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1. ÚVOD 

Úlohy knižnice boli plnené v zmysle Plánu činnosti Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove 

na rok 2004. Knižnica sa zaoberala aj mimoriadnymi úlohami, ktoré vyplývali z požiadaviek 

zriaďovateľa, metodického centra, stavovských organizácii a interných potrieb. 

V textovej časti komentujeme dosiahnuté výsledky v základných ukazovateľoch knižničnej 

činnosti a v tabuľkovej časti sme porovnali plánované ukazovatele na rok 2004 a dosiahnutú 

skutočnosť.  

Hlavným cieľom počas roka 2004 bolo: 

- zabezpečiť nové informačné technológie pre zavedenie nového knižničného systému Virtua 

a pre potreby používateľov knižnično- informačných služieb. 

- vypracovať koncepciu a pripraviť podklady pre Stratégiu udržateľného rozvoja kult. 

organizácii PSK 

- zabezpečiť informačné potreby používateľov knižnično-informačných služieb 

a bezproblémový chod knižnice 

 

 Vďaka pochopeniu a ústretovosti zriaďovateľa bola do knižnice dodaná nová počítačová 

technika     pre implementáciu  knižničného systému Virtua. 

 Knižnica  získala finančné prostriedky  prostredníctvom 3 projektov z grantového systému 

MK SR– Ex Libris v celkovej sume 508 000,- Sk. 

 Zavedením bezplatnej internetovej siete Govnet  sa realizoval  projekt Internetovej 

študovne ako aj nákup knižničných dokumentov pre knižnicu. 

 Metodická a koordinačná činnosť sa  orientovala najmä na technologický rozvoj 

regionálnych a obecných knižníc, ako aj na formy získavania finančných prostriedkov 

prostredníctvom projektov MK SR  Ex Libris. 

 V rámci kultúrno – výchovnej činnosti (podujatí) sa kládol dôraz na celospoločenské 

potreby a záujmy používateľov.  

 Pripravil sa projekt na zriadenie turisticko - informačného centra v knižnici. 

 V roku 2004 sa pristúpilo k zautomatizovaniu pobočky S II 

 Získaním finančných prostriedkov z podporených projektov Komunitnou nadáciou 

v Prešove a Mestským úradom v Prešove v celkovej výške 14.000,- Sk, sa uskutočnili 

v detskej knižnici Slniečko Prázdniny s troma pátračmi,  kde odprázdninovalo   99 detí 

(284 pobytov). 

 Najväčší ohlas mal celokrajský projekt Reč môjho domova zameraný na preklad umeleckej 

tvorby, ktorý sa realizoval  v spolupráci s občianskym združením Slniečkovo.  
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 Rozvinula sa medzinárodná spolupráca s Knihovnou J.Buchlovana v Uherskom Hradišti, 

v rámci ktorej sme sa zapojili do Noci s Andersenom a zúčastnili sme sa na festivale detskej 

knihy Hradecké sluníčko. 

 

Po vyhodnotení dosiahnutých výsledkov v oblasti služieb môžeme konštatovať, že 

r.2004  bol   pre knižnicu mimoriadne úspešný. Podarilo sa nám skvalitniť služby 

používateľom, vymeniť zastaralú výpočtovú  techniku a obohatiť fondy knižnice prírastkom, 

aký sme už dlho nezaznamenali. Celkové  výkony majú stúpajúci trend, čo svedčí, že čitatelia 

naše služby vyhľadávajú a sú s nimi spokojní.  

 Na základe  podrobnej analýzy r. 2004 sa budeme usilovať naše služby ešte viac skvalitniť, 

ponúknuť ďalšie žiadané služby, aby sme sa stali nevyhnutným pomocníkom pri štúdiu, 

rekvalifikácii a využívaní voľného času  detí až po najstarší vek. 

  

   Mgr. Iveta Hurná 

   riaditeľka  

  

 2. ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KNIŽNICE 

 

Naša základná činnosť bola zameraná na  poskytovanie knižnično-informačných   služieb, 

ktoré sú plne automatizované a na  kultúrno- vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť. 

 Po vyhodnotení dosiahnutých výsledkov v oblasti služieb môžeme konštatovať, že r. 2004  

bol   úspešný .  

 Na základe  podrobnej analýzy r. 2004 sa budeme usilovať naše služby ešte viac skvalitniť, 

ponúknuť ďalšie žiadané služby, aby sme sa stali nevyhnutným pomocníkom pri štúdiu, 

rekvalifikácii a využívaní voľného času od detí až po najstarší vek. 

 

2.1.  VÝPOŽIČKY  

Výpožičky v každom roku sú veľmi  premenlivé a  závisia  od mnohých ukazovateľov.  

Najdôležitejším z nich je samozrejme  dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie  nového 

žiadaného a aktuálneho fondu.  Na druhej  strane potreby  používateľov, ich záujem,   a samozrejme 

čítavosť detí a mládeže, ktorá  bola z roka na rok menšia. 

 V roku 2004 sa vypožičalo absenčne a prezenčne spolu 804 355 kn.j., čo predstavuje  

97,68% z ročného plánu práce. Oproti roku 2003 sme zaznamenali celkový pokles výpožičiek 

o 2,3%. 
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 Absenčné výpožičky predstavujú 557 786  kn.j. t.j. 95,51% z ročného plánu.   

Z toho najviac sa vypožičalo náučnej lit.  239 569 kn.j. – 100,66% z roč. plánu  a nárast o  

+1 608 kn.j. oproti minulému roku. Krásnej literatúry sa požičalo 195 125      kn.j.   Detskej krásnej 

a náučnej literatúry sa požičalo spolu 123 592 kn.j.  

 Prezenčne bolo vypožičaných 246 569  kníh a periodík. V porovnaní s min. rokom je to o   

+7 277 kn.j. viac,  z ročného plánu je to plnenie na 102, 95%. 

 Vyhľadávaná je najmä denná tlač, populárne týždenníky a mesačníky časopisov, ktoré sú 

pre obyvateľov veľmi drahé, tiež aj encyklopédie, slovníková literatúra, náučná a študijná literatúra, 

z ktorej máme len po jednom exemplári. 

Prostredníctvom MVS sme sprostredkovali 62 výpožičiek. 

Absenčné a prezenčné výpožičky spolu 

VÝPOŽIČKY R.2003 R.2004 
ROZDIEL  R. 

03-04 
PLÁN NA 

R.2004 
OPROTI 
PLÁNU 

% Z PLÁNU 

Výpožičky - spolu 822   541 804 355 
 

- 18 186 
 

823 500 
 

- 19 145 97,68 

Absenčné výp. 583 249    557 786 - 25 463 584 000 - 26 214 95,51 

Z toho - krásna   206 607 195 125 - 11 482 206 500 - 11 375 94,49 

             - detská 139 181    123 592 - 15 589       140 000 - 16 408 88,28 

             - náučná 237 461 239 069  + 1 608 237 500 + 1 569 100,66 

prezenčné výp. 239 292 246 569 + 7 277 239 500 + 7 069 102,95 

MVS z iných kniž. 42 62 +20 50 +12 - 

 

Pobočky- absenčné výpožičky – prehľad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rezervácie a informácie  

 
R. 2003 R. 2004 

ROZDIEL        
R. 03-04 

Rezervácie 1 356 1 732 + 376   

Informácie 1 584 1 299 - 285   

  

Pobočka 
výpožičky 
absen. 04 

Plán 2004 
Rozdiel 
plánu 

Rozdiel  r. 
03-04 

CP 247 544 241 500 + 6 044 + 6 127 

Slniečko 71 737 75 000 - 3 263 - 2 958 

S II. 40 572 51 000 - 10 428 - 11 330 

S III. 65 300 74 000 - 8 700 - 8 489 

Sekčov 77 240 80 000 - 2 760 - 2 628 

Šváby 48 283 56 500 - 8 217 - 8 281 

Rozpráv. 7 110 6 000 + 1 110 + 2 096 

 
Spolu 

 
557 786 

 
584 000 

 
- 26 214 

 
- 25 463 
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2.2.  ČITATELIA 

 
V roku 2004 sme zaregistrovali spolu 15 495  čitateľov, čo predstavuje 98,07 % z 

plánovaného počtu. V porovnaní s minulým rokom 2003, je to o 226 čitateľov menej t.j. 1,5 %. 

Napriek tomu tento stav znamená úspech, nakoľko v uplynulom roku boli zvýšené členské 

poplatky. U dôchodcov z 20,- Sk na 50,-  Sk. /t.j. o 150 %/, študenti a dospelí z 60,- Sk na 100,- Sk 

/o 66%/ a deti z 20,-Sk na 30,- Sk. /o 50 %/. Mnohé rodiny to riešili tým, že ostal im len jeden 

platný členský preukaz, čím nastal aj predpokladaný pokles čitateľov. Taktiež zvýšili sa aj sankčné 

poplatky  za prekročenie výpožičného času, čo znížilo čiastočne návštevnosť čitateľov, ale na 

druhej strane pozitívne je to, že knihy nedržali zbytočne dlho, zabezpečila sa vyššia cirkulácia 

hlavne nových kníh.  Celá tržba od používateľov bola od tohto roku  vyberaná  cez automatizovaný 

knižničný program mimo pobočky SII, kde ešte nebol zavedený automatizovaný  knihovnícky 

proces. 

 Počet registrovaných detských čitateľov do 14 rokov  je 5 555, mládeži  je 4 996 a dospelých  

4 944. 

 Centrálnu požičovňu a naše pobočky v roku 2004 navštívilo spolu 212 503   používateľov.  

Z tohto počtu na našich podujatiach sa zúčastnilo 13 063  návštevníkov. Návštevnosť v študovni a v 

čitárni bola 41 434 používateľov,  s minulým rokom je to + 5 482 návštevníkov a to najmä  vďaka 

internetovej študovni. 

Veľkým úspechom a prínosom pre používateľov knižnice bolo otvorenie internetovej 

študovne. Jej prevádzka začala pravidelne od 15. 3. 2004 s poskytovaním informačných služieb 

prostredníctvom internetu pre členov knižnice úplne zdarma. Okrem základných služieb je 

poskytované individuálne školenie podľa záujmu s prácou PC. Túto možnosť využila hlavne 

kategória dospelých čitateľov a dôchodcov, ktorí mali problém pri samostatnom vyhľadávaní 

informácií z internetu. 

Začínali sme s 2 PC stanicami, ku koncu roka  vďaka úspešným projektom ich už bolo 7.  Aj 

vďaka tejto službe sme získali  nárast čitateľov v  CP o + 355  napriek tomu, že bol zvýšený  

členský poplatok a všeobecne  počet registrovaných čitateľov stále klesá. 

Služby internetovej študovne využilo celkove 4 909 návštevníkov 
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Registrovaní  čitatelia  a návštevnosť  

 
R. 

2003 
R. 2004 

ROZDIEL     R. 
03-04 

PLÁN         R. 
2004 

OPROTI 
PLÁNU 

% Z ROČ. 
PLÁNU 

Čitatelia  spolu 
 

15 721  
 

15 495 
 

- 226 
 

            15 800 
 

- 305 
 

98,07 

Dospelí 4 895  4 944 +49 5 000 - 56 98,88 

Mládež 5 031 4 996 -35 5 000 - 4 99,92 

Deti 5 795 5 555             - 240             5 800 - 245 95,78 

Počet 
návštevníkov 

213 
923 

212 
503         - 1 420 214 000 - 1 497 99,30 

Poč. návštev.    
čitárne a študovne 35 952 41 434 + 5 482 36 000 + 5 434 115,09 

 

Pobočky – čitatelia –  prehľad  

Pobočka 
čitatelia 

2004 Plán 2004 
Rozdiel 
plánu 

Rozdiel 
R.03 -04 

CP 7 252 6 900 + 352 + 355 

Slniečko 2 288 2 350 - 62 - 51 

S II. 653 700 -47 - 105 

S III. 1 895 2 100 - 205 -128 

Sekčov 2 179 2 450 - 271 -228 

Šváby 864 1 000 - 136 -226 

Rozpráv. 364 300 + 64 +157 

Spolu 15 495 15 800 - 305 - 226 

 

Rozbor čitateľov podľa kategórií  

POBOČKA DETI MLÁDEŽ DOSPELÍ SPOLU Z INEJ POBOČKY 

CP - 3 927 3 325 7 252 752 

Slniečko 1 861 321 106 2 288 846 

S II 397 49 207 653 205 

S IIIB 1 011 228 656 1 895 387 

Sekčov 1 373 331 475 2 179 504 

Šváby 557 140 167   864 264 

Rozprávka 356 - 8 356 - 

SPOLU 5 555 4 996 4 944 15 495 2 958  

 

Valéria Magáčová, vedúca služieb 
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2.3. KNIŽNIČNÉ FONDY  

2.3.1. Doplňovanie knižničných fondov 

Knižničný fond sme v roku 2004 doplnili o 2 917 titulov  v počte 4 075 knižničných 

jednotiek. Z uvedeného počtu sme kúpou získali 2 199 knižničných jednotiek, darom od čitateľov 

a inštitúcií 1253 kn. j., náhradami za stratené knihy 51 kn. j. Sponzorsky sme získali 41 kn.j. 

Osobitne treba vyzdvihnúť knižný dar Slovenskej sporiteľne v Prešove  z produkcie vydavateľstva 

Kalligram 597 kn.j., v hodnote 150.000,- Sk, dar 126 titulov detskej literatúry Severočeskej 

vedeckej knižnice  v hodnote 8.086,- Sk 

Celkove bolo na nákup informačných zdrojov vynaložených 580.121,- Sk. Z toho na nákup 

knižného fondu 563.770,- Sk,  v čom sú zahrnuté aj finančné prostriedky získané z  grantov 

(350.000,- Sk),  pre jednotlivé oddelenia a pobočky  bolo vynaložených  na nákup periodík 13.714,- 

Sk, na elektronické dokumenty  2.637,- Sk.   

V porovnaní s rokom 2003 sme v roku 2004 mali o 316.747,- Sk viac na nákup KF, čo sa 

odrazilo v počte a skladbe prírastku. Treba však uviesť, že opäť sa zvýšila cena kníh najmä z 

dôvodu zvýšenia DPH. 

Na 1 registrovaného čitateľa vychádza 37,40 Sk na nákup KF, na potencionálneho čitateľa 

(obyvateľa) je to len 6,20 Sk.   

Vzhľadom k  neustálemu rastu cien kníh a periodík sme sa snažili dopĺňať knižničný fond  

publikáciami a periodikami na základe užívateľských požiadaviek. Snažili sme sa čo najviac 

knižničných dokumentov získavať od dodávateľov poskytujúcich   výhodný rabat.  

Knižničný fond 

 

 

Skutočnosť    

r. 2002 

Skutočnosť 

r. 2003 

Rozdiel 
2003/2004 

 
Plán 2004 

Rozdiel 

opr.plánu 

Celkový stav fondu 
 

248 365 

 

   249 386 

 

+1 021 

 

249 365 

 

+21 

celkový stav knižného fondu 241 979 242 991 +1 012 242 969 +22 

z toho NL spolu 104 885 105 623 +1 738 105 185 +438 

           beletria 83 808 84 935 +1 127 84 008 +927 

Lit. pre deti do 15 r. 59 672 58 828 -844 60 172 -1 344 

z toho mlád. krásna 44 584 43 496 -1 088 44 884 -1 388 

           mlád. NL 15 088 15 332 +244 15 288 +44 

Počet kn. j. na 1 obyv.           2,68        -           - 

Počet  kn. j. na 1 čitateľa            16,09           -                   - 

Obratovosť KF                3,22            -                 - 

prírastky spolu 3 146 4 075 +929 3 000 +1 075 

z toho knihy a periodiká 3 145 4 066 +921 2 990 +1 076 

           elektronické dok.                1 - -1 5 -5 

           audiovizuálne dokumenty 1 9 +8 5 +4 

úbytky 2 201 3 054 +853 2 000 +1 054 

odoberané periodiká exemp. 157 144 -13 140 -4 

                  tituly                89 80 -9 80 - 
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Z tabuľky je zrejmé, že v roku 2004 sme získali viac knižničných jednotiek ako v 

predchádzajúcom roku.          

Naďalej je potrebné pokračovať v radikálnom  vyraďovaní  zastaralej a poškodenej 

literatúry, a následne k  tomu zabezpečovať inováciu knižničného fondu  získavaním knižničných 

dokumentov najmä z oblasti spoločenských vied, techniky, prírodných vied a literatúry pre deti. K 

poklesu počtu detskej literatúry došlo z dôvodu radikálnejšieho vyraďovania zastaralej a poškodenej 

literatúry. 

  

Skladba knižničného prírastku bola nasledovná  

DRUH LITERATÚRY tituly KN.J. % Z PRÍRASTKU 

odborná literatúra 963 1 599 39,24 % 

beletria 1 007 1 415 34,72 % 

beletria pre deti 509 764 18,74 % 

náučná lit. pre deti 268 297 7,28 % 

detská lit. spolu 777 1 061 26,04 % 

 

V súčasnosti z prírastku na 1 titul odbornej publikácie pripadá  1,66 zv., beletrie 1,40 zv.  a 

detskej literatúry 1,36 zv., čo je k počtu pobočiek a k počtu používateľov knižničných služieb veľmi 

malý prírastok aj vzhľadom k  tomu, že je potrebné naďalej vyraďovať radikálnejšie zastaralú 

a opotrebovanú literatúru. 

Fond jednotlivých oddelení a pobočiek bol doplnený nasledovne: 

  Centrálna požičovňa pre dospelých   1 309 kn.j. 

  študovňa  66 kn.j.  

  Región 60 kn.j. 

  Slniečko 493 kn.j. 

  pobočka:  Sekčov  702 kn.j. 

  pobočka  SIIIB 701 kn.j. 

  pobočka Šváby 303 kn.j. 

  pobočka SII 248 kn.j. 

  ZŠ Rozprávka 197 kn.j. 

V tomto počte sú zahrnuté aj tituly získané darom a náhrady za stratené knihy. 

Z pôvodnej slovenskej tvorby sme do fondu získali 991 titulov (1335 ex),  cudzojazyčných  

dokumentov sme zaevidovali  140 kn.j.  (z  toho 111 anglických  kn.j.  darom z USA). 
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2.3.2. Spracovanie a evidencia KF 

Prírastok knižničného fondu sme spracovávali do databázy v systéme Libris. Pokračovali  

sme v retrospracovaní  knižničného fondu zo skladu a pobočiek. V priebehu roka sme spracovávali 

v systéme retro fond pobočky na sídlisku SII (cca 3000 kn.j)   

 Pravidelne sa zabezpečovala kontrola a oprava chybných a neúplných záznamov 

v databáze.  Budovanie klasických lístkových katalógov sme zabezpečovali na pobočkách, ktoré 

ešte nie sú automatizované (SII ),  taktiež sa naďalej buduje generálny katalóg  . 

 

2.3.3. Organizácia a ochrana knižničných fondov 

Z počtu 3054 vyradených knižničných jednotiek klasicky bolo vyradených 2277  kn.j. 

Z nich bolo 56 nahradených, 2298 nevyužívaných a zastaralých multiplikátov  poškodených 

a hygienicky závadných kníh.  

              Pokračovali sme v redakcii revízneho katalógu dokladaním revíznych lístkov presunutých 

knižných dokumentov do skladu a zo zrušených pobočiek.  V záujme ochrany fondu sme začali 

balili knihy do fólie. 

 

2.3.4. Ostatná činnosť 

 V rámci metodickej pôsobnosti sme zabezpečovali metodickú inštruktáž a praktickú pomoc 

k systému Libris v Obecnej knižnici Kapušany  ( 2x),  v Metodickom pedagogickom centre 

(1x).  Mesačne sme pripravovali podklady pre rubriku Čitáreň regionálnej tlači. Podieľali 

sme sa na príprave kníh na burzu ako aj na samotnej burze.  

 

Jaroslava  Strapková  

oddelenie  KF  

 

2.4.  VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA  

 

Úspešný rok kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí v Knižnici P. O. Hviezdoslava 

v Prešove. 

Výsledkom práce ducha a rúk sa  stala kniha, ktorá je vizitkou kultúry každého národa.  

Knižnice sa  stali najdôležitejším zdrojom informačných prameňov, ktoré  sú zo všetkých 

kultúrnych inštitúcií využité každodenne na 100 %. 

Najväčšia verejná knižnica v Prešovskom kraji má za sebou náročný, ale úspešný rok. Okrem 

výpožičnej činnosti knižnica  organizuje aj množstvo kultúrno-spoločenských a vzdelávacích 

podujatí. 
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Knižnica P.O. Hviezdoslava celkove pripravila 458 kultúrno -vzdelávacích a spoločenských 

podujatí. 

Návštevnosť na podujatiach spolu:  13 063 účastníkov. 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia podľa druhov 

BESEDY 83 VÝSTAVKY 132 

LDP 5 Výstavy 3 

Iné 14 TP 7 

Lit. súťaž 10 Lit. pásmo       131 

Exkurzie 38 Nástenky 56 

Infor. výchova 121 Rozprávkové dopol.  15 

Videoprog. 16 Divadielko na súkien.         15 

 
Najvýznamnejšie podujatia  v r. 2004 

 

Január  

- beseda:  Chudnime s Editou Sipeky – motivačná trénerka a autorka knihy Vysoká škola 

chudnutia 

- literárno - dramatické pásmo  k 115. výr. narod. Pavla Országha Hviezdoslava 

- prednáška -  O lyrickej tvorbe P.O. Hviezdoslava – Doc. L. Bartko, CSc. 

Február 

- beseda: Mesto v ktorom bývam – pre rómsku skupinu detí 

- beseda: spisovatelka Alžbeta Verešpejová o svojej knihe  pre deti 

- beseda: spisovateľka Gabika Futová o svojich knihách pre deti 

- Divadielko na súkienku – Z rozprávky do rozprávky 

- Jarné prázdniny v detskej knižnici Slniečko – plné hier, zábavy, kníh a rozprávok. 

Marec 

- beseda: historik a spisovateľ Pavel Dvořák – Stopy dávnej minulosti 

- beseda: Marcela Laiferová -  populárna speváčka a autorka knihy Žiť svoj sen  

 - beseda:Anna Gallovičová – Spoločnosť Slovensko-Indického priateľstva 

- besedy pre deti: so spisovateľmi D. Hvierom, G. Futovou, J. Žarnayom, J. Kollárom – Superohník 

vydavateľstvo Mladé letá 

- beseda o Európskej únii s Ing.  M. Kundrátovou – RICE a predstavenie bibliografie Slovensko a 

Európska únia pre študentov gymnázií 

- literárno-dramatické pásma: Vyznanie Slovensku – pre Kluby dôchodcov, Domov dôchodcov na 
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Veselej ul 

- literárne pásma o slovenských spisovateľoch pre deti školských družín, Domova sociálnych 

služieb a pre rómske deti 

- exkurzie, informatické výchovy, rozprávkové dopoludnia a literárne súťaže pre deti 

- Divadielko na súkienku- pre deti materských škôl 

- prezentácia bibliografie Jozef Žarnay spojená s besedou so spisovateľom – Detská knižnica 

Slniečko  

-  prezentácia bibliografie Slovensko a Európska únia – v priestoroch CP 

- Liga proti rakovine – verejná zbierka  

Apríl 

- Noc s Andersenom – rozprávková noc  v detskej knižnici Slniečko – zapojenie sa do spoločnej 

medzinárodnej  oslavy rozprávok k výročiu H.Ch: Andersena, štatistika rozprávkovej noci: 

v knižnici Slniečko  „spalo“ 44 detí, 10 dospelých, jedno strašidlo. Programu sa okrem nich 

zúčastnili ešte piati dospelí, jedno polročné bábätko, 18 hercov a jeden režisér, bolo prečítaných 15 

rozprávok, povedaných 60 vtipov, zaspievaných 20 pesničiek, porozprávaných 10 hrôzostrašných 

príbehov  a nočné chatovanie po internete v centrálnej požičovni. 

- seminár Deň zdravia – spolupráca s SZZP v Prešove – v zasadačke na OÚ výstava kníh na tému 

Zdravá výživa a  oboznámenie účastníkov s knižnično – informačnými službami knižnice 

- besedy: Veľká noc vo zvykoch nášho ľudu – pre deti 

Máj 

- tématický prehľad detských časopisov: Môj kamarát Macko Pusík 

- besedy: Moja mama je najlepšia – pre deti ku Dňu matiek 

- literárne pásma z tvorby  K. Bendovej , T. Janovica,  Ľ. Podjavorinskej, M. Rázusovej – 

Martákovej, H.Ch. Andersena – pre deti 

Jún 

- MDD - majstrovstvá v PEXESE – pre deti v Slniečku 

- MDD – knižnica  „dospelákov“,  - stavanie knižnej pyramídy- pre deti 

- Najlepší detskí čitatelia – vyhlásenie víťazov  v prijímacej sieni na MsÚ, kultúrny program, 

zápis do pamätnej knihy knižnice a mesta Prešova  

- Reč môjho domova – zapojenie sa do projektu Českej republiky „ Kde končí svět  2003/2004 – 

Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem .“ - literárna súťaž, autori víťazných prác krajského kola  sa 

zúčastnili návštevy partnerskej Knižnice B.B.Buchlovana v Uherskom Hradišti spojenej 

s poznávaním Juhomoravského kraja.  

- Na spoločnej farebnej vlne – rozprávkové postavičky vo výtvarných dielkach telesne 

postihnutých detí a ich zdravých kamarátoch  so ZŠ na SIIIB 
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Júl 

- Prázdniny s Troma pátračmi v knižnici Slniečko – pre deti, plné hier, zábav, 220 celodenných 

pobytov detí 

- Pietny akt – pripomienka pri buste biskupa Štefana Moyzesa k jeho 135. výr. úmrtia pred CP 

August 

- Prázdniny s Troma pátračmi v knižnici Slniečko – pre deti – 89 celodenných pobytov,  

prázdniny v knižnici strávilo spolu 309 detí 

September  

- Veľká burza kníh –  2 stánky na pešej zóne pred centrálnou požičovňou –  darovalo sa, 

vymieňalo sa a predávalo. Celková tržba za 3 dni bola 11 000 Sk. 

- hlasné čítania rozprávok, literárne pásma pre deti 

- exkurzie, informačné výchovy, zápisy nových žiakov a študentov za členov knižnice 

Október 

- celoslovenská zbierka Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim. 

- Krása života - výstava ručných prác -  v spolupráci s SZZP – výstava kníh a publikačnej činnosti  

knižnice v sále PKO 

- beseda: Gabika Futová -  Hľadám lepšiu mamu 

- Divadieko na súkienku- Snehulka a 7 trpaslíkov 

November 

- beseda: MUDr. Milan Gaľa – europoslanec, téma NATO a terorizmus, pre študentov 

gymnázia 

- literárno-dramatické pásmo: Aby nám neodišlo srdce – z tvorby spisovateľa Bela Kapolu 

v Klube dôchodcov 

- beseda: Gabika Futová – Moja mama je bosorka 

- literárne pásma  z diela M. Haľamovej, Ľ. Ondrejova, Ľ. Podjavorinskej, D. Heviera – pre deti 

December 

- Aj do knižnice príde Mikuláš – darček pre nových detských čitateľov – zápis zdarma za člena 

knižnice – zapísaných 266 detí. 

- Adventný večer knižnice P.O.Hviezdoslava – duchovný a kultúrny program, udelenie titulu 

Priateľ knižnice : PhDr. Ladislavovi Matiskovi a Belovi Keseličkovi, prezentácia bibliografie 

Literát a národný buditeľ Ján Andraščík 

- beseda: Pavol Dvořák – historik a spisovateľ – Odkryté dejiny Slovenska, autogramiáda a 

predaj jeho kníh pre širokú prešovskú verejnosť 

- vianočné literárne pásma a koledy, motivačné rozprávky, literárne doplňovačky 

- Superdecká, dopravná výchova pre deti 
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2.4.1. Oddelenie pre slabozrakých a nevidiacich  

Prostredníctvom Slovenskej knižnice nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči  

cirkulovali súbory zvukových kníh,  na základe ktorých sa poskytovali špeciálne služby pre týchto 

znevýhodnených občanov a  bezplatné členské v knižnici pre členov ÚNSS s preukazom ZŤP. 

V roku 2004  sme vypožičali pre  130   návštevníkov  234 titulov zvukových kníh, čo činí  

1 772  zvukových kaziet a tiež 38 periodík, ktoré  boli  určené slabozrakým a nevidiacim. 

Naša knižnica sa zapojila do celonárodnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých “Umenie 

žiť v tme„, ktorá bola vyhlásená k Medzinárodnému dňu bielej palice  - 2. ročník.  Kúpu bielej 

pastelky – symbolu neviditeľných línií  prispelo v našich priestoroch  102 návštevníkov. Celková 

vyzbieraná suma  2040,- Sk  bola odovzdaná  Krajskej pobočke  ÚNSS v Prešove.  

Pre  deti sme pripravili besedy o knihe Daniela Heviera : Prečo psík chodí do práce 

a oboznámenie s pomôckami pre nevidiacich a slabozrakých /čítacia lupa, tyflografia pre 

najmenších/. 

Naša knižnica poskytla študijnú  1 týždňovú stáž nevidiacej  študentke Oľge Klimkovej pri 

praktickej maturitnej skúške na tému: Knižnično-informačné služby pre nevidiacich a slabozrakých 

v regionálnej knižnici a špeciálne dokumenty. 

 

Celoročná spolupráca s Okresnou radou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 

v Prešove: 

 práca v kultúrnej komisii a organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií 

 zľava  členského poplatku  v knižnici pre členov ZŤP 

 výstava odborných kníh pri príležitosti Deň zdravia 

 zdarma poskytovanie priestorov na prednáškovú činnosť pre MO SZZP 

 

Celoročná spolupráca s Domovom sociálnych služieb Šváby pre mentálne postihnuté 

deti: 

formy: rozprávkové dopoludnia, hlasné čítanie na pobočke Šváby 

 

Celoročná spolupráca so ZŠ špeciálna pre sluchovo postihnuté deti 

formy:1x mesačne- exkurzie, videoprogramy, rozprávky s divadlom DRAK 

s tlmočníkom pre posunkovú reč 

 

   Celoročná spolupráca so ZŠ špeciálna – osobitná na  ul. Matice slov.: 

formy:   - 1x mesačne výtvarné súťaže a ilustrácie rozprávok    
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Pravidelná donáška kníh do Ústavu pre telesne postihnutých dospelých obyvateľov na 

S IIIB. 

Pravidelná donáška kníh pre telesne postihnuté deti na ZŠ Prostejovská. 

                Deň narcisov – verejná zbierka aj v knižnici na podporu Ligy proti rakovine / Cp 

a pobočky / 

 

Celoročná spolupráca  s Klubom milovníkov a pestovateľov liečivých bylín . 

  - poskytovanie priestorov v knižnici v CP na pravidelné mesačné stretnutia výstavy kníh na 

rôzne  problémy chorôb podľa plánu prednášok /diéty,  lieky,  atlasy, encyklopédie, časopisy/  

 

Valéria Magáčová 

 vedúca služieb 

2.4.2. Práca s detskými čitateľmi v roku 2004 

 

 Činnosť knižníc s oddeleniami detskej literatúry a špeciálnych detských oddelení sa neustále 

prispôsobuje novým spôsobom a trendom práce s detským čitateľom. Okrem bežných výpožičiek 

tvoria veľkú časť činnosti zamerané na získavanie detských čitateľov. 

 Už tradičnou sa stala nezvyčajná oslava narodenín slávneho dánskeho rozprávkára 

H.Ch.Andersena nazvaná Noc s Andersenom. Prebieha pravidelne na prelome marca a apríla, v 

čase dátumu jeho narodenia, a je určená deťom, ktoré sa neboja prenocovať v knižnici a pre ktoré sú 

knihy príjemným zdrojom zábavy a poučenia. V marci 2004 sa nám po prvý raz podarilo spojiť 

nocujúce deti prostredníctvom internetu s ďalšími nocujúcimi deťmi na Slovensku, v Čechách a v 

Poľsku. Program Noci prebiehal v duchu andersenovských rozprávok, na svoje si prišli aj 

strašeniachtivé deti a knihovníčky. 

 Sviatkom pre deti sa určite stal aj 1. apríl, kedy mali možnosť osobne sa stretnúť a 

porozprávať so spisovateľom Danielom Hevierom.   

 Deťom od 6-12 rokov je určený letný prímestský tábor, ktorý prebieha počas prázdninových 

letných mesiacov. V tomto roku bol tábor zameraný na detektívov. Lejtmotívom prázdnin sa stali 

Traja pátrači a ich dobrodružstvá. Okrem čítania ich príbehov, poznávali deti rôzne detektívne 

metódy, zlepšovali si pozorovacie a pamäťové schopnosti, lúštili krížovky a veľa sa hrali. 

 Pre staršie deti (2. stupeň) sme v minulom školskom roku v spolupráci s regionálnymi 

knižnicami pripravili prehliadku lietarárnej tvorby Reč môjho domova. Nejednalo sa o vlastnú 

tvorbu, ale o umelecký preklad textov slovenských autorov. Sedemnásť kategórií prekladu - okrem 

iného, napr.: preklad zo slovenčiny do nárečia, preklad do rómskeho jazyka, preklad z modernej 

slovenčiny do jazyka P.O.Hviezdoslava, preklad do jazyka nepočujúcich atď. umožnili realizovať 

sa aj deťom, ktorí nemajú vzťah k vlastnej tvorbe. Výsledkom bola fascinujúca prehliadka rôznych 
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obmien slovenčiny. Keďže sme v minulom roku nadviazali úzku spoluprácu s Knihovnou 

B.B.Buchlovana v Uherskom Hradišti, deti, práce ktorých porota vyhodnotila ako najlepšie, mali 

možnosť navštíviť túto knižnicu, zúčastniť sa na jej podujatiach a spoznať nových ľudí. Exkurzia 

znamenala pre všetkých nevšedný zážitok.  Deti utvrdila ich v názore, že zapájať sa do knižničných 

akcií sa skutočne oplatí. Knihovníčky si z návštevy partnerskej českej knižnice odniesli mnoho 

poznatkov. 

 

3. BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÁ ČINNOSŤ    

 

Odborná bibliografická činnosť sa vykonávala podľa plánu práce Knižnice P.O. 

Hviezdoslava na rok 2004 v súlade s požiadavkami Národného bibliografického ústavu SNK 

Martin, povinnosti vyplývajúcich v rámci koordinácie regionálnej bibliografie v Prešovskom kraji a 

spolupráce bibliografických pracovníkov Prešovského a Košického kraja. 

      Prioritnou úlohou v bibliografickej činnosti v roku 2004 bola príprava a realizácia prechodu 

na nový knižnično-informačný systém Virtua. Za týmto účelom boli vyškolení pracovníci 

bibliografického oddelenia ktorí získali certifikáty ako oprávnenie používať systém a boli 

prekonvertované doterajšie záznamy celej regionálnej databázy z Biblisu do Virtui. Od konca roka  

bola článková regionálna bibliografia spracovávaná v systéme Virtua najprv pokusne 

v manipulačnej a neskôr priamo vkladaná do produkčnej databázy Slovenskej knižnice cez internet. 

V rámci koordinovanej bibliografickej spolupráce knižníc boli prehodnotené a vypracované nové 

zoznamy periodík určených na excerpciu pridelené periodiká pre knižnice Prešovského a Košického 

kraja. 

 

3.1. EXCERPČNÁ ČINNOSŤ 

Excerpcia článkov z regionálnych novín, časopisov a iných publikácií pre regionálnu 

databázu a príprava bibliografických záznamov pre vkladanie do nového knižničného softvéru 

VIRTUA. 

Oprava bibliografických záznamov spracovaných v BIBLIS-e (databáza REGIÓN) a ich 

príprava na konvertovanie. Počet upravených záznamov 20 653. 

Pokračovanie v spracovávaní odborných časopisov a ekonomických bulletinov do databázy 

Ekonóm, Európa, Osobnosti.  

Celkový prírastok v elektronických databázach za rok 2004 činil  3596 bibliografických 

záznamov. Z toho 2715 regionálnych záznamov - vlastná excerpcia 1911, importovaných  804 

bibliografických záznamov. 

 

http://p.o.hviezdoslava/
http://p.o.hviezdoslava/
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 Skut. 2003 Plán 2004 Skut. 2004 Rozdiel  

Počet excerp. záznamov spolu 3 452 3 400 3 596 +144 

Excerp. zázn. z regionálnej lit. 2 564 2 500 2 715 +215 

Excerp. zázn. do temat.databáz 888 900 881 -  19 

Z toho Ekonóm 420 400 348 -  52 

            Osobnosti 119 150 151 +   1 

            Kraj 120 100 113 +  13 

            Knihovník  119 150 157 +   7 

            Rôzne  16 50 36 -  14 

Vypracované bibliografie spolu 3 3 3      0 

Počet zázn. v bibliografiách 739 400 425 +  25 

 

 

Okrem toho zostalo 618 bibliografických regionálnych záznamov elektronicky 

nespracovaných, t. j.  vo forme lístkovej, pripravených na spracovanie vo formáte MARC 21 v 

systéme VIRTUA. 

  Na konci roku 2004 dosiahol počet záznamov v pravidelne sprístupňovaných elektronických 

databázach 33 306 bibliografických záznamov. Z toho: 

 

Región –             21 115 záznamov 

Osobnosti  –               1 943 záznamov 

Európa -        778 záznamov 

Ekonóm -    5 847 záznamov 

Kraj -                 2 010 záznamov 

Knihovník –              1 346 záznamov 

Rôzne -        267 záznamov 

 

3.2. REŠERŠE 

Bibliografické oddelenie Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove za rok 2004 vypracovalo 32 

rešerší  s 621 záznamami na objednávku rôzneho zamerania (z pedagogiky, umenia, dejín, 

ekonomiky, psychológie, náboženstva, zdravotníctva, vlastivedy, personalistiky). 

 

 

 1/2004  -  Starostlivosť o zamestnancov – stravovanie, vzdelávanie, bezpečnosť 

                  a ochrana – 17 zázn. 

 2/2004  -  Elena Maróthy Šoltésová – 23 zázn. 

 3/2004  -  Vybrané problémy v edučnom procese. Problémy správania emocionálne 

                  a sociálne narušených detí  -  55 zázn. 

 4/2004  -  Zefektívnenie vyučovania technickej výchovy na ZŠ – 19 zázn. 

 5/2004  -  Sluchovo postihnutí žiaci  - 12 zázn. 

 6/2004  -  Kvalita pracovného života a jej determinanty  -  30 zázn. 

 7/2004  -  Slovenské národné orgány (historicko-právne aspekty vývoja)  -  18 zázn. 

 8/2004  -  Rodinná výchova a rómske dieťa  - 27 zázn. 
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 9/2004  -  Inkontinencia stolice  - 6 zázn. 

10/2004  -  Výchovné koncerty – deti ZŠ -  7 zázn. 

11/2004  -  Matematika – poruchy učenia – ZŠ -  25 zázn. 

12/2004  -  Výber manželského partnera ako psychosociálny problém -  11 zázn. 

13/2004  -  Učiteľské spolky, ústavy, organizácie na Slovensku – 19 zázn. 

14/2004  -  Šikanovanie na stredných školách -  10 zázn. 

15/2004  -  Obezita detí ako zdravotný problém – prevencia, výživa  - 14 zázn. 

16/2004  -  Metódy výučby vlastivedy – 3.-4. roč. ZŠ  -  9 zázn. 

17/2004  -  Psychologické a sociologické pohľady na alkoholizmus  

                  v pracovnom prostredí -  11 zázn.  

18/2004  -  Etika v zdravotníctve (ošetrovat.) -  25 zázn. 

19/2004  -  Spolužitie viacgeneračných rodín – 15 zázn. 

20/2004  -  Boj proti terorizmu, Charta ľudských práv – 40 zázn. 

21/2004  -  Anjeli, boží služobníci  - 18 zázn. 

22/2004  -  Starý človek – starí ľudia – sociálne hľadisko -  17 zázn. 

23/2004  -  Rodina – funkcia + rodina s postihnutým dieťaťom – 40 zázn. 

24/2004  -  Šikanovanie v základných školách – 14 zázn. 

25/2004  -  Úloha sociálneho pracovníka v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych 

                  služieb – 10 zázn. 

26/2004  -  Historická terminológia -  2 zázn. 

27/2004  -  Vplyv médií na vývin dieťaťa – 32 zázn. 

28/2004  -  Manažment školy a jeho úlohy  - 34 zázn. 

29/2004  -  Rákocziho kaštiele  -  15 zázn. 

30/2004  - Výtvarné vzdelanie pedagógov predškolskej a elementárnej edukácie – 11 zázn. 

31/2004  -  Logopédia a logopedická starostlivosť – 19 zázn. 

32/2004  -  Magický realizmus – 16 zázn. 

 

3.3.  ČINNOSŤ ŠTUDOVNE A REGIONÁLNEHO ODDELENIA 

Bibliografické oddelenie sa podieľalo i na obsluhe študovne spojenej s poskytovaním 

informácií klasickým a elektronickým spôsobom, t.j. využívanie CD-JURIX (zákony, vyhlášky), 

CD-SNB (články a knihy). V r. 2004 bolo poskytnutých 633 informácií.  Všetky oddelenia a 

pobočky knižnice poskytli spolu 1299 bibliografických a faktografických informácií. 

V priebehu roka 2004 navštívilo študovňu a regionálne oddelenie 3014 používateľov 

knižnice. Realizovalo sa 16 033 prezenčných výpožičiek, z toho 3115 výpožičiek regionálnej 

literatúry. Do fondu študovne pribudlo 17 kn.j., regionálneho oddelenia  33 kn.j. 

Cirkulačnú službu časopisov využilo 6 záujemcov. V rámci tejto služby sa zrealizovalo 309 

výpožičiek. 

Používatelia študovne aktívne využívali dostupné bázy dát na CD-ROM, a to hlavne na 

spracovávanie rešerší a vyhľadávanie zákonov a ich aktualizáciu. Zo strany pracovníkov 

bibliografického oddelenia im boli poskytované konzultácie a odborná pomoc pri vyhľadávaní 

informácií, formulovaní požiadaviek a spôsobu vyhľadávania na CD. 

Prostredníctvom exkurzií sa žiaci a študenti základných a stredných škôl oboznamovali so 

službami študovne a regionálneho oddelenia, boli im poskytované informácie o knižnom fonde a 

iných informačných zdrojoch v študovni a možnostiach ich využitia, o bibliograficko-informačnej  
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a rešeršnej činnosti. Novinkou v študovni bolo vyučovanie literatúry, t.j. priame zadanie témy ich 

učiteľom a študenti priamo na tvári miesta hľadali potrebné informácie v časopiseckom a knižnom 

fonde. 

 

3.4. KOORDINÁCIA REGIONÁLNEJ BIBLIOGRAFIE     

Knižnici P.O.Hviezdoslava  koordinovala činnosť regionálnej bibliografie za Prešovský kraj 

ako súčasť národnej bibliografie. Mgr. Marta Skalková ako členka sa zúčastňovala zasadnutí 

Koordinačnej rady pre bibliografickú činnosť SR pri Slovenskej národnej knižnici v Martine. 

Koordinačná činnosť bola zameraná na bezproblémový prechod bibliografických pracovísk 

v rámci kraja na nový knižničný systém,  prekonvertovanie dát z Biblisu do Virtui a zvládnutie 

popisu bibliografických záznamov v Marcu 21. Celý prechod zastrešovalo združenie Zvykni a v 

spolupráci s SNK Martin sa konali školenia bibliografických pracovníkov Prešovského a Košického 

kraja 

Na úseku regionálnej bibliografie sa na základe Dohody o spolupráci spolupracovalo 

s knižnicami Prešovského a Košického kraja pri prerozdeľovaní a excerpovaní titulov periodickej 

tlače a výmene záznamov. Vzhľadom na túto spoluprácu bolo potrebne zaktualizovaný zoznam 

celoslovenských aj regionálnych periodík pre knižnice obidvoch krajov. Do zoznamov je 

zahrnutých 143 celoslovenských a 108 regionálnych periodík v ktorých sa môžu nachádzať články 

týkajúce sa jednotlivých regiónov. Výmena excerpovaných článkov medzi knižnicami pomáha 

zvládnuť bibliografickým pracoviskám spracovať množstvo informácií ktoré potrebujú na 

budovanie regionálnych databáz. 

Pre Národný bibliografický ústav v Martine boli aktualizované Formuláre pre evidenčný 

súpis plánovaných bibliografických prác na rok 2005 a pripomienkované Prehľady o vydaných 

bibliografiách. za rok 2004 . 

V dňoch  20. – 22. 9. 2004  sme sa zúčastnili Dní vedeckých knižníc v UK PU v Prešove, 

kde sme boli informovaní o problémoch štandardizácie, MARC 21, spracovaní záznamov podľa 

UNIMARCU, pravidiel AACR 2,  ISBD a MDT o nových trendoch a zámeroch Národného 

bibliografického ústavu SR.  

       

3.5.  EDIČNÁ ČINNOSŤ 

 

Bibliografie: 

1) Jozef Žarnay. Personálna bibliografia./ Zost. Zuzana Babicová – Terézia Hajduková. 

Košice a Prešov: Knižnica pre mládež mesta Košice a Knižnica P.O. Hviezdoslava 

v Prešove, 2004.- 29 s. 120 zázn. 
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2) Anton Jurko (1924-1997). Personálna bibliografia./ Zost. Zuzana Majerová 

Prešov: Knižnica P.O. Hviezdoslava, 2004.- 45 s. 199 zázn. 

 

3) Ján Andraščík 3.8.1799 – 24.12.1853.  

Literát a národný buditeľ  

(Personálna bibliografia)./ Zost. Terézia Hajduková 

Prešov: Knižnica P.O. Hviezdoslava, 2004.- 26 s. 106 zázn. 

  

        Mgr. Marta Skalková 

        vedúca bibl. a metod. oddelenia  

 

4.  ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE   

 

 V súvislosti s prechodom na nový knižnično-informačný systém Virtua sme sa v  roku 2004  

sústredili na výmenu  obnovu počítačovej techniky a na pripravenosť knižnice na tento nový 

systém. 

Upravil sa dizajn www stránky knižnice a pre používateľov sme  sprístupnili  väčšie 

množstvo informácií na webe  s pravidelnou aktualizáciou.  

Do knižnice sa podarilo zakúpiť 12 nových počítačov a vymeniť počítačovú sieť. Zriadili 

sme  internetovú  študovňu  prostredníctvom bezplatnej  internetovej siete Govnet s počtom 7 

počítačových staníc pre verejnosť 

Pristúpilo sa k zautomatizovaniu pobočky na SII. Začal sa používať nový knižnično –

informačný systém Virtua pre modul katalogizácia. 

  

5.  METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ    

Knižnica P.O. Hviezdoslava v rámci svojej zriaďovacej listiny plnila funkciu krajskej 

knižnice pre knižnice Prešovského samosprávneho kraja. Túto funkciu vykonávala na úseku 

koordinácie knižničných činnosti metodiky a bibliografie.  

 

Hlavné ciele a zameranie metodickej práce v roku 2004: 

- Pripravenosť a informovanosť regionálnych knižníc na implementáciu nového integrovaného 

systému VIRTUA do knižníc PSK.  

-  zvýšenie úrovne knižníc v regióne zavádzaním automatizácie na úrovni mestských a obecných 

knižníc 



 

 

19  

 

 

 

 

 

- hľadanie možnosti podchytenia detských čitateľov v súvislosti s poklesom detských čitateľov 

a výpožičiek detskej literatúry 

 - využívanie mimorozpočtových zdrojov financovania  

 

5.1. VNÚTROKNIŽNIČNÁ METODIKA  

V rámci vnútroknižničnej metodiky sa zabezpečovali úlohy v súlade s plánom práce, 

požiadavkami  čitateľskej verejnosti a pracovníkov. 

- posudzovali a pripomienkovali sa niektoré koncepčné materiály 

- koordinovala sa činnosť jednotlivých odborných oddelení  

- uplatňovali sa nové trendy a technológie v jednotlivých odborných knižničných činnostiach 

- obnovila a aktualizovala sa www stránka knižnice a elektronický katalóg on - line Libris a Biblis 

- pripravili sme dodatok ku knižničnému a výpožičnému poriadku týkajúci sa zvýšenia poplatkov za 

knižničné služby 

 - pravidelne sa uskutočňovali pracovné porady pracovníkov kde sa riešili aktuálne problémy, 

pripomienky týkajúce sa činnosti knižnice 

 

5.2. REGIONÁLNA METODIKA  

Hlavným poslaním regionálnej metodiky v priebehu roka 2004 bolo poskytovanie 

permanentných a komplexných poradenských služieb obecným knižniciam a ich zriaďovateľom 

v Prešovskom a Sabinovskom okrese za účelom zabezpečenia dodržiavania štandardov knižničnej 

práce v komplexe úloh od doplňovania knižničných a informačných zdrojov až po poskytovanie 

knižnično-informačných služieb. Súčasťou metodickej pomoci bolo aj informovanie o prijatej 

legislatíve (Knižničný zákon), súvisiacich nižších normách a povinnostiach z nich vyplývajúcich 

ako pre knižnice, tak aj pre ich zriaďovateľov, ako aj o možnostiach získania mimorozpočtových 

zdrojov. 

V roku 2004 sme poskytovali metodickú pomoc 134 obecným knižniciam Prešovského 

a Sabinovského okresu. Z toho bolo 14 obecných knižníc s profesionálnymi pracovníkmi a 120 

OcK s neprofesionálnymi pracovníkmi.  

 dve obecné knižnice boli na základe pracovných úväzkov knihovníkov sprofesionalizované 

(Ľubotice, Šarišské Michaľany) 

 dve obecné knižnice boli zrušené z dôvodu dlhodobej stagnácie a nedostatku finančných 

prostriedkov (Červenica - okr. Prešov a Bodovce) So zrušením týchto knižníc bolo oboznámené 

aj MK SR. 

 dve obecné knižnice obnovili činnosť (Fričovce, Križovany) – na odporúčanie metodiky 

zamestnali na vykonávanie knižničnej činnosti prostredníctvom Okresného úradu práce 
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absolventov. 

 dve knižnice kúpili informačný systém Win ISIS , ktorý budú v roku 2005 aplikovať. (Tulčík, 

Kapušany) 

 tri knižnice avizovali obnovenie činnosti v roku 2005 (Medzany, Lúčka, Miľpoš) 

 v rámci centrálneho nákupu sme pomohli nakúpiť knihy piatim knižniciam v celkovej hodnote 

11 720,-Sk.  

 

Dokumentačno-štatistická oblasť 

 Celá uvedená oblasť je spracovávaná a archivovaná v elektronickej podobe prostredníctvom 

programov MS Word a MS Excel. Táto databáza bola doplnená o fakty a výsledky za rok 2003: 

- na základe predložených výročných štatistických výkazov o dosiahnutých výsledkoch 

knižničnej práce v obecných knižniciach bola spracovaná regionálna štatistika 

- záznamy z metodických návštev v knižniciach a rokovaní so zriaďovateľmi 

- aktualizovanie adresára obecných knižníc Prešovského a Sabinovského okresu 

 

Metodicko-inštruktážna a konzultačná činnosť 

 Uskutočnili sme 27 metodických návštev obecných knižníc a obecných úradov 

v Prešovskom a Sabinovskom okrese. Prednostne sme navštevovali obecné knižnice, v ktorých boli 

metodické návštevy naposledy vykonané ešte pred rokom 2001 a tiež tie, ktorých zriaďovatelia o to 

požiadali. Zároveň bolo poskytnutých 25 odborných konzultácií knihovníkom obecných knižníc 

a starostom obcí. 

 Sústredili sme sa najmä na riešenie takých vážnych problémov ako je dlhodobá nečinnosť 

knižníc. Dôležitými kritériami pre metodické návštevy boli tiež absencia doplňovania KF, 

nezaslanie výročných štatistických výkazov, nevhodné priestorové podmienky a súčasne hľadanie 

riešenia uvedených problémov. 

 

So zámerom skvalitňovať knižničné služby boli navštíveným knižniciam odovzdané tieto 

metodické materiály: 

- Knižničný a výpožičný poriadok 

- Protokol a vykonanej revízii KF 

- Príručka knihovníka malej knižnice  

- Pomôcka na zatriedenie náučnej literatúry podľa MDT 

 

Poskytli sme metodickú pomoc pri spracovávaní projektov do grantového programu MKSR 



 

 

21  

 

 

 

 

 

Ex Libris – podprogram 2.7 – automatizácia knižníc a podprogram 2.9 – informačné zdroje pre 

knižnice. (13 obecných knižníc) 

 

Vzdelávanie knihovníkov obecných knižníc 

 Odborné knihovnícke vzdelávanie tvorilo pevnú súčasť celoročnej metodicko-poradenskej 

činnosti ako vo vzťahu ku knihovníkom, tak aj k zriaďovateľom obecných knižníc a malo široký 

záber od základných knižničných štandardov až po aplikáciu informačných technológií do 

knižničných činností. Uskutočňovalo sa týmito formami: 

- osobné metodické návštevy v obecných knižniciach a stretnutia s knihovníčkami, ktoré 

považujeme za najefektívnejší spôsob poradenskej činnosti, pretože na základe 

najaktuálnejšieho poznania sa riešila žiadaná problematika so súčasným praktickým zaškolením 

- jednania so zriaďovateľmi obecných knižníc informovali starostov o novej legislatíve, 

o informačných technológiách vhodných do knižníc a možnostiach získavania 

mimorozpočtových grantových prostriedkov 

- porady profesionálnych i neprofesionálnych knihovníkov s bohatým programom rozširujú 

odborné vedomosti pracovníkov knižníc a v prevažnej väčšine je to ich jediná forma 

vzdelávania, pretože knižnice neodoberajú žiaden knihovnícky časopis. 

Obsahom tohoročných porád boli dôležité legislatívne normy a ich uplatňovanie v praxi: 

Knižničný zákon č. 183/2000 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov, dôležité knižničné 

dokumenty: Program elektronizácie knižníc SR, návrh Vyhlášky o evidencii KF, nový ročný 

štatistický výkaz KULT 10-01, vzorový Knižničný a výpožičný poriadok. Prejednávala sa dôležitá 

tohoročná úloha – revízia KF a spôsoby jej realizácie. Súčasťou informačného servisu boli 

informácie o nových odporúčaných knižných tituloch, návrhy na zapojenie sa knižníc do 

celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc a inšpirácia na spracovanie projektov i vzorové 

projekty hlavne na doplňovanie klasických i digitálnych dokumentov (encyklopedická literatúra, 

detská literatúra, CD ROM SNB), informácie o potrebných webovských stránkach. 

 

5.3. KRAJSKÁ METODIKA   

V rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plnila knižnica funkciu koordinačného 

a metodického centra pre knižnice Prešovského samosprávneho kraja na zabezpečovanie úloh 

vyplývajúcich z celoslovenských, krajských a regionálnych potrieb. V súvislosti s tým, sa 

uskutočnili rozbory, porady riaditeľov a odborných pracovníkov a metodické návštevy do 

regionálnych a ostatných knižníc v kraji. 

K základným úlohám metodiky v roku 2004 patrilo  sledovanie plnenia záverov z porád 

a Rozborov o činnosti knižníc za rok 2003. Za tým účelom boli uskutočňované aj metodické 
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návštevy do regionálnych knižníc v počte 7 a udržiavaná stála spolupráca s komunikácia 

s riaditeľmi, metodikmi, ako aj ostatnými pracovníkmi knižníc v kraji formou metodických 

konzultácií osobne, telefonicky a e-mailom 

 

5.3.1. Koordinačná a dokumentačná činnosť 

V rámci koordinácie knižničných činnosti sme sa sústredili na nový spoločný Knižničný 

softvér KIS. Najdôležitejšou podmienkou je vhodné internetové pripojenie a počítačová technika 

s Windows  2000 alebo Windows XP a zvládnutie školení pracovníkov. Na základe prieskumu 

o potrebe novej počítačovej techniky sme písomne žiadali VÚC o pridelenie finančných 

prostriedkov na tento účel pre všetky RK v kraji.  

Tomuto účelu sme obsahovo aj organizačne prispôsobili aj TSK - Týždeň slovenských 

knižníc : 22. 3. – 28. 3 .2004 Motto 5. ročníka ” Knižnica – okno do sveta. Na úrovni kraja bolo 

slávnostné otvorenie na ÚPSK spojené s prezentáciou knižníc  na panelovej výstave počas celého 

týždňa. Na otvorení bol prezentovaný KIS 3G za účasti gen. riad. SNK Doc. Katuščáka, vedúcej 

odboru kultúry ÚPSK Mgr. Evy Arvayovej, predsedu Obvodného úradu v Prešove Ing. Štefana 

Kužmu, zástupcov RK, ŠVK a UK Prešov, ako aj poslancov a zástupcov ostatných kultúrnych 

inštitúcii v meste i regióne. Po skončení prezentácie sa konala tlačová beseda s novinármi 

a zástupcami médií na tému Knižnica – okno do sveta, implementácia nového systému do knižníc 

PSK. TSK bol zo strany KPOH koordinovaný na úrovni kraja, prebiehal vo všetkých regionálnych 

knižniciach, v mestských knižniciach a vo väčších  obecných knižniciach slávnostným otvorením 

TSK za prítomnosti predstaviteľov a osobnosti miest a obci. Na základe spracovaného plánu 

prebiehalo v knižniciach množstvo zaujímavých podujatí. Komplexné vyhodnotenie bolo zaslané na 

SSK a SAK sekciu verejných knižníc. 

 

5.3.2. Poradenská školiaca a hodnotiaca činnosť 

V rámci krajskej metodiky boli zabezpečované úlohy, odporúčania a usmernenia 

vyplývajúce z celoslovenských potrieb pre MK SR a SNK – Odbor pre knižničný systém pre  

nadriadeného zriaďovateľa VÚC – Odbor kultúry a   úlohy  pre odbornú  činnosť knižníc. 

Porada metodikov regionálnych knižníc 14.1.2004 – spojená so školením k štatistike za 

rok 2003. 

  Koordinačná porada  bibliografov Prešovského a Košického samosprávneho kraja – 

3.2.2004 v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove – prizvaní Národný bibliografický ústav SNK 

Martin – o stave regionálnej bibliografie v knižniciach oboch krajov,  zhodnotenie výmeny 

záznamov a návrh ďalšieho postupu. 
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Rozbory činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2003 dňa 27.4.2004 v konferenčnej 

miestnosti Knižnice P.O. Hviezdoslava za prítomnosti zástupcov MK SR, SNK Martin, odboru 

kultúry PSK,  riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja. 

Porada riaditeľov regionálnych knižníc dňa 31.8.2004 v Knižnici P.O.Hviezdoslava v 

Prešove za prítomnosti  generálneho riaditeľa SNK v Martine k situácii pri implementácii nového 

knižničného systému do knižníc PSK a podpísanie zmlúv medzi SNK, ÚPSK a jednotlivými 

knižnicami. 

Porada riaditeľov regionálnych knižníc dňa 10.11.2004 v Knižnici P.O.Hviezdoslava  

k aktuálnej situácii v knižniciach  a postaveniu knižníc v rámci Stratégie udržateľného rozvoja kult. 

zariadení PSK. 

Cyklus školení bibliografov Prešovského a Košického kraja  - k modulu katalogizácia 

pre Virtuu 

Cyklus školení pre katagizátorov Prešovského kraja  - k modulu katalogizácia pre 

systém Virtua 

 

5.3.3. Štatistická, rozborová, analytická a koncepčná činnosť 

Na základe štatistických výkazov o činnosti knižníc Prešovského kraja boli spracované 

Sumáre Ročných výkazov o knižnici KULT 10-01 za regionálne knižnice, mestské knižnice, 

obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami, obecné knižnice s neprofesionálnymi 

zamestnancami a knižnice spolu. 

Na základe  štatistických podkladov bolo spracované Vyhodnotenie činnosti knižníc 

Prešovského kraja za rok 2003. 

Koncepcia k postaveniu RK v rámci Stratégia udržateľného rozvoja kult.  zariadení 

PSK. 

Všetky činnosti metodického oddelenia boli cielene zamerané na udržanie a zvyšovanie 

úrovne  poskytovaných knižnično informačných  služieb knižníc Prešovského kraja a  rozširovanie 

záberu metodickej pomoci.  

 

V Týždni slovenských knižníc prebiehala anketa o knižnično-informačných službách na  

všetkých oddeleniach a pobočkách našej knižnice.  Spolu bolo odovzdaných a vyplnených  291 

anketných lístkov. 

90 % respondentov je  spokojných so službami svojej pobočky alebo oddeleniami knižnice. 

Väčšina opýtaných je spokojná len čiastočne s doplňovaním knižného fondu.  

Na  skvalitnenie služieb respondenti uviedli, že navrhujú možnosť rozšíriť ponuku  na 

samostatné vyhľadávanie  kníh  cez PC na oddelení, lepšie technické vybavenie,  priehľadnejšie 
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označenie kníh a ich uloženie, informácie  o nových prírastkov kníh. 

Takmer všetci opýtaní majú záujem o internet v knižnici, tiež  je záujem aj o individuálne 

kurzy. 

Všetkým opýtaným na našich pobočkách by knižnica chýbala, keby bola zatvorená. A len 

jednému by knižnica chýbala čiastočne. 

V novembri prebiehala anketa zameraná na využívanie periodík a na doplnenie nových 

časopisov a novín.  

 

6. PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA   

 

Knižnica má v správe od PSK nasledujúce nehnuteľnosti:  

- 3 budovy v historickom jadre v Prešove – Hlavná 139, Hlavná 16 a Hlavná 12   

- časť administratívnej budovy v Prešove – Levočská 9 (6. a ½ 5. poschodia) 

- sklad kníh – Prešov, Jesenná ul. 

- garáž – Prešov, Bjornsonova ul.  

 

Celková plocha  priestorov:                           3 479 m
2
 

- z toho  -     vlastné nehnuteľnosti   2 568 m
2
 

- prenajaté od iných inštitúcií  911 m
2
 

- z toho od   -     PKO Prešov:  pobočka S III B, Sekčov 

- Prešov REAL: pobočka S II 

- Mesto Prešov: Rozprávka, pobočka Šváby 

Využitie:       - priestory využívané na činnosť knižnice 3 046,8 m
2
  

                      - priestory prenajaté iným organizáciám    382,2 m
2
 

 

7. PERSONÁLNA OBLASŤ   

  

V roku 2004 Knižnica zamestnávala  celkom 30 pracovníkov v pracovnom pomere. Z nich 

27 pracovníkov bolo odborných, 2 pracovníci administratívni a 1 pracovník v kategórii robotník. 

 Kvalifikačná štruktúra pracovníkov : 

VŠ - 6 

SŠ - 23, z toho s knihovníckym vzdelaním 15 
UŠ – 1 
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Priemerný vek odborných pracovníkov bol 46 rokov. Priemerná mzda predstavovala 

11 399,- Sk. 1 pracovníčka ukončila pracovný pomer k 30.6.2004 a l pracovníčka z organizačných 

dôvodov k 13.08.2004 (s 3-mesačným odstupným) – zníženie počtu pracovníkov katalogizácie. 

 Okrem pracovníkov v pracovnom pomere sme zamestnávali aj pracovníkov  na dohody 

o vykonaní práce. Celkový fyzický stav týchto zamestnancov bol 11, prepočítaný na plný úväzok 4. 

Zamestnávanie týchto zamestnancov bolo nevyhnutné pre chod organizácie a šetrili sme finančné 

prostriedky na odvody do fondov. 

 

8. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

 

V r. 2004 hospodárila naša organizácia s týmito prostriedkami: 

Bežné výdavky: 

Schválený rozpočet vo výške 6 432 tis. Sk bol na celkovú výšku 7 413 tis. Sk v priebehu roka 2004 

upravovaný takto: 

- 26.2.2004 navýšenie o 240 tis. Sk na bežné transfery 

- 9.9.2004 navýšenie o 169 tis. Sk  - bežné transfery – valorizácia miezd  

- 16.11.2004 navýšenie o 76 tis.Sk – bežné transfery – odmeny 

- 16.11.2004 navýšenie o 146 tis. Sk – bežné transfery – úhrada softwarov, tlačiarne a snímače – 

projekt VIRTUA 

- 15.12.2004 navýšenie o 350 tis. Sk – bežné transfery – informačné zdroje pre používateľov 

(zmluva s Ministerstvom kultúry č. MK-PO/2004-2.9.) 

 

Kapitálové výdavky: 

Celkový rozpočet na kapitálové výdavky vo výške 1 087 tis. Sk bol v priebehu r.2004 upravovaný 

takto: 

- 8.9.2004  + 500 tis. Sk na rekonštrukciu strechy – objekt Slniečko 

- 8.9.2004 + 227 tis. Sk na vypracovanie architektonickej štúdie- Regionálne informačné-

turistické centrum 

- 16.11.2004 + 207 tis. Sk na 5 ks počítačov s príslušenstvom na projekt VIRTUA – z rezervného 

fondu PSK 

- 3.12.2004 – zníženie o 5 tis. Sk (podľa skutočného čerpania: – 4 tis. Sk rekonštrukcia strechy, - 

1 tis.Sk architektonická štúdia) 

- 15.12.2004 + 100 tis. Sk na počítače do internetovej študovne a strediska pre znevýhodnených 

občanov – zmluva MK-PO/2004-2.7. 
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- 15.12.2004 + 58 tis. Sk na počítače – implementácia projektu VIRTUA – zmluva MK-PO/2004-

2.7. 

Vlastné príjmy: 

Pôvodný rozpočet vo výške 1 420 tis. (860 tis. Sk z prenájmu budov, 550 tis. za knižnično-

informačné služby, 10 tis. Sk z úrokov z účtu) bol na celkovú výšku 1 869 tis. Sk upravený  takto: 

- zvýšenie o 430 tis. Sk na položke 223 001 (zvýšenie príjmov za služby) 

- zníženie o 6 tis. Sk na pol. 242 (zníženie úrokov vo VÚB) 

- zníženie o 20 tis. Sk na položke 212003 (ukončenie nájomných zmlúv) 

- zvýšenie na pol. 311 001 – granty o 14 tis. Sk (schválené granty od Komunitnej nadácie a od 

MsÚ Prešov) 

- zvýšenie na pol. 312 001 – Príspevky z úradu práce o 31 tis. Sk (podpísané dohody 

o absolventskej praxi) 

 

Plnenie príjmov 

Príjmy z rozpočtu PSK: 

- bežné transfery 7 413 000,- Sk 

- kapitálové transfery 879 900,- Sk 

- kapitálové transfery z rezervného fondu PSK 206 947,- Sk 

SPOLU : 8 499 847,- Sk 

 

Vlastné príjmy: 

Vlastné príjmy k 31.12.2004 boli vo výške 1 831 013,57 Sk, z toho: 

- príjmy z prenájmu budov 843 647,- Sk 

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

rešerše) 899 913,20 Sk. Tieto príjmy sú podstatne vyššie, ako v roku 2003, čo bolo dosiahnuté 

zvýšením jednotlivých poplatkov a rozšírením poskytovaných služieb ( za  rok 2003 boli 

uvedené príjmy vo výške 438 160,- Sk). 

- ostatné príjmy – burza kníh, príjmy za prázdniny v knižnici -  82 191,30 Sk 

- úroky z účtov 5 262,07 Sk 

 

Príjmy z iných zdrojov: 

- príspevok od Komunitnej nadácie na akciu Prázdniny v knižnici – 5 000,- Sk 

- príspevok od Mestského úradu Prešov na Prázdniny v knižnici – 9 000,- Sk 

- príspevok od Úradu práce SVaR za absolventskú prax – 31 000,- Sk  

SPOLU: 45 000,- S 
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 Celková výška vlastných príjmov dosiahla 18 % celkových príjmov. Príjmy za služby 

čitateľom sú k 31.12.2004 vo výške 205 % oproti príjmom v roku 2003.  

 

Čerpanie výdavkov  

 Bežné výdavky 

 

610 – Výdavky na mzdy 

TARIFNÉ PLATY PRÍPLATKY ODMENY SPOLU 
Z TOHO 

PSK 

PEDAGOG 

PRAC. 

NEPEDAG 

PRAC. 

PEDAGOG 

PRAC. 

NEPEDAG. 

PRAC. 
174 000 4 323 754 3 973 948 

3 530 045 398 061 193 153 28 495 

 

- celkový prepočítaný počet pracovníkov za rok 2004 bol 30,5. Stav pracovníkov k 31.12.2004 

bol 30 osôb 

- Podiel výdavkov na mzdy z vlastných príjmov 8 %, z dotácie PSK 92 %. 

 

620-Poistné 

Výdavky spolu: 1 407 236, z toho: 

 

- z dotácie PSK 1 166 710,-  83 % celkových výdavkov - použité na poistné do zdravotných 

poisťovní 363 775,- Sk, do Sociálnej poisťovne 775 435,- Sk, na doplnkové dôchodkové 

pripoistenie 27 500,- Sk 

- z vlastných príjmov 240 526,- Sk – 17 % - zdravotné poisťovne 44 908,- Sk, Sociálna poisťovňa 

194 868,- Sk, doplnkové dôchodkové pripoistenie 750,- Sk 

 

630 – Výdavky na tovary a služby 

Výdavky spolu 2 948 946,26 Sk  - z toho z dotácie PSK 2 275 035,16– 77 % 

- z vlastných príjmov 628 911,10 - 21 % 

- z iných zdrojov (granty) – 45 000,- Sk – 2 % 

 

631 – Cestovné 

Výdavky  iba z vlastných príjmov vo výške 19 327,- Sk, z toho: 
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- tuzemské pracovné cesty – 11 708,- Sk (37 pracovných ciest – zúčastnených 37 pracovníkov – 

metodické návštevy obecných a regionálnych knižníc, školenia v Slovenskej národnej knižnici 

v Martine v súvislosti s prechodom na nový knižničný systém) 

- zahraničné pracovné cesty – 7 619,- Sk - 2 pracovné cesty – zúčastnené 4 pracovníčky (návšteva 

knižnice v Uherskom Hradišti – prezentácia PSK, spoločný projekt „Koľko rečí vieš“) 

 

632 – Energie 

Výdavky spolu 883 164,40 Sk, z toho: 

- dotácia PSK 747 146,90 Sk – 84 % celkových výdavkov 

- z vlastných príjmov 136 017,50 Sk – 16 % 

 

Druh výdavkov: 

- elektrická energia 276 892,50 Sk  

- plyn 194 685,20 Sk 

- voda 89 797,40 Sk 

- teplo 181 007,60 Sk 

- poštovné, telefóny, internet 140 781,70 Sk 

 

633 – Materiál 

Výdavky spolu 1 042 816,20 Sk 

- z toho z dotácie PSK 860 695,80 Sk – 82 % celkových výdavkov 

- z vlastných príjmov 182 120,40 Sk  - 17 % 

- z grantov, z ostatných príjmov – 45 000,- Sk – 1 % 

 

Druh výdavkov: 

- knihy, časopisy, noviny – 622 070,- Sk (z toho 350 tis. Sk zmluva s Ministerstvom kultúry) 

- xerox papier, tabelačný papier – 12 954,- Sk 

- čistiace prostriedky – 10 523,50 Sk 

- kancelársky materiál, tlačivá, čitateľské preukazy 78 436,70 Sk  

- tonery, pásky do tlačiarní 17 186,90 Sk 

- nehmotný majetok  - 86 513,- Sk (Windows, NOD k novým počítačom - Virtua, AVG, 

OFFICE) 

- náhradné diely k výpočtovej technike 5 765,- Sk  

- interiérové vybavenie – 19 882,10 Sk – koberec, stoličky, stolíky pod počítač 



 

 

29  

 

 

 

 

 

- stroje, prístroje a zariadenia – 106 999,- Sk – tlačiarne, snímače čiarových kódov (projekt 

Virtua)  

- výpočtová technika – 52 751,- Sk – počítače do 30 000,- Sk 

- reprezentačný fond – 2 326,- Sk 

- ostatný materiál – 27 409,- Sk 

 

634 – Dopravné 

Celkové výdavky – 34 896,60 Sk, z toho: 

- z dotácie PSK 4 989,- Sk – 14 % celkových výdavkov 

- z vlastných príjmov 29 907,60 Sk – 86 % z celk. príjmov 

 

Druh výdavku: 

- benzín 15 516,- Sk 

- poistenie auta 14 482,- Sk 

- diaľničná známka 750,- Sk 

- servis, údržba auta 4 148,60 Sk 

 

Knižnica vlastní 1 služobné vozidlo Škoda Fabia PO 153 AU. Je využívané na rozvoz kníh, 

donášku kníh zo skladu, na metodické návštevy obecných a regionálnych knižníc. 

 

636 – Nájomné 

Celkové výdavky 184 960,- Sk, z toho: 

- z dotácie PSK 137 872,- Sk – 74 % z celkových výdavkov 

- z vlastných príjmov – 47 088,- Sk – 26 % 

Knižnica má pobočky v priestoroch prenajatých od PKO Prešov a Prešov REAL. 

637 – Služby 

Celkové výdavky 782 854,06 Sk, z toho: 

- z dotácie PSK 523 403,46 Sk – 64 % z celkových výdavkov 

- z vlastných príjmov – 259 450,60 Sk – 36 % 

 

Druh výdavkov: 

- správcovstvo počítačovej siete 72 000,- Sk 

- právne služby 14 400,- Sk (mandátna zmluva – vymáhanie nevrátených kníh) 

- civilná služba 21 866,- Sk (roznáška pošty, prenášanie kníh, práca v sklade) 

- bankové poplatky 20 745,26 Sk 
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- daň z nehnuteľností, poplatok za znečistenie ovzdušia 4 140,- Sk 

- stravovanie 251 133,30 Sk ( 55 % hodnoty stravných lístkov) 

- poistenie majetku 12 129,- Sk (poistenie budov proti živelným pohromám, poistenie prístrojov 

proti krádeži) 

- tvorba sociálneho fondu  36 744,- Sk 

- Dohody o vykonaní práce 135 025,- Sk (upratovanie, kuriči, zastupovanie) 

- Odvoz odpadu 14 870,- Sk 

- Požiarny servis – 14 440,- Sk 

- Revízie kotolní – 6 750,- Sk 

- Správcovstvo budovy na Levočskej – 155 724,- Sk 

- Údržba programu PAM – 4 387,90 Sk 

- Iné služby – 18 499,60 Sk 

 

640 – Bežné transfery 

Výdavky spolu – 37 940,- Sk, z toho: 

- z dotácie PSK 1500,- Sk 

- z vlastných príjmov – 36 440,- Sk 

 

Druh výdavku: 

- členské príspevky 1 500,- Sk ( ročné členské v Slovenskej asociácii knižníc) 

- odchodné 13 070,- Sk (odchod pracovníčky do starobného dôchodku k 31.12.2003) 

- odstupné 23 370,- Sk (ukončenie prac. pomeru pracovníčky k 13.08.2004 – organizačné zmeny)  

 

 Kapitálové výdavky 

 

Kapitálové výdavky spolu: 1 086 847,- Sk. 

 

713002 – Nákup výpočtovej techniky 

-  2 ks PC - projekt Virtua – 58 000,- Sk – zmluva s MK SR 

- 3 ks PC - Internetová študovňa pre znevýhodnených občanov 100 000,- Sk – zmluva s MK 

- 5 ks PC s príslušenstvom – projekt Virtua – 206 947,- Sk – z rezervného fondu PSK 

 

716 – Prípravná a projektová dokumentácia 

- spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie – turisticko-informačné centrum v Prešove, 

Hlavná 139 – 226 100,- Sk 
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717002 – Rekonštrukcie a modernizácie 

- rekonštrukcia strechy – Hlavná 16 – 495 800,- Sk 

 

Zhodnotenie príjmov a výdavkov 

 Výsledok hospodárenia 

Výnosy spolu 9 260 687,87 Sk, z toho: 

- dotácia PSK 7 413 000,- Sk 

- vlastné príjmy 1 847 687,87 Sk 

Náklady spolu 9 112 098,66 Sk 

- z dotácie PSK 7 413 000,- Sk – 81 % 

- z vlastných príjmov 1 699 098,66 Sk – 19 % 

Zisk 148 589,21 Sk 

 

Hospodárenie k 31.12.2004 bolo ukončené ziskom. Bol dosiahnutý podstatným zvýšením 

vlastných príjmov, rozšírením ponuky služieb – internet pre čitateľov a úsporou energií (odstavenie 

kúrenia v sklade). Hospodársky výsledok bol ovplyvnený aj odúčtovaním odpisov z iného 

hmotného majetku vo výške 103 899,- Sk (odpisy boli nesprávne zúčtované v roku 2003 z opravy 

fasády na budove centrálnej požičovne).  Finančné prostriedky boli vynakladané s maximálnou 

efektívnosťou a úspornosťou.  

 

Záväzky a pohľadávky 

 

Pohľadávky k 31.12.2004 boli vo výške 230 275,- Sk.  

Dlhodobé pohľadávky sú vo výške 156 000,- Sk za nájomné a prevádzkové náklady. 

V súčasnosti sa vedie súdne konanie s f. Kalia Košice a Slovtrade Košice. 

Krátkodobé pohľadávky sú vo výške 74 275,- za nájomné a prevádzkové náklady: f. UEC 

Prešov – 62 275,- Sk, Detské kočovné divadlo 12 000,- Sk. 

 

Záväzky sú k 31.12.2004 vo výške 72 402,10 Sk. Jedná sa o záväzky, týkajúce sa 

účtovného obdobia r. 2004 v lehote splatnosti za telefóny, energie a správcovstvo počítačovej siete,  

ktoré budú uhradené v 01/2005. 
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Peňažné fondy 

 

Fond reprodukcie  

Počiatočný stav k 01.01.2004             1 022 295,66 Sk 

Tvorba (z odpisov)            353 038,-   Sk 

Kapitálové prostriedky z PSK   1 086 847,-  Sk 

Čerpanie    1 139 598,- Sk 

Konečný stav k 31.12.2004  1 322 582,66  Sk 

 

Fond reprodukcie bol tvorený z odpisov hmotného a nehmotného majetku, ktoré boli v plnej 

výške finančne kryté a z dotácie z PSK.  

 Čerpanie bolo na nákup výpočtovej techniky vo výške 364 947,- Sk, na spracovanie 

projektovej dokumentácie 226 100,- Sk a na rekonštrukciu strechy 495 800,- Sk.    

 

Sociálny fond  

Počiatočný stav k 1.1.2004 3 181,20 Sk 

Tvorba    36 744,- Sk 

Čerpanie   35 431,-  Sk  

Zostatok k 31.12.2004    4 494,20 Sk 

 

Čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade s Kolektívnou zmluvou, a to: 

- 22 931,- Sk – príspevok zamestnancom na stravné lístky 

- 5 000,- Sk – odmeny pri príležitosti dosiahnutia 50. rokov veku  

- 7 500,- Sk regenerácia pracovnej sily 

  

Darina Štofanková 

        vedúca ekon. oddelenia 

  

9. KNIŽNICE A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ 

 

 Knižnica P.O. Hviezdoslava je členom: 

 Spolku slovenských knihovníkov  

 Slovenskej asociácie knižníc. 
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10. MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA 

 

 Knižnica počas roka 2004 spolupracovala s českými knižnicami v Uherskom Hradišti, 

Karvinej, Brne, s maďarskou knižnicou v Nyiregyháze, s poľskou knižnicou v Krosne a v rámci 

exkurzie sa nadviazala spolupráca s rakúskymi knižnicami vo Viedni. 

                                    

11. VZDELÁVANIE 

 

-  3.2.2004 – Koordinačná porada bibliografov PO a KE kraja – KPOH Prešov 

- 11.-13.5.2004 – školenie VIRTUA – Martin / Mgr. Liptáková 

- 9.-11.6.2004 – školenie bg. pracovníkov – VIRTUA – Košice/ Hajduková, Majerová, Mgr. 

Liptáková 

- 17.-18.6.2004 – školenie VIRTUA – Košice / Hajduková, Majerová, Mgr. Liptáková 

- 7.-8.7.2004 – školenie MARC 21, testy, obdržanie certifikátov – Košice / Hajduková, Majerová, 

Mgr.Liptáková 

- 14.9.2004 – školenie k MARC 21 – Košice / Hajduková, Majerová, Mgr. Liptáková 

- 14.9.2004 – seminár Štrukturálne fondy a verejné knižnice – Martin /Mgr. Hurná, Mgr. Skalková, 

Mgr. Dohovičová, Prextová 

- 20.-22.9.2004 – Dni vedeckých knižníc – Univerzitná knižnica v Prešove /pracovníci BO a KO 

- 28. – 29.9.2004 – seminár Humanizácia knižníc – Martin /Mgr. Skalková, Mgr. Liptáková, 

Strapková 

- 26.10.2004 – školenie k metodickej príručke popisu článkov vo formáte MARC 21- 

                      VKJB Košice / Hajduková, Majerová 

- 25.11.2004 – metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 – ostrá databáza – zmeny a doplnky 

VKJB Košice / Hajduková, Majerová, Mgr. Liptáková 
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