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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. Dňa 1. júna 2019 bola presťahovaná do
náhradných priestorov SOŠ, UlicaŠtúrova č. 38. Od 10. júna 2019súpoužívateľomsprístupnené
služby náučného oddelenia a regionálnejbibliografie.
Hlavné úlohy Považskej knižnice v Považskej Bystrici (ďalej len PK) pre rok 2019 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 PovažskáBystrica, plní funkciumestskej
knižnice pre mesto Považská Bystrica a regionálnej knižnice pre okresy Púchov, Považská Bystrica
a Ilava. Kontinuálne zabezpečuje komplexné knižnično-informačné služby, na úseku kultúrnej,
vzdelávacej, metodickej, regionálnej, bibliografickej a edičnej činnosti. Adekvátnym prístupom
k informáciám poskytuje používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesijných skupín,
vzdelávacie, poradenské a metodické služby. Považská knižnica pravidelne každoročne spracúva
štatisticko-analytické vykazovanie o činnosti v zmysle Zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov, prostredníctvom výkazov KULT 10-01 (MK SR) a poskytuje
metodickú pomoc obecným knižniciam.
Kzákladným 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.
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Registrovaný čitateľ má možnosť vypožičať si naraz maximálne15 knižničných jednotiek a 15
časopisov. Vyčlenenú literatúru ako napr. doplnkové čítanie knižnica vypožičiavana skrátenú
výpožičnú dobu 14 dní.Výpožičky kníh sú bezplatné. V prípade, že používateľ má záujem o knihu
alebo inú knižničnú jednotku, ktorá je aktuálne požičaná, môže požiadať o jej rezervovanie. O
návrate vypožičanej knižničnej jednotky Považská knižnica vyrozumieva používateľa e-mailom,
telefonicky, písomne. V prípade, že knižná jednotka, o ktorú má používateľ záujem nie je súčasťou
knižného fondu PK, má čitateľ možnosť využiť medziknižničnú výpožičnú službu /MVS/, prípadne
medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu /MMVS/. Knižnica požadovanú knižnú jednotku
zabezpečí na základe písomnej objednávky. Služba MVS, MMVS, rezervácia dokumentu je
spoplatnená podľa platného cenníka.
Neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou činnosti knižnice je príprava čitateľa na využívanie
knižničných fondov a služieb. Ku tomuto účelu organizuje rôznorodé vzdelávacie podujatia ako
napr. informačná výchova žiakov základných a stredných škôl, besedy o knihách a ich tvorcoch,
súťaže, tvorivé dielne a iné kombinované podujatia, ktorých primárnym cieľom je vzbudiť záujem o
čítanie kníh.V súlade s Plánom činnosti na rok 2019 sme v PK pripravili a realizovali kultúrnospoločenské a vzdelávacie aktivity mestského i regionálneho charakteru.
Považská knižnica v Považskej Bystrici v roku 2019získala finančné prostriedky od Slovenskej
asociácie knižníc. V rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ sme vypracovali projekt
s názvom Kniha verzus mobil? v spolupráci s pobočkou Rozkvet. Po dohode s detskými lekármi na
sídlisku Rozkvet, kde je umiestená pobočka Považskej knižnice a učiteľkou V. ZŠ v Považskej
Bystrici vyzdobili jej žiaci rôznymi rozprávkovými motívmi tri zhotovené drevené poličky.
Zamestnanci Považskej knižnice ich nainštalovali v čakárňach detských lekárok na sídlisku
Rozkvet. Do poličiek v čakárňach detských ambulancií sme darovali niekoľko detských kníh
z vyradeného knižného fondu.
Pri organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti sme pripravili viacero podujatí.Na jar sa konal 14.
ročník podujatia Noc s Andersenom a 4. ročník Noci literatúry. PK usporiadala besedy s autormi
ako Veronika Homolová Tóthová, Peter Lavo i s regionálnymi autormi ako Mária Gáboríková či
Štefan Meliš. Unikátna výstava zbierkových predmetov zo slávnej lode Titanic bola verejnosti
prístupná na pobočke SNP. V priebehu celého roka knihovníčky navštevovali zariadenie pre
seniorovKatka, Centrum sociálnych služieb Bystričan a Zariadenie sociálnych služieb
Lánska.Dôchodcom pri pravidelných stretnutiach čítali z kníh.
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).
Aktívne sme spolupracovali s Mestom Považská Bystrica, Vlastivedným múzeom v Považskej
Bystrici, Považským osvetovým strediskom, miestnym Štátnym archívom, Slavistickým ústavom
SAV, materskými, základnými a strednými školami na území mesta.
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II. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH
Riadenie knižnice
Riadiaca činnosť bola v roku 2019 realizovaná:
 Zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
 Nariadeniami a smernicami zriaďovateľa (TSK)
 Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“). V zmysle § 44 zákona NR
SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil (zmluvne) zodpovednú osobu p. Miroslava Brosa
/BROS Computing, s.r.o./
 Zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 schváleným Organizačným poriadkom - platným od 1.10.2015
 schválenou Organizačnou štruktúrou – platnou od 1.10.2015
 každodenným osobným kontaktom riaditeľky so zamestnancami knižnice
 internými písomnými nariadeniami
 poradami vedenia a všetkých zamestnancov

Zameraná bola na:
 PK mala na rok 2019 schválený rozpočet k 1.1.2019 rozpisom rozpočtu č.16/812/1/2019
 v priebehu roka 2019 bolo schválených5úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami zo stany
zriaďovateľa, čerpanie rozpočtu bolo zabezpečené v rámci schváleného rozpočtu na rok
2019 vrátane jeho zmien
 vyraďovanie literatúry duplicitnej, obsahovo zastaranej a poškodenej
 inventarizáciu majetku a vyradenie zastaraného a opotrebovaného inventára PK
 prípravu a realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky – odsúhlasovanie pohľadávok,
záväzkov a N a V prostredníctvom systému CKS
 doplnenie analytických účtov – prispôsobenie účtovnej evidencie požiadaviek zriaďovateľa
 riešenie problémov vzniknutých počas prevádzky
Pri prijímaní, evidencii a vybavovaní sťažností postupujeme v súlade so Zákonom č.152/1998 Z.z.
o sťažnostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Smernice č. 4/2015
o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní
protispoločenskej činnosti v podmienkach TSK, v súlade s § 11 ods. 8. Zák.č.307/2014 Z.z.
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o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, sme v roku 2019 neevidovali žiadne sťažnosti. Podnety
a pripomienky zo strany čitateľov sme riešili v rámci kompetencií knižnice.

Hlavné úlohy
Pri plnení hlavných ukazovateľov činnosti (výpožičky, registrovaní používatelia, návštevníci) sme
dbali na profiláciu používateľov služieb knižnice, pri doplňovaní novej odbornej literatúry,
zohľadňovaním priemyselného a sociálneho rozvoja regiónu, potrieb študujúcej mládeže,
študujúcich popri zamestnaní, absolventov rekvalifikácií a seniorov v univerzitách tretieho veku. Pri
získavaní nových používateľov bolo našim úsilím motivovanie záujmu o služby knižnice u
všetkých vekových kategórií aj realizáciou rôzneho spektra foriem kolektívnych podujatí, vrátane
vzdelávacích a odborných prednášok, seminárov. Dôraz sme kládli na prácu s deťmi
predškolského, školského veku, prebúdzaním prirodzených potrieb čítať knihy. Táto činnosť má
priaznivý účinok k návyku jedincov priebežne vyhľadávať knižnicu s následným efektom
získavania dobrých vedomostných výsledkov.
Všetky pracoviská pokračovali v ochrane knižného fondu lepením ochranných čipov, kódov
a obaľovaním kníh do ochrannej fólie. Plynulosť výpožičných služieb, efektívnosť, presnosť
a pružnosť služieb nám v oddelení odbornej literatúry napomáha zabezpečovať RFID technológia.
-

v spolupráci s firmou Lánius zoptimalizovať chod a nastavenia KIS Tritius
bude potrebná celková výmena monitorov zaširokouhlé(v odd. služieb)
zmena pripojenia z klasického metalického ADSL na Optickú sieť.

V rámci edičnej činnosti, jednotlivé pracoviská knižnice v priebehu roka, vydali rôzne informačné,
bibliografické letáky. Tiež elektronický informačný časopis – občasník pod názvom KNIHÁRIK.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia PK PB priebežne uverejňuje v Pláne podujatí na
jednotlivé mesiace na web stránke PK. Informácie o podujatiach PK určených pre širokú verejnosť
poskytujeme k zverejneniu na weboch Mesta Považská Bystrica, Infolibe, sociálnych sieťach, ako
i v printových a obrazových médiách a tiež tieto podklady zasiela k zverejneniu svojmu
zriaďovateľovi TSK Trenčín.
Pre rok 2019 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 2019“, číslo žiadosti: 19-514-04398, žiadali sme 14 250,00
€;pridelených bolo 5 500,00 €. Naša povinná spoluúčasť bola 5 % (289,50 €).
Projekt MsÚ Považská Bystrica:
„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“, žiadali sme 1 500,00 €. Získali sme 1 300,00 € so
spoluúčasťou 1 300,00 € (na dotácie z MsÚ je povinná spoluúčasť 1:1).
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Projekt SAK:
V roku 2019 bolo úspešné vypracovanie projektu v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme
svoje sily“ s názvom Kniha verzus mobil?V spolupráci s pobočkou Rozkvet boli nainštalované
knižné poličky do čakární detských zdravotníckych stredísk.Projekt bol zo strany SAK podporený
sumou 180 €. Finančná spoluúčasť PK PB bola 20 €.

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
III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI
Získavanie, spracovanie a ochrana knižničných fondov
Knižničný fond k 31. 12. 2019 predstavuje 86216 (čo je o 1 269 knižničných jednotiek viac
ako bolo v r. 2018 k tomuto dátumu). Rozdelenie knižničného fondu predstavuje náučná
literatúra v počte 24 447 zv. (28,35%), ďalej je to krásna literatúra v počte 45 151zv. (52,37%),
náučná literatúra pre deti a mládež4 040zv. (4,69 %), krásna literatúra pre deti a mládež 12 578 zv.
(14,59 %). V KF sú zarátané aj špeciálne dokumenty (AV médiá, El. zdroje, hudobniny), ktoré
tvoria4 027ks.
Rozdelenie špeciálnych dokumentov: náučná literatúra 2 777 ks, krásna literatúra 638 ks, náučná
pre deti a ml. 6 ks, krásna pre deti a ml. 606 ks, spolu 4 027 ks.
Prírastok do KF Považskej knižnice za rok 2019
predstavuje 3 775 zv.knižničných jednotiek (z toho 5 zv. sú špeciálne dokumenty) v
celkovom náklade 29 586,77 €. Oproti roku 2018 je teda prírastok o 241 zv. nižší.
Za vlastné prostriedky a príjmy z TSK bolo zakúpených 2 388 zv. s nákladom 22 685,77 €.
Knižničné jednotky získané do PK za rok 2019:
Nákup : vlastné príjmy
TSK

13 zv. za sumu
2 207 zv. za sumu

118,55 €
20 960,90 €
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spoluúčasť k dot. MsÚ PB

131 zv. za sumu

1 305,01 €

37 zv. za sumu

301,31 €

2 388 zv. za sumu

22 685,77 €

dotácie MsÚ PB

188 zv. za sumu

1 300,00 €

dotácie FPU

585 zv. za sumu

5 500,00 €

spoluúčasť k dot. FPU
Spolu:

Nákup: príspevky

dotácie MK SR – KP
spolu

6 zv.
779 zv. za sumu

Nákup spolu

Bezplatne získané dokumenty:
dar od čitateľov
SD (špec. dokumenty bibliografia)
spolu

3 167 zv.

520 zv. v hodnote
88 zv. v hodnote
608 zv. v hodnote

101,00 €
6 901,00 €

29 586,77 €

4 111,77 €
7,00 €
4 118,77 €

Rozdelenie získaných knižničných jednotiek:





spolu:

náučná literatúra
930 zv.
krásna literatúra
1 593 zv.
náučná pre deti a ml.
372 zv.
krásna pre deti a ml.
875 zv.
špeciálne dokumenty(AV,EZ,Hu,Hry) 5 zv.
3 775 zv.

V novembri sme sa zúčastnili knižného veľtrhu „Bibliotéka“ v Bratislave. Aj tento rok sme tu
nakúpili okrem beletrie a literatúry pre mládež aj knihy, ktoré boli počas roka čitateľmi najviac
žiadané v náučnom oddelení (právo, filozofia, dejiny, manažment, literárna veda, výtvarné umenie).
Zakúpili sme125 zv. v hodnote 987,88 €.
Svojou činnosťou sme sa podieľali na tvorbe súborného katalógu, kde bol každý dokument
spracovaný v konkrétnom katalógu – module.
Z dôvodu spoločného serveru knižníc v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho krajamáme
povinnosť čistenia spoločnej databázy (slovníky autorít). Databáza bola rozdelená medzi tri
knižnice. Naša knižnica čistí abecedu od písmena Š po Z (duplicity, nesprávne zápisy).
Knižnica má po celý rok v prevádzke aj burzu vyradených kníh. Peniaze získané predajom týchto
kníh sa použijú vždy na nákup novej literatúry.
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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 2019predstavujú literatúru poškodenú, zastaranú,
duplicitnú a stratenú. Spolu bolo vyradených 2 506zväzkov knižničných jednotiek v celkovej
hodnote 6 652,10 €.
Rozdelenie vyradenej literatúry:




spolu:

náučná literatúra
1 190 zv.
krásna literatúry
421 zv.
náučná lit. pre deti a ml.
134 zv.
krásna lit. pre deti a ml.
761 zv.
2 506 zv.

Na rok 2019 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 2019“, číslo žiadosti: 19-514-04398, žiadali sme 14 250,00 €;
pridelených bolo 5 500,00 €. Naša povinná spoluúčasť bola 5 % (289,50 €).
Projekt MsÚ Pov. Bystrica:
„Doplňovanie a aktualizácia knižničného fondu“, žiadali sme 1 500,00 €. Získali sme 1 300,00 € so
spoluúčasťou 1 300,00 € (na dotácie z MsÚ je povinná spoluúčasť 1:1).
Konečné spolufinacovanie PK bolo 301,31 € na projekte podanom na FPU a 1 305,01 €
na projekte podanom na MsÚ Považská Bystrica.
Vyúčtovanie projektu MsÚ bolo odovzdané na MsÚ Považská Bystrica v novembri 2019 a
vyúčtovanie projektu FPU bude odoslané podľa pokynov v zmluve na FPU v priebehu roka 2020.
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 %.

7

Ochrana fondov je proti poškodeniu zabezpečená balením kníh do fólie, ďalej sú knižničné
jednotky čipovanéRFID (náučné oddelenie) a chránené EM pásikmi (beletria a detské oddelenie,
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 knižničnoinformačných služieb, vrátane konzultačných, bibliografických, rešeršných ap. služieb čitateľom,
používateľom knižnice a potenciálnym záujemcom celej society. V rámci reálnych možností sme
vytvárali čitateľom a návštevníkom priestor pre štúdium a trávenie voľného času v knižnici. Zvlášť
sme venovali pozornosť novo zaregistrovaným čitateľom individuálnym prístupom. Prácu
s čitateľom rozširujeme aj elektronickou formou /internetová web. stránka knižnice, sociálne siete
a portály organizácií, s ktorými spolupracujeme/. Záujemcovia tak majú dostupný širší zdroj
informácií o poskytovaných službách a aktivitách knižnice. V priebehu roka 2019 jednotlivé
oddelenia služieb PK, vrátane pobočiek, pripravili122aktuálnych násteniek a výstaviek. V
knižnicisme v roku 2019pripravili4 výstavy.
o Výstavu fotografií Jozefa Sádeckého pod názvom Krajinárska fotografia
o Výstava o živote Milana Rastislava Štefánika pod názvom: „Tu orlom z hniezda vyletel. Na
krídlach ducha po oblohu. V hviezd svetoch hľadajúc si cieľ.“
o Posledný let generála Štefánika – výstavka kníh pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R.
Štefánika
o Titanic – výstava replík a originálov artefaktov z lode Titanic od zberateľky Dariny Helíkovej
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 2019 sme zorganizovali početné
informačné výchovy, exkurzie, literárne hodiny, zážitkové čítania, dramatizácie a vzdelávacie
aktivity pre deti materských a základných škôl, podľa dohovoru s pedagógmi. Venovali sme sa
stredoškolskej mládeži osvedčenou formou atraktívnych literárnych hodín, v ktorých sme
približovali študentom autorov krásnej literatúry a ich diela, pamätihodnosti regiónu a ďalšie
zaujímavosti.
Pobočky Považskej knižnice v Považskej Bystrici na sídliskách SNP a Rozkvet:
V nájomných priestoroch na sídliskách má PK umiestnené dve pobočky. V prvom rade sú
k dispozícii používateľom sídlisk a priľahlých obcí, vrátane detských používateľov. Obe pobočky
na sídlisku SNP a Rozkvet, v priebehu roka 2019 pripravili rôznorodé podujatia pre všetky vekové
kategórie vrátane znevýhodnených používateľov.
Sídlisko SNP je vzdialené od centra mesta a služby pobočky PK využívajú najmä školy a ostatná
verejnosť aj z priľahlých obcí. Pobočka knižnice na sídlisku SNP dlhodobo spolupracuje so
Spojenou školou internátnou, ktorá sa skladá sa z 3 zložiek: Špeciálna základná škola (pod ktorú
patrí aj novootvorená špeciálna materská škola), Autistická škola a Praktická škola. Na základe
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požiadaviek pedagógov a vychovávateliek knižnica spolupracovala so ŠZŠ – znevýhodnenými
deťmi navštevujúcimi prípravný ročník a so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré sú
v internátnej starostlivosti. Na pobočke SNP máme umiestnený aj pasívny fond audiovizuálnych
dokumentov. Pobočka PK je jediným kultúrnym zariadením na sídlisku SNP.
Druhá pobočka PK je umiestnená v pivničných priestoroch na sídlisku Rozkvet, slúži ako jediné
kultúrne zariadenie sídliska. Pre nevyhovujúce priestory tejto pobočky nie je možné naplno rozvíjať
spoluprácu so základnou a materskou školou.
Používatelia
Považská knižnica v roku 2019zaregistrovala 2 353 čitateľov, z toho registrovaných detí do 15
rokovbolo 921. Považská knižnica a jej dve pobočky poskytli svoje služby celkom 50
997návštevníkom. Počet návštevníkov na 456podujatiach, organizovaných PK, bol9
275návštevníkov z toho7 159detí. Služby internetu v priebehu roka 2019 využilo341používateľov.
Prostredníctvom služby Bibliobox čitatelia vrátili v roku 2019 spolu 1 404zväzkov kníh.
Výpožičky
Považská knižnica v roku 2019 zrealizovala 217 742absenčných a prezenčných výpožičiek.
Výpožičky absenčné spolu175 952, výpožičky prezenčné spolu41 790. PK vypožičala 49 226
odbornej literatúry pre dospelých vrátane špeciálnych dokumentov. Krásnej literatúry pre dospelých
84 254, odbornej literatúry pre deti 7 654, krásnej literatúry pre deti 18 910 a periodických
publikácií 57 698.
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 113MVS a 2MMVS. Z toho MVS iným
knižniciam:4; MVS z iných knižníc: 109a 2 MMVS. Vybavených rezerváciíkj bolo 69, na
požiadanie sme vypracovali 36 rešerší.

Vyhodnotenie činnosti v regionálnej bibliografii za rok 2019
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.
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2/ databáza regionálnych osobností a udalostí pod názvomRegio. Z tejto databázy významných
rodákov a osobností regiónu Stredné Považie vydávame koncom roka Kalendár výročí na aktuálny
budúci rok.
3/ databáza špeciálnych dokumentov – sem zapisujeme všetky dokumenty, ktoré sa týkajú nášho
regiónu (okrem kníh). Spracúvame pohľadnice, brožúry, reklamné publikácie, seminárne,
bakalárske práce...
Počty vložených bg. záznamov:
V roku 2019 sme do článkovej regionálnej databázy vložili 1363 bibliografických záznamov,
k 31.12.2019 regionálna databáza obsahuje 44317 bibliografických záznamov.
Do regionálnej databázy Regiosme vložili 11 osobností, celkovo obsahuje 1186 záznamov
regionálnych autorít. Špeciálnych dokumentov sme zapísali 88zväzkov, celkovo sa v tejto
databáze nachádza 1260 bibl. záznamov. Všetky tri databázy sa priebežne dopĺňajú. Celkovo sme
vložili 1462 bibliografických záznamov do databázy za rok 2019
Návštevníci oddelenia:
Počet používateľov za rok 2019:
289 návštevníkov cez Tritius
57 neregistrovaných
989 na podujatiach

Požičiavanie dokumentov:
Počet výpožičiek:
3707 cez Tritius
631 v zošitovej evidencii ( dokumenty bez kódu) – len prezenčne
MVS – 1 vybavená MVS (sken Ľudová kultúra v okrese PB pre VKMR TN)
Projekty:
Január 2019
- vypracovanie vecného vyhodnotenia projektu ČSR – Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí
Február 2019
- vypracovanie projektu v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ (SAK); názov
projektu – Kniha verzus mobil?(spolupráca s pobočkou Rozkvet)
- vypracovanie návrhu na ocenenie SAKÁČIK – návrhom na ocenenie bol projekt ČSR – Čo Sa
Robilo – Čo Sa Robí
Jún 2019
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- realizácia podporeného projektuKniha verzus mobil? – inštalácia knižných políc do čakární
detských zdravotníckych stredísk
- vypracovanie vecného vyhodnotenia projektuKniha verzus mobil?
Semináre a školenia:
21.2.2019 – seminár RDA v SNK Martin
11.4. – Bibliografický deň v SNK Martin
25.2. – Stretnutie literátov na TSK (Mgr. Knappová)
2.10. – školenie Implementácia pravidiel RDA do praxe – VKMR Trenčín
1.10. – školenie BOZP
V júli sme poskytli: - školenie p. Chudovskej, pracovníčke Vlastivedného múzea v PB ohľadom
programu Tritius
- pomoc a zaškolenie pri registrácii nezapísaných kníh a časopisov na
pobočkách SNP a Rozkvet
Uchovávanie periodík:
- regionálne periodiká uchovávame vo viazanej forme podľa finančných možností, mali sme
k dispozícii 100 €. V 1. polroku sme dali zviazať My –noviny stredného Považia 2018 (3 zväzky)
a Považskobystrické novinky 2018 (2 zväzky). V II. polroku sme dali zviazať periodiká: Púchovské
noviny, Ilavský mesačník, Mravenisko, Novodubnické zvesti, Polazník v sume 120 €. 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 posielame na konci kalendárneho
roku na príslušné inštitúcie
- seminárne, ročníkové, bakalárske 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:PK vydala v 1. polroku knihu Maják ľudskosti
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 883 faktografických informácií.
Rešerše: v roku 2019 sme pripravili 5 rešerší, ktoré obsahovali 173 záznamov:
- Organizácia dopravy na kruhovej križovatke pod Rozkvetom – 36 záznamov
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- Pomník M. R. Štefánika pod Orlovským mostom – 12 záznamov
- Kaplnka sv. Heleny Rozkvet – 34 záznamov
-Považské strojárne v rokoch 1989-91- 61 záznamov
-Revitalizácia rieky Domanižanky – 30 záznamov
Podklady pre média: 13ks – 1 x rozhovor do RTVS, 2 x rozhovor do rádia Regina, 10 x podklady
na fb, web PK, Pb novinky, Obzor
Elektronické referenčné služby –177ks (e-maily, telefonické informácie)
Plagáty 3 ks – na podujatiaKniha versus mobil?
Noc literatúry
Okamihy vzdoru
Informačné letáky – 3ks – Tomáš Kompaník na Stretnutie literátov TSK, záložka na Noc
literatúry, bulletin Noc literatúry
Bibliografické letáky: 4 ks – Samuel Tešedík st. (1710-1749), evanjelický farár a vzdelanec
- Eduard Nepomuk Kozič- fotograf (190. výročie narodenia)
- Osudy monumentu. Pomník M. R. Štefánika v Pov. Bystrici
- Ignác Medňanský (1731-11.11.1809)
Články: 7 ks – do Bulletinu SAK, do PB noviniek, do Knihárika, do Literárneho týždenníka
Nástenky: 6 ks - Emil CarollHoening - Podivný barón – 185. výročie narodenia
- Jubilujúce obce v okrese Ilava
- Peter Jilemnický – 70. výročie úmrtia
- Jubilujúce obce v okrese Považská Bystrica
- 65. výročie vzniku folklórneho súboru Považan
-Vianočný čas
KVČ:
Pripravili sme 22 podujatí. Ako spoluorganizátori sme sa podieľali na 3 podujatiach. Našich
vlastných bolo 19. Z toho boli3 výchovno-vzdelávacie podujatia: beseda so spisovateľkou pani
Máriou Gáboríkovou, Rozpomínanie, Príslovie a porekadlá – prezentácia knihy Tomáša
Kompaníka. Zorganizovali sme 1 kultúrno-spoločenské podujatie Noc literatúry, zážitkovú hodinu
Hávedník. Odprezentovali sme knihu Maják ľudskosti v MG ART GALÉRII.Stretli sme sa
s regionálnou autorkou Emíliou Šipulovou a uskutočnili sme besedu s novinárom Pavlom
Vitkom.Pre žiakov MŠ, ZŠa SŠ sme pripravili 11 informatických hodín.Spoluorganizovali sme 3
podujatia: O cene Dominika Tatarku, Dobšinského rozprávkovo, Múzy nás spájajú.
Pravidelne spolupracujeme s ďalšími oddeleniami pri realizácii ostatných podujatí.

Prierez podujatiami Považskej knižnice v Považskej Bystrici vrátane pobočiek za rok 2019:
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Slávnostné zápisy
Informatické výchovy
Hlbokomorské rozprávky – čítanie s porozumením
Zima s Kvakom a Čľupom – čítanie s porozumením
Podivné príbehy siedmich morí – zážitkové čítanie
O sopke, ktorá nechcela odpočívať – čítanie s porozumením
Hávedník – beseda o všakovakej hávedi, ktorá žije v zemi okolo nás
Ako divé husi – literárna hodina pre žiakov
Drotárstvo – literárna hodina pre žiakov ZŠ
Prezentácia knihy - Danajová Oľga, regionálna autorka
Tajomstvo Tutanchamóna – beseda o zaujímavostiach starého Egypta (pri príležitosti 95. výročia
objavenia hrobky najznámejšej múmie
Zimná krása prišla zasa – literárne pásmo – básničky, pesničky a hádanky
Aké je zimné kráľovstvo? – literárne pásmo – výber básničiek, pesničiek pre deti SŠI
Výroba Valentínskeho srdiečka – tvorivé dielne pre nadané deti
Fašiangy,Turíce Veľká noc príde... – prezentácia pre ZŠ
O GuľkoviBombuľkovi – ako sa narodil a ako sa stratil – čítanie s porozumením
Čo robia včely v zime? – beseda pre žiakov ZŠ a MŠ
Veverička Veronka a jej liečebný pobyt v Orieškových kúpeľoch – zážitkové čítanie Ferdo Mravec
a ako to vyzerá v mravenisku naozaj? Beseda pre deti
Jozef Lavo – beseda s autorom na SZŠ
Jozef Sádecký – cestovateľská beseda s fotografom
Básnik hviezdnej oblohy – literárne pásmo – o živote a diele Pavla Országha Hviezdoslava (k 170.
výročiu narodenia) a o tradícii Hviezdoslavovho Kubína
Poznáte zázračné slovíčka? – zážitkové čítanie pre deti SŠI
Tatranské rozprávky – zážitkové čítanie pre deti MŠ
O statočnej sliepočke a iné rozprávky – zážitkové čítanie pre deti
Písmenková doplňovačka – súťaž pre žiakov ZŠ
Pani Zima čarovala... výstavka prác detí z MŠ
Chlapec, čo sa z hrášku zrodil – beseda o knihe Janko Hraško spojená s detskými ľudovými hrami,
povedačkami, vyčítankami a pesničkami.
Týždeň slovenských knižníc
Tvorivé nápady knižničnej sovičky Aničky pre šikovné a múdre detičky
Čítačka s tetou Helenkou – beseda s autorkou knižiek s básničkami pre najmenších
Oceány a moria – prezentácia pre deti zo Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici
Deň ľudovej rozprávky – Vítame Vás v kroji
Rozprávkar Pavol – prezentácia o živote a tvorbe Pavla Dobšinského pre 14.03.2019 Rozprávka o
strome, ktorý sa premenil na obrázkovú knižku
O troch stromoch – interaktívna hra – pre žiakov
Noc s Andersenom – 14. ročník spiacej noci pre deti ZŠ
Duša donaha – Oľga Rojková prezentácia knihy
Cesta na mesiac – literárna hodina
Mama milovala Gabčíka – beseda s autorkou V. H. Tóthovou
Najlepší čitateľ za rok 2018
Príbeh o troch stromoch – literárna hodina
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Stromy v knihách – literárna hodina
Kráľovná slovenskej literatúry– literárne pásmo– Mária Ďuríčková
DeviatkováMariekna – literárne pásmo – výber z tvorby Márie Ďuríčkovej
Pondelky s drobčekmi – hry pre malé deti a ich mamičky
Veľkonočné zvyky – čítanie pre dôchodcov Denné centrum
Veľká noc – čítanie pre dôchodcov CSS Bystričan
Príbeh veľryby Gerdy – čítanie s porozumením pre žiakov ZŠ
Volajte pohotovosť, Tiesňové volanie - beseda s autorom Petrom Lavom SZŠ
Matilda a tvorba RoaldaDahla - zážitkové čítanie pre deti
Drotárstvo – literárna hodina pre deti 9. triedy ZŠ SNP Považská knižnica
Cesta na mesiac – literárna hodina pre deti
Abeceda zdravia – beseda – rozprávanie o zdravom životnom štýle (pri príležitosti Svetového dňa
zdravia)
Prišla jar na chotár – literárne pásmo – rozprávanie o tomto ročnom období a o sviatkoch Veľkej
noci.
Bylinkové rozprávky – zážitkové čítanie pre deti MŠ
Aprílové rapotanky – hádanky a riekanky pre deti MŠ
Ďuro a Muro idú do školy – zážitkové čítanie pre deti
Pani Mária rozpráva...beseda s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou pre ZŠ
Komixy – prezentácia o histórii komixovej literatúry pre žiakov
Ženský zákon – literárna hodina pre ZŠ
Generál M. R. Štefánik – monumentálny pomník v Považskej Bystrici 1940 – 1955 – odborná
prednáška Mgr. Anny Šujanskej
Máj – lásky čas –čítanie pre dôchodcov – ľúbostná poézia pre CSS Bystričan Veselohry J.G.
Tajovského – literárna hodina pre ZŠ
Noc literatúry – čítanie úryvkov z kníh európskych autorov na netradičných miestach nášho mesta
Rodičia, nezbláznite sa – zážitkové čítanie – konkrétne príbehy z knižiek o vzťahoch v rodine a
spolunažívaní v nej k Medzinárodnému dňu rodiny: 15.5.
Čo vieš o hradoch? – beseda – zaujímavosti o hradoch a zámkoch v našom najbližšom okolí +
prehliadka knižiek k téme
Nehádaj sa, uhádni! – literárny kvíz
Kytičku jej z lásky dám.... pásmo poézie venované mamičkám pri príležitosti Dňa matiek
Danka a Janka – čítanie s porozumením pre deti MŠ
Pohrajme sa so slovami – literárna doplňovačka PKPB
Kedy je rozprávkam do spevu – literárne pásmo – výber z bohatej tvorby Jozefa Pavloviča k 85.
výročiu narodenia
Tešíme sa do školy – literárne pásmo – príbehy, básničky a hádanky zo školského prostredia +
prehliadka vhodných knižiek, časopisov a pracovných zošitov pre Tešíme sa na prázdniny – beseda
– rozprávanie o lete a o tom, ako chceme prežiť letné prázdniny
Nástrahy, riziká a úrazy počas letných prázdnin
Prázdninová mozaika – výtvarná súťaž pre deti MŠ a žiakov ZŠ na tému Môj najkrajší prázdninový
zážitok
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Čítanie v tráve – zážitkové čítanie pre deti MŠ v prírode
Maľovaný prázdninový príbeh – výtvarná súťaž pre deti ( najkrajší prázdninový zážitok nakreslený
ľubovoľnou technikou )
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Najlepší prázdninový čitateľ – súťaž pre deti aj dospelých
Hľadáme názvy knižiek – detská prázdninová súťaž pri príležitosti 40. výročie narodenia ilustrátora
Jána Mikulčíka
Pirátske ostrovy – prezentácia o objaviteľoch neznámych diaľok, pirátoch a najslávnejších lodiach –
letný tábor CVČ v Považskej Bystrici
Hľadanie pirátskeho pokladu – súťaž – letný tábor CVČ v Považskej Bystrici
Prázdniny na vysnívanom ostrove – výtvarná alebo literárna súťaž pre detských čitateľov knižnice
Maľovanky – podľa vlastného výberu
Čo nie je dnes ráno u Betky v poriadku – súťaž
Prázdninový nápadník alebo čo ťa napadne vytvoriť z dostupných materiálov, ktoré nájdeš na stole
v knižnici
Čítanie v altánku – pravidelné stretnutia pri čítaní kníh so seniormi z DSS Bystričan
Po stopách Marca Pola – beseda – zoznámenie sa so zaujímavým životom svetoznámeho
cestovateľa.
Encyklopédie = múdre knižky – beseda – beseda o náučných knihách pre deti, v čom sa odlišujú od
rozprávkových
Ako sa narodila autorka Guľka Bombuľka – beseda – rozprávanie o spisovateľke Márii Ďuríčkovej
a jej tvorbe (pri príležitosti 100. výročia narodenia.
Prázdniny u starkých – literárne pásmo – čítanie pre CSS Bystričan, zariadenie pre seniorov
Súťažná doplňovačka o knižkách M. Ďuríčkovej pre detských čitateľov
Keď zavládne pani Jeseň, spieva upršanú pieseň – pásmo básničiek a pranostík s jesennou
tematikou pre deti MŠ
Zuzanka a šarkan – zážitkové čítanie pre deti MŠ
Čarovanie s listami – výtvarná súťaž pre deti MŠ
Divy sveta Vojtecha Zamarovského – beseda – o živote a diele najvýznamnejšieho predstaviteľa
literatúry faktu (k 100. výročiu narodenia) pre žiakov ZŠ – Školský klub detí
Jeseň kúzli s farbami – literárne pásmo – hádanky, básničky a pesničky o tomto ročnom období pre
žiakov MŠ (predškoláci)
Zvieratká – naši miláčikovia – literárne pásmo – výber básničiek a hádaniek o zvieratkách pre deti
SŠI (prípravný ročník)
Báje a mýty starých Slovanov – literárne pásmo – čítanie pre CSS Bystričan, zariadenie pre
seniorov
Detská súťaž – Thomas Brezina
Jesenná pošta – pásmo básní o tom, ako sa mení príroda na jeseň pre deti MŠ
Najkrajšia hallowenská tekvička – výtvarná súťaž pre deti MŠ
Gustav Murín Slováci a svet – autorská beseda pre OA v PB
Slovenské ľudové zvyky a povery – pre Zariadenie pre seniorov Katka
Autorská beseda s Pavlom Vitkom Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava
pre OA v PB
Jeseň kúzli s farbami – literárne pásmo – hádanky, básničky a pesničky o tomto ročnom období pre
žiakov MŠ (predškoláci)
Zvieratká – naši miláčikovia – literárne pásmo – výber básničiek a hádaniek o zvieratkách pre deti
SŠI (prípravný ročník)
O lesnej studničke – čítanie s porozumením pre deti MŠ
Harmónia súvislostí IX. roč. Maják ľudskosti – prezentácia biografie Alice Haidlerovej
Princezná na hrášku – zážitkové čítanie pre deti MŠ
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Pani Zlosť sa vracia – čítanie s porozumením pre deti MŠ (kniha Víla zo šatôčky)
Príroda = mocná čarodejnica- výtvarná súťaž pre deti MŠ
Rozprávková doplňovačka – Súťaž pre deti
Jesenné tradície – čítanie pre dôchodcov
Krása jesene v slovenskej literatúre – čítanie pre dôchodcov
Bájky a slávni bájkari – prezentácia pre žiakov ZŠ – Školský klub detí
„Kto nám to kreslí“ – beseda o ilustrátoroch a ilustráciách pre žiakov ZŠ – Školský klub detí
Z knižničnej poličky pre trinásťročných – beseda a čítanie nových kníh pre žiakov siedmeho
ročníka pre žiakov ZŠ
Nehádaj sa, uhádni! – jesenné hádanky pre deti SŠI
Jónásová Anna: FontánkováDorotka a jej vozíčková babka – autorské čítanie s výstavou ilustrátora
knihy Jozefa Pobočíka, pre žiakov ZŠ
Odkiaľ k nám prišiel Mikuláš – čítanie z knižky Vianočné príbehy a koledy
List pre Ježiška - ukážka z knihy Vianoce Jozefa Ladu Rozprávka o narodení Jezuliatka a knihy
Lenky Gaherovej 3D z 3D ZŠ
Jozef Čapek: O Vianociach, ktoré nechceli prísť a Vianočná pošta od Daniela Heviera spojená
s prezentáciou o symboloch Vianoc pre žiakov ZŠ – Školský klub detí
Vianoce u nás i vo svete – prezentácia spojená s čítaním príbehov z knihy Vianoce u Jozefa Ladu
pre žiakov ZŠ
Adventný čas v tvorbe slovenských spisovateľov (Kukučín – Vianočné oblátky) a z knihy Alice
Haidlerovej - Maják ľudskosti pre seniorov v CSS Bystričan
Vianočné čaro – adventné čítanie pre deti SŠI
Symboly Vianoc – výstavka
Regionálne povesti – literárna hodina pre ZŠ
Autori nášho regiónu – literárna hodina pre ZŠ
Adventné čítanie pre dôchodcov v zariadení pre seniorov Lánska
Svätý Mikuláš, čo o ňom nevieš – rozprávanie o legende, ktorá sa zachovala až do dnešných čias +
pásmo básní a rozprávok o Mikulášovi pre deti MŠ
ČARO ADVENTU – čítanie troch príbehov z vianočnou tematikou pre deti MŠ O Vianociach,
ktoré nechceli prísť
Rozprávka o dievčinke Julke, ktorá chcela prekaziť Vianoce
Vianočné zvyky a tradície – oslava Vianoc v minulosti a dnes pre žiakov ZŠ
Prečo mám rád Vianoce? – výtvarná súťaž pre deti MŠ
Vianočný kvíz – súťaž pre deti ZŠ
Rozpomínanie – pre žiakov ZŠ Slovenských partizánov – predstavenie starých remesiel
prostredníctvom šúpolienkárkyAntonieDvoršíkovej a drotára Ladislava Fapša.
Príslovie a porekadlá – prezentácia knihy Tomáša Kompaníka pre žiakov ZŠ počas Dňa ľudovej
rozprávky
Stretnutie s priamou účastníčkou SNP, rodáčkou z Lazov pod Makytou, autorkou viacerých kníh
o regióne, pani Emíliou Šipulovou
O cenu Dominika Tatarku – celoslovenská súťaž v tvorbe poézie a prózy v spolupráci zo ZŠ
Plevník-Drienové a POS
Dobšinského rozprávkovo – literárna a výtvarná súťaž pre žiakov MŠ a ZŠ v spolupráci s POS
a obcou Dolná Mariková
Múzy nás spájajú – oceňovanie kultúrnych pracovníkov v kúpeľoch v Nimnici
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Viac informácii nahttp://www.kniznicapb.sk/

Týždeň slovenských knižníc:4. - 10. marec 2019.
V rámci TSK sme uskutočnili 13podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 195 poslucháčov. Bezplatne
sme zaregistrovali 44 nových čitateľov a poskytli sme i služby bezplatného prístupu na internet,
ktoré využilo 21 používateľov. Knižné hliadky zaregistrovali 16 čítajúcich.
Dlhodobé aktivity PK:
 pravidelne mesačne zabezpečujeme donášku kníh pre seniorov a zdravotne ťažko
postihnutých v bezbariérovej bytovke v časti Jelšové
 poskytujeme priestory pre neformálne stretnutia seniorov v knižnici
 pre seniorov v sociálnych zariadeniach v rámci KVČ robíme hlasné čítanie, tvorivé dielne
 poskytujeme zvukové knihy pre zrakovo postihnutých, najviac sú zastúpení seniormi –
bezplatne, PK prevádzkuje pobočku knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 zabezpečujeme dennú tlač – denne využívanú seniormi v čitárni PK
 spoluorganizátorsky sa podieľame na celoslovenskej súťaži v prednese ľúbostnej poézie –
Koyšove Ladce (v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska), na oceňovaní kultúrnych
pracovníkov pod názvom Múzy nás spájajú a na celoslovenskej súťaži v tvorbe poézie
a prózy – O cene Dominika Tatarku
Zamestnanci knižnice sa v priebehu roka 2019 zúčastňovali na rôznych vzdelávacích a kultúrnych
podujatiach, napr.: školenie o mzdovej uzávierke v Žiline, školenie W-Mzdy v Trenčíne, VZ SAK
v Žiline, seminár RDA v Martine, stretnutie literátov Trenčianskeho kraja, TSK školenie a školenie
Účtovníctvo ROPO v Trenčíne, Bibliografický deň v Martine, pracovná porada Rozbory
hospodárenia v Trenčíne, Bibliotéka v Bratislave,školenie Implementácia pravidiel RDA do praxe v
Trenčíne, seminár o benchmarkingu a metodický seminár v Martine, odborný seminár Finančná
kontrola v Žiline praktický seminár o databázach Gale v Martine, odborný seminár Mzdy
v Trenčíne,literárne súťaže Koyšove Ladce a Tatarkov Plevník,oceňovanie kultúrnych pracovníkov
v kúpeľoch v Nimnici „Múzy nás spájajú“.
Prehľad vzdelávacích podujatí a KVČ sa nachádza na www.kniznicapb.sk,prehľad sme zverejňovali
aj na portáli Infolib, v denníkoch regionálnej i celoslovenskej tlači.
Elektronizácia a internetizácia knižnice
Považská knižnica v roku 2019 používala31 osobných PC. Z toho boli3 PC s pripojením na internet
pre verejnosť.
V rámci elektronizácie a internetizácie knižnice sa aktuálne vykonávala:
 pravidelná aktualizácia web stránky www.kniznicapb.sk
 zverejňovanie dokumentov – zmlúv, podľa Zák.č. 546/2010 Z.z. a nariadenie vlády č. 118/2011
na web stránke knižnice
 tvorba propagačných materiálov pozvánok, plagátov
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 systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch (KISTritius, 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, WMzdy, BUXUS, voľne šíriteľné antivírové a antispamové programy, rôzne testovacie
a optimalizačné utility)
 nákup 2 nových PC do náučného oddelenia
 nákup čítačiek 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 22 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.

Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti PK:
Ukazovatele

rok 2019

Knižničný fond spolu
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
špeciálne dokumenty (z celkového KF)
Prírastky KF
z toho kúpou
Dary a iné
Prostriedky na nákup KF
Počet titulov odoberaných periodík
Počet exemplárov odoberaných periodík
Úbytky
Výpožičky spolu
z toho knihy
Periodiká
ostatné dokumenty
Prezenčné výpožičky spolu

86 216
24 447
45 151
4 040
12 578
4 027
3 775
3 167
608
29 586,77
113
130
2 506
217 742
160 044
57 698
829
41 790

rok 2018
84 947
24 702
43 979
3 802
12 464
4 041
4 016
3 576
440
31457,80
113
128
2 718
235 980
160 514
74 608
858
72 155

porovnanie
v%
101,49
98,96
102,66
106,25
100,91
99,65
93,99
88,56
138,18
94,05
100,00
101,56
92,20
92,27
99,70
77,33
96,62
57,91
18

Absenčné výpožičky spolu
Registrovaní používatelia
Z toho deti do 15 rokov
Počet návštevníkov knižnice
Vzdel. a kultúrno - spoloč. podujatia
Počet návštevníkov na KVČ
Počet metodických návštev
Porady
Články v tlači o knižnici
Medziknižničná výpožičná služba
Poskytnuté bg. a faktogr.informácie
Rešerše

175 952
2 353
921
50 997
456
9 275
22
2
25
115
3 190
36

163 825
2 864
1 150
68 879
548
11 372
24
2
32
384
5 256
50

107,40
82,15
80,08
74,03
83,21
81,55
91,66
100,00
78,12
29,94
60,69
72,00

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 2019 dosiahla nasledovné ukazovatele:








stav knižného fondu vzrástol o 1 269 knižných jednotiek (porovnanie s rokom 2018)
prostriedky na nákup KF predstavovali pokles o 1871,03 EUR
počet registrovaných čitateľov klesol o 511
počet registrovaných detí do 15 rokov klesol o 229detí
počet výpožičiek klesol o 18 238výpožičiek
knižnica zrealizovala o 92 kultúrno-spoločenských podujatí menej ako v minulom roku
pravidelne informovala o podujatiach na webových portáloch PK, Mesta Považská Bystrica,
v TV Považie, ITV, na Infolibe, prostredníctvom periodík Knižná revue a Literárny
týždenník, v tlači s regionálnou pôsobnosťou

Rekonštrukciahlavnej budovy bude pokračovať aj v roku 2020. Plánovanéukončenie je k 30. júnu
2020. Vzhľadom k prebiehajúcej prestavbe historického objektu sú knižnično-informačné služby
pre verejnosť do značnej miery obmedzené, čo sa odzrkadlilo na poklese ukazovateľov, napr. pri
registrovaných čitateľoch, prezenčných výpožičkách, kultúrno-spoločenských podujatiach atď.
Služby náučného oddelenia a regionálnej bibliografie poskytujú náhradné priestorySOŠ na Ul.
Štúrova č. 38. Fond beletrie a detskej literatúry, ktorý bol v hlavnej budove, nie je verejnosti
prístupný. Uložený je v prenajatých pivničných priestoroch SOŠ Strojnícka Považská Bystrica. Na
vypožičiavanie beletrie a detskej literatúry slúžia dve pobočky, a to pobočka SNP (VI. ZŠ)
a pobočka Rozkvet.
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Obrazová príloha niektorých podujatí PK

Najlepší čitateľ za rok 2018
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14. ročník podujatia Noc s Andersenom

Beseda s regionálnou autorkou Máriou Gáboríkovou

21

Beseda s autorom Petrom Lavom

4. ročník podujatia Noc literatúry

22

TITANIC – unikátna výstava zbierkových predmetov Dariny Helíkovej

23

Beseda s Veronikou Homolovou Tóthovou

Prezentáciu reedície knihy Kráľ Matej pod Manínom za účasti autora Štefana Meliša

24

Projekt Kniha verzus mobil? – inštalácia knižných políc v čakárňach detských lekárok
na sídlisku Rozkvet

Stretnutie s regionálnou autorkou, pani Emíliou Šipulovou

25

Čítanie v ZPS Lánska

Stretnutie s Pavlom Vitkom – autorom knihy Okamihy vzdoru

26
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ROZBORY HOSPODÁRENIA rok 2019
1. P r í j m y:
a) Transfery
Podpoložka

názov

rozpočet

bežný transfer
311
grant SAK
180,00
312
transfer z VUC prísp. na činnosť
471 548,00
312
transfer zo ŠR MKSR/kult. poukazy
101,00
312
transfer zo ŠR/ Fond na podporu um.
5 500,00
312
dotácia Mesto Pov. Bystrica (projekt) 1 300,00
bežné transfery spolu
478 629,00
b) Vlastné príjmy
222003
pokuty za upomienky
223 001 tržby
292 006 príjmy z poistného plnenia
292 012 príjmy z dobropisov
453
zostatok prostr. z min. rokov
456
prijaté finančné zábezpeky
vlastné príjmy spolu

2 143,00
9 445,00
296,00
598,00
4 855,00
315,00
17 652,00

skutočnosť
180,00
466 035,43
101,00
5 500,00
1 300,00
473 116,43

%
100,00
98,83
100,00
100,00
100,00
98,85

2 143,10
9 445,44
296,86
598,26
4 854,46
315,00
17 653,12

100,01
100,01
100,29
100,04
99,99
100,00
100,01

bežné príjmy spolu

496 281,00

490 769,55

98,89

710 Kapitálové príjmy

746 005,00

468 387,67

62,79

1 242 286,00

959 157,22

77,21

Príjmy spolu

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

účel
odvody ZP a SP
cestovné
energie
materiál
dopravné
údržba
nájomné
služby
transf. jednotlivcom
bež. výdavky spolu :

rozpočet
96 902,00
560,00
24 618,00
54 075,00
2 727,00
760,00
588,00
31 125,00
2 170,00
495 966,00

Bežné Príjmy – bežné výdavky

=

použité prostriedky
96 898,90
481,28
24 302,15
47 837,25
2 606,61
758,70
587,38
24 937,76
2 169,13
483 018,50

% plnenia
100,00
85,94
98,72
88,47
95,59
99,83
99,89
80,12
99,96
97,39

zostatok

490 769,55 - 483 018,50 = 7 751,05 eur ( z toho 120,70 € zostatok v pokladni +7 630,35 € zostatok
na účte),
1

b) Kapitálové výdavky
Účet

účel

717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice
717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice
- Reštaurátorský dozor
717 002 Prestavba objektu Považskej knižnice
- Stavebný dozor

rozpočet

použité prostriedky % plnenia

713 269,00
12 336,00

451 997,67
3 730,00

63,36
30,24

12 840, 00

5 100,00

39,72

7 560,00

100,00

468 387,67

62,79

717 002 PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov 7 560,00
a elektroinštalácie
71

Kapitálové výdavky spolu

Celkové výdavky spolu

746 005,00
1 241 971,00

951 406,17

76,61

Podrobné čerpanie bežných výdavkov
podpoložka:
630 Tovary a služby
631 cestovné ZF 46
631001 Tuzemské školenia a semináre, (účtovnícke, PAM, knihovnícke ),

101 511,13 eur
560,00 eur
560,00 eur

632 Energie, voda, komunikácie

24 302,15 eur

632 001 – elektrická energia, plyn, teplo spolu ZF 41
Elektrická energia / PK Štúrova, PK Rozkvet, PK SNP,
Plyn /PK Štúrova,
Teplo /PK SNP, PK Rozkvet,

19 296,44 eur
9 044,44 eur
4 188,00 eur
6 064,00 eur

632 002 vodné, stočné /PK Štúrova, PK SNP,
632 003 Poštovné ZF 41
(poštovné za doručenie stravných lístkov DOXX, poštové známky),
632 002 Poštovné ZF 46
(známky za doručenie písomností, MVS),

547,81 eur

1 610,76 eur

449,30 eur

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 41
(internet hlav. budova + internet),

1 142,62 eur

632 004 komunikačná infraštruktúra ZF 46
(internet hlav. budova + internet),

82,17 eur

632 005 telekomunikačné služby ZF 41
(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón),

1 017,54 eur

2

632 005 telekomunikačné služby ZF 46
(pevné linky – hlavná budova + 2 x pobočky, mobilný telefón)
633 Materiál
633 001 interiérové vybavenie ZF41
archívna skriňa kovová 3 kusy, sedacia súprava Softi,
633 001 interiérové vybavenie ZF46
detský stan typ 111, koberec s obšívaním,

155,51 eur

47 837,25 eur

906,00 eur
145,30 eur

633 002 výpočtová technika ZF41
laserová tlačiareň 2 kusy, Počítačové zostavy2 ks, podložka pod myš, komponenty na VT HDD
SD, dátový kábel, spojka, San disk USB, dátové úložisko s pevným diskom,
3 085,74 eur
633 003 telekomunikačná technika ZF 41
domáci telefónny prístroj,

79,80

eur

633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF41
2 308,69 eur
Teplomer, digitálny detektor CO, ručné elektrické náradie- vŕtacie kladivo, brúska uhlov, set MEU
na náradie, vozík rudla, olejové radiátory 5 ks, nákupná taška na kolieskach schodisková, sada
nástrojov pre správcu siete, čistič okien elektrický 2 ks, schodiskový rudlík, digitálny fotoaparát,
taška na náradie,
633 004 stroje, prístroje a zariadenia ZF46
855,31 eur
predlžovacie káble, rozbočovače, priemyselný vysávač, tepovač,
633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 41
3 495,07 eur
633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF46
2 444,41 eur
633 006 kancelársky, všeobecný materiál, čistiace potreby ZF 71
180,00 eur
Spolu 633006
6 119,48 eur
Z toho:
kancelársky materiál – spisové dosky, pečiatky, etikety Print, obojstranná lepiaca páska, žiadanka
na prepravu, dovolenkové lístky, priepustky, knihy dochádzky, pokladničná kniha, registratúrny
denník, nožnice, pravítka, zošívačky, kalkulačka, perá, ceruzky, guma, lepiaca tyčinka, lepiace
pásky, lepidlo tekuté, Centropen – zvýrazňovače, obaly EURO, korekčné strojčeky, zošity, spony
do zošívačky, listové spony, archívne spony, rýchloviazač plastový, poradač pákový, xerox papier,
baliaci papier, obálky, index – neónové označovacie etikety, blok samolepiaci, páska do
tlačiarničky, hrebeňová väzba, záložky, kalendáre,
1 155,08 eur
tonery
999,00 eur
všeobecný materiál – motúzy, špagáty, fólia stretch na balenie regálov a kníh, kľúče, kryty do
mikrovlnnej rúry, HDPE plachty, HDPE vrecká rolovacie, sada vrtákov a bitov, vrtáky, skrutkovač,
uholníky, kolík na dvere, vešiaky na kľúče, pasce na myši, skrutky, matice, bity, zámky, štítky,
kľučky, batérie, laminovacia fólia, lep na knihy, fólia na knihy, RFID čipy, oceľová misková kefa,
lišta vodiaca, spojovací prvok, svorky na latu, valček, rúčka na valček, nádoby na farbu, akrylové
farby,
2 647,16 eur
materiál na KVČ – materiál na tvorivé dielne - centropen, baliaci papier, farby, štetce, police,
výkresy, modelovacia hmota, nožnice, pastelky,
308,80 eur
materiál na údržbu - vruty, matice, podložky, skrutky, hmoždinky, koľajničky do komody,
núdzové svetlo, žiarivky, spojovací materiál, materiál na opravu WC, sťahovacia páska, ulamovací
nožík, pružina kanalizačná, ,zámok, petlica, svietidlo núdzové, plexisklo, sklo, akumulátor, bočný
napúšťač, žiarovky, svorkovnica, imbusové kľúče, bajonet, samorezky, protiplech,
572,94 eur
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čistiace potreby a hygienické potreby– lopatka +metlička, papierové utierky, kyselina soľná,
Saponát na podlahu, leštenka na podlahu, Sidolux, prášok do sifónu, papierové utierky, osviežovač
WC saponát na riad, tekuté mydlo, Savo, Cif – tekutý prášok, vrecia na odpad, handry na podlahu,
švédska utierka, toaletný papier, fixinela, čistič na okná, ocot, prášok na pranie, osviežovač WC,
vrecká do vysávača, kuchynské utierky, tekutý prášok, čistiaci prášok na koberce,
436,50 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky

33 917,06 eur

knihy do fondu –ZF41
knihy do fondu - ZF46
knihy do fondu– ZF111
knihy do fondu –ZF11H

20 960,90 eur
1 724,87 eur
5 601,00 eur
1 300,00 eur

časopisy, noviny ZF 41

3 398,29 eur

časopisy, noviny ZF 46

932,00 eur

633 010 pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky ZF 46
údržbár, upratovačka, vrátane ochranného krému na ruky a rukavíc,

157,00 eur

633 016 reprezentačné ZF 46
občerstvenia na akcie, kytice v rámci kultúrnych podujatí,
634 Dopravné

262,87 eur

2 606,61 eur

634 001 palivá, mazivá, oleje ZF 46
777,71 eur
PHL 2 ks áut
634 002 servis, údržba oprava,
z toho:
ZF 41
822,43 eur
úradné meranie spotreby paliva, oprava WV Caddy +Škoda Fabia - výmena oleja a filtrov, oprava
Škoda Fabia – oprava výfuku,
ZF 46 osviežovač do auta,
2,50 eur
634 003 havarijné poistenie VW Caddy ZF 41

303,97 eur

634 004 prepravné a nájom doprav. prostriedkov.
600,00 eur
Prepravné služby pri sťahovaní knižnice – kníh, regálov a nábytku do nových náhradných
priestorov knižnice a skladu kníh spolu 2 x sťahovanie, preprava folklórneho súboru na akciu
„Múzy nás spájajú“.
634 005 diaľničné známky ZF 46

100,00 eur

635 Rutinná a štandardná údržba

758,70 eur

635006 Údržba budov, objektov a ich častí ZF46
výmena hlavného ističa na rozvodni elektrickej energie,

60,00 eur

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

698,70 eur

636 Nájomné za nájom

587,38 eur
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636001 budov, objektov a ich častí ZF 41
Z toho:
Pobočka Rozkvet (Nájomné 31,53 € x 12 mes.) vrátane nedoplatku
z vyúčtovania r.2018
Pobočka SNP:
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ZF 46
Nájomné poštového priečinka

522,58 eur
521,58 eur
1,00 eur
64,80 eur

637 Služby
24 937,76 eur
637001 Školenia, kurzy, semináre ZF 46
612,20 eur
Účasť na seminároch a školeniach ktorá bola nevyhnutná vzhľadom na prebiehajúce legislatívne
zmeny v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, verejného obstarávania.
637 002 Konkurzy a súťaže ZF 41
1 039,18 eur
637 002 Konkurzy a súťaže ZF 46
249,60 eur
materiál na kultúrno-výchovnú činnosť – súťaže Najlepší čitateľ, Tatarkov Plevník, rôzne menšie
súťaže v rámci akcií KVČ (materiál predstavuje knihy na odmeny), tlač knihy Maják
ľudskosti,
637 004 Všeobecné služby

2 389,48 eur

z toho:
Revízie ZF41
1 867,48 eur
elektrická požiarna signalizácia /mesačné, štvrťročné do prevzatia staveniska Štúrova 41/14,
Považská Bystrica, revízia BOZP 4 x , hasiace prístroje, revízia hydrantov a bleskozvodu Štúrova
38, plynovej kotolne Štúrova 38, , elektrického ruč. náradia a predlž. káblov,
ostatné služby ZF 41
MVS, viazanie periodík, zbierky zákonov, zviazanie knihy Maják ľudskosti,

522,00 eur

637 005 špeciálne služby ZF 41
ochrana majetku elektrickým zabezpečovacím systémom,

149,76 eur

637 006 náhrady ZF 41
Úhrada zamestnancom za rekreačné poukazy

720,45 eur

637 006 náhrady ZF 46
úhrada povinnej lekárskej prehliadky

30,00 eur

637 012 poplatky a odvody ZF 41
členské poplatky (IAML, SSK, SAK)

187,00 eur

637 012 poplatky a odvody ZF 46
235,44 eur
Poplatky banke, LITA, poplatok za prijatie žiadosti o dotáciu FPU, MVS, výpis z registra exekúcií,
637 014 Stravné ZF 41
(2,40 € /prísp. organizácia na stravný lístok)

12 465,10 eur

637 027 odmeny zam. mimopracovného pomeru ZF 41
1 513,00 eur
Dohody o vykonaní práce zahŕňajú honoráre účinkujúcich v rámci kultúrnych podujatí,
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637 035 dane ZF 41
Miestny poplatok za kom. odpad, Daň z nehnuteľností, RTVS
637 036 dane ZF 41
Reprezentačné výdavky

1 342,04 eur

311,10 eur

Bežné výdavky ZF 41
Bežné výdavky ZF46
Bežné výdavky ZF 111
Bežné výdavky ZF 11H
Bežné výdavky ZF 71

466 035,43 eur
9 902,07 eur
5 601,00 eur
1 300,00 eur
180,00 eur
483 018,50 eur

Bežné výdavky s p o l u :

3. Náklady, výnosy:
Vecné plnenie rozpočtu:
Účet nákladov
501
502
511
512
513
518
524
525
527
528
532
538
548
551
553
568
5

účel
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Zákon. poistenie
Ostatné soc. poistenie-DDS
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z nehnuteľností
Ost. nepriame dane a poplatky
Ost. náklady –členské prísp.
Odpisy
Rezervy
Ostatné finančné náklady,
Náklady spolu:

použité prostriedky
50 895,93
15 060,96
1 303,90
481,28
573,97
9 152,89
96 282,59
1 256,00
19 215,16
720,45
419,20
1 201,19
187,00
3 853,06
4 117,58
330,67
490 950,34

Účet výnosov
účel
prijaté prostriedky
602
Tržby z predaja služieb
11 538,56
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
2 233,98
V roku 2019 Považská knižnica v Považskej Bystrici prezentovala vydanie knihy pod názvom
„Maják ľudskosti“. Aktivované náklady predstavovali náklady na mzdové výdavky, vypracovanie
recenzentského posudku a vykonanie jazykovej úpravy textu, náklady na tlač a zviazanie knihy
spolu v hodnote 2 233,98 eur. Kniha bola použitá na účely reprezentácie, do fondu knižnice, na
akcie KVČ a poskytnutá ako povinný výtlačok.
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648
Ostatné výnosy/dobropisy, poistné
934,51
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 poisťovna , a.s. Vienna Insurance Group priznala poistné plnenie v dvoch
sumách: 296,86 eur bolo priznané 28.11.2019 a následne uhradené Považskej knižnici v Považskej
Bystrici. Poistné plnenie vo výške 589,22 eur zaevidované na základe oznámenia k 31.12.2019,
predstavuje neuhradenú pohľadávku evidovanú na účte 378 iné pohľadávky. Spolu bolo priznané
poistné plnenie vo výške 886,08 eur.
Zúčtovanie ostatných rezerv
2 270,25
Zúčtovanie ostatných opravných položiek
30 367,23
Považská knižnica v Považskej Bystrici mala vytvorené opravné položky v rokoch 2012 2014 vo výške 30 367,23 eur k majetku vedenom na účte 042 - projektovú dokumentácie, vrátane
posudkov a preindexácie ako prípravu na realizáciu akcie „Prestavba objektu Považskej knižnice
v Považskej Bystrici“, nakoľko nebol zaznamenaný v účtovníctve pohyb k uvedenému majetku, ani
nebolo zrejmé, kedy sa bude s realizáciou investície pokračovať. Na základe žiadosti účtovnej
jednotky o stanovisko k nakladaniu majetku vedenom na účte 042 zo dňa 16.01.2019 a zahájeniu
realizácie
akcie „ Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“ v roku 2019 ,
zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj vydal stanovisko zo dňa 11.6.2019 v zmysle ktorého:
„Všetky projektové dokumentácie ich aktualizácie, posudky, indexácie rozpočtov, ktoré slúžili ako
podklad, doplnenie a súvisia s obstaraním a následnou realizáciou pripravovanej investičnej akcie
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici budú po úspešnej realizácii diela a po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zaradené do majetku knižnice a začnú sa
odpisovať .“ Podľa Smernice č.1/2011 o vedení účtovníctva, bod 6.4 Zásady tvorby, použitia a
účtovania opravných položiek Opravné položky sa vytvárajú len pri prechodnom znížení hodnoty
majetku a zrušia sa hneď ako pominuli dôvody na ich vytvorenie. Vzhľadom na vyššie uvedené
a jednotlivé kroky smerujúce k začatiu realizácie akcie Považská knižnica v Považskej Bystrici
rozhodla o zrušení opravenej položky k 13.06.2019.
653
658

668
691
692
693
694
697
6

Ostatné fin.výnosy
Výnosy z bež.transferov ob.al.VÚC
Výnosy z kap.transferov ob.al.VÚC
Výnosy z bež.transferov ŠR,ob.al.mesta
Výnosy z kap.transferov ŠR
Výnos ods ost. Subj. Mimo VS
Výnosy spolu:

49,98
466 035,43
27 778,25
6 901,00
1 264,08
309,90
494 126,67

Náklady
Výnosy

- 490 950,34
+494 126,67

Hospodársky výsledok

-3 176,33

4. Majetok:
počiatočný stav
Dlhodobý majetok
277 931,00
Účet 042

prírastky

0,00

vyradenie

1 659,70

stav k 31.12.2019

276 271,30
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30 955,23

476 125,67

0,00

507 080,90

Prírastky na účte 042 v roku 2019 predstavujú:
- prevedenie majetku do správy zo strany zriaďovateľa TSK – na základe Zmluvy č. 2019/0452
o zverení majetku do správy zo dňa – projektová dokumentácia vo výške 7 738,00 Eur,
- úhrada realizovaných prác a materiálu v roku 2019 v rámci akcie Prestavba objektu Považskej
knižnice v Považskej Bystrici vo výške 451 997,67 eur na základe Zmluvy o dielo č. 19031
a Dodatku č.1 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 5 100,00 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 3 730,00 eur, na základe Zmluvy na výkon
reštaurátorského dozoru č. S/29/2019, dodávateľ akad. soch. Juraj Krajčo,
- úhrada za vpracovanie projektovej dokumentácie v rámci akcie Prestavba objektu Považskej
knižnice v
Považskej Bystrici pod názvom: "PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov
a elektroinštalácie“ vo výške 7 560,00 Eur, na základe Zmluvy o dielo č. K/13/2019, dodávateľ
OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Spolu majetok
308 886,23

476 125,67

Drobný hmotný a nehmotný majetok
počiatočný stav
prírastky
DHM
66 626,88
6 506,11
DNM
1,00
0,00
Prenajaté DHM
0,00
3 621,97
Spolu
66627,88
10 128,08

1 659,70

vyradenie

783 352,20

stav k 31.12.2019

1 762,60

71 370,39

0,00

1,00

0,00

3 621,97

1 762,60

74 993,36

Majetok v OTE
počiatočný stav
19 193,90

nákup
295,05

vyradenie
64,99

Materiál na sklade- k 31.12.2019 evidujeme:
Benzín
Nafta
Kancelársky materiál
Všeobecný materiál
Všeobecný materiál-KVČ
Spolu

stav k 31.12.2019
19 423,96

62,10
45,52
276,64
871,72
1 122,63
2 378,61
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5. Fondy, Pohľadávky, záväzky:
Sociálny fond
Počiatočný stav

Tvorba

744,44

3 731,08

Čerpanie

Konečný stav

3 745,65

729,87

Pohľadávky a záväzky:
Krátkodobé pohľadávky
311
Ostatné pohľadávky odberateľ HBH
315
Ostatné pohľadávky
378 Iné pohľadávky – poistné plnenie
Náklady budúcich období, z toho:
38101 predplatné časopisy, noviny rok 2020
381 02 nájomné rok 2020
381 05 energie, teplo rok 2020
381 05 predplatné poistenie na rok 2020
381 07 diaľničná známka
Pohľadávky spolu
Krátkodobé záväzky
321
Dodávatelia
331
Zamestnanci
336
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
342
Ostatné priame dane na mzdy
379
Iné záväzky(poistné, sporenie ,SF, stravné)
Dlhodobé záväzky
472
Sociálny fond
479
Ostatné dlhodobé záväzky -zábezpeky

733,91
3 075,30
589,22
2 758,98
2 618,70
31,53
49,75
50,66
8,34
7 157,41

1 458,82
15 822,20
9 327,15
1 869,55
435,16
729,87
315,00

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. Zábezpeka je splatná 20.12.2022 .

Záväzky spolu

6.

29 957,75

Závery z rozborov hospodárenia:

Považská knižnica v Považskej Bystrici má k 01.01.2019 schválený zriaďovateľom TSK
rozpis rozpočtu č: 16/812/1/2019. Z dôvodu presunov medzi položkami, navýšenia kapitálových
výdavkov v roku 2019 bolo schválených 5 úprav rozpočtu. V rozpočte boli upravené celkové
finančné prostriedky na bežnú činnosť spolu vo výške 496 281,00 eur, skutočne dosiahnuté príjmy
vo výške 490 769,55 eur. Z toho rozpočtované bežné prostriedky zriaďovateľa TSK vo výške
471 548,00 eur, skutočne dosiahnuté príjmy sú z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 466 035,43
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eur. Rozdiel nevyčerpaných prostriedkov rozpočtu predstavuje nevyčerpané prostriedky z náhrad
za rekreačné poukazy, ktoré boli účelovo viazané.
Vlastné príjmy z hlavnej činnosti boli k 31.12.2019 plánované vo výške 17 652,00 eur,
dosiahnuté vo výške 17 653,12 eur.
V roku 2019 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 101,00 eur na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-4264/2019/3.2.
Z grantového systému Fondu na podporu umenia sme boli úspešne zapojení do projektu pod
názvom Akvizícia knižničného fondu. Na realizáciu projektu nám FPU poukázal dotáciu
v celkovej výške 5 500,00 eur na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-51404398.
Z dotačného programu Mesta Považská Bystrica naša organizácia získala na základe Zmluvy
č. 143/2019 prostriedky na Doplňovanie a aktualizáciu knižničného fondu vo výške 1 300,00 eur.
Slovenská asociácia knižníc v rámci programu “Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ poskytla
v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 001/2019 príspevok vo výške 180,00 eur
na realizáciu projektu KNIHA VERZUS MOBIL?, čo predstavovalo zhotovenie a umiestnenie
knižných poličiek do verejných priestorov.
Všetky vyššie uvedené projekty boli úspešne zrealizované a ukončené v roku 2019, čerpanie
bolo v plnej výške rozpočtovaných prostriedkov.
Kapitálové prostriedky mala Považská knižnica v Považskej Bystrici upravené v rozpočte
v celkovej výške 746 005,00 eur na akciu Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej
Bystrici a s tým súvisiaci reštaurátorský dozor a stavebný dozor. V rámci realizácie vznikla
potreba vypracovať projektovú dokumentáciu "PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov
a elektroinštalácie“ .Spolu bolo vyčerpané na vyššie uvedenú akciu 468 387,67€. Účtovnej
jednotke bola zverená do správy projektová dokumentácia k vyššie uvedenej akcii na základe
Zmluvy o zverení majetku TK do správy vo výške 7 738,00 Eur.
V roku 2019 Považská knižnica v Považskej Bystrici zrušila opravnú položku k nedokončenému
majetku vedenom na účte 042 vo výške 30 367,23 € , vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2019 sa
začalo s realizáciou akcie Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici a teda
pominuli dôvody vytvorenia opravenej položky z dôvodu nerealizovania projektu.
V oblasti opravy a údržby sme časť prostriedkov použili na nevyhnutnú opravu v
rámci údržby áut –opravu auta WV Caddy, Škoda Fabia výmena oleja a filtrov a výmena
rozvodov, oprava bŕzd, opravu poškodených väzieb kníh.
V roku 2019 sme nakúpili drobný hmotný majetok a majetok v evidencii OTE nasledovne:
Bolo doplnené interiérové zariadenie archívna skriňa kovová 3 kusy. V rámci výpočtovej techniky
boli zakúpené laserová tlačiareň 2 kusy, Počítačové zostavy2 ks, dátové úložisko s pevným
diskom. Telekomunikačná technika predstavovala interiérový telefónny prístroj. Nákup prístrojov
a zariadení bol ovplyvnený predovšetkým presahovaním knižničných priestorov do náhradných
priestorov, vzhľadom na prebiehajúcu akciu Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej
Bystrici a s tým súvisiace sťahovacie práce, údržbárske a upratovacie práce pri zariaďovaní
priestorov. Ide najmä o zakúpenie ručné elektrické náradie- vŕtacie kladivo, brúska uhlov, set MEU
na náradie, vozík rudla, olejové radiátory 5 ks, nákupná taška na kolieskach schodisková, sada
nástrojov pre správcu siete, čistič okien elektrický 2 ks, schodiskový rudlík, taška na náradie.
Teplomer a digitálny detektor CO boli zakúpené do kotolne v náhradných priestoroch.
Na lepšie zdokumentovanie aktivít KVČ v rámci pobočiek knižnice bol zakúpený digitálny
fotoaparát.
Sedacia súprava Softi, detský stan typ 111, koberec s obšívaním, laminátor boli zakúpené na
doplnenie vybavenia pobočky SNP.

10

V roku 2019 Považská knižnica v Považskej Bystrici prezentovala vydanie knihy pod názvom
Maják ľudskosti spolu v hodnote 2 233,98 eur. Aktivované náklady predstavovali náklady na
mzdové výdavky, vypracovanie recenzentského posudku a vykonanie jazykovej úpravy textu,
náklady na tlač a zviazanie knihy. Kniha bola použitá na účely reprezentácie, do fondu knižnice,
na akcie KVČ a poskytnutá ako povinný výtlačok.
Hospodársky výsledok k 31.12.2019 predstavuje zisk vo výške 3 176,33 eur.
V roku 2019 sme nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť.

V Považskej Bystrici dňa 14.02.2020

Mgr. Ivana Knappová
riaditeľka PK v PB
Vypracovala: Ing. Zábojníková

11

