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1. ÚVOD 

 

Mimoriadne priaznivý rok pre čitateľskú verejnosť. Zaznamenali sme najvyšší 

prírastok nových kníh za posledných päť rokov. Takáto bohatá knižná nádielka pre čitateľov 

bola vďaka podpore Fondu na podporu umenia a účelovým finančným prostriedkom na 

nákup knižného fondu od zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka finančným 

prostriedkom získaným z grantov sa podarilo zrealizovať viaceré úspešné projekty. Festival 

na podporu a propagáciu literatúry Prešov číta rád - 12. ročník, kde čitatelia a verejnosť mali 

možnosť priamo sa stretnúť s autormi a tvorcami literatúry pre deti aj dospelých.  Veľký 

záujem o besedy bol zo strany ZŠ a SŠ, ktoré sa aj aktívne zapojili do piknikového čítania. 

Piknikovalo sa s knihou skoro po celom Prešove.  V detskej knižnici Slniečko sme 

zorganizovali celoslovenskú prehliadku knižničných podujatí pre deti na tému detský hrdina, 

na ktorej sa zúčastnili pracovníci  knižníc z celého Slovenska.  Zapájali sme sa aj do 

celoslovenských aktivít na podporu čítania ako Celé Slovensko číta deťom, Noc 

s Andersenom, Čitateľský maratón a pod.  

Organizovali  sme celoslovenské slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Prešove. 

Značná pozornosť sa venovala propagácii a monitorovaniu regionálnej kultúry a regionálnych  

osobností práve v súvislosti so 770. výročím prvej písomnej zmienky o Prešove. Počas celého 

roka prebiehal vedomostný kvíz o Prešove pre žiakov, stredoškolákov aj dospelých.  Po 30 

rokoch sme komplexne  zmodernizovali pobočku knižnice na najväčšom prešovskom sídlisku 

Sekčov. Vymenili sa svetlá, regály, preorganizovali sa výpožičné služby a výpožičný pult, 

vytvoril sa čitateľský kútik a vymaľovali a vyčistili sa priestory. Pobočka dostala nový šat za 

viac ako 15 000 €, čo ocenili čitatelia a návštevníci.  Z vlastných finančných prostriedkov 

a zanietením našich zamestnancov sme zveľadili átrium Bosákovho domu, ktoré slúži ako 

letná bylinková čitáreň. Taktiež sa urobili opravy fasády a repasovali okná na historickej 

budove sídla knižnice Bosákov dom. Zaznamenali sme zvýšený počet absenčných výpožičiek 

a nárast počtu aj návštevnosti  kultúrnych, vzdelávacích a komunitných podujatí.   

V rámci metodickej činnosti sme poradensky pomáhali knižniciam v našej metodickej 

pôsobnosti. Využívali sme možnosti ponuky zamestnávania cez projekty zamestnanosti 

ÚPSVaR v Prešove.  

 

 

Marta Skalková 

riaditeľka KPOH v Prešove 
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1.1 ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY 

 propagácia a prezentácia knižnično-informačných služieb   

 doplňovanie knižničných fondov podľa potrieb a požiadaviek čitateľov  

 poskytovanie knižnično-informačných služieb využívaním  elektronickej komunikácie 

 organizovanie komunitných, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí 

 podpora záujmu o regionálne osobnosti a udalosti 

 zvyšovanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže 

 ústretovosť znevýhodneným skupinám, seniorom a nezamestnaným 

 poskytovanie metodickej pomoci a poradenských služieb obecným a mestským 

knižniciam v regióne 

 zhromažďovanie  a spracovanie ukazovateľov poskytovaných knižnično informačných 

služieb  za verejné knižnice regiónu samosprávneho kraja 

 modernizácia priestorov pre používateľov knižnice 

 

1.2 ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KNIŽNICE 

K základným činnostiam knižnice patrí pravidelné doplňovanie knižničných fondov a  

poskytovanie kvalitných knižnično informačných služieb.  Týmto zámerom sú podriadené 

ďalšie činnosti,  propagácia a organizovanie podujatí na zvýšenie počtu používateľov, 

výpožičiek aj návštevnosti. Činnosť Knižnice P.O.H. v Prešove bola v roku 2017 zameraná na 

uspokojenie čitateľských potrieb a čitateľských záujmov všetkých kategórií používateľov. 

Snažili sme sa doplňovať fondy aj viacerými exemplármi z knižných titulov ponúkanými na 

knižnom trhu. Poskytovanie knižnično informačných služieb si vyžaduje cielenú individuálnu 

a kolektívnu prácu s používateľmi zameranú na organizáciu vzdelávacích, komunitných 

a kultúrno-spoločenských podujatí. 

V rámci regionálnych odborných činnosti sme monitorovali, spracovávali a sprístupňovali 

regionálne dokumenty a plnili úlohu z pozície regionálnej knižnice s regionálnou a krajskou 

metodickou pôsobnosťou.  
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2. KNIŽNIČNÉ FONDY 

2.1. DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV 

 

             Základná činnosť oddelenia katalogizácie Knižnice P.O.H. v Prešove bola zameraná na 

doplňovanie, obnovovanie, spracovávanie, uchovávanie a vyraďovanie knižničných fondov, 

ako aj poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom a širokej verejnosti. 

 V roku 2017 sme knižničný fond doplnili o 6 000 knižničných jednotiek (ďalej kn. j.). 

Z toho  kúpou  bolo  získaných  5 426 kn. j., pričom z vlastných zdrojov sme nakúpili 4 295 

kn. j., z  grantov 1 131 kn. j., darom 547  kn. j. a náhradou 27 kn. j.   

Odporúčaná hodnota parametra počtu prírastkov knižničných jednotiek 

nadobudnutých kúpou na obyvateľa za jeden kalendárny rok pre regionálne knižnice určujú 

Štandardy MK SR vo výške 0,13 zv.1 Naša knižnica dosahuje hodnotu tohto parametra len  

0,06 zv. na obyvateľa.           

Celkovo sme v priebehu roka vyradili 7 419 kn. j., z toho klasicky sme vyradili 4 000 

kn. j. a prostredníctvom knižničného softvéru Virtua 3 419 kn. j.  v celkovej hodnote 

10.212,83 €.                                                                        

 Knižnica k 31. 12. 2017 eviduje celkový fond knižničných jednotiek v počte 212 695. 

 Počet obyvateľov mesta Prešov za rok 2017 je 89 3872. Na  jedného obyvateľa tak 

pripadá 2,38 zv. a na jedného používateľa 19,33 zv.  

 Na nákup informačných zdrojov bolo vynaložených 51 819,11 €.  Na jedného čitateľa 

to činí 4,71€ a na 1 obyvateľa 0,58€.  

Celkový ročný prírastok za rok 2017 bol v porovnaní s rokom 2016 vyšší o 380 kn. j., 

avšak celkový stav knižničného fondu je v porovnaní s rokom 2016 nižší o 1 419 kn. j. 

z dôvodu hromadného vyraďovania zastaralej a poškodenej literatúry v skladoch. 

       V roku 2017 bolo našou prioritou uspokojovať požiadavky našich používateľov, čo sa 

týka nákupu literatúry a možnosti jej čo najjednoduchšieho vyhľadávania v systéme Virtua. 

Podarilo sa nám získať a zaprírastkovať o 380  kn. j. viac ako v minulom roku, čo bolo možné 

vďaka finančnej dotácii z  grantového programu Fondu na podporu umenia a dotácii 

z Prešovského samosprávneho kraja, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť aj drahšiu odbornú 

literatúru.  

      Pokračujeme vo výbornej spolupráci s dodávateľmi, ktorí nám poskytujú výhodný 

rabat (najviac s  vydavateľstvom Ikar, Slovart, Verbarium a distribútormi Pemic a Distri). 

Pokračovali sme aj s objednávkami prostredníctvom internetového portálu Martinus, cez 

ktorý sme mali možnosť objednať aj tituly z menej dostupných vydavateľstiev, a tak splniť 

širokú škálu požiadaviek na knižné tituly od našich používateľov.   

                                                           
1
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s. 3 

2
 http://datacube.statistics.sk/ zo dňa 23. 1. 2018, o 15,00 hod.  

http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://datacube.statistics.sk/
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      Pokračujeme v dobrej spolupráci s jednotlivými fakultami v našom meste, ktoré nám 

poskytujú veľa odbornej študijnej literatúry a taktiež v  spolupráci s niektorými obcami, ktoré 

nám dodávajú literatúru do nášho Centra regionálnych dokumentov. 

KNIŽNIČNÝ FOND 
ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2017 - 2016 

KNIŽNIČNÝ FOND 2017 2016 ROZDIEL 

CELKOVÝ STAV knižného fondu: 212 695 214 114 - 1 419 

z toho  - NL  83 627 87 900         - 4 273 

       - beletria 76 493 74 717 + 1 776 

Literatúra  pre deti do 15 r. 52 575 51 497 + 1 078 

      z toho   -  NL pre deti a ml. 15 593 15 591 + 2 

                - krásna lit. pre deti a ml. 36 982 35 906 + 1 076 

 

PRÍRASTKY SPOLU: 6 000 5 620 + 380 

z toho - knihy  5 998 5 618 + 380 

     - špeciálne dokumenty 2 1 + 1 

    - elektronické  dokumenty                0 0 0 

     - audiovizuálne dokumenty 0 1       - 1 

  
ÚBYTKY: 7 419 16 697               - 9 278 
 

SKLADBA KNIŽNIČNÉHO PRÍRASTKU ZA r. 2017 

DRUH LITERATÚRY kn.j. 
% z 

prírastku 

odborná  literatúra 1 351 22,52 

beletria 2 369 39,48 

detská literatúra spolu 2 280 38,00 

- beletria pre deti 1 995 33,25 

- náučná literatúra pre deti 285 4,75 

2.2 SPRACOVANIE A EVIDENCIA KNIŽNIČNÉHO FONDU 

V priebehu roka 2017 sme spracovali 6 000 kn.j.. Z toho pre Centrálnu požičovňu 

1 702 kn. j., pre detské odd. Slniečko 998 kn. j., pre pobočku Sídlisko 2 - 616 kn. j., Sídlisko 3 -1 003 

kn. j., Sekčov - 1 000 kn. j., Šváby - 532 kn. j., Študovňu náučnej literatúry - 10 kn. j., pre Britské 

centrum - 31 kn. j.,  104 kn. j. pre Centrum regionálnych dokumentov a 4 kn. j. pre odd. Čitárne. 

2.2.1 ŠTATISTIKA ZA ROK 2017 

V roku 2016 knižnica evidovala 214 114 kn. j.. 

K 31. 12. 2017 knižnica eviduje celkový fond 212 695 kn. j.. V priebehu roka 2017 sme 

získali 6 000 dokumentov, z toho 4 295 kúpou, 547 darom, 1 131 grantom a 27 náhradou.     
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Celkovo bolo vyradených 7 419 kn. j. z dôvodu fyzického opotrebovania, obsahovej 

neaktuálnosti a strát. Z nich 4 000 zväzkov bolo vyradených klasicky a 3 419 elektronicky, 

prostredníctvom knižničného systému VIRTUA, v celkovej hodnote 10 212,83 eur.  

Z klasicky vyradených bolo všetkých 4 000 kn. j. vyradených z dôvodu opotrebovania. 

Cez Virtuu boli vyradené nasledovne: 3 kn. j. vyradených kníh, 28 kn. j. vyradených – 

stratených kníh a 3 388 kn. j. vyradených - opotrebovaných kníh.  

ŠTATISTIKA PRÍRASTKOV ZA r. 2017 
 PODĽA TRIEDY EXEMPLÁRA  

Trieda exemplára Súčet 

Prezenčne (knihy) 114 

Vypožičateľné (náučná dospelí) 1 234 

Beletria 2 369 

Beletria (Braillo) 0 

Vypožičateľné (Braillo) 0 

Detská beletria (Braillo) 0 

Detská beletria 1 995 

Detská náučná 285 

Špeciálne dokumenty (mapy) 2 

Elektronické dokumenty 0 

Príručná knižnica 1 

Celkový súčet 6 000 
 

 
ŠTATISTIKA PRÍRASTKOV ZA r. 2017 

PODĽA SPÔSOBU NADOBUDNUTIA A MIESTA ULOŽENIA 

Miesto uloženia 

Spôsob nadobudnutia 

Dar  
D 

Domáca 
kúpa 
 DK 

Náhrada 
NH 

Grant  
G 

Celkový 
súčet 

Prešov-(230- 1POKPOH) Hlavná 173 1 215 10 304 1 702 

Prešov-(230- 2POKPOH) Sídlisko 2 125 350 0 141 616 

Prešov-(230- 3POKPOH) Sídlisko 3 69 714 6 214 1 003 

Prešov-(230- 4POKPOH) Sekčov 26 749 0 225 1 000 

Prešov-(230- 5POKPOH) Šváby 19 362 3 148 532 

Prešov-(230- 6POKPOH) Slniečko 34 861 8 95 998 

Prešov-(230- 8POKPOH) Študovňa 1 6 0 3 10 

Prešov-(230- 9POKPOH) Región 77 27 0 0 104 

Prešov-(230- 10POKPOH) Brit. cen. 23 8 0 0 31 

Prešov-(230- 11POKPOH) Čitáreň 0 3 0 1 4 

Celkový súčet 547 4 295 27 1  131 6 000 
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ŠTATISTIKA ÚBYTKOV ZA r. 2017 

 
Trieda exemplára 

Dôvod vyradenia 
 

vyradený 
vyradený 

 - 
opotrebovaný 

vyradený 
–  

stratený 

celkový 
súčet 

prezenčne (knihy) 0 44 0 44 

vypožičateľné 0 1 622 7 1 629 

vypožičateľné (beletria) 2 580 11 593 

vypožičateľné (det. beletria) 0 899 7 906 

vypožičateľné (det. náučná) 1 243 3 247 

Spolu: 3 3 388 28 3 419 
 

2.3 ORGANIZÁCIA A OCHRANA KNIŽNIČNÝCH FONDOV  

V letných mesiacoch sme pokračovali vo vyraďovaní zastaraného a poškodeného 

knižničného fondu, ktorý sa nachádza predovšetkým v skladoch. Na jeho základe sme vyradili 7 419 

knižničných jednotiek z dôvodu fyzického opotrebovania, či obsahovej neaktuálnosti.  Z nich 4 000 

kn. j. bolo vyradených klasicky, ostatné (t. j. 3 419 kn. j.) boli vyradené elektronicky. 

 Aj v roku 2017 sme pokračovali v balení kníh do ochrannej fólie pre ich lepšiu ochranu a 

zabezpečili sme spevnenie väzby šitím brožovaných kníh s cieľom predĺžiť ich životnosť. Ochrana 

fondu v Centrálnej požičovni bola zabezpečená RFID systémom. 

2.4  OSTATNÁ ČINNOSŤ   

- výber z darovaných kníh a príprava knižných jednotiek z vyradených skladových zásob na 

každoročnú burzu, kde si obyvatelia a návštevníci mesta Prešova môžu za symbolickú sumu 

zakúpiť hľadané knihy. Za získanú hotovosť sa nakúpia nové knihy do knižnice 

- priebežný výber a príprava kníh a časopisov pre fungovanie Staničnej knižnice, ktorá sa 

nachádza v priestoroch Železničnej stanice Prešov 

- výber a spracovanie  darov od čitateľov 

- čipovanie nových spracovaných kníh za účelom zabezpečenia ochrany knižničného fondu 

- mimoriadny výber a spracovanie lekárskej a právnickej literatúry, ktorá bola zakúpená 

z navýšených financií účelovo poskytnutých na nákup literatúry od Prešovského 

samosprávneho kraja 
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3. KNIŽNIČNÉ SLUŽBY 

Knižnično-informačné služby knižnica zabezpečuje a realizuje prostredníctvom 

integrovaného knižničného systému VIRTUA od 1. 6. 2006.  

3.1 ČITATELIA, POUŽÍVATELIA A NÁVŠTEVNOSŤ 

 Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove je verejnou inštitúciou, ktorá ponúka svoje 

služby nielen obyvateľom nášho mesta, ale aj širokého okolia. Jej členom sa môže stať každý 

návštevník po zaregistrovaní a zaplatení členského poplatku, ktorý je diferencovaný podľa 

jednotlivých kategórií. 

Za rok 2017 sme podľa štatistických ukazovateľov evidovali 11 005 registrovaných 

používateľov, z toho 1 864 nových. 

 
REGISTROVANÍ ČITATELIA 

ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2017 - 2016 

Typ čitateľa 2017 2016 Rozdiel 

Deti do 15 rokov 3 854 3 872 - 18 

Iní nad 15 rokov 3 641 3 693 - 52 

Hostia  8 2 + 6 

Organizácie  59 67 - 8 

Čitatelia s výnimkami  42 46 - 4 

Zamestnanci  27 27 0 

Študenti 2 397 2 430 - 33 

Dôchodcovia 977 877 + 100 

SPOLU 11 005 11 014 - 9 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2017 využili výpožičné služby (súčet dennej 

návštevnosti v systéme Virtua) bol 102 652. K nim je potrebné prirátať aj návštevníkov 

čitární, študovní, internetu a podujatí, preto celková návštevnosť v roku 2017 bola 165 015. 

 
NÁVŠTEVNOSŤ KNIŽNICE 

ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2017 -2016 

Návštevnosť 2017 2016 Rozdiel 

Virtua 102 652 99 897 + 2 755 

Ostatné oddelenia a podujatia 62 363 58 259 + 4 170 

SPOLU 165 015 158 156 + 6 859 
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3.2 VÝPOŽIČKY 

Všetky výpožičky kníh, periodík, či iných dokumentov sa viažu na knižničný fond 

a jeho pravidelné doplňovanie novými titulmi. Aj v roku 2017 sa nám podarilo udržať si 

popredné 1. miesto medzi knižnicami registrovanými v rámci systému Virtua - Infostation.  

 

VÝSTUP UKAZOVATEĽOV ZO SYSTÉMU VIRTUA – INFOSTATION ZA r. 2017 

Knižnica Spolu Abs. + prez. Predĺženie Vrátenie Žiadanky 

     KPOH 

Prešov 
244 081 156 142 87 939 155 682 6 748 

 

K týmto výpožičkám je ešte potrebné prirátať ukazovatele, ktoré sme zaznamenali 

klasickou písomnou formou, keďže nie celý knižný fond prechádza automatizovaným 

systémom KIS3G Virtua: 

Absenčné výpožičky  

mimo Virtuu 

Prezenčné výpožičky 

mimo Virtuu 

knihy 3 467 150 447 

periodiká 23 363 81 106 

CVS 72 --- 

AVD + DK 1 370 --- 

SPOLU 28 272 231 553 

CELKOM VÝPOŽIČKY  
mimo VIRTUU 

259 825 

 

V roku 2017 sme dosiahli počet absenčných a prezenčných výpožičiek spolu 503 906. 

 
ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY SPOLU 

MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2017 -2016 

 2017 2016 Rozdiel 

Evidované vo Virtue 244 081 236 771 + 7 310 

Mimo Virtui 259 825 281 927 - 22 102 

SPOLU 503 906 518 698 - 14 792 
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Celkové zhrnutie výpožičiek, elektronických dokumentov, špeciálnych dokumentov, 

iných dokumentov a služieb za r. 2017: 

ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY V KIS VIRTUA A MIMO VIRTUI  
ŠTATISTIKA ZA r.2017 

 

Druh a typ KIS 

 

Virtua 
SPOLU 
VIRTUA 

Mimo Virtui 
SPOLU 
MIMO 
VIRTUI 

SPOLU 

ABSENČNE 
PREZ

ENČ

NE 

ABSENČNE PREZEN 
ČNE 

ABSENČNE 
PREZEN 

ČNE 

Odborná pre dosp. 42 180 91 42 274 18 23 686 23 704 42 198 23 777 

Beletria  119 929 0 119 929 3 341 73 224 76 565 123 270 73 224 

Detská odborná  8 082 0 8 082 1 12 522 12 523 8 083 12 522 

Krásna lit. pre deti  58 371 0 58 371 107 41 015 41 122 58 478 41 015 

Periodiká  15 425 3 15 428 23 363 81 106 104 466 38 788 81 109 

SPOLU VÝPOŽIČKY: 

CVS - 0     

AVD - 0     

Reprog. služby - 0     

MVS z knižníc - 0     

 

CVS - 0     

AVD - 0     

Reprog. služby - 0     

MVS z knižníc - 0     
 

244 084 258 380 502 464 

ELEKTRONICKÉ, ŠPECIÁLNE A INÉ DOKUMENTY 

CVS - - 72 - - 72 

0 
AVD - - 1 271 - - 1 271 

Mp3/DK   99   99 

SPOLU 
DOKUMENTY: 

1 442 

 

 

 

 

SPOLU VÝPOŽIČKY + EL. DOKUMENTY: 502 464 + 1 442 = 503 906 

   SLUŽBY 

MVS knižniciam - - - 132 - 

- MVS z knižníc - - - 61 - 

MMVS z knižníc - - - 0 - 

Rezervácie - - - 6 748 - 

Informácie - - - 20 017 - 

SPOLU SLUŽBY: 26 958 

SPOLU: VÝPOŽIČKY + EL.DOKUMENTY + SLUŽBY: 503 906 + 26 958 = 530 864 

Pri poskytovaní knižnično-informačných služieb používateľom knižnice sú dôležité aj 

presné, aktuálne a rýchle informácie, ktoré napomáhajú k správnemu výberu knižného titulu.  

Rezervačný systém na žiadané tituly využívajú registrovaní čitatelia vo zvýšenom 

rozsahu, no napriek tomu je vždy potrebné aj zadanie rezervácie na žiadaný knižný 

dokument do softvérového systému prostredníctvom pracovníka knižnice. Knižnica ponúka 

možnosť výpožičky knižného titulu z vlastného knižného fondu aj pre iné knižnice a to 
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formou medziknižničnej výpožičnej služby a naopak. Z tabuľkového prehľadu vyplýva, že 

naša knižnica poskytla knižné dokumenty iným knižniciam o 100% viac ako sama žiadala od 

iných knižníc v roku 2017. Tento ukazovateľ potvrdzuje kvalitu, zloženie a aktuálnosť 

žiadaných, vyhľadávaných knižničných jednotiek knižničného fondu knižnice. 

REZERVÁCIE, INFORMÁCIE A SLUŽBY ZA r. 2017 
ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2017 -2016 

 2017 2016 Rozdiel 

Rezervácie 6 748 6 257 + 491 

Informácie 20 017 19 676 + 341 

MVS iným knižniciam 132 141 - 9 

MVS z iných knižníc 61 75 - 14 

MMVS z iných knižníc 0 2 - 2 

SPOLU 26 958 26 151 + 807  

 

3.3 VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

Knižnica P. O. Hviezdoslava patrí medzi významné kultúrne inštitúcie v celom 

prešovskom regióne, nielen pre svoje tradičné služby spojené s požičiavaním dokumentov, 

ale aj organizovaním rôznych kultúrnych podujatí, exkurzií, informačnej výchovy, tvorivých 

dielní, zážitkového čítania atď. V roku 2017 sa nám podarilo uskutočniť 810 podujatí, na 

ktorých sa zúčastnilo 15 950 návštevníkov. 

                           PODUJATIA A NÁVŠTEVNOSŤ NA PODUJATIACH 
                   ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2017 -2016 

 2017 2016 Rozdiel 

Počet podujatí 810 674 + 136 

Návštevnosť na  podujatiach 15 950 14 710 + 1 240 

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA V ROKU 2017 

Festival  Prešov číta rád sa uskutočnil v dňoch 27. – 29. septembra 2017. 

Cieľom projektu bola propagácia čítania a literatúry prostredníctvom rôznych knižničných 

aktivít, konkrétne: 

- besedy s autormi  

- workshopy a tvorivé dielne 

- slávnostný podvečer a talkshow s hosťami festivalu 
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Festivalu sa zúčastnili  títo hostia: 

Denisa Fulmeková, Ondrej Kalamár, Zuzana Kuglerová, Denisa Ogino, Pavol Weiss, Lena 

Riečanská, Igor Válek, Peter „Petko“ Opet, Ivona Březinová, Liba Chiara Hladeková, Tina Van 

der Holland. Moderátorom festivalu bol Dado Nagy a hudobným hosťom prešovská skupina 

ElevenHill. V rámci podujatí sa uskutočnilo aj stretnutie prešovských spisovateľov v Obradnej 

sieni mestského úradu na radnici v Prešove. 

Celkovo sa v rámci festivalu uskutočnilo 36 akcií v priestoroch knižnice (pobočky: 

Sídlisko 3, Sekčov, Šváby, Detská knižnica Slniečko, Centrálna požičovňa, Centrum 

regionálnych dokumentov), v školách: Evanjelické gymnázium, SOŠ podnikania, ZŠ a 

Gymnázium sv. Mikuláša, SPŠ – stavebná, SPŠ – elektrotechnická, Hotelová akadémia a 34 

piknikov s knihami na rôznych externých miestach v okolí mesta. 

Slávnostný podvečer s pozvanými hosťami pod názvom U nás lepšie ako doma sa 

uskutočnil v historickej budove DJZ v Prešove.  

Akcií sa zúčastnilo 2006 účastníkov, z nich na talkshow sa prišlo pozrieť cca 150 

divákov.   
Sprievodný propagačný materiál: plagáty, pozvánky, programy, podpisové záložky. 

Ďalšie podujatia na podporu čítania: zážitkové čítania, hlasné čítania, tvorivé čítania, 

literárne súťaže  a kvízy. 

AUTORSKÉ BESEDY A PREZENTÁCIE POČAS ROKA 

Gabika Futová, Zuzana Štelbaská, Patrik Herman, Liba Chiara Hladeková, Peter Karpinský, 

Michal Herceg 

PREDNÁŠKY 

1.Po stopách Ľudovíta Štúra 
2. Z baníka bankárom – americký sen Michala Bosáka 
3. Prešovské naj 
4. Prešov a známi spisovatelia 
5. Cechy mäsiarov, olejkárov, felčiarov a holičov 
6. Kronika mesta Prešov 
7. Konfliktný používateľ v knižnici 

PRI KNIHE S... (cyklus besied s regionálnymi autormi) 

1. Gabriela Futová 
2. Erika Matonoková 
3. Michaela Zakuťanská 

LITERÁRNE PÁSMA 

1. Nesmrteľný rozprávkar 
2. Z rozprávky do rozprávky 
3. Táňa Keleová-Vasilková 
4. Pavol Dobšinský 

SÚŤAŽE 

1. Šaliansky Maťko 
2. Čitateľ roka 2016 
3. Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň? 
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4. Poznáš svoje mesto? 
5. Čitateľský maratón 
6. Olympiáda v anglickom jazyku 
7. Deň ľudovej rozprávky 
8. Vieš, tak uhádni 
9. Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti 
10. V. ročník súťaže stredoškolských časopisov 

VÝSTAVY 

1. Juraj G. Mandel – Obrazy infuntilizmu 
2. Mesto Prešov v minulosti a dnes – výstava fotografií Martina Dudáša 
3. Pamiatky cirkevnej reformácie v Prešove – Martin Luther v odraze knižnej kultúry 

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE 

1. Králiček Kornel píše príbeh 
2. Malá bosorka 
3. O snehuliakovi s horúcim srdcom 
4. Môj anjel sa vie biť 
5. Baribonove narodeniny 
6. Prečo nenosia lienky podkolienky 
7. Kde je Afrika? 
8. Aprílový Hugo 
9. Johannes Jensen má pocit, že je iný 
10. Orol vták má ostrý zrak 
11. Kohút a farby 
12. Myšiatko a ceruzka 
13. Môj šťastný život 
14. Baribon a sedem medvedíkov 
15. Knihy, ktoré mám rád 
16. Veveričky 
17. O dedkovi a repe 
18. Matku Zem si chráňme 
19. Tá prezývka ma štve 
20. Žabiak a cudzinec 
21. Môj dedko je čerešňa 
22. O nenásytnej húseničke 
23. Tri múdre kozliatka 
24. Čítajme si spolu 
25. O Bezvláske 
26. Zverinec na siedmom poschodí 
27. Ježko Pichliačik 
28. Báje a bájky 
29. Krôčik po krôčiku k Veľkej noci 
30. Veselú Veľkú noc 
31. Strom, ktorý dáva 
32. Mami, kúp mi psa! 
33. Ako sa stať neobľúbeným 
34. Janko Hraško 
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35. Láskavé rozprávky 
36. Múdry medveď 
37. O psíčkovi a mačičke 
38. Ako ovládam slovenčinu 
39. O divotvornom hrnčeku 
40. Máša a medveď 
41. Zvieratká a ich svet 
42. Dovidenia kamaráti 
43.O pyšnej nočnej košieľke 
44. Lentilka pre dedka Edka 

HLASNÉ ČÍTANIE 

1. Tri mačiatka tety Mily 
2. Povesť o zámku 
3. Čarovná zima 
4. Zahráme sa s hocičím 
5. Mimoni 
6. Rozprávkový Prešov 

INÉ 

1. Konverzačný kurz angličtiny 
2. Knižné lampióny 
3. Angličtina pre seniorov 
4. Valentínska záložka 
5. Od nás pre Vás – medzinárodný deň darovania kníh 
6. Celoslovenské slávnostné otvorenie TSK v KPOH Prešov 
7. Pasovačka – slávnostný zápis prvákov 
8. Noc s Andersenom 
9. Veľkonočné pohľadnice 
10. Klások – divadelné predstavenie 
11. Pracovné stretnutie riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc PSK 
12. Prázdninové kino v Slniečku 
13. Popoludnie s rozprávkou 
14. Poškola tvorivosti 
15. Preč so zlými pocitmi – projekt z Fondu na podporu umenia 
16. Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc PSK za rok 2016 
17. DIA klub 
18. Detský hrdina v literatúre 
19. Skladaný ježko 
20. Maľovanie na textil 
21. Základy paličkovania 
22. Základy háčkovania 
23. Svetlo z Východu – konferencia medz. projektu Svätomariánska púť 
24. Energetické premeny 
25. EkoPošta 
26. Zelená čitáreň 
27. Budujeme komunitu – exkurzia v Levoči 
28. Vymaľujme sa – Deň detí v knižnici 
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29. Celé Slovensko číta deťom 
30. Potulky po Prešove – denný letný tábor 
31. Burza kníh 
32. Ako si poradiť s náučným textom - workshop 
33. Svetový dámsky klub BPW Slovakia - konferencia 
34. Deň PSK 
35. Strawberry town – prehliadka historického centra v angličtine 
36. Jahodové mesto  
37. Výmenná burza priesad, semien a rastliniek 
38. Národné osvetové centrum - školenie 
39. Kvety z čajových sáčkov 
40. Kytice z javora 
41.Maliar doktora smrti Ľudovít Feld – dokumentárny film 
42. Básnik čistých akordov domova Ferdinand Vokál 
43. Prázdniny Blbce číslo 13 – scénické čítanie 
44. Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 
45. Osobnosti reformácie 
46. Mikulášska burza 
47. Biblia, kniha kníh – OZ Detská misia 
48. Prezentácia KIS Tritius a Dawinci 
49. Valné zhromaždenie MO Matice Slovenskej 
50. Háčkované zvončeky 
51. Vianočné ozdoby 
52. Vianočná susedská burza 
53. Klub bylinkárov 

 

KLUB BYLINKÁROV - KLUB PESTOVATEĽOV A MILOVNÍKOV LIEČIVÝCH RASTLÍN  
PRI KNIŽNICI P.O.HVIEZDOSLAVA V PREŠOVE 

Naša knižnica je okrem poskytovania knižnično-informačných služieb aj komunitnou 

knižnicou, kde používatelia a návštevníci nachádzajú nielen informácie, ale aj spoločnosť, 

relax a možnosť rozvíjať svoje záľuby na neutrálnej pôde tejto kultúrnej inštitúcie. Komunitná 

práca v knižnici je trendom modernej verejnej európskej knižnice.  

  Klub bylinkárov pri Knižnici P.O.H. v Prešove bol založený v r. 1997. Cieľom klubu je 

cieľavedomou činnosťou podnietiť a vzbudiť záujem širokej verejnosti o liečivé rastliny 

a bylinky. Poskytovať  dostupné informácie o význame a ich účinku na človeka v procese 

prevencie a liečenia. Pre aktuálnosť informácií o bylinkách a rastlinkách v rámci komunitného 

stretnutia klubu sa využíva dostupná výpočtová technika knižnice, ako notebook 

s pripojením na internet, dataprojektor a plátno. Veľmi dôležitou súčasťou klubu je aj 

vzájomné zdieľanie sa prítomných. 

Klub bylinkárov sa stretáva pravidelne 1-krát mesačne, má okolo 25 stálych členov. 

Okrem stretávania sa v knižnici klub realizoval aj terénne výjazdy za poznávaním liečivých 

byliniek ako Bardejovské kúpele a Cemjata pri Prešove. V jarných mesiacoch sa členovia 

klubu bylinkárov zastavili v lokalite Podčičva, okres Vranov nad Topľou a nazberali v lese 
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medvedí cesnak pre všetkých členov aj nečlenov. Klub bylinkárov prezentoval svoju činnosť 

v regionálnom rádiu Regina, na webovej stránke KPOH a na facebooku KPOH. 

V roku 2017 Klub bylinkárov zrealizoval prednášky spojené s prezentáciou a diskusiou 

na tieto témy: 

- Január: 1. Vitamíny III a ich výskyt v prírode: B1, B2, B3, B5, B6, B7. 2. Pivo a zdravie.  

- Február: 1. Jarné bylinky – bleduľa jarná, sedmokráska, pastierska kapsička, pŕhľava,  

  púpava. 2. Bylinné prípravky - zápar, odvar, studený macerát, tinktúra, sirup. 

- Marec: 1. Antibiotiká (ATB): Úvod k ATB, rastliny s ATB účinkom. 2. Bylinné prípravky II:  

  destiláty, maste, krémy, pasty. 28. 3. 2017 sa uskutočnil organizovaný zber medvedieho  

  cesnaku v Podčičve, okres Vranov nad Topľou a zúčastnilo sa ho 15 členov klubu. 

- Apríl: 1. Rastliny ovplyvňujúce trávenie: stomachiká, karminatíva, laxatíva. 2. Jedlá príroda  

  na jar: bukové listy, smrekové výhonky, a i. 

- Máj: Poznávanie rastlín v teréne – Rybník pri Teriakovciach, okres Prešov.  

- Jún: Poznávanie rastlín v teréne – Cemjata pri Prešove. 

- September: 1. Obilniny na našom stole: kukurica, pohánka, cirok....  2. Výstava nazberaných  

  liečivých rastlín a ich produktov. 

- Október: 1. 20. výročie vzniku Klubu bylinkárov .... prezentácia činnosti klubu. 2. Výstava  

  liečivých rastlín, bylín a produktov z nich. 

- November: 1. Obilniny II. 2. Poznáš sušené bylinky a silice? - vedomostná súťaž. 

- December: 1. Bylinky na prekrvenie - chilli (kapsaicín), gáfor, borievka. 2. Bylinky na  

  ochladenie – mäta pieporná. 

     Knižnica zabezpečuje pre členov klubu literatúru a informačné pramene, pripravuje 

výstavky a súťaže. Členovia klubu bylinkárov si navzájom odovzdávajú  praktické rady pri 

využívaní účinkov liečivých rastlín a byliniek a osvedčené recepty pri používaní byliniek 

v stravovaní. Účastníci klubu pripravujú na stretnutia rôzne pomazánky, bylinné maceráty, 

šaláty, pečené čaje, varené gaštany. Počas stretnutia si môžu prítomní aj vzájomne vymeniť 

rastlinky alebo bylinky s koreňovým systémom na ďalšiu výsadbu a pod. 

3.4 BRITSKÉ CENTRUM 

Naše Britské centrum patrilo k  jedným zo šiestich takýchto centier na Slovensku. 

Bolo určené žiakom, študentom, učiteľom, ale aj širokej verejnosti, ktorí majú záujem 

zdokonaľovať sa v anglickom jazyku. V súčasnosti aktívna podpora zo strany British Concil 

nefunguje, ale naďalej slúži na podporu vzdelávania v anglickom jazyku. Je pravidelne 

doplňované novými učebnicami aj beletriou v anglickom jazyku. V roku 2017 sme 

zorganizovali 1. ročník olympiády v Anglickom jazyku pre základné školy v 2 kategóriách, a to 

pre: 1. stupeň a 2. stupeň. Taktiež sa v minulom roku 2017 stretávali seniori v pravidelných 

intervaloch raz týždenne, kde sa učili anglický jazyk. Veľký záujem sme mali aj 

o samodoučovanie v rôznych jazykoch ako napr. anglický, ruský, nemecký. Koncom roka sme 

začali odoberať noviny First News, ktoré si môžu čitatelia vypožičiavať. Anglický mesačník je 



19 
 

primárne určený pre vekovú kategóriu 7 – 14 rokov, avšak sú vhodným doplnkovým 

materiálom aj na vzdelávanie tínedžerov a mnoho zaujímavého sa v nich dozvedia i dospelí. 

 
ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE V BRITSKOM CENTRE 

(ZAHRNUTÉ V CELKOVEJ ŠTATISTIKE) 

 2017 2016 Rozdiel 

Absenčné výpožičky - knihy 5 155 8 744 - 3 589 

Absenčné výpožičky - periodiká         10 15 - 5 

Audiovizuálne výpožičky 1 271 1 727 - 456 

Prezenčné výpožičky knihy a periodiká 4 234 4 537 - 303 

Informácie 788 879 - 91 

Návštevnosť 3 131 4 375 - 1 244 

Počet podujatí 93 92 + 1 

Návštevnosť na podujatiach 1 127 1 342 - 215 

 

3.5 ČITÁREŇ A ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH  

Všeobecné podmienky: 

 bezbariérový prístup, prízemie 

 otváracie hodiny do 16,00 hod., v stredu do 18,00 hod. 

 zrekonštruované priestory, nové vybavenie oddelení 

 pešia zóna mesta – flexibilita dostupnosti poskytovaných služieb a informácií 

ČITÁREŇ DENNEJ TLAČE A PERIODÍK 

 oddelenie poskytuje 8 titulov dennej tlače a 35 titulov časopisov, z toho 4 zahraničné 

časopisy 

 2 tituly časopisov sú zaradené ako cirkulačná výpožičná služba: Burda, CHIP 

 poskytovanie prezenčných a absenčných periodík – novín a časopisov 

 predlžovanie vypožičaných knižných jednotiek 

 informačná výchova o poskytovaných službách a priestoroch knižnice 

 informácie a praktické ukážky práce s knižným fondom v on-line katalógu na webovej 

stránke knižnice 

ODDELENIE PRE SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH 

 je špeciálnym oddelením knižnice, venuje sa skupine znevýhodnených obyvateľov a to 

so zrakovým handicapom 

 oddelenie zabezpečuje absenčné výpožičky zvukových kníh na CD-MP3 nosičoch. 

Výmenné súbory sú aktualizované v 3-mesačných intervaloch v spolupráci so 

Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

 oddelenie zakúpilo aj odborný časopis pre slabozrakých a nevidiacich Priezor a Vierka 
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 na oddelení sa pre potreby slabozrakých a nevidiacich nachádza čítacia lupa, internet 

s programom JAWS a MAGIC 

 oddelenie zabezpečuje prenos zvukových kníh z digitálnej knižnice z webovej stránky 

www.skn.sk na nosiče MP3 formátu podľa požiadaviek slabozrakých a nevidiacich 

 knižnica spoluorganizuje a pripravuje podujatia pre slabozrakých a nevidiacich 

 knižnica sa aktívne zúčastňuje na výročných schôdzach ÚNSS v Prešove a informuje 

prítomných členov o poskytovaných službách 

ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE V ODDELENÍ PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH 
 (ZAHRNUTÉ V CELKOVEJ ŠTATISTIKE) 

 2017 2016 Rozdiel 

Výpožičky spolu 157 116 + 41 

Z toho:  výpožičky mp3 142 108 + 34 

               digitálna knižnica 15 8 + 7 

Výpožičky periodík pre nevidiacich 7 10  - 3 

Návštevnosť 48 65 - 17 
 

Znevýhodneným používateľom sme vychádzali v ústrety či už zabezpečovaním 

a vypožičiavaním zvukových kníh, tak aj pozývaním na všetky akcie organizované knižnicou. 

Prostredníctvom Britského centra majú k dispozícii aj načítané knihy na CD v angličtine. 

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove je vďaka všetkým zamestnancom veľmi aktívna 

a celoslovensky známa a aj v roku 2017 sme sa snažili rozvíjať svoju fantáziu, kreativitu, 

pracovitosť a humanizáciu služieb.  

3.6 ČINNOSŤ DETSKÝCH ODDELENÍ  

Na prácu s detským čitateľom sa v našej knižnici kladie veľký dôraz a pozornosť. V 

detskom veku sa formuje vzťah ku knihe a  láska k čítaniu, rozvíja sa predstavivosť a formujú 

sa základy čítania s porozumením. Pravidelnou  a systematickou spoluprácou so školami sme 

sa v detskej knižnici Slniečko a na všetkých pobočkách knižnice zamerali  na  zvyšovanie 

čitateľskej gramotnosti a podporu čítania  detí a mládeže. Okrem vlastných aktivít sme sa 

zapojili do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom.  Nocovalo sa v pobočke na sídlisku 

III (11 detí) a v pobočke knižnice na Sídlisku Sekčov (12 detí). Noc bola zameraná na rôzne 

aktivity súvisiace s rozprávkami vrátane čítania na medzigeneračnú tému: Ako sa zabaviť 

s babkou a dedkom.  Dvakrát sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity Celé Slovensko číta 

deťom, počet účastníkov 58 a  Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, počet účastníkov 

35, špeciálnym hosťom bola spisovateľka Toňa Revajová.   

Zorganizovali sme 8. ročník celoslovenskej prehliadky podujatí pre deti a mládež. 

Celoslovenská súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež sa uskutočnila v 

dňoch 25. - 26. 9. 2017 v priestoroch Detskej knižnice Slniečko. Téma prehliadky: Hrdinstvo v 

beletrii pre žiakov I. stupňa. Počet súťažných podujatí: 9, z toho 5 (25. 9. 2017 - pondelok) a  

http://www.skn.sk/
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4 (26. 9. 2017 - utorok). Počet súťažiacich: 17, počet porotcov: 3, počet mimosúťažných 

podujatí: 3 (25.9.2017 - popoludní):  

 brainstorming s marketingovou riaditeľkou Dobrého Anjela Ľudmilou Kolesárovou - 

pomoc pri propagovaní knihy Nevzdať sa určenej tínedžerom, hľadanie spôsobov, ako dostať 

tému knihy, t.j. plnohodnotný život s hendikepom medzi mladých ľudí prostredníctvom 

knižničných podujatí  

  workshop zameraný na tradičné remeslo - výrobu syrových korbáčikov (workshop 

realizovaný kvôli možnosti ukázať, že aj tradičné remeslá sa dajú preniesť do knižnice a 

tradície a remeslá sú plánovanými témami na ďalšie ročníky prehliadky) 

 špeciálny hosť - Ivona Březinová - česká spisovateľka - beseda  

Z celoslovenskej súťažnej prehliadky knižničných podujatí bol vydaný Zborník súťažných 

podujatí v elektronickej podobe.  

 Počas letných prázdnin sa v detskej knižnici Slniečko konal denný tábor „Potulky po 

Prešove“ zameraný na 770. výročie Prešova. Prázdninové pobyty prebiehali v dvoch cykloch:  

1 týždeň v mesiaci júl, 1 týždeň v auguste. Spolu bolo v knižnici 102 pobytov 

a prázdninovanie sa končilo Nocou v knižnici. 

Aktívna spolupráca so školami vyvrcholila 12. ročníkom festivalu Prešov číta rád. Školy 

aj učitelia prejavujú veľký záujem o stretnutia s autormi  a samotné  besedy, na ktorých sa 

umocňujú pocity z prečítaných kníh a vedomosti z literatúry. Novinkou bolo piknikové čítanie 

v prírode a na netradičných miestach v Prešove, čo sa ukázalo ako veľmi atraktívna a zábavná  

ponuka čítania.  

K celoročným aktivitám v práci s detským čitateľom patria zážitkové čítania, literárne 

pásma aj kolektívne návštevy Škola v knižnici.  

Na zvyšovanie kompetencií detských knihovníkov knižnica začala organizovať 

vzdelávanie detských knihovníkov nazvané Poškola tvorivosti.  

Zapojili sme sa do celoslovenského prieskumu čítania mládeže vo veku od 13 – 17 

rokov, ktorý organizovala Slovenská asociácia knižníc. 
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3.7 ZHRNUTIE KNIŽNIČNÝCH UKAZOVATEĽOV A TRENDOVÝ VÝVOJ 

KNIŽNIČNÝ FOND 
2017 2016 ROZDIEL 

212 695 214 114 - 1 419 

 

 

 

PRÍRASTKY KJ 
2017 2016 ROZDIEL 

6 000 5 620 + 380 
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REGISTROVANÍ 
ČITATELIA 

2017 2016 ROZDIEL 

11 005 11 014 - 9 

 

 
 

 

VÝPOŽIČKY 
2017 2016 ROZDIEL 

503 906 518 698 - 14 792 
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CELKOVÁ 
NÁVŠTEVNOSŤ 

2017 2016 ROZDIEL 

165 015 158 156 + 6 859 

 

 

 

                         Z TOHO PODUJATIA 

 2017 2016 Rozdiel 

POČET PODUJATÍ 810 674 + 136 

NÁVŠTEVNOSŤ NA 
PODUJATIACH 

15 950 14 710 + 1 240 
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3.8 PLNENIE  ŠTANDARDOV PRE REGIONÁLNE KNIŽNICE 

1. PARAMETER: POČET PRÍRASTKOV KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK NA OBYVATEĽA   
                              NADOBUDNUTÝCH KÚPOU ZA JEDEN KALENDÁRNY ROK 
                              ODPORÚČANÁ HODNOTA ŠTANDARDU  PRE RK: 0,13 zv./OBYVATEĽA3 

Prírastok 
kúpou 
2017 

Počet 
obyvateľov 

2017 

Prírastok kúpou  
na 1/obyv.  
skutočnosť 

za r. 
2017/štandard 

Prírastok KJ kúpa 
štandard 

prepočítaná hodnota 
podľa štandardu 

(počet obyv. x 
odpor.hodnota) 

Rozdiel 
skutočnosť 2017 

- 
štandard 

5 426 89 387 0,06 zv./0,13zv. 11 620,31 - 6 194,31 

 

2. PARAMETER: POČET TITULOV PERIODÍK4 

Počet 
titulov 

periodík 
2017 

Počet  
obyvateľov 

2017 

Štandard pre 
RK 

60 001 
– 

100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2017 
- 

štandard 

121 89 387 200 - 300 - 79 

 

3.PARAMETER: PRIEMERNÁ SUMA NA 1 KNIŽNIČNÚ JEDNOTKU V EUR  
                             ODPORÚČANÁ HODNOTA ŠTANDARDU  PRE RK:  10€/1KJ5 

Počet 
KJ 

kúpou 
2017 

Náklady na 
nákup KF 
za r. 2017 

Priemerná 
suma na 1 

KJ 
skutočnosť/

štandard 

Štandard  
prepočítaná hodnota 

podľa štandardu 
prírastku KJ  x 

odpor.hodnota) 
 

Rozdiel 
skutočnosť 

2017 
- 

štandard 

5 426 51 819,11 9,55/10 116 203,10 - 64 383,99 

 
4. PARAMETER: POČET POČÍTAČOV S PRIPOJENÍM NA INTERNET PRÍSTUPNÝCH      

                              VEREJNOSTI6 

Počet 
PC 

s pripojením na 
internet pre 

verejnosť 
2017 

Počet  
obyvateľov 

2017 

Štandard pre 
všetky typy 

knižníc 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2017 
- 

štandard 

15 89 387 12 - 20 - 5  

 

                                                           
3
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.3   

4
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.3 

5
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.4 

6
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.5  

http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
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5.PARAMETER: POČET ŠTUDIJNÝCH MIEST NA 1 KNIŽNICU7 

Počet 
študijných miest 

2017 

Počet  
obyvateľov 

2017 

Štandard pre 
všetky typy 

knižníc 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2017 
- 

štandard 

151 89 387 80 - 120 + 31 

 

6.PARAMETER: POČET PREVÁDZKOVÝCH HODÍN PRE VEREJNOSŤ TÝŽDENNE8 

Počet 
prevádzkových 

hodín pre 
verejnosť/týždeň 

2017 

Počet  
obyvateľov 

2017 

Štandard pre 
všetky typy 

knižníc 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2017 
- 

štandard 

49,5 89 387 54 - 58 - 4,5 

 

7. PARAMETER: PRIEMERNÝ POČET VÝPOŽIČIEK NA 1 ZAMESTNANCA VYKONÁVAJÚCEHO                 

                              KNIHOVNÍCKE ČINNOSTI (PREPOČÍTANÝ STAV)9 

Priemerný počet 
výpožičiek na 1 
zamestnanca 

VKČ 
2017 

Počet  
obyvateľov 
2017/ ZVKČ 
prepočítaný 

stav 

Štandard pre 
RK 

60 001 
– 

100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2017 
- 

štandard 

21 351,95 89 387/23,6 15 000 + 6 351,95 

 

8. PARAMETER: PRIEMERNÝ POČET VÝPOŽIČIEK NA 1 OBYVATEĽA10 

Priemerný počet 
výpožičiek na 1 

obyvateľa 
2017 

Počet  
obyvateľov 

2017 

Štandard pre RK 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 2017 

- 
štandard 

5,63 89 387 ZÚ: 5 Základná úroveň: + 0,63 

 VÚ: 8  Vyššia úroveň:     - 2,37 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.5 

8
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.6 

9
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.6 

10
 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.7 

http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
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9. PARAMETER: PERCENTO POUŽÍVATEĽOV Z POČTU OBYVATEĽOV11 

% používateľov 
z počtu  

obyvateľov  
2017 

Počet  
obyvateľov 

2017 

Štandard pre RK 
60 001  

–  
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 2017 

- 
štandard 

12,31% 89 387 ZÚ: 13 Základná úroveň: -  0,69%  

 VÚ: 18  Vyššia úroveň:      - 5,69% 

 

10. PARAMETER: OBRAT KNIŽNIČNÝCH FONDOV12 
                                POČET VÝPOŽIČIEK (BEZ VÝPOŽIČIEK PERIODÍK) DELIŤ POČTOM KJ 

Obrat  
knižničného 

fondu  
2017 

Počet  
obyvateľov 

2017 

Štandard pre RK 
60 001  

–  
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 2017 

- 
štandard 

1,81 89 387 ZÚ: 1,5   Základná úroveň:  + 0,31  

 VÚ: 2    Vyššia úroveň:       - 0,19  

4. BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

Získavanie nových knižných, časopiseckých, novinových  i audiovizuálnych prírastkov 

z prešovského regiónu, pravidelné sledovanie a uchovávanie periodík, drobnej tlače 

i krajanskej literatúry a poskytovanie bibliograficko-informačných i rešeršných služieb je 

primárnym predmetom činnosti Centra regionálnych dokumentov na Hlavnej 139. Popri tom 

sa tu vytvára databáza článkovej regionálnej bibliografie, konajú sa pravidelné výstavy 

autorov spätých s krajom, usporadúvajú sa odborné prednášky a kvízy zamerané nielen 

regionálne, ale synkretizujúce miestne historicko-literárne súvislosti s národnými. Centrum 

regionálnych dokumentov je zároveň reprezentačným miestom všetkých regiónov PSK.  

4.1 EXCERPČNÁ ČINNOSŤ  

Na oddelení sa počas roka 2017 spracovávali záznamy z regionálnej tlače okresov 

Prešov a Sabinov v počte 17 titulov. Sú to napr. : Ta Take Town, Prešovský večerník, Korzár, 

Prešovské noviny, Veľkošarišan, Naše Petrovany, Kameničan, Spravodajca mesta Sabinov, 

Pod Kapušianskym hradom, Pečovskonovoveský spravodajca, Na Pulze a iné miestne tlače, 

ktoré vydávajú obce, farnosti, či inštitúcie. Z týchto titulov bolo vyexcerpovaných 629 

bibliografických záznamov článkov. 

    Do fondu v r. 2017 pribudlo 103 titulov kníh. Služby oddelenia využilo 651 čitateľov, 

poskytli sme 2 628 prezenčných výpožičiek, z toho 1 546 kníh a 1 082 periodík. 

                                                           
11

 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.8 
12

 http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html s.9 

http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
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UCHOVÁVANIE PERIODÍK 

 
Z uvedených spracovávaných regionálnych periodík uchovávame a kompletne 

viažeme 5 titulov: Prešovský večerník, Korzár,  Prešovské noviny, Spravodajca mesta Sabinov, 

Veľkošarišan. Ostatné spracovávané periodiká a periodiká získané z iných okresov 

kompletizujeme a uchovávame bez väzby v obaloch. Neperiodické dokumenty a drobné 

špeciálne tlače archivujeme v obálkach a krabiciach.  

 

BUDOVANIE DATABÁZ 

 
Archivujeme klasickú lístkovú článkovú kartotéku za roky 1960-1992. Budujeme 

súbežnú článkovú regionálnu databázu v knižnično-informačnom systéme KIS 3G VIRTUA. 

 

4.2 INFORMAČNÉ SLUŽBY  

 Na základe požiadaviek vyšpecifikovaných používateľmi bolo vypracovaných 49 

printových rešerší s počtom 1 993 bibliografických záznamov, 21 okamžitých rešerší a bolo 

poskytnutých 45 konzultácií k postupu rešeršovania. Na tieto účely bola využívaná databáza 

Virtua, webový portál kis3g.sk, kartotéka, fond regionálnej literatúry a on-line katalóg. 

O informácie a rešerše mali záujem hlavne študenti vysokých škôl a študujúci popri 

zamestnaní. Objednávky boli prijímané osobne, telefonicky i elektronickou poštou. Výstupy 

boli poskytované objednávateľom v tlačenej forme, v niektorých prípadoch aj e-mailovou 

správou. 

Tematické zameranie rešerší: súdy a súdnictvo, dejiny Prešova, historické a literárne 

osobnosti, literatúra, zdravotníctvo, botanika, mykológia. 

 Z dostupných informačných zdrojov bolo na oddelení poskytnutých 477 

faktografických a bibliografických informácií. Poskytnuté boli aj prostredníctvom telefónu, 

elektronickej pošty a  Live chatu.  

Za účelom budovania archívu článkov o Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove sme  

pravidelne monitorovali regionálnu tlač s dôrazom najmä na články týkajúce sa činnosti 

a aktivít knižnice a vydávané publikácie regionálneho charakteru prezentované 

prostredníctvom  tlače.  

     Čitatelia mali možnosť vyhotovenia kópií z dokumentov knižnice prostredníctvom 

reprografických služieb. 

4.3 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

K besedám s autormi bolo zostavených 18 bibliografických letákov, slúžiacich ako 

zdroj informácií pre našich čitateľov o živote a tvorbe predstavovaných spisovateľov. 
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4.4 VZDELÁVACIE AKTIVITY 

- odborné konzultácie zamerané na rešeršovanie a vyhľadávanie dokumentov 

prostredníctvom portálu Slovenská knižnica a on-line katalógov knižníc – pre študentov 

- exkurzie pre študentov so zameraním na rešeršovanie, oboznámenie sa s fondom 

regionálnej literatúry 

- odborné prednášky pre študentov základných a stredných škôl i širokú verejnosť. V roku 

2017 sme školám ponúkli nové témy: Prešovské NAJ prezentujúcu top pamiatky, 

udalosti, osobnosti, momenty a pozoruhodnosti v dejinách mesta a Eugen Bárkány 

a prvé židovské múzeum. Naďalej bol záujem o prednášky: Po stopách Ľudovíta Štúra, 

zameranej na menej známe fakty z jeho života a jeho väzby na mesto Prešov, Čo ukrýva 

Kronika? o Pamätnej knihe mesta Prešov spísanej prvým kronikárom a zakladateľom 

knižnice B. K. Tesnoskalským, Z baníka bankárom - Americký sen Michala Bosáka, 

o osudoch chudobného chlapca, ktorý sa vypracoval na jedného z najbohatších Slovákov 

v Amerike, či reálnu i virtuálnu prechádzku Spisovatelia a Prešov  spojenú s poznávaním 

literárneho pohľadu spisovateľov na Prešov  

- kvíz Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň? s podtitulom Poznaj, Rozumej, Eviduj, 

Študuj, Overuj, Vyhraj bol pripravený pri príležitosti 770. výročia prvej písomne zmienky 

o Prešove. Kvíz bol určený pre triedne kolektívy v troch kategóriách: žiaci I. a II. stupňa, 

študenti stredných škôl a gymnázií a osobitne pre jednotlivcov z radov dospelých 

čitateľov knižnice. Kvíz okrem CRD prebiehal na všetkých pobočkách knižnice od polovice 

februára do konca novembra 2017 a zúčastnilo sa ho 66 kolektívov a 38 jednotlivcov. 

Jeho súčasťou pre kolektívy bolo aj pexeso Starý verzus Nový Prešov a interaktívna 

hra Uhádni budovu 

- Pozoruhodnosti mesta Prešov  - séria zaujímavostí z histórie mesta Prešov uverejňovaná 

na knižničnom webe raz týždenne ako podpora pre účastníkov kvízu 

- dokumentárne filmy – v  spolupráci so spoločnosťou ATARAX sme pripravili sériu 

dokumentárnych filmov OSUDY, venovanú výnimočným ľuďom z nášho blízkeho i 

vzdialenejšieho okolia. Na úvodnom stretnutí koncom roka sme predstavili košického 

maliara a grafika Ľudovíta FELDA - maliara doktora smrti  

- odborné semináre - aktívna účasť na odborných seminároch iných knižníc – Štátna 

vedecká knižnica v Prešove, Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v 

Bratislave   

- sebavzdelávanie z odborných knihovníckych a metodických materiálov 

- zúčastňovanie sa regionálnych a celoslovenských porád  a školení bibliografov 
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4.5 INÁ ČINNOSŤ V RÁMCI KNIŽNICE  

- príprava a inštalácia výstav: Obrazy infuntilizmu – výstava Juraja G. Mandela, Mesto 

Prešov v minulosti a dnes – výstava fotografií z rovnomenných kníh autora Martina 

Dudáša, Martin Luther v odraze knižnej kultúry: pamiatky cirkevnej reformácie v Prešove 

- výstava pripravená v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou pri príležitosti 500. 

výročia reformácie 

- aktívne participovanie na knižničných podujatiach konaných na oddelení CRD:  besedy so 

spisovateľmi a zaujímavými osobnosťami z kultúrneho života, prezentácie časopisov, 

vítanie kníh do života  

- spolupráca s Prešovskou univerzitou, miestnym odborom Matice Slovenskej, DIA 

klubom, Národným osvetovým centrom, mestom Prešov a VÚC na nimi organizovaných 

akciách usporiadaných v priestoroch CRD a aj mimo neho (recitácia pri pietnych aktoch, 

porotcovanie na súťažiach v umeleckom prednese poézie, prózy a povestí na školskej, 

okresnej a krajskej úrovni – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, prednášky pre 

seniorov v Šarišskom osvetovom centre, pre Mestské informačné centrum v rámci 

Objavovanie Prešova, pre VÚC počas Dňa Prešovského kraja ...)  

- spolu s evanjelickým kostolom a kolégiom sme sa stali dejiskom špeciálneho nočného 

Objavovania Prešova pod názvom Tradície vzdelanosti pripraveného s neziskovou 

organizáciou Urbanika k 500. výročiu  reformácie 

- organizácia programu a zároveň sprevádzanie účastníkov exkurzie Krajskej pobočky 

Spolku slovenských knihovníkov a knižníc v kráľovskom meste Prešov 

- zhromažďovanie podkladov, komunikácia so zástupcami stredných škôl a pomoc pri 

príprave súťaže stredoškolských časopisov Prešovského kraja 

- podieľanie sa na príprave ďalších podujatí organizovaných knižnicou 

- výpomoc na iných oddeleniach a pobočkách knižnice  

- reprografické služby 

- vyraďovanie a zakladanie knižného fondu v skladových priestoroch knižnice 

- kompletizácia regionálnych periodík a príprava do väzby 

- práca na Súbornom katalógu periodík 

- spracovanie  a vyraďovanie Seriálov 

Na výstavách a podujatiach konaných na oddelení CRD sa minulý rok zúčastnilo 3 989 

ľudí. Spolu s čitateľmi využívajúcim služby nášho oddelenia sme  v roku 2017 privítali 4 640 

osôb. 

Excerpovaná regionálna  tlač v r. 2017  

1/  Korzár – denník Prešovského kraja - denník 

2/  Prešovský večerník - denník 

3/  Spravodajca mesta Sabinov - mesačník 

4/  Veľkošarišan - mesačník 

5/  Cesta - mesačník 

6/  Spektrum (časopis farnosti Víťaz) - mesačník                            
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7/  Astronomický informátor - dvojmesačník 

8/  Pečovskonovoveský spravodajca - štvrťročne 

9/  Pod Kapušianskym hradom - štvrťročne 

10/  Spravodajca ŠRR SPZ - štvrťročne 

11/ Aktuality Lipianskej radnice - mesačník 

12/  Spravodaj: obec Ľubotice - občasník 

13/ Prešovské noviny – týždenne 

14/ Na Pulze - štvrťročne   

15/ Kameničan – štvrťročne 

16/ Ta Take Town – polročne 

17/ Naše Petrovany – štvrťročne 

5. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A TECHNICKÉ VYBAVENIE  

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove v r. 2017 zabezpečila pre  jednotlivé pobočky 

knižnice a odborné oddelenia knižnice nové, modernejšie technické a výpočtové prostriedky 

z vlastných finančných prostriedkov, a to: 

 1 ks skenovacie zariadenie A3 dokumentov – oddelenie Centra regionálnych dokumentov 

 1 ks HD-LED TV – náučné oddelenie Centrálnej požičovne, Levočská 1 

 1 ks HD-LED TV – pobočka knižnice na sídlisku Sekčov, Exnárova 5 

 1 ks HD-LED TV  - pobočka knižnice na sídlisku Šváby, Švábska 27 

 1 ks notebook Lenovo V 310 – Levočská 9 

 4 ks PC HP - pobočka knižnice na sídlisku Šváby, oddelenie CRD Hlavná 139, oddelenie 

akvizície Levočská 9, ekonomicko-technické oddelenie Levočská 1 

 3 ks multifunkčná tlačiareň -  pobočky knižnice na sídliskách Sekčov, Centrum a Centrál 

 1 ks prenosné projekčné plátno - Levočská 1 

 

6. METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ  

Knižnica P.O.H. v Prešove v roku 2017 zameriavala svoju metodickú činnosť na 

plnenie funkcie krajského a regionálneho metodického centra pre všetky typy verejných 

knižníc Prešovského samosprávneho kraja. Poskytovala metodickú pomoc a poradenské 

služby na základe konkrétnych požiadaviek verejných knižníc. Ďalej Knižnica P.O.H. v Prešove 

ako verejná regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou zhromažďovala a spracovávala 

knižničné ukazovatele činnosti knižníc za verejné knižnice regiónu Prešovského 

samosprávneho kraja. Táto funkcia jej vyplýva zo zriaďovateľskej pôsobnosti knižnice a zo 

Zákona o knižniciach č. 126/2015, §9, bod 5, písmeno e) a f). 
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6.1 REGIONÁLNA METODIKA  

Metodická činnosť KPOH na regionálnej úrovni sa v roku 2017 zameriavala na: 

- spracovanie Rozboru činnosti Knižnice P.O.H. za r. 2016 

- spracovanie štatistických ukazovateľov činnosti knižníc za r. 2016 

- usmerňovanie zriaďovateľov k novému zákonu o knižniciach č. 126/2015, platného od  

  1.7.2015 

- metodické poradenstvo pre obnovenie činnosti a poskytovanie knižnično-informačných  

  služieb stagnujúcich  obecných knižníc Prešovského a Sabinovského regiónu 

- zaškolenie nových knihovníkov knižníc do knižničného systému 

- metodické inštruktáže k základným knižničným dokumentom a pomocnej knižničnej  

  evidencii 

- poskytovanie tlačív základnej a pomocnej knižničnej evidencie pre obecné knižnice 

- metodická pomoc, konzultácie a poradenstvo pri zostavovaní projektov na získavanie  

  finančných prostriedkov z grantov na nákup nových kníh do knižnice, na technické  

  dovybavenie knižníc, na rôzne podujatia  v knižniciach 

- zavádzanie automatizácie do knižníc, využívanie KIS MaSK-u pri  spracovávaní  

  knižničného fondu a pod. 

- účasť na seminároch, školeniach a konferenciách usporiadaných inými odbornými  

  inštitúciami (MK SR, SNK, UK PU, PSK, a i.) 

- metodická pomoc a konzultácie pri nákupe nových kníh do obecných knižníc 

- metodická pomoc pri uskutočňovaní revízie knižného fondu v obecných knižniciach 

V roku 2017 bolo uskutočnených 15 metodických návštev v knižniciach Prešovského 

kraja, bolo poskytnutých viac ako 300 osobných, telefonických a e-mailových konzultácií 

a inštruktáží. Knižnica P.O.H. v Prešove darovala verejným knižniciam, školám a organizáciám 

viac ako 450 knižných jednotiek. 

Knižnica P.O.H. v Prešove ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou od roku 

2016 nemá reálne a praktické možnosti zistiť a overiť aktuálny stav verejných knižníc v jej 

metodickej pôsobnosti, nakoľko štatistické zisťovanie činnosti knižníc prostredníctvom 

Ročného výkazu KULT 10-01 za rok 2015 prevzalo Národné osvetové centrum – Odbor 

výskumu kultúry a štatistiky v Bratislave . Tento stav pretrvával aj v roku 2017.  

Paralelne porovnávacie údaje a výkony poskytuje aj Benchmarking verejných knižníc,  do 

ktorého sú zapojené aj regionálne knižnice Prešovského kraja, niektoré mestské a obecné 

knižnice PSK.  

Na základe odpovede z NOC - Odbor výskumu a štatistiky kultúry v Bratislave, 

uverejňujeme Sumárny prehľad základných knižničných ukazovateľov verejných knižníc 

regiónov Prešov a Sabinov za roky 2016/2015: 
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REGIÓN PREŠOV 

r. 2016 

Región Prešov 

 

- počet 

spravodajských 

jednotiek: 44 

- poskytujúca služby 

verejnosti: 42 

- prerušila 

poskytovanie služieb 

verejnosti 

(stagnujúca): 2 

- zrušená knižnica: 0 

Knižničný fond 
r. 2015 

Región Prešov 

 

- počet  

spravodajských 

jednotiek: 52 

- poskytujúca služby 

verejnosti: 44 

- prerušila  

poskytovanie  

služieb verejnosti 

(stagnujúca): 9 

- zrušená knižnica: 0 

Knižničný fond 
Rozdiel 

2016/2015 

167 167 169 902 - 2 735 

Prírastky KJ Prírastky KJ 
+ 411 

4 279 3 868 

Úbytky KJ Úbytky KJ 
- 5 562 

632 6 194 

Výpožičky KJ Výpožičky KJ 
- 2 380 

64  542 66 922 

Používatelia Používatelia 
- 194 

2 835 3 029 

do 15 rokov do 15 rokov 
- 44 

1 770 1 814 

Podujatia Podujatia 
+ 48 

295 247 

 

REGIÓN SABINOV 

r. 2016 

Región Sabinov 

 

- počet 

spravodajských 

jednotiek: 19 

- poskytujúca služby 

verejnosti: 18 

- prerušila 

poskytovanie 

služieb verejnosti 

(stagnujúca): 1 

- zrušená knižnica: 0 

Knižničný fond 
r. 2015 

Región Sabinov 

 

- počet  

spravodajských 

jednotiek: 25 

- poskytujúca služby 

verejnosti: 18 

- prerušila  

poskytovanie  

služieb verejnosti 

(stagnujúca): 5 

- zrušená knižnica: 2 

Knižničný fond 
Rozdiel 

2016/2015 

113 189 113 831 - 642 

Prírastky KJ Prírastky KJ 
+ 275 

2 264 1 989 

Úbytky KJ Úbytky KJ 
+ 564 

1 314 750 

Výpožičky KJ Výpožičky KJ 
- 2 693 

85 595 88 288 

Používatelia Používatelia 
- 166 

2 970 3 136 

do 15 rokov do 15 rokov 
- 114 

1 410 1 524 

Podujatia Podujatia 
+ 20 

292 272 

Zo sumárnych hodnôt je zrejmé, že verejných knižníc z roka na rok ubúda, vo 

fungujúcich knižniciach ubúda registrovaných dospelých čitateľov a detských čitateľov do 15 

rokov. Potešujúci ukazovateľ je nákup knižničných jednotiek, kde majú svoj pozitívny vplyv aj 

finančné dotácie na nákup nových kníh prostredníctvom projektov FPU, MK SR a iných 

dotačných výziev. Medziročne sa zvýšil počet uskutočnených podujatí v knižniciach pre 

verejnosť. 
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6.2 KRAJSKÁ METODIKA  

 Regionálna Knižnica P.O.H. v Prešove s krajskou pôsobnosťou koordinuje a metodicky 

usmerňuje 6 regionálnych knižníc Prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Poprad, Svidník, 

Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou. 

Charakteristika krajskej metodiky a výber z činností:  

- spracovanie knižničných ukazovateľov činnosti verejných knižníc Prešovského kraja na  

  základe Rozborov činností verejných regionálnych knižníc za rok 2016 a prostredníctvom  

  Duálneho výkazu - Prehľad činnosti a výkonov knižnice za rok 2016   

- spracovanie získaných údajov do základných a prepočítacích tabuliek v programe Excel,  

  grafická úprava, tlač Vyhodnotenia činnosti a výkonov regionálnych knižníc PSK za rok   

  2016, spracovanie príloh k ročenke 

- rozbor činnosti verejných regionálnych knižníc PSK a medziročné porovnávanie knižničných  

  ukazovateľov za účasti pozvaných hostí z MK SR, pracovníkov odboru kultúry PSK, zástupcov  

  a štatutárov verejných regionálnych knižníc Prešovského kraja 

- analýza určených štandardov pre verejné knižnice na zabezpečenie podmienok kvalitného  

  poskytovania knižnično-informačných služieb, slobodný prístup k informáciám  

  a informačným zdrojom na základe Metodického pokynu MK SR č. MK-1669/2010-107472  

  z 1. júna 2010, ktorý plní funkciu argumentačného materiálu pri špecifikácii relevantných  

  finančných a materiálových potrieb pri realizácii knižnično-informačných služieb 

- účasť 6 regionálnych, 6 mestských a 2 obecných knižníc Prešovského kraja v projekte SNK v  

  Martine Benchmarking  verejných knižníc za rok 2016: metóda vzájomného porovnávania  

  výkonov a činnosti knižníc, zisťovanie najlepších výsledkov a ich uplatnenie vo vlastnej  

  činnosti knižnice 

- vytvorenie Vyhodnotených podkladov plnenia štandardov knižničných ukazovateľov pre  

  SNK za RK PSK 

- spolupráca so SAK a FPU pri realizácii výskumu čítania detí a mládeže vo veku 13 – 17 rokov  

  v Slovenskej republike, región Prešov a Sabinov 

- príprava, koordinácia, realizácia a záverečné výstupy výskumu regionálnych knižníc  

  Prešovského samosprávneho kraja  

- realizácia porád a pracovných stretnutí metodikov pri riešení aktuálnych problémov  

  metodickej činnosti a činnosti knižníc ako zamestnanosť v  knižniciach, financovanie  

  knižníc, nákup kníh, podujatia, projekty a pod. 

- propagácia knižníc 

Okrem pracovných stretnutí regionálnych metodikov prebiehala komunikácia, 

konzultácie a metodické poradenstvo formou telefonátov a e-mailovej pošty. Cieľom 

pracovných stretnutí bola realizácia metodických návštev v knižniciach, obnovenie činnosti 

stagnujúcich knižníc a zamerali sme sa na dlhodobé problémy metodickej činnosti, ako sú 

štatistické knižničné ukazovatele, profesionálne a neprofesionálne knižnice, nové formy 

zamestnanosti v knižniciach, financovanie prevádzky knižníc, propagácia obecných knižníc a i. 
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V rámci metodiky je knižniciam k dispozícii internetový portál www.obecnakniznica.sk ako 

internetové metodické centrum a slúži ako pomôcka obecným knihovníkom. 

Na základe odpovede z NOC - Odbor výskumu a štatistiky kultúry v Bratislave, 

uverejňujeme Sumárny prehľad základných knižničných ukazovateľov verejných regionálnych 

knižníc Prešovského samosprávneho kraja za roky 2016/2015: 

REGIONÁLNE KNIŽNICE PREŠOVSKÉHO KRAJA 

 

RK Bardejov 

RK Humenné 

RK Poprad 

RKK Prešov 

RK Stará Ľubovňa 

RK Svidník 

RK Vranov nad 

Topľou 

2016 2015 Rozdiel 

Knižničný fond 

769 178 783 738 - 14 560 

Prírastky KJ 

24 192 17 909  + 6 283 

Úbytky KJ 

38 752 11 727  + 27 025 

Výpožičky KJ 

1 420 533 1 322 696 + 97 837 

Používatelia 

39 767 40 161 - 394 

do 15 rokov 

14 139 13 896 + 243 

Podujatia 

3 075 2 984 + 91 

6.3 VNÚTROKNIŽNIČNÁ  METODIKA  

Oddelenie metodiky koordinovalo činnosť a aktivity aj v rámci knižnice. Podieľalo sa 

na spracovaní plánu práce a hodnotiacich správ činnosti Knižnice P.O.H. za uplynulý 

kalendárny rok 2016. Zhromažďovalo štatistiku jednotlivých oddelení knižnice pre štatistický 

výkaz o činnosti knižnice formou elektronického Ročného výkazu KULT 10-01. Vypracovalo 

analýzu a porovnávanie štatistických ukazovateľov činnosti.  

Metodička vedie a koordinuje činnosť Klubu bylinkárov, podieľa sa na spolupráci so 

Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M.Hrebendu v Levoči, ďalej spolupracuje a komunikuje 

aj so Základnou organizáciou č. 30 ÚNSS v Prešove a s vedúcou Krajského strediska ÚNSS 

v Prešove, ktoré majú sídlo na Kollárovej ulici v Prešove, pri príprave a realizácii aktivít, 

projektov pre túto znevýhodnenú skupinu našich čitateľov a návštevníkov knižnice. 

Činnosť oddelenia: 

 príprava prezentácií na odborné, pracovné stretnutia a semináre 

 príprava vzdelávacích programov 

 príprava a realizácia vzdelávacieho cyklu pre pracovníkov obecných knižníc regiónov 

Prešov a Sabinov bez knihovníckeho vzdelania; kurz bude ukončený „Certifikátom 

obecného knihovníka“ 

http://www.obecnakniznica.sk/
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 prezentácia a propagácia Knižnice P.O.H. v Prešove na Dni PSK 

 aktualizácia zoznamu dochádzajúcich titulov periodík a exemplárov podľa miesta 

uloženia v knižnici 

 príprava a spracovanie projektov; vecné vyhodnotenie projektov 

 príprava a realizácia burzy kníh v priestoroch detskej knižnice Slniečko, Hlavná 16; 

bezplatná ponuka kníh pre obecné knižnice, školy a organizácie 

 koordinácia dobrovoľníkov 

 spolupráca pri sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým – besedy, zasadnutia 

výboru ZO ÚNSS, celoročné vyhodnotenie činnosti ZO, projekt Biela pastelka 

 úprava, čistenie a dovybavenie vnútorných priestorov átria Bosákovho domu pre 

vytvorenie Zelenej čitárne knižnice v letných mesiacoch 

 výsadba okrasných a liečivých rastlín v spolupráci s Katedrou ekológie FHaPV PU; 

príprava a realizácia aktivít v Zelenej čitárni – Výmenná burza semien, priesad; knižný 

festival Prešov číta rád – Literárny večer 

 tvorba programu + harmonogram na podujatia 

 mailová komunikácia a pozvánky na podujatia 

 ponuka voľnočasových  aktivít pre pracovníkov – Knihovnícke fitko v knižnici 

 koordinácia Klubu pestovateľov a milovníkov liečivých rastlín pri knižnici; príprava 

a organizácia zberu medvedieho cesnaku  

 výroba bylinkových sáčkov s popisom použitia konkrétnej bylinky na propagačné 

účely 

 vyraďovanie knižničných jednotiek v sklade počas letných mesiacov 

 výpomoc pri poskytovaní knižnično-informačných službách podľa požiadaviek 

knižnice 

 spolupráca a komunikácia s Knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 

 spolupráca s Krajským strediskom v Prešove Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 

 

 

 

 

7. MARKETING A PROPAGÁCIA KNIŽNICE  

 Webová stránka a sociálne siete verejnej knižnice sú veľmi dôležitou a nevyhnutnou 

súčasťou knižnično-informačných služieb. Neslúžia iba na oboznamovanie používateľov 

s aktivitami a aktuálnymi informáciami o knižnici, ale aj na interaktívne a on-line využívanie 

služieb knižnice ako sú: predlžovanie výpožičiek, rezervácia kníh, tvorba rešerší  a aktívna 

spolupráca používateľov s knižnicou.  
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PREHĽAD NÁVŠTEV WEBOVEJ STRÁNKY  
www.kniznica-poh.sk 

vyhodnotenie podľa GOOGLE analytic 

 2017 2016 Rozdiel 

Počet používateľov webového sídla 12 889 19 561 - 6 672 

Počet zobrazení 89 492 98 017 - 8 525 

% vracajúci  návštevníci 65,3% 55,90% + 9,4% 

% noví návštevníci 34,7% 44,10% - 9,4% 

 

Pokles návštevníkov webovej stránky je spôsobený nárastom dosahu webových 

príspevkov prostredníctvom sociálnych sietí. Zobrazenia článkov prostredníctvo mobilných 

aplikácií na sociálnych sieťach už nenúti používateľov vyhľadávať webové stránky knižnice, 

keďže potrebné informácie získajú inak. 

POČET VSTUPOV DO ON-LINE KATALÓGU WEBOVÉHO SÍDLA KNIŽNICE 
PODĽA CHAMOKIS3G 

Počet vstupov do elektronického 
katalógu knižnice  

2017 2016 Rozdiel 

11 867 9 430 + 2 437 

Medziročný nárast vstupov do on-line katalógu odzrkadľuje výsledok Informačnej 
výchovy pre všetky typy škôl a edukácie dospelých, ktoré knižnica organizuje vo vlastných 
priestoroch aj v priestoroch škôl, zariadení a pod. 

 
http://10.20.1.84/awstats/awstats.pl?month=all&year=2017&output=main&config=skin-snk-    
pokpoh.chamo.kis3g.sk&framename=index  

http://www.kniznica-poh.sk/
http://10.20.1.84/awstats/awstats.pl?month=all&year=2017&output=main&config=skin-snk-%20%20%20pokpoh.chamo.kis3g.sk&framename=index
http://10.20.1.84/awstats/awstats.pl?month=all&year=2017&output=main&config=skin-snk-%20%20%20pokpoh.chamo.kis3g.sk&framename=index
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PREHĽAD NÁVŠTEV KNIŽNIČNEJ STRÁNKY NA FACEBOOKU 

 2017 2016 Rozdiel 

Počet „Páči sa mi“ 1 238 1 111 + 127 

Priemerný dosah 1 FB  príspevku  424 187 + 237 

Celkový dosah FB príspevkov 129 371 17 169 + 112 202 

Zobrazenie Účtu Google Brandt 62 651 39 000 + 23 651 

Publikované články na webe 119 --- + 119 

Publikované posty na FB 263 --- + 263 

 

     PREHĽAD ZOBRAZENIA ÚČTOV GOOGLE BRANDT PODĽA VÝPOŽIČNÝCH MIEST 

 2017 2016 Rozdiel 

Centrálna požičovňa 36 297 39 000      - 2 703 

Centrum 
regionálnych 
dokumentov 

3 219 
Bez účtu 

Brandt 
+ 3 219 

Pobočka Sídlisko 2 2 598 
Bez účtu 

Brandt 
+ 2 598 

Pobočka Sídlisko 3 2 441 
Bez účtu 

Brandt 
+ 2 441 

Pobočka Sídlisko 
Sekčov 

2 616 
Bez účtu 

Brandt 
+2 616 

Pobočka Sídlisko 
Šváby 

13 997 
Neautorizova

ný - 
nesledovaný 

nezistený 

Detská knižnica 
Slniečko 

1 483 
Bez účtu 

Brandt 
+1 483 

 

Ďalšou z úloh, ktorej sme v tomto roku venovali zvýšenú pozornosť, bola propagácia 

knižnice a jej podujatí. Väčšinu podujatí pre verejnosť sme sa snažili spropagovať na webovej 

stránke našej knižnice, na sociálnych sieťach, mailovou komunikáciou, telefonickými, 

osobnými pozvánkami a plagátmi na výpožičných miestach knižnice. Pravidelne sme posielali 

aj tlačové správy a oznamy o pripravovaných podujatiach do médií a na webové sídlo 

zriaďovateľa - Prešovského samosprávneho kraja. Spracované boli aj informačné materiály 

o knižnici. 

V rámci zvýšenej pozornosti propagácii sme všetkým výpožičným miestam na rôznych 

adresách zriadili Google Brandt účty, ktoré pomáhajú užívateľom prostredníctvom Google 

vyhľadávača rýchlejšie nájsť našu knižnicu, kontaktné informácie, informácie o otváracích 

hodinách, trasu do knižnice na google mape a používateľom mobilných zariadení možnosť 
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telefonovania jedným dotykom. Google Brandt účty zároveň zabezpečujú zobrazovanie 

našich výpožičných miest na google mapách aj pri veľmi všeobecnom hľadaní knižnice. 

Novinkou Brandt účtov, ktorú využívame, je zobrazovanie aktuálnych príspevkov priamo pri 

zadaní slovného spojenia „knižnica Prešov“ do Google.  

PROPAGÁCIA V MÉDIÁCH 
 Pravidelne sme aktualizovali oficiálnu webovú stránku knižnice www.kniznica-poh.sk. Tiež 

bola pravidelne doplňovaná jej alternatíva na sociálnej sieti Facebook Google +.  Stránka 

www.obecnakniznica.sk je zálohovaná. Pravidelne posielame oznamy a tlačové správy 

o pripravovaných podujatiach do médií, ktoré máme uložené v našej emailovej databáze 

a na odbor kultúry PSK, ktorý tieto podujatia propaguje na svojej webovej stránke. 

GRAFICKY SPRACOVANÉ MATERIÁLY 
 OKRESNÉ KOLO ŠALIANSKEHO MAŤKA – DIPLOMY 

 ANGLICKÁ OLYMPIÁDA 

 TVORIVÉ DIELNE 

 KLUB BYLINKÁROV 

 ĎAKOVNÝ LIST ŠKOLÁM 

 NOC  S ANDERSENOM  

 DARČEKOVÝ POUKAZ 

 MIKULÁŠSKA BURZA 

 PLAGÁTY NA BESEDY (HLADEKOVÁ, HERMAN) 

 PREŠOV ČÍTA RÁD 

 PRÁZDNINY V KNIŽNICI 

 ENERGETICKÝ DEŇ 

 ROZRÁVKY UŽ ČÍTAM SÁM 

 VIANOČNÉ POZDRAVY 

 CVIČENIE V KNIŽNICI 

 KNIHA ROKA 

 KULTÚRNE POUKAZY 

 MEDIATÉKA 

 SPADLI SME Z JAHODY... 

 OTVORENIE POBOČKA SEKČOV 

 POZVÁNKA MS 

 UNIVERZÁLNY PLAGÁT 

 VIANOČNÉ POSEDENIE 

 PRI KNIHE S... 

 

 

 

 

 

http://www.kniznica-poh.sk/
http://www.obecnakniznica.sk/
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8. PRACOVNÍCI   

Prepočítaný stav zamestnancov za obdobie 01. 01. – 31. 12. 2017: 26,6, z toho 

zamestnanci vykonávajúci knižničné činnosti: 23,6. Stav k 31. 12. 2017: 27 zamestnancov. 

V rámci národných projektov na vytváranie pracovných miest pre dlhodobo 

nezamestnaných sme v spolupráci s Úradom práce zamestnávali v roku 2017 troch 

uchádzačov o zamestnanie. Dobrovoľnícku činnosť na základe zmlúv s Úradom práce 

vykonávalo v knižnici 6 osôb. 

9. PRIESTOROVÉ PODMIENKY   

Knižnica P.O.Hviezdoslava má v správe nasledujúce nehnuteľnosti: 

1. Prešov, Levočská 1 – 20 % budovy Bosákovej banky – sídli tu Centrálna požičovňa 

2. Prešov, Hlavná 16  -  detská knižnica Slniečko 

3. Prešov, Levočská 9 – 6. a ½ 5. poschodia – od novembra 2013 je budova nevyužívaná a  

    odpojená od zdroja tepla; je prebytočným majetkom 

4. Prešov, Bjornsonova – garáž 

5. Prešov, Jesenná – sklad kníh 

6. Prešov, Slovenská 18 – budova nie je využívaná, pre Knižnicu je prebytočným majetkom 

Prenajaté priestory: 
Od Úradu PSK:  

- Prešov, Hlavná 139 – Centrum regionálnych dokumentov, Britské centrum, Čitáreň 

Od OTP Buildings: 

- Prešov, Levočská 1  – riaditeľstvo a odborné oddelenia  

Od PKO Prešov:  

- Sídlisko III – Prostejovská 35 - pobočka knižnice 

- Sídlisko Sekčov - Exnárova - pobočka knižnice 

Od f. Prešov Real: 

- Sídlisko II - Čsl. armády 29 – pobočka knižnice 

Od Mesta Prešov:  

- Prešov, Švábska – pobočka knižnice 
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10. HOSPODÁRENIE A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE   

 

10.1 ROZPOČET  

 

Rozpočet bežných výdavkov od PSK: 

PSK schválil pre našu organizáciu na rok 2017 rozpočet vo výške 385 457,- €. 

Úpravy:  

06.07.2017 + 4 000,- € na nákup knižničného fondu 

18.09.2017 + 28 000,- € na nákup knižničného fondu 

21.09.2017 + 1 909,- € na zvýšenie platov – o 2% na základe Memoranda s odbormi 

29.09.2017 + 20 243 € na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov a úhradu záväzkov 

Celková výška rozpočtu po úpravách: 439 609,- € 

Rozpočet kapitálových výdavkov: 0 € 

Rozpočet vlastných príjmov:  35 600,- €, z toho: 

- príjmy z prenájmu budov  12 600,- €  

- príjmy za knižničné činnosti  23 000,- € 

 

 

10.2 PLNENIE PRÍJMOV  

 

Celkové príjmy za rok 2017: 526 357,21€ 

Príjmy od PSK: bežné transfery 439 609,-  € 

Vlastné príjmy: 36 608,40 €, z toho: 

- príjmy z prenájmu budov  12 432,19 €   

- príjmy za poskytovanie knižnično-informačných služieb (zápisné, upomienky, 

kopírovanie, rešerše) 24 176,21 € 

Iné príjmy za rok 2017 spolu: 50 139,81 €, z toho: 

- dotácie z Fondu na podporu umenia spolu 23 800,- €: 

2 300,- € na Súťažnú prehliadku knižničných podujatí 

4 500,- € na festival Prešov číta rád 

7 000,- € na knižničné regály 

10 000,- € na nákup kníh 

- dotácia z Ministerstva kultúry SR za kultúrne poukazy 1 310,- € 

- príspevok od Mesta Prešov spolu 3 336,- €,  

z toho: 1 900,- € na nákup kníh a 1 436,- € na festival Prešov číta rád 

- z Úradu práce 21 493,81 €: refundácie miezd a prevádzkových nákladov 

- príspevok od Spolku slovenských knihovníkov 200,- € na organizáciu podujatia 
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10.3 ČERPANIE VÝDAVKOV  

Bežné výdavky 
610 – Výdavky na mzdy 

Čerpanie spolu: 255 902,82 € 

- z toho osobné príplatky 22 299,11 €, príplatok za riadenie 1 479,92 € 

Prepočítaný stav 26,6 zamestnancov, priemerná mzda 760,62 €. 

620 - Poistné 

Výdavky spolu: 86 605,84 €  

 -  zdravotné poisťovne  21 939,- € 

-   Sociálna poisťovňa 61 403,51 € 

-   doplnkové dôchodkové poistenie 3 263,33 €  (2 % funkčného platu zamestnancov) 

630 – Výdavky na tovary a služby 

Výdavky 178 563,48  €, z toho: 

631 – Cestovné 

Výdavky spolu 1 864,01 €, z toho: 

- 1 229,36 € - 25 tuzemských pracovných ciest na pracovné porady, semináre 

a konferencie, knižný veľtrh Bibliotéka 

- 272,65 € – cestovné účastníkov festivalu 

- 362,- € - cestovné účastníkov súťažnej prehliadky hradené z FPU 

632 – Energie, telekomunikačné služby 

Výdavky spolu 35 364,82 €, z toho: 

-     plyn, elektrina, vykurovanie 28 421,29 €  

- voda, stočné 2 205,- € 

- poštovné, telefóny, internet 4 738,53 € 

633 – Materiál 

Výdavky spolu  78 066,42 € 

Druh výdavkov: 

- informačné zdroje  51 819,11 € - knihy, časopisy  

(z toho z príspevku PSK 37 274,76 €, z vlastných príjmov 2 644,35 €, z dotácie FPU 10 000,- €, 

z príspevku od Mesta Prešov 1 900,- €) 

- nákup výpočtovej techniky a prístrojov - 4 počítače, 2 notebooky, tlačiarne, skenery, 3 ks 

LED  TV, monitory, náhradné diely 4 546,75 € 

- nábytok a vybavenie do zmodernizovanej pobočky Sekčov 11 031,19 € (z toho 7 000,- € 

z Fondu na podporu umenia) 

-  ostatný materiál 10 269,61 € (tonery, papier, čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske 

potreby, fólia na obaľovanie kníh, obaly na preukazy, farby na hygienickú maľbu priestorov, 

materiál na tvorivé dielne ...) 

- reprezentačné výdavky 399,76 €  (občerstvenie na akcie, na festival) 

634 – Dopravné 

Celkové výdavky – 1 503,33 € z toho: 

- pohonné hmoty 571,72 € 
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- havarijné poistenie 754,23 € 

- opravy, servisné prehliadky, diaľničná známka 177,38 € 

Knižnica vlastní 2 osobné motorové vozidlá: 

Škoda Fabia a Volkswagen Touran – sú využívané na rozvoz kníh, donášku kníh zo skladu, na 

metodické návštevy knižníc, služobné cesty. 

635 – Opravy a údržba spolu 2 854,93 € 

- 430,07 € - oprava klimatizácie a vodovodného potrubia 

- 2 424,86 € - repasácia okien, dverí a výkladov v historických budovách  

636 – Nájomné 

- 18 350,- € za prenájom priestorov od OTP v Bosákovej banke  

- 300,- € za nájom sály v divadle na slávnostný večer v rámci festivalu Prešov číta rád 

- 1,03 € prenájom priestorov od Mesta Prešov – symbolické nájomné za umiestnenie 

biblioboxu a za pobočku Sídlisko 2 - Centrál 

637 – Služby spolu  40 258,94 €, z toho: 

- správcovstvo budovy Bosákovej banky 2 400,- € (správcovi OTP banka) 

- daň z nehnuteľností platená Mestu Prešov 3 877,83 € 

- aktualizácia účtovného programu SPIN 2 539,95 €  

- stravovanie 11 746,16 € ( 55 % hodnoty stravných lístkov) 

- poistenie majetku 539,15 € (poistenie proti živelným pohromám a proti krádeži) 

- tvorba sociálneho fondu  2 797,61 € (1,35 % vymeriavacieho základu) 

- odvoz odpadu 318,50 € 

- právne služby 480,- € - vymáhanie nevrátených kníh 

- honoráre lektorom, účastníkom besied na festivale a súťažiacim na Súťažnej prehliadke 

podujatí 4 960,- € 

- ubytovanie účastníkov festivalu a súťažnej prehliadky, tlač propagačných materiálov na 

festival 3 491,- € 

- iné 7 108,74 € (aktualizácie knižničného programu Virtua a mzdového programu Magma, 

požiarny servis, technik BTS, revízie, koncesionárske poplatky ...) 

642 – Transfery 

- 170,- € členské príspevky Spolku slov. knihovníkov a Slovenskej asociácii knižníc 

- 1 300,- € odchodné pracovníčky do starobného dôchodku (vo výške 2 funkčných platov) 

 

10.4 POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY 

Knižnica neeviduje k 31. 12. 2017 žiadne pohľadávky, ani záväzky po lehote 

splatnosti. 

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Hospodárenie k 31. 12. 2017 sme ukončili so ziskom 79,32 €.  Všetky výdavky boli 

vynakladané s maximálnou hospodárnosťou a efektívnosťou.  
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PRÍLOHA Č. 1 – POBOČKA SEKČOV 

Pobočka Knižnice P.O.H. v Prešove, sídlisko Sekčov, Exnárova 5 

Oddelenie pre dospelých, PRED REKONŠTRUKCIOU                                                    

       foto č. 1  

 
PO REKONŠTRUKCII 

       foto č. 1 
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Obslužný priestor, PRED REKONŠTRUKCIOU  
foto  č. 1 

 
 

PO REKONŠTRUKCII 
foto č. 1 
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Detské oddelenie, PRED REKONŠTRUKCIOU  

foto č. 1 

 
 

 
PO REKONŠTRUKCII  

foto č. 1 
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PRÍLOHA Č. 2 – PIKNIKOVÉ ČÍTANIE 

Piknikové čítanie v rámci festivalu Prešov číta rád (27. - 29.9. 2017) 

 
Ekopark Holá hora 

 
 
 
ZŠ Mirka Nešpora 2, Kopec nad školou 
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PRÍLOHA Č. 3 – ÁTRIUM BOSÁKOVHO DOMU 

Átrium – vnútorný priestor Bosákovho domu, Levočská 1, prízemie, PRED ÚPRAVOU 
         

 
 

 
PO ÚPRAVE  
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PRÍLOHA Č. 4 – LITERÁRNA TALKSHOW 2017 

     foto č. 1 

 
 
 
 

foto č. 2 
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