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Zoznam skratiek 

 

AKIS  Automatizovaný knižnično-informačný systém 

AV   Audiovizuálne  

B  Beletria 

BIS  Bibliograficko-informačná služba (príprava literatúry na zadanú tému) 

DO  Úsek pre dospelých čitateľov 

FI  Faktografická informácia 

HNK  Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

FI  Faktografická informácia 

IS  Informačný systém 

KF  Knižničný fond 

KIS  Knižnično-informačné služby 

KJ  Knižničná jednotka 

KVČ  Kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť 

M  Deti a mládež do 15 rokov 

SP  Spracovanie fondov 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MO  Úsek pre deti a mládež do 15 rokov 

MŠ  Materská škola 

MVS  Medziknižničná výpožičná služba 

MMVS Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

MP3  Zvuková kniha vo formáte MP3 

MsÚ  Mestský úrad 

PC Počítač 

RK  Rozpočtová klasifikácia 

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 

R1 Regionálna literatúra 

R2  Katalogizácia a spracovanie fondov 

R3  Riaditeľstvo 

SF  Sociálny fond 

SO  Úsek odbornej literatúry 

SNK  Slovenská národná knižnica  

SZZP  Slovenský zväz zdravotne postihnutých  

TA SR  Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

VŠ  Vysoká škola 

ZK  Zvuková kniha 

ZŠ  Základná škola 
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1 Plnenie hlavných ukazovateľov 

1.1 Riadenie knižnice a rozvoj ľudských zdrojov 

Cieľom Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi je vytvárať na pracoviskách knižnice 

prostredie čitateľsky podnetné a inšpiratívne, rešpektujúce individualitu jej čitateľov 

a používateľov v súlade s dodržiavaním zákonov. K tomuto cieľu sú namierené všetky naše 

aktivity.  

Knihovníci aj ostatní zamestnanci knižnice spoločne vytvárajú prostredie na relax, 

vzdelávanie, zábavu, zabezpečenie dostatku žiadanej literatúry, uskutočňujú kultúrno-výchovné 

podujatia. Tvoria prostredie, v ktorom sa cítia dobre čitatelia i zamestnanci knižnice. 

Podporné pracoviská zabezpečujú fungujúce zázemie pre knihovníkov v službách: 

priaznivé pracovné prostredie a materiálne zabezpečenie (čo sa nám nie vždy darí podľa našich 

predstáv). 

Našou snahou je vytvárať podmienky pre ďalšie zbieranie skúseností a vedomostí formou 

školení a exkurzií v iných knižniciach, prípadne u nášho zriaďovateľa, Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, rovnako vítame vzdelávanie v externých školiacich organizáciách.  

Žijeme v čase informačnej revolúcie, informácie a technológie sú najdôležitejšími 

mechanizmami doby. Je veľmi príjemné vedieť, že používatelia sa radi vracajú do priestorov 

Hornonitrianskej knižnice, kde nájdu informácie, ktoré potrebujú, že nám dávajú najavo svoju 

spokojnosť. Konštruktívna kritika čitateľov nás všetkých posúva vpred. Ľudský potenciál je 

v každej organizácii najcennejším článkom. V HNK pracujú zamestnanci, ktorí prostredníctvom 

informačných technológií informácie spoľahlivo a dôsledne spracúvajú a pripravujú pre jednotlivé 

databázy prístupné najširším vrstvám čitateľskej obce. Rovnako sú v tíme ľudia, ktorí zaisťujú 

fungujúce zázemie pre tých, čo pracujú priamo s verejnosťou. V našej knižnici sú všetci 

zamestnanci dôležití. Spolupracujeme a snažíme sa vytvárať dobrý obraz a dobré meno 

Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. 

1.2 Hľadanie mimorozpočtových zdrojov 

Z Dotačného systému MK SR boli v roku 2015 poskytnuté finančné prostriedky 

na projekty: Knihovna a její kořeny v obci – účasť na odbornom seminári vo Vsetíne v sume 200,-- 

€, Knižné hody 2015 v sume 1 200,-- € a sumou 1 000,-- € projekt On zobudil zo sna národ svoj, 

Vstúpte do sveta kníh  v sume 1 000,-- €, Knihy ako zdroj poznania v sume 6 500 €. Ďalej boli 

podporené projekty Partnerstvo alebo spojme svoje sily – seminár IN a OUT čítanie pre tínedžerov  

sumou 150,-- €. Mesto Prievidza podporilo sumou 350,-- € projekt Zachráňme lásku k čítaniu“. 
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1.4 Odborné aktivity knižnice 

Kolektív zamestnancov Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi pracuje na vysokej úrovni 

o čom svedčia pozitívne spätné väzby od čitateľov. Zabezpečujú požiadavky čitateľov knižnice, 

poskytujú žiadané dokumenty, vedia sa rozhodnúť, ktorý dokument bude mať informačnú hodnotu 

aj v budúcnosti, vypracovávajú kvalitné projekty na získanie mimorozpočtových finančných 

prostriedkov. Využívame výpočtovú techniku na zrýchlenie a skvalitnenie práce.  

Zapojili sme sa do celoslovenských, prípadne medzinárodných podujatí ako Noc 

s Andersenom, Deň ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe, Číta celé Slovensko, Celé Slovensko 

číta deťom aj na Mikuláša 

Konkrétne odborné aktivity sú uvedené v hodnotení jednotlivých činností v ďalších 

častiach vyhodnotenia. 

1.5 Zamestnanci knižnice 

Fyzické osoby  19 

Úväzky  17,2 
 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vzdelanie Pracovné zaradenie Úsek/pracovisko 

1 Baniar Pavol ÚSO informatik, kurič Riaditeľ 

2 Blaháčová Božena ÚSO knihovníčka KIS 

3 Eliašová Zuzana  upratovačka (0,5) Riaditeľ 

4 Hanková Jana ÚSO knihovníčka KA 

5 Kováčová Alena ÚSO ekonómka Riaditeľ 

6 Kováčová Miroslava, Bc. VŠ 1.stupeň knihovníčka KIS 

7 Kurbelová Eva ÚSO knihovníčka KIS 

8 Langerová Adriana, Ing. VŠ metodička, knihovníčka KIS 

9 Malá Ivana ÚSO knihovníčka KIS 

10 Masaryková Viera, Ing. VŠ poverená riadením  

11 Myšiaková Silvia, Mgr. VŠ knihovníčka KIS 

12 Páleschová Marta ÚSO knihovníčka (0,6 úväzok) KIS 

13 Poláčeková Marta, Ing. VŠ odborný referent Riaditeľ 

14 Rozenbergová Vanda, 

Mgr. 

VŠ bibliografka (0,8 úväzku) KIS 

15 Šenitková Agnesa ÚSO koordinátor KIS KIS 

16 Štetiarová Lenka ÚSO knihovníčka KIS 
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17 Vavríková Beata ÚSO knihovníčka (0,6 úväzku) KA 

18 Veterníková Andrea  upratovačka (0,5 úväzku) E-P 

19 Vidová Gabriela ÚSO knihovníčka KIS 

Tabuľka 1 Zamestnanci HNK k 31. 12. 2015 

 

Hlavné ukazovatele činnosti 

Podľa Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 k určeniu štandardov 

pre verejné knižnice z 1. júna 2010, uvádzame v tabuľke porovnanie štandardov so skutočnosťou 

roku 2015 a percento plnenia štandardov v roku 2014  a roku 2015. 

Tabuľka 2 Plnenie štandardov v HNK k 31. 12. 2015 

 Pri porovnávaní sme vychádzali z nižších hodnôt štandard. Aj napriek tomu HNK 

vo väčšine ukazovateľoch nedosahuje ani túto úroveň. 

 Z tabuľky je vidieť, že ukazovatele plníme iba v dvoch ukazovateľoch a to priemerná výška 

ceny knihy v eurách a priemerný počet výpožičiek na 1 zamestnanca v KIS, kde štandardy 

prevyšujeme o 860,45 výpožičky na jedného zamestnanca.  

 Opakujú sa predchádzajúce roky, kedy má ukazovateľ nákupu knižničného fondu klesajúci 

vývoj. Od neho sa odvíja ukazovateľ obnovy KF, ale aj ukazovatele, potrebné na fungovanie 

knižnice. Veď ako môže knižnica plniť svoju základnú úlohu, ak nemá dostatok nových kníh 

pre svojich používateľov. 

Ukazovateľ Štandard pre 

regionálne 

knižnice 

Skutočnosť 

2015 

Rozdiel 

skutočn.  

- 

štandard 

% 

plnenia r. 

2014 

% 

plnenia r. 

2015 

Rozdiel % 

plnenia za 

2014, 2015 

+ - 

Počet prírastkov  KJ na 1 

obyvateľa 

0,14 0,02 -0,12 22,2 14,28 -7,92 

Priemerná cena na 1 KJ v € 10 11,87 +1,87 116,10 118,7 +2,6 

Počet titulov periodík 150-200 107 -43 76,0 71,33 -4,67 

Počet PC s pripojením na 

internet pre verejnosť 

10-12 8 -2 110 80 -30 

Počet študijných miest 55-80 58 0 105,45 105,45 0 

Počet prevádzkových hodín 

pre verejnosť 

52-54 52 0 103,85 100 -3,85 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 zamestnanca v KIS 

15 000 15 860,45 +860,45 88,35 105,73 +17,38 

Priemerný počet výpožičiek 

na 1 obyvateľa 

6-8 3,68 -2,32 64,67 61,33 -3,34 

Percento používateľov 

z počtu obyvateľov 

14-20 9,51 -4,49 82 67,93 -14,07 

Obrat knižničného fondu 1,5-2 1,37 -0,13 94 91,33 -2,67 

Percento obnovy KF kúpou 3,5-4,5 1,53 -1,97 43,71 43,71 0 
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 V meste Prievidza pracuje okrem Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, ktorá plní 

regionálnu funkciu, aj Mestská knižnica M. Mišíka, ktorá plní funkciu mestskej knižnice 

s dôrazom na relaxačnú funkciu.  Ukazovateľ percento čitateľov z počtu obyvateľov obe 

knižnice vykazujú za všetkých obyvateľov mesta.  

Ak vezmeme do úvahy údaje k 30. 11. 2015,  

   v MsK bolo 1 005 čitateľov,  

   v HNK  4 156 čitateľov 

   spolu  5 161 čitateľov, 

potom percento čitateľov knižníc z obyvateľov mesta je  10,89 %.  Toto percento klesá, ale klesá aj 

počet obyvateľov mesta Prievidza.  

Pre porovnanie bol počet obyvateľov mesta Prievidza v roku: 

2013  48 240 

2014  48 134 

2015  47 409. V roku 2015 je pokles oproti predchádzajúcim rokom výraznejší. 

 

Ukazovateľ Stav k 

31. 12. 2015 

Plán na rok 

2015 

Percento 

plnenia 

Knižničný fond           96 886 98 000 98,86 

Výpožičky 174 465 189 000 92,31 

Návštevníci 58 560 55 000 106,47 

Čitatelia 4 510 5 950 75,80 

Podujatia 390 330 118,18 

Účastníci podujatí 8 726 8 000 109,07 

Tabuľka 3  Plnenie hlavných číselných ukazovateľov za rok 2015 

 

Počet obyvateľov mesta Prievidza k 31. 12. 2015 bol 47 409 (Zdroj: Mesto Prievidza). 

Rozsah výpožičných hodín 52 hod./týždeň. 
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2.1 Knižničné fondy 

Knižničný fond k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015 porovnanie ± 

KJ spolu 98 012 96 886 -1 126 

z toho: knihy 97 756 96 615 -1 141 

            špeciálne dokumenty 256 271 +15 

Tabuľka 4 Porovnanie stavu KF v rokoch 2014 a 2015 

 

2.1.1 Doplňovanie knižničných jednotiek 

 Rok 2014 Rok 

2015 

Porovnanie 

± 

Prírastky KJ spolu 2 633 1 711 - 922 

z toho: kúpa 1 496 1 023 - 293 

            dary 1 118 687 - 431 

            prevody, náhrady 19 1 -18 

Tabuľka 5 Prírastky KF - porovnanie rokov 2014 a 2015 

 

 O zložení finančných prostriedkov na doplňovanie KF podľa zdrojov financovania 

vypovedá graf 1. Údaje sú uvádzané v eurách. 

 

Graf 1 Zdroje financovania nákupu KF v roku 2015 

 V roku 2015 sme sa venovali prevažne nákupu kvalitnej literatúry z vlastných zdrojov 

a vďaka projektom, grantom. Zakúpili sme spolu 1 023 knižničných jednotiek (KJ),z toho: 15 AV 
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médií. Ďalším zdrojom získania kníh  a iných dokumentov boli dary (687 KJ), náhrada (1). Náklad 

knižnice na 1 711 KJ bol 9 648,30 €. Našou snahou bolo dodržať aj percentuálne zloženie nákupu 

literatúry pre jednotlivé úseky. Prírastky knižničných jednotiek za rok 2015 podľa pobočiek sú 

uvedené v nasledovnej tabuľke. 

Pobočka Prírastky  

DO 915 

MO 401 

SO 369 

R1-R3 26 

SPOLU 1 711 

Tabuľka 6 Prírastky podľa pracovísk HNK 

 

 

Graf 2 Prírastky KJ podľa úsekov HNK 

 

Prírastky podľa tematických skupín Počet KJ 

Náučná  723 

Beletria 590 

Náučná mládež 54 

Beletria mládež 344 

Spolu 1711 

Tabuľka 7 Prírastky za rok 2015 podľa tematických skupín 
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Graf 3 Prírastky za rok 2015 podľa tematických skupín 

 

 Nákup literatúry uskutočňujeme hlavne prostredníctvom osvedčeného regionálneho 

internetového kníhkupectva Literama. Ďalej od Ing. Ivana Lazíka z Bratislavy formou osobného 

výberu a dovozu, z kníhkupectva Ezop – osobný nákup, prostredníctvom Ascalon Media House 

Dubnica nad Váhom (iPark) pre potreby Dubnického vzdelávacieho inštitútu, od R. Špaleka 

z Mestečka, z Knihomolu Bratislava, Müssler Books – Marta Hlušíková a ďalší. 

 Pozornosť venujeme aj regionálnej literatúre – osobná konzultácia s autormi, návšteva 

Regionálneho kultúrneho centra a pod. 

 Každoročne zaznamenávame pokles finančných prostriedkov na nákup literatúry. V roku 

2015 tvoril podiel darovaných kníh takmer polovicu prírastkov. 

 V roku 2015 prírastky kúpou dosiahli iba 68,98 % z prírastku kúpou v roku 2014. V rámci 

projektu cezhraničnej spolupráce sa v roku 2014 nakúpilo 114 KJ ako cielené doplnenie 

regionálnej literatúry a 58 KJ pre Masarykovu veřejnú knihovnu vo Vsetíne.  

 Úsek regionálnej literatúry rozšíril svoje fondy o 23 KJ. 
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2.1.2 Spracovanie KF 

V roku 2015 sme uskutočnili v dňoch 15. 6. 2015 až 3. 7. 2015 revíziu na úsekoch 

pre dospelých čitateľov (DO), pre deti a mládež do 15 rokov (MO), katalogizácii (KA), metodik, 

ekonóm (R2), riaditeľstvo (R3)  

Počet vyradených kníh po revízii:  232 KJ  

Knižničné jednotky boli spracované v module Katalogizácia knižničného systému Clavius. 

V  roku 2015 bolo z fondu vyradených 2 837 kníh v hodnote 3 707,04 €. Z tohto počtu bolo 

z dôvodu zastarania vyradených 1 549 kníh, 896 kníh opotrebovaných, 80 bolo vyradených 

z dôvodu straty, príp. nedobytnosti. Literatúru sme vyraďovali v priebehu celého roka, ale najväčší 

nápor sme zaznamenali po revízii.  

Súčasne sme ukončili revíziu z roku 2014 (23. 6 2014 až 11. 7. 2014) - úsek regionálnej 

literatúry a bibliografie (R1) vyradených 11 KJ a úsek odbornej literatúry (SO), kde bolo 

vyradených 32 KJ. Spolu za rok 2014, po revízii a v roku 2015, bolo vyradených 274 KJ 

(617,11 €). Podrobnosti z revízie sú k dispozícii na pracovisku spracovania fondov. 

Dopĺňame vyraďovacie čísla do aktuálnych prírastkových zoznamov. 

Z hľadiska gramatického i štylistického kontrolujeme správnosť údajov vo fotografiách 

a aktualitách na internetovej stránke www.hnkpd.sk a aj v iných dokumentoch. 

Pracovisko spracovania fondov, okrem základných evidencií prírastkov a úbytkov fondu, 

poskytovalo odbornú metodickú pomoc z oblasti akvizície a katalogizácie v systéme Clavius 

školským a iným knižniciam. 

2.1.3 Ochrana KF 

V oblasti ochrany fondu za najpodstatnejšie pokladáme jeho dôslednú základnú evidenciu, 

presnú a preukázateľnú evidenciu výpožičiek a dodržiavanie stanovených výpožičných lehôt. 

Postupne nahrádzame elektromagnetickú ochranu fondu za modernejšiu rádiofrekvenčnú. 

Na úseku odbornej literatúry je upravený už celý fond a na úseku detskej a mládežníckej literatúry 

a literatúry pre dospelých čitateľov sa priebežne prechádza na novú ochranu. 

2.2 Knižnično-informačné služby 

 V časti knižnično-informačné služby sa zaoberáme ukazovateľmi: Výpožičky podľa typu 

dokumentov, z hľadiska skladby výpožičiek, podľa používateľov – dospelí, deti a mládež do 15 

rokov. Ďalším ukazovateľom sú: Čitatelia a návštevníci, Bibliografická činnosť, dokumentačná 

a informačná činnosť, Publikačná a edičná činnosť a úsek práce  regionálnej literatúry a napokon 

Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia.  

 

http://www.hnkpd.sk/
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2.2.1 Výpožičky 

 Počet výpožičiek, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti HNK v roku 2015 

poklesol. Celkovo bolo vypožičaných 174 465 dokumentov, čo je o 12 143 výpožičiek menej ako 

v roku 2014. O členení výpožičiek podľa typu dokumentov vypovedá tabuľka č. 8. 

Výpožičky Počet výpožičiek               % 

podľa typu dokumentu: knihy 132 918 76,19 

                                          periodiká 41 547 23,81 

Spolu podľa typu dokumentu 174 465 100,00 

z hľadiska skladby výpožičiek: absenčné 140 754 80,68 

                                                      prezenčné 33 711 19,32 

Spolu podľa skladby výpožičiek 174 465 100,00 

podľa používateľov: dospelí čitatelia 143 566 82,29 

                                  deti a mládež do 15 r. 30 899 17,71 

Spolu podľa používateľov 174 465 100 

Tabuľka 8 Výpožičky podľa typu dokumentu, skladby výpožičiek, používateľov 

 Pre dospelých čitateľov sme zaevidovali 143 566 výpožičiek, čo je 82,29 % z celkového 

počtu výpožičiek. V tomto počte je zahrnutých: 

Výpožičky pre dospelých Počet 

Náučná literatúra 55 836 

Krásna literatúra (beletria) 47 101 

Periodiká 40 182 

Špeciálne dokumenty 447 

Spolu 143 566 

Tabuľka 9 Skladba výpožičiek pre dospelých čitateľov v roku 2015 

V roku 2014 bol nesprávne vykazovaný počet špeciálnych dokumentov v počte 7 423. 

V roku 2015 sú vykazované skutočné vypožičané špeciálne dokumenty, preto je v tomto 

ukazovateli priepastný rozdiel v porovnaní rokov.  
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Graf 4 Skladba výpožičiek pre dospelých čitateľov 

 Čitatelia do 15 rokov si spolu vypožičali 30 899 dokumentov, čo je 17,71 % z celkového 

počtu výpožičiek za rok 2015. V tomto počte je zahrnuté: 

Výpožičky pre deti a mládež 

do 15 rokov 

Počet 

Náučná literatúra 5 447 

Krásna literatúra (beletria) 24 024 

Periodiká 1 365 

Špeciálne dokumenty 63 

Spolu 30 899 

Tabuľka 10 Skladba výpožičiek pre deti a mládež do 15 rokov 

 

 

Graf 5 Skladba výpožičiek pre deti a mládež do 15 rokov 
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 Rok 2014 Rok 2015 Porovnanie ± 

DOSPELÍ    

náučná literatúra 45 842 53 836 + 9 994 

krásna literatúra 53 792 47 101 -6 691 

periodiká 47 247 40 182 -7 065 

špeciálne dokumenty 6 737 447 -6 298 

Spolu 153 618 143 576 -10 042 

% z celkového počtu výpožičiek 82,32 82,29  

DETI  A MLÁDEŽ    

náučná literatúra 5 031 5 447 +416 

krásna literatúra 26 433 24 024 -2 409 

periodiká 840 1 365 +525 

špeciálne dokumenty 686 63 -623 

Spolu 32 990 30 889 -2 101 

% z celkového počtu výpožičiek 17,68 17,71  

Tabuľka 11 Porovnanie výpožičiek pre dospelých a detských čitateľov za roky 2014 a 2015 

 Z tabuľky vyplýva, že sa zvýšil počet výpožičiek náučnej literatúry dospelých čitateľov 

i detí a počet výpožičiek periodík pre deti. 

 

 

Graf 6 Porovnanie výpožičiek pre dospelých čitateľov podľa tematických skupín za roky 2014 a 2015 

 Pri porovnaní rokov 2014 a 2015 sa zvýšil počet výpožičiek náučnej literatúry 

pre kategóriu dospelí čitatelia v roku 2015 o 9 994. Avšak znížil sa počet výpožičiek krásnej 

literatúry a periodík. 
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Graf 7 Porovnanie výpožičiek pre deti a mládež do 15 rokov podľa tematických skupín za roky 204 a 2015 

 Vo vekovej kategórii deti a mládež do 15 rokov prevyšujú výpožičky náučnej literatúry 

pred krásnou literatúrou. Oproti roku 2014 narástol aj počet výpožičiek periodík. Zdôvodnenie 

poklesu výpožičiek špeciálnych dokumentov sme uviedli vyššie. 

 V sledovanom období sme splnili štandard pre ukazovateľ Výpožičky na 1 zamestnanca 

v KIS (štandard 15 000). HNK dosiahla úroveň 15 860,45 výpožičky na 1 zamestnanca v KIS. 

Táto skutočnosť vypovedá o vysokej kvalite individuálnej práce s čitateľmi. 

 Na jedného obyvateľa mesta Prievidza pripadlo 3,67 výpožičky a na jedného používateľa 

38,68 výpožičiek. 

Zvukové knihy 

HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

sprístupňovala zvukové knihy pre našich znevýhodnených čitateľov, ktoré sme dostávali 

vo výmenných súboroch ako dočasné výpožičky. Zaevidovali sme 11 slabozrakých a nevidiacich 

čitateľov a vypožičali sme 240 zvukových kníh (formát MP3), tradičné audiokazety už 

neevidujeme.  Zvukové knihy vo formáte MP3 sú štatisticky vedené v krásnej literatúre 

pre dospelých. 

MVS, MMVS  

 Literatúru, ktorú HNK vo svojom KF nemala, sme zabezpečovali pre našich čitateľov 

prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej 

služby (MVS, MMVS). Naša knižnica vybavila pre svojich používateľov 112  požiadaviek 

na MVS a 18 požiadaviek na MMVS zo zahraničia cez sprostredkujúcu knižnicu (Univerzitná 

knižnica v Bratislave).  

HNK zo svojho fondu zapožičala v rámci MVS 42 dokumentov pre žiadajúce knižnice SR 

(UK v Bratislave, SNK v Martine, Považská knižnica v Považskej Bystrici a ďalším). 
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Regionálne dokumenty a iné 

V roku 2015 sme vypožičali 474 regionálnych dokumentov, sprístupnili 163digitálnych 

záznamov, spracovali 17 titulov periodík digitálnou formou s 1 850 dokumentmi. Vybavili sme 

663 rezervácií dokumentov. 

 Rok 2014 Rok 2015 Rozdiel ± 

Počet BIS 1 638 1 468 -170 

Počet FI 9 005 6 222 -2 783 

ZK – MP3 113 240 +127 

MVS elektronické   264 172 -92 

Počet rešerší 97 74 -23 

Záznamy rešerší 2 145 2 080 -65 

Tabuľka 12 Porovnanie BIS, FI,... za roky 2014 a 2015 

 Ukazovatele v tabuľke sú v plnej miere závislé od požiadaviek registrovaných 

používateľov HNK. O uvedené ukazovatele je záujem v prevažnej miere zo strany študentov 

stredných a vysokých škôl.  

 Knižnica umožnila uhradenie registračného poplatku žiakom, študentom a pedagógom ZŠ 

a SŠ, v zmysle projektu MK SR, s využitím kultúrnych poukazov, ktorých sme získali 181 kusov 

v hodnote 181,-- €. 

 Knižnica poskytuje i reprografické služby z našich dokumentov, no tento spôsob získavania 

informácií má klesajúci trend.  

Internet 

 Služby internetu využilo za sledované obdobie 604 používateľov, z toho 33 detí, 

Po spoplatnení internetu počet používateľov klesol. 

 Počet návštevníkov našej internetovej stránky v roku 2015 bol 12 782, čo je zvýšenie oproti 

roku 2014 o 278 návštevníkov. 
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V tabuľke 13 uvádzame štatistiku využívania on-line služieb HNK. 

 

Tabuľka 13 Štatistika využívania on-line služieb v HNK za rok 2015 

 Môžeme konštatovať, že on-line služby sú záujemcami využívané vo väčšej miere mimo 

priestorov knižnice.  

 Prostredníctvom  e-mailovej služby sme korešpondovali s našimi používateľmi na rôzne 

témy a odpovedali na rôzne otázky. Predupomienky, rezervácie, knižničný fond, MVS, informácie 

o knižnično-informačných službách knižnice, pozvánky na podujatia a iné. 

 Vybavili sme, dúfame k obojstrannej spokojnosti, 1 622 e-mailov a 3 716 telefonických 

informácií. 

Rozširujeme svoje služby smerom k používateľom. Umožňujeme napríklad prístup 

do rôznych vyhľadávacích databáz EBSCO.  

Do 31. októbra 2015 bolo: 

  58  záujemcov 

345  vyhľadávaní 

175  plných stiahnutých textov. 

V roku 2015 sme začali digitalizovať kartotéky, noviny a ostatné periodiká. Digitalizácia 

dokumentov – záznamov prebieha zatiaľ na jednom pracovisku. 

Služba SKYPE, resp. ICQ je využívaná málo, čitatelia stále radšej využívajú e-mailový, 

telefonický či osobný kontakt. 
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Bibliobox 

 Bibliobox na vrátenie kníh je prínosom pre našu knižnicu. V roku 2015 do biblioboxu 

vrátili 2 503 kníh a 102 periodík, čo je o 1 113 kníh a o 47 periodík viac ako v roku 2014. 

 Sme radi, že si čitatelia zvykajú aj na takúto službu pre nich. Hlavne v tejto „uponáhľanej“ 

dobe a pracovnej vyťaženosti, majú 24-hodinovú možnosť vrátenia vypožičaných kníh 7 dni 

v týždni. 

2.2.2 Registrovaní používatelia (čitatelia) a návštevníci 

V roku 2015 sme zaregistrovali   4 510 používateľov.  

Z celkového počtu bolo   1 538 detí a mládeže do 15 rokov 

Percento používateľov z počtu obyvateľov         9,51 %. 

 Percento čitateľov prepočítavame z celkového počtu obyvateľov, a to aj napriek tomu, že 

tri bývalé pobočky HNK v sídliskových aglomeráciách Prievidze už od roku 2005 patria 

pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Prievidza a spolu tvoria Mestskú knižnicu M. Mišíka 

v Prievidzi. Sme jediné dve knižnice na Slovensku, ktoré v sieti verejných knižníc pôsobia 

na území jedného mesta bez toho, aby toto mesto malo vyčlenené mestské časti, a teda ani 

nemôžeme vypočítať presné percento čitateľov iba z počtu obyvateľov mestskej časti, v ktorej 

knižnica pôsobí. 

V roku 2015 navštívilo našu knižnicu   58 560 návštevníkov 

z tohto počtu bolo používateľov knižnice  36 448  

             návštevníci podujatí      8 726 

             virtuálni návštevníci    12 782 

             internetu           604 

Služby knižnice denne využilo 219 návštevníkov (137 návštevníkov knižnice, 2 návštevníci 

internetu, 33 návštevníkov podujatí a 47 virtuálnych návštevníkov). 

HNK poskytuje svoje služby  používateľom pomocou automatizovaného knižničného 

systému (AKIS) Clavius. On-line katalóg umožňuje používateľom knižnice využívať knižnici aj 

bez osobnej návštevy. Vzájomné prepojenie pracovísk knižnice umožňuje operatívne poskytovanie 

informácií o všetkých dokumentoch, ktoré máme k dispozícii. 

 Napriek kvalitatívnemu prístupu a posunu v službách, zaznamenávame pokles 

ukazovateľov vo výpožičkách aj v používateľoch. Týka sa to nielen dospelých čitateľov, ale aj detí 

do 15 rokov.  

Zhrnutie ukazovateľov KIS 

 V roku 2015 prebehla v HNK revízia KF na dvoch úsekoch práce s čitateľmi 

na  Záhradníckej ul. (dospelí čitatelia, deti a mládež do 15 rokov), čo sa tiež odzrkadlilo 

na celkových výsledkoch v každom štatistickom údaji, či vo výpožičkách, používateľoch, 

návštevníkoch a pod. 

 Ukazovateľ Výpožičky je možné reálne dosiahnuť, nakoľko ľudia si opätovne nachádzajú 

cestu do knižnice. Avšak dosť nás brzdí nedostatočne doplňovaný fond, lebo napriek veľkej snahe 
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zamestnancov knižnice nedokážeme plniť požiadavky detí, dospelých čitateľov, vrátane seniorov, 

ktorí sa dožadujú novej literatúry. 

 Vo veľkej miere nás obmedzujú aj priestorové podmienky. V novodobej histórii knižnice 

v Prievidzi sú pracoviská roztrúsené po meste (v súčasnosti na troch miestach: Hviezdoslavova ul., 

Košovská cesta, Záhradnícka ul.). Čitateľov neustále odkazujeme na príslušný úsek, kde sa žiadaná 

literatúra nachádza. Nehovoriac o priestoroch bez denného osvetlenia a deficite skladových 

priestorov. Jediná miestnosť určená na kolektívne podujatia nemá nielen denné osvetlenie, ale 

chýba jej aj vetranie. Vetranie je zabezpečené len vzduchotechnikou (hlučnosť), čo je 

nevyhovujúce počas celého roka, keďže vzduchotechnická jednotka je umiestnená na streche 

a v lete vháňa do miestnosti horúci vzduch. Deficit je tiež v skladových priestoroch, archíve a pod. 

 I napriek snahám knižnice získať mimorozpočtové zdroje na nákup KF (z dotačného 

systému MK SR), bol nákup KF nedostatočný. Zdroje financovania nákupu KF v roku 2015 

sú uvedené v grafe 1. 

 Samozrejme, sme vďační nášmu zriaďovateľovi za všetko, čo nám poskytne. Nemôžeme 

však „zaspať na vavrínoch“ a byť spokojní či už s našou prácou alebo s financovaním knižnice. 

 Zamestnanci všetkých úsekov knižnice pristupujú k práci kreatívne, snažia 

sa prispôsobovať novým podmienkam práce v knižniciach, premene knižnice na komunitné 

centrum – samoštúdiom, sebavzdelávaním a stále lepšou komunikáciou s čitateľmi. Aj napriek 

tomu, že niektorí predpovedajú zánik knižníc, stále sa presviedčame, že i v tejto neľahkej dobe 

internetového virtuálneho sveta je pre mnoho ľudí dôležitá tzv. kamenná knižnica. Knižnica, kde 

svojich používateľov a návštevníkov milo privítajú, kde sa na nich usmejú a budú sa snažiť zdieľať 

ich problémy. Poradia, vypočujú a stanú sa na chvíľu ich rodinou, priateľom, psychológom. Toto 

sú atribúty, ktoré v našej spoločnosti chýbajú a nedoceňujú sa. 

 Poskytujeme literatúru, oddych, príjemný a bezpečný priestor na vzájomné stretávanie sa, 

možnosť poradenstva zo strany našich odborných zamestnancov, či už pri hľadaní informácií, 

alebo v práci s internetom. Táto rovina sa logicky prepája so službami prostredníctvom internetu, 

ktoré majú výhodu 24-hodinovej dostupnosti a teda možnosť čerpať informácie v ktorúkoľvek 

dennú či nočnú hodinu. Možnosť internetovej návštevy v našej knižnici využilo v roku 2015 

12 782 virtuálnych návštevníkov. 

1.3 Bibliografická činnosť, dokumentačná a informačná činnosť 

2.3.1 Bibliografická a dokumentačná činnosť 

 Úsek regionálnej literatúry a bibliografie HNK je začlenený do priestorov úseku odbornej 

literatúry na Košovskej ceste 9 v Prievidzi.  

Bibliografka sa sústredila aj v roku 2015 na excerpciu článkov v databáze systému Clavius, 

budovanie albumu výstrižkov, osobné kontakty a monitorovanie života v regióne Prievidza 

a Partizánske.  Evidujeme 29 titulov regionalík, ktoré sú k dispozícii čitateľom. 

Periodiká uchovávame zviazané aj nezviazané, všetky sú však prehľadne a primerane 

usporiadané. Základňa článkov v systéme Clavius sa rozšírila o 456 článkov. Album výstrižkov 

o 17 výstrižkov. Uspokojila 82 rozsiahlych tematických požiadaviek, o rešerše je na tomto 

pracovisku záujem minimálny. 
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Bibliografka sa zúčastnila na stretnutí bibliografov a metodikov knižníc Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne. 

Bibliografka vyhodnotila literárnu súťaž vyhlásenú HNK Literárna jar Ondreja Čiliaka, 

v úseku práce s detským čitateľom a mládežou do 15 rokov na Záhradníckej ulici. Slávnostne 

odovzdala ceny, absolvovala čitateľský maratón (Celé Slovensko číta deťom) aj Knižné hody, 

vyhodnotila súťaž Ľudovít Štúr na fotografii. 

Priebežne vkladá heslá do elektronickej databázy osobností Regio, ešte stále zapisuje heslá 

z modulu Osud a spolupracuje  pri tom so zamestnankyňami pracoviska spracovania fondov. 

Okrem toho vedie aj kartotéku osobností, ktorú dopĺňa výstrižkami z novín. 

Odborná čitateľská verejnosť sa naučila využívať služby úseku regionálnej literatúry 

a možnosť poskytovania bibliograficko-informačných služieb s regionálnym obsahom. Zoznam 

väčšiny ich požiadaviek (zoznam neuvádza opakované požiadavky) v minulom roku 2015 

sa nachádza pod textom. Osobné konzultácie vybavuje na počkanie, každý deň bez obmedzení. 

Samozrejmosťou je nasmerovanie čitateľa aj na sekundárne zdroje, archívy, historikov a znalcov 

problematiky, telefónne čísla  a e-mailové adresy inštitúcií, s ktorými knižnica aj bibliografka 

udržiava kontakt. 

2.3.2 Informačná činnosť 

 Súčasťou informačnej činnosti boli odpovede na jednoduché a bežné otázky, dostupnosť 

dokumentov, ich uloženie, podmienky vypožičiavania, registrácie, ale predovšetkým 

zabezpečovanie rozsiahlych tematických požiadaviek. Kvalita týchto služieb závisí 

od systematického budovania sekundárnych informačných zdrojov – katalógov a kartoték. V HNK 

kvalita týchto služieb rastie a to nielen vďaka dlhoročnému systematickému, veľmi podrobnému 

spracovávaniu nových kníh, časopisov a novín, ale aj prebiehajúcej digitalizácií na úseku odbornej 

literatúry. Digitalizovať sme začali v máji 2015. 

 Medzi najvyhľadávanejšie tematické požiadavky patrili dokumenty z oblasti sociológie, 

sociálnej práce, práva, marketingu, verejnej správy, ošetrovateľstva, stavebníctva, literárnej vedy 

a iné. 

 V roku 2015 sme sa presvedčili o tom, že čitatelia sa, i keď malými krôčkami, učia 

pracovať s on-line katalógom. Sami doma, informačnou výchovou v knižnici, alebo osobným 

poradenstvom so zamestnancom knižnice. 

 Počet požiadaviek na služby BIS (príprava literatúry na zadanú tému) mierne klesá, 

rovnako je to i s požiadavkami na rešerš, ktorú si tí skúsenejší vedia už urobiť sami. 

 HNK vypracovala v roku 2015 74 rešerší (2 080 záznamov), poskytla 6 222 FI a 1 468 BIS.  
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2.4 Publikačná činnosť a edičná činnosť  

Publikačná činnosť 

Božena Blaháčová: IN a OUT čítanie tínedžerov    

Daniel Hevier: Poslanie na svete som asi vykonal, In: My Hornonitrianske noviny, ročník 11/56, 

18.11.2015, č. 45, s. 10, Vanda Pittnerová 

 Do regionálnych novín My – Hornonitrianske noviny zaslali zamestnankyne spracovania 

fondov dva články pod názvom Knihy majú svoje osudy (z besedy o knihy Frankofónna Afrika II) 

a k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra  „Augustín Maťovčík – Život a dielo Ľ. Štúra“. Ani 

jeden z príspevkov však nebol zverejnený, dali prednosť redaktorom TA SR a RTVS, ktorí 

sa na besede zúčastnili tiež. 

2.5 Metodická činnosť a prieskumová činnosť 

 Metodika, ktorej činnosť upravuje zákon 126/2015 Z.z. o knižniciach, zabezpečovala 

metodickú, poradenskú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským knižniciam, 

školským knižniciam, špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom v regióne 

Prievidza a Partizánske a upozorňovala ich na  nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných 

služieb. Okrem toho bola metodická činnosť zameraná aj na regionálnu Hornonitriansku knižnicu 

v Prievidzi, o činnosti ktorej metodika spracovala viaceré dokumenty, napr. dotazníky, štatistiky, 

porovnanie výkonov so štandardami. V regióne Prievidza a Partizánske pôsobí 5 mestských a 65 

obecných knižníc. 

 Pracovisko spracovania fondov poskytlo 5 metodických usmernení ohľadom práce v AKIS 

Clavius pre ZŠ Šafárika a Strednú odbornú školu obchodu a služieb Nábr. Kalinčiaka v Prievidzi – 

SOŠ OaS PD. 

2.6 Automatizácia knižnično-informačných činností 

 V roku 2015 informatik vykonal práce ako: 

- Odstraňovanie chýb v databáze Clavius v spolupráci so servisným bodom AKIS Clavius 

pre Slovensko  

- vyriešenie problému s cenníkom upomienok. 

- Vykonaná bola kompletná profylaktika všetkých počítačov v HNK. 

- Spolupráca na odstraňovaní drobných závad s firmou  Crystal Consulting. 

- Odstraňovanie bežných porúch súvisiacich s vekom a pravidelným používaním 

počítačov(výmena klávesníc, myší, zdrojov, reinštalácia počítačov, snímačov čiarových 

kódov) 

- Riešenie problémov databázy s rešeršovaním kníh v systéme Clavius.  

- Spolupráca na grafických návrhoch pri tlačení projektov. 

- Aktualizácia databáz AKIS Clavius. 

- Spustenie revízie KF v úseku na Záhradníckej ulici. 
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Prehľad ostatných zmien a  činností HNK  

- Drobné chyby, vyplývajúce zrejme z aktualizačných činností serverov a technologického 

riešenia pre KIS Clavius, sa pravidelne objavujú, odstraňujú a riešia okamžite formou 

skúmania a návratov k bázam dát z predošlých období.  

- Priebežné informovanie zamestnancov knižnice o aktualizáciách v programe (AKIS 

Clavius). 

- Spolupráca a odborná pomoc zamestnancom knižnice pri programoch v AKIS Clavius: 

štatistiky, upomienky, spracovanie a kódovanie periodík,  preukazov a pod. 

- Taktiež odborná pomoc pri práci so zobrazovacími jednotkami (kopírka, tlačiarne 

a skener). 

- Výmena zobrazovacích jednotiek  v MO, skenerov v OSL a DO 

- Vyraďovanie a likvidácia zastaranej, poškodenej techniky. 

- Údržba IS a jednotiek IS v bežnom rozsahu, podľa potreby a zabezpečovanie potrebnej 

technickej podpory. 

- Všetky ostatné činnosti, ktoré sa vykonávajú bežne v oblasti správneho fungovania IS 

v HNK a jej pracoviskách. 

2.7 Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 

 Pri organizovaní a realizácii kultúrno-výchovnej činnosti HNK v Prievidzi v roku 2015 

vychádzala zo svojho poslania verejnej knižnice, ktorá okrem poskytovania knižnično-informačnej 

činnosti pre všetky vrstvy a vekové kategórie obyvateľstva má plniť aj úlohy v oblasti výchovy 

a vzdelávania, vytvárania podmienok pre trávenie voľného času. Knižnica sa snaží plniť nikým 

nezastupiteľné úlohy v oblasti informačnej výchovy a čitateľskej gramotnosti.  

 

Graf 8 Porovnanie počtu podujatí v rokoch 2014 a 2015 

 Na podujatiach sa zúčastnilo 8 726 návštevníkov, čo bolo 14,90 % z celkového počtu 

návštevníkov. 
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 Pre žiakov ZŠ a študentov SŠ a VŠ sme pripravili informačnú výchovu v počte 69. 

 Počas Týždňa slovenských knižníc sme pripravili 12 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 

241 účastníkov. Netradičnou formou sme chceli podnietiť záujem nielen detských čitateľov, ale 

i mládeže a dospelých o knihu a ďalej ich motivovať v tejto užitočnej záľube. Spomenieme 

najzaujímavejšie. 

Predvojom celého týždňa sa stalo stretnutie s členmi Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých  „Všetci spolu ako jedna rodina“. 

Vždy sa tešíme na stretnutia zdravotne postihnutých detí a ich rodičov. Spolu sme 

sa zapojili do dramatizácie príbehu o červíkovi Ervínovi, každý kto chcel, zarecitoval obľúbenú 

básničku (alebo zaspieval pesničku), porozprávali sme sa o oslavách sviatkov jari a hádali sme 

rozprávky podľa prečítaného textu. Očká im vždy žiaria a do knižnice prinesú so sebou veľa 

pozitívnej energie. 

Knižnica otvorila svoju náruč pre našich prváčikov – 13 prvých tried s počtom 

účastníkov 223. 

Každoročne je súčasťou cyklu Literárna Prievidza. Sprostredkovali sme záujemcom 

stretnutie s niektorým z autorov regiónu horná Nitra.  

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Miestny odbor Matice slovenskej vyhodnotili 

literárnu súťaž Literárnu jar Ondreja Čiliaka, pomenovanú po kolegovi a básnikovi, pre žiakov 

ZŠ v meste Prievidza. Do súťaže sa však zapojili aj žiaci ZŠ z celého Slovenska. V poradí 12. 

ročník súťaže každý rok oslovuje nových literárne talentovaných žiakov. Súťaž bola vyhlásená 

v odbore poézia a próza. 

Noc s Andersenom  

HNK už po desiatykrát privítala v predvečer osláv detskej knihy deti zo ZŠ mesta 

Prievidza. Naše priestory nám neumožňujú ponúknuť nocovanie v knižnici väčšiemu počtu detí, čo 

je škoda, lebo záujem  narastá. 

Veľkonočné variácie 

Študenti z Odborného učilišťa v Prievidzi súťažili o téme „Veľká noc na Slovensku a jej 

história“. Mládež, ktorá  navštevuje túto školu zápasí s mnohými zdravotnými problémami (všetci 

sú zdravotne znevýhodnení) a už desaťročia chodí do našej knižnice na rôzne podujatia.  

Sprievodným podujatím Týždňa slovenských knižníc bola výstava Herci v školských 

laviciach. Viď obrázky. 

Hry našich starých mám. Rodáci z Prievidze. Starodávna škola. Moja rodina. Móda 

voľakedy, to boli témy programu na jarné prázdniny pre deti.  

Deň ľudovej rozprávky 

bol ďalší celoslovenský projekt, do ktorého sa zapojila aj naša knižnica. Navodenie atmosféry 

vzniku a prenosu rozprávok – ústnym podaním, nosenie krojov – názorné ukážky ženského kroja, 

slová – archaizmy, ktoré už dnes nikto nepoužíva a ich zábavné vysvetľovanie...  
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Celoslovenská súťaž „Les ukrytý v knihe“ prebiehala v našej knižnici opäť veľmi aktívne. 

Veľké množstvo podujatí, zaujímaví hostia.  

Celkový počet podujatí                     22 

Celkový počet účastníkov          505   

Pri podujatiach sme spolupracovali s týmito organizáciami: 

1. Lesy SR, š. p., OZ Prievidza 

2. ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky - pobočka Prievidza 

3. Základné a stredné školy z Prievidze 

Viď obrázky 

Propagácia podujatí 

Informácie o podujatiach boli zverejňované na internetovej stránke knižnice, na facebooku - 

stránke knižnice, školských internetových stránkach, TA SR a pozvánky na podujatia sme zasielali 

do  všetkých regionálnych médií.  

Poslaním kampane bolo poukázať na význam lesa a lesníctva, ochranu životného 

prostredia a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh – o toto všetko sme sa snažili v našich podujatiach aj 

my. Tento ročník sme tiež venovali 200. výročiu narodenia významného slovenského jazykovedca, 

politika a spisovateľa Ľudovíta Štúra. 

Ľudovít Štúr napísal : 

„ Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne až dub už dávno odkvitol.“ 

Poďakovanie patrí Národnému lesníckemu centru za úžasný projekt, do ktorého  

sa Hornonitrianska knižnica v Prievidzi  už po piatykrát zapojila. 

Našu knižnicu navštívila milá, príjemná režisérka Mariana Čengel Solčanská. 

Petra Sehnalová prišla do knižnice až spod Krkonôš. Známa grafoterapeutka zavítala 

na Slovensko k nám do Prievidze. Uskutočnila u nás dve stretnutia.  

Meteorológ Peter Jurčovič navštívil knižnicu v jednom z najteplejších júnových dní 

(10. 6. 2015). Nielen záujemcovia o meteorológiu si prišli na svoje. Beseda bola určená pre 

verejnosť. 

Spisovateľka Lena Riečanská predstavila krásnu knižku pre „násťročných“. Zdôverila 

sa aj s inými zaujímavými informáciami zo svojho súkromia, o živote v Austrálii a iné zaujímavé 

témy, ktoré otvorila len pre nás a našich čitateľov.  

Do celoslovenského projektu Číta celé Slovensko sa s nadšením zapojila aj naša knižnica. 

Od 1. do 7. júna 2015 sa čítalo a čítalo. Čítali  nielen deti,  ale aj vzácni hostia. 

V tomto týždni sme privítali karikaturistu, ilustrátora Jaroslava Slabeja. Deťom okrem 

čítania priblížil zásady a základy kreslenia karikatúr.  

Počas celého týždňa sa nám podarilo do projektu zapojiť MŠ a ZŠ v Prievidzi. Počet 

zúčastnených, počúvajúcich, čítajúcich detí bol 298. Partner projektu Číta celé Slovensko firma 

Nivea nám darovala svoje produkty – drobné krémiky a knižočky, ktoré boli odmenou pre deti. 
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Podujatie Mám básničku na jazýčku sa, ako vždy nieslo vo veľmi milej nálade. Naši 

najmenší z MŠ sa už viac rokov zúčastňujú na tomto súťažení v próze aj v poézii. Všetci súťažiaci 

sa zhostili tejto úlohy veľmi zodpovedne. Veď prednášať pred cudzími aj keď deťmi, to chce 

odvahu a zabojovať s trémou. Je to krásny zážitok, vidieť tých drobčekov. Podujatia sa zúčastnilo 

8 MŠ z Prievidze. 

Čítajme si spolu 

Do našej súťaže sa zapojilo 6 ZŠ z Prievidze. Celkovo súťažilo 44 triednych kolektívov. 

Počas školského roka sme hodnotili počet návštev, počet zapísaných detí v triede, aj počet 

požičaných kníh na žiaka.  

Počas letných prázdnin, tak ako každý rok, knižnica vyhlasuje Literárne prázdniny 

v knižnici. Pre všetkých našich malých, ktorí sa doma nudia a chcú prežiť leto plné hier, súťaží, 

tvorivých dielní, zážitkového čítania a dramatizácii. 

Celý rok 2015 sa niesol v duchu významného človeka našej histórie – histórie slova 

Ľudovíta Štúra a jeho 200. výročia narodenia. Pripomenieme si niektoré aktivity venované 

Ľudovítovi Štúrovi. 

„Rok Ľudovíta Štúra“ – koordinačné stretnutie zástupcov kultúrnych zariadení v regióne 

hornej Nitry. Predmetom rokovania bola spolupráca pri príprave aktivít. 

Maroš Smolec šéfredaktor Slovenských národných novín sa stretol so študentmi 

Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Dozvedeli sme sa, že v auguste tohto roku oslávi 

týždenník 170. výročie založenia (1. 8. 1845). Vzácnym spestrením množstva faktov boli ukážky 

vývoja staroslovenčiny v podaní herca a recitátora Jozefa Šimonoviča.  

„Život a dielo Ľudovíta Štúra“- stretnutie s historikom, autorom literatúry faktu 

a pedagógom Augustínom Maťovčíkom. Obrovský zážitok pre našich študentov.  

„Ľudovít Štúr na fotografii“- Naša knižnica vyhlásila súťaž pri príležitosti narodenia 

Ľudovíta Štúra o najzaujímavejšiu fotografiu Ľ. Štúra. Úlohou súťažiacich bolo priniesť fotografiu, 

alebo obrázok Ľ. Štúra aj s napísaným vlastným príbehom k fotografii. Súťaž bola určená 

pre všetkých žiakov ZŠ a študentov SŠ. Dostali sme veľa obrázkov a príbehov. Bolo z čoho vybrať 

i hodnotiť. Naši regionálni výtvarníci to mali ťažké a museli sme oceniť viac ako troch víťazov. 

„Obeta ako životný štýl“ – Ľudovít Štúr  

Ďalšia zaujímavá aktivita – prednáška pre študentov i verejnosť s pani Marcelou 

Bednárovou, pracovníčkou historického ústavu SAV. Každá aktivita na počesť 200. výročia 

narodenia Ľudovíta Štúra bola iná a každá pre zúčastnených výnimočná.  

Ešte spomenieme aktivitu v rámci projektu „On zobudil zo sna národ svoj“ – bolo to 

stretnutie, beseda so spisovateľkou, dramaturgičkou, zakladateľkou feministického kultúrneho, 

vzdelávacieho a publikačného projektu Aspekt pani Janou Juráňovou. 

Podujatí k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra bolo veľmi veľa a v každom kultúrnom 

zariadení, televízii, rozhlase - všade sa snažili uctiť si tohto velikána slova, slovenčiny i politiky, 

dobrého človeka so širokým srdcom. Ale nie je to iba tento rok, kedy si naša knižnica, a veríme, že 
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i ostatné knižnice, spomínajú na veľkých synov nášho národa. Na ľudí, ktorí sa snažili a snažia 

pozdvihnúť naše malé veľké Slovensko. 

Záverom tohtoročných  osláv bolo stretnutie priaznivcov „Dobrého slova“. Slovom sme 

začínali a slovom sme končili. Príjemné poetické popoludnie sme strávili s Jurajom Sarvašom, 

ktorý sa popri práci v divadle, filme, televízii a v rozhlase venuje aj umeleckému prednesu. 

Knižnicou sa niesla nádherná hudba slova – básni štúrovcov. Bol to zážitok, ktorý v nás ostane 

navždy.  

Na aktivitách sa zúčastnili všetky vekové kategórie nielen našich čitateľov, ale i širokej 

verejnosti. Sme nesmierne radi, že nás poctili návštevami také významné osobnosti kultúrneho 

života SR. Veľmi si to vážime i za našich návštevníkov a čitateľov. 

„IN a OUT čítanie pre tínedžerov „ – HNK a SAK uskutočnili spoločný odborný seminár 

pre knihovníkov verejných a školských knižníc, ale i pre pedagógov ZŠ a SŠ. Garantom bola 

PhDr. Zuzana Stanislavová CSc. Všetci sme si počas odborného seminára vybavili „knihy dávno 

zabudnuté“, ktoré nám pani Stanislavová pomohla znovuobjaviť 

 „Frankofónna Afrika II.“ 

V septembri nás poctili návštevou autori náučnej literatúry a vysokoškolských učebníc, 

vysokoškolskí pedagógovia Peter Kopecký, Peter Chren a Gabriel Grosu. Vybrali si našu knižnicu 

za miesto slávnostného uvedenia svojej knihy do života. Boli sme tým nesmierne poctení a zhostili 

sme sa tejto udalosti veľmi radi. Na tomto podujatí sa zúčastnili okrem verejnosti aj študenti 

Gymnázia V.B. Nedožerského, ktorí sa učia francúzsky jazyk. 

Predzvesťou našich „Knižných hodov 2015“ bol seminár pre knihovníkov a pedagógov 

pod názvom „Adam v škole sedel, abecedu vedel, čítať sa nenaučil“. Gestorom seminára bol Tibor 

Hujdič, majiteľ internetového kníhkupectva a hlavne šíriteľ dobrých zvestí o knihách medzi 

rodičmi, deťmi, učiteľmi a knihovníkmi prostredníctvom dramatizovaného čítania. 

Knižné hody 2015 sa niesli v duchu stretnutia s čitateľmi, návštevníkmi, priaznivcami 

knižnice. Hudba, spev (deti a mládež zo ZUŠ v Prievidzi), dramatizácie, poézia, próza, čítanie, 

prednesy, stretnutia s regionálnymi autormi (Vladena Teslíková, Vanda Rozenbergová, Lenka 

Gáherová ) 

Daniel Hevier oslavoval v roku 2015 svoje 60. narodeniny netradičným spôsobom 

cestovateľským turné s názvom Hevi Tour. Ako symbolické vstupné deťom poslúžila vybitá 

baterka, ktorou prispeli k ekologickej recyklácii a podporili tak ochranu životného prostredia. 

Daniel Hevier  sa na chvíľu vrátil na miesta, kde vyrastal a chodil do školy. Stretol sa s deťmi 

i dospelými. Stretnutia s deťmi zabezpečovala naša knižnica v spolupráci so školami. Na ZŠ 

Mariánska sa na stretnutí zúčastnilo 190 detí. 

Daniela Heviera prijala aj naša pani primátorka JUDr. Macháčková a udelila mu čestné 

občianstvo mesta Prievidza. 

Navyše sme boli poctení „Literárnym soiréé“ v našej knižnici a  vernisážou výstavy 

obrazov Daniela Heviera  pod názvom „ Vnútrozem“. 
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Oslava majstrových narodenín sa v našej knižnici týmto neskončila - bol tu navyše „Pokus 

o rekord - Futbal s papučou“. Na prvom výkope sa zúčastnil významný ilustrátor Martin 

Kellenberger, ktorý u nás navyše uskutočnil „Stretnutie s farbičkami“- tvorivé dielne so štetcom, 

ceruzkou a farbičkami, ktorými sa dajú robiť zázračné veci. 

Adolf Dudek bol opäť u nás v knižnici. Hovorí sa „do tretice všetko dobré“, ale bola tu už 

aj štvorica a pätica. My však veríme, že to bude aj šestica atď. Stretnúť tohto zaujímavého človeka 

je obrovský zážitok. Strhne so sebou malých i veľkých. Jeho interaktívna show pobaví všetkých. 

Vtiahne vás do deja svojho zážitkového čítania, kde ste sám hercom či maliarom. Je to český 

ilustrátor, grafik a výtvarník.  

Adela Banášová 

So známou osobnosťou nielen televíznej obrazovky sme sa mali možnosť stretnúť na jeseň 

2015. Adelka prišla k nám do knižnice predstaviť svoju knihu pre deti“ Zabudnuté rozprávky“. 

Adelka bola skvelá a pre každého si našla milé slovo. S každým sa odfotila a podpísala všetko čo 

jej deti podpísať dali. Nikoho neodmietla.  

Tesne pred Vianocami sme sa zapojili do celoslovenského projektu – „Celé Slovensko číta 

deťom aj na Mikuláša“. Bolo to pokračovanie letného projektu. Čítali všetci, počnúc našou pani 

riaditeľkou, knihovníkmi, učiteľmi. Čítali rodičia, starí rodičia, regionálni autori i deti deťom. 

Najväčším prekvapením bol príchod Mikuláša. Ďalšie skvelé podujatie na koniec roka 2015, ani 

nič krajšie nemohlo byť. Na tomto peknom podujatí sa zúčastnilo 6 tried ZŠ s počtom 132 detí 

a 12 hostí. 

A ešte podujatia k najkrajším sviatkom roka „Vianoce v knižnici“. Stretnutia s deťmi, 

mládežou i zdravotne postihnutými, pre ktorých sme pripravili dramatizácie, tvorivé dielne - 

výroba vianočných darčekov a krásnych novoročných prianí. 

Knižnica realizovala výstavy Herci v školských laviciach – na fotografiách zo školských 

čias v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky v Bratislave a Tajomstvá sgrafitovej výzdoby 

sídliska Píly v Prievidzi. Autormi fotografii boli žiaci z Centra voľného času Spektrum 

v Prievidzi. 

Knihovníčky Božena Blaháčová a Silvia Kupcová sa zúčastnili na prestížnom 

celoslovenskom knihovníckom podujatí INFOS 2015, kde sme na požiadanie člena výboru 

ponúkli prezentáciu pod názvom Aktivity pre najmenšieho čitateľa – prezentovala sa „Pitva 

knihy“. 

Knihovníčky Mgr. Silvia Myšiaková a Božena Blaháčová sa zúčastnili na seminári 

Knihovna a její kořeny v obci. Podujatie sa konalo v Masarykovej verejnej knižnici vo Vsetíne, 

ktorá bola jeho hlavným organizátorom.  

Seminár bol zameraný na prezentáciu práce s regionálnou literatúrou a informáciami. Bol 

inšpirovaný medzinárodným seminárom „Regionálne cennosti“, ktorý bol súčasťou podporeného 

mikroprojektu pod názvom Regionálne cennosti Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi – 

odprezentovala ho  Mgr. Silvia Myšiaková. 
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Mgr. Silvia Myšiaková sa zúčastnila na celoslovenskom seminári Komunitná knižnica IX. 

Na požiadanie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou tu vystúpila 

s prezentáciou Regionaliká – most k spolupráci so školami, kultúrnymi zariadeniami, 

osobnosťami, starostami a ďalšími partnermi. Prezentovaná činnosť našej knižnice podľa reakcii 

publika určite prispela k šíreniu dobrého mena našej knižnice. 

Všetky vzdelávacie a kultúrno–spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných používateľov,  širokú verejnosť 

a v  záujme získavania ďalších potenciálnych používateľov knižnice.  

Pri organizovaní sme spolupracovali so všetkými typmi školských a mimoškolských 

zariadení, s mestskými orgánmi a inštitúciami, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, napr. 

s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi, SZZP, Úniou slabozrakých a nevidiacich, 

Klubom dôchodcov, Humanity – centrom sociálnej pomoci v Prievidzi, s Regionálnym kultúrnym 

centrom v Prievidzi a inými. 

Knižnica na propagáciu svojej činnosti využíva vytvorenú stránku na sociálnej sieti 

Facebook, internetovú stránku www.hnkpd.sk, portál Infolib (www.infolib.sk) – internetový portál 

slovenských knihovníkov, Tlačovej agentúry knižníc (www.takdokniznice.sk), bezplatnú 

registráciu podujatí na stránke mesta Prievidza – www.prievidza.sk, www.codnes.sk, podujatia 

podporené z Dotačného systému MK SR aj na stránke http://registerkultury.gov.sk/podujatia/, 

v regionálnej tlači, regionálnej televízii a v iných médiach, rozhovory o nich odzneli aj 

v Slovenskom rozhlase na stanici rádia Regina (1), TASR. 

2.7 Sponzori 

Naše poďakovanie patrí: 

Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,  

Slovenskej asociácii knižníc,  

Vydavateľstvu Slovart,  

McDonald- u v Prievidzi,  

MO Matice slovenskej v Prievidzi,  

firme Nivea,   

MEDEX Slovakia – perníková výroba,  

papiernictvu Panda v Prievidzi, 

a darcom kníh (spisovatelia a verejnosť). 

Z projektu Knihy ako zdroj poznania aj oddychu sme získali  6 500 € na nákup literatúry. 

Z dotácií mesta Prievidza – projekt „Zachráňme lásku k čítaniu“ sme získali na nákup 

literatúry  -61, 40 € 

Zo združenia K -2000 – podpora na nákup literatúry v hodnote 70, 17 € 

Ocenenia: 

Certifikát SLOVENSKÝ REKORD – najviac účastníkov kopu papučou do bránky.  

Diplom za úspešnú účasť na projekte spoločného čítania – DAXE   

http://www.hnkpd.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.takdokniznice.sk/
http://www.prievidza.sk/
http://www.codnes.sk/
http://registerkultury.gov.sk/podujatia/
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2.8 Tabuľka základných štatistických ukazovateľov 

KNIŽNIČNÝ   FOND   

 
POUŽÍVATELIA   

KJ spolu 96 886 

 

Aktívni používatelia 4 510 

knihy a zviaz. periodiká 96 615 

 

z toho deti 1 538 

AVD 271 

 

Počet obyvateľov 47 409 

elektronické dokumenty 0 

 

Návštevníci spolu 58 560 

náučná pre dospelých  46 338 

 

z toho návštevníci podujatí 8 726 

beletria pre dospelých  27 498 

 

návštevníci webového sídla 12 782 

náučná pre deti  4 933 

 
ĎALŠIE   ČINNOSTI   

beletria pre deti  18 117 

 

KVČ 390 

Počet titulov periodík 107 

 

z toho informačná výchova 69 

   z toho zahraničné 16 

 

metodické návštevy 2 

počet exemplárov periodík 110 

 

odborné kurzy, porady 2  

Prírastok KJ spolu 1 711 

 

edičná činnosť  0 

kúpou 1 023 

 
INFORMAČNÉ  TECHNOLÓGIE   

povinným výtlačkom 0 

 

Počet počítačov 28 

dar 687 

 

z toho pre verejnosť 9 

výmena 0 

 

internetová stránka knižnice 1 

náhrada 1 

 

pripojenie WiFi v knižnici 1 

z nákupu AVD 15 

 

elektronický katalóg na internet 1 

elektronické dokumenty 0 

 

vzdialený prístup k licenc. EIZ 0 

Úbytky KJ 2 837 

 

počet vstupov do elektr. katalógu 24 274 

KJ vo voľnom výbere 96 886 

 

počet databáz vytvor. HNK 0 

KJ spracované automaticky  96 886 

 

počet sprístup. licencií EIZ 1 

VÝPOŽIČKY   A   SLUŽBY   

 

počet vyhľadávaní v EIZ 345 

Výpožičky spolu 174 465 

 

počet stiahnutých elektr.dokumentov  175 

náučná pre dospelých 56 283 

 

počet zodpov. dopytov v refer. službe 1 622 

beletria pre dospelých 47 101 

 

ZAMESTNANCI   A 

HOSPODÁRENIE   

náučná pre deti 5 510 

 

Počet zamestnancov k 31.12.2015 

prepoč. 17,2 

beletria pre deti 24 024 

 

vykonávajúcich knihov. činnosti 12,1 

MVS iným knižniciam 42 

 

Výnosy spolu 291 906,66 

MVS z iných knižníc 112 

 

Transfery na činnosť (ZF 41) 296 082,33 

počet bibliografií 0 

 

Tržby spolu 13 994,27 

počet rešerší 74 

 

z toho za knižničné činnosti 13 994,27 

počet študovní 0 

 

iné výnosy, dary, granty 9 957,35 

počet študijných miest 58 

 

z toho zo ŠR 257 235,00 

plocha v m² 1 040 

 

Náklady na hlavnú činnosť 284 013,93 

z toho pre používateľov 770 

 

Mzdy 148 609,91 

hodiny / týždeň 52 

 

na nákup knižničných fondov 13 525,57 

   

Kapitálové výdavky spolu 38 847,33 

 

Tabuľka 14 Základné štatistické ukazovatele HNK v roku 2015 
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Vyhodnotenie činnosti vypracovali:  

Ing. Viera Masaryková 

Agnesa Šenitková 

Ing. Adriana Langerová 

Beata Vavríková 

Mgr. Vanda Rozenbergová 
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Rozbory hospodárenia 

Hornonitrianska knižnica v roku 2015 hospodárila na základe prideleného transferu 

a vlastných príjmov. Rozpočtové prostriedky boli použité hospodárne na základné zabezpečenia 

plnenia úloh a zabezpečenia prevádzky organizácie. 

3.1 Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 

 

 Pôvodný 

rozpočet 

Úprava 

+- 

Upravený 

rozpočet 

Poskytnutý 

transfer 

Zúčtovaný 

transfer 

a) Bežný transfer 257 235,00 - 257 235,00 257 235,00 257 235,00 

b) Kapitálový  

     transfer 

 65 850,00 65 850,00 38 847,33 38 847,33 

Spolu 257 235,00 - 323 085,00 296 082,33 296 082,33 

sumy sú uvádzané v EUR 

 

 PRÍJMY 

Príjmy 328 351,20 € 

200  Nedaňové príjmy 14 375,61  € 

310  Tuzemské bežné granty a transfery 267 192,75  € 

320  Tuzemské kapitálové granty a transfery 38 847,33  € 

450  Zostatok prostriedkov z predch. rokov 7 935,51  € 

 

 VÝDAVKY  / zdroj 41 / 

Výdavky 317 205,67  € 

610  Mzdy 148 609,91 €  

620  Poistné 52 988,41  €  

630  Tovary a služby 70 367,27  €   

640  Transfery jednotlivcom a PO 6 392,75 €   

710  Kapitálové výdavky 38 847,33 €   

 

Osobné náklady 216 854,84 € 

Mzdové náklady 148 909,91  € 

  - mzdy 148 609,41  € 

  - dohody 300,00 € 

Zákonné soc. poistenie 52 189,95 € 

Ostatné soc. poistenie (DDS) 798,46 € 

Zákonné soc. náklady 14 957,02 € 

  - tvorba SF 1 631,65 € 
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  - odchodné 1 775,63 € 

- odstupné  3 115,97 € 

  - náhrady DPN 1 341,15 € 

  - strava (55% nákladov) 7 092,62 € 

 

Stravovanie zamestnancov 

Náklady na stravu zamestnancov boli vo výške  7 092,62 €. Zamestnávateľ  poskytoval 

stravné poukážky v hodnote 3,15 € . Náklad organizácie bol  55 % zo sumy  t.j. - 1,73 €  do 

30.9.2015 a od 1.10.2015 je príspevok zamestnávateľa 1,90 € . Príspevok zo SF bol  od 1.1.2015 

vo výške  0,45 €  na stravnú poukážku a od 1.10.2015 bol príspevok znížený na 0,22 € nakoľko 

tvorba SF bola v porovnaní s čerpaním nižšia. 

 

Hodnotenie čerpania mzdových prostriedkov 148 609,91 €   

Tarifný plat 116 586,63 €  

Osobné príplatky 11 283,26 €   

Príplatky ostatné (za riadenie, za soboty) 3 916,02 €  

Odmeny, jubilejné odmeny 16 824,00 €  

 

Zamestnanci  

 - Priemerný evidenčný stav 21 

 - Prepočítaný stav 18,6 

Stav zamestnancov k 31.12.2015 19 

Priemerná mzda 663,09 € 

 

Dohody o vykonaní práce: 

- boli uzavreté na výkon – technik požiarnej ochrany 

 

631 Cestovné náhrady 109,48 € 

Cestovné náhrady - tuzemské 0,00 € 

Cestovné náhrady - zahraničné 109,48 € 

 

632 Energie, voda a komunikácie 30 791,04 € 

Energie 27 648,46 € 

Vodné, stočné 1 498,81 € 

Poštové a telekomunikačné služby 1 643,77 € 

 

 

 

633 Materiál 3 673,36 € 
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Výpočtová technika 0,00 € 

Kancelárske potreby                                                                                                                                                                                         1 384,11 € 

Reprezentačné                                                                                                                             25,00 € 

Knihy 2 264,25 € 

 

634 Dopravné 227,27 € 

Palivo, mazivá, ... 0,00 € 

Servis, údržba, opravy ... 227,27 € 

Karty, známky, poplatky 0,00 € 

   

635 Rutinná a štandardná údržba 283,30 € 

Rutinná a štandardná údržba budov, ... 33,10 € 

Rutinná a štandardná údržba zariadení, ... 250,20 € 

    

636 Nájomné za nájom 1 323,06 € 

Nájomné za nájom  budov, ... 1 303,14 € 

Nájomné za nájom prevádzkových strojov, ... 19,92 € 

  

637 Služby 12 846,42 € 

Školenia, kurzy, semináre, ... 514,00 € 

Všeobecné služby 726,88 € 

Revízie 167,64 € 

Špeciálne služby – ochrana objektov 633,24 € 

Poplatky a odvody 458,50 € 

Komunálny odpad 523,13 € 

Poplatky RTVS  222,96 € 

Dohody 300,00 € 

Ostatné miestne dane 575,80 € 

Sociálny fond 1 631,65 € 

Stravovanie 
7 092,62 € 

 

Podrobnejšie členenie výdavkov a príjmov je v prílohách 1 a 2.   
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Pohľadávky    

K 31.12.2015 boli evidované  tieto  krátkodobé pohľadávky za dodávateľov  : 

DF 195/15 Hornonitrianske múzeum   376,94 € 

 

Záväzky  14 880,54 € 

z toho      

- Krátkodobé záväzky 14 880,54 € 

   z toho:  

  - dodávatelia 1 120,43 € 

 - krátkodobé záväzky(mzdy, odvody, nezúčt.granty) 13 760,11 € 

 

3.2 Sociálny fond  

Počiatočný stav 216,43 € 

Tvorba 1 631,65 € 

 - Povinný prídel 1 631.65 € 

 - Úroky 0,00 € 

Čerpanie 1 653,33 € 

 - Strava 1 653,33 € 

Konečný stav 194,75 € 

 

Zahraničná pracovná cesta 

Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené v rámci projektu „ Knihovna a její kořeny v obci“  

na trase Prievidza – Vsetín pri účasti 2 zamestnancov.  

 

3.3 Závery rozborov hospodárenia 

Hospodársky výsledok k 31.12.2015  bol vo výške 7 892,73 €. 

Poskytnutý bežný transfer bol vo výške 296 082,33  €, zúčtovaný (použitý) transfer  bol vo výške 

296 082,33 €.  

 

 

Prílohy:  

1 Čerpanie výdavkov podľa položiek RK 

2 Tvorba príjmov podľa položiek RK 

 

 

Vypracovala : Alena Kováčová, ekonómka 

Prievidza 28. januára 2015 
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Záver 

 HNK poskytuje svoje služby širšiemu a najmä náročnejšiemu okruhu používateľov. 

Čitatelia sú vo veľkej miere študenti stredných a vysokých škôl. Záujem tejto skupiny čitateľov 

je hlavne o odbornú literatúru. Významná časť jej čitateľov využíva knižnicu na relax a čítanie 

nielen doma ale aj v knižnici.  

 Na vývoj počtu čitateľov má vplyv klesajúci počet obyvateľov mesta Prievidza, čo 

ovplyvňuje počet výpožičiek. 

 Čitateľov sa snaží HNK získať realizovaním množstva podujatí. Podiel podujatí je hlavne 

pre deti a mládež. Knižnica sa snaží potenciálnych čitateľov zaujať a prilákať do knižnice. Nie 

všetky deti prechádzajú aj medzi dospelých čitateľov, ale každý prejavený záujem o čítanie je 

výhra pre každého knihovníka a knižnicu.  

Knižnice uskutočňujú stále sofistikovanejšie podujatia s využitím dostupnej techniky. 

V súčasnosti majú knižnice veľkého konkurenta v informačných technológiách. Aj napriek tomu 

mnoho ľudí sa vracia ku knihám, pretože ani „vševedúci“ internet neposkytuje vždy pravdivé 

informácie a častokrát ich treba overovať v rôznych zdrojoch. 

Knižnice využívajú rôzne možnosti na zabezpečenie literatúry pre svojich čitateľov ako 

sú dary, mimorozpočtové zdroje. Mimorozpočtové zdroje využívajú nielen na nákup literatúry, 

techniky, ale aj na zabezpečenie zaujímavých osobností, o ktoré majú používatelia záujem. 

 

Prievidza február 2016 

 

 

         Ing. Viera Masaryková 

             poverená riadením 

 

 



Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia  

za rok 2015 

 

Prílohy 

 

Príloha č. 1 Čerpanie výdavkov podľa položiek RK 

Výdavky podľa položiek rozpočtovej klasifikácie 

 

Položka Názov Rozpočet pôv. Rozpočet upr. Čerpané  

6 1 1 

 

41 EK: Tarifny plat,osobny plat,zakl.plat, 132332,00 116587,00 116586,63 

 6 1 2 1 41 EK: Osobný príplatok 12671 11283,00 11283,26 

 6 1 2 2 41 EK: Ostatné príplatky okrem osobných  5065,00 3916,00 3916,02 

 6 1 4 

 

41 EK: Odmeny 5416,00 16824,00 16824,00 

 6 1 -- --   FK: Knižnice . Mzdy 155484,00 148610,00 148609,91 

 6 2 1 

 

41 EK: Poistné do Vseobecnej zdravotnej  6590,00 6516,00 6515,53 

 6 2 3 

 

41 EK: Poistné do ostatnych zdravotnych  8280,00 8180,00 8179,43 

 6 2 5 -- 

 

EK: Poistné do Sociálnej poisťovne 38330,00 37495,00 37494,99 

 6 2 7 

 

41 EK: Prispevok do doplnkovych  1520,00 798,00 798,46 

 6 2 -- --   FK: Knižnice . Poistné 54720,00 52989,00 52988,41 

 6 3 1 1 46 EK: Cestovné náhrady - tuzemské 780,00 780,00 396,08 

 6 3 1 2 41 EK: Cestovné náhrady - zahraničné 350,00 109 109,48 

 6 3 1 2 111 EK:Cestovné náhrady zahraničné 111 0 86,00 86,01  

6 3 1 --   EK: Cestovné náhrady 1130,00 975,00 591,57 

 6 3 2 1 41 EK: Energie 25767,00 27648,00 27648,46 

 6 3 2 2 41 EK: Vodné, stočné 1579,00 1499,00 1498,81 

 6 3 2 3 41 EK: Poštové služby a telekomunikačné  2000,00 1644,00 1643,77 

 6 3 2 3 46 EK: Poštové služby a telekomunikačné  2180,00 2180,00 1175,11 

 6 3 2 --   EK: Energie, voda a komunikácie 31526,00 32971,00 31966,15 

 6 3 3 2 41 EK: Výpočtova technika 0,00 0,00 0,00 

 6 3 3 2 46 EK: Výpočtova technika 50,00 995,00 992,70 

 6 3 3 4 41 EK: Prevádzkové stroje, prístroje,  0,00 0,00 0,00 

 6 3 3 6 41 EK: Všeobecný materiál 940,00 1384,00 1384,11 

 6 3 3 6 46 EK: Všeobecný materiál 2577,00 1931,000 1928,24 

 6 3 3 6 111 EK: Všeobecný materiál 0,00 521,00 521,00  

6 3 3 6 11H EK: Všeobecný materiál 0,00 14,00 13,60  

6 3 3 9 41 EK: Knihy, časopisy, noviny, učebnice,  2161,00 2264,00 2264,25 

 6 3 3 9 46 EK: Knihy, časopisy, noviny, učebnice,  6434, 00 9770,00 4700,32  

 

 

 

6         3 3 13 46 EK: Softvér 0,00 92,00 91,50  

6 3 3 9 111 EK: Knihy, časopisy, noviny, učebnice,  0,00 6500,00 6500,00 

 6 3 3 9 11H EK: Knihy, časopisy, noviny, učebnice,  0,00 61,00 61,40 

 6 3 3 16 41 EK: Reprezentačné 80,00 25,00 25,00 

 6 3 3 16 46 EK: Reprezentačné 0,00 26,00 25,85 

 6 3 3 --   EK: Materiál  12242,00 23583,00 18508,37 

 6 3 4 1 41 EK: Palivo, mazivá, oleje, špeciálne  50,00 0,00 0,00 

 6 3 4 1 46 EK: Palivo, mazivá, oleje, špeciálne  580,00 565,00 401,87 

 6 3 4 2 41 EK: Servis, údržba, opravy a výdavky s  580,00 227,00 227,27 

 6 3 4 2 46 EK: Servis, údržba, opravy a výdavky s  0,00 62,00 61,18 
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6 3 4 5 41 EK: Karty, známky, poplatky 20,00 0,00 0,00 

 6 3 4 5 46 EK: Karty, známky, poplatky 0,00 0,00 0,00 

 6 3 4 --   EK: Dopravné 1230,00 854,00 690,32 

 6 3 5 2 41 EK: Rutinná a štandardná udrzba  250,00 250,00 250,20 

 6 3 5 6 41 EK: Rutinná a standardná udrzba  250,00 33,00 33,10 

 6 3 5 --   EK: Rutinná a štandardná údržba 500,00 283,00 283,30 

 6 3 6 1 41 EK: Nájomné za nájom budov,j  1380,00 1303,00 1303,14 

 6 3 6 2 41 EK: Nájomné za nájom prevádzkových  20,00 20,00 19,92 

 6 3 6 --   EK: Nájomné za nájom 1400,00 1323,00 1323,06 

 

 

 6 3 7 1 41 EK: Školenia, kurzy, seminare, porady,  50,00 514,00 514,00 

 6 3 7 1 46 EK: Školenia, kurzy, seminare, porady,  50,00 650,00 508,50 

 6 3 7 4 41 EK: Všeobecné služby 465,00 895,00 894,52 

 6 3 7 4 46 EK: Všeobecné služby 2699,00 6260,00 888,34 

 6 3 7 4 11H EK: Všeobecné služby 0,00 245,00 245,00 

 6 3 7 4 111 EK: Všeobecné služby 0,00 2501,00 2500,34  

6 3 7 5 41 EK: Špeciálne služby 650,00 633,00 633,24 

 6 3 7 7 41 EK: Cestovné náhrady 100,00 0,00 0,00 

 6 3 7 12 41 EK: Poplatky a odvody 0,00 458,00 458,50  

6 3 7 12 46 EK: Poplatky a odvody 50,00 45,00 16,30 

 6 3 7 14 41 EK: Stravovanie 6790,00 7092,00 7092,62 

 6 3 7 15 46 EK: Poistné 0,00 0,00 0,00 

 6 3 7 16 41 EK: Prídel do sociálneho fondu 1674,00 1632,00 1631,65 

 6 3 7 24 46 EK: Vyrovnanie kurzových rozdielov 0,00 0,00 0,00 

 6 3 7 27 41 EK: Odmeny zamestnancov  300,00 300,00 300,00 

 6 3 7 30 46 EK: Preddavky 0,00 0,00 0,00 

 6 3 7 35 41 EK: Dane 1575,00 1323, 

00 

1321,89 

 6 3 7 --   EK: Služby 14403,00 22548,00 17004,90 

 6 3 -- --   FK: Knižnice 62431,00 82537,00 70367,27 

 6 4 2 6 41 EK: Transfery na členské príspevky 0,00 150,00 150,00 

 6 4 2 6 46 EK: Transfery na členské príspevky 0,00 10,00 10,00  

6 4 2 12 41 EK: Transfery na odstupné 0,00 3116,00 3115,97  

6 4 2 13 41 EK: Transfery na odchodné 0,00 1776,00 1775,63  

6 4 2 15 41 EK: Transfery na nemocenské dávky 0,00 1341,00 1341,15 

 6 4 2 -- 

 

EK: Transfery jednotlivcom a  0,00 6393,00 6392,75 

 6 4 -- --   FK: Knižnice 0,00 6393,00 6392,75 

 6 - - -  FK: Knižnice         272635,00 290529,00 278358,34  

7 1 6 

 

41 EK: Pripravná a projektová  0,00 2484,00 2098,00 

 7 1 7 2 41 EK: Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 63366,00 36749,33 

 7 1 -- --   FK: Knižnice 0,00 65850,00 38847,33 

 7 -- -- --   FK: Knižnice 0,00 65850,00 38847,33 

 -- -- -- -- 

 

FK: Knižnice 272635,00 356379,00 317205,67 
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Príloha 2 Tvorba príjmov podľa položiek RK 

 

Príjmy podľa položiek rozpočtovej klasifikácie 

 

Položka Text Rozpočet pôv. Rozpočet upr. Skutočnosť  

2 2 2 3 46 EK: Pokuty a penále za porušenie predpisov 2400 2400 2303,60 

 2 2 3 1 46 EK: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 13000 13000 12072,01 

 2 2 -- -- -- FK: Administratívne poplatky a iné ... 15400 15400 14375,61 

 2 4 3 

 

46 EK: Z účtov finančného hospodárenia 0 0 0,00 

 2 4 -- -- -- FK: Úroky z tuzemských úverov, ... 0 0 0,00 

 2 9 2 12 41 EK: Príjmy z dobropisov 0 0 0,00 

 2 9 2 12 46 EK: Príjmy z dobropisov 0 0 0,00 

 2 9 -- -- -- FK: Iné nedaňové príjmy 0 0 0,00 

 2 -- -- -- -- FK: Nedaňové príjmy 15400 15400 14375,61 

 3 1 2 1 111 EK: Transfery v rámci verejnej správy zo  0 9608 9607,75 

 3 1 2 8 41 EK: Transfery v rámci verejnej správy  z  257235 257235 257235,00 

 3 1 2 8 11H EK: Transfery v rámci verejnej správy  z  0 350 350,00 

 3 1 2 -- -- EK: Transfery v rámci verejnej správy 257235 267193 267192,75 

 3 1 -- -- -- FK: Tuzemské bežné granty a transfery 257235 267193 267192,75 

 3 2 2 6 41 EK: Transfery v rámci verejnej správy z  0 65850 38847,33 

 3 2 -- -- -- FK: Tuzemské kapitál. granty a transfery 0 65850 38847,33 

 3 - - - - FK: Tuzemské kapitál. granty a transfery 0 333043 306040,08  

3 -- -- -- -- FK: Granty a transfery 0 

   4 5 3 

 

46 EK: Zostatok prostriedkov z  0 7936 7936 

 4 5 -- -- -- FK: Z ostatných fin. operácií 0 7936 7935,51 

      Príjmy spolu 272635 356379 328351,20  
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Príloha 3 Merateľné ukazovatele k 30. 6. 2015 v HNK 

 
Sledované merateľné ukazovatele v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi  

za rok 2015 
 

   Názov položky šablóny Hodnota Text 

Počet registrovaných používateľov KIS za rok 2014 - plán 5900   

Počet registrovaných používateľov KIS za 1. polrok 2014 - 
skutočnosť 3761   

Počet registrovaných používateľov KIS za rok 2014 - skutočnosť 5528   

Počet registrovaných používateľov KIS za 2015 - plán 5950   

Počet registrovaných používateľov KIS  za 1. polrok 2015 - 
skutočnosť 4 296   

Počet registrovaných používateľov KIS  za rok 2015 - skutočnosť 4510 
čiastočne 
splnené 

Počet návštevníkov knižnice za rok 2014 - plán 55000   

Počet návštevníkov knižnice za 1. polrok 2014 - skutočnosť 34492   

Počet návštevníkov knižnice za rok 2014 - skutočnosť 52491   

Počet návštevníkov knižnice za rok 2015 - plán 55000   

Počet návštevníkov knižnice za 1.polrok 2015 - skutočnosť 25153   

Počet návštevníkov knižnice za rok 2015 - skutočnosť 58 560 splnené 

Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2014 - plán 98000   

Počet jednotiek knižničného fondu za 1. polrok 2014 - skutočnosť 96575   

Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2014 - skutočnosť 98012   

Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2015 - plán 98000   

Počet jednotiek knižničného fondu za 1.polrok 2015 - skutočnosť 96149   

Počet jednotiek knižničného fondu za rok 2015 - skutočnosť 96 863 
čiastočne 
splnené 

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2014 - plán 300   

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 1. polrok 2014 
- skutočnosť 216   

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2014 - 
skutočnosť 373   

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2015 - 
plán 300   

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za 1.polrok 2015 - 
skutočnosť 227   

Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok 2015 - 
skutočnosť 390 splnené 

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za 
rok 2014 - plán 8000   

Počet účastníkov komunitných aktivít organiz. knižnicou za 1. polrok 
2014 - skutočnosť 6009   

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za 
rok 2014 - skutočnosť 9807   

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou  
za rok 2015 - plán 8000   

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za 
1.polrok 2015 - skutočnosť 4506   

Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za 
rok 2015 - skutočnosť 8 726 splnené 

Legenda: plán na rok 2015 
                skutočnosť rok 2015 
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POZNÁMKY: 
 

Registrovaní používatelia  
  V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi má počet čitateľov 

klesajúci charakter.   
  Dôvodom tohto výrazného poklesu je sčítacia chyba v marci 2015. Na chybu sme prišli pri 

spracovaní analýzy hlavných ukazovateľov 

medzi Mestskou knižnicou M. Mišíka a Hornonitrianskou knižnicou  
   

    Počet jednotiek knižničného fondu 
   V roku 2015 bolo vyradených 2 837 KJ (dôvod: zastaranie 1 549 KJ, strata 312 KJ, 

opotrebovanie 896 KJ, nedobytnosť 80 KJ). 
V čase od 15.6. 2015 do 3.7.2015  sa uskutočnila revízia knižničných fondov v úsekoch 
Deti a mládež do 15 rokov, 

 Dospelých čitateľov, Katalogizácie, Riaditeľstva, Metodiky a ekonóma. Po revízii bolo z 
celkového počtu vyradených 

232 knižničničných jednotiek. 
   Nakúpili sme 1 711 KJ. 
   Knižničný fond HNK sa celkovo znížil v roku 2015 o 1 126 KJ. 
   

    

    Prievidza 2. február 2016 
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Obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Vyhodnotenie Literárna jar Ondreja Čiliak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Maroš Smolec (vľavo) šéfredaktor Slovenských národných novín a Jozef Šimonovič (vpravo) herec 
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Obrázok 3 Mám básničku na jazýčku. Súťaž detí z prievidzských materských škôl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Výstava Herci v školských laviciach 
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Obrázok 5 Výstava Tajomstvá sgrafitovej výzdoby sídliska Píly v Prievidzi (fotografie: Centrum voľného času Spektrum 

v Prievidzi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6 Les ukrytý v knihe 2015 
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Obrázok 7 Účastníci Noci v knižnici s Andersenom 

 

 

Obrázok 8 Deti a Adela Banášová 

 

 

 


