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ÚVOD 
 
 Koncom roka 2010 bol publikovaný slovenský preklad Manifestu IFLA 
o transparentnosti, dobrej správe vecí verejných a oslobodení od korupcie, Smernica 
IFLA/UNESCO pre školské knižnice, Smernica k manifestu o internete, Glasgowská 
deklarácia o knižniciach, informačných službách a intelektuálnej slobode a Alexandrijské 
vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní. Vo všetkých týchto 
dokumentoch je jasne deklarované presvedčenie o pozitívnej úlohe knižníc v spoločnosti, 
pretože knižnice poskytujú prístup k informáciám, myšlienkam, prispievajú k rozvoju 
a udržaniu intelektuálnej slobody. Zhromažďujú, uchovávajú a sprístupňujú množstvo 
dokumentov,  ktoré odrážajú kultúrnu rozmanitosť spoločnosti. V knižniciach sú všetky 
dokumenty  rovnocenne dostupné pre všetkých používateľov.   

Rok 2010 patril do dekády rokov 2003-2012, ktorú Valné zhromaždenie OSN 
vyhlásilo za dekádu podpory gramotnosti pod heslom Gramotnosť pre všetkých, rok 2010 
bol Medzinárodným rokom zbližovania kultúr, v tomto roku sme si pripomenuli 15. 
výročie Svetového dňa knihy a autorských práv, 21. marec je Svetovým dňom poézie, 2. 
apríl Medzinárodným dňom detskej knihy.  

V roku 2010 sme viac pozornosti venovali prezentácii knižnice. Je to zrejmé z počtu 
publikovaných príspevkov o knižnici. Knižnicu navštívilo 11 osobností, zapojili sme sa do 
viacerých celoslovenských aktivít a súťaží. Knižnica bola nominovaná na cenu  SAKAČIK, 
ktorú Slovenská asociácia knižníc každoročne udeľuje 
za aktivity knižnice. Zapojili sme sa do zbierky kníh 
pre slovenské deti v Rumunsku. Knižnica získala 
Pamätný list RKC v Prievidzi za účasť na 11. ročníku  
prehliadky programov ZPOZ Inšpirácie. 

V roku 2010 boli zámery v oblasti rozvoja, 
potrieb a optimálneho fungovania kultúrnych zariadení 
až do roku 2020 rozpracované do návrhu Koncepcie 
rozvoja kultúry v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Všetky spomínané medzinárodné vyhlásenia 
a dokumenty, ako aj perspektívy spracované na úrovni  
zriaďovateľa, nám dodávajú dostatok entuziazmu a optimizmu do ďalšej práce, do ďalších 
bojov s nedostatkom priestorov, financií na nákup informačných zdrojov, s nedostatočným 
finančným aj spoločenským ohodnotením práce knihovníkov. Je aj na nás, aby sme postupne 
menili zaužívaný pohľad na prácu knihovníka. Nakoľko sa nám to podarilo v roku 2010 bude 
zrejmé aj z nasledujúceho vyhodnotenia. 
 

I. Plnenie  hlavných  úloh 
  

11))  Riadenie knižnice a rozvoj ľudských zdrojov 
 

a) Riadenie knižnice 
 Viac ako po iné roky sme riešili personálne otázky. Ešte v roku 2009 sme hľadali 
zamestnanca na pozíciu metodika, chceli sme profesionála so znalosťami v odbore, ktorý je 
schopný prezentovať činnosť knižnice na všetkých úrovniach písomne, ale aj slovne, 
metodika, ktorý  vie profesionálne po odbornej a etickej stránke komunikovať 
s knihovníkmi verejných knižníc a ich zriaďovateľmi. Na našu výzvu sa však neprihlásil 
žiadny absolvent  niektorej katedry zameranej na vzdelávanie knižnično-informačných 
pracovníkov. Na post metodičky knižnice bola preto preradená Ing. Adriana Langerová, ktorá 
pracovala v oddelení odbornej literatúry a pri nástupe do knižnice absolvovala intenzívny 
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rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania - Knihovnícke 
odborné minimum, ktoré pripravilo Centrum VTI SR v Bratislave. 
 V roku 2010 odišla do starobného dôchodku dlhoročná vedúca oddelenia ekonomiky 
Marta Vyšňovská. Na jej pozíciu 1.4.2010 nastúpil Ing. Marian Dvorský a nový zamestnanec 
- Milan Richter - v organizácii pracuje na pozícii vodič-údržbár. 
 Po dlhodobej práceneschopnosti požiadal o skrátenie pracovného úväzku bibliograf 
Mgr. Ondrej Čiliak.  Na úsek bibliografie sme preto od novembra prijali novú zamestnankyňu 
Mgr. Vandu Rozenbergovú, ktorá sa okrem písania poézie a prózy venuje aj kresbe, kolážam 
a iným výtvarným technikám. Jej tvorivé literárne a výtvarné schopnosti prispeli k víťazstvu 
našej knižnice aj v druhom ročníku celoslovenskej anonymnej súťaže scenárov na krst 
knihy. V roku 2011 to bude kniha Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody autorskej dvojice 
Gabriela Futová a Roman Brat. 
 V roku 2010 sa aj našej knižnice dotkli dôsledky povodne z 15. augusta, pri ktorej 

boli zaplavené pivničné priestory budovy 
Hornonitrianskeho múzea na Košovskej ceste 9. 
Voda z rozvodnenej Handlovky rýchlo stúpala, 
preto sme z obavy pred zaplavením aj vnútorných 
priestorov s Ivanou Malou prebrodili jazero pred 
knižnicou, povypínali a povykladali na stoly 
počítače. V pivničných priestoroch uskladnené 
regály voda úplne zničila a bolo potrebné ich 
vyradiť. Na majetok v budove sa nevzťahovalo 
poistenie budovy v správe HNM.  
Ďalším dôsledkom tejto búrky  bol prepätím z 
bleskov poškodený komunikátor systému ochrany 
objektu na Záhradníckej ulici, a aj keď je tento 

systém súčasťou budovy, ktorá je poistená, komunikátor nám poisťovňa  nepreplatila 
s odôvodnením, že v poistenej zmluve je poistenie voči živelným rizikám iba spôsobeným 
priamym úderom blesku, čo sa v prípade našej škodovej udalosti nedalo jednoznačne 
preukázať. 
 Plánovanie, riadenie, koordinácia a plnenie základných úloh bolo zabezpečované 
prostredníctvom porád, školení a seminárov. Počas hodnoteného obdobia sa uskutočnilo 
viacero porád vedenia, program ktorých vychádzal nielen z Koncepcie rozvoja knižnice na 
rok 2010, ale predovšetkým z potreby riešiť aktuálne problémy chodu knižnice, prípravu 
plánovaných podujatí, autorských stretnutí, propagácie knižnice, zabezpečenia sponzorských 
a mimorozpočtových zdrojov a pod. Bolo vydaných 7 príkazov riaditeľky, ktoré prikazovali 
dodržiavanie štandardov pre používanie textových a iných súborov v elektronickej 
komunikácii v zmysle zákona 275/2006 a Výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132, 
dodržiavanie presne stanoveného termínu na doručenie kompletného záznamu o evidencii 
odpracovaných hodín, príkaz na menovanie likvidačnej komisie na likvidáciu vyradeného 
majetku, príkaz na vykonanie riadnej revízie fondu kníh na Záhradníckej ul., príkaz 
stanovujúci termín predloženia cestovného príkazu na preplatenie, príkaz na menovanie 
výberovej komisie VO a príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku k 31.12.2010. 
 Bol vypracovaný dodatok k smernici pre obeh účtovných dokladov a dodatok 
k smernici o finančnom riadení a finančnej kontrole. 
 Dňa 7.6.2010 bola v súlade s Plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
TSK  v Hornonitrianskej knižnici vykonaná kontrola majetku TSK, kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom TSK za 
obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2008. Kontrolu vykonali JUDr.  Štefan Majtán a Ing. Jarmila 
Cibulková. S výsledkami kontroly boli oboznámení členovia vedenia HNK, bol spracovaný 
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presný a podrobný rozbor nedostatkov zistených kontrolou a boli prijaté opatrenia na 
ich odstránenie a zamedzenie ich opakovaniu. Veľa nedostatkov, ktoré boli spracované 
v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly, sa opakovalo ako napr. na faktúrach 
chýbali dátumy a podpisy prebratia a preberajúceho, k faktúre na úhradu platby na základe 
zmluvy nebola priložená kópia tejto zmluvy (opakovalo sa 10 x), nedostatky boli zistené aj pri 
verejnom obstarávaní tovarov a služieb a tiež pri výbere dodávateľa rekonštrukčných prác 
v roku 2008. Viaceré nedostatky boli odstránené a doklady boli dohľadané už počas kontroly.  
 
Vzdelávanie zamestnancov 
 
 Zamestnanci našej knižnice mali možnosť zúčastniť sa viacerých vzdelávacích 
podujatí ako napr.: 

• porada bibliografov - dvaja zamestnanci, 
• seminár na tému marketingu knižníc pod názvom Nájdime knižnice - dvaja 

zamestnanci, 
• valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc - dvaja zamestnanci, 
• seminár k aplikácii bázy SpringerLink - jeden zamestnanec, 
• seminár Význam osobností pre mestá a regióny, ktorý pripravila ŠVK v Banskej 

Bystrici - jeden zamestnanec, 
• Dni regionálnej bibliografie - jeden zamestnanec, 
• rozborov činnosti za rok 2009 sa na TSK Trenčín zúčastnili štyria zamestnanci, 
• zasadnutia výboru krajskej pobočky SSK - jeden zamestnanec, 
• dve zamestnankyne sa zúčastnili 20. ročníka podujatia „Jičín město pohádky“, ktoré 

organizuje Mestská knižnica v Jičíne, kde získali informácie o práci s deťmi 
a mládežou v českých knižniciach, predstavili našu knižnicu, jej výsledky a prípravu 
podujatí. Nadviazali významné kontakty nielen s českými knižnicami v Jičíne 
a v Šumperku, ale aj napr. s českou spisovateľkou pre deti Petrou Braunovou, ktorá 
prisľúbila účasť na besede v roku 2011, 

• celoslovenského seminára „Čítanie ako zážitok“, ktorý pripravila Mestská knižnica 
v Piešťanoch, sa zúčastnili dve pracovníčky z oddelenia pre deti a mládež,  

• riaditeľka a metodička sa zúčastnili konferencie „Prečo o nás nevedia? Knižničný 
marketing bez peňazí“ a tiež na porade riaditeľov a metodikov v SNK v Martine, 

• dvaja zamestnanci sa zúčastnili školenia k redakčnému systému web stránky Buxus, 
• riaditeľka knižnice sa zúčastnila na dvoch slávnostných večeroch spojených 

s oceňovaním zamestnancov kultúry a to v okrese Považská Bystrica a Trenčín, 
• dvaja zamestnanci sa zúčastnili stretnutia s veľvyslancom Rumunska, ktorému bol 

odovzdaný knižný dar pre Slovákov v Rumunsku, 
• viacerých školení sa zúčastnili aj zamestnanci ekonomického úseku knižnice. 

 
22))  Odborné aktivity Hornonitrianskej knižnice 
 

 V súlade so zákonom 183/2000 Z. z. o knižniciach ako aj so zriaďovacou listinou 
knižnica plnila svoje základné poslanie, ktoré sa odrazilo predovšetkým v snahách o 
zabezpečenie: 

a) Dostatku univerzálneho fondu dokumentov pre rôznorodé spektrum 
používateľov s ohľadom na rovnosť prístupu k informáciám a informačným 
prameňom pre všetky skupiny obyvateľov. Okrem príspevku zriaďovateľa 
a vlastných zdrojov vo výške 18 470,82 €, sme na nákup informačných zdrojov 
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získali financie vo výške 4 000.- € z Grantového systému MK SR a  214,09 €  
z príspevku OZ K-2000. 

b) Neobmedzeného a finančne nenáročného prístupu na internet pre všetkých 
občanov. Túto úlohu naša knižnica plnila ako účastník celoslovenského projektu 
Informatizácia Slovenska - verejný internet v knižniciach SR. 

c) Možnosti prezentácie knižnice prostredníctvom vlastnej web stránky ako aj 
možnosti sprístupňovať fondy prostredníctvom on-line katalógov. 

d) Prípravy výchovno-vzdelávacích a zábavných podujatí. Zapojili sme sa do 
celoslovenských podujatí ako napr. Týždeň slovenských knižníc, Deň ľudovej 
rozprávky, Čítajme si..., medzinárodných podujatí ako Noc v knižnici 
s Andersenom. Pokračovali sme v príprave osvedčených podujatí ako napr. 
Literárna Prievidza, súťaž Píšem, píšeš, píšeme..., uskutočnil sa Čitateľský 
maratón, úspešná bola súťaž v prednese poézie a prózy deťmi materských škôl 
Mám básničku na jazýčku, pripravili sme krst knihy Mordovisko za účasti autora 
Romana Brata, ilustrátora Miroslava Regitka a spisovateľky pre deti a mládež 
Gabriely Futovej. Čitatelia knižnice sa mohli stretnúť so spisovateľom Michalom 
Hvoreckým, Jaroslavom Rumplim, Lenkou Gahérovou, Stelou Brix, regionálny 
autor Marek Mittaš v knižnici krstil svoju prvú knihu poviedok Hriechy 
v rukavičkách za účasti krstnej mamy Olivie Olivieri, besedu absolvovala aj 
Vladena Teslíková, podujatia z oblasti arteterapie sa zúčastnila výtvarníčka Alena 
Wagnerová, náš kolega bibliograf  básnik Ondrej Čiliak vydal desiatu zbierku 
poézie pod názvom Hudba zo stromov, pripravili sme prvý ročník rozsiahleho 
podujatia Knižné hody. Množstvo podujatí našlo odraz aj vo zvýšenej publikačnej 
činnosti knižnice. Počet publikovaných príspevkov o činnosti knižnice vzrástol zo 
šiestich v roku 2009 na 24 v roku 2010. 

e) Zisku mimorozpočtových a sponzorských zdrojov aj formou fundraisingu. 
Z konkrétnych aktivít to boli napr. projekt Som prváčik, som čitateľ zaslaný 
Nadácii COOP Jednota do grantového programu Nech sa nám netúlajú. Tento 
projekt nebol podporený. So žiadosťou o finančný príspevok na konkrétne aktivity 
sme sa obrátili na deväť organizácií. Formou reklamnej zmluvy sme získali 
500,- € od spoločnosti Slovenské elektrárne, vyzbierali sme 380 kultúrnych 
poukazov, Nadácia Baňa pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu nám 
poskytla 200.- € na zabezpečenie našich aktivít súvisiacich s celonárodnou akciou 
na podporu čítania Moja naj kniha a Miestny odbor MS nám prispel sumou 
100,- € na vydanie zborníka Píšem, píšeš, píšeme. Do Grantového systému MK 
SR sme spracovali projekt na nákup systému ochrany fondu, ktorý bol 
podporený sumou 6 500.- €, na nákup kníh 4 000,- €. Nadviazali sme 
spoluprácu s internetovým predajcom kníh Literama, ktorý ponúkol knižnici 
až 30% rabat, možnosť odkúpenia neprebratých kníh za nákupnú cenu 
a spoluúčasť pri zabezpečovaní cien do nami organizovaných literárnych a iných 
súťaží. 

f) Metodickej, koordinačnej, analytickej a  štatistickej činnosti vo vzťahu k 
verejným knižniciam okresov Prievidza a Partizánske v plnom rozsahu, ktorý pre 
regionálne knižnice stanovuje zákon 183/2000. Pre knihovníkov verejných knižníc 
sme pripravili dve vzdelávacie podujatia, ktoré boli zamerané na plnenie 
štandardov výkonov, ktoré pre knižnice stanovuje Metodický pokyn Ministerstva 
kultúry SR č. MK-1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre 
verejné knižnice, spracovanie štatistík a metodiku spracovania a registráciu 
projektov do Dotačného systému MK SR. 
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g) Zabezpečenia vhodných priestorových podmienok. V roku 2010 sme si 
pripomenuli 20. výročie od odovzdania účelovej budovy knižnice na Záhradníckej 
ulici v Prievidzi. Aj keď táto budova v roku 2008 prešla komplexnou 
rekonštrukciou, jej rozloha zostala nezmenená. Pôvodný projekt predpokladal 
umiestnenie 43 000 zväzkov v priestoroch pre čitateľov, 12 000 zväzkov 
v skladoch a 80 návštevníkov denne. Súčasná situácia je taká, že pôvodný sklad 
v časti detského oddelenia je pracovňou informatika a šatňou zamestnancov 
a sklad v časti pre dospelých je skladom periodík.  

 V priestoroch prístupných verejnosti je fond o rozsahu 65 500 zväzkov (150 
% projektovanej kapacity), denná návštevnosť je cca 150 návštevníkov, čo je 

takmer dvojnásobok projektovanej. 
V tomto priestore sme dosiahli taký stav, že pre 
ročné prírastky musíme uvoľniť miesto 
rovnakým počtom vyradených dokumentov. 
V priestoroch je umiestnených 246 regálov. 
V roku 
2010 
sme 
tento 
počet 
ešte 

doplnili 
o dva účelové regály na časopisy  a tým sme 
dosiahli maximum, čo sem ešte môžeme 
umiestniť bez vytvorenia stiesneného, 
neprehľadného a neestetického priestoru. 
Pre porovnanie uvádzame fotografie interiéru 
z roku 1985 a 2010.  

 
33))  Celoregionálne úlohy Hornonitrianskej knižnice 
 

a) V oblasti bibliografie 
 V tejto oblasti sme sa v roku 2010 zamerali na spracovanie restov v registrácii 
regionalík, ktoré vznikli nielen ako dôsledok konverzie databázy zo systému Biblis do 
systému Clavius, ale aj v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti bibliografa. Táto úloha 
pripadla zamestnankyniam úseku spracovania fondov Jane Hankovej a Beate Vavríkovej 
(bola to ich vlastná iniciatíva, za čo im patrí poďakovanie), ktoré popri svojich základných 
úlohách v oblasti evidencie prírastkov a úbytkov, doplnili regionálnu databázu o takmer 700 
záznamov. Boli skompletizované, dokončené a vydané viaceré odborné bibliografie 
a bibliografické ročenky. 

 
b) V oblasti metodiky 

 Ciele a rozsah metodickej činnosti a pomoci zo strany Hornonitrianskej knižnice voči 
51 verejným knižniciam okresu Prievidza a 22 okresu Partizánske sa nezmenili. Metodická 
pôsobnosť zahŕňala poradenskú a konzultačnú činnosť, spracovanie štatistických 
ukazovateľov výkonov týchto knižníc, prípravu vzdelávacích podujatí pre knihovníkov 
verejných knižníc, pomoc pri revíziách fondov a spracovaní záverov revízií v súlade 
s platnými právnymi úpravami, pomoc pri príprave projektov a pod. Knižnica sa zamerala 
na spracovanie súťažných podkladov a kritérií pre vyhlásenie súťaže Knižnica roka a to 
v rámci podujatia Kultúra ..., ktorého hlavným organizátorom je Združenie na podporu 
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kultúry hornej Nitry K-2000. Hodnotenie knižníc a návrh najlepšej knižnice by malo 
vychádzať predovšetkým z porovnania dosahovaných výsledkov so štandardami 
výkonov verejných knižníc. Hodnotenie výsledkov činnosti  verejných knižníc v súvislosti 
s plnením štandardov za roky 2009 a 2010 uvádzame v časti 5. Metodická a prieskumová 
činnosť.  
 

44))  Zamestnanci knižnice 
 

a) Fyzické osoby      22 
b) Prepočítaný počet zamestnancov   20 

P.č. Meno, priezvisko, titul vzdel. pracovné zaradenie odd. 
 1. Mgr. Silvia Myšiaková VŠ riaditeľka  
 2. Božena Blaháčová ÚSO vedúca oddelenia KIS KIS 
 3. Mgr. Ondrej Čiliak VŠ bibliograf (0,5 úväzku) MaSF 
 4. Ing. Marian Dvorský VŠ ekonóm od 1.4.2010 E-P 
 5. Kamila Gromová  upratovačka (0,5 úväzku) E-P 
 6. Jana Hanková ÚSO knihovníčka MaSF 
 7. Silvia Kupcová ÚSO knihovníčka KIS 
 8. Eva Kurbelová ÚSO knihovníčka KIS 
 9. Ing. Adriana Langerová  VŠ metodička a ved. odd. MaSF MaSF 
10. Ivana Malá ÚSO knihovníčka KIS 
11. Ing. Viera Masaryková VŠ  odborný referent E-P 
12. Magdaléna Matiašková ÚSO knihovníčka KIS 
13. Marta Páleschová ÚSO knihovníčka KIS 
14. Miroslav Purgat ÚSO informatik, kurič MaSF 
15. Milan Richter  vodič, údržbár od 1.4.2010 E-P 
16. Mgr. Vanda Rozenbergová VŠ bibliografka (0,5 úväzku) MaSF 
17. Agnesa Šenitková ÚSO knihovníčka KIS 
18. Lenka Štetiarová ÚSO knihovníčka KIS 
19. Beata Vavríková ÚSO knihovníčka (0,8 úväzku) MaSF 
20. Andrea Veterníková  upratovačka (0,5 úväzku) E-P 
21. Gabriela Vidová ÚSO knihovníčka KIS 
22. Zuzana Vyšňovská ÚSO knihovníčka KIS 
Vysvetlivky: 
KIS - oddelenie knižnično-informačných služieb   
MaSF - oddelenie metodiky a spracovania fondov   
E-P - oddelenie ekonomicko-prevádzkové  

c) Zloženie vedenia 
Mgr. Silvia Myšiaková - riaditeľka HNK 
Božena Blaháčová  - vedúca oddelenia KIS a zástupkyňa riaditeľky 
Ing. Marian Dvorský  - ekonóm (od 1.4.2010) a od 1.6.2010 vedúci oddelenia 
Ing. Adriana Langerová - metodička a vedúca oddelenia MaSF 
 Za odborovú organizáciu sa porád vedenia zúčastňovala  Agnesa Šenitková 
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II. Hlavné  ukazovatele  činnosti 
 
1) Knižničné fondy 

 
Stav fondu k 31.12.2010 

Knižničný fond k 31.12.2009 k 31.12.2010 porovnanie ± 

KJ spolu 97 687 98 096 + 409 
z toho knihy 97 572 97 958 + 386 
z toho špec. dokumenty      115      138 +   23 

 
a) Doplňovanie KF   

 Za rok 2010 sme do fondu zaevidovali 2 643 KJ, čo je o 743 KJ menej ako za rok 
2009. Z tohto počtu bolo 2 620 kníh a 23 špeciálnych dokumentov. Poklesol aj podiel fondu 
získaného kúpou a to z 83,54 % na  80,82 %. Hodnota kníh, ktoré knižnica v  roku 2010 
získala do fondu bola  24 202,07 € (729 112.- Sk).  Za 2 136 KJ získaných kúpou sme 
zaplatili 18 910,33 € (569 692,60 Sk). Knižnica pri nákupe získala takmer 22 %-tný rabat. 
Súčasťou nákupu informačných zdrojov bol aj nákup periodík, ktorých knižnica v roku 2010 
odoberala 113 titulov v hodnote 3 774,58 € (113 713,-Sk) Celkove sme informačné zdroje  
nakúpili za  22 684,91 € (683 406,60 Sk). 
  
Porovnanie prírastkov v rokoch  2009 a 2010 
    rok 2009  rok 2010  ± porovnanie 
Prírastky spolu:  3 386 KJ  2 643 KJ  - 743 KJ 
Z toho: kúpa   2 826 KJ  2 136 KJ   - 690 KJ 
  dary      445 KJ     437 KJ  -     8 KJ 
  prevody, náhrady    115 KJ       70 KJ      -   45 KJ 
 
Prírastok knižničných jednotiek za rok 2010 podľa jednotlivých pobočiek je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke.  
 
pobočka prírastky  

2009 
prírastky 2010 
počet KJ/Eur 

porovn. 
± 

priemerná 
cena knihy 

podiel na  
prírast. v 
% 

podiel na 
výpož. v 
% 

DO     1 446 1 276 / 11 192,12 - 170   8,77 €   48,28   48,66 

MO        836    467 /   3 312,27 - 369   7,09 €   17,67   18,87 

SO       977    849 /  9 452,81 - 128 11,13 €   32,12   32,36 

R1       121     50 /      241,66 -  71   4,83 €     1,89     0,11 

R3           6       1 /          3,22 -   5   3,22 €     0,04     0,00 

spolu     3 386 2 643/ 24 202,08 - 743   9,16 € 100,00 100,00 
Vysvetlivky: 
 DO - odd. pre dospelých čitateľov Záhradnícka 21, Prievidza 
 MO- odd. pre deti a mládež Záhradnícka 21, Prievidza 
 SO - odd. odbornej literatúry, Košovská cesta 9, Prievidza 

R1  - úsek regionálnej literatúry a bibliografie 
R3  - ostatné odborné pracoviská ako: metodika, spracovanie fondov, riaditeľ. 
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Tabuľka prírastkov a finančného zabezpečenia doplňovania za roky 2006-2010 
 

Rok prírastky 
spolu 

z toho 
kúpa 

suma na  
nákup 

z toho grant. 
prostriedky 

Eur (Sk)/ 
čitateľa 

Eur (Sk)/ 
obyvateľa 

2006 3 567 KJ 3 014 26 668,66 €   2 323,57 € 4,07 € (122,6) 0,52 € (15,68) 
2007 4 244 KJ 2 988 29 241,52 €          0, -- € 4,36 € (131,3) 0,57 € (17,22) 
2008 3 525 KJ 3 027 29 201,89 €   2 987,45 € 6,46 € (194,5) 0,58 € (17,31) 
2009 3 386 KJ 2 826 28 878,63 €   4 631,98 € 5,41 € (151,9) 0,57 € (17,23) 
2010 2 645 KJ 2 136 22 684,91 €   4 214,09 € 3,87 € (116,5) 0,45 € (13,57) 

Finančné čiastky sú pre lepšie porovnanie jednotlivých rokov prepočítaní na Eurá. 
 
Prírastky podľa tematických skupín a ich porovnanie s výpožičkami kníh a periodík z 
jednotlivých tematických skupín  

 

 
b) Spracovanie KF 

 Všetky knižničné jednotky boli spracované v module katalogizácia knižničného 
systému Clavius.  Tento systém hodnotíme ako výrazný prínos, nielen preto, že môžeme 
využívať výhody kooperatívnej katalogizácie v spracovaní fondov, ale systém umožňuje 
generovanie množstva rôznorodých štatistických prehľadov z oblasti katalogizácie a služieb.  

Úsek spracovania fondov okrem základných evidencií prírastkov a úbytkov fondu, 
zabezpečoval opravy chybných údajov v databáze kníh a tiež časopisov, pretože nesprávne 
zaradené deskriptory sa pri tvorbe bibliografií nemôžu vygenerovať do správnych registrov. 
Je to dôležité aj z toho dôvodu, že regionálna knižnica je zodpovedná za tvorbu súborov 
menných, korporatívnych a geografických autorít. Katalogizátorky poskytovali počas celého 
roka odbornú metodickú pomoc z oblasti akvizície a katalogizácie v systéme Clavius 
školským knižniciam. V spolupráci so spracovateľkami všeobecných databáz článkov, 
poskytli metodiku spracovávania regionalík aj obidvom zamestnancom na úseku regionálnej 
literatúry a bibliografie.  

Podieľali sme sa na opravách súboru deskriptorov  spoločnej krajskej databázy a to 
v súlade s rozdelením tejto databázy medzi jednotlivé knižnice kraja. Ďalšou nemenej 
dôležitou a dlhodobou úlohou úseku spracovania fondov bolo zosúladenie a kontrola 
základných evidencií prírastkov a úbytkov v klasickej forme prírastkových zoznamov 
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a zoznamov vyradených kníh s elektronickou databázou. S touto komplikovanou a na čas 
mimoriadne náročnou úlohou sme začali predovšetkým z dôvodu nesprávneho označenia 
statusu jednotlivých dokumentov v on-line katalógu, čo je zavádzajúce pre čitateľov knižnice. 
Údaje o dostupnosti knihy neboli správne prekonvertované zo systému Libris. Bol to dôsledok 
nejednotnosti  systému Libris na Slovensku.  

 
c) Ochrana KF 

 Na základe príkazu riaditeľky HNK v Prievidzi č. 4/2010 zo dňa 2.6.2010 sa v zmysle 
zákona 183/2000, § 13, ods. 2, písmeno a) začala dňa 16.06.2010 riadna revízia knižného 
fondu na Záhradníckej ulici. Zrevidované boli fondy oddelenia pre dospelých čitateľov (DO) 
o rozsahu 50 496 KJ, oddelenia pre deti a mládež (MO) o rozsahu 15 018 KJ a fondy 
odborných pracovísk riaditeľstva spolu s rozsahom 204 KJ. Revíziu nám, tak ako aj 
v predchádzajúcom roku, zrýchlilo zapožičanie diaľkového snímača čiarového kódu 
z Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Pripojenie ďalšieho snímača nám 
znemožnila nedostatočná rýchlosť systému Clavius. Sústavné spomaľovanie odoziev systému 
na zadané operácie bolo výrazným nedostatkom  pri rýchlosti  a aj presnosti revízie, pretože 
v snahe ukončiť revíziu v stanovenom termíne, sme niektoré revidované prírastkové čísla 
zadávali do systému manuálne. Z fondu DO chýbalo 128 kníh a z fondu MO 131. Chýbajúce 
dokumenty sme zaevidovali aj  z pracovísk riaditeľstva, kde to bolo spolu 8 kníh. Tieto straty 
vznikli pravdepodobne počas dvoch sťahovaní pracovísk od predchádzajúcej revízie. Jednalo 
sa o už neaktuálne dokumenty.  V roku 2010 sme z fondu vyradili 2 234 dokumentov. 
Kapacita priestorov, v ktorých pôsobí naša knižnica, nás núti priebežne vyraďovať nielen 
poškodené a zastarané knihy, ale aj multiplikáty a duplikáty kníh, pretože nemáme žiadne 
skladové priestory.  
 

2) Knižnično-informačné služby 
a) Výpožičky 

 Počet výpožičiek, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti Hornonitrianskej 
knižnice, v roku 2010 vzrástol  a celkovo bolo vypožičaných 188 845 dokumentov, čo je o 10 
036 výpožičiek viac ako v roku 2009, z tohto počtu bolo 159 361 kníh (84,39%), 28 176 
periodík (14,92%) a 1 308 výpožičiek špeciálnych dokumentov (0,69%). Nárast výpožičiek 
nás potešil, pretože je odrazom nielen dobrej, premyslenej a aktuálnej akvizície, ale 
aj odbornej a zodpovednej individuálnej práce s čitateľmi, a to predovšetkým pri vyhľadávaní 
dokumentov na zabezpečenie informačných požiadaviek používateľov. Z hľadiska skladby 
výpožičiek, absenčné výpožičky predstavovali 156 803 (83,03%), prezenčné 32 042 (16,97 
%) z celkového počtu.  

Pre dospelých čitateľov sme zaevidovali 153 206 výpožičiek, čo je 81,13 % 
z celkového počtu výpožičiek. V tomto počte je zahrnutých: 

  75 840  výpožičiek náučnej literatúry  (40,16 %) 
  48 295  výpožičiek beletrie      (25,58 %) 
  27 821  výpožičiek periodík   (14,73 %) 
    1 250  výpožičiek špec. dokumentov (  0,66 %) 
153 206     (81,13 %) 
Čitatelia do 15 rokov si spolu vypožičali 35 639 dokumentov, čo je 18,87 % 

z celkového počtu výpožičiek za rok 2010. V tomto počte je zahrnutých: 
   6 146 výpožičiek náučnej literatúry (  3,25 %) 
29 080  výpožičiek krásnej literatúry  (15,40 %) 
     355  výpožičiek periodík   (  0,19 %) 
       58 výpožičiek špeciálnych dok.  (  0,03 %) 
35 639      (18,87 %) 
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typ dokument  rok 2009 dospelí spolu rok 2010  dospelí spolu ± porovnanie 
Náučná 58 555  

141 792 
(79,3%) 

75 840 
153 206 
(81,13%) 
+ 11 414 

+17 285 
Beletria 40 426 48 295  +  7 869 
Period. 42 485 27 821 - 14 664 
Špec. dok.      326   1 250 +     924 

                        deti spolu                         deti spolu  
M/n   4 960  

37 017 
(20,7%) 

  6 146 
35 639  
(18,87%) 
- 1 378 

+ 1 186 
M 29 215 29 080 -     135 
Period.   2 737      355 - 2 382 
Špec. dok.      105        58 -      47 
 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že výpožičky vzrástli iba pri literatúre pre dospelých 
čitateľov, a to v oddelení pre dospelých na Záhradníckej ul. o 7 451 a v oddelení odbornej 
literatúry o 3 963 výpožičiek. Oproti roku 2009 pomerne výrazne poklesli výpožičky periodík 
a to v oddelení pre deti o 2 382 a pre dospelých o 14 664,  spolu pokles  predstavoval 17 046. 

 
Výpožičky podľa tematických skupín 

Typ dokumentu  2009 2010 Rozdiel 
Krásna lit. pre dospelých   40 426   48 295 +  7 869 
Náučná pre dospelých   58 881   77 090 +18 209 
Krásna lit. pre deti   29 215   29 080 -      135 
Náučná pre deti     5 065     6 204 +  1 139 
Periodiká   45 222   28 176 - 17 046 
Spolu 178 809 188 845 + 10 036 
 

Z celkového počtu výpožičiek bolo 28 176 periodík (14,92%). Podiel výpožičiek 
periodík nie je vysoký, pretože sú to prevažne absenčné výpožičky. Na rozsiahlejšie možnosti 
prezenčných výpožičiek periodík nám chýbajú priestory študovne.  
 HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
v Levoči sprístupňovala zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených občanov, ktoré 
prijímame vo výmenných súboroch ako dočasné výpožičky. Zaevidovali sme 12 čitateľov 
slabozrakých a nevidiacich a vypožičali sme im 159 súborov zvukových kníh o rozsahu 1 416 
kaziet. Od roku 2009 začala naša knižnica sprístupňovať zvukové knihy nielen na tradičných 
audiokazetách, ale aj na CD-Romoch vo formáte MP3 – 37 výpožičiek.  

Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim čitateľom 
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby – MVS. Knižnica vybavila pre 
používateľov HNK 274 požiadaviek na MVS z iných knižníc, z toho 14 cestou MMVS zo 
zahraničia. Prostredníctvom MVS vypožičala 19 knižničných dokumentov pre používateľov 
do iných knižníc. V roku 2010 sme vypožičali 205 regionálnych dokumentov (-245),  vybavili 
sme 1 215 rezervácií (+379). 
Ukazovateľ 2009 2010 Rozdiel   ± 
Počet BIS   3 870   3 578 -    292 
Počet FI 16 035 13 085 - 2 950 
MP3         8        37 +     29 
MVS – elektronické      155      274 +   119 
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Zvukové knihy / kazety 188 / 1 483 159 / 1 416 - 29 /-  67 
Počet rešerší / záznamy   68 / 1 093   82 / 1 389 +14 /+296 
  
 Na jedného obyvateľa mesta pripadlo  3,74 výpožičky   a na jedného registrovaného 
požívateľa   32 výpožičiek. 
 Služby bezplatného internetu v oddelení odbornej literatúry využilo  za sledované 
obdobie 2 448   používateľov, služby internetu na Záhradníckej ul. využilo 388 evidovaných 
čitateľov, z toho 138 detí. Počet vstupov do On-line katalógu knižnice bol 19 575, počet 
vstupov do konta bol 539. Knižnica umožnila na uhradenie ročného poplatku žiakom, 
študentom a pedagógom ZŠ a SŠ, v zmysle projektu MK SR, využívanie kultúrnych 
poukazov, ktorých sme získali 380 v hodnote 380,- €.  
 

ROK  

 
2010

  

Počet 
otázok 
 (vyhľadávanie)  

Počet vstupov do katalógu Počet vstupov do konta  

z priestoru 
 knižnice   

z priestoru 
mimo knižnice 

z priestoru 
 knižnice   

z priestoru 
mimo knižnice  

 Január   31729 556 1301 3 40 
 Február   20564 484 983 1 26 
 Marec   22631 577 1206 4 29 
 Apríl   24935 572 1290 4 42 
 Máj   21494 504 1049 3 43 
 Jún   12557 340 670 1 22 
 Júl   10365 191 847 0 44 
 August   7933 195 692 2 45 
 September   11619 410 1128 8 47 
 Október   22491 842 1697 2 46 
 November   20097 744 1602 2 58 
 December   13669 555 1140 1 66 
 SPOLU   220084  5970  13605  31  508  
               19575                539  

 
 Prostredníctvom e-mailovej služby boli zasielané elektronické predupomienky a  
oznámenia o rezerváciách. 
 Knižnica poskytovala kopírovanie častí knižničných dokumentov v priestoroch 
oddelení pre dospelých čitateľov na Záhradníckej ul. a odbornej literatúry na Košovskej ceste.  
 Spýtajte sa knižnice – hlavným cieľom tejto služby bolo umožniť čitateľom zaslať do 
knižnice kedykoľvek požiadavku na informácie o jej službách, dostupnosti dokumentu, 
cenníkoch a otváracích hodinách. Služba „Spýtajte sa knižnice“ zatiaľ u používateľov nenašla 
výraznejšiu odozvu. Čitatelia svoje požiadavky zasielali prevažne na našu e-mailovú adresu. 
Podobná odozva bola aj na službu Skype. 
 

b) Čitatelia a návštevníci 
V roku 2010 sme zaregistrovali 5 868 používateľov, čo je o 526 čitateľov viac ako 

v roku 2009. Počet čitateľov vzrástol aj napriek tomu, že oddelenie pre dospelých a pre deti 
bolo v júni 3 týždne počas revízie knižného fondu zatvorené. Z celkového počtu čitateľov 
bolo 1 342 detí do 15 rokov a 4 526 dospelých čitateľov (2 596 v DO, 1 930 v SO). Nárast 
čitateľov sme zaznamenali predovšetkým u dospelých čitateľov na Záhradníckej ulici. 
Percento čitateľov z počtu obyvateľov v roku 2010 predstavuje 11,73, čo je nárast o 1,15 
%. Percento čitateľov počíta aj Hornonitrianska aj Mestská knižnica Mikuláša Mišíka 
z celkového počtu obyvateľov Prievidze. Sme dve jediné 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 vypočítavať percento čitateľov iba z počtu obyvateľov 
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mestskej časti, v ktorej knižnica pôsobí. Mestská knižnica, ktorá má tri obslužné miesta 
v troch sídliskových aglomeráciách, a ktoré počtom obyvateľov presahujú počet obyvateľov  
centra, kde pôsobí HNK, eviduje iba necelých 4,5 % čitateľov z počtu obyvateľov. 
 V počte dospelých čitateľov je zahrnutých 522 čitateľov vekovej kategórie 15-19 
ročných a 12 čitateľov slabozrakých a nevidiacich.  
 V roku 2010 navštívilo Hornonitriansku knižnicu 57 056 návštevníkov, ( z tohto počtu 
bolo 47 931 používateľov knižnice, 2 836 návštevníkov internetu a 6 289 návštevníkov 
podujatí). Služby knižnice denne využilo 211 obyvateľov (178 návštevníkov knižnice, 10 
návštevníkov internetu a 23 účastníkov podujatia). 
 

3) Bibliografická činnosť, dokumentačná a informačná činnosť 
 

a) Informačná činnosť 
  Oddelenie odbornej literatúry na Košovskej ceste, tak ako i v minulosti, plnilo v 
prvom rade funkciu vysokoškolskej knižnice, ktorá poskytuje služby študentom denným a aj 
popri zamestnaní. V súčasnej dobe sa dostáva do popredia celoživotné vzdelávanie a práve 
zamestnanci, zvyšujúci si  svoje vzdelanie, veľmi často využívajú služby tohto oddelenia. Ich 
návštevnosť je priebežná počas celej doby štúdia. Najviac využívajú rešeršné a  BIS služby, k 
seminárnym, ročníkovým, diplomovým a iným prácam.  
   V roku 2010 sa vyskytovali požiadavky zo všetkých vedných oblastí, ale 
najžiadanejšie boli dopady finančnej krízy na všetky odvetvia hospodárstva, nezamestnanosť, 
životnú úroveň. Často žiadali materiály zamerané na sociálnu pomoc, sociálnu pedagogiku či 
integrované vzdelávanie. Škála požiadaviek bola široká a mohli sme ju plniť vďaka dobrému 
výberu literatúry, ktorú dopĺňame predovšetkým na základe požiadaviek čitateľov. Pozitívom 
je, že výber literatúry na jednotlivé oddelenia si zabezpečujú knihovníčky „spoza pultu“ 
a nie zamestnanci úseku spracovania fondov. Majú totiž najlepší prehľad o tom, čo čitatelia 
najviac žiadajú. Preto je ponuka literatúry oceňovaná aj zo strany čitateľov, odrazom čoho je 
aj neustále rastúci počet návštevníkov.  Pre informačné a dokumentačné zabezpečenie 
požiadaviek majú veľký význam elektronické databázy, ktoré budujeme excerpciou 
a analytickým spracovávaním článkov zo všetkých dostupných odborných periodík.  Veľký 
dôraz kladieme na profesionalitu konzultačnej služby (informácie o službách, zložení fondu, 
dostupnosti dokumentov, práce s on-line katalógom a pod.) a celkove na individuálnu prácu 
s čitateľmi predovšetkým pri ich prvej návšteve v knižnici. Už tradične bola zo strany 
používateľov vysoko hodnotená predovšetkým služba BIS, ktorú využívajú nielen študenti, 
ale aj staršie vekové kategórie a nezamestnaní, ktorí si hľadajú zamestnanie a pripravujú sa na 
prijímacie pohovory.  
 Hornonitrianska knižnica vypracovala 82 rešerší s 1 389 záznamami, poskytla 13 085 
faktografických informácií a 3 578 BIS. 

 
b) Bibliografická činnosť 

 Pracovné úlohy na úseku bibliografie a regionálnej literatúry boli zabezpečované iba 
zastupovaním bibliografa zamestnancami oddelenia odbornej literatúry v oblasti plnenia 
požiadaviek na regionálne dokumenty a informácie a zamestnancami úseku odbornej správy 
fondov v oblasti registrácie regionalík, a to vrátane spracovania restov z predchádzajúceho 
roka. Resty v spracovávaní regionálnych záznamov boli spôsobené dlhodobou 
práceneschopnosťou bibliografa a tiež konverziou regionálnej databázy zo systému Biblis do 
systému Clavius. Regionaliká boli aj napriek tejto nepriaznivej situácii priebežne excerpované 
z celoštátnych aj regionálnych periodík. Bola zostavená bibliografická ročenka článkov 
o okresoch Prievidza a Partizánske za rok 2009. Personálna situácia na tomto úseku sa 
zlepšila až v poslednom štvrťroku, kedy na polovičný úväzok nastúpila na úsek bibliografie 
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a regionálnej literatúry Mgr. Vanda Rozenbergová. Od 1.12.2010 po dlhodobej PN nastúpil 
tiež na polovičný úväzok aj Mgr. Ondrej Čiliak. Prvoradou úlohou obidvoch bibliografov 
bolo zvládnuť spracovávanie regionalík v systéme Clavius a začať so systematickým 
zhromažďovaním, získavaním a spracovávaním aj obecných, mestských a podnikových 
periodík, ktorých priebežné spracovávanie pri nedostatočnom personálnom zabezpečení 
v prvom polroku nebolo možné. Už do konca roka sa im intenzívnou činnosťou tieto resty 
takmer podarilo odstrániť. 

 
4) Edičná a publikačná činnosť 

a) Edičná činnosť 
1) BLAHÁČOVÁ, Božena: Roman Brat. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska  knižnica, 2010. 
2) BLAHÁČOVÁ, Božena: Michal Hvorecký. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2010. 
3) HANKOVÁ, Jana: Okres Prievidza a Partizánske v tlači 1-2/2009. Články. 

Bibliografická ročenka. – Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2010. 
4) BLAHÁČOVÁ, Božena: Jaroslav Rumpli. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2010. 
5) BLAHÁČOVÁ, Božena: Stela Brix. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska  knižnica, 2010. 
6) BLAHÁČOVÁ, Božena: Lenka Gahérová. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2010. 
7) Píšeš, píšem, píšeme...:Zborník súťažných prác 7. ročníka literárnej súťaže. Zost. 

Božena Blaháčová. - Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2010. 
 
b) Publikačná činnosť 

1) (VK): Prihlásiť sa môžu mladší aj starší žiaci: Literárna súťaž.  In: MY- 
Hornonitrianske      noviny. - Roč. 6/51, (23.2.2010), č. 7, s.6. 

2) Kupcová, Silvia: Okénko do knihovny. In: Jičínsky zpravodaj. Občasník města Jičína. 
-   Roč. - , č. 1 (2010), s.6. 

3) Kucman, Marián: Dospelých čitateľov z knižníc postupne ubúda: Viac sa sústreďujú 
na  náučnú literatúru. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 6/51, (15.3.2010), č.10, 
s.5. 

4) Klasovitá, Viera: Bratovo Mordovisko privítali deviataci v Prievidzi. In: MY- 
Hornonitrianske noviny. - Roč. 6/51, (22.3.2010), č.11, s.5 

5) Gromová, Oľga: Nikto sa nenudil. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 6/51, 
(22.3.2010), č.11, s. 11. 

6) Vavríková, Beata: Knihy sú chránené ochrannou fóliou. In: MY- Hornonitrianske 
noviny. - Roč. 6/51, (22.3.2010), č.11, s. 11. 

7) Čitateľský maratón prilákal stovky žiakov. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 
6/51, (29.3.2010), č.12, s.7. 

8) Spisovateľa Romana Brata pri krste jeho knihy vyšetrovala polícia. [zverejnené 
16.3,2010]In: http://dnes.atlas.sk/print.php?IdText=635057 ; 
http://www.metoo.sk/12276/spisovatela-romana-brata-pri-krste-jeho-knihy-
vysetrovala-policia  

9) Mordovisko v Prievidzi. [zverejnené 28.03.2010] In: 
www.murovacitaren.sk/index2.php?option=com_content&task=view&id=329&pop=1
&page  

10) Archív - marec 2010 (18.03.2010) posledný príspevok pod názvom Policajti 
v knižnici. In: http://televizia.joj.sk/relacia/krimi-noviny.html.   

http://dnes.atlas.sk/print.php?IdText=635057
http://www.metoo.sk/12276/spisovatela-romana-brata-pri-krste-jeho-knihy-
http://www.murovacitaren.sk/index2.php?option=com_content&task=view&id=329&pop=1
http://televizia.joj.sk/relacia/krimi-noviny.html
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11) Bratovo Mordovisko privítali deviataci z Prievidze: Zvíťazili Hornonitrania. Bláznivé 
príbehy. Úspešná prezentácia. [zverejnené 28.03.2010] In: 
http://prievidza.sme.sk/c/5305417/bratovo-mordovisko-privitali-deviataci-v-
prievidzi.html    

12) 15.marca 2010 v Hornonitrianskej knižnici... [zverejnené 15.3.2010] In: 
http://www.marianska.edu.sk/15marec2010.htm  

13) Gromová, Oľga: Zábava so spisovateľmi. In: Učiteľské noviny. - Roč. 58, (6.4.2010), 
č. -, s. 15. 

14) Maťašeje, Peter: Večer s Andersenom si užili aj deti z Piaristickej základnej školy. In: 
Pardon. - Roč. -, (9.4.2010), č. 14/XVIII,  s. 2.  

15) V Bojnickom zámku privítali desiatu zbierku poézie Ondreja Čiliaka. [zverejnené 
19.4.2010] In: http://prievidza.sme.sk/c/5336044/v-bojnickom-zamku-privitali-
desiatu-zbierku-poezie-ondreja-ciliaka.html 

16) V Bojnickom zámku privítali desiatu zbierku poézie Ondreja Čiliaka. [zverej. 
19.4.2010In:http://www.gregi.net/vl/article/V_Bojnickom_zamku_privitali_desiatu_z
bierku_poezie_Ondreja_Ciliaka_34972/ 

17) V Bojnickom zámku privítali desiatu zbierku poézie Ondreja Čiliaka! 
http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFond
yF%2F10%2F04%2FHudba_zo_stromov_10093927.1%40Foto&QueryText=  

18) Básnik Ondrej Čiliak napísal desiatu zbierku poézie. In: MY- Hornonitrianske noviny. 
-  Roč. 6/51, (26.4.2010), č.16, s.7. 

19) Kreslené postavičky pomôžu chorým deťom. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč.  
6/51, (14.6.2010), č.23, s.9. 

20) Dobrotová, Miriam: Deti zaplnili knižnicu. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 
6/51, (26.7.2010), č.29, s11. 

21) Blaháčová, Božena: Čiliakovu knihu krstili lupienkami z čerešní. In: Knižnica. - ISSN  
      1335-7026. - Roč. 11, č. 8 (2010), s. 33. 
22) Blaháčová, Božena:  Do Prievidze príde naša najmladšia spisovateľka. In: MY- 

Hornonitrianske noviny. - Roč. 6/51, (08.11.2010), č.44, s.9. 
23) Malá, Ivana: Knižnicu môžu čitatelia navštíviť už aj virtuálne. In: MY- 

Hornonitrianske noviny. - Roč. 6/51, (29.11.2010), č.47, s.9. 
24) Blaháčová, Božena: Stela Brix v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. In:  Bulletin 

Slovenskej asociácie knižníc. -Roč. 18, 2010, č. 4, s.37-38. 
 

5) Metodická a prieskumová činnosť 
 

 Metodika, ktorej činnosť upravuje zákon 183/2000 Z. z. o knižniciach, zabezpečovala 
metodickú, poradenskú i konzultačnú činnosť pre 5 mestských a 67 verejných knižníc 
pôsobiacich na území okresov Prievidza a Partizánske. Okrem toho bola metodická činnosť 
zameraná aj na regionálnu Hornonitriansku knižnicu, o činnosti ktorej metodika spracovala 
viaceré dokumenty ako napr. dotazníky,  štatistiky, porovnanie výkonov so štandardami. 
V roku 2010 sa aj HNK zapojila do výskumu čítania medzi žiakmi 8-9 ročníkov ZŠ 
a študentmi 2. ročníka stredných škôl, ktorý bol rozšírením výskumu čítania detí a mládeže 
v Bratislavskom kraji na ďalšie kraje Slovenska. So žiadosťou o umožnenie výskumu sme sa 
obrátili na päť základných škôl a na Gymnázium V.B.N v Prievidzi. Všetky oslovené školy 
s prieskumom súhlasili a spolu sme zozbierali 150 vyplnených dotazníkov. Aj napriek 
tomu, že výsledky  výskumu za celý Trenčiansky kraj sa budú spracovávať v Národnom 
osvetovom centre v Bratislave, spracovali sme si niektoré odpovede za náš okres s cieľom 
zistiť údaje, ktoré sa bezprostredne dotýkajú knižnice.  

http://prievidza.sme.sk/c/5305417/bratovo-mordovisko-privitali-deviataci-v-
http://www.marianska.edu.sk/15marec2010.htm
http://prievidza.sme.sk/c/5336044/v-bojnickom-zamku-privitali-
http://www.gregi.net/vl/article/V_Bojnickom_zamku_privitali_desiatu_z
http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFond
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 Zistili sme, že časopisy počas týždňa vôbec nečíta viac ako 50% respondentov, že 
počas víkendov je čítanie najobľúbenejšia aktivita iba pre 10% opýtaných. Knihy počas 
školských dní nečíta 37,5% respondentov, 5% čítalo naposledy knihu pred viac ako rokom. 
Z tých, ktorí čítajú sa 34% vyjadrilo, že čítanie ich baví, 22% si myslí, že čítanie rozvíja ich 
myslenie a vyjadrovanie. 35% z tých, ktorí nečítajú ako dôvod uvádza, že čítanie je únavné 
a čítanie ich nebaví. Takmer 50% respondentov hľadá informácie potrebné do školy na 
internete, iba necelých 27% v knihách. 67% respondentov s výrokom, že je len málo 
dobrých kníh úplne, alebo čiastočne súhlasí, že je dobrých kníh dostatok, ale nevie si z nich 
vybrať uviedlo 37% respondentov. Až 87% z tých, ktorí čítajú si myslí, že v knihách je veľa 
múdreho a 83% súhlasí úplne, alebo čiastočne s výrokom, že kto číta, je múdrejší. 
 Na zamyslenie je údaj o tom, že až 52% respondentov nenavštevuje žiadnu knižnicu, 
12% školskú a 36% inú. Z tohto počtu iba 30% chodí do knižnice pravidelne aspoň raz za 
mesiac. Počet respondentov iba za náš okres nebol dostatočný, aby sme mohli z výsledkov 
vyvodiť nejaké výraznejšie závery pre ďalší postup pri výbere literatúry, pri zmene otváracích 
hodín, alebo pre zaradenie niektorých informácií do hodín informačnej výchovy. Je zrejmé, že 
internet je pre mladých ľudí preferovanejším zdrojom informácií ako knihy. Aj to bol dôvod 
na spracovanie projektu do Dotačného systému MK SR na zvýšenie počtu prístupov na 
internet. Potešilo nás, že ani jeden z respondentov neuviedol, že nevie, kde sa knižnica 
nachádza. Prekvapením pre nás bolo, že najväčší záujem  respondenti  prejavili o  sci-fi 
a hororové romány. Komplexne spracovanými výsledkami výskumu sa určite budeme 
v budúcnosti zaoberať a budeme podľa možností reagovať na niektoré často sa vyskytujúce 
požiadavky.  
 Vo vzťahu k HNK metodika spracovala porovnanie dosahovaných výsledkov za roky 
2009-2010 a ich odraz v plnení štandardov. Zistené skutočnosti sú v nasledujúcej tabuľke. 
 
Porovnanie štandardov a skutočnosti v činnosti HNK za roky 2009 a 2010 
 

ukazovateľ štandard skutoč. % plnenia  
2010 

% plnenia  
2009 

Porovnanie  
±  v % 

Počet KJ na obyv. kúpou 0,14     0,043   30,71 40 - 9,29  
Počet tit. periodík 150-200 113   75,33 78,67 - 3,34 
Suma na nákup na 1 KJ 10,- €   10,62 € 106,2 102,2 + 4 
PC s intern. pre verejnosť 10-12   15 125 125 0 
Počet štud. miest 55-80   58 105,45 105,45 0 
Počet prev. hod./týždeň 52-54   54 103,85 103,85 0 
Výpožičky na ZVKČ 15 000 13 586   90,57 81,09 + 9,48 
Výpožičky na obyvateľa 6-8 3,77   62,83 59 + 3,83 
% čitateľov z počtu obyv. 14-20 11,73   83,38 75,57 + 7,81 
Obrat  knižného fondu 1,5-2 1,64 109,33 91,33 + 18 
% obnovy fondu kúpou 3,5-4,5 2,18    62,29 82,57 - 20,28 
 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že HNK stanovené štandardy plní iba v piatich 
ukazovateľoch z desiatich. Zhoršilo sa aj % obnovy fondu, ktorého ukazovateľ nie je 
súčasťou štandardov. Situácia sa oproti predchádzajúcemu roku zlepšila v piatich 
ukazovateľoch, zhoršila pri dvoch. Zhoršila sa predovšetkým situácia v plnení štandardu 
prírastkov fondu kúpou. Nákup klesol z minuloročných 40 % na necelých 31 % 
štandardu. Ukazovateľ percenta čitateľov z počtu obyvateľov HNK nemôže dosiahnuť aj 
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z toho dôvodu, že na území mesta pôsobí aj samostatná mestská knižnica. Obidve knižnice 
však % čitateľov vykazujú zo všetkých obyvateľov mesta. Spoločne sme v roku 2010 
zaevidovali 16,03 % čitateľov z počtu obyvateľov, čo dosahuje nižšiu úroveň štandardu. 

 
Metodická činnosť vo vzťahu k verejným knižniciam okresov Prievidza a Partizánske 
 Hornonitrianska knižnica ako regionálna knižnica je poverená metodicky riadiť 
a usmerňovať knižnice v jej pôsobnosti. Z tohto vyplýva metodické pokrytie 51 knižníc 
okresu Prievidza (1 regionálna – HNK, 4 mestské, 2 obecné profesionalizované a 44 
obecných neprofes.) a 22 knižníc okresu Partizánske ( 1 mestská, 1 obecná profes. a 20 
obecných neprofes.). Práca oddelenia bola zameraná na poradenskú a konzultačnú činnosť, na 
každoročné spracovanie štatistických výkazov, na prípravu  vzdelávacích aktivít pre 
knihovníkov knižníc, na pomoc pri vykonávaní revízií, na usmernenie pri vypracovávaní  
projektov do grantového systému, ... 
 Bolo poskytnutých viac ako 50 konzultácií, ktoré sa týkali spracovania štatistických 
výkazov, sťahovania knižnice, riešilo sa vytopenie knižnice pri augustových záplavách (v 
Jalovci), systém Libris, atď. Výsledky získaných štatistických výkazov sú podrobne 
zhodnotené vo Vyhodnotení činnosti HNK za I. polrok 2010. 
 Začiatkom novembra sa konali dve porady pre knihovníkov, ktoré boli zamerané na 
Grantový systém MK SR (podprogramy pre knižnice, potrebné tlačivá, akým chybám sa 
vyhnúť,...), na nové štandardy MK SR, ktoré majú prispieť k optimalizácii podmienok pre 
kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb i pre objektivizáciu potrebných 
nákladov na knižnice. Knihovníkom sme prehľadne spracovali a odprezentovali ich výsledky 
v porovnaní so štandardami, poukázali sme na najvýraznejšie rozdiely medzi stanovenými 
štandardami a skutočnosťou a tiež v rámci jednotlivých skupín medzi knižnicami navzájom. 
Nakoniec prebehla diskusia, týkajúca sa  vypĺňania štatistických výkazov, vysvetlenia 
niektorých nezrovnalostí v chápaní pojmov. Účastníkom bola prezentácia štandardov 
poskytnutá formou mailu.  

 
Okres Prievidza 
 

ukazovateľ/ 
knižnica 

          prírastok KJ kúpou              financie na nákup 
rok 
2009 

rok 
2010 

± 
porovnanie rok 2009 rok 2010 ± 

porovnanie 

Mestské 1 021 1 103 + 82 11 450,69 11 929,97 +   479,28 
OcK-P    175    182 +   7   1 522,55   1 034,62 -    487,93 
OcK-N 1 366 1 334 - 32 11 128,70   9 992,54 - 1 136,16 
okres spolu 2 562 2 619 + 57 24 101,94 22 957,13 - 1 144,81 
 
 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že aj keď počet knižničných jednotiek získaných kúpou 
vzrástol, výrazne klesla suma na nákup dokumentov. Mestské knižnice okresu Prievidza 
zaznamenali nárast finančných prostriedkov na nákup, čo bolo spôsobené aj ziskom 
grantových prostriedkov z Grantového systému MK SR na  rok 2010 u MsK Bojnice - 1 000,- 
€, u MsK Handlová 4 000,- €. Zisk grantových prostriedkov na rok 2009 bol iba 2 500,- € 
(Handlová 1 500,- a Bojnice 1 000,- €). Príspevok na zabezpečenie KF z rozpočtu 
zriaďovateľa sa teda znížil aj v tejto kategórii knižníc a to o 2 020,72 €. V obecných 
knižniciach neprofesionalizovaných (OcK-N), došlo k ešte výraznejšiemu poklesu 
príspevku zriaďovateľa, pretože v sume na nákup v roku 2010 sú zahrnuté aj grantové 
prostriedky vo výške1 500,- € (Lehota pod Vtáčnikom - 200,-, Malinová 1 000,- a Nitr. 
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Pravno 300,- €). V roku 2009 OcK-N v okrese Prievidza grantové prostriedky nezískali. 
Z obecných knižníc profesionalizovaných (OcK-P) v roku 2009 Dolné Vestenice získali 
z grantu 600,- €, na rok 2010 táto kategória knižníc v okrese Prievidza projekty nepredložila, 
pokles príspevku zriaďovateľa bol teda o 600,- € nižší ako uvádza tabuľka. 
 
Okres Partizánske 
 

ukazovateľ/ 
knižnica 

          prírastok KJ kúpou              financie na nákup 
rok 
2009 

rok 
2010 

± 
porovnanie rok 2009 rok 

2010 
± 
porovnanie 

Mestské    354 174 - 180   5 416,00 1 836,51 - 3 579,49 
OcK-P      62     9 -   53      436,00      54,80 -    381,20 
OcK-N    648 670 +  22   5 196,04 4 668,28 -    527,76 
okres spolu 1 064 853 - 211 11 048,04 6 559,59 - 4 488,45 
 
 V okrese Partizánske je situácia v doplňovaní ešte horšia ako v okrese Prievidza. Tu 
sme zaznamenali pokles finančných prostriedkov vo všetkých  kategóriách verejných knižníc. 
Výrazný prepad nákupu bol predovšetkým v Mestskej knižnici Partizánske, ktorá by podľa 
štandardov výkonov verejných knižníc mala ročne nakúpiť informačné zdroje vo výške 0,1 
KJ na obyvateľa, teda v roku 2010  by to predstavovalo nákup vo výške 2 409 KJ. Skutočnosť 
dosiahla iba  7,22 % (v roku 2009 to bolo 14,63 %). V Obecnej knižnici v Bošanoch 
(profesionalizovaná) by  mali ročne doplniť 0,06 KJ na obyvateľa, teda cca 250 kníh. 
Skutočnosť v roku 2010 dosiahla iba 2,4 %, v roku 2009 takmer 25 % stanoveného štandardu. 
Do financií na nákup v kategórii obecných knižníc neprofesionalizovaných sú zahrnuté aj 
grantové prostriedky, ktoré získala Obecná knižnica v Klátovej Novej Vsi, a to na rok 2009 
800,- a na rok 2010 1 000,- €. 
 Podrobnejšie údaje o výsledkoch knižníc za rok 2010 a ich porovnanie so štandardami 
výkonov pre verejné knižnice uvedieme vo vyhodnotení za 1. polrok 2011. 

 
6) Automatizácia knižnično-informačných činností 

 V roku 2010 sme sa v oblasti automatizácie knižničných činností zamerali 
predovšetkým na tieto úlohy: 

3) Spracovanie a aktualizáciu novej www stránky knižnice.  Na stránku sme počas 
celého roka umiestňovali informácie o pripravovaných a prebiehajúcich podujatiach, 
plánovaných stretnutiach s významnými osobnosťami. Informovali sme verejnosť 
o akciách k rôznym výročiam a udalostiam a o zapájaní sa knižnice do 
celoslovenských a medzinárodných aktivít.  Súbežne s tým sme prepracovávali 
základné informácie, ktoré sme umiestnili na stránku pri jej spustení. Zamerali sme 
sa predovšetkým za zrozumiteľnosť a úplnosť jednotlivých textov. 

4) Spustenie služby „Spýtajte sa knižnice“. V súčasnosti je služba poskytovaná 
v skúšobnej fáze v oddelení odbornej a regionálnej literatúry. 

5) Na úseku odbornej správy fondov boli v spolupráci so zástupcami dodávateľskej 
firmy vykonané niektoré úpravy a zmeny, ktoré sa týkali revízie fondu, možností 
vygenerovať potrebné zostavy registrov v regionálnej bibliografii.   

6) Komplexnou modernizáciou v oblasti IT prešlo oddelenie odbornej literatúry, 
v ktorom  zostala  nevyriešená iba sieťová infraštruktúra. Táto podľa auditu nespĺňa 
požiadavky na správne fungovanie TSK-NET-u. 

7) Odstraňovanie poruchovosti KIS Clavius najmä z hľadiska rýchlosti a kvality práce. 
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Prehľad ostatných zmien a  činností v HNK: 
 

Knižnica sa zapojila do viacerých projektov, ktoré vedie TSK s technickým zastúpením 
TSK, firmou Crystal Consulting a TnTel. Za najdôležitejšie z nich pokladáme zapojenie 
knižnice do projektu modernizácie IT na Záhradníckej ulici 21. Podľa projektu by sa 
predovšetkým oddelenie pre dospelých čitateľov malo vybaviť novou sieťovou 
infraštruktúrou, aktívnymi bezdrôtovými prvkami pre WI-FI Internet a  novými PC na 
základe externého auditu, ktorý firma TnTel vykonala koncom roka 2010. 
 
7) Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 
 Jednou z najdôležitejších úloh oddelenia pre deti a mládež do 15 rokov bolo rôznymi 
formami a aktivitami podporiť čítanie tejto vekovej kategórie, podchytiť ich, zaujať knihou 
a hovoreným slovom, pomôcť im nájsť cestu k záľube v čítaní a tak neprestať čítať ani 
v dospelosti. Čítanie je považované za jednu z najdôležitejších súčastí vzdelávania, pretože 
osvojené čitateľské zručnosti a neustála čitateľská aktivita sú základnými predpokladmi pri 
výchove vzdelaného človeka. 
 Vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, ktorých knižnica v roku 2010 
pripravila 260 (v roku 2009 to bolo 261), sa zúčastnilo 6 289 návštevníkov, čo bolo 11 % 
z celkového počtu návštevníkov knižnice. Napriek tomu, že sa v júni konala revízia knižného 
fondu, nezaznamenali sme výrazný pokles podujatí.  
 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré zorganizovala knižnica v roku 
2010, boli určené všetkým vekovým kategóriám so zameraním na aktivity podporujúce 
záujem o literatúru, vytváranie pozitívneho vzťahu k čítaniu. Ich cieľom bolo vzbudiť záujem 
mladých používateľov o pravidelné návštevy knižnice, ktorú sme im chceli predstaviť  ako 
zdroj poznania a dostupnosti všestranných informácií. Z celkového počtu podujatí bolo 221 
určených pre deti a mládež do 15 rokov. V snahe spestriť a obohatiť vyučovací proces, a tým 
vplývať na vzťah detí a mládeže ku kultúrnym a etickým hodnotám, pripravovala knižnica 
podujatia v úzkom prepojení s výchovno-vzdelávacím programom škôl.  
 Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl pripravila knižnica 57 podujatí 
z oblasti informačnej výchovy. Cieľom informačnej výchovy bolo nielen oboznámenie sa so 
službami knižnice, usporiadaním fondu, ale aj príprava používateľa pre prácu s modernými 
informačnými zdrojmi - internetom, on-line katalógom a pod. V priestoroch knižnično-
informačných služieb bolo nainštalovaných 23 výstaviek k rôznym jubileám  spisovateľov, 
aktuálnym spoločenským témam, ankete Moja naj kniha, 6 výstav ako súčasť  besied so 
spisovateľmi, 1 výstava neprofesionálnej maliarky Marie Štanclovej  pod názvom Les. 
 Knižnica venovala pozornosť aj práci s postihnutými občanmi, spolupracovala so 
špeciálnymi školami a sociálnymi zariadeniami v meste, pre ktoré boli zorganizované rôzne 
výchovné podujatia a tvorivé dielne. (Odborné učilište a praktická škola J. Kalinčiaka, 
Základná špeciálna škola internátna, SSZP, DOMINO – centrum sociálnej pomoci, Klub 
seniorov). 
 Knižnica v roku 2010 pripravila množstvo zaujímavých voľnočasových aktivít pre 
deti, mládež i dospelých čitateľov i nečitateľov našej knižnice. Patrili medzi ne napr.: krsty 
kníh, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi, tvorivé dielne, besedy o prečítaných knihách,  
kvízy, súťaže, rozprávkové dopoludnia, informačná výchova, slávnostné pasovanie prvákov 
za čitateľov knižnice a iné.  
 Spolupracovali sme so všetkými materskými a základnými školami v meste 
a niekoľkými v regióne. Žiaci prievidzských škôl s  učiteľkami a vychovávateľkami 
pravidelne navštevovali knižnicu, požičiavali si knihy, absolvovali informačnú výchovu, a tak 
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prešli procesom intenzívnej prípravy čitateľa. Získali aj zručnosti v technike vyhľadávania 
informácií v elektronickom katalógu knižnice.  
 Určite výnimočným podujatím v našej knižnici bol krst knihy spisovateľa Romana 
Brata Mordovisko, ktorý sme (ale už bez účasti spisovateľa) reprízovali ako metodické 
podujatie na 11. ročníku regionálnej prehliadky programov ZPOZ Inšpirácie. 
 V novembri minulého roku bola Slovenskou národnou knižnicou v spolupráci s 
vydavateľstvom SPN - Mladé letá medzi knižnicami vyhlásená anonymná súťaž o najlepší 
scenár na krst knihy Mordovisko autora Romana Brata a ilustrátora Mira Regitka. Do súťaže 
sa zapojilo 8 knižníc, ktoré bojovali o možnosť usporiadať prezentáciu tejto knižnej novinky 
pre deti a získať do svojho fondu aj zopár kníh z produkcie vydavateľstva SPN - Mladé letá.  
Porota (Roman Brat, Miro Regitko a zástupcovia vydavateľstva) ako najlepší scenár vybrali 
nápad z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, a tak sa 15. marca 2010 v Prievidzi začali diať 
veci! Na tento deň sme totiž pripravili „vítačku“ 
knihy Mordovisko za účasti autora Romana Brata 
a ilustrátora Miroslava Regitka a zástupcu  SPN – 
Mladé letá. Kniha sa krstila netradične.  
 Z knižnice sa na chvíľu stala Základná škola 
Romana Brata na Regitkovej ulici č. 21. Malé 
knižničné divadielko sa zmenilo na pravú 
deviatacku triedu s prehistorickými lavicami, 
vypchanými zvieratami (jeden vypchaný vták vraj 
nechtiac spáchal samovraždu, keď v letku narazil 
hlavou do okna), nástenkou, maketou chrobáka, 
triednou knihou plnou poznámok, ťahákom na 
strope, tabuľou s matematickými úlohami (nikto si 
netrúfol), riaditeľom Gejzírom a upratovačkou Fialkou, ktorí odpálili privítanie autora knihy, 
spisovateľa Romana Brata a ilustrátora Mira Regitka. Krstným otcom bol deviatak , žiak ZŠ 
v slávnostnom oblečení. Krstiacim nástrojom bola fúkačka naplnená tekutým mydlom. Všetci 
prítomní svojim oblečením vytvorili tri skupinky, odlíšené farebne: deviataci boli v bielom, 
učitelia v modrom a knihovníčky v červenom. Deviataci v bielom sa stotožnili s postavami 
deviatakov z knižky. Scénku pripravila Mgr. K. Boráková so svojimi zverencami zo ZUŠ L. 
Stančeka v Prievidzi.  Knižka je plná uletených nápadov, a taký bol aj celý krst, pobavil 
všetkých prítomných.  
 Roman Brat a Miro Regitko po jej skončení aj čo to o knihe prezradili, ale potom do 

triedy vošiel pravý prievidzský mestský 
policajt s vážnym problémom. Vraj sa po 
Prievidzi v tom čase potuloval falošný 
spisovateľ. (Miro sa usmieval, myslel si, že 
Roman zle parkuje). Policajt si od Romana 
Brata vypýtal občiansky preukaz, ten ho však 
pri sebe nemal, a keďže nevedel dokázať, že je 
fakt spisovateľom, ušla sa mu jedna policajná 
prehliadka. Totožnosť mu napokon potvrdil 
Miro Regitko, ktorý s Romanom spolupracuje 
už dlhé roky a knihovníčky ochotne priniesli 
aj Romanov kabát, z ktorého občiansky 
preukaz naozaj vydoloval.  
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 Po tomto krste sa konala ešte jedna zaujímavá beseda v priestoroch Regionálneho 
kultúrneho centra v Prievidzi, kde sme zavolali 100 žiakov z 5 ZŠ. Všetci traja, samozrejme aj 
s Gabikou Futovou, boli skvelí, zábavní a otázky im dávali aj takí žiaci, ktorí vôbec nečítajú.  

 
Úspešný bol aj 11. ročník Týždňa slovenských knižníc, ktorého priebeh v HNK bol 

nasledovný:   
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi pripravila počas Týždňa slovenských knižníc 9 

kultúrno-vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 441 účastníkov. Netradičnou formou 
podujatí sme chceli podnietiť nielen záujem detských čitateľov, ale aj dospelých o dobrú 
knihu a ďalej ich motivovať v tejto záľube.   

Týždeň slovenských knižníc sa niesol v duchu motta „Knižnice pre všetkých.“  
§ Pán Dobšinský - podujatie pripravené v rámci Dňa ľudovej rozprávky pre žiakov.  
§ Som kniha, zoznámte sa - zábavné stretnutie s knihami a deťmi MŠ. 
§ Príbeh na pokračovanie - tento rozprávkovo-dobrodružný príbeh písali deti až do konca 

marca 2010. Dielo, ktoré napísali malí “spisovatelia“, si mohli ostatné deti prečítať v knižnici. 
§ Píšem, píšeš, píšeme... - Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlásila už 7. ročník literárnej 

súťaže pre žiakov ZŠ. Jej cieľom je podchytiť nadaných žiakov a poskytnúť im odbornú 
pomoc pri ďalšom rozvoji talentu, prípadne pomôcť tým, ktorí prejavia záujem, nájsť cestu do 
literárnych klubov.  Hodnotili sme 152 literárnych prác, ktoré k nám poslalo 77 mladých 
autorov, žiakov prievidzských základných škôl vo veku od 6 do 15 rokov. Najlepším sme 
vďaka nášmu zriaďovateľovi a MO Matice slovenskej v Prievidzi odovzdali odmeny a  
vydali zborník literárnych prác. 

§ Zorganizovali sme besedu s regionálnou autorkou Vladenou Teslíkovou.   
§ Čítajme si ... 25. marca bolo v našej knižnici tiež rušno. Zapojili sme sa do najpočetnejšieho 

detského čitateľského maratónu v spolupráci s Linkou detskej istoty pri SV pre UNICEF pod 
záštitou spisovateľky Oľgy Feldekovej. Žiaci čítali knihu od Petra Gajdošíka Zverinec na 
siedmom poschodí, každý 1 stránku. Podarilo sa nám prekonať náš rekord z minulého roka, v 

ktorom čítalo 146 detí,  v roku 2010 to bolo 
rovných 250 detí. 
 Slávnemu rozprávkarovi bolo venované 
aj netradičné podujatie Noc v knižnici 
s Andersenom. Už po 7. krát sme sa zapojili do 
medzinárodného projektu a stále má svoje čaro. 
V našej knižnici spalo 18 detí, 1 učiteľka, 6 
knihovníčok (do rána 2).   
    
Zaujímavé boli i ostatné podujatia, z ktorých 
vyberáme: 

Interaktívnymi podujatiami chcela 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi deťom 

ukázať cestu ku knihe. Literárny karneval bol jedným z podujatí, ktoré podporuje tvorivosť 
a predstavivosť, umožňuje prezentovať schopnosti dieťaťa, podporuje sebavedomie, 
umocňuje  zážitok  z prečítaného  a chápanie  konania  jednotlivých  postáv. Deti  si na  
karnevale zatancovali, zasúťažili a hlavne predstavili z akej rozprávkovej knižky je ich 
postavička. Porota si všímala takmer všetko: predstavovanie, vlastnú výrobu masiek, 
tancovanie, odpovede súťažiach a celú aktivitu. Tým najlepším sme s radosťou odovzdali 
pekné knihy z Miestneho odboru Matice slovenskej v Prievidzi. 
v Maľované vajíčko v prútenom košíčku - pôvod, zvyky, hry, rozprávky, návody 

a námety + tvorivé dielne a vyhodnotenie najkrajšej veľkonočnej ozdoby zverencov 
Praktickej školy J Kalinčiaka. 
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v Mám básničku na jazýčku - v našej knižnici prebiehal šiesty ročník súťažnej 
prehliadky v recitácii poézie a prózy detí MŠ v Prievidzi. Malí recitátori nás 
presvedčili o tom, že im nie je cudzie recitovanie a nemajú ďaleko aj k herectvu. 
Predviedli nádherný herecký koncert. Nechýbal úsmev, tanec a detská radosť z 
vystúpenia.  

v Jedno slniečko za všetky hviezdy - kde bolo, tam bolo... Tak sa začalo podujatie pre deti 
a ich rodičov a starých rodičov zo SZZP v Prievidzi v posledný marcový deň. Na deti 
čakalo množstvo súťaží, hádaniek, kvízov a rozprávok. Za vynaloženú námahu a 
prejavené vedomosti dostali všetci odmeny. Súťažili všetci: deti, rodičia i starí rodičia. 
Bolo veselo a deti boli vďačné za akúkoľvek odmenu. Očká im žiarili a ako vždy nám do 
knižnice priniesli mnoho pozitívnej energie. Sú to naše milé slniečka.  

v Osamelosť prináša drogy, drogy prinášajú osamelosť  - rozprávanie doplnené 
videoprojekciou  a rozhovorom o zdravom životnom štýle. 

v Veselí poslovia jari - hádanky, rozprávky o zvieratkách a prebúdzaní sa prírody pre deti 
MŠ Mišíka. 

v O čom spieva les - putovanie zázračným svetom rozprávkových i skutočných stromov, 
rastlín, vtákov s prezentáciou zaujímavých kníh, originálnou tvorivou dielňou a kvízom 
pri príležitosti Dňa Zeme. 

v Kým zazvoní školský zvonček - cyklus stretnutí detí MŠ a slávnostné odovzdávanie 
čitateľských preukazov. 

v Pasovanie za čitateľov - slávnostné pasovanie za čitateľov žiakov 1. ročníkov ZŠ. 
v Čítačka Michala Hvoreckého a predstavenie jeho novej knihy Dunaj v Amerike pre  

študentov Gymnázia VBN a širokej verejnosti spojená s autogramiádou. 
v Krst knihy Mareka Mittaša - Hriechy v rukavičkách, krstná mama bola Olivia Olivieri, 

autorka Cicušky a Cicuškiných zápiskov. Po besede sa uskutočnila autogramiáda. 
v Čitateľský maratón - knižnica pripravila pre svojich detských čitateľov stretnutie 

s knihou a jej nadšencami. Už ráno o ôsmej hodine začalo čítanie kníh v knižnici 
v oddelení pre deti a mládež do 15 rokov a pokračovalo až do 12.00 h.   

Pozvanie na Čitateľský maratón prijali zaujímavé osobnosti z nášho regiónu: Mgr. Kvetoslava 
Boráková, učiteľka ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka RKC v 
Prievidzi, Ing. Peter Paulík, riaditeľ KaSS v Prievidzi, Mgr. Anna Kocnárová, kronikárka 
mesta Prievidza, Helena Dadíková, riaditeľka Kultúrneho centra  Bojnice, Mgr. Adriana 
Siváková, hovorkyňa Hornonitrianskych baní, Mgr. Viera Marsinová, učiteľka ZUŠ L. 
Stančeka v Prievidzi, nadp. Mgr. Vít Zajac z Mestskej polície v Prievidzi. Hostia deťom čítali 
z kníh, ktoré sa dostali do užšieho výberu v celonárodnej ankete Moja naj kniha. Čítali napr. 
Maroška, Pipi Dlhú Pančuchu, Malého princa, Džínsový denník, Rozprávky starej matere, 
Annu zo zeleného domu a iné. V knižnici sa vystriedalo 96 žiakov zo ZŠ Rastislavova. 

v Letný čitateľský tábor – počas prázdnin 
pripravila knižnica programy na kvalitné 
využívanie voľného času detí a mládeže. Deti 
tak trávili voľný čas v knižnici, nemali čas 
nudiť sa. Okrem aktívnych činností si 
vypožičiavali knihy. Deti si vyskúšali tvorivú 
dielňu Ferda Mravca, čítali si z kníh, ktoré sa 
dostali do užšieho výberu v ankete Moja naj 
kniha, vyrábali si sladkosti na jedenie, počúvali 
hudbu, maľovali na chodník pred knižnicou, 
stali sa na chvíľu cestovateľmi a vyskúšali 
náučné CD-Romy a nakoniec s Čarodejkou 
Dorkou „zamykali“ prázdniny.  
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v Knižné hody - Celoslovenský projekt Občianskeho združenia Fanfáry Knižné hody na 
podporu alternatívnej a intelektuálnej scény v regiónoch našiel odozvu aj 
v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Nultý ročník Knižných hodov sa uskutočnil 14. 
septembra 2010 na terase knižnice a v jej okolí. Okolie knižnice a celá knižnica žila 
knihou, slovom, literárnymi súťažami, burzou kníh, prednáškami, stretnutiami, ktoré 
doplnil spev, tanec, divadelné vystúpenie a iné. Vybrať si mohol skutočne každý - od 
škôlkarov až po dôchodcov.  Snažili sme sa pred podujatím vyzdobiť terasu a hlavne 
popísané steny knižnice od sprejerov. Okolo okien a na steny sme povešali farebné stužky 
a keď deti namaľovali práce, aj tie sme zavesili na steny knižnice - na špagát štipcami.  

Pri realizácii podujatia nám veľmi pomohlo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi,  
ktoré nám bezplatne požičalo mikrofóny s príslušenstvom k ozvučeniu, stoly, stoličky 
a stany, ktoré nám pomohli chrániť obecenstvo pred slnkom. Mestské kultúrne a spoločenské 
stredisko z Prievidze nám požičalo lavice na sedenie pre divákov a kostýmy. Medzi deťmi 
dominovali predovšetkým rozprávky. Pre MŠ Mišíka,  zverencom z Domina - centra sociálnej 
pomoci a žiakom Špeciálnej základnej školy 
internátnej v Prievidzi zahralo Divadlo na 
doske - Richard Hlavatý a Rasťo Kormaňak 
rozprávku Rozprávkový vlak, rozprávku plnú 
nečakaných zvratov s pesničkou, ktorá bola po 
každom novom rozprávkovom dobrodružstve 
obohatená o novú slohu. Deti cestovali 
vlakom, a pritom  sa vôbec neponáhľali.  
Svojom erudovanou prednáškou o histórii 
Prievidzsko - Bojnického domínia zaujal 
žiakov zo ZŠ Mariánska (5-8.ročník) - ERIN - 
historik - naturista Marián Švidroň. Žiakom 
špeciálnej školy a ZŠ Oslany sa predstavil 
Hanblivý Šašo v podaní Mgr. Kvetoslavy Borákovej, ktorá je aktivistkou našej knižnice. Deti 
porozprávali šašovi o spisovateľoch, ktorí sa im páčia a ktorí nie, ale aj o internete, čo sa tam 
dá nájsť o literatúre. Na záver si spolu všetci zaspievali.  
 Poobede bolo tiež veselo. Humor typický pre študentov pobavil aj dospelých. 
Hlavným aktivistom bol študent Gymnázia VBN Mário Šmýkal, ktorý priviedol skupinku 
svojich obetavých priateľov, podporujúcich myšlienku tohto dosiaľ neznámeho 
podujatia. Mário najskôr čítal svoje literárne práce, za ktoré ho publikum študentov 
Gymnázia VBN odmenilo potleskom. Záver ich bloku bol bravúrny. Mário s priateľmi opäť 
v hudobnom vystúpení očarili všetkých prítomných spevom a hudbou. Svoj  talent a životnú 
energiu nám všetkým ukázali žiaci zo ZŠ Mariánska - ERIN, 1. - 4. ročníka. Predstavili sa 
svojimi prácami na  rôzne témy: Londýn, o psíkovi, ktorého mám doma, Mayovia.  
 Pestrú paletu programu obohatili tvorivé dielne - maľovanie ilustrácií podľa 

prečítaného úryvku z rozprávkovej knihy, 
ďalšie deti maľovali podľa svojej fantázie. 
Všetky obrázky sme potom vystavili na 
špagáte na budove knižnice a na smreku, 
ktorý rastie pri knižnici. 
Okrem toho si deti s pani Čičmancovou 
vyrábali krásne bábky, zároveň sme jej 
bábky vystavovali na terase.  
 Hodovanie prišli pozdraviť aj 
z Červeného kríža. Účastníkom merali krvný 
tlak.  
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Dôchodkyne z Denného centra z Necpál priniesli nádherné ručné práce a deťom rozprávali 
pekné rozprávky. Celkovú atmosféru podujatia dotvárali aj kostýmy, v ktorých boli oblečení 
žiaci 9. ročníka ZŠ Mariánska a knihovníčky. 
 Zámerne sme vybrali betónovú terasu, aj keď nie je ničím výnimočná, chceli sme ísť 
bližšie k obyvateľom mesta. Chceli sme ukázať, že aj škaredé nápisy na knižnici dokážeme 
zakryť krásnymi výtvarnými prácami detí a tak si skrášliť okolie knižnice, ktoré sa môže stať 
takým, akým si ho urobíme, presne ako všetko ostatné v našom živote. 
Hornonitrianska knižnica počas happeningu vyšla v ústrety študentom a poskytla im v čase od 
18.00 h do 22.00 h zápisné do knižnice na Záhradníckej ulici a na Košovskej ceste 
bezplatne. 
„14. septembra 2010 sme symbolicky otvorili Knihu života nášho mesta a zalistovali sme z 
 niektorých jej stránok. Videli sme mesto z pohľadu divadelného, tanečného, výtvarného, 
z pohľadu hudobného... Všetky tieto zložky kultúrneho života vytvorili most, ktorý nás spája 
a ponúkli nám v nultom ročníku Knižných hodov skvelý zážitok. Výzvu sme prijali všetci 
a vstúpili sme ako vďačné publikum do deja, ktorý nám účinkujúci otvorili. Bola to prehliadka 
bohatstva ochotných sŕdc, bystrých hláv, či šikovných rúk, ktoré robia niečo prospešné pre 
iných. Ako to súvisí s knihou? Slovo môže byť živé, alebo mŕtve. To živé sa dotýka nášho 
srdca a je jedno akým spôsobom“.  
 Na Knižných hodoch sme zaznamenali 263 návštevníkov podujatia + okolití 
návštevníci, ktorých sme nestihli počítať. V tento deň sme bezplatne zapísali 57 študentov, 
spolu sme zapísali 65 čitateľov. Výpožičiek bolo 668 a návštevníkov knižnice 214. 
 
HNK sa zapojila aj do mnohých celoslovenských podujatí: 
 
v Moja naj kniha - knižnica sa zapojila do celoštátneho hlasovania o najobľúbenejšiu 

knihu obyvateľov SR, ktorú realizovala  STV 2 v spolupráci s knižnicami. Počas 
trvania ankety (od 25.4. – 5.11. 2010) ponúkala knižnica návštevníkom anketové 
lístky a pri počítačoch pre verejnosť i čitateľov bola upútavka s webovou adresou, na 
ktorej mohli záujemcovia hlasovať. Počas všetkých kôl prebiehali v našej knižnici 
sprievodné akcie. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Moja naj kniha pastelkami. 
Na webovej stránke knižnice sme poskytli ponuky najčítanejších kníh našich 
čitateľov. Pripravili sme súťaže a kvízy o autoroch i literatúre. Vďaka sponzorovi 
Nadácii Baňa pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu sme mohli čitateľom 
ponúknuť aj také lákadlá, ako sú stretnutia s autormi kníh a pozvali sme Michala 
Hvoreckého, Lenku Gahérovú, Jaroslava Rumpliho (dostal sa v ankete do TOP 
25). Zároveň sme mohli predstaviť našich regionálnych autorov širokej verejnosti.  

v Deň ľudovej rozprávky - úlohou súťažiacich detí  bolo nájsť v knihách Pavla 
Dobšinského 10 označených rozprávok a do súťažného hárku napísať názov knihy, 
názov rozprávky a číslo strany. Všetci si vyplnili súťažné hárky, ktoré sme odoslali 
poštou  s nádejou, že sa snáď na niekoho pri žrebovaní usmeje šťastie. Na záver 
podujatia, ktoré sme reprízovali,  sme si prečítali rozprávku od Pavla Dobšinského.  

v Zlatá rybka - čitateľská anketa Detská kniha roka, ktorá prebieha formou vypĺňania 
anketových lístkov, ktoré deti vyplňujú priamo v knižnici. Hlasovať za najlepšiu 
slovenskú detskú knihu je možné do 15.2.2011. Výhrou pre víťaza (čitateľa aj 
knižnicu, prostredníctvom ktorej sa zapojil) bude balík kníh z vydavateľstva Mladé 
letá, Perfekt, Fragment. 

v Do knižnice - Máme doma KNIHY - Hľadáme slovenskú čitateľskú rodinu - 
zapojili sme sa aj do tejto súťaže. Úlohou detí v nej bolo  spísať a spočítať pôvodné 
slovenské knihy v ich domácnosti. Rátala sa beletria, aj náučná literatúra (okrem 
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brožúr a vysokoškolských skrípt), knihy pre deti aj pre dospelých. Sme veľmi radi, že 
ako zúčastnená knižnica sme získali 600 ks igelitových tašiek s logom Do knižnice. 

v Zapojili sme sa do súťaže  o najlepší scenár Hľadáme najlepší scenár na prezentáciu 
novej knihy Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody. Vydavateľstvo Forza ju 
ponúka  za účasti oboch autorov  (Romana Brata a Gabriely Futovej), aj ilustrátora 
Mira Regitka. Po minuloročnom víťazstve netrpezlivo čakáme na výsledky súťaže. Za 
prípadné víťazstvo môžeme získať autorov a ilustrátora na besedu bez finančných 
nárokov a balík kníh do fondu knižnice od vydavateľstva Forza ako aj možnosť nákupu 
kníh za zvýhodnené ceny. 

v Beseda s najmladšou spisovateľkou na Slovensku Stelou Brix - jej vôbec pravá 
beseda s čitateľmi sa konala v našej 
knižnici.  

Stela Brix  má 12 rokov, chodí do školy pre 
mimoriadne nadané deti a okrem toho, že 
rada číta, recituje, hrá divadlo, kreslí a lezie 
po stromoch, baví ju aj písanie.  
Prvý diel trilógie začala písať už ako 10-
ročná. Napínavé a vzrušujúce zážitky štyroch 
kamarátov - Pierra, Wila, Lýrie a Ailit sa 
vyznačujú obrovskou dávkou kreativity, 
vykreslenými postavami, zaujímavými 
kulisami a napínavým dejom.  
Svoje knižné prvotiny si Stela aj sama 

ilustrovala. 
 Dňa 11.11.2010 o 11.00 hodine sa uskutočnilo stretnutie  - Stela Brix a žiaci 

zo ZŠ Mariánska - ERIN (mimoriadne nadané deti) a ZŠ Rastislavova. Žiaci sa 
porozprávali so Stelou nielen o tom, ako vznikli jej knihy, ale aj o spoločných 
záľubách. Na záver sa uskutočnila autogramiáda. 

v Arteterapia a výtvarné tvorivé dielne s ilustrátorkou a výtvarníčkou Alenou 
Wagnerovou 

 V decembri 2010 uskutočnila v našej 
knižnici arteterapiu  so žiakmi Praktickej 
školy J. Kalinčiaka Alena Wagnerová. 30 
žiakov  najskôr ceruzkou obkresľovalo  
svoje ruky. Potom ich vymaľovali 
pastelkami Giokonda. Hotové práce uložili 
kolektívne na zem do veľkej kompozície, 
čím vyjadrili spolupatričnosť na art. Etude. 
 Žiaci zo ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi 
pracovali s tušom, fixkami Centropen, na 
domaľovanie použili anilinky. Wagnerová 
deti inšpirovala výtvarnou technikou Ľ. 
Fullu, t.j. škvrnky, bodky, vyfarbené malé plochy. 
Fulla ilustroval Slovenské rozprávky a celé to bolo zamerané na ne. Deti mali knihu 
prečítanú, porozprávali sa o večnom boji dobra a zla a o bytostiach, ktoré človeku pomáhajú 
zvíťaziť. Niektorí to aplikovali na dnešnú dobu a deti vymysleli svojho pomocníka, škriatka, 
vílu a pod.  
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Tie najlepšie práce sme nakoniec odmenili a malú 
odmenu za snahu dostal každý. Slovenské rozprávky 
vyhrali v ankete Slovákov – Moja naj kniha a preto 
sme im stretnutie venovali. Práce sú vystavené v 
„našom divadielku“ a pozrieť si ich ešte stále chodia 
rodičia detí, ale i ostatní návštevníci.  

Pri organizovaní podujatí knižnica 
spolupracovala so všetkými typmi školských 
a mimoškolských zariadení, mestskými orgánmi 
a inštitúciami, kultúrnymi a spoločenskými 
organizáciami, napr. s Miestnym odborom Matice 
slovenskej v Prievidzi, SZZP, Úniou slabozrakých 
a nevidiacich, Klubom dôchodcov a inými. 
 Na propagáciu knižnice, k výročiam 
spisovateľov a besedám sme pripravili bibliografické 
letáky.  

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných čitateľov a širokú verejnosť, 
v záujme získavania ďalších používateľov knižnice.  

Pozvánky na podujatia sme uverejňovali na našom webe, v mestskom rozhlase, 
v regionálnej tlači, regionálnej televízii a iných médiách. Šoty z niektorých aktivít vysielala 
televízia JOJ, regionálna televízia - RTV (4) a rozhovory o nich odzneli v Slovenskom 
rozhlase Regina (6).  Všetky bibliografické letáky, ktoré sme v roku 2010, vydali tvoria 
prílohu tohto vyhodnotenia. 
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Základné štatistické údaje HNK podľa Ročného výkazu o knižnici za rok 2010  
 
KNIŽNIČNÝ FOND  POUŽÍVATELIA 
KJ spolu 98 096  Akt. používatelia 5 868 
knihy a zviaz. period. 97 958  z toho do 15 r. 1 342  
AVD 138  Počet obyv. 50 035 
elektronické dok. 0  Návštevníci spolu 57 056 
N lit. pre dospelých 47 956  z toho podujatí 6 289 
beletria pre dos. 28 210  návštev. online služieb 52 836 
M/n 4 547  ĎALŠIE ČINNOSTI 
beletria pre deti 17 383  KVČ 260 
počet titulov period. 113  z toho inf. výchova 57 
z toho zahraničné 5  metod. návštevy 3 
počet exempl. period. 120  metodické konzult. 57 
prírastok KJ spolu 2 643  odb. kurzy, porady 2 
kúpou 2 136  edičná činnosť 2 
povinným výtlačkom 0  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
darom 507  počet osobných PC 34  
výmenou 0  z toho pre verejnosť 15 
prevodom 0  www-stránka knižnice 1 
AVD 23  pripojenie WiFi v knižnici 0 
elektronické dok. 0  elektronický katalóg na inter. 1 
úbytky KJ 2 234  vzdialený prístup k licencovan. EIZ 1 
KJ vo voľnom výbere 98 096  počet vstupov do elektr. kat. 19 575 
KJ sprac. automat. 98 096  počet databáz  vytvor. knižnicou 0 
VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  počet sprístupňovaných licenc. EIZ 1 
výpožičky spolu 188 845  z toho počet lic. EIZ z vlast. prostr. 0  
N pre dospelých 77 090  počet vyhľadávaní v EIZ 8 
beletria pre dosp. 48 295  počet stiahnutých elektr. dokum. 3 
M/n 6 204  počet zodpov. dopytov v refer. služ. 1 004 
beletria pre deti 29 080  ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE 
výpož. periodík 28 176  počet. zamest. 20 
špec. dokumenty 916  z toho vykon. knih.čin. 13,9 
ADV 916  s VŠ knih. vzdelaním 0 
elektron. dokumenty 0  so SŠ knih. vzdelaním 11,8 
prezenč. výpožičky 32 042  s iným VŠ vzdelaním 2,1 
MVS iným knižniciam 19  výnosy spolu 273 134,97 
MVS z iných knižníc 260  transfery na činnosť 243 808,60 
MMVS iným kniž. 0  zo štát. rozpočtu 0 
MMVS z iných kniž. 14  z rozpočtu VÚC 243 808,60 
BIS 3 574  z rozpočtu obce 0 
počet bibliografií 0  od iných subjektov 0 
počet rešerší 82  tržby spolu 17 646,37 
počet študovní 0  z toho za kniž. čin. 17 646,37 
počet študij. miest 58  iné výnosy,dary,grant 11 680 
plocha v m 1040  z toho zo št.rozpočtu 10 880 
z to. pries. pre použ. 770  náklady na hlav.čin. 270 357,20 
hodiny/týždeň 54  mzdy 146 477,68 

na nákup knižničného fondu 22 684,91 
 kapit.výdavky spolu 11 239,70 
 výstavba a rekonštr. 0 
 automatizácia 11 239,70  
 ostatné kap.výdavky 0 
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III. ROZBORY HOSPODÁRENIA 
Poznámky k 31.12.2010 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 
Názov účtovnej jednotky Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

Sídlo účtovnej jednotky Hviezdoslavova 3 

Dátum založenia/zriadenia  1922 

Spôsob založenia/zriadenia Podľa zák. 430/1919 Sb. O veřejných knihovnách 

obecných 

Zriaďovacia listina TSK z 1.4.2002 

Názov zriaďovateľa Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo zriaďovateľa K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO 34059121 

DIČ 2021431401 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Kultúrna, informačná a vzdelávacia 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej 
závierky  

    riadna 
    mimoriadna  

Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet 
obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD 
uvedie počet klientov atď. 

5868 

 
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Silvia Myšiaková. Mgr. 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ 

Božena Blaháčová 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

21 

Počet riadiacich zamestnancov  4 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  - oddelenie ekonomicko-prevádzkové 

- oddelenie knižnično-informačných služieb 

- oddelenie metodiky a spracovania fondov 

 
3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky  

 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne účtovné 
jednotky. 
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4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne účtovné 
jednotky. 

 
5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne účtovné 
jednotky. 

 
6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   
 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne účtovné 
jednotky. 

 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                                   áno            
  nie 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu                                                                                           áno            

  nie 
     
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.  
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho 
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

  dopravné 
  montáž 
  provízia 
  poistné  
  iné   

 
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  
  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 
 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. 
 
Nemá obsahovú náplň. 
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       Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   sa   oceňuje  
reprodukčnou    
       obstarávacou cenou alebo cenou určenou v darovacej zmluve  
 
       Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   
zlúčení,                   
       rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol  
v účtovníctve.  
       Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.   
       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa 

vyjadruje vytvorením opravnej položky. 
 
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
c) Zásoby  

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich 
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

  dopravné 
  montáž 
  iné   

 
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. 
 
Nemá obsahovú náplň. 
 
Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou 
cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). 

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa 
vyjadruje vytvorením opravnej položky. 

 
d) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa 
vyjadruje vytvorením opravnej položky. 

 
e) Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

g) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že 
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
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h) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe 
zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa 
v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  
 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

 
j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

 
k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu  

 
Nemá obsahovú náplň. 
 

l) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty  účtujú  do nákladov 
a kurzové zisky do výnosov. 

 
m) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď 

dodávatelia   sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého 
majetku, zásob, nákladov. 

 
4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené 
tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho 
opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy 
sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 
Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 1/4 
2 6 1/6 
3 12 1/12 
4 50 1/50 

            Osobný automobil – 1 odpisová skupina (stanovená doba odpisovania 10 rokov). 
 
      Od 1.1.2008 sa doba odpisov budovy zmenila na 50 rokov. 

Drobný nehmotný majetok od 34 € do 2 400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky 
nie je dlhodobým nehmotným majetkom, sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - 
Ostatné služby. 
Drobný hmotný majetok od 34 € do 1700 € a od 17 € do 34 € OTE, ktorý podľa 
rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako 
zásoby.   
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Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A  Neobežný majetok  
 
I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
 
1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Nemá obsahovú náplň. 
 
b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 

k 31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.2010 

Pozemky 031 012 44 565,99 0,00 0,00 0,00 44 565,99 

Umelecké diela a 
zbierky 

032 013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Predmety z drahých 
kovov 

033 014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 021 015 339 148,34 0,00 0,00 0,00 339 148,34 

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 

022 016 71 488,60 11 239,70 7 338,99 0,00 75 389,31 

Dopravné 
prostriedky 

023 017 12 953,93 0,00 0,00 0,00 12 953,93 

Pestovateľské celky 
trvalých porastov 

025 018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základné stádo 
a ťažné zvieratá 

026 019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drobný DHM 028 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatný DHM 029 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu   468 156,86 11 239,70 7 338,99 0,00 472 057,57 
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b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 
Názov Účty Riadok 

súvahy 
Oprávky, 

OP  
k 31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, 
OP 

 
k 31.12.2010 

OP k pozemkom 092 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP k umeleckým dielam 
a zbierkam 

092 013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP k predmetom 
z drahých kovov 

092 014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oprávky a OP k stavbám 081 
092 

015 60 989,04 6 433,80 0,00 0,00 67 422,84 

Oprávky a OP k 
samostatným hnuteľným 
veciam a súb.hn.v. 

082 
092 

016 40 394,14 8 013,62 0,00 0,00 48 407,76 

Oprávky a OP 
k dopravným  
prostriedkom  

083 
092 

017 12 953,93 0,00 0,00 0,00 12 953,93 

Oprávky a OP 
k pestovateľs. celkom 
trvalých porastov 

085 
092 

018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oprávky a OP 
k základnému stádu 
a ťažným zvieratám 

086 
092 

019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oprávky a OP 
k drobnému DHM 

088 
092 

020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oprávky a OP 
k ostatnému DHM 

089 
092 

021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu   114 337,11 14 447,42 0,00 0,00 128 784,53 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková 
hodnota 

 k 31.12.2009 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2010 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 44565,99 44 565,99 

ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013 0,00 0,00 

ZH predmetov z drahých kovov /033/ - /092/ 014 0,00 0,00 

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 278 159,30 271 725,50 

ZH samostatných hnuteľných 
veci a súborov hnuteľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016 23 755,47 26 981,55 

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017 0,00 0,00 

ZH pestovateľských celkov 
trvalých porastov 

/025/ - /085+092/ 018 0,00 0,00 

ZH základného stáda a ťažných 
zvierat  

/026/ - /086+092/ 019 0,00 0,00 
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ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020 0,00 0,00 

ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021 0,00 0,00 

Spolu   346 480,76 343 273,04 

 

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/ 

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
5. Spôsob a výška poistenia majetku 

 
Majetok je poistený rámcovými zmluvami. Poistník je Trenčiansky samosprávny kraj 
Trenčín. 
Rizika poistenia sú pre prípad krádeže a živelné riziko. 
Poistený je aj prenajatý majetok od SNK Martin, v prospech ktorej je zriadená vinkulácia. 

 
6. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
7. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
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8. Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo  
   

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka 
vlastnícke právo 

Suma v € 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/ 525 306,59 

Majetok nezapísaný vkladom do katastra 
nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok 
užíva 

- 

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo  nadobudol 
veriteľ o zabezpečovacom prevode práva 

- 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na 
základe zmluvy o výpožičke 

14 349,63 

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu - 

 
9. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému 

nehmotnému  majetku a dlhodobému hmotnému majetku 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
II. Dlhodobý finančný majetok  
 
1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
 

b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
2. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému  

majetku /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/ 
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 
026 súvahy/:  
 

Nemá obsahovú náplň. 
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IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný 
dlhodobý finančný majetok /v €/ 
 
1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 

027 až 028 súvahy/:   
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
2. Dlhodobé pôžičky v /v €/ /riadky 029 až 030 súvahy/:   
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v € /riadok 031 

súvahy/:   
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
B Obežný majetok  
I.   Zásoby 
 
1. Opravné položky k zásobám v € /riadky 035 až 039 súvahy/:  
 

Položka zásob Riad
ok 

súva
hy 

Hodnota 
v € 

k 31.12. 
2009 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota 
v € 

k 31.12. 
2010 

Opis dôvodov 
tvorby, zníženia, 

zrušenia OP k 
zásobám 

PHM 35 65,01 465,63 498,46 0,00 32,18 OP nie sú tvorené 

Ochr. štítky RF 35 549,09 0,00 0,00 0,00 549,09  

        

Spolu  614,10 465,63 498,46 0,00 581,27  

 
2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná 

jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
3. Spôsob a výška poistenia zásob /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
II.  Pohľadávky 
 
1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
2. Pohľadávky - opravné položky /v €/ 

Nemá obsahovú náplň. 
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3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:   
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v € 
k 31.12.2010 

Hodnota v € 
k 31.12.2009 

Pohľadávky v lehote splatnosti 84,67 313,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 84,67 313,00 

 
4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:  
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má 

účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
III. Finančný majetok 
  
1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek 

súvahy   /v €/ 
Krátkodobý  

finančný majetok 
Riadok 
súvahy 

Hodnota  
v € 

k 31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota  
v € 

k 31.12.2010 
211 Pokladnica 086 0,00 17 427,67 17 427,17 0,50 

213 Ceniny 087 0,00 11 949,00 11 949,00 0,00 

221 Bankové účty 088 12 409,95 380 831,55 389 891,95 3 349,55 

Spolu  12 409,95 410 208,22 419 268,12 3 350,05 

 
2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý 

finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 
nakladať /v €/ 

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
IV.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:  
  
1.  Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v €/ 
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Nemá obsahovú náplň. 
 
2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
V.  Časové rozlíšenie  
1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov 

budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
Opis položky 

časového rozlíšenia 
Riadok 
súvahy 

Hodnota v € 
k 31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota v € 
k 31.12.2010 

Náklady budúcich 
období 
spolu z toho: 

111 2 809,02 1 401,63 2 809,02 1 401,63 

predplatné časopisov  1594,55   1401,63 

Energie  1887,53   0,00 

Telekomunikácie  9,69   0,00 

Príjmy budúcich 
období  spolu z toho:  

 0,00   0,00 

      

Spolu  2 809,02   1 401,63 

 
Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 
A Vlastné imanie  
I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 

Názov položky Hodnota  
v € 

 k 31.12.2009 

Zvýšenie 
+ 

Zníženie 
- 

Presun 
+ / - 

Hodnota  
v € 

k 31.12.2010 
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov  

0,00 - - - 0,00 

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových účastín 

0,00 - - - 0,00 

Zákonný rezervný fond 0,00 - - - 0,00 

Ostatné fondy 0,00 - - - 0,00 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

16 174,47 0,00 3 413,62 0,00 12 760,85 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

-3 413,62 -5 902,92 -3 413,62 0,00 -5 902,92 

Spolu 12 760,85 -5 902,92 0,00 0,00 6 857,93 
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II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých 
položiek   /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
B Záväzky 
I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 

Položka rezerv Výška  
v € 

k 31.12.20
09 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Výška 
v € 

k 31.12.20
10 

Predpoklad
aný rok 
použitia 
rezerv 

Ostatné krátkodobé rezervy       2010 

Mzdy za dovolenku vrátane 
sociálneho zabezpečenia 

6 697,00 3 674,84 6 697,00 0,00 3 674,84  

Nevyfakturované dodávky 219 0,00 219,00 0,00 0,00  

Spolu 6 916,00 3 674,84 6 916,00 0,00 3 674,84  

 
 Organizácia tvorila krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky  za rok 2010 vo výške 

3 674,84 €, z toho na mzdu vo výške 2 718,11 € a sociálne poistenie vo výške 956,76 €. 
 
II. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:   

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v €  
k 31.12.2010 

Výška v € 
k 31.12.2009 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu 
z toho  

15 112,27 18 238,20 

Záväzky v lehote splatnosti 15 112,27 18 238,20 

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 618,58 840,13 

Záväzky v lehote splatnosti 618,58 840,13 

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Spolu (súčet riadkov súvahy 151 a 140) 15 730,85 19 078,33 

 
2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:   
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  
 
a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/ 
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Sociálny fond Rok 2010  Rok 2009  

Stav  k 1.januáru  840,13 655,35 

Tvorba sociálneho fondu 1 479,73 1 618,16 

Čerpanie sociálneho fondu 1 701,28 1 433,38 

Stav k 31.decembru 618,58 840,13 

 
b) Ostatné dlhodobé záväzky /v €/ 

 
Nemá obsahovú náplň. 
 

c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v €/ 
 
Nemá obsahovú náplň. 
 

III.  Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  
 
1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v €/  
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v €/ 

 
Nemá obsahovú náplň. 
 

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v €/ 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
IV. Časové rozlíšenie  
 
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov 

budúcich                období podľa jednotlivých položiek súvahy  /v €/ 
 

Opis položky 
časového rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota 
k 31.12.2010 

Výdavky budúcich 
období 
spolu z toho: 

181 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Výnosy budúcich 
období spolu z toho: 

182 1 439,35 6 500,00 678,16 7 261,19 

kapitálový transfer 182 1 439,25 6 500,00 678,16 7 261,19 

      

Spolu  1 439,25 6 500,00 678,16 7 261,19 
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2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/ 
Kapitálový transfer Stav 

záväzku 
k 31.12.20

09 

Príjem 
kapitálovéh
o transferu 

Zúčtovanie do 
výnosov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Zúčtovanie do 
výnosov 

budúcich 
období 

Stav záväzku 
k 31.12.2010 

 1439,35 6 500,00 0,00 678,16 7 261,19 

Spolu 1439,35 6 500,00 0,00 678,16 7 261,19 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v €/ 
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 24 568,65 

   

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 6 916,00 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

  

časového rozlíšenia   

   

Finančné výnosy 662 - Úroky 10,03 

   

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov  

691 – Výnosy z bežných transferov 
VÚC 

243 808,60 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 
obcou  

692 – Výnosy z kapitálových transf. 
VÚC 

7 266,48 

alebo VÚC 693 – Výnosy z bežných transferov 
ŠR 

4380 

 694 – Výnosy z kapitálových 
transferov ŠR 

678,16 

 697 -  Výnosy samosprávy od ostat. 
subj. 

0,00 

   

Spolu  287 627,92 

 
 
2. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v €/ 

Rozpočtový program Popis výnosov /číslo účtu a názov/  Suma v € 

222 Pokuty a penále a iné sankcie 222 003 Upomienky   3 160,99 
223 Poplatky a platby 223 001 Zápisné, rešerše, BIS, MVS, 

repr.sl. 
14 485,38 
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243 Z účtov finančného hospodárenia 243        Príjmy z účtov 
fin.hospodárenia 

       10,03 

310 Tuzemské a bežné transfery 311 008 Bežný transfer z rozpočtu 
VÚC 

            248 188,60 

450 Z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostriedkov 
z predch.rokov 

  11 692,40 

Spolu            277 537,40 
 
 
3. Náklady  - popis a výška významných položiek /v €/ 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  28 785,15 

 502 – Spotreba energie 28 203,84 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 819,34 

 512 – Cestovné 530,08 

 513 – Náklady na reprezentáciu  91,21 

 518 – Ostatné služby  8 690,73 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  147 012,68 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 48 832,47 

 525 – Ostatné sociálne poistenie 1 203,73 

 527 – Zákonné sociálne náklady 10 099,87 

Dane a poplatky  532 – Daň znehnuteľnosti 134,38 

 538 – Ostatné dane a poplatky 1152,99 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť   

   

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 – Odpisy 14 447,42 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

553 – Rezervy 3 674,87 

časového rozlíšenia     

Finančné náklady  568 – Ostatné finančné náklady 150,29 

   

Mimoriadne náklady    

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  

  

Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov 1,79 

   

Spolu  293 830,84 
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4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v €/ 

Rozpočtový program Popis nákladov /číslo účtu a  
názov/  

Suma v € 

600 Bežné výdavky   

61   Mzdy. Platy, služobné príjmy a ost.  148 185,54 
       z toho: 611 Mzdy 116 720,71 
 612  Príplatky   16 539,83 
 614 Odmeny   14 925,00 
620 Poistné a príspevok do poisťovne    49 943,92 
 621 Poistné do VšZP     5 791,64 
 622  Poistné do SZP         57,58 
 623 Poistné do ostatných poisťovní    7 951,60 
 625 Poistné do SP               34 911,60 
 627  Príspevok do doplnkových DP     1231,50 
630 Tovary a služby                45 584,93 
 631 Cestovné náhrady      289,28 
 632 Energie, voda, komunikácie 26 207,50 
 633 Materiál 4 386,55 
 634 Dopravné  991,65 
 635 Rutinná a štandardná údržba     713 
 636 Nájomné za nájom  1 189,71 
 637 Služby            11 807,24 
640 Bežné transfery      94,21 
 642 Transfery  jednotlivcom...     94,21 
Spolu  243 808,60 

 
5. Osobitné náklady /v €/ 

 
Nemá obsahovú náplň. 

  
6. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v €/ 
Číslo 
účtu 

Tržby a výrobné náklady  
príspevkových organizácií 

Číslo 
riadku 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie 

a b c 1 2 

601 Tržby za vlastné výrobky 001 - - 

602 Tržby z predaja služieb 002 24 568,65 16 463,39 

604 Tržby za tovar 003 - - 

504 Predaný tovar  004 - - 

 Tržby celkom /001+002+003-004/ 005 24 568,65 16 463,39 

501 Spotreba materiálu 006 28 785,15 37 095,34 

502 Spotreba energie 007 28 203,84 21 168,67 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných 008 - - 
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dodávok 
511 Oprava a udržiavanie 009 819,34 947,54 

512 Cestovné 010 530,08 958,91 

513 Náklady na reprezentáciu  011 91,21 61,48 

518 Ostatné služby 012 8 690,73 9 141,27 

521 Mzdové náklady 013 147 012,68 143 881,60 

524 Zákonné sociálne poistenie 014 48 832,47 49 093,24 

525 Ostatné sociálne poistenie 015 1 203,73 1 411,15 

527 Zákonné sociálne náklady  016 10 099,87 9 863,78 

528 Ostané sociálne náklady  017 - - 

531 Daň z motorových vozidiel 018 - - 

532 Daň z nehnuteľností 019 134,38 134,38 

538 Ostatné dane a poplatky 020 1 152,99 1 111,31 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku   

021 14 447,42 15 151,80 

 Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/ 022 290 003,89 290 020,47 

 
Rozpočet vlastných príjmov a výnosov bol stanovený vo výške  15 300,00€. Tento bol 
prekročený 9 268,65€. Do príjmov bol zahrnutý zostatok finančných prostriedkov 
z minulých období, z ktorých bola financovaná spoluúčasť na grante MK SR. Okrem 
vlastných príjmov nám bol poskytnutý na prevádzku bežný transfer vo výške 
243 808,60€, ktorý bol  aj použitý. Bežný transfer  bol krátený vo výške 10% z pôvodného 
rozpočtu. Zo ŠR nám bol poskytnutý grant na nákup kníh vo výške 4 000,00€ a na nákup 
systému ochrany knižničného fondu vo výške 6 500,00€.  Za kultúrne poukazy sme získali 
sumu 380,00€. V roku 2010 nám boli  poskytnuté  účelové prostriedky na projekt Moja 
naj kniha od subjektu mimo VS vo výške 200,00€ a na projekt začínajúcich autorov 
„Píšem, píšeš, píšeme,...“ nám boli od subjektu mimo VS poskytnuté účelové prostriedky 
vo výške 100,00€. 

 
Čl. VI 

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy  
 

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Pohľadávka účet 351) v € 

 
Nemá obsahovú náplň. 
 

2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Záväzok účet 351) v € 

 
Nemá obsahovú náplň. 
 

3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
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Názov zostatku  
v členení podľa 

štruktúry súvahy 
/riadky súvahy 134 až 

139/ 
/záväzok/ 

Stav  
záväzku 

k 31.12.20
09 

Druh  
transfer

u 
/bežný, 
kapitálo

vý/ 

Príjem   
bežného/ 

kapitálové
ho 

transferu 
 

+ 

Zúčtovani
e  

do 
výnosov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

- 

Zúčtovani
e  

do 
výnosov 

budúcich 
období  

/účet 384/ 
- 

Stav 
záväzku 

k 31.12.2010 
z dôvodu 
prijatých 
transferov 

Účet 355 322 432,30 - - 7 266,48  315 165,82 

Účet 357  - bežný 10 880,00 10 880,00 - 0,00 

Účet 359 - - - - - - 

Spolu  322 432,30     315 165,82 

 
4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy 

/v €/  
 
Nemá obsahovú náplň. 

 
Čl. VII 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov  
 

Nemá obsahovú náplň. 
 
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

 
Nemá obsahovú náplň. 

 
3.  Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Dlhodobý drobný hmotný 
a nehmotný majetok 

- Dlhodobý drobný hmotný 50 996,09 750-1/1 

 - Dlhodobý drobný 

nehmotný 

2 479,90 750-1/2 

 - OTE 2 763,61 750-1/3 

Prenajatý majetok - Prehrávacie zariadenie pre 

nevidiacich 

1 085,72 750-2/1 

 - Poč. zariadenie 

internetizácia 

13 263,91 750-2/2 

Spolu  70 559,23  
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Čl. VIII 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 
I. Iné aktíva a iné pasíva  
1. Iné aktíva a iné pasíva /v €/ 

 
Nemá obsahovú náplň. 
 

2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v €/ 
 
Nemá obsahovú náplň. 

 
3. Ostatné finančné povinnosti /v €/ 

 
Nemá obsahovú náplň. 
 

Čl. IX 
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,  

dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 
1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 
      a iných orgánov účtovnej jednotky /v €/ 
 Súčasní 

členovia 
štatutárny

ch 
orgánov 

Súčasní 
členovia 

dozorných 
orgánov 

Súčasní 
členovia 

iných 
orgánov 

Bývalí 
členovia 

štatutárny
ch 

orgánov 

Bývalí 
členovia  
dozorný

ch 
orgánov 

Bývalí 
členovia 

iných 
orgánov 

Suma peňažných príjmov 13 529,32 - - - - - 

Iné plnenia 386,76 - - - - - 

Spolu 13 916,08 - - - - - 

 
Čl. X 

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch  
účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

  
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky 

a spriaznených osôb /v €/ 
 
Nemá obsahovú náplň. 
 

Čl. XI 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 
1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 28.10.2010  uznesením č. 866/2009 
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Bol zmenený:  
- prvá  zmena  schválená dňa 30.06.2010 uznesením č. 230/811/2/2010 
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2010 uznesením č. 378/811/3/2010 
- tretia zmena  schválená dňa 30.11.2010 uznesením č. 485/811/4/2010 

 
Príjmy bežného rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2010 

46 200 000 Nedaňové príjmy 15 300,00 15 300,00 17 656,40 

41 312 008 BT z rozpočtu VÚC 270 900,00 270 900,00 243 808,60 

111 312 008 BT z rozpočtu VÚC 0,00 4380,00 4380,00 

46 453 000 Zost. prost. z pr. rok. 0,00 11693,00 11692,40 

Spolu  286 200,00 302 273,00 277 537,40 

 
Výdavky bežného rozpočtu v € 

Program Zdro
j 

Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2010 

610 41 Mzdy, platy, služobné 
príjmy 

149 306,00 149 306,00 148 185,54 

620 41 Poistné a prísp.do poisťov. 54 256,00 54 256,00 49 943,92 
630 41 Tovary a služby 63 878,00 63 878,00 45 584,93 

631 41 Cestovné náhrady 300,00 300,00 289,28 
632 41 Energia, voda, 

komunikácie 
26 020,00 26 220,00 26 207,50 

633 41 Materiál 15 414,00 16 184,00 4 386,55 
634 41 Dopravné 2 070,00 1 170,00 991,65 
635 41 Rutinná a štandar. údržba 2 990,00 2 990,00 713,00 
636 41 Nájomné za prenájom 1 400,00 1 400,00 1 189,71 
637 41 Služby 15 684,00 15 614,00 45 584,93 

640 41 Transfery jednotlivcom 3 460,00 3 460,00 94,21 
630 46 Tovary a služby 15 300,00 22 318,00 22 168,60 

632 46 Voda, energia, 
komunikácie 

1 600,00 1 492,00 1 491,63 

633 46 Materiál 13 075,00 19 424,00 19 340,15 
634 46 Dopravné 0,00 700,00 680,36 
637 46 Služby 175,00 461,00 415,66 

610 111 Mzdy, platy, služobné 
príjmy 

0,00 281,00 281,00 

620 111 Poistné a prísp.do poisť. 0,00 99,00 99,00 
630 111 Tovary a služby 0,00 4 000,00 4 000,00 

633 111 Materiál 0,00 4 000,00 4 000,00 
Spolu   286 200,00 309 073,00 281 596,90 
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Príjmy kapitálového rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 31.12.2010 

111 322 006 KT z rozpočtu VÚC 0,00 6 500,00 6 500,00 

Spolu  0,00 6 500,00 6 500,00 

 
Výdavky kapitálového rozpočtu v € 

Program Zdro
j 

Názov výdavku Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po zmenách 

Skutočnosť 
 k 

31.12.2010 
710 46 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 4 975,00 4 739,70 

713 46 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 4 975,00 4 739,70 

710 111 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 6 500,00 6 500,00 

713 111 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 6 500,00 6 500,00 

Spolu    11 475,00 11 239,70 

 
 

Čl. XII 
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Nemá obsahovú náplň. 
 

V Prievidzi, dňa 21. januára 2011                    

 

 

 

 

                                 

----------------------------------------------   ------------------------------------------                                                                                                                          

Zodpovedná osoba za  vypracovanie       Štatutárny orgán 

Ing. Marian Dvorský      Mgr. Silvia Myšiaková 

          riaditeľka 


