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1. ÚVOD 

V roku 2018 sme vďaka finančným prostriedkom získaným z grantov zrealizovali 

viaceré úspešné projekty. Zaznamenali sme historicky najvyšší prírastok nových kníh v počte 
7 430 zväzkov. Takáto bohatá knižná nádielka pre čitateľov bola vďaka podpore  na nákup 
knižného fondu z Fondu na podporu umenia a účelových finančných  prostriedkov od 
zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja. Veľmi úspešným projektom bol Festival na 
podporu a propagáciu literatúry Prešov číta rád - 13. ročník, kde čitatelia a verejnosť mali 
možnosť priamo sa stretnúť s autormi a tvorcami literatúry pre deti aj dospelých.  Festivalu 

sa zúčastnilo 2013 návštevníkov na 57 podujatiach. Veľký záujem o besedy bol zo strany ZŠ 
a SŠ, ktoré sa aj aktívne zapojili do piknikového čítania, ktoré sme  tentoraz rozšírili na celý 
svet, takže sa doň zapojili napríklad aj deti z Bostonu v USA. 

 Zorganizovali sme Medzinárodnú prehliadku knižničných podujatí pre deti, ktorá sa konala 
v Podtatranskej knižnici v Poprade, na ktorej sa zúčastnili výhercovia posledných 5 ročníkov 
súťaže a detskí knihovníci z celého Slovenska a Čiech. V júni 2018 sme zorganizovali 

dvojdňový rozprávačský workshop pre detských knihovníkov Umenie rozprávať príbehy. 
Zorganizovali a vyhodnotili sme prvý ročník súťaže Kniha roka 2017 PSK .  Zapájali sme sa aj 
do celoslovenských aktivít na podporu čítania, ako Celé Slovensko číta deťom, Noc 
s Andersenom, Čitateľský maratón a pod.   

  Počas letných prázdnin sa v detskej knižnici Slniečko konal denný tábor. Prázdninové 
pobyty prebiehali v dvoch cykloch:  16. - 20. júla 2018 (prvý turnus) - zúčastnilo sa ho 29 detí, 

druhý turnus - 13. - 17. augusta 2018 - zúčastnilo sa ho 40 detí. 
V roku 2018 sme v detskej knižnici Slniečko spustili veľmi milý projekt pre detičky 

a mamičky na materskej dovolenke pod názvom Štvornožky ku knihám. Ďalej sme rozbehli 
projekt Pri knihe s.... zameraný na propagáciu regionálnych autorov a osobností. 

Po 30 rokoch sme komplexne  zmodernizovali najväčšiu pobočku knižnice na Sídlisku 3. 
Vymenili sa knižné regály, svetlá, stolíky, vymaľovali a vyčistili sa priestory. Pobočka dostala 

nový šat za viac ako 20 000 €, čo ocenili čitatelia a návštevníci. V súlade so zákonom 

o knižniciach č. 126/2015 Z.z., §14 sa vykonala čiastková revízia knižného fondu na pobočke 
Sídlisko Sekčov. Zaznamenali sme zvýšený počet absenčných výpožičiek a nárast počtu  
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 

 doplňovanie knižničných fondov podľa potrieb a požiadaviek čitateľov 

 skvalitňovanie a propagácia knižnično-informačných služieb    
 organizovanie komunitných, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí 

 podpora záujmu o regionálnych tvorcov   

 motivácia a 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 a estetizácia priestorov pre používateľov knižnice 

 

 

 

1.2 ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KNIŽNICE 

Činnosť Knižnice P.O.H. v Prešove bola v roku 2018 zameraná na uspokojovanie 

čitateľských potrieb a čitateľských záujmov všetkých kategórií používateľov. Dlhodobo 

a cielene sa knižnica zameriava na motiváciu k čítaniu deti a mládeže a ústretovosť 
znevýhodneným používateľom knižnice.  Knižničné fondy sme doplňovali viacerými 

žiadanými exemplármi z  knižných titulov ponúkanými na knižnom trhu. Poskytovanie 

knižnično informačných služieb si vyžadovalo  cielenú individuálnu a kolektívnu prácu 

s používateľmi zameranú na organizáciu vzdelávacích, komunitných a kultúrno-

spoločenských podujatí. Pokračovali sme v modernizácii priestorov a elektronizácii služieb. 
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 2018 sme knižničný fond doplnili o 7 430 knižničných jednotiek (ďalej kn. j.). 

Z toho  kúpou  bolo  získaných  6 466  kn. j., pričom z vlastných zdrojov sme nakúpili 5 673 

kn. j., z  grantov 793 kn. j., darom 924  kn. j. a náhradou 40 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  
0,07 zv. na obyvateľa.           

Celkovo sme v priebehu roka 2018 vyradili 17 450 kn. j., z toho klasicky sme vyradili  

9 000 kn. j. a prostredníctvom knižničného softvéru Virtua 8 450 kn. j.  v celkovej hodnote 

22.326,70 €.                                                                        
 Knižnica k 31. 12. 2018 eviduje celkový fond knižničných jednotiek v počte 202 675. 

 Počet obyvateľov mesta Prešov za rok 2018 je 89 2802. Na  jedného obyvateľa tak 
pripadá 2,27 zv. a na jedného používateľa 17,85 zv. 

 Na nákup informačných zdrojov bolo vynaložených 62 098,10 €. Na jedného čitateľa 

to činí 5,47€ a na 1 obyvateľa 0,70€.  
Celkový ročný prírastok za rok 2018 bol v porovnaní s rokom 2017 vyšší o 1 430 kn. j., 

avšak celkový stav knižničného fondu je v porovnaní s rokom 2017 nižší o 10 020 kn. j. 

z dôvodu hromadného vyraďovania zastaralej a poškodenej literatúry v skladoch a vyradenia 

nenájdenej a zastaralej literatúry na sídlisku Sekčov, kde sa v letných mesiacoch vykonala 

revízia fondu. 

       V roku 2018 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 1 430 kn. j. viac ako v minulom roku, čo bolo možné 
vďaka štedrej finančnej dotácii z Prešovského samosprávneho kraja a tiež vďaka grantovému 
programu Fondu na podporu umenia. Pokračujeme vo výbornej spolupráci s dodávateľmi, 
ktorí nám poskytujú výhodný rabat (najviac s  vydavateľstvom Ikar, Slovart 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.    
      Rozvinula sa dobrá spolupráca s jednotlivými fakultami v našom meste, ktoré nám 

poskytujú veľa odbornej študijnej literatúry. 
 

                                                           
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 22. 1. 2019, o 11,25 hod.  

http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
http://datacube.statistics.sk/
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2.2 SPRACOVANIE A EVIDENCIA KNIŽNIČNÉHO FONDU 

V priebehu roka 2018 sme spracovali 7 430 kn.j.. Z toho pre Centrálnu požičovňu 

1 812 kn. j., pre detské odd. Slniečko 899  kn. j., pre pobočku Sídlisko 2 - 770 kn. j., Sídlisko 3 - 1 249 

kn. j., Sekčov - 1 237 kn. j., Šváby - 818 kn. j., Študovňu náučnej literatúry - 3 kn. j., pre Britské 

centrum – 500  kn. j.,  141 kn. j. pre Centrum regionálnych dokumentov a 1 kn. j. pre odd. Čitárne. 
SPRACOVANIE A EVIDENCIA PRÍRASTKOV ZA r. 2018 

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 400 1 241 6 165 1 812 

Prešov-(230- 2POKPOH) Sídlisko 2 127 562 1 80 770 

Prešov-(230- 3POKPOH) Sídlisko 3 83 992 4 170 1 249 

Prešov-(230- 4POKPOH) Sekčov 63 1 027 4 143 1 237 

Prešov-(230- 5POKPOH) Šváby 44 706 7 61 818 

Prešov-(230- 6POKPOH) Slniečko 14 779 13 93 899 

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

Prešov-(230- 9POKPOH) Región 116 24 0 1 141 

Prešov-(230- 10POKPOH) Brit. cen. 76 340 5 79 500 

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

Celkový súčet 924 5 673 40 793 7 430 

SKLADBA KNIŽNIČNÉHO PRÍRASTKU ZA r. 2018 

DRUH LITERATÚRY kn.j. 
% z 

prírastku 

odborná  literatúra 1 543 20,76 

beletria 2 859 38,49 

detská literatúra spolu 3 028 40,75 

- z toho: beletria pre deti 2 603 35,03 

            náučná lit. pre deti 425 5,72 

SPRACOVANIE A EVIDENCIA PRÍRASTKOV ZA r. 2018 PODĽA TRIEDY EXEMPLÁRA  

Trieda exemplára Súčet 
Prezenčne (knihy) 183 

Vypožičateľné (náučná dospelí) 1 338 

Beletria 2 859 

Beletria (Braillo) 0 

Vypožičateľné (Braillo) 0 

Detská beletria (Braillo) 0 

Detská beletria 2 603 

Detská náučná 408 

Špeciálne dokumenty (mapy, hry) 21 

Elektronické dokumenty 18 

Príručná knižnica 0 

Celkový súčet 7 430 
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2.2.1 ŠTATISTIKA ZA ROK 2018 

V roku 2017 knižnica evidovala 212 695 kn. j.. 
K 31. 12. 2018 knižnica eviduje celkový fond 202 675 kn. j.. V priebehu roka 2018 sme 

získali 7 430 dokumentov, z toho 5 673 kúpou, 924 darom, 793 grantom a 40 náhradou.   

   

SKLADBA KNIŽNIČNÉHO FONDU PODĽA TYPU LITERATÚRY 
ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 – 2017 

 

KNIŽNIČNÝ FOND 2018 2017 ROZDIEL 

CELKOVÝ STAV knižného fondu: 202 675 212 695 - 10 020 

z toho  - NL  74 054 83 627 - 9 573 

       - beletria 75 227 76 493 - 1 266 

Literatúra  pre deti do 15 r. 53 394 52 575 + 819 

      z toho   -  NL pre deti a ml. 15 620 15 593 + 27 

                - krásna lit. pre deti a ml. 37 774 36 982 + 792 

PRÍRASTKY SPOLU: 7 430 6 000 + 1 430 

                             v tom: kúpou 6 466 5 426 + 1 040 

                                          darom 924 547 + 377 

                                          náhradou 40 27 + 13 

z toho - knihy  7 391 5 998 + 1 393 

     - špeciálne dokumenty 21 2 + 19 

    - elektronické  dokumenty       16 0 + 16 

     - audiovizuálne dokumenty 2 0 + 2 

ÚBYTKY: 17 450 7 419            + 10 031 
 

Celkovo bolo vyradených 17 450 kn. j. z dôvodu fyzického opotrebovania, obsahovej 

neaktuálnosti a strát.  

Elektronicky bolo  vyradených 8 450 kn.j., prostredníctvom knižničného systému VIRTUA 

(757 kn. j. vyradených – stratených kníh a 7 693 kn. j. vyradených - opotrebovaných kníh) 

v celkovej hodnote 22 326,70 eur.  

                   ŠTATISTIKA ÚBYTKOV ELEKTRONICKY PODĽA KIS 3G VIRTUA ZA r. 2018 

 
Trieda exemplára 

Dôvod vyradenia 
 

vyradený 
vyradený 

 - 
opotrebovaný 

vyradený 
–  

stratený 

celkový 
súčet 

prezenčne (knihy) 0 4 0 4 

vypožičateľné 0 3 603 15 3 618 

vypožičateľné (beletria) 0 2 269 432 2 701 

vypožičateľné (det. beletria) 0 1 515 269 1 784 

vypožičateľné (det. náučná) 0 302 41 343 

Spolu: 0 7 693 757 8 450 
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Klasicky bolo vyradených 9 000 kn. j. a to z dôvodu opotrebovania. 

ŠTATISTIKA ÚBYTKOV KLASICKY PODĽA ZOZNAMOV ÚBYTKOV ZA r. 2018 

 
Trieda exemplára 

Dôvod vyradenia 
 

vyradený 
vyradený 

 - 
opotrebovaný 

vyradený 
–  

stratený 

celkový 
súčet 

prezenčne (knihy) 0 0 0 0 

vypožičateľné 0 7 494 0 7 494 

vypožičateľné (beletria) 0 1 424 0 1 424 

vypožičateľné (det. beletria) 0  27 0  27 

vypožičateľné (det. náučná) 0 55 0 55 

Spolu: 0 9 000 0 9 000 
 

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 mimo priestorov centrálneho 

výpožičného miesta knižnice. 
 Aj v roku 2018 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 je 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 

- v letných mesiacoch bola v priebehu týždňa (13.- 17. 8. 2018) vykonaná revízia knižného 
fondu na pobočke sídl. Sekčov. V ďalších dvoch mesiacoch boli dohľadávané a vyraďované 
nenájdené tituly po spomínanej revízii a ukončenie tejto revízie. Výsledky revízie boli 
zaznamenané v Správe o revízii fondu. 

- vzhľadom k štedrej  finančnej dotácii z Prešovského samosprávneho kraja sme sa rozhodli 
dokúpiť inojazyčnú literatúru na pobočku Britské centrum v celkovom počte 500 ks. Ide 
nielen o literatúru v anglickom jazyku, ale pre našich používateľov sme nakúpili a spracovali 

aj literatúru rôznych žánrov a foriem v nemčine, francúzštine, taliančine, španielčine 
a ruštine. 
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3. KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ 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. 

V roku 2018 sme podľa štatistických ukazovateľov evidovali 11 357 registrovaných 

používateľov, čo je oproti r. 2017 o 352 viac. Z toho bolo 1 963 nových, čo je oproti r. 2017 
o 99 nových používateľov viac. 

REGISTROVANÍ ČITATELIA 
ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 - 2017 

Typ čitateľa 2018 2017 Rozdiel 

Deti do 15 rokov 4 144 3 854 + 290 

Iní nad 15 rokov 3 738 3 641 + 97 

Hostia  13 8 + 5 

Organizácie  61 59 + 2 

Čitatelia s výnimkami  47 42 + 5 

Zamestnanci  29 27 + 2 

Študenti 2 302 2 397 - 95 

Dôchodcovia 1 023 977 + 46 

SPOLU 11 357 11 005 + 352 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2018 využili výpožičné služby (súčet dennej 
návštevnosti v systéme Virtua) bol 105 345. K nim je potrebné prirátať aj návštevníkov 
čitární, študovní, internetu a podujatí, preto celková návštevnosť v roku 2018 bola 173 790, 

čo je oproti r. 2017 o 8 775 viac. 

NÁVŠTEVNOSŤ KNIŽNICE 
ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 -2017 

Návštevnosť 2018 2017 Rozdiel 

Virtua 105 345 102 652 + 2 693 

Ostatné oddelenia a podujatia 68 445 62 363 + 6 082 

SPOLU 173 790 165 015 + 8 775 
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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 2018 sa nám podarilo udržať si 
popredné miesto medzi knižnicami registrovanými v rámci systému Virtua - Infostation.  

                VÝSTUP UKAZOVATEĽOV ZO SYSTÉMU VIRTUA – INFOSTATION ZA r. 2018 

Knižnica Abs. + Prez.  Predĺženie Vrátenie Žiadanky 

                    KPOH Prešov 156 802 88 541 156 970 7 095 

SPOLU  

(Absenčné + Prezenčné) 
245 343  

CELKOM 

(SPOLU+Vrátenie+ Žiadanky) 
409 408 

 

Podľa týchto ukazovateľov sme v systéme Virtua uskutočnili 409 408 transakcií, čo je 
najviac z knižníc, ktoré používajú tento knižnično-informačný systém. 
K týmto výpožičkám je ešte potrebné prirátať ukazovatele, ktoré sme zaznamenali klasickou 
písomnou formou, keďže nie celý knižný fond prechádza automatizovaným systémom KIS3G 

Virtua: 

                                       VÝPOŽIČKY MIMO KIS 3G – KLASICKÁ FORMA 

Absenčné výpožičky mimo Virtuu Prezenčné výpožičky 

mimo Virtuu 

knihy 4 896 184 224 

periodiká 18 554 86 591 

CVS 54 --- 

AVD + DK 2 598 --- 

SPOLU 26 102 270 815 

CELKOM VÝPOŽIČKY mimo VIRTUU 296 917 

 

V roku 2018 sme dosiahli počet absenčných a prezenčných výpožičiek spolu 542 260 

(absenčné + prezenčné výpožičky 156 802 + predĺženie 88 541 + klasická forma 
výpožičiek 296 917), čo je oproti r. 2017 o 38 354 viac výpožičiek. 

 
ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY SPOLU 

MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 -2017 

VÝPOŽIČKY 2018 2017 Rozdiel 

Evidované vo Virtue 245 343 244 081 + 1 262 

Mimo Virtui 296 917 259 825 + 37 092 

SPOLU 542 260 503 906 + 38 354 
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      Celkové zhrnutie výpožičiek, elektronických dokumentov, špeciálnych dokumentov, iných 
dokumentov a služieb za r. 2018: 
 

ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY V KIS VIRTUA A MIMO VIRTUI  
ŠTATISTIKA ZA r.2018 

 

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. 38 477 106 38 583 4 32 918 32 922 38 481 33 024 

Beletria  119 617 0 119 617 4 758 90 098 94 856 124 375 90 098 

Detská odborná  9 121 0 9 121 6 15 955 15 961 9 127 15 955 

Krásna lit. pre deti  63 471 0 63 471 128 45 253 45 381 63 599 45 253 

Periodiká  14 535 16 14 551 18 554 86 590 105 144 33 089 86 606 

SPOLU VÝPOŽIČKY: 

0 

Reprog. služby

knižníc

0 

služby

knižníc 0 

245 343 294 264 539 607 

ELEKTRONICKÉ, ŠPECIÁLNE A INÉ DOKUMENTY 

CVS - - 54 - - 54 

AVD - - 2 528 - - 2 528 

Mp3/DK   70   70 

Periodiká pre nev.   1   1 

SPOLU 
DOKUMENTY: 

2 653 

 

SPOLU VÝPOŽIČKY + EL. DOKUMENTY: 539 607 + 2 653 = 542 260 

   SLUŽBY 

MVS knižniciam - - - 132 - 

MVS z knižníc - - - 70 - 

MMVS z knižníc - - - 0 - 

Rezervácie - - - 7 095 - 

Informácie - - - 24 898 - 

SPOLU SLUŽBY: 32 195 

SPOLU: VÝPOŽIČKY + EL.DOKUMENTY + SLUŽBY: 542 260 + 32 195 = 574 455 

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 aj napriek tomu je stále využívané aj zadanie rezervácie na žiadaný knižný 
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dokument do softvérového systému prostredníctvom pracovníka knižnice. Knižnica ponúka 
možnosť výpožičky knižného titulu z vlastného knižného fondu aj pre iné knižnice a to 

formou medziknižničnej výpožičnej služby a naopak. Tabuľkový prehľad potvrdzuje kvalitu, 

zloženie a aktuálnosť žiadaných, vyhľadávaných knižničných jednotiek knižničného fondu 
knižnice. 

REZERVÁCIE, INFORMÁCIE A SLUŽBY ZA r. 2018 
ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 -2017 

 2018 2017 Rozdiel 

Rezervácie 7 095 6 748 + 347  

Informácie 24 898 20 017 + 4 881 

MVS iným knižniciam 132 132 - 

MVS z iných knižníc 70 61 + 9 

MMVS z iných knižníc 0 0 - 

SPOLU 32 195 26 958 + 5 237 

 

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 2018 sa nám podarilo uskutočniť 827 podujatí, čo je 
oproti r. 2017 o 17 podujatí viac. Na podujatiach sa zúčastnilo 16 862 návštevníkov, čo je 
oproti roku 2017 o 912 návštevníkov viac. 

                           PODUJATIA A NÁVŠTEVNOSŤ NA PODUJATIACH 
                   ŠTATISTIKA A MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 -2017 

 2018 2017 Rozdiel 

Počet podujatí 827 810 + 17 

Návštevnosť na  podujatiach 16 862 15 950 + 912 

 
 
NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA V ROKU 2018 

Festival  Prešov číta rád sa uskutočnil v dňoch 26. – 28. septembra 2018. 

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: 
Katarína Nádaská, Martin Hak, Július Belan, Valentín Šefčík, Silvia Kaščáková, Katarína 
Škorupová, Katarína Ilkovičová, Marta Fartelová, Kristína Mišovičová, Vanda Rozenbergová, 

Veronika Homolová Tóthová, Marka Staviarská. Moderátorom festivalu bol Dado Nagy 

a hudobným hosťom skupina Hrdza.  

Celkovo sa v rámci festivalu uskutočnilo 57 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 –strojnícka, Hotelová akadémia, ZŠ Ľubotice, 
ZŠ Kúpeľná a 15 piknikov s knihami na rôznych externých miestach v okolí mesta. Akcií sa 

zúčastnilo 2 013 účastníkov. 

Slávnostný podvečer s pozvanými hosťami pod názvom U nás lepšie ako doma sa 
uskutočnil v historickej budove DJZ v Prešove, kde kultúrneho programu sa zúčastnilo cca 

200 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 POČAS ROKA 

Gabika Futová, Johny Peťko, Liba Chiara Hladeková, Silvia Havelková, Daniel Hevier, Peter 

Holka, Fedor Vico, Jozef Banáš, Andrea Gregušová 

PREZENTÁCIE 

1. Apoštoli národného ducha 

2. Z dvoch brehov (Vladimír Skalský) 

3. MOUSSON. Svet svetla a farieb 

4. Prezentácia KIS KOHA (KIS MaSK2) 

5. Zmarené nádeje (Ľudovít Petraško) 
6. Prezentácia historického Prešova 

7. Spomienky starých Prešovčanov (Martin Dudáš) 
8. Storočia astronómie v Prešove (Renáta Kolivošková) 

PREDNÁŠKY 

1.Po stopách Ľudovíta Štúra 
2. Prvých 10 prešovského Objavka 
3. Prešovské naj 
4. 25. Výročie vzniku SR 
5. Život na stoličke 
6. Nevšedné ženy Prešova 
7. Literárny Prešov 
8. Najväčšie tajomstvo tretej ríše (Milan Zach Kučera) 
9. Čo ukrýva Kronika mesta Prešov? 
10. Uhri boli Slovania I. (Oskár Cvengrosch) 
11. Spomíname na akad. sochára Dušana Pončáka 
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PRI KNIHE S... (cyklus besied s regionálnymi autormi) 

1. Tomáš Majerník 
2. Valentín Šefčík 
3. Ivana Ondriová 
4. František Šťastný 
5. Zuzana Štelbaská 
6. Vladimír Seman 
7. Darina Petranská 
8. Peter Karpinský 
9. Ľudovít Petraško 
10. Alžbeta Verešpejová 
11. Ivana Gibová 

LITERÁRNE PÁSMA 

1. Z rozprávky do rozprávky 
2. Knižnica včera a dnes 
3. Milan Rúfus 
4. Daniel Hevier 

SÚŤAŽE 

1. Šaliansky Maťko 
2. Ako poznám zvieratá 
3. Deň ľudovej rozprávky 
4. Čitateľský maratón 
5. Rozprávky už čítam sám 
6. Perníková chalúpka 
9. Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti 
10. VI. ročník súťaže stredoškolských časopisov 

VÝSTAVY 

1. Pamiatky cirkevnej reformácie v Prešove – Martin Luther v odraze knižnej kultúry 
2. Rodina – mesto - ornament 
3. (Ne)obyčajná záhrada (fotografie Vlada Semana) 
4. Formovanie moderného slovenského národa v starých tlačiach 
5. Maľba/Malarstwo Fotografie/Fotografia slovenských a poľských umelcov 
6. August 1968 v Prešove (fotografie Petra Lišku) 

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE 

1. O snehuliakovi s horúcim srdcom 
2. Povolania 
3. Nechcem byť žabou 
4. Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev 
5. O nenásytnej húseničke 
6. Aprílový Hugo 
7. Môj anjel sa vie biť 
8. O psíčkovi a mačičke 
9. Burácení hromu 
10. Johannes Jensen 
11. Žabiak a cudzinec 
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12. Myšiatko a ceruzka 
13. Ezopové bájky 
14. Baribon a sedem balónikov 
15. Húsenička 
16. Tri múdre kozliatka 
17. Malá bosorka 
18. Prvoaprílový žartík 
19. Boribon ochorel 
20. Čo sa deje v noci 
21. Rukavička 
22. Boribon má narodeniny 
23. Kohút a farby 
24. Zvieratká z kúzelného lesa 
25. O Bezvláske 
26. Láskavé rozprávky 
27. Kde je Afrika? 
28. Ako Kubko s Maťkom vatru preskakovali 
29. Príliš dobrý pre peklo 
30. O Guľkovi Bombuľkovi 
31. Mami, kúp mi psa! 
32. Zlo nemá na kúzlo 
33. Veľká nuda Tima Pim 
34. Psy 
35. Chlapec v pásikavom pyžame 
36. Králiček Kornel píše príbeh 
37. Ťahal dedko repku 

HLASNÉ ČÍTANIE 

1. Teta Agáta a jej sedem mačiek 
2. Dobre počúvaj 
3. Knihomoľské tajničky 
4. Mačky vo vreci 
5. Anča z pomaranča 
6. Medveď a Máša 

INÉ 

1. Konverzačný kurz angličtiny 
2. Angličtina pre seniorov 
3. Slávnostné pasovanie prvočitateľov 
4. Animačný expres BAB 
5. Valentínska záložka 
6. Z rozprávky do rozprávky 
7. Zdobenie veľkonočných vajíčok 
8. Noc s Andersenom 
9. Rozprávaj mi rozprávku 
10. Prešmykovačka 
11. Pracovné stretnutie riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc PSK 
12. Biblia, kniha kníh 
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13. Už si čítam sama 
14. Poškola tvorivosti 
15. Mágia splnu 
16. Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc PSK za rok 2017 
17. DIA klub 
18. V kráľovstve pantomím 
19. Apríl mesiac lesov 
20. Deň Zeme 
21. Rozprávky, ktoré ešte nepoznám 
22. Pletieme náhrdelníky 
23. Lietrárny klub 
24. Kráľovstvo kníh 
25. Knižné skladačky 
26. Jarné kvietky z krepu 
27. Enkaustika – maľovanie horúcim voskom 
28. Pozdrav pre mamičku 
29. Celé Slovensko číta deťom 
30. Deň detí s KakaFkom 
31. Detský tábor v Slniečku 
32. Burza kníh 
33. Háčkované náhrdelníky 
34. Deň PSK 
35. Výrobky z plastu 
36. Kytice z javora 
37. Výmenná burza priesad, semien a rastliniek 
38. Netradičné ozdoby z macramé 
39. Biela pastelka 
40. Spolok ŽIVENA 
41.Maliar doktora smrti Ľudovít Feld – dokumentárny film 
42. V mori a potoku 
43. Nevzdať sa - práca s odborným textom 
44. Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 
45. Mickey má 90 
46. Štvornožky ku knihám 
47. Halloween v knižnici 
48. Zaláskovaná záložka 
49. Mikulášska burza 
50. Vianočné pozdravy 
51. Vyzdobme si spoločne vianočný stromček 
52. Srdiečko pre radosť 
53. Klub bylinkárov 
54. Knihovnícke minimum obecného knihovníka 
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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 realizovaná na základe zákona NR SR č. 126/2015, § 9, bod c): organizuje 

a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity. Realizácia rôznych 

komunitných podujatí je trend 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 

medvedí cesnak pre všetkých členov aj nečlenov. Klub bylinkárov prezentoval svoju činnosť 
v regionálnom rádiu Regina, na webovej stránke, facebooku a sociálnych sieťach. 

V roku 2018 Klub bylinkárov zrealizoval prednášky spojené s prezentáciou a diskusiou 

na tieto témy: 

- Január: 1. Účinky ovocia a zeleniny pre zdravie. 2. Ďumbier lekársky/Zázvor – liečivý poklad.     
  Diskusia, záver. 

- Február: 1. Chren dedinský – rastlina a zdravá zelenina. 2. Najzdravších 30 potravín.  

  Diskusia, záver. 

- Marec: 1. Zdravé bylinky pre pamäť a mozog. 2. Cviky a hry pre posilnenie pamäti a mozgu.  

  Diskusia, záver. 

- Apríl: 1. Probiotika, prebiotiká. 2. Inulínové plodiny a ich využitie v kuchyni. Diskusia, záver. 

  10. apríla 2018 sa uskutočnil organizovaný zber medvedieho cesnaku v lokalite Podčičva,  

  okres  Vranov nad Topľou. Zúčastnilo sa ho 8 členov klubu, ktorí nazbierali medvedí cesnak  

  aj pre ostatných členov Klubu bylinkárov pri Knižnici P.O.H. v Prešove. 
- Máj: 1. Májové bylinky:  baza čierna, hluchavka biela, pagaštan konský, slez lesný. 2. Jedlé  

  rastliny v máji. Diskusia, záver.  

- Jún: v rámci cyklu Poznávame lokality Klub bylinkárov zorganizoval výjazd na spoznávanie 

liečivých prameňov v Bardejovských kúpeľoch a návštevu Muzeálneho apartmánu 

cisárovnej Sissi. Absolvoval exkurziu na pobočke Okresnej knižnice D.G. v Bardejove - 

kúpeľná knižnica Bardejovské kúpele.   
- September: 1. Jesenné plody 2. Výroba bylinkových želé cukríkov. Diskusia, záver. 

- Október: 1. Rastliny, ktoré sa zneužívajú - mak, koka, konope, durman, šalvia divotvorná, ...  
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  2. Jedovaté rastliny a ako poskytnúť prvú pomoc pri ich požití - ricín, prilbica, kýchavica, ...  

  Diskusia, záver. 

- November: 1. Borák lekársky – liečivá bylina pre mužov aj ženy... 2. Máte bohatú úrodu  

  jabĺk? Pripravte si jablčný ocot...Diskusia, záver. 

- December: 1.Bylinky v Biblii - Yzop, škorica, jabloň, granátovník, santalové drevo. 2.  

   Domáca výroba mydla. Diskusia, záver. 

     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 ODDELENIE INOJAZYČNEJ LITERATÚRY 

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 Council 

nefunguje a po zániku memoranda sa Britské centrum stalo samostatným oddelením 

Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove pod názvom Oddelenie inojazyčnej literatúry. Je 

pravidelne doplňované novými učebnicami aj beletriou v anglickom jazyku. Toto oddelenie 

sme rozšírili aj o knižničné jednotky v jazykoch : španielsky, nemecky, taliansky a francúzsky. 

V roku 2018 sa naďalej 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. V septembri sme mali anglickú konverzáciu pod vedením 

amerického lektora Jima Rankina. Veľký záujem bol aj o exkurzie pre základné a stredné 

školy. Naďalej odoberáme noviny First News, ktoré si môžu čitatelia vypožičiavať. Anglický 
mesačník National geographic je 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 ODDELENÍ INOJAZYČNEJ LITERATÚRY 
MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 - 2017 

  2018 2017 Rozdiel 

Absenčné výpožičky - knihy 9 532 5 155  + 4 377 

Absenčné výpožičky - periodiká 25 10 + 15 

Audiovizuálne výpožičky 2 528 1 271 + 1 257 

Prezenčné výpožičky knihy a periodiká 3 177 4 234 -1 057 

Informácie 1 141 788 + 353 

Návštevnosť 2 346 3 131 - 785 

Počet podujatí 112 93 + 19 

Návštevnosť na podujatiach 1 132 1 127 + 5 
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3.5 ČITÁREŇ A ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH  

Všeobecné podmienky: 

 bezbariérový prístup, prízemie 

 predĺžené otváracie hodiny pre verejnosť v stredu až 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 33 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 

 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 

 organizuje aktivity pre verejnosť zamerané na sociálnu interakciu tejto skupiny 
zdravotne znevýhodnených návštevníkov knižnice, napr. workshopy, výstavy 
kompenzačných pomôcok, .. ďakujeme, že nás vidíte.., a iné 

 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      
                                          MEDZIROČNÉ POROVNANIE 2018 – 2017 

  2018 2017 Rozdiel 

Absenčné výpožičky - periodiká 5 822 5 515 + 307 

Prezenčné výpožičky - periodiká 37 862 46 586 - 8 724 

Návštevnosť 3 286 4 062 - 776 

http://www.skn.sk/
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Znevýhodneným používateľom sme vychádzali v ústrety či už zabezpečovaním 
a vypožičiavaním zvukových kníh, tak aj pozývaním na všetky akcie organizované knižnicou. 
Prostredníctvom Inojazyčného oddelenia 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 2018 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 (12 detí), v pobočke knižnice na Sídlisku Sekčov (14 detí) a v Detskej knižnici Slniečko (9 
detí). Noc bola tematicky zameraná na ľudové zvyky a tradície, vrátane rozprávok a čítania. 
Dvakrát sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity Celé Slovensko číta deťom (Pobočky 
Sekčov, Šváby, Sídlisko 3 a Detská knižnica Slniečko),  počet účastníkov 185 a  Celé Slovensko 

číta deťom v advente, počet účastníkov 40. Hosťami boli spisovateľky Betka Verešpejová, 
Gabriela Futová, Marka Staviarska a Erika Matonoková, hosťom bola aj moderátorka z Rádia 

Sky Andrea Majtnerová.   

Zorganizovali sme 2. ročník Medzinárodnej prehliadky knižničných podujatí pre deti 
a mládež. Prehliadka sa uskutočnila v dňoch 21. - 22. 5. 2018 v priestoroch Podtatranskej 

knižnice v Poprade. Cieľom Medzinárodnej prehliadky bolo prezentovať najlepšie podujatia 
Celoslovenskej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež a podujatí z podobnej akcie 

v Čechách s názvom O knihovnických aktivitách z rokov 2013 – 2017. Celkovo bolo 

odprezentovaných 10 podujatí a súčasťou prehliadky boli 3 odborné workshopy. 

Z Medzinárodnej prehliadky knižničných podujatí bol vydaný Zborník podujatí v elektronickej 

podobe.  

 V júni 2018 sme zorganizovali dvojdňový rozprávačský workshop pre detských 
knihovníkov Umenie rozprávať príbehy. Workshop sa konal v Starej Lesnej, v piatok a sobotu 

15. a 16. júna 2018. Zúčastnilo sa ho 15 detských knihovníkov knižníc Prešovského 
samosprávneho kraja. Obe aktivity podporil Fond na podporu umenia. 

  Počas letných prázdnin sa v detskej knižnici Slniečko konal denný tábor. Prázdninové 

pobyty prebiehali v dvoch cykloch:  16. - 20. júla 2018 (prvý turnus) - zúčastnilo sa ho 29 detí, 

druhý turnus - 13. - 17. augusta 2018 - zúčastnilo sa ho 40 detí. 
Aktívna spolupráca so školami vyvrcholila 13. ročníkom festivalu Prešov číta rád. Školy 

aj učitelia prejavujú veľký záujem o stretnutia s autormi  a samotné  besedy, na ktorých sa 
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umocňujú pocity z prečítaných kníh a vedomosti z literatúry. Opäť sme zopakovali piknikové 
čítanie v prírode a na netradičných miestach, ale tentoraz sme piknikovanie rozšírili na celý 
svet, takže sa doň zapojili napríklad aj deti z Bostonu v USA. 

Festivalu sa zúčastnilo 2013 návštevníkov na 57 podujatiach. Festival podporil Fond 
na podporu umenia. V roku 2018 sme v detskej knižnici Slniečko spustili veľmi milý projekt 

pre detičky a mamičky na materskej dovolenke pod názvom Štvornožky ku knihám.  
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 pokračuje v organizovaní 

vzdelávania detských knihovníkov nazvané Poškola tvorivosti.  
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3.7 ZHRNUTIE KNIŽNIČNÝCH UKAZOVATEĽOV A TRENDOVÝ VÝVOJ 

KNIŽNIČNÝ FOND 
2018 2017 ROZDIEL 

202 675 212 695 - 10 020 

 

 

PRÍRASTKY KJ 
CELKOM 

2018 2017 ROZDIEL 

7 430 6 000 + 1 430 

v tom: kúpou 6 466 5 426 + 1 040 

             darom     924 547 + 377 

              náhradou 40 27 + 13  
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REGISTROVANÍ 
ČITATELIA 

 SPOLU 

2018 2017 ROZDIEL 

11 357 11 005 + 352 

z toho deti do 15 rokov 4 144 3 854 + 290 

 

 
 

 

VÝPOŽIČKY   

CELKOM 

2018 2017 ROZDIEL 

542 260 503 906 + 38 354 

v tom: knihy 419 912 382 567 + 37 345 

            časopisy 119 695 119 897 - 202 

             iné 2 653 1 442 + 1 211 
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CELKOVÁ 
NÁVŠTEVNOSŤ 

2018 2017 ROZDIEL 

173 790 165 015 + 8 775 

 

 
 

                         Z TOHO PODUJATIA 

 2018 2017 Rozdiel 

POČET PODUJATÍ 827 810 + 17 

NÁVŠTEVNOSŤ NA 
PODUJATIACH 

16 862 15 950 + 912 
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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 
2018 

Počet 
obyvateľov 

2018 

Prírastok kúpou  
na 1/obyv.  
skutočnosť 

za r. 
2018/štandard 

Prírastok KJ kúpa 
štandard 

prepočítaná hodnota 
podľa štandardu 

(počet obyv. x 
odpor.hodnota) 

Rozdiel 
skutočnosť 

2018 
- 

štandard 

6 466   89 280 0,07 zv./0,13zv. 11 606,40 - 5 140,40 zv. 

 

2. PARAMETER: POČET TITULOV PERIODÍK4 

Počet 
titulov 

periodík 
2018 

Počet  
obyvateľov 

2018 

Štandard pre 
RK 

60 001 
– 

100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2018 
- 

štandard 

128 89 280 200 - 300        - 72 - - 172 

 

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

Počet 
KJ 

kúpou 
2018 

Náklady na 
nákup KF 
za r. 2018 

Priemerná 
suma na 1 

KJ 
skutočnosť/

štandard 

Štandard  
prepočítaná hodnota 

podľa štandardu 
prírastku KJ  x 

odpor.hodnota) 
 

Rozdiel 
skutočnosť 

2018 
- 

štandard 

6 466   62 098,10€ 9,61/10 € 116 064,00 € - 53 965,90€  

 
4. PARAMETER: POČET POČÍTAČOV S PRIPOJENÍM NA INTERNET PRÍSTUPNÝCH      

                              VEREJNOSTI6 

Počet 
PC 

s pripojením na 
internet pre 

verejnosť 
2018 

Počet  
obyvateľov 

2018 

Štandard pre 
všetky typy 

knižníc 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2018 
- 

štandard 

16 89 280 12 - 20 + 4 -  - 4  

 

                                                           
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 

2018 

Počet  
obyvateľov 

2018 

Štandard pre 
všetky typy 

knižníc 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2018 
- 

štandard 

156 89 280 80 - 120 + 76 - + 36 

 

6.PARAMETER: POČET PREVÁDZKOVÝCH HODÍN PRE VEREJNOSŤ TÝŽDENNE8 

Počet 
prevádzkových 

hodín pre 
verejnosť/týždeň 

2018 

Počet  
obyvateľov 

2018 

Štandard pre 
všetky typy 

knižníc 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2018 
- 

štandard 

49,5 89 280 54 - 58 - 4,5 - -8,5 

 

7. PARAMETER: PRIEMERNÝ POČET VÝPOŽIČIEK NA 1 ZAMESTNANCA VYKONÁVAJÚCEHO                 

                             KNIHOVNÍCKE ČINNOSTI (PREPOČÍTANÝ STAV)9 

Priemerný počet 
výpožičiek na 1 
zamestnanca 

VKČ 
2018 

Počet  
obyvateľov 
2018/ ZVKČ 
prepočítaný 

stav 

Štandard pre 
RK 

60 001 
– 

100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 

2018 
- 

štandard 

23 576,52 89 280/23,00 15 000 + 8 576,52 

 

8. PARAMETER: PRIEMERNÝ POČET VÝPOŽIČIEK NA 1 OBYVATEĽA10 

Priemerný počet 
výpožičiek na 1 

obyvateľa 
2018 

Počet  
obyvateľov 

2018 

Štandard pre RK 
60 001 

– 
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 2018 

- 
štandard 

6,07 89 280 ZÚ: 5 Základná úroveň: + 1,07 

 VÚ: 8  Vyššia úroveň:      - 1,93 

 

 

 

 

 

                                                           
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  
2018 

Počet  
obyvateľov 

2018 

Štandard pre RK 
60 001  

–  
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 2018 

- 
štandard 

12,72% 89 280 ZÚ: 13 Základná úroveň:  - 0,28%  

 VÚ: 18  Vyššia úroveň:      - 5,28% 

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

Obrat  
knižničného 

fondu  
2018 

Počet  
obyvateľov 

2018 

Štandard pre RK 
60 001  

–  
100 000 

Rozdiel 
skutočnosť 2018 

- 
štandard 

2,16 89 280 ZÚ: 1,5   Základná úroveň:  + 0,66  

          VÚ: 2    Vyššia úroveň:      + 0,16  
 
 

4. BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

Regióny celého PSK majú svoje dôstojné a reprezentatívne zastúpenie v Centre 

regionálnych dokumentov (CRD) na Hlavnej 139. CRD sa zameriava nielen na akvizíciu 

knižných, novinových, časopiseckých i audiovizuálnych titulov do vlastnej študovne, či 
monitorovanie a uchovávanie periodík, drobnej tlače i krajanskej literatúry, ale aj na 

poskytovanie bibliograficko-informačných a rešeršných služieb. Buduje databázu článkovej 
regionálnej bibliografie, usporadúva regionálne zamerané výstavy a odborné prednášky, 
spájajúce národné historicko-literárne súvislosti s regionálnymi. 

4.1 EXCERPČNÁ ČINNOSŤ  

V CRD sa počas roka 2018 spracovávala a monitorovala tlač z okresov Prešov 
a Sabinov v počte 19 titulov. Tieto tituly sú vydávané prevažne obecnými úradmi, farskými 
úradmi, ale aj školami či rôznymi inštitúciami. 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. 

Získali sme aj 21 stredoškolských časopisov z celého Prešovského kraja vďaka súťaži, na 
ktorej participujeme s Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu 

                                                           
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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Prešovského samosprávneho kraja. Z týchto titulov bolo vyexcerpovaných 325 

bibliografických záznamov článkov. 
    Do fondu v r. 2018 pribudlo 135 titulov kníh. Služby oddelenia využilo 701 čitateľov, 

poskytli sme 4 805 prezenčných výpožičiek, z toho 3 560 kníh a 1 245 periodík. 

 

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 KIS3G VIRTUA. 
 

4.2 INFORMAČNÉ SLUŽBY  

 Na základe požiadaviek vyšpecifikovaných používateľmi bolo vypracovaných 91 

printových rešerší s počtom 2 735 bibliografických záznamov a bolo poskytnutých 21 

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: historické a literárne regionálne osobnosti, dejiny 
Prešova, ekonomika a podnikanie, britská literatúra, zdravotníctvo, sociálna psychológia, 

počítačové projektovanie. 

 Z dostupných informačných zdrojov bolo na oddelení poskytnutých 1 034 

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. 
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4.3 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

K besedám s autormi bolo zostavených 31 bibliografických letákov, slúžiacich ako 
zdroj informácií pre našich čitateľov o živote a tvorbe predstavovaných spisovateľov a časť 
z nich ako podklad na budovanie databázy regionálnych autorov postupne sprístupňovanej 
prostredníctvom webovej stránky knižnice v rubrike Prešovskí literárni tvorcovia. 

4.4 VZDELÁVACIE AKTIVITY 

- odborné konzultácie zamerané na rešeršovanie a vyhľadávanie dokumentov 
prostredníctvom portálu Slovenská knižnica a on-line katalógov knižníc  

- 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 

2018 sme školám ponúkli  tri nové témy: Dve storočia prešovských gréckokatolíkov 
prezentujúcej významné historické medzníky gréckokatolíckej cirkvi od zriadenia 

biskupstva v roku 1816, Evanjelický Prešov približujúcej pohnuté osudy evanjelikov 
v našom meste a Prešovskí richtári ponúkajúcej prierez dejinami prešovskej radnice a jej 

hlavných predstaviteľov od roku 1299 až po súčasnosť. Naďalej bol záujem o prednášky: 
Prešovské NAJ prezentujúcu top pamiatky, udalosti, osobnosti a pozoruhodnosti  

v dejinách mesta, Eugen Bárkány a prvé židovské múzeum o známom prešovskom 
staviteľovi, reštaurátorovi, zberateľovi a zakladateľovi prvého slovenského židovského 
múzea, 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  
- dokumentárne filmy – v  spolupráci so spoločnosťou ATARAX sme aj v roku 2018 ponúkli 

školám sériu dokumentárnych filmov OSUDY, venovanú výnimočným ľuďom z nášho 
blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Predstavili sme tak košického maliara a grafika Ľudovíta 
FELDA - maliara doktora smrti  

- odborné semináre - aktívna účasť na odborných seminároch iných knižníc – Štátna 
vedecká knižnica v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Krajská knižnica 
Karola Kmeťka v Nitre, Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica 
v Bratislave, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Univerzitná knižnica Prešovskej 
univerzity   

- sebavzdelávanie z odborných knihovníckych a metodických materiálov, absolvovanie 

kurzu Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť v Slovenskej národnej knižnici v 
Martine, knihovníckeho workshopu Umenie rozprávať s Martinom Hakom v Starej 
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Lesnej, praktického seminára o databázach spoločnosti Gale poskytujúcich možnosť 
rešeršovania v inojazyčných akademických a všeobecných článkových databázach  

- zúčastňovanie sa regionálnych a celoslovenských porád  a školení bibliografov 

 

4.5 INÁ ČINNOSŤ V RÁMCI KNIŽNICE  

- príprava a inštalácia výstav: (Ne)všedný Prešov a (Ne)obyčajná záhrada – výstavy 

fotografií  Vladimíra Semana, divadelníka, spisovateľa, fotografa a objavovateľa Prešova, 
Formovanie moderného Slovenského národa - výstava pripravená v spolupráci so 

Štátnou vedeckou knižnicou pri príležitosti 170. výročia revolúcie v rokoch 1848 – 1849, 

MAĽBA/MALARSTWO FOTOGRAFIE/FOTOGRAFIA slovenských a poľských umelcov -  

výstava v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Rzeszowskou univerzitou v 
Rzeszowe a Univerzitou Marie Curie-Sklodowskiej v Lubline, August 1968 v Prešove – 

výstava fotografií Petra Lišku pri príležitosti 50. výročia udalostí spojených s vpádom 

vojsk Varšavskej zmluvy do Československa  
- 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, Spolkom 

slovenských spisovateľov, 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 okresnej a krajskej úrovni – Šaliansky Maťko, prednášky pre seniorov 
v Šarišskom osvetovom centre, pre Mestské informačné centrum v rámci Objavovanie 

Prešova, pre VÚC počas Dňa Prešovského kraja ...)  
- členstvo vo výbore Krajskej pobočky Slovenského spolku knihovníkov a knižníc a príprava 

krajskej konferencie SSKK Prešovského kraja konanej v Knižnici P. O. Hviezdoslava v 
Prešove, účasť na valnom zhromaždení SSKK v Bratislave 

- 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 4 792 

ľudí. Spolu s čitateľmi využívajúcim služby nášho oddelenia sme privítali 5 493 osôb. 
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Excerpovaná regionálna  tlač v r. 2018  

1/  Korzár – denník Prešovského kraja - denne 

2/  Prešovský večerník - denne 

3/  Prešovské noviny – týždenne  

4/  Spravodajca mesta Sabinov - mesačne 

5/  Veľkošarišan - mesačne 

6/  Cesta - mesačne 

7/  Spektrum (časopis farnosti Víťaz) - mesačne     

8/  Aktuality Lipianskej radnice - mesačne 

9/  Astronomický informátor - dvojmesačne 

10/ Pečovskonovoveský spravodajca - štvrťročne 

11/ Pod Kapušianskym hradom - štvrťročne 

12/ Spravodajca ŠRR SPZ - štvrťročne 

13/ Na Pulze - štvrťročne   

14/ Kameničan – štvrťročne 

15/ Ta Take Town – polročne 

16/ Naše Petrovany – štvrťročne 

17/ Šebešské noviny - štvrťročne 

18// Spravodaj: obec Ľubotice – občasne 

19/ Naša Kamenica – občasne 

 

 

 

5. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A TECHNICKÉ VYBAVENIE  

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove v r. 2018 zabezpečila pre  jednotlivé pobočky 
knižnice a odborné oddelenia knižnice nové, modernejšie technické a výpočtové prostriedky 
z vlastných finančných prostriedkov a z finančných dotácií podporených projektov FPU, a to: 

 1 ks HD-LED TV – oddelenie krásnej literatúry Centrálnej požičovne, prízemie, Levočská 1 

 bezpečnostná brána RFID – náučné oddelenie Centrálnej požičovne, 1. poschodie, 
Levočská 1, 

 zálohovací systém SYNOLOGY NAS na zálohovanie dát počítačov. 
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6. METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ  

Knižnica P.O.H. v Prešove v roku 2018 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). 

6.1 REGIONÁLNA METODIKA  

Metodická činnosť KPOH na regionálnej úrovni sa v roku 2018 zamerala na realizáciu 

cyklu knihovníckeho vzdelávania pre neknihovníckych pracovníkov obecných knižníc 
regiónov Prešov a Sabinov. Témy vzdelávacieho kurzu boli: zákon o knižniciach č. 126/2015 
Z.z., postavenie obecnej knižnice v systéme knižníc SR, práva a povinnosti obecnej knižnice 
a jeho zriaďovateľa, základné knižničné dokumenty: Prírastkový zoznam kníh, Zoznam 
úbytkov kníh, radenie knižného fondu podľa MDT - Medzinárodné desatinné triedenie pre 

malé a stredné knižnice, metodika revízie a vyraďovania knižného podľa vyhlášky MK SR č. 
201/2016 o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii 

a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach, príprava aktivít a podujatí pre deti a dospelých 

v podmienkach obecnej knižnice, výpočet a vyhodnocovanie knižničných ukazovateľov vo 
výkaze o činnosti knižnice za uplynulý rok – KULT 10-01, získavanie finančných prostriedkov 
prostredníctvom dotačného programu Fondu na podporu umenia a iné. Absolventi 

vzdelávacieho kurzu získali  „Certifikát obecného knihovníka“. Ďalšia metodická činnosť bola 
zameraná na:  

- prezentáciu knižnično-informačného systému KOHA (KIS MaSK 2) pre malé a stredné  
knižnice regiónu Prešov a Sabinov 

- zásady spracovávania a uchovávania osobných údajov používateľa knižnice podľa zákona  
NR SR č. 18/2018 Z.z. platného od 25. 5. 2018 a Nariadenia EP a REÚ 2016/679 

- spracovanie Rozboru činnosti Knižnice P.O.H. za r. 2017 

- spracovanie štatistických ukazovateľov činnosti knižníc za r. 2017 

- 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 
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- 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 2018 bolo uskutočnených 15 metodických návštev v knižniciach Prešovského 
kraja, bolo poskytnutých viac ako 320 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 
elektronického formulára Ročný výkaz o knižnici - KULT 10-01, prevzalo Národné osvetové 

centrum – Odbor výskumu kultúry a štatistiky v Bratislave od r. 2016. Tento stav pretrvával aj 

v roku 2018.  

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 vygenerovaných údajov zo štatistického zisťovania v oblasti verejných 

knižníc Prešovského kraja, ktoré poskytlo Národné osvetové centrum v Bratislave, Oddelenie 

vzdelávania, výskumu a štatistiky, uvádzame Sumárny prehľad základných knižničných 
ukazovateľov verejných knižníc regiónov Prešov a Sabinov za rok 2017 (okrem RKK KPOH 

Prešov) a medziročné porovnanie sledovaných knižničných parametrov za roky 2017/2016: 
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REGIÓN PREŠOV 

r. 2017 

Región Prešov 

 

- počet 
spravodajských 

jednotiek: 43 

- poskytujúca služby 
verejnosti: 41 

- prerušila 
poskytovanie služieb 
verejnosti 

(stagnujúca): 1 

- zrušená knižnica: 1 

Knižničný fond 
r. 2016 

Región Prešov 

 

- počet  
spravodajských 

jednotiek: 44 

- poskytujúca služby 
verejnosti: 42 

- prerušila  
poskytovanie  

služieb verejnosti 
(stagnujúca): 2 

- zrušená knižnica: 0 

Knižničný fond 
Rozdiel 

2017/2016 

173 437 167 167 + 6 270 

Prírastky KJ Prírastky KJ 
+ 4 406 

8 685 4 279 

Úbytky KJ Úbytky KJ 
+ 2 367 

2 999 632 

Výpožičky KJ Výpožičky KJ 
- 2 562 

61 980 64  542 

Používatelia Používatelia 
- 117 

2 718 2 835 

do 15 rokov do 15 rokov 
- 25 

1 745 1 770 

Podujatia Podujatia 
- 67 

228 295 

 

REGIÓN SABINOV 

r. 2017 

Región Sabinov 

 

- počet 
spravodajských 

jednotiek: 19 

- poskytujúca služby 
verejnosti: 19 

- prerušila 
poskytovanie 

služieb verejnosti 
(stagnujúca): 0 

- zrušená knižnica: 0 

Knižničný fond 
r. 2016 

Región Sabinov 

 

- počet  
spravodajských 

jednotiek: 19 

- poskytujúca služby 
verejnosti: 18 

- prerušila  
poskytovanie  

služieb verejnosti 
(stagnujúca): 1 

- zrušená knižnica: 0 

Knižničný fond 
Rozdiel 

2017/2016 

117 716 113 189 + 4 527 

Prírastky KJ Prírastky KJ 
- 418 

1 846 2 264 

Úbytky KJ Úbytky KJ 
- 660 

654 1 314 

Výpožičky KJ Výpožičky KJ 
- 11 175 

74 420 85 595 

Používatelia Používatelia 
- 80 

2 890 2 970 

do 15 rokov do 15 rokov 
- 72 

1 338 1 410 

Podujatia Podujatia 
- 10 

282 292 

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.  
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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 2017 a prostredníctvom  

Duálneho výkazu - Prehľad činnosti a výkonov knižnice za rok 2017   

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

- grafická úprava, tlač Vyhodnotenia činnosti a výkonov regionálnych knižníc PSK za rok   
2017, 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 2017: 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 

- celokrajská prezentácia komunitných podujatí a aktivít verejných regionálnych knižníc  
Prešovského samosprávneho kraja v rámci konferencie Komunitná knižnica 2018, 
Domaša 

- metodické poradenstvo pre novú regionálnu knižnicu Prešovského samosprávneho kraja  
v Levoči – Knižnica Jána Henkela, od 1. 1. 2019 – regionálna knižnica PSK 

- príprava, realizácia a vyhodnotenie súťaže Kniha roka PSK 2017 

- 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 
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štatistické knižničné ukazovatele, profesionálne a neprofesionálne knižnice, nové formy 
zamestnanosti v knižniciach, financovanie prevádzky knižníc, propagácia obecných knižníc a i. 

V rámci metodiky je knižniciam k dispozícii internetový portál www.obecnakniznica.sk ako 

internetové metodické centrum a slúži ako pomôcka obecným knihovníkom. Webová 

stránka je v súčasnosti zálohovaná. 
Na základe vygenerovaných údajov zo štatistického zisťovania v oblasti verejných 

knižníc Prešovského kraja, ktoré poskytlo Národné osvetové centrum v Bratislave, Oddelenie 

vzdelávania, výskumu a štatistiky, uvádzame Sumárny prehľad základných knižničných 
ukazovateľov verejných regionálnych knižníc Prešovského kraja za rok 2017 a medziročné 
porovnanie sledovaných knižničných parametrov za roky 2017/2016: 

REGIONÁLNE KNIŽNICE PREŠOVSKÉHO KRAJA 

 

RK Bardejov 

RK Humenné 

RK Poprad 

RKK Prešov 

RK Stará Ľubovňa 

RK Svidník 

RK Vranov nad 

Topľou 

2017 2016 Rozdiel 

Knižničný fond 

772 016 769 178 + 2 838 

Prírastky KJ 

23 856 24 192 - 336 

Úbytky KJ 

21 018 38 752 - 17 734 

Výpožičky KJ 
1 516 186 1 420 533 + 95 653 

Používatelia 

40 164 39 767 + 397 

do 15 rokov 

14 403 14 139 + 264 

Podujatia 

3 539 3 075 + 464 

Na základe vygenerovaných údajov zo štatistického zisťovania v oblasti verejných 

knižníc Prešovského kraja, ktoré poskytlo Národné osvetové centrum v Bratislave, Oddelenie 

vzdelávania, výskumu a štatistiky, uvádzame Sumárny prehľad počtu verejných knižníc 
Prešovského kraja za rok 2017 a medziročné porovnanie za roky 2017/2016/2015: 

Medziročné porovnanie stavu verejných knižníc PSK  2017/2016/2015 

Rok SPOLU 

z toho: 

RK 

+ 

RKK 

Mestské 

Obecné knižnice 
s profesionálnym 

zamestnancom 

OPZ 

Obecné knižnice 
s neprofesionálnym 

zamestnancom 

ONPZ 

Zrušené 

2017 262 7 16 16 56 1 

2016 268 7 16 18 227 0 

ROZDIEL 

2017/2016 
- 6 0 0 - 2 - 171 ?      - 1 

2015 283 7 16 19 264 2 

http://www.obecnakniznica.sk/


38 
 

Z uvedeného vyplýva, že vygenerované elektronické údaje štatistického zisťovania 
v oblasti verejných knižníc získané od Národného osvetového centra v Bratislave, sú 

neprimerane medziročne rozdielne, čo vlastne neodráža skutočný stav verejných knižníc 
v Prešovskom kraji. 

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 2017. 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;  

 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 - výmenná burza semien, 

priesad; tvorivé dielne pre verejnosť 

 elektronický marketing podujatí  

 ponuka voľnočasových  aktivít pre pracovníkov knižníc v Prešove – 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 bylinky na propagačné účely 

 vyraďovanie a revízia knižničných jednotiek v sklade počas letných mesiacov 
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 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. 

PREHĽAD NÁVŠTEV WEBOVEJ STRÁNKY www.kniznica-poh.sk 
                                  vyhodnotenie podľa GOOGLE analytic 

 

 2018 2017 Rozdiel 

Počet používateľov webového sídla 20 715 12 889 + 7 826 

Počet zobrazení 108 961 89 492 + 19 469 

% vracajúci  návštevníci 58,7% 65,3% - 6,6% 

% noví návštevníci 41,3% 34,7% + 6,6% 

 
POČET VSTUPOV DO ON-LINE KATALÓGU WEBOVÉHO SÍDLA KNIŽNICE 

PODĽA CHAMOKIS3G 
 

Počet vstupov do elektronického 
katalógu knižnice  

2018 2017 Rozdiel 

13 720 11 867 + 1 853 

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://www.kniznica-poh.sk/
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Print screen elektronických vstupov do on-line katalógu KPOH Prešov podľa 
jednotlivých mesiacov za rok 2018.  

 
 

http://10.20.1.84/awstats/awstats.pl?month=all&year=2018&output=main&config=skin-snk-      

pokpoh.chamo.kis3g.sk&framename=index  28.1.2019, 11,30 hod. 

 

   PREHĽAD NÁVŠTEV KNIŽNIČNEJ STRÁNKY NA FACEBOOKU A GOOGLE BRANDT 

 2018 2017 Rozdiel 

Počet „Páči sa mi“ 1 417 1 238 + 179 

Priemerný dosah 1 FB  príspevku  577 491 + 86 

Celkový dosah FB príspevkov 114 799 129 371 - 14 572 

Zobrazenie Účtu Google Brandt 91 989 62 651 + 29 338 

Publikované články na webe 161 119 + 42 

Publikované posty na FB 199 263 - 64 

http://10.20.1.84/awstats/awstats.pl?month=all&year=2018&output=main&config=skin-snk-%20%20%20%20%20%20pokpoh.chamo.kis3g.sk&framename=index
http://10.20.1.84/awstats/awstats.pl?month=all&year=2018&output=main&config=skin-snk-%20%20%20%20%20%20pokpoh.chamo.kis3g.sk&framename=index
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  PREHĽAD ZOBRAZENIA ÚČTOV GOOGLE BRANDT PODĽA VÝPOŽIČNÝCH MIEST 

 2018 2017 Rozdiel 

Centrálna požičovňa 37 588 36 297 + 1 291 

Centrum regionálnych dokumentov 6 275 3 219 + 3 056 

Pobočka Sídlisko 2 6 754 2 598 + 4 156 

Pobočka Sídlisko 3 10 371 2 441 + 7 930 

Pobočka Sídlisko Sekčov 10 882 2 616 + 8 266 

Pobočka Sídlisko Šváby 7 203 13 997 - 6 794 

Detská knižnica Slniečko 12 916 1 483 + 11 433 

 

PREHĽAD SLEDOVATEĽOV INSTAGRAMOVÝCH ÚČTOV 

 2018 2017 Rozdiel 

Detská knižnica Slniečko 284 0 + 284 

Pobočka Sídlisko Šváby 167 0 + 167 

Pobočka Sídlisko 3 163 0 + 163 

Pobočka Sídlisko Sekčov 141 0 + 141 

Centrálna požičovňa – Náučné odd. 120 0 + 120 

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 pravidelne aktualizovali 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 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.  

Novinkou v propagácii sú Instagramové účty piatich výpožičných miest: Detskej 

knižnice Slniečko, pobočiek na Sídlisku 3, Sídlisku Šváby a Sídlisku Sekčov a Centrálnej 

požičovne – Náučného oddelenia, ktoré informujú svojich sledovateľov nielen o novinkách, 

ale všeobecne o dianí v knižnici aj mimo otváracích hodín. 
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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 + a 

Instagram.  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 

 TVORIVÉ DIELNE, KLUB BYLINKÁROV 

 NOC  S ANDERSENOM  

 DARČEKOVÝ POUKAZ 

 MIKULÁŠSKA BURZA 

 PLAGÁTY NA BESEDY (BANÁŠ, HEVIER, HOLKA, PEŤKO) 

 PREŠOV ČÍTA RÁD 

 PRÁZDNINY V KNIŽNICI 
 ENERGETICKÝ DEŇ 

 ROZRÁVKY UŽ ČÍTAM SÁM 

 VIANOČNÉ POZDRAVY 

 KNIHA ROKA 

 KULTÚRNE POUKAZY 

 PREZENTÁCIE A VÝSTAVY 

 OTVORENIE POBOČKY S3 PO REKONŠTRUKCII 
 DEŇ NEVIDIACICH 

 KOLESO ŠŤASTIA 

 VIANOČNÉ POSEDENIE 

 PRI KNIHE S... (10 PLAGÁTOV) 

 OSVEDČENIE OBECNÍ KNIHOVNÍCI 

 CHRÁNIME KNIHY A ČITATEĽOV 

 POZVÁNKY 

 LETÁK CHCEM, ABY... 

 LETÁKY PODPORA FPU 

 MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA 

 ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ PREHLIADKY 

 LISTOVÁNÍ 

 HRAVÉ DOPOLUDNIA V KNIŽNICI 
 BIENÁLE ANIMÁCIÍ 

 ŠTVORNOŽKY KU KNIHÁM, ŠTVORNOŽKY KU KNIHÁM – VIANOCE 

 HALLOWEEN 

 MIKULÁŠ NA ŠVÁBOCH 

 INSTASÚŤAŽ 

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

Prepočítaný stav zamestnancov za obdobie 01. 01. – 31. 12. 2018 je: 26,00 z toho 

zamestnanci vykonávajúci knižničné činnosti: 23,00. 

V rámci národných projektov na vytváranie pracovných miest pre dlhodobo 

nezamestnaných sme v spolupráci s Úradom práce zamestnávali v roku 2018 štyroch 

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

vykonávalo v knižnici 6 osôb a 1 osoba vykonávala absolventskú prax. 

9. PRIESTOROVÉ PODMIENKY   

Knižnica P.O.Hviezdoslava má v správe nasledujúce nehnuteľnosti: 
 Prešov, Levočská 1 – 20 % budovy Bosákovej banky – sídli tu Centrálna požičovňa 

 Prešov, Hlavná 16  -  detská knižnica Slniečko 

 Prešov, Levočská 9 – 6. a ½ 5. poschodia – od novembra 2013 je budova nevyužívaná 
a  odpojená od zdroja tepla; je prebytočným majetkom 

 Prešov, Bjornsonova – garáž 

 Prešov, Jesenná – sklad kníh 

 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 (Oddelenie 

inojazyčnej literatúry), 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 na rok 2018 dotáciu na bežné výdavky vo výške 398 399 ,- €. 
Úpravy rozpočtu:  

o 27. 07. 2018        + 4 500,-- € účelovo určené na výmenu knižničných regálov 

o 10. 09. 2018      + 44 000,-- € účelovo určené na nákup knižničného fondu 

o 19. 11. 2018      + 21 974,-- € účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť  

                                                    zamestnancov a úhradu záväzkov 

Celková výška rozpočtu od PSK po úpravách: 468 873,- € 

Rozpočet kapitálových výdavkov od PSK: 0 € 

Rozpočet vlastných príjmov: 35 400,- €, z toho: 

- príjmy z prenájmu budov  12 400,- €  
- príjmy za knižničné činnosti  23 000,- € 

 

 

10.2 PLNENIE PRÍJMOV  

 

Celkové príjmy za rok 2018: 580 463,48 € 

Príjmy od PSK (zdroj 41): bežné transfery 468 873,-  € 

Vlastné príjmy (zdroj 46) spolu: 35 151,90 €, z toho: 

- príjmy z prenájmu budov  12 432,19  € 

- príjmy za poskytovanie knižnično-informačných služieb (zápisné, upomienky, 
kopírovanie, rešerše 22 719,71 €) 

Iné príjmy (zdroj 111) spolu: 75 126,58 €, z toho: 

- refundácie miezd z Úradu práce    15 801,58 € 

- dotácia z MK SR za kultúrne poukazy    1 275,-- € 

- dotácie z Fondu na podporu umenia spolu  58 050,-- €, v tom: 

- na festival Prešov číta rád           10 250,-- € 

- na Medzinárodnú prehliadku            5 600,-- € 

- na podujatia Pri knihe s...             1 500,-- € 

- na seminár Umenie rozprávať príbehy       1 500,-- € 

- na modernizáciu pobočky           12 000,-- € 

- na nákup knižničného fondu          20 000,-- € (vyčerpané iba 6 396,38 €) 
- na ochranu knižného fondu-Teamwiewer 694,80 € 

- kapitálové výdavky na RFID bránu                     6 505,20 € 

Príjmy od mesta Prešov (zdroj 11H): príspevok na festival Prešov číta rád 1 312,- € 
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10.3 ČERPANIE VÝDAVKOV  

 
Bežné výdavky 

610 – Výdavky na mzdy 

Čerpanie spolu: 250 805,65 € 

- z toho osobné príplatky 22 608,91 €, príplatok za riadenie 1 351,91 €, odmeny 23 508,- € 

Prepočítaný stav 26,00 zamestnancov, priemerná mzda 803,86 €. 
620 - Poistné 

Výdavky spolu: 91 037,56 €  
- zdravotné poisťovne  24 048,06 € 

- Sociálna poisťovňa 63 477,21 € 

- doplnkové dôchodkové poistenie 3 512,29 €  (2 % funkčného platu zamestnancov) 
631 – Cestovné spolu 2 516,13 € 

- 1 864,13  € - 47 tuzemských pracovných ciest na semináre, školenia, porady a na knižný 
veľtrh Bibliotéka 

- 652,- € cestovné účastníkom Medzinárodnej prehliadky a festivalu Prešov číta rád 
uhradené z grantu FPU 

632 – Energie, telekomunikačné služby 

Výdavky 35 519,18 €, z toho: 

- plyn, elektrina, vykurovanie 28 291,78 €  
- voda, stočné 2 324,99 € 

- poštovné, telefóny, internet 4 902,41 € 

633 – Materiál 

Výdavky spolu 91 001,39 € 

Druh výdavkov: 

- informačné zdroje 62 098,10 € (knihy, časopisy, noviny) 
- interiérové vybavenie 17 927,59 € (nový knižničný nábytok a vybavenie pre pobočku 

Sídlisko 3 Centrum, z toho 12 000,- € uhradené z grantu FPU a 4 500,- € z účelovej 
dotácie PSK) 

- softvér – antivírusový program AVG 892,10 € 

- ostatný materiál 9 732,97 € (tonery, papier, čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske 

potreby, náhradné diely k výpočtovej technike, fólie na obaľovanie kníh, materiál na 

tvorivé dielne ...) 

- reprezentačné výdavky 350,63 €  (občerstvenie na akcie) 
634 – Dopravné 

Celkové výdavky – 1 870,91 € z toho: 

- pohonné hmoty 731,05 € 

- havarijné a povinné zmluvné poistenie 724,52 € 

- diaľničná známka 50,-- € 

- servisné práce 365,34 € 
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Knižnica vlastní 2 osobné motorové vozidlá: Škoda Fabia a Volkswagen Touran – sú 

využívané na rozvoz kníh, donášku kníh zo skladu, na metodické návštevy obecných knižníc, 
služobné cesty. 

635 – Opravy a údržba spolu 1 098,44 €, z toho: 

- 195,70 €  oprava garážových dverí 
- 384,-- € oprava RFID brány 

- 63,60 € oprava kopírky 

- 455,14 € oprava vzduchotechniky 

636 – Nájomné spolu 19 507,03 €, z toho: 
- 18 350,-- € za prenájom priestorov od OTP v Bosákovej banke (v nájme nie sú zahrnuté 

prevádzkové náklady) 

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

biblioboxu a za pobočku Sídlisko 2 - Centrál 

- 836,-- € prenájom priestorov na Medzinárodnú prehliadku - hradené z grantu FPU 

- 320,-- € prenájom priestorov DJZ na festival Prešov číta rád - hradené z grantu FPU 

637 – Služby spolu 62 850,16 €, z toho: 

- správcovstvo budovy Bosákovej banky 2 400,-- € (správcovi OTP banka) 
- daň z nehnuteľností 3 869,35 € 

- daň z príjmov za rok 2017: 2 204,55 € 

- aktualizácia účtovného programu iSPIN: 2 539,95 €  
- stravovanie 11 331,80 € ( 55 % hodnoty stravných lístkov) 
- poistenie majetku 492,68 € (poistenie proti živelným pohromám a proti krádeži) 
- tvorba sociálneho fondu 2 887,62 € (1,35 % vymeriavacieho základu) 

- odvoz odpadu 328,51 € 

- služby hradené z grantov Fondu na podporu umenia a od mesta Prešov – tlač 
propagačných materiálov, ubytovanie a honoráre pre účastníkov Medzinárodnej 

prehliadky knižničných podujatí a festivalu Prešov číta rád 18 898,80 € 

- dohody o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov 10 184,20 € 

- iné služby 7 712,70 € (aktualizácie knižničného programu Virtua a mzdového programu 

Magma, požiarny servis, technik BTS, revízie, školenia, koncesionárske poplatky, právne 
služby ...) 
642 – Transfery 

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

 

Kapitálové výdavky 

713 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení 

- 6 505,20 € - nákup RFID brány (financované z grantu Fondu na podporu umenia) 
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10.4 POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY 

Knižnica neeviduje k 31. 12. 2018 žiadne pohľadávky, ani záväzky po lehote 
splatnosti. 

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Hospodárenie k 31. 12. 2018 sme ukončili ziskom 603,13 €.  Všetky výdavky boli 
vynakladané s maximálnou hospodárnosťou a efektívnosťou.  
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PRÍLOHA Č. 1 – POBOČKA SÍDLISKO 3 CENTRUM 

Pobočka Knižnice P.O.H. v Prešove, sídlisko 3 Centrum, Prostějovská 35 
 

      Oddelenie pre dospelých 
PRED REKONŠTRUKCIOU 

  

 
 

PO REKONŠTRUKCII 
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Detské náučné oddelenie 
PRED REKONŠTRUKCIOU  

 

 
 

PO REKONŠTRUKCII 
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Detské oddelenie 
PRED REKONŠTRUKCIOU  

 
 
 
 

PO REKONŠTRUKCII 
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Relax zóna 
PRED REKONŠTRUKCIOU  

 
 
 

PO REKONŠTRUKCII 
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PRÍLOHA Č. 2 – PIKNIKOVÉ ČÍTANIE 2018 

 
 

 

PRÍLOHA Č. 3 – LITERÁRNA TALKSHOW 2018 
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