
Bežné
Bežné

výdavk y ZF 41
výdavk y ZF46
výdavk y ZF 11 H/ dotácia mes to PB
výdavk y ZF 11T/ dotáci a UPS V aR/Š R a ES F
výdavk y ZF 111/dotácia MKS R

313 444,83 euro
19 427,34 euro
700,00 euro
3 652,13 euro
6 795,00 euro

Bežné výdavky s p o l u :
019,30 euro

344

b) Kapitálové výdavky:
713 004 prevádzkové s troje, prís troje , zariadenia, technika a náradie
Bibliobox ZF 111( zakúpené z grantového s ys tému MKSR na zákl.projektu)
Spoluúčas ť ZF 41

Príjmy
– výdavky
=
349 471,72 – 348 615,30 =
zos tatok na účte)

zostatok
856,42 eur

4 596,00 euro
4 358,00 euro
238,00 euro

( z toho 199,08 € zos tatok v pokladni + 657,34 €
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3. Náklady, výnosy:
Náklady

- 354 166,73

Výnosy

+ 359 311,02

Hospodársky výsledok

+ 5 144,29

4. Majetok:
Dlhodobý majetok
poč iatoč ný stav
308 639,72
Spolu
308 639,72

nákup
4 596,00

vyradenie
9 944,70

4 596,00

9 944,70

Drobný hmotný a nehmotný majetok
poč iatoč ný stav
prí rastky
DHM
68 788,67
2 096,00
Prenáj. Internet
7 866,42
0,00
DNM
0,00
1,00
Spolu
76 655,09
2097,00
Majetok v OTE
poč iatoč ný stav
19 686,21

vyradenie
206,20

nákup
255,64

vyradenie

stav k 31.12.2014
303 291,02
303 291,02

stav k 31.12.2014

4 240,31

66 644,36

7 866,42

0,00

0,00

1,00

12 106,73

66 645,36

stav k 30.06.2014
19 735,65

Na základe darovacej zmluvy sme získali do majetku prenajatý majetok Verejný
internet od prenajímateľa Slovenskej národnej knižnice v obstarávacej cene
7 866,42 euro. Išlo o plne odpísaný majetok. Majetok sme ocenili ROC a zaradili do
majetku vedenom na podsúvahovej evidencii.
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Materiál na sklade- k 31.12.2014 evidujeme:
Kancelársky materiál
Vš eobecný materiál
Materiál na KVČ
Benzí n
Nafta
Spolu

208,81
198,71
65,78
61,78
52,01
587,09

5. Fondy, Pohľadávky, záväzky:

Sociálny fond
Poč iatoč ný stav
491,59

Tvorba
2 110,10

Č erpanie
2 247,42

Koneč ný stav
628,91

Pohľ adávky a záväzky:
Pohľ adávky
315
Ostatné pohľ adáv ky
Náklady budúcich období
381 01 predplatné č asopis y, noviny na rok 2014
381 02 nájomné
381 04 teplo
381
náklady budúcich období spolu
Pohľ adávky spolu

Záväzky
321
331
336
342
379
384
472
Záväzky

Dodávatelia
Zamestnanci
Zúč tovanie s inš titúciami sociálneho zabezpeč enia
Ostatné priame dane na mzdy
Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné)
Výnosy bud. Období – kapit. transfer
Sociálny fond
spolu

401,81
2 225,97
31,53
95,15
2 352,65
2 754,46

874,22
11 836,66
7 636,15
1 196,56
563,19
8 000, 54
628,91
30 736,23
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6.

Závery z rozborov hospodárenia:

V roku 2014 Považská knižnica v Považskej Bystrici pracovala v stave rozpočtového
provizória do 31.03.2014. S účinnosťou od 01.04. 2014 bol zriaďovateľom TSK schválený
rozpočet na rok 2014, rozpočtové opatrenie č.
172812/2/2014.
K 31.12.2014 sú v rozpočte upravené prostriedk y na bežnú činnosť vo
výške 344 903 ,- euro, kapitálové prostriedk y boli pridelené vo výške 4 596,00 euro, z toho sme
4 358,00 euro získali z grantového systému MK SR na základe schváleného projektu (ZF 111) a
238,00 euro z prostriedko v zriaďovateľa (ZF 41). Dosiahnuté príjmy boli vo výšk e 349 471,72
euro, výdavky 348 615,30 euro.
V rámci rozpočtu boli schválené k 01.04.2104 náklady a výnosy v rovnakej výške 350 374,euro. K 31.12.2014 naša účtovná jednotka dosiahla náklady vo výške 354 166,73 euro a výnosy
vo výške 359 311,02 euro.
V oblasti opravy a údržby sme časť prostriedkov použili na nevyhnutnú opravu kníh, v rámci
údržby áut – výmenu pneumatík vrátane servisu kolies, servisnú prehliadku auta WV Caddy, STK,
EK, opravu auta Škoda Fabia.
V rok u 2014 sme nakúpili
majetok DHM- PC zostavy 2 kusy, bez šnúrovú čítačk u
čiarového kódu, fotoaparát
Niko
n,
majetok OTE- 2 kusy stoličiek, lampa prenosná do plynovej kotolne, korkové tabule 2 kusy,
prenosné telefónne aparáty 4 kusy, podložky pod stoličky 6 kusov.

Hospodársky výsledok k 31.12.2014 predstavuje zisk vo výške 5
144,29 euro.
V roku 2014 sme
podnikateľskú činnosť.

nevykonávali

žiad nu

V Považskej Bystrici dňa
18.02.2015

Mgr. Ivana Knappová
poverená riadením PK

Vypracovala: Ing.
Zábojníková
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