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ÚVOD 
 V Koncepcii rozvoja HNK v Prievidzi sme si stanovili viaceré priority: prácu s knihou 
zamerať na rozvoj čitateľskej gramotnosti a zážitkového čítania, zapájať sa do 
celoslovenských aktivít knižníc, hľadať mimorozpočtové zdroje na zabezpečenie nákupu 
knižných fondov, zlepšenie technického vybavenia knižnice, materiálneho zabezpečenia 
podujatí a pod. Reálne sme tieto ciele naplnili tým, že sme sa zapojili do viacerých 
celoslovenských aktivít ako napr. Rozprávková krajina Vítěszlavy Klimtovej, Noc v knižnici 
s Andersenom, Deň ľudovej rozprávky, Čítajme si, Týždeň slovenských knižníc, Les ukrytý 
v knihe, súťaž návrhov scenárov na „vítačku“ knihy Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody, 
súťaž podujatí pre deti v Prešove a mnoho ďalších. Účasť v celoslovenských aktivitách bola 
pre nás prínosom po viacerých stránkach. Zviditeľnili sme našu knižnicu, získali sme nové 

skúsenosti. Zapojením sa do rôznych celoslovenských súťažných projektov sme mali 
možnosť bezprostredného porovnania úrovne našej práce s ostatnými verejnými knižnicami 
Slovenska. 
 Ďalšou oblasťou našich aktivít boli snahy o získanie mimorozpočtových zdrojov. 
Spracovali a zaslali sme päť projektov do Dotačného systému MK SR na rok 2011: 
- Náučná literatúra ako významná súčasť vzdelávania - žiadali sme 12 875,- €. Projekt bol 
podporený sumou 5 000,- €; 
- Nákup systému ochrany knižného fondu - žiadali sme 5 510,- €. Projekt bol podporený 
sumou 5 000,- €; Z dotácie sme vyčerpali 3 700,53 €. 
- Automatizácia špeciálnych služieb - žiadali sme 2 470,00 €. Projekt nebol podporený. 
- Čarovné čítanie v knižnici - žiadali sme 1 159,- €. Projekt bol podporený sumou 700,- €; 
- Kniha-kľúč k detskému svetu alebo objavme krásu a radosť z čítania - žiadali sme 
1 738,50 €. Projekt bol podporený sumou 1 000,- €.  
- Knižnici bolo preplatených 625 kultúrnych poukazov v sume 625,- €. 
Trenčianskej nadácii sme zaslali projekt  Medzinárodný rok lesov v knižnici, na ktorý sme 
žiadali 150,00 €. Bol podporený v plnej výške. Nadácii Baňa pre zdravie, vzdelanie, kultúru 
a šport regiónu sme zaslali projekt na podporu podujatia Knižné hody - bol podporený 
sumou 100,00 €. Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi podporil dve aktivity knižnice 
a to vydanie zborníka Píšem, píšeš píšeme...(100,- €) a vydanie personálnej bibliografie  pod 
názvom Domov hlboko v srdci básnika Ondreja Čiliaka -100,- €. V snahe získať sponzorov 
sme oslovili listom 21 rôznych subjektov. Takto sa nám podarilo získať tovar a služby:  
- na prijatie Doc. Miroslava Sanigu, ktorý sa počas dvoch besied a prijatia zástupkyňou 
primátorky mesta Prievidza stretol so 186 účastníkmi, prispeli Lesy SR š.p., OZ Prievidza 
sumou 50.- €,  
- FR ŽU, detašované pracovisko Prievidza nám ako partner podujatia odpustilo platbu za 
prenájom prednáškovej sály v sume 32.- €.  
- Mestská knižnica Bojnice nám v rámci dobrej spolupráce a možnosti predstaviť Petru 
Braunovú aj deťom v Bojniciach, odpustila poplatky za ubytovanie tejto osobnosti vo svojich 
priestoroch v sume 26.- €. 
 Ďalšie sponzorské príspevky sme získali vo forme tovaru, a to cukrovinky od Nestlé 
Slovensko, perníčky od Medex Slovakia a knihy od internetového kníhkupectva Literama.sk. 
Spolu sme z rôznych grantov získali 11 583,53 €. 
Okrem uvedených projektov sme v spolupráci so združením na podporu kultúry hornej Nitry 
K-2000 zaslali projekt  do grantového programu Dedičstvo regiónov Nadácie SPP a to na 
vydanie publikácie Víno a osobnosti - z vinice hornej Nitry.  Žiadali sme 2 000,- €. Projekt 
nebol podporený. Zo zisku 2% z dane ako kolektívny člen K-2000 knižnica získala 143,87 €, 
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ktoré sme použili na zaplatenie plakiet, etují, grafických listov pre ocenených a občerstvenia 
na podujatie Kultúra 2010, prispeli sme na technické vybavenie združenia sumou 30,- € a za 
zostatok sumy vo výške 30,78 € sme zakúpili knihy do fondu knižnice. 
 Čitateľom sme sprostredkovali stretnutia s viacerými významnými osobnosťami ako 
s už spomínanou českou spisovateľkou pre deti Petrou Braunovou, ktorá absolvovala štyri 
besedy v Prievidzi, dve v Bojniciach a jednu v Handlovej. Čitateľom sme predstavili Lenku 
Gahérovú, ktorá v roku 2011  krstila v našej knižnici dve knihy (Láskanie a Kým nejde 
o život), Ondreja Nagaja, regionálnych autorov Vandu Rozenbergovú a Ondreja Čiliaka, 
primátorku mesta JUDr. Katarínu Macháčkovú, Drahoslava Machalu, Gabrielu Futovú, 
Romana Brata, Miroslava Regitka, Dagmar Kinčekovú z vydavateľského domu Forza muzic, 
kúzelníka Drahoslava Tkáča,  prírodovedca Doc. Miroslava Sanigu, českú poetku Milušu 
Anežku Šajnohovú, fotografa Jeseníkov Ivo Netopila, Jozefa Banáša, spisovateľa, dramatika 
a režiséra Petra Palika, Laca Keratu, Gustáva Murína, Mareka Mittaša, Ľubicu Suballyovú, 
českého výtvarníka a ilustátora Adolfa Dudeka, objaviteľku „Pohádkové země“ Vítězslavu 
Klimtovú, textára a pesničkára Pavla Půtu, autora kaligramov Miroslava Koupila 
a amatérskeho herca, nositeľa Ceny Jozefa Krónera, Štefana Orsága z Divadla A Prievidza. 
Ako súčasť aktivít celoslovenského podujatia „Les ukrytý v knihe“ sme privítali nielen 
lesných pedagógov Petru Jankejovú, Vladimíra Majera a Michala Kešeľáka, ale aj poľovníčku 
Magdu Matiaškovú, lukostrelca Štefana Myšiaka, fytoinšpektorku a včelárku Magdu 
Lukáňovú, canisterapeutku Luciu Petrželovú. Na Knižných hodoch vystúpili herci Divadla na 
doske Richard Hlavatý, Lívia Fantúrová a Zuzka Špacírová s predstavením Zlaté kura 
a počas samostatného podujatia Violka Fialka a Móric Modrý Barbora Juríčková a Ján 
Homolka - herci Bábkového divadla zo Žiliny. Rok 2011 bol rekordným v počte spisovateľov , 
ktorí knižnicu navštívili (bolo ich 21), celkove sme privítali 36 osobností. Odrazilo sa to aj na 
počte podujatí, ktorých bolo 337, čo je o 76 viac ako v roku 2010. Podujatí sa zúčastnilo až 
8 296 účastníkov. O našich aktivitách a činnosti bolo publikovaných  26 článkov v printových 
médiách, viacero relácií odvysielala regionálna televízia, rádiá Regina a Lumen. Informácie 

o činnosti knižnice boli okrem webstránky knižnice 
a infolib.sk zverejňované aj na webe mesta Prievidza  a na 
webstránke zriaďovateľa a Ministerstva kultúry SR. Vydali 
sme 28 bibliografických letákov, ktorých výpočet je 
v popise edičnej činnosti knižnice. 
 Hornonitrianska knižnica v  Prievidzi v  2011 
dosiahla úspechy aj v rámci celoslovenských aktivít - 
zvíťazili sme aj v druhom ročníku celoslovenskej súťaže 
návrhu scenára „vítačky“ knihy autorskej dvojice Brat-
Futová, získali sme prvé miesto v súťaži Top WebLib 
sympatia za rok 2010 spomedzi 32 knižníc Slovenska 
a druhé miesto Top WebLib 2010 v hodnotení webov 
odbornou porotou.  

 V koncepcii rozvoja sme si stanovili zintenzívnenie 
propagácie knižnice, jej zviditeľňovanie sa vo svojom používateľskom zázemí, čo sa nám 
čiastočne podarilo. Napr. v roku 2010 sme na našom webe uverejnili fotografie z podujatí 
v 19-tich albumoch (174 fotografií). V roku 2011 to bolo 50 albumov (460 fotografií). Bolo to 
aj zásluhou zmeny v personálnom zabezpečení tejto činnosti. Od mája bola prezentáciou 
informácií na webe poverená metodička knižnice Ing. Adriana Langerová, ktorá stránku 
zaktualizovala, informácie o podujatiach boli zverejňované v dostatočnom predstihu, 
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fotografie ihneď po ukončení podujatí. Zatiaľ sa nám nepodarilo posilniť interaktívny 
charakter stránky zverejňovaním ankiet, súťaží, názorov a komentárov, prezentácií videí 
z podujatí  a pod.   
 

I. Plnenie  hlavných  úloh 
  

11))  Riadenie knižnice a rozvoj ľudských zdrojov 
a) Riadenie knižnice 

 Plánovanie, riadenie, koordinácia a plnenie základných úloh bolo zabezpečované 
prostredníctvom porád, školení a seminárov. Počas hodnoteného obdobia sa uskutočnilo 6 
porád vedenia a viacero operatívnych porád, program ktorých vychádzal nielen z Koncepcie 
rozvoja knižnice na rok 2011, ale predovšetkým z potreby riešiť aktuálne problémy chodu 
knižnice, prípravu plánovaných podujatí, autorských stretnutí, propagácie knižnice, 
zabezpečenia sponzorských a mimorozpočtových zdrojov a pod. Boli vydané 3 príkazy 
riaditeľky. V súlade s príkazom predsedu TSK č. 11/2010 boli v januári vypracované nové 
smernice, a to Smernica na vedenie účtovníctva, Smernica o obehu účtovných dokladov  
a Smernica o cestovných náhradách v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Do platnosti 
vstúpili dňa 1. februára 2011. 
 Počas roka boli v HNK vykonané dve kontroly nadriadených a oprávnených 
kontrolných subjektov a to: 
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri 
následnej finančnej kontrole v roku 2010. Všetky prijaté opatrenia boli splnené a nedostatky 
odstránené. 
- Kontrola Inšpektorátu práce pobočka Trenčín, ktorá bola zameraná na kontrolu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nelegálne zamestnávanie. Zistené nedostatky 
(neaktuálny prevádzkový poriadok kotolne, odstránenie posypovej soli z kotolne, správne 
vedenie technickej dokumentácie kotolne, meranie faktorov pracovného prostredia) boli 
v stanovených termínoch odstránené. Doporučenú revíziu elektroinštalácie kotolne 
a odstránenie závad zistených pri revízii vykonáme začiatkom roku 2012. V oblasti 
nelegálneho zamestnávania neboli zistené žiadne nedostatky. 

b) Vzdelávanie zamestnancov 
Zamestnanci našej knižnice mali možnosť zúčastniť sa viacerých vzdelávacích podujatí ako: 

 návšteva MsK Piešťany - výmena skúseností pri príprave podujatí pre deti - 2 zam. , 

 informačný seminár na tému marketingu knižníc pod názvom Nájdime knižnice - 
dvaja zamestnanci, 

 valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc - dvaja zamestnanci, 

 stretnutie spisovateľov Trenčianskeho kraja - jeden zamestnanec, 

 pracovné stretnutie bibliografov kraja - štyria  zamestnanci, 

 porada riaditeľov OvZP TSK - jeden zamestnanec, 

 rozborov činnosti za rok 2010 sa na TSK Trenčín zúčastnili štyria zamestnanci, 

 Dni regionálnej bibliografie - dvaja zamestnanci, 

 INFOS 2011 - dvaja zamestnanci, 

 služba Spýtajte sa knižnice - jeden zamestnanec,  

 Ako používať digitálnu knižnicu pre slabozrakých a nevidiacich - 1 zamestnanec, 

 konzultácia k službe MVS vo VKMR - 1 zamestnanec, 
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 porada k zabezpečeniu právnych podkladov pri evidencii čitateľov pre súdne 
vymáhanie nevrátených výpožičiek - 1 zamestnanec, 

 Súťažná prehliadka podujatí pre deti v Prešove - traja zamestnanci (dvaja ako 
súťažiaci, riaditeľka ako členka poroty), 

 Bibliografická konferencia - jeden zamestnanec 

 Porada riaditeľov a metodikov - dvaja zamestnanci 

 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: 

 dostatku univerzálneho fondu dokumentov pre rôznorodé spektrum používateľov 
s ohľadom na rovnosť prístupu k informáciám a informačným prameňom pre všetky 
skupiny obyvateľov. Okrem príspevku od zriaďovateľa, ktorý bol vo výške 8 462,85 €,  
sme nákup knižničného fondu zabezpečili z vlastných zdrojov vo výške 7 703,87 €, 
z Dotačného systému MK SR vo výške 5 000.- €, z Nadácie Porfix  vo výške 50,- a 30,78 € 
z K-2000. Celkove sme nakúpili knižničné fondy za 21 247,50 €. Z toho nákup kníh bol 
za 17 808,42 €, nákup periodík za 3 439,08 €, 

 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, 

 možnosti prezentácie knižnice prostredníctvom vlastnej webstránky ako aj možnosti 
sprístupňovať fondy prostredníctvom on-line katalógov, 

 prípravy výchovno-vzdelávacích a zábavných podujatí, ktorých sme v roku 2011 
pripravili 337, čo predstavuje 1,76 podujatia na jeden deň školského vyučovania. Podujatí 
sa zúčastnilo 8 296 účastníkov. Z ich celkového počtu bolo 69 podujatí informačnej 
výchovy. Podrobnejší prehľad KVČ je v časti 7 Kultúrno-vzdelávacie podujatia, 

 zisku mimorozpočtových a sponzorských zdrojov. Konkrétne aktivity a zisk financií 
je rozpísaný v úvode.  

Koncom roka 2011 bolo možné podať projekty aj do Dotačného systému Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky na rok 2012 čo sme využili a v termíne do 30. 12. 2011 sme 
predložili nasledovné projekty: 
- Knihy pre všetkých projekt na nákup kníh s požadovanou dotáciou 13 500,- € 
- Knihy bez bariér - projekt na finančné zabezpečenie podujatí zameraných na propagáciu 
kníh, čítania a predstavenie „inakosti“ hrdinov vybraných kníh. Požadovaná dotácia 684,- €. 
- Cesty za knihou - projekt zameraný na zlepšenie čitateľských a interpretačných zručností 
účastníkov ako aj na pripomenutie Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej 
solidarity. Požadovaná dotácia 1 064,- €. 
- Zvýšenie efektívnosti informačných služieb - projekt zameraný na modernizáciu 
počítačového vybavenia knižnice. Požadovaná dotácia 2 850,- €. 
- Elektromagnetické pásky ochrany fondu - projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť pre 
knižnicu dostatok ochranných nálepiek a možnosť výmeny rádiofrekvenčných za EM už 
počas roka 2012. Požadovaná dotácia 8 550,- €. 
- Kniha v rukách Hornonitranov - projekt na finančné zabezpečenie vydania monografie 
k 90. výročiu vzniku HNK. Požadovaná dotácia 9 025,- €. 
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 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. 

Riaditeľka knižnice pracovala ako členka poroty v rámci súťažnej prehliadky podujatí pre 
deti v Prešove  a v porote študentskej vedeckej konferencie Gymnázia V.B.N Projekt 2011. 
 

33))  Celoregionálne úlohy Hornonitrianskej knižnice 
a) V oblasti bibliografie 

 Základné zameranie bibliografickej činnosti vo vzťahu k regiónu horného Ponitria 
(okresy Prievidza a Partizánske) zostalo nezmenené - priebežne registrovať regionaliká zo 
všetkých dostupných dokumentov, postupne retro spracovávať fond výstrižkov a článkov zo 
všetkých periodík vo fonde úseku regionálnej literatúry a bibliografie do elektronickej 
databázy, naďalej budovať databázu regionálnych osobností a vydávať regionálnu ročenku 
spracovanej článkovej produkcie v elektronickej podobe. 

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 a registrácii projektov do Dotačného 
systému Ministerstva kultúry SR na rok 2011 a pod. Metodika sa viac zamerala na 
hodnotenie dosahovaných výsledkov a ich porovnanie s Metodickým pokynom MK SR č. 
MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice.  V HNK 
plníme iba niektoré ukazovatele ako počet študijných miest, počet počítačov s pripojením 
na internet, obratovosť fondu, hodnotu jednej KJ získanej kúpou a rozsah výpožičných 
hodín. Štandardy však nezohľadňujú situáciu, ktorá je v Prievidzi, kde na území jedného 
mesta pôsobia súbežne dve verejné knižnice, čo výrazne ovplyvňuje ukazovatele ako napr. 
percento čitateľov z počtu obyvateľov a výpožičky na obyvateľa. 
 

44))  Zamestnanci knižnice 

a) Fyzické osoby      22 
b) Prepočítaný počet zamestnancov   19,7 

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  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 
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11. Ing. Viera Masaryková VŠ  odborný referent E-P 

12. Magdaléna Matiašková ÚSO knihovníčka KIS 

13. Marta Páleschová ÚSO knihovníčka KIS 

14. Miroslav Purgat 
Pavol Baniar 

ÚSO 
ÚSO 

inform. kurič (0,8úv. od 1.5.-1.10.) 
0,8 úväzku od 12.9.2011 

MaSF 
MaSF 

15. Milan Richter  vodič, údržbár  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, vedúci oddelenia E-P 
Ing. Adriana Langerová - metodička a vedúca oddelenia MaSF 
 

II. Hlavné  ukazovatele  činnosti 
 

Ukazovateľ stav k 31.12.2011 plán na rok 2011 percento plnenia 

Knižničný fond   98 722   99 000     99,72 

Výpožičky 191 210 175 000   109,26 

Návštevníci   59 749   50 000   119,5 

Čitatelia     6 069     6 100     99,49 

Podujatia        337        235   143,4 

Účastníci podujatí     8 296     5 100   162,67 

Počet obyvateľov mesta Prievidza - 49 994. Rozsah výpožičných hodín 54 hod./týždeň. 
 

1) Knižničné fondy 
 

Stav fondu k 30.06.2011 

Knižničný fond k 31.12.2010 k 31.12.2011 porovnanie ± 

KJ spolu 98 096 98 722 + 626 

z toho knihy 97 958 98 555 + 597 

z toho špec. dokum.      138      167 +   29 
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a) Doplňovanie KF 
    rok 2010  rok 2011  porovnanie ± 

Prírastky spolu:  2 643 KJ     2 575 KJ  -   68 KJ 
Z toho: 
- kúpa    2 136 KJ     2 028 KJ   - 108 KJ 
- dary       437 KJ        531 KJ  +  94 KJ 
- prevody, náhrady       70 KJ          16 KJ      -   54 KJ 
 
 Za rok 2011 sme do fondu zaevidovali 2 575 KJ, čo je o 68 KJ menej ako za rok 2010. 
Z tohto počtu bolo 2 546 kníh a 29 špeciálnych dokumentov. Poklesol aj podiel fondu 
získaného kúpou a to z 80,82 % na  78,76 %. Hodnota kníh, ktoré knižnica v  roku 2011 
získala do fondu kúpou bola  20 435,88 €, za knihy sme zaplatili 17 808,42 €, knižnica pri 
nákupe získala 12,86%-tný rabat. Súčasťou nákupu informačných zdrojov bol aj nákup 
periodík, ktorých knižnica v roku 2011 odoberala 116 titulov (124 exemplárov) v hodnote 
3 439,08 €. Celkove sme informačné zdroje  nakúpili za  21 247,50  čo je o 1 437,41 € 
menej ako v roku 2010. 
 

pobočka 
prírastky 
spolu 2011 

± 2010 
z prírastku kúpou z prírastku 2011 

rok 2011 rok 2010 knihy AV dok. 

DO   1 151  -125        820      939 1 139 12 

MO      581   +114        495     406    574 7 

SO      790  -  59        702      783    785 5 

R1 - R3        53 +   2          11          8      48 5 

spolu  2 575    -  68   2 028 2 136 2 546          29 

  

pobočka 
prírastky kúpou  
/ hodnota v 
Eurách 

priemerná faktur. 
cena knihy 
/hodnota knihy 

podiel na  
prírast. v % 

podiel na  
výpož. v % 

DO    820  / 7 265,23   8,86 € /10,21 €   40,43   49,26 

MO    495  / 3 190,65   6,28 € /  7,91 €   24,41    18,18 

SO    702  / 7 244,46 10,32 € /11,44 €   34,62    32,29 

R1        5  /      38,99   7,80 €  / 8,70 €     0,25      0,27 

R3,KA,MET.        6  /      69,09 11,52 € /13,24 €     0,29     0,00 

spolu 2 028/ 17 808,42   8,78 € /10,80 € 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 2006-2011 

Rok 
prírastky 
spolu 

z toho 
kúpa 

suma na  
nákup 

z toho grant. 
a mimorozp. 
prostriedky 

Eur (Sk)/ 
čitateľa 

Eur (Sk)/ 
obyvateľa 

2006 3 567 KJ 3 014 26 668,66 €   2 323,57 € 4,07 € 0,52 € 

2007 4 244 KJ 2 988 29 241,52 €           0,00 € 4,36 € 0,57 € 

2008 3 525 KJ 3 027 29 201,89 €   2 987,45 € 6,46 € 0,58 € 

2009 3 386 KJ 2 826 28 878,63 €   4 631,98 € 5,41 € 0,57 € 

2010 2 645 KJ 2 136 22 684,91 €   4 214,09 € 3,87 € 0,45 € 

2011 2 575 KJ 2 028 21 247,50 €   5 084,78 € 3,50 € 0,43 € 

 

Prírastky podľa tematických skupín a ich porovnanie s výpožičkami kníh z jednotlivých 
tematických skupín v percentách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  financií na nákup knižničných dokumentov bolo vynaložené 83,81 % na knihy a 16,19 % 
na periodiká. Výpožičky periodík tvorili 15,04 % , kníh 84,77 % a špeciálnych dokumentov 
0,19 % z celkového počtu výpožičiek. 
 

b) Spracovanie KF 
 Knižničné jednotky zakúpené v roku 2011 boli spracované v module katalogizácia 
knižničného systému Clavius.  Katalogizátorky v prvom polroku 2011 identifikovali 2 100 
kníh, ktoré boli v KIS Libris označené ako „vyraď“ a neboli do systému Clavius správne 
prekonvertované. V on-line katalógu sa javili ako dostupné, čo bola pre záujemcov o ich 
vypožičanie zavádzajúca informácia. Po konzultácii s firmou Lanius boli tieto dokumenty 
označené ako „presunuté“ a pre používateľov sa tým v on-line katalógu už javia ako 
vyradené. Ďalšou dlhodobou úlohou tohto odborného úseku je redakcia všetkých klasických 
evidencií prírastkov a úbytkov a ich porovnanie s elektronickými evidenciami. V roku 2011 
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sme začali s kontrolou správnosti vyznačenia úbytkových čísiel v prírastkových zoznamoch. 
Túto prácu náročnú na pozornosť, presnosť a čas je potrebné vykonať z dôvodu správneho 
vykazovania rozsahu knižného fondu. Úsek spracovania fondov okrem základných evidencií 
prírastkov a úbytkov fondu poskytoval odbornú metodickú pomoc z oblasti akvizície 
a katalogizácie v systéme Clavius školským knižniciam.  
 

c) Ochrana KF 
 V oblasti ochrany fondu za najpodstatnejšie pokladáme jeho dôslednú základnú 
evidenciu, presnú a preukázateľnú evidenciu výpožičiek a dodržiavanie stanovených 
výpožičných lehôt. Mimoriadne práce úseku odbornej správy fondov, ktoré sme opísali 
v predchádzajúcom odseku vyhodnotenia, sú dôsledkom nesprávneho rozhodnutia 
o ukončení budovania klasických lístkových revíznych katalógov v deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia. Na nevyhnutnosť budovať takéto revízne katalógy až do ukončenia 
retrokonverzie fondu a následné súbežné vykonanie elektronickej aj klasickej revízie 
fondov, upozorňujeme všetky knižnice, ktoré s retrokonverziou začínajú.  
 V roku 2011 bolo z fondu vyradených 1 949 kníh v celkovej sume  2 875,95 €. Z tohto 
počtu zastarané a poškodené knihy tvorili viac ako 83 %.  Priemerná cena vyradenej knihy 
bola 1,48 €, priemerná cena vyradenej náučnej knihy dosiahla 1,52 €. Ak to porovnáme 
s priemernou cenou kúpy náučnej knihy pre dospelých v roku 2011, ktorá dosiahla 9,82 € pri 
10,3 % rabate, cena nákupu jednej knihy  náučnej pre mládež bola 6,74 € pri takmer 21 % 
rabate vidíme, že z fondu boli vyraďované naozaj zastarané a neaktuálne dokumenty. 
 

2) Knižnično-informačné služby 
a) Výpožičky 

 Počet výpožičiek, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti Hornonitrianskej 
knižnice, v roku 2011 vzrástol  a celkovo bolo vypožičaných 191 210 dokumentov, čo je 
o 2 365 výpožičiek viac ako v roku 2010. Z tohto počtu bolo 162 091 kníh (84,77%), 28 753 
periodík (15,04%) a 366 výpožičiek špeciálnych dokumentov (0,19%). 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 156 453 (81,82%), prezenčné 34 757 (18,18 %) 
z celkového počtu.  
 Pre dospelých čitateľov sme zaevidovali 156 460 výpožičiek, čo je 81,83 % 
z celkového počtu výpožičiek. V tomto počte je zahrnutých: 

  77 522  výpožičiek náučnej literatúry  (40,55%) 
  50 157  výpožičiek beletrie      (26,23%) 
  28 429  výpožičiek periodík    (14,87 %) 
       352  výpožičiek špec. dokumentov (  0,18 %) 
156 460     (81,83 %) 

 Čitatelia do 15 rokov si spolu vypožičali 34 802 dokumentov, čo je 18,17 % 
z celkového počtu výpožičiek za rok 2011. V tomto počte je zahrnutých: 

   5 932 výpožičiek náučnej literatúry (  3,10 %) 
28 480  výpožičiek krásnej literatúry  (14,89%) 
     324  výpožičiek periodík   (  0,17 %) 
       14 výpožičiek špeciálnych dok.  (  0,01 %) 
34 750      (18,17 %) 
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Temat. skupina r. 2010 dosp. spolu rok 2011 dospelí spolu ± porovnan. 

Náučná 75 840 
 

153 206 
(81,13%) 

 

77 522 
156 460 
(81,83%) 

+ 3 254 

+ 1 682 

Beletria 48 295 50 157  + 1 862 

Period. 27 821 28 429 +    608 

Špec. dok.   1 250      352 -     898 

                            deti spolu                               deti spolu  

M/n   6 146 

35 639 
(18,87%) 

  5 932 
34 750 
(18,17%) 

- 889 

-     214 

M 29 080 28 480 -     600 

Period.      355      324 -       31 

Špec. dok.        58        14 -       44 

 

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že výpožičky vzrástli iba pri literatúre pre dospelých 
čitateľov. Na náraste výpožičiek sa podieľalo predovšetkým oddelenie pre dospelých na 
Záhradníckej ulici, v ktorom vzrástol počet výpožičiek o  2 317, oddelenie odbornej 
literatúry, v ktorom vzrástol počet výpožičiek o 937. V oddelení pre deti a mládež do 15 
rokov sme zaznamenali pokles výpožičiek o 889. 

 

Výpožičky podľa tematických skupín 

 

Typ dokumentu  2010 2011 Rozdiel 

Krásna literatúra pre dospelých    48 295     50 157 + 1 862 

Náučná pre dospelých     75 840     77 522 + 1 682 

Krásna literatúra pre deti     29 080     28 480 -     600 

Náučná pre deti       6 146       5 932 -     214 

Periodiká     28 176     28 753 +    577 

Špeciálne dokumenty       1 308          366 -     942 

Spolu 188 845 191 210 + 2 365 

 

Z celkového počtu výpožičiek bolo 28 753 periodík (15,04 %), čo je mierny nárast 
oproti predchádzajúcemu roku (o 0,12 %). Podiel výpožičiek periodík nie je vysoký, pretože 
sú to prevažne absenčné výpožičky. Na rozsiahlejšie možnosti prezenčných výpožičiek 
periodík nám chýbajú priestory študovne.  

Z nasledujúcej tabuľky, v ktorej porovnávame dosiahnuté ukazovatele so 
štandardami vyplýva, že štandardy v zmysle Metodického pokynu Ministerstva kultúry SR 
č. MK-1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice plníme 
iba v piatich ukazovateľoch. Podobná bola situácia v knižnici aj za rok 2009 a 2010. V piatich 
ukazovateľoch sa percento plnenia štandardov oproti predchádzajúcemu roku mierne 
zvýšilo, v troch došlo k miernemu poklesu. Najhoršie zo všetkých ukazovateľov plníme 
stanovený štandard v nákupe literatúry, a to iba na necelých 30 %. Od toho sa odvíja aj 
ukazovateľ obnovy fondu, ktorý plníme iba na 58 %. 
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ukazovateľ štandard skutoč. 
%  
plnenia  
2010 

% 
plnenia  
2011 

Porovn. 

±  v % 

Počet KJ na obyv. kúpou     0,14     0,041   30,71  28,97 -  1,74  

Počet titulov periodík 150-200 116   75,33   77,33 + 2,00 

Hodnota 1 KJ v Eur  10,- €     10,08 € 106,2 100,80 -  5,40 

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 13 856   90,57 92,37 +  1,80 

Výpožičky na obyvateľa 6-8          3,82   62,83 63,67 +  0,84 

% čitateľov z počtu obyv. 14-20        12,14   83,38 86,71 +  3,33 

Obrat  knižného fondu 1,5-2          1,65 109,33 110,00 +  0,67 

% obnovy fondu kúpou 3,5-4,5          2,03   62,29 58,00 -  4,29 

 
Ukazovateľ percenta čitateľov z počtu obyvateľov HNK nemôžeme dosiahnuť aj 

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 2011 
zaevidovali 14,95 % čitateľov z počtu obyvateľov, čo dosahuje nižšiu úroveň štandardu. 
 HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
sprístupňovala zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených občanov, ktoré dostávame vo 
výmenných súboroch ako dočasné výpožičky. Zaevidovali sme 11 slabozrakých 
a nevidiacich čitateľov a vypožičali sme im 187 súborov zvukových kníh o rozsahu 1 420 
kaziet. Od roku 2009 začala naša knižnica sprístupňovať zvukové knihy nielen na tradičných 
audiokazetách, ale aj na CD-Romoch vo formáte MP3 - 19 výpožičiek.   

Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim čitateľom 
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby - MVS. Knižnica vybavila pre 
používateľov HNK 196 požiadaviek na MVS z iných knižníc, z toho 20 cestou MMVS zo 
zahraničia. Prostredníctvom MVS vypožičala 34 knižničných dokumentov pre používateľov 
do iných knižníc, v 4 prípadoch sme zasielali fotokópie článkov (naskenovaním 
a odoslaním).  V roku 2011 sme vypožičali 512 regionálnych dokumentov (+ 307),  vybavili 
sme 1 399 rezervácií (+ 184). 

 

Ukazovateľ 2010 2011 Rozdiel   ± 

Počet BIS    3 578   2 952 - 626 

Počet FI 13 085 12 153 - 932 

MP3         37        19 -   18 

MVS – elektronické     274     230 -  44 

Zvukové knihy / kazety 159 / 1 416 187/1 420 + 28 /+  4 

Počet rešerší / záznamy 82 / 1 389 104/1 797 +22 /+408 

 Na jedného obyvateľa mesta pripadlo  3,82 výpožičky   a na jedného registrovaného 
požívateľa   31,51 výpožičiek. 
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 Služby bezplatného internetu v oddelení odbornej literatúry využilo  za sledované 
obdobie 1 909   používateľov, služby internetu na Záhradníckej ul. využilo 2 159 
evidovaných čitateľov, z toho 137 detí. Počet vstupov do 0n-line katalógu knižnice bol 
25 363 (+5 788), počet vstupov do konta bol 953 (+ 414). Knižnica umožnila na uhradenie 
ročného poplatku žiakom, študentom a pedagógom ZŠ a SŠ, v zmysle projektu MK SR, 
využívanie kultúrnych poukazov, ktorých sme získali 625 v hodnote 625,- €.  
 

ROK  

 
2011

  

Počet 
otázok 

 (hľadanie)   

Počet vstupov do katalógu  Počet vstupov do konta  

z priestoru 
 knižnice   

z priestoru 
mimo knižnice  

z priestoru 
 knižnice   

z priestoru 
mimo knižnice  

 Január   17199   723   1377   2   60   

 Február   29059   607   1788   0   86   

 Marec   48306   691   2114   2   123   

 Apríl   60122   548   1646   3   100   

 Máj   25822   435   1266   2   58   

 Jún   15408   302   1058   1   42   

 Júl   27597   219   973   1   53   

 August   24696   188   961   5   44   

 September   22203   393   1484   5   78   

 Október   63521   762   2346   3   83   

 November   38422   757   2449   3   114   

 December   26638   513   1763   2   83   

 SPOLU   398993  6138  19225  29  924  

   25363  953  

 

 Počet otázok (hľadanie) stúpol oproti roku 2010 o 178 909, počet vstupov do 
katalógu z priestoru knižnice o 168, z priestoru mimo knižnice o 5 620 a počet vstupov do 
konta z priestoru mimo knižnice o 416. Mierne poklesol iba ukazovateľ počtu vstupov do 
konta z priestoru knižnice a to o 2 vstupy. 
 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 - služba, pri ktorej využívame služby Skype, resp. ICQ je zatiaľ 
využívaná menej a môžeme povedať, že je vo fáze „objavovania čitateľmi“- 19 používateľov. 
Podobne je to aj s databázou SpringerLink, keď si čitatelia zvykajú na možnosť vyhľadávať 
v tejto databáze - 12 používateľov. Obe služby využívajú čitatelia v náučnom oddelení na 
Košovskej ceste. 
 

b) Čitatelia a návštevníci  
 

V roku 2011 sme zaregistrovali 6 069 používateľov, čo je o + 201 čitateľov viac ako 
v roku 2010. Z celkového počtu čitateľov bolo 1 484 detí do 15 rokov (+ 142) a 4 585 
dospelých čitateľov (-59), (2 676 v DO, 1 909 v SO). Percento čitateľov z počtu obyvateľov 
v roku 2011 predstavuje 12,14, čo je nárast o 0,41 %. Percento čitateľov počíta aj 
Hornonitrianska aj Mestská knižnica Mikuláša Mišíka z celkového počtu obyvateľov 
Prievidze. Sme jediné dve knižnice na Slovensku, ktoré v sieti verejných knižníc pôsobia na 

https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24132
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24133
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24134
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24135
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24136
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24137
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24138
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24139
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24140
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24141
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24142
https://rknis.tsk.sk/k/hnkpd/l.dll?stat~M=24143
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území jedného mesta bez toho, aby toto mesto malo vyčlenené mestské časti a teda ani 
nemôžeme vypočítavať percento čitateľov iba z počtu obyvateľov 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 2,81 % čitateľov z počtu obyvateľov (v roku 2010 to bolo takmer 4,5 %). 
 V počte dospelých čitateľov je zahrnutých 489 čitateľov vekovej kategórie 16-19 
ročných a 11 čitateľov slabozrakých a nevidiacich.  
 V roku 2011 navštívilo Hornonitriansku knižnicu 59 749 návštevníkov, ( z tohto počtu 
bolo 47 385 používateľov knižnice, 4 068 návštevníkov internetu a 8 296 návštevníkov 
podujatí). Služby knižnice denne využilo 221 obyvateľov (176 návštevníkov knižnice, 15 
návštevníkov internetu a 30 účastníkov podujatia). 
 

3) Bibliografická činnosť, dokumentačná a informačná činnosť 
 

a) Informačná činnosť 
 V oddelení odbornej literatúry si väčšinou čitatelia vyberajú literatúru na základe 
tematických požiadaviek pripravených knihovníčkami. Zvykli si na možnosť dostať sa 
k ucelenejším informáciám. Aby sme mohli túto službu poskytovať v takom rozsahu 
a kvalite, predpokladá to systematickú a podrobnú prácu knihovníčok s literatúrou. Či už ide 
o pravidelné excerpovanie periodík, ale aj o kvalitné spracovanie novej literatúry. O tom, že 
toto úsilie nie je zbytočné, svedčí aj neutíchajúci záujem o službu BIS. Požiadavky  od 
čitateľov sa aj opakujú, stále sú preferované témy z oblasti nezamestnanosti, riadenia 
ľudských zdrojov, sociálno-patologických javovo a iné.  
Čitatelia si postupne zvykajú aj na možnosť vyhľadávať v databáze SpringerLink. Zvýšil sa 
záujem aj o témy z oblasti regiónu, či už ide o regionálny rozvoj všeobecne, alebo aj 
požiadavky na ľudové zvyky a tradície v našom regióne.  
Využívanie nových komunikačných technológií umožňuje používateľom knižnice 
komunikovať s nami rýchlejšie a efektívnejšie. Za kvalitou poskytovaných služieb sú teda, 
okrem odbornej práce knihovníčok, aj stále sa rozširujúce možnosti využívania technológií. 
Hornonitrianska knižnica vypracovala v roku 2011 104 rešerší s 1 797 záznamami, poskytla 
12 153 faktografických informácií a 2 952 BIS.  

 

b) Bibliografická činnosť 
   Uplynulý rok ukázal, že záujem o región nie je chvíľkový, že sa jedná o nastupujúci 
trend, keď sa verejnosť z rôznych dôvodov zaujíma o miesta, kde žije.  
Za minulý rok sme poskytli 266 rozsiahlych tematických požiadaviek, z toho 41 bolo 
platených. Prevažnú časť tematických požiadaviek sme schopní spracovať na počkanie, čo 
nijako neznižovalo ich kvalitu.  Ak bola téma rozsiahla a vyžadovala podrobné preskúmanie 
a dohľadanie prameňov, zvyčajne sme čitateľovi odporučili, aby zadal svoju požiadavku 
písomne a relevantné materiály sme mu pripravili v priebehu niekoľkých dní. 
Časť z vyhľadávaných prameňov bola kombinovaná - informačnú požiadavku čitateľa sme 
zabezpečili vyhľadaním všeobecných aj regionálnych dokumentov. O rešerše z  regionálnej 
literatúry nebol veľký záujem, pretože väčšina čitateľov už pri prvej návšteve hľadala 
faktografické informácie a tie sme mu poskytli hneď. Za minulý rok sme vypracovali len 14 
platených rešerší. 
 Úsek regionálnej literatúry evidoval 29 regionálnych periodík, ktoré boli k dispozícii 
čitateľom. Tieto mestské, obecné a firemné tlačoviny boli priebežne spracovávané 
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v systéme Clavius.  Databáza našich záznamov sa rozšírila o 502 príspevkov a album 
výstrižkov o 39. Periodiká uchovávame zviazané aj nezviazané, všetky sú však prehľadne 
a primerane usporiadané. 
 Bibliografi knižnice za piliere svojej práce pokladajú: 1.databázy a ich budovanie,  
2.osobný prístup a komunikáciu,  3.orientáciu v histórii i súčasnosti, prehľad, profesionalitu 
na úrovni vedomostí. Tento ich postoj sa odrazil aj na spokojnosti návštevníkov. 
 Uplynulý rok jednoznačne prevládal záujem o tieto témy: baníctvo, ľudové remeslá 
na hornej Nitre, ľudové zvyky a tradície. Predovšetkým posledné dve témy sa z pohľadu 
histórie nemenia a môžeme pri nich využívať všetky pramene, ktoré spracovali bibliografi 
pred nami.  
 Ondrej Čiliak priebežne pracoval na Bibliografickom slovníku osobností hornej 
Nitry a na Slovníku literátov Trenčianskeho kraja. Vanda Rozenbergová začala spätne 
spracovávať regionaliká z päťdesiatych rokov s preferenciou tém: baníctvo,  zosuvy pôdy 
v regióne, výstavba hornej Nitry. Jednalo sa o periodiká Hlas baníka, Výstavba baní, 
Novácky kahanec. Materiály, ktoré dosiaľ vyhľadala, budú napríklad použité na marcovej 
výstave v  kine Baník (výstava mapuje 60 rokov existencie starého sídliska). 
 Opäť sa ukazalo, že kľúčovým v bibliografickej práci je budovanie kvalitných zdrojov 
a knihovníkov osobný záujem o poznávanie histórie a súčasnosti regiónu horná Nitra. Okres 
Prievidza zahŕňa 4 mestá a 48 obcí, sme schopní referovať o každej z nich. Usilujeme sa 
vyhovieť každej požiadavke, konzultujeme s čitateľmi osobne aj elektronicky. Ponúkame aj 
sekundárne zdroje, ako sú kontakty iných inštitúcií, mená, čísla a mailové adresy. 
 Práca regionálneho bibliografa sa pochopiteľne dá hodnotiť na základe čísel 
a merateľných údajov. No každodenný kontakt s čitateľmi, s hľadačmi historických faktov 
a súčasných kontextov  sa merať nedá.  Často je spolupráca s nimi dlhodobá a je našou 
ambíciou vyčerpávajúco spracovať každú požiadavku.  Len pre ilustráciu, tu je niekoľko tém, 
s požiadavkou o vyhľadanie materiálov za jeden mesiac: 
- Bane hornej Nitry a banské nešťastia. 
- Analýza a hodnotenie stretov záujmov a konfliktov pri riešení ekonomických 
a environmentálnych problémov pri integrovanom manažovaní prírodných zdrojov v okrese 
Prievidza.  
- Cestná infraštruktúra a jej dopad na zamestnanosť v regióne horná Nitra. 
- Invazívne rastliny v povodí hornej Nitry. 
- Nárečie obce, v ktorej žijem. 
- Bane, baníctvo a sociálna situácia baníkov.  
 Okrem bibliografickej práce sa zamestnanci úseku regionálnej literatúry  venovali 
niektorým podujatiam pre deti, ktorých organizátorom bola knižnica. Participovali na 
hodnotení súťaží vyhlasovaných v priebehu celého roka. Boli porotcami v súťaži Píšem, 
píšeš, píšeme..., v súťaži Nakresli komiks, Mám básničku na jazýčku. Ako súčasní regionálni 
spisovatelia uskutočnili viaceré  besedy s detskými čitateľmi. 

 

4) Edičná a publikačná činnosť 
a) Edičná činnosť 

1) Píšeš, píšem, píšeme...:Zborník súťažných prác 8. ročníka literárnej súťaže. Zost. Božena 
Blaháčová. - Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2011. 51 s. 

2) Domov hlboko v srdci básnika Ondreja Čiliaka: Personálna bibliografia vydaná pri 
príležitosti 60. výročia jeho narodenia. Zost. Božena Blaháčová a kol. HNK. - Prievidza: 
Hornonitrianska knižnica 2011. 92 s. 
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Bibliografické letáky 
1. BLAHÁČOVÁ, Božena: Jozef Banáš. Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
2. BLAHÁČOVÁ, Božena: Les ukrytý v knihe. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
3. BLAHÁČOVÁ, Božena: Drahoslav Machala. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska  knižnica, 2011. 
4. BLAHÁČOVÁ, Božena: Ondrej Nagaj: Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
5. BLAHÁČOVÁ, Božena: Rozprávková krajina: Putovná výstava Vítězslavy Klimtovej 25.1. 

- 4.2.2011.  Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2011. 
6. BLAHÁČOVÁ, Božena: Petra Braunová. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
7. BLAHÁČOVÁ, Božena: Miroslav Saniga. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
8. BLAHÁČOVÁ, Božena: Adolf Dudek. Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
9. BLAHÁČOVÁ, Božena: Laco Kerata. Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
10. BLAHÁČOVÁ, Božena: Ľubica Suballyová. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
11. BLAHÁČOVÁ, Božena: Vanda Rozenbergová. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
12. BLAHÁČOVÁ, Božena: Lenka Gahérová. Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
13. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Jozef Dekret Matejovie: 12.7.1774 - 18.7.1841. Bibliografický leták. - 

Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2011. 
14. MYŠIAKOVÁ, Silvia - LANGEROVÁ, Adriana: Ivo Netopil. Bibliografický leták. - 

Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2011. 
15. MYŠIAKOVÁ, Silvia - DVORSKÝ, Marian: Miluše Anežka Šajnohová. Bibliografický leták. 

- Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2011. 
16. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Ondrej Čiliak. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
17. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Miroslav Koupil. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
18. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Vítězslava Klimtová. Bibliografický leták. - Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
19. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Pavel Půta. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
20. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Peter Palik. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
21. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Zuzana Kuglerová. Bibliografický leták. - Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
22. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Vladimíra Komorovská. Bibliografický leták. - Prievidza: 

Hornonitrianska knižnica, 2011. 
23. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Gustáv Murín. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2011. 
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24. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Marek Mittaš. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2011. 

25. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Ivana Drábová. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2011. (Spracované pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici). 

26. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Diana Láslopová. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2011. (Spracované pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici). 

27. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Denisa Horváthová. Bibliografický leták. - Prievidza: 
Hornonitrianska knižnica, 2011. (Spracované pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča 
v Banskej Bystrici). 

28. MYŠIAKOVÁ, Silvia: Tono Mello. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2011. (Spracované pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici). 

 

b) Publikačná činnosť 
1. Blaháčová, Božena:  Škriatkovia v knižnici. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 7/52, 

(25.01.2011), č.3, s.10. 
2. Blaháčová, Božena: Chráňme múdro, smelo svoj rozum a telo, alebo na vlastné oči. In: 

Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 12, č. 3 (2011), s. 32. 
3. Blaháčová, Božena: Deti mali v knižnici celonočný program. In: MY- Hornonitrianske 

noviny. - Roč. 7/52, (12.04.2011), č.14, s.6. 
4. Blaháčová, Božena: Petra Braunová má rada aj „slovenské knihovníčky z Prievidze“. In:  

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. -Roč. 19, 2011, č. 2, s.45-46. 
5. Blaháčová, Božena: Adolf Dudek zabával deti. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 

7/52, (11.10.2011), č.40, s.14. 
6. Knižku privítali s kúzelníkom. In: Novinky región Prievidza. - Roč. III., (2011), č. 10, s.3. 
7. Kucman, Marián: Deti sa v pondelok nemusia nudiť. In: MY- Hornonitrianske noviny. - 

Roč. 7/52, (06.07.2011), č.26, s.7. 
8. Kucman, Marián: Zlé počasie niektorým prázdninujúcim deťom neprekáža. In: MY- 

Hornonitrianske noviny. - Roč. 7/52, (02.08.2011), č.30, s.5. 
9. Kucman, Marián: Vanda Rozenbergová: Nechcem byť dílerkou samej seba: Prievidzská 

spisovateľka a maliarka dlhé roky pracovala v ústraní. Teraz má v Bojniciach výstavu 
a vyšla jej kniha. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 7/52, (02.08.2011), č.30, s.11. 

10. Kucman, Marián: Knižnice odpúšťajú poplatky. Výnimočne. In: MY- Hornonitrianske 
noviny. - Roč. 7/52, (29.03.2011), č.12, s.4. 

11. Kým nejde o život...In: Novinky región Prievidza. - Roč. III., (2011), č. 14-15, s.7. 
12. Mišunová, Simona: Jozef Banáš pripravuje komédiu pre Prievidžanov. In: MY- 

Hornonitrianske noviny. - Roč. 7/52, (14.06.2011), č.23, s.7. 
13. Mišunová, Simona: Prievidzská spisovateľka vydala ďalšiu knihu. In: MY- 

Hornonitrianske noviny. - Roč. 7/52, (12.07.2011), č.27, s.5. 
14. Mišunová, Simona: Deti sa zoznamovali so škriatkami a vílami   In: MY- Hornonitrianske 

noviny. - Roč. 7/52, (27.09.2011), č.38, s.6. 
15. Myšiaková, Silvia: Les ukrytý v knihe v Prievidzi. In: Lesník: Časopis zamestnancov š.p. 

Lesy SR Banská Bystrica. - Roč.  (júl-august 2011), č. 7-8, s. 17.  
16. Myšiaková, Silvia: Jubilantka z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. In: Knižnica. - ISSN 

1335-7026. - Roč. 12, č. 5 (2011), s. 44. 
17. Myšiaková, Silvia: Petra Braunová hostem Hornonitranské knihovny. Zo slov. prel. Olga 

Vašková. In: Čtenář. - Roč. 63, (2011), č. 7-8, s.293-294. 
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18. Nocovali v knižnici s Andersenom. In: Novinky región Prievidza. - Roč. III., (2011), č. 7, 
s.6. 

19. Putovná výstava rozprávkových bytostí z Čiech prišla na Slovensko. In: Pardon. - Roč.19, 
(11.2.2011), č. 6, s.2. 

20. Remiáš, Pavol: Poézia mu pomáha žiť a prežiť: Rozhovor s jubilujúcim slovenským 
básnikom Ondrejom Čiliakom. In: Slovenské národné noviny. - Roč. 22 (26), (24.9.2011) 
č. 37, s. 9. 

21. Sujová, Ingrida. Lenka Gahérová krstila štvrtú knihu.  Ingrida Sujová.  In: MY - 
Hornonitrianske noviny.  - Roč. 7/51, č. 9 (08.03.2011), s. 8. 

22. Šimonová, Jana: Chcem vidieť veľrybu: Bola raz jedna žena...In: Nový čas pre ženy. - 
Roč. -, (09.08.2011), č. 32, s.38. 

23. Šušoliaková, Katarína: Týždeň slovenských knižníc 2011. In:  Bulletin Slovenskej 
asociácie knižníc. -Roč. 19, 2011, č. 2, s.8-23. 

24. Valterová, Anna: Karneval v knižnici. In: MY- Hornonitrianske noviny. - Roč. 7/52, 
(25.01.2011), č.10, s.9. 

25. Vavríková, Beáta: Miroslav Saniga navštívil Prievidzu.  In: MY- Hornonitrianske noviny. - 
Roč. 7/52, (07.06.2011), č.22, s.6. 

26. Vráblová, Katarína: Čerstvý šesťdesiatnik Ondrej Čiliak je so životom spokojný. In: 
Novinky región Prievidza. - Roč. III., (2011), č. 17, s.9. 

 
 Informácie o podujatiach knižnice boli pravidelne uverejňované aj na webstránke 
knižnice, www.infolib.sk, www.registerkultury.gov.sk/podujatia, na stránke mesta, 
zriaďovateľa a pod.  
Uvádzame niekoľko konkrétnych stránok a článkov o knižnici z webu. 
Výstava Rozprávková krajina  
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Rozprávková 
krajina, ktorá sa uskutoční v utorok 25. januára 2011 o desiatej hodine v oddelení literatúry 
pre deti a mládež do 15 rokov. Výstava potrvá do 4. februára 2011. 
www.prievidza.sk/?str=podujatia_new&lang=sk...91 

 Rozprávková krajina, Podujatia, Aktuality, Hornonitrianska ... 
21. jan. 2011 ... Putovná výstava Vítězslavy Klimtovej 2011 v HNKPD na Záhradníckej ul. 
21.www.hnkpd.sk/aktuality/podujatia/rozpravkova-krajina.html  

 Rozprávková krajina - InfoLIB - Aktuality 
Pozvánka do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na vernisáž Rozprávková krajina, 25. 1. 
2011 o 10.00 hod. Výstava potrvá do 4. 2. 2011. ... 
www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=20.. . 

 Rozprávková krajina 
Ak chcete zažiť pravú atmosféru ako z rozprávky, tak prídite na výstavu s názvom 
Rozprávková krajina v pondelok 24. januára do Hornonitrianskej knižnice do ... 
www.radiozet.sk/index.php/.../1179-rozpravkova-krajina.html   

 Rozprávková krajina | Visit Trenčín 
Putovná výstava bábok škriatkov a víl Vitězslavy Klimtovej. 
www.visittrencin.sk/podujatie/rozpravkova-krajina  
http://www.marianska.sk/index.php/zaili-sme-v-kole/96-201-karneval-kniznica  
Karneval v knižnici 
Prievidzu navštívil významný prírodovedec Miroslav Saniga 
http://www.prievidza.sk/?str=sprava_detail&lang=sk&sprava=272&od=0  

http://www.infolib.sk/
http://www.registerkultury.gov.sk/podujatia
http://www.prievidza.sk/?str=podujatia_new&lang=sk...91
http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.hnkpd.sk%2Faktuality%2Fpodujatia%2Frozpravkova-krajina.html&ei=qqdCTYutBcLNswbvksS5Dg&usg=AFQjCNFclFYMPxfpmW6WJWYviPhLbZcjIw
http://www.hnkpd.sk/aktuality/podujatia/rozpravkova-krajina.htm
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=20&idm=0&prm1=2&prm2=1&prm3=3811
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=20
http://www.radiozet.sk/index.php/inforegon/1179-rozpravkova-krajina.html
http://www.radiozet.sk/index.php/.../1179-rozpravkova-krajina.html
http://www.visittrencin.sk/podujatie/rozpravkova-krajina
http://www.visittrencin.sk/podujatie/rozpravkova-krajina
http://www.marianska.sk/index.php/zaili-sme-v-kole/96-201-karneval-kniznica
http://www.prievidza.sk/?str=sprava_detail&lang=sk&sprava=272&od=0
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Ozveny - Les ukrytý v knihe  
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi sa zapája do projektu "Les ukrytý v knihe". Všetky 
podujatia v tomto týždni budú uskutočňované v rámci projektu, ktorý zdôrazňuje 
prepojenie človeka s lesom. 
http://www.tsk.sk/sk/kultura-a-volny-cas/kulturne-podujatia/petra-jurenova-vlhova-
posolstvo-svetla.html?month=10  
http://www.roklesov.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
37&Itemid=63 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi sa tiež zapojila do súťaže 
k Medzinárodnému roku lesov „Les ukrytý v knihe“. 
http://www.lesy.sk/files/lesnik/2011/lesnik7-8_2011-web.pdf  

 

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. 
 
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, 1 obecná profesionalizovaná 
a 45 obecných neprofesionalizovaných). V priebehu roka 2011 bola do kategórie 
neprofesionalizovaných zaradená aj OcK Dolné Vestenice, ktorá skrátila dennú otváraciu 
dobu pod 3,45 hodiny (6 hod. za týždeň). 
- 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 Dotačného 
systému MK SR, do ktorého projekty spracovali: 2.1 - Handlová, Bojnice, Klátova Nová ves; 
2.5 - Handlová, Bojnice, Chrenovec-Brusno, Kanianka, Klátova Nová Ves a Lehota pod 
Vtáčnikom a 4.5.6 - Bojnice. 
 Bolo poskytnutých  75 konzultácií, ktoré sa týkali predovšetkým spracovania 
štatistických výkazov a tri metodické návštevy. Výsledky získaných štatistických výkazov sú 
podrobne zhodnotené vo Vyhodnotení činnosti HNK za I. polrok 2011. 
 Začiatkom novembra sa konali dve porady pre knihovníkov, ktoré boli zamerané 
na Dotačný systém MK SR (podprogramy pre knižnice, potrebné prílohy a potvrdenia, 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.  

 

http://www.tsk.sk/sk/kultura-a-volny-cas/kulturne-podujatia/petra-jurenova-vlhova-posolstvo-svetla.html?month=10
http://www.tsk.sk/sk/kultura-a-volny-cas/kulturne-podujatia/petra-jurenova-vlhova-posolstvo-svetla.html?month=10
http://www.roklesov.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=63
http://www.roklesov.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=63
http://www.lesy.sk/files/lesnik/2011/lesnik7-8_2011-web.pdf
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Okres Prievidza 

ukazovateľ/ 
knižnica 

          prírastok KJ kúpou              financie na nákup 

rok 
2010 

rok 
2011 

± 
porovn.  

rok 2010 rok 2011 
± porovnanie 

Mestské 1 103    623 -  480 11 929,97    6 436,87 -    5 493,10 

OcK-P    182      72 -  110   1 034,62       529,62 -       505,00 

OcK-N 1 334 1 577 + 243   9 992,54   11 343,75 +   1 351,21 

okres spolu 2 619 2 272 -  347 22 957,13 18 310,24 - 4 646,89 

 Výrazný pokles nákupu v roku 2011 zaznamenali predovšetkým mestské knižnice 
okresu. Ich nákup v roku 2011 tvoril iba 54 % z nákupu roku 2010. Pokles bol spôsobený 
nižšou podporou nákupu z Dotačného systému MK SR a to z 5 000 na 2 600 Eur a poklesom 
financií na nákup v MsK Prievidza, ktorá v roku 2011 nedoplnila kúpou ani jednu knihu.  
 V obecných knižniciach neprofesionalizovaných (OcK-N), došlo k miernemu 
nárastu v nákupe kníh. Výraznejší nárast bol zaznamenaný v príspevku zriaďovateľa, aj keď 
v sume na nákup literatúry boli zahrnuté aj prostriedky z Dotačného systému MK SR vo 
výške 2 175.- € (Diviaky nad Nitricou – 400.-, Lehota pod Vtáčnikom – 475.-, Nedožery-
Brezany – 500.-, Chrenovec-Brusno 400.- a Nitrianske Sučany – 400.-). V roku 2010 OcK-N 
v okrese Prievidza grantové prostriedky získali vo výške 1 500.- €.   
 Obecné knižnice profesionalizované (OcK-P) v roku 2010 tvorili MĽK vo Valaskej 
Belej a v Dolných Vesteniciach. Zmenou výpožičných hodín sa knižnica v Dolných 
Vesteniciach zaradila medzi neprofesionalizované knižnice, čím bol spôsobený úbytok 
nakúpených kníh a vynaložených prostriedkov v minulom roku medzi profesionalizovanými.  
 
Okres Partizánske 

ukazovateľ/ 
knižnica 

          prírastok KJ kúpou              financie na nákup 

rok 
2010 

rok 
2011 

± 
porovnanie 

rok 2010 rok 2011 
± porovnanie 

Mestské 174 138 - 36 1 836,51 2 770,00 + 933,49 

OcK-P     9     0 -   9      54,80        0,00 -    54,80 

OcK-N 670 597 - 73 4 668,28 3 773,70 -  894,58 

okres spolu 853 735 - 118 6 559,59 6 543,70 -    15,89 

 V okrese Partizánske je situácia v doplňovaní ešte horšia ako v okrese Prievidza a to 
aj napriek tomu, že Msk Partizánske zaznamenala oproti predchádzajúcemu roku nárast 
financií na nákup o 933,49 €. Z pridelených financií však nakúpili o 36 kníh menej ako 
v predchádzajúcom roku. Nákup v tejto mestskej knižnici dosiahol iba  5,74 % (7,22% v roku 
2010, 14,63 % v roku 2009) zo štandardu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva kultúry 
SR č. MK-1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice. V 
Obecnej knižnici v Bošanoch (profesionalizovaná) by  mali ročne doplniť 0,06 KJ na 
obyvateľa, teda cca 250 kníh. V roku 2011 nedostala knižnica od zriaďovateľa na nákup 
žiadne financie. Skutočnosť v roku 2011 dosiahla iba 2,4 %, v roku 2009 takmer 25 % 
stanoveného štandardu. Takmer 20%-ný bol pokles objemu financií na nákup v 20-tich 
obecných knižniciach neprofesionalizovaných,  ktoré doplnili kúpou iba 597 kníh, čo je o 73 
menej ako v roku 2010. V roku 2010 boli do nákupu zarátané aj financie, ktoré OcK 
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v Klátovej Novej Vsi získala z Dotačného systému MK SR vo výške 1 000,00 €. V roku v rámci 
kategórie OcK-N získala z grantu na nákup tiež iba Klátova Nová Ves a to 400,00 €. 
 Podrobnejšie údaje o výsledkoch knižníc za rok 2011 a ich porovnanie so 
štandardami výkonov pre verejné knižnice uvedieme vo vyhodnotení za 1. polrok 2012. 

 

6) Automatizácia knižnično-informačných činností 
 

V roku 2011 sme sa v oblasti automatizácie knižničných činností zamerali predovšetkým na 
tieto úlohy: 
1) Neustálu aktualizáciu www stránky knižnice.  Na stránku sme počas celého roka 

umiestňovali upozornenia na zmeny a hlavne informácie o pripravovaných 
a prebiehajúcich podujatiach, plánovaných stretnutiach s významnými osobnosťami.  

2) Služba „Spýtajte sa knižnice“ bola poskytovaná v oddelení odbornej a regionálnej 
literatúry.   

3) Odstraňovanie poruchovosti KIS Clavius najmä z hľadiska rýchlosti a kvality práce 
(výmena switchu v OSL). 

a) Odstraňovanie chýb v databáze Clavius - v spolupráci s odbornou správou fondu, 
servisným technikom RNDr. Sabom a informatikom knižnice sme riešili problém 
v bibliografii (R1) s identifikovaním záznamov, ktoré spracovala Mgr. Vanda 
Rozenbergová. Problém bol úspešne vyriešený. 

b) Riešenie problémov databázy s rešeršovaním kníh v systéme Clavius.  
V spolupráci RNDr. Saba a informatika IT sme riešili problém s vyhľadávaním 
dokumentov podľa kľúčových slov (na Košovskej ceste 9). Problém bude 
odstránený začiatkom roka 2012  

4) Informatik poskytoval pomoc a spracovával technické parametre pri verejnom 
obstarávaní výpočtovej techniky, tonerov a ozvučovacej techniky. Zabezpečoval 
posudky  k vyradeniu výpočtovej techniky, nákup drobných súčastí výpočtovej techniky. 
 
Prehľad ostatných zmien a  činností HNK v druhom polroku 2011: 

 Odstraňovanie drobných porúch v rámci KIS Clavius - v spolupráci so servisným bodom 
KIS Clavius pre Slovensko. Drobné chyby, vyplývajúce zrejme z aktualizačných činností 
serverov a technologického riešenia pre KIS Clavius, sa  objavovali pravidelne, 
odstraňovali a riešili okamžite formou skúmania a návratov k bázam dát z predošlých 
období. Jednalo sa predovšetkým o spracovanie upomienok, štatistické chyby, ale 
i chyby z nepozornosti pri spracovaní periodík, článkov a pod.  

 Údržba IS a jednotiek IS v bežnom rozsahu, podľa potreby a zabezpečovanie potrebnej 
technickej podpory. 

 Všetky ostatné činnosti, bežne vykonávané v oblasti správneho fungovania IS v HNK a 
oddeleniach. 

 Knižnica sa zapojila do viacerých projektov 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. 
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7) Kultúrno-vzdelávacie podujatia 
 

 V roku 2012 knižnica pripravila 337 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí 
(v roku 2010 to bolo 260), zúčastnilo sa 8 296 návštevníkov, čo bolo 13,9 % z celkového 
počtu návštevníkov knižnice. 
 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré zorganizovala knižnica v roku 
2011, boli určené všetkým vekovým kategóriám, ale ako vždy, hlavne deťom. Pestrá paleta 
podujatí bola zameraná na vytváranie pozitívneho vzťahu k čítaniu. Chceli sme nimi 
podporiť kreatívne myslenie detí, rozvinúť ich schopnosť interpretovať prečítaný text 
a zároveň ho hodnotiť, pretože rozvoj čitateľskej gramotnosti pokladáme za základnú 
kompetenciu pre celoživotné vzdelávanie. Nakoľko zo štúdie PISA vyplýva, že slovenskí 
žiaci naďalej zaostávajú v čitateľskej gramotnosti, knižnica sa snaží pôsobiť na nich mimo 
školského prostredia zaujímavými podujatiami.  
Z celkového počtu podujatí bolo 282 určených pre deti a mládež do 15 rokov.  
 Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl knižnica pripravila 69 hodín 
informačnej výchovy. Cieľom informačnej výchovy bolo oboznámenie sa so službami 
knižnice, usporiadaním fondu, tiež príprava používateľov knižnice na prácu s modernými 
informačnými zdrojmi - internetom, on-line katalógom a iné. V priestoroch knižnično-
informačných služieb bolo nainštalovaných 38 výstaviek k rôznym jubileám spisovateľov, 
k aktuálnym spoločenským témam, 15 výstav ako súčasť besied so spisovateľmi, 1 výstava 
neprofesionálnej maliarky Marie Štanclovej pod názvom Jeseň, 1 výstava žiakov Praktickej 

školy J. Kalinčiaka a žiakov ZUŠ L. Stančeka z Prievidze pod 
názvom Maľujeme si, 1 výstava českého spisovateľa Miroslava 
Koupila pod názvom Kaligramy, 1 výstava českého fotografa 
Ivo Netopila pod názvom Jeseníky očami fotografa Ivo 
Netopila. 
 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, SSZP, Základná špeciálna škola 
internátna, Humanity - centrum sociálnej pomoci, DOMINO - 
centrum sociálnej pomoci, Klub seniorov). 
Marie Štanclová - Jeseň 

Knižnica v roku 2011 pripravila mnoho zaujímavých aktivít pre deti, mládež i dospelých 
čitateľov i nečitateľov našej knižnice. Patrili medzi ne: krsty kníh, besedy so spisovateľmi, 
tvorivé dielne, besedy o prečítaných knihách, zážitkové čítanie, súťaže, kvízy, rozprávkové 
dopoludnia i popoludnia, informačná výchova, slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov 
knižnice a iné.  
 Spolupracovali sme so všetkými materskými, základnými a strednými školami 
v meste a niekoľkými v regióne. Žiaci prievidzských škôl s učiteľkami a vychovávateľkami 
pravidelne navštevovali knižnicu, požičiavali si knihy, absolvovali informačnú výchovu. 
Získali aj zručnosti v technike vyhľadávania informácií v elektronickom katalógu knižnice. 
 Výnimočným podujatím v našej knižnici určite bola určite vítačka knihy Gabiky 
Futovej a Romana Brata Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody, ktorú ilustráciami 
dotvoril ilustrátor Miroslav Regitko. Zaujímavý priebeh krstu chytil aj takých divákov, ako sú 
„puberťáci“ siedmaci.  
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                           Siedmaci so záujmom sledujú program „vítačky“ knihy 
V novembri minulého roku bola 
Slovenskou národnou knižnicou v 
spolupráci s vydavateľstvom Forza Music  
Bratislava medzi knižnicami vyhlásená 
súťaž o najlepší scenár na krst knihy 
Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody 
autorov Gabiky Futovej, Romana Brata a 
ilustrátora Mira Regitka. Do súťaže sa 
zapojili knižnice z celého Slovenska, 
ktoré bojovali o možnosť usporiadať 
prezentáciu vo svojej knižnice a získať 
bezplatne autorov na stretnutia 
s čitateľmi. Opäť sa to, tak ako aj 
v prvom ročníku, podarilo našej knižnici! Knižnica sa priatelí s vynikajúcim kúzelníkom, 
ktorý bol hlavnou postavou „vítania“. Pri tejto príležitosti sme upravili miestnosť ako divadlo 
s pódiom a sedením pre publikum. Kúzelník DaJo (umelecké meno) mal pripravený skvelý 
program. Priamo pred očami našich hostí  - Gabiky Futovej, Romana Brata, Miroslava 
Regitka, školskej psychologičky Mgr. Evy Bartovej prinútil stôl, aby lietal, vytiahol z vrecka 
holubicu, no a vyčaroval publikum. Najskôr to bol prváčik zo ZŠ, a potom sa to podarilo. 
Kúzelná palička zamávala a publikum bolo tu, žiaci siedmej triedy sa objavili. Bolo 
dočarované. Knižka je zábavná, ale píše sa v nej o tom, čo deti vedia: veľmi sa báť, 

vysmievať, šikanovať, klamať, vedia mlčať, 
keď bývajú doma hladní, dokážu pomôcť. 
Rozpútal sa rozhovor žiakov s  
psychologičkou. Nakoniec kúzelník vyčaroval 
starú babku v ručníku - vešticu. Tá vyveštila 
našim hosťom ich budúcnosť. Bolo 
dočarované, doveštené a našich hostí po 
obede čakalo ešte jedno stretnutie so 120-
timi čitateľmi ich kníh. V kronike nám zostali 
vyznania. Jedno za všetky: „Ďakujem za opäť 
jeden krásny deň vo vašej knižnici“ - Miro 
Regitko. 

Veštica (Mgr. Kvetka Boráková) predpovedá budúcnosť Gabike Futovej 

Hornonitrianska knižnica sa aj v roku 2011 zapojila do celoslovenského projektu 
Týždeň slovenských knižníc. Niesol sa v duchu hesla „Knižnice pre všetkých“. Je to príležitosť 
knižnicu pozitívne zviditeľniť ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu prostredníctvom 
najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Hornonitrianska knižnica pripravila v rámci 
TSK niekoľko zaujímavých podujatí. Super akcia bola 1+1 zadarmo - 2 manželia, 2 
spolužiaci, 2 priatelia, ktorí neboli zapísaní, získali členské zadarmo. Túto možnosť využilo 
v oddelení pre dospelých čitateľov 9 párov. Poplatky za upomienky sme odpúšťali za 
„upratanie rozhádzaného regálu v detskom oddelení“. Túto ponuku využilo 10 detí 
a vrátilo 25 kníh.  
28.3. 2011 bol slávnostný pre prváčikov zo ZŠ Rastislavova. Deti sme slávnostne zapísali do 
knižnice a pasovali za čitateľov. Dostali naozajstné preukazy a domov si odniesli aj pekné 
knižky.    
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Ondrej Čiliak a Vanda Rozenbergová na besede 

29.3. 2011- Knihafón - deti zo ZŠ Mariánska ul. 
si vyskúšali čítanie do mikrofónu. Nebolo to 
celkom jednoduché, ale deti sa úlohy 
„konferenciérov“ zhostili celkom dobre. 
30. marec 2011 - Literárna Prievidza - 12. 
ročník. V rámci neho knižnica pripravila 
stretnutie Vandy Rozenbergovej a Ondreja 
Čiliaka s deťmi 3. ročníka Spojenej piaristickej 
školy Fr. Hanáka z Prievidze. Deti sa dozvedeli, 
že Vanda Rozenbergová čaká na vydanie 

knihy, jej poviedky pre dospelých vyšli v niekoľkých  „Poviedkach“. Pre deti však namaľovala 
Pexeso, ktoré budú knižnice na Slovensku využívať pri informačnej výchove detí 1. - 4.  
ročníka. Ondrej Čiliak vydal knižky básní pre dospelých, ale niekoľko básničiek mu vyšlo 
v detských časopisoch. Odpovedali na všetky všetečné otázky detí s humorom, čo sa deťom 
veľmi páčilo. Deti dostali aj úlohu. Mali namaľovať obrázky podľa prečítanej rozprávky, ktorú 
napísala Vanda Rozenbergová.  
30.3.2011 -Čítame psíkom rozprávky pre malých i veľkých                    Deti čítajú rozprávku Vilkovi 

Dozvedeli sme sa, že v zahraničí 
v knižniciach čítajú deti psíkom (napr. 
v Amerike, aj Čechách). Chceli sme 
takúto aktivitu vyskúšať aj v našej 
knižnici. Zistili sme, že v našom meste 
pôsobí canisterapeutka Lucia 
Petrželová, ktorá má dvoch psíkov - 
Dorotku a Vilka. 
Dohodli sme sa na stretnutí so 
zdravotne postihnutými deťmi zo 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých v Prievidzi a ich rodičmi. 
Mali sme trošku obavy, ako to dopadne, 
ako budú deti reagovať. V našom divadielku sme pripravili do stredu miestnosti deky, 
pripravili sme pekné rozprávky na čítanie, odmeny pre deti. Naše „jemné“ obavy zmizli už 
pri prvom kontakte detí so psíkmi. Tak, ako deti prichádzali, psy  všetkých vítali. Deti i 
dospelých. Niektorí malí zvedavci sa len z diaľky pozerali a v ich očkách bolo vidno radosť. 

Deti si postupne posadali na zem vedľa psíkov a keď sa 
začalo čítať, už boli všetci kamaráti. Psíkovia pozorne 
počúvali a žmurkali na deti, že im to dobre ide, v knižnici 
bola príjemná atmosféra. Nádherný pocit sme mali, keď 
šesťročné dievčatko, ktoré nemohlo chodiť a bálo sa veľkých 
psov, nakoniec otecko položil na deku a radosť v jeho očiach 
bola neprehliadnuteľná. Vtedy sme už určite vedeli, že toto 
čítanie psíkom nemôže byť posledné a budeme ho 
pripravovať aj pre ostatné deti. 
Zborníky zo súťaže Píšem, píšeš, píšeme z rokov 2008-2011 

31.3. 2011- Píšem, píšeš, píšeme ... vyhodnotenie 
Do literárnej súťaže sa zapojilo 110 žiakov, ktorí súťažili s 200 
prácami. 



 27 

8. ročník literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme sa zaradil medzi zaujímavé a kvalitné 
literárne súťaže v rámci celého Slovenska. Knižnica tak dala mladým talentovaným ľuďom 
šancu prezentovať svoje literárne schopnosti nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi širokou 
verejnosťou. Porota v zložení Mgr. Vanda Rozenbergová a Mgr. Ondrej Čiliak sa zhodli na 
tom, že nebudú určovať poradie, pretože práce boli rovnocenné a ťažko im bolo určiť 
poradie. Všetky kategórie boli veľmi silné a aj ocenených bolo viac. Do súťaže sme dostali 
niekoľko príspevkov zo Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča zo Starej Ľubovne. Zdá 
sa, že na východnej strane Tatier vyrastajú skutoční básnici. Poéziu majú prosto v sebe 
a semienka, ktoré v nich klíčia, môžu dorásť do netušenej výšky. Autorov zo Starej Ľubovne 
sme sa rozhodli oceniť zvlášť. Vďaka Miestnemu odboru Matice slovenskej knižnica vydala 
zborník literárnych prác pod názvom Píšem, píšeš, píšeme... 
1. 4. 2011 – Noc v knižnici s Andersenom 
Už po ôsmykrát sa Hornonitrianska knižnica zapojila do medzinárodného projektu Noc 
v knižnici s Andersenom. V piatok z 1. na 2. apríla 2011 20 detí zo ZŠ Mariánska s  učiteľkou 

prežili spolu s knihovníčkami čarovnú 
noc. Dozvedeli sa, čo robia knihy počas 
noci a či ožívajú ich hrdinovia. A to 
nebolo všetko. Okrem súťaží, 
karnevalu, hľadania pokladu, sadenia 
stromčekov, modlitby za H. Ch. 
Andersena, vypustenia lampiónu 
šťastia za duše detí v Japonsku, čítania, 
sa deti stretli s hosťami. A nie 
s hocijakými.     

JUDr. Katarína Macháčková, deti, učiteľka 
a knihovníčky počas Noci s Andersenom 

Prvým hosťom bola primátorka Prievidze 
JUDr. Katarína Macháčková. Deti sa 
dozvedeli, čo čítala, keď bola v ich veku, čo číta 
teraz, ako stíha prácu primátorky, domácnosť 
a koníčky. Na všetečné otázky detí odpovedala 
veľmi prívetivo, trpezlivo. Deti zaujímalo 
všeličo. Deťom priniesla aj darčeky. Patrí jej 
veľké ďakujem za to, že si našla čas a prišla 
k nám do knižnice medzi deti i knihovníčky. 
Bola prvá z primátorov, ktorá prišla na 
podujatie pre deti.              Lukostrelec Štefan Myšiak 

Druhým hosťom bol Štefan Myšiak - majster 
Európy, majster Slovenska, víťaz európskeho pohára a množstva iných slovenských aj 
zahraničných súťaží v 3D lukostreľbe. Deti zaujal svojim rozprávaním a hlavne tým, že si 
mohli odskúšať streľbu. Počas celej noci samozrejme nechýbalo čítanie.  

Deťom budú podujatie pripomínať pamätné listy, sladkosti i veľkonočné vajíčka 
z perníkov od sponzorov - Nestlé a Medex Slovakia. 

Počas TSK sme uskutočnili 7 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 191 účastníkov, zapísali 
sme 101 čitateľov, knižnicu navštívilo 1 070 návštevníkov, ktorí si vypožičali 3 783 kníh.  

Výstava originálnych bábok doputovala na svojom „turné“ po slovenských 
knižniciach do HNK v Prievidzi dňa 25. januára. Na dva týždne sa do knižnice nasťahovali 
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obyvatelia lesov, lúk, skalnatých hôr, viníc, ale i obyvatelia 
domácností, kanálov a knižníc. Návštevníci knižnice sa 
mohli zoznámiť so škriatkami a strašidlami, ktoré 
pochádzajú z expozície Vítězslavy Klimtovej z českej 
Rozprávkovej krajiny.  
Rodina Trávničkovcov 

Vítězslava Klimtová je spisovateľka, ilustrátorka, 
grafička a objaviteľka rozprávkových víl, elfov, škriatkov, 

vodníkov 
i strašidielok
, ktoré 

s trochou fantázie každý nájde vo svojom 
okolí. Do povedomia detí i dospelých sa 
najskôr dostali prostredníctvom kníh. Okrem 
toho vytvorila omaľovánky, pexesá, puzzle, 
leporelá, či stolovú hru. Svet škriatkov 
a strašidielok - to  je dar pani Klimtovej, 
ktorým obdarúva nás všetkých - deti 
i dospelých.  Majú zvláštne mená a vtipný 
komentár o ich živote a výskyte. Veď posúďte  sami: Vodníček  kanálniček - žije v mestskej 
kanalizácii, jeho prítomnosť sa spozná podľa intenzívneho zápachu, ktorý šíri okolo seba. 
Veľmi sa mu páčia dievčatá, ale vďaka svojmu výzoru úspech u nich nemá. Alebo ďalšie: 
Permoník knižný, Révovník ružový, Zašívač, Hnusník drobný pižmový, Babka z klbka či 
Jaskynka zimozeleňová. Skamarátili sa s nimi nielen deti, ale i knihovníčky. Vernisáž výstavy 
pripadla na narodeniny pani Klimtovej, tak sme si pripili k jej krásnemu životnému jubileu 
kamilkovým čajom, ktorý nám pomohol uvariť Kamilkový dedko. 

 Petra Braunová 

Známa a úspešná česká spisovateľka 
Petra Braunová, ktorá prijala pozvanie 
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, v 
dňoch 2. - 4. mája, očarila svojou tvorbou, 
čítaním a rozprávaním všetkých - deti, 
dospelých, učiteľky i knihovníčky nielen z 
Prievidze. S úspechom sa stretli aj dve 
besedy v Mestskej knižnici v Bojniciach a 
jedna v Mestskej knižnici v Handlovej, 
ktorým naša knižnica stretnutia s Petrou 
Braunovou sprostredkovala. Príjemným 

prekvapením pre všetkých bola skutočnosť, že slovenské deti ani na jednej besede nemali 
problém porozumieť českému jazyku, dokonca prejavili záujem knihy čítať aj v češtine, 
pretože do slovenčiny boli preložené iba dve Petrine knihy pre deti a to Kubko nechce čítať a 
Ema a čarovná kniha, ktorá v roku 2010 zvíťazila v ankete SUK - Čteme všichni. Anketa v 
Čechách vznikla už v roku 1993 a je odrazom čitateľského záujmu detí. Rozprávanie Petry 
Braunovej, ukážky z knihy v jej podaní nás presvedčili, že táto cena sa ocitla v tých 
najsprávnejších rukách. Má rada nielen deti, ale aj knihovníčky a knihovníkov! 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi sa tiež zapojila do súťaže k Medzinárodnému roku 
lesov „Les ukrytý v knihe“. Samozrejme našou ambíciou bolo tak, ako aj u ostatných 
zapojených  knižníc, túto súťaž vyhrať. A knižníc bolo 55, teda žiadna pohoda, ale „tvrdý 
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boj“.  Prehľad podujatí ako aj podrobné vyhodnotenie 
„Lesa... tvorí samostatnú prílohu Vyhodnotenia činnosti... 
za rok 2011. Súťaž sa nám síce nepodarilo vyhrať, ale 
priniesla nám veľa zaujímavých stretnutí a hostí, s ktorými  
sme nadviazali dobrú spoluprácu.  Naša knižnica v rámci 
projektu pripravila 29 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 
654 účastníkov.  

Ing. Michal Kešeľák z Lesnej správy Nitr. Pravno pri súťažnom podujatí  
s triedou Moniky Wesserlovej a titulný list jej ocenenej knihy 

„Myšlienka prepojenia lesníctva a knižníc sa ukázala ako veľmi 
konštruktívna s mnohorakými príležitosťami upútať pozornosť 
širokej verejnosti,“ píše v ďakovnom liste knižniciam  Ing. Milan 
Sarvaš, PhD., riaditeľ NLC - ÚLPV Zvolen. Naša knižnica dobre 
obstála pri tomto netradičnom projekte. Jeho záverom bolo ešte 
jedno stretnutie žiakov 
a lesných pedagógov v našej 
knižnici, a to pri odovzdávaní 

ocenenia Monike Wessrlovej zo ZŠ Nitrianske Pravno, 
ktorej kniha Bájky z malého lesíka získala druhé miesto 
spomedzi takmer 1000 kníh prihlásených do sprievodnej 
súťaže O naj lesnú knihu.  
             Na fotografii sprava Lenka Gahérová, Štefan Orság,  
            Silvia Myšiaková, Božena Blaháčová a Silvia Kupcová 

Regionálna autorka Lenka Gahérová mala v tomto roku 
dva slávnostné krsty svojich kníh . Krst knihy Láskanie sa 
konal vo februári.  Krstným otcom bol básnik a bibliograf 

HNK Ondrej Čiliak, ktorý poprial knihe veľa 
čitateľov. Lenka Gahérová, ktorá od detstva 
túžila byť spisovateľkou, 24. júna 2011 pokrstila 
v Hornonitrianskej knižnici tiež svoju knihu 
Kým nejde o život... Moderovania sa výborne 
zhostil prievidzský ochotnícky divadelník 
Štefan Orság, ktorý svojim príhovorom vytvoril 
v knižnici príjemnú a uvoľnenú atmosféru. 
Román do života uviedla primátorka mesta 
Prievidza JUDr. Katarína Macháčková.  
 

Katarína Macháčková krstí knihu Kým nejde o život  
Knihe popriala veľa skvelých čitateľov a pokrstila ju červeným vínom. Prečo sa kniha krstila 
červeným vínom čitatelia pochopia, keď si knihu prečítajú. Aj my prajeme knihe pekný život 
a dobrých čitateľov.   
V tomto školskom roku sa do súťaže Čítajme si spolu pravidelnými návštevami knižnice 
zapojilo 30 triednych kolektívov so svojimi pedagógmi. Knižnicu navštevovali deti zo ZŠ: 
Mariánska, Malonecpalská, Rastislavova a Spojená Piaristická škola Fr. Hanáka. Dňa 
21.6.2011 sme vyhodnotili najlepší triedny kolektív. Najviac návštev v knižnici s najväčším 
počtom zaregistrovaných čitateľov v triede,  a teda aj víťazom súťaže sa stala trieda  2.B  zo 
ZŠ Mariánska s učiteľkou Alenou Juríkovou. Celá trieda navštívila knižnicu počas školského  
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roka 10 x.  V deň vyhodnotenia 
sme odmenili troch 
najaktívnejších čitateľov, to 
znamená deti, ktoré si počas tých 
desiatich návštev u nás v knižnici 
požičali najviac kníh. 
 2.B  zo ZŠ Mariánska s učiteľkou Alenou 
Juríkovou  
Týmto čitateľom sme odovzdali 
knižné odmeny, ktoré nám do 
súťaže venoval Miestny odbor 
Matice slovenskej v Prievidzi. 

Knihám sa potešili dvaja chlapci - Jakub Tomášik,  Matúš  Klopan a jedno dievča Dominika 
Micháleková,  ktorí si požičali po 10 kníh. V tento slávnostný deň sme deťom odovzdali aj 
sladkosti (vďaka sponzorovi Nestlé) a rôzne 
upomienkové predmety za drobné súťaže, ktorých 
sa deti zúčastnili. Preverili sme si vedomosti detí 
z predchádzajúcich  stretnutí a presvedčili sme sa 
o tom, že kniha je najlepší priateľ na celý život.  
           Sladká knižnica z cyklu podujatí Leto v knižnici 

 Knižnica ponúkla deťom a mládeži počas 
letných prázdnin veľa možností ako zaujímavo 
a užitočne tráviť voľný čas. Vďaka tomu, že sa deti 
zúčastňujú organizovaných voľno-časových aktivít, 
nielenže aktívne a zmysluplne trávia voľný čas, 
nadobúdajú tiež nové zručnosti a skúseností.  Tým 
predchádzajú  sklonom k  rizikovým prejavom 
správania, rozvíjajú  svoj sociálny kapitál - sieť 
vzťahov a kontaktov mimo rodinu. Nadobudnuté 

skúsenosti potom môžu veľmi dobre 
uplatniť v ďalšom živote.  
Celoslovenský projekt Občianskeho 
združenia Fanfáry Knižné hody na podporu 
alternatívnej a intelektuálnej scény 
v regiónoch našiel odozvu aj 
v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Prvý 
ročník Knižných hodov sa uskutočnil na 
terase knižnice a jej okolí.  
 Z vystúpenia hercov Divadla na doske 

Knižné hody boli oslavou hodnôt, dobrých nápadov, iniciatív, prejavov pozitívneho vzťahu 
k svojmu mestu, k Prievidzi. Okolie knižnice a celá knižnica žila knihou, slovom, literárnymi 
súťažami, burzou kníh, prednáškami, stretnutiami, ktoré doplnila hudba, spev, divadelné 
vystúpenie a iné. Vybrať si mohol skutočne každý - od škôlkarov až po dôchodcov.  Snažili 
sme sa pred podujatím vyzdobiť celú terasu a hlavne od sprejerov popísané steny knižnice. 
Okolo okien a na steny sme povešali farebné stužky, a keď deti namaľovali práce, aj tie sme 
zavesili na steny knižnice - na špagát a upevnili štipcami. Medzi deťmi dominovali 
predovšetkým rozprávky. 
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 Klientky centra  Humanity  

a súbor bicích nástrojov SUBINA z Prievidze počas 

Knižných hodov 
 Deťom MŠ sv. Cyrila, Mišíka,  

zverencom z Domina – centra sociálnej pomoci zahralo Divadlo na doske – v réžii Maxa 
Kormaňáka s hercami Richardom Hlavatým, Líviou Fantúrovou, a Zuzkou Špacírovou 
rozprávku Zlaté kura. V rozprávke vystupovala líška, vlk a kuriatko. Hlavná myšlienka pre 
deti z rozprávky bola, že aj vlk má dobré srdce a nedovolil líške, aby zjedla vajíčko.  Pre deti 
to bolo veľmi poučné i zábavné a veľmi sa im to páčilo. Herci ich vtiahli do deja a nenechali 
deti len tak počúvať. Deťom  sme priblížili rozprávku divadelným predstavením aj vďaka 
sponzorovi Nadácii Baňa pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu a Trenčianskej 
nadácie. Žiaci ZŠ Rastislavova a Mariánska namaľovali pekné obrázky z prírody, ktoré si 
zapamätali počas svojich vychádzok – kvety, stromy, zvieratká. Klienti z centra sociálnej 
pomoci Humanity zasa vystrihovali a lepili jesenné plody prírody.  
Knižné hody boli oslavou hodnôt, dobrých nápadov, iniciatív, prejavov pozitívneho vzťahu 
k svojmu mestu, k Prievidzi, k prírode.  
 Z Frenštátu pod Radhoštěm prijal 
pozvanie našej knižnice ilustrátor, grafik, 
výtvarník Adolf Dudek (na fotografii 

zachytený tak, ako vystupoval počas celej akcie - 

v neustálom pohybe). Po prvýkrát sa tak 
stretol s deťmi na Slovensku. Na jeho konte 
nájdeme množstvo titulov kníh, 
omaľovánok, obalov na CD, pohľadníc. Aj v 
našej knižnici nájdeme množstvo kníh, 
ktoré ilustroval. Do Hornonitrianskej 
knižnice prišiel Adolf Dudek s programom 
Hráme sa na maliara, ktorý mal obrovský 
úspech. Predviedol úžasnú show, pri ktorej 
deťom ukázal, ako vzniká ilustrácia, čím všetkým sa dá maľovať, čo všetko musí ilustrátor 
kníh vedieť. Deti spoznávali jeho knihy a vykrikovali, kto má akú doma. Jeho stretnutie s 
deťmi bolo strhujúce - to bola smršť zaujímavých informácií, radosti a smiechu. Podujatia sa 
zúčastnilo 120 účastníkov. 
 Pri príležitosti 60. narodenín Ondreja Čiliaka pripravila knižnica slávnostné literárne 
soireé Domov hlboko v srdci Ondreja Čiliaka. Ondrejovi prišli zablahoželať významné 
osobnosti kultúrneho života, napr. Rudolf Dobiáš, Marián Krčík, Lenka Gahérová, Veronika 
Hoffmanová, Vladena Teslíková, triedna prof. Lujza Klinovská, Viera Baničová, riaditeľka 
Považskej knižnice a iní. Pri príležitosti jeho jubilea Hornonitrianska knižnica vydala v 
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spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej 
Prievidza personálnu bibliografiu Domov hlboko v srdci 
básnika Ondreja Čiliaka.  
  Ondrej Čiliak a Rudolf Dobiáš 

Vďaka dotácii MKSR sme mohli realizovať nasledovné 
podujatia projektu Kniha – kľúč k detskému svetu: 
1) Detské túžby – deti po prečítaní poviedok, napísali 

a nakreslili svoje túžby, sny a želania. Niektorí 
pracovali v knižnici, niektorí pracovali doma, priniesli 
výtvarné práce do knižnice. Z nich sme si potom urobili 
v knižnici výstavku. Podujatie sme reprízovali 6 x. 

2) Šťastná rodina – podujatia sa zúčastnili žiaci 
Piaristickej spojenej školy Fr. Hanáka – 3. B. V knižnici 

sa stretli deti, ich rodičia a starí rodičia či súrodenci. Toto podujatie bolo vlastne 
predskokanom stretnutia autorky s deťmi. Deti si spolu s pani učiteľkou pripravili 
dramatizáciu poviedky Oslava pod parazólom. Potom pripravovali ozdoby, aby 
slávnostne vyzdobili knižnicu, keď príde spisovateľka Ľubica Suballyová. Nakoniec si 
rodičia a starí rodičia zaspomínali, čo čítali, keď boli malí, ako sa hrali. Spolu s deťmi si 
zasúťažili a zaspievali. Bolo to milé stretnutie. V knižnici sme si urobili výstavku 
z výkresov, ktoré deti namaľovali podľa knižky My deti z Trávnikov. 

3) Čítame zvieratku – deti zo ZŠ Rastislavova, 3. B + čitatelia knižnice čítali psíkom 
poviedky z knihy My deti z Trávnikov psíkom Dorotke a Vilkovi, s ktorými prišla 
canisterapeutka Lucia Petrželová.  

4) Mám básničku na jazýčku – súťaž v prednese 
poézie a prózy pre deti MŠ z celej Prievidze. 
Podujatie sme pripravili v spolupráci 
s Miestnym odborom Matice slovenskej 
v Prievidzi za účasti rodičov a starých rodičov.   

5) Beseda so spisovateľkou Ľubicou 
Suballyovou, autorkou knihy My deti z 
Trávnikov a detí ZŠ Piaristická spojená škola 
Fr. Hanáka, 3. B, 4. B.                              Ľ. Suballyová 

6) Šantenie s knihou – divadelné predstavenie 
(scénické čítanie) Bábkového divadla v Žiline, 
ktorého dramaturgom a režisérom je Mgr. Art. 
Peter Palik, pochádzajúci z Prievidze. Herci divadla (Barborka Juríčková a Ján Homolka – 
tiež z Prievidze) zahrali divadielko Violka Fialka a Móric Modrý v dramaturgii Petra 
Palika. Zúčastnili sa: ZŠ Malonecpalská, ZŠ Rastislavova, Súkromná anglická materská 
škola Funny kids academy, Špeciálna základná škola internátna, čitatelia knižnice.    

Podujatia pre 2. stupeň ZŠ   
Beseda s režisérom a dramaturgom Bábkového divadla v Žiline Petrom Palikom – o jeho 
knihe Rozprávky z palety. Gymnázium VBN,  kvarta + 1.B. 
Dlaň plná snov 
- Kým vieš snívať – a iné texty piesní zazneli v knižnici od autora Daniela Heviera, ktorý žil 
a študoval v Prievidzi. Žiaci čítali aj z jeho básnickej tvorby a vysvetľovali, čo chcel básnik 
v básni opísať a povedať.  
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- Krajina Agord - prednáška a beseda o  závislostiach spojená s využitím protidrogových 
okuliarov. Prednášajúci Mgr. Vít Zajac z Mestskej polície 
Prievidza. ZŠ Energetikov, ZŠ Malonecpalská, ZŠ 
Zemianske Kostoľany, ZŠ Chrenovec-Brusno, ZŠ S. 
Chalupku I, ZŠ Nitrianske Pravno – 2. stupeň ZŠ 
- Potulky literatúrou – žiaci vyhľadávali informácie 
o regionálnych autoroch vo fonde, v encyklopédiách za 
účasti regionálneho básnika a bibliografa HNK Ondreja 
Čiliaka. Na záver sme si žiakov otestovali z vedomostí 
a schopností získaných z viacerých informačných zdrojov. 
Podujatie sme opakovali 8 x. 
- Čitateľský maratón – je už tradičným podujatím, na 
ktorom žiakom čítajú a hovoria o svojej obľúbenej knihe, 
o význame čítania pre život – známe regionálne 
osobnosti. 
-  stretnutie s Lenkou Gahérovou (na fotografii) a žiakmi 
Piaristickej spojenej školy Fr. Hanáka, 4. B, 4. A,  – 

stretnutie s Vandou Rozenbergovou a žiakmi ZŠ Rastislavova, 4. C 
 – stretnutie so spisovateľom, hercom, scenáristom a režisérom  Lacom Keratom 
a študentmi Gymnázia VBN, poobede besedoval s dospelými čitateľmi.                                                                                        
V HNK v Prievidzi predstavil slovenský prozaik, dramatik, diplomat Jozef Banáš časť svojej 
tvorby: Zóna nadšenia a útlu knižku poézie Deň do 
večnosti, o ktorú bol veľký záujem. Hlavným "trhákom" 
bol Kód 9.  
Zástupcovia v Slovak PEN centre, Gustáv Murín (na 

fotografii pri  podpise do kroniky) a Marek Mittaš, sa v rámci 
svojho projektu "S literatúrou na cestách" predstavili  
našej stredoškolskej mládeži. Gustáv Murín, ako autor 
literatúry o mafii v spolupráci s priateľom - 
vyšetrovateľom zodpovedali na otázky týkajúce sa aj tejto 
aktuálnej problematiky. Študenti určite odchádzali 
obohatení o znalosti z prediskutovaných oblastí.     
Knihovníčky Silvia Kupcová a Božena Blaháčová sa 
zúčastnili v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 4. 
ročníka Súťažnej prehliadky knižničných podujatí, kde 
reprezentovali knižnicu s interaktívnym podujatím Krajina 
Zázračno Daniela Heviera. Podujatia sa zúčastnila aj 
riaditeľka knižnice Mgr. Silvia Myšiaková a ako členka poroty zbierala vzácne skúsenosti na 
ďalší ročník, ktorý sa bude konať u nás. Za podujatie sme získali Cenu za výnimočnú 
propagáciu regionálneho autora.  
 Všetky vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, 
v záujme získavania ďalších potenciálnych 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), TV Trenčín (1), rozhovory o nich odzneli v Slov. rozhlase Regina (5). 
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Aktivity  sekcie práce s knihou v Združení na podporu kultúry 
hornej Nitry K-2000 

 

 

 V roku 2011 boli na slávnostnom večeri Kultúra 2010 z podnetu knižnice udelené 
ocenenia za činnosť a tvorivé aktivity nasledovným jednotlivcom a kolektívom: 
 
 

1) Pamätný list riaditeľky HNK „Za dlhoročnú tvorivú  činnosť“ v oblasti knižnično-
informačných služieb týmto zamestnancom knižníc: 

a) Agáte Ihringovej - knihovníčke z Mestskej knižnice Handlová pri príležitosti 
životného jubilea 60. rokov, 

b) Obecnej knižnici v Žabokrekoch nad Nitrou  pri  60. výročí vzniku knižnice, 
 

 

2) Cenu riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi  „Za tvorivý čin roka “ týmto 
osobnostiam: 

a) Mgr. Jozefovi Balážovi za zostavenie monografie „Z histórie dychových 
hudieb na hornej Nitre“,  

b) Lenke Gahérovej za vydanie kníh „Láskanie“ a „Tiene minulosti“ a ostatnú 
literárnu tvorbu, 

c) PhDr. Ivete Géczyovej - riaditeľke Hornonitrianskeho múzea - za zostavenie 
monografie o obci Bystričany, 

d) Jaroslavovi Rumplimu za vydanie knihy  „Kruhy v obilí“ a za umiestnenie jeho 
diela v celoslovenskej ankete „Moja naj kniha“ v 25-ke najúspešnejších, 

e) Obci Veľké Kršteňany za zostavenie monografie „Obec Kršteňany v zrkadle 
času“. 
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8) Tabuľka základných štatistických ukazovateľov  
KNIŽNIČNÝ FOND  POUŽÍVATELIA 

KJ spolu 98 722  Akt. používatelia 6 069 

knihy a zviaz. period. 98 555  z toho do 15 r. 1 484  

AVD 167  Počet obyv. 49 994 

elektronické dok. 0  Návštevníci spolu 59 749 

N lit. pre dospelých 48 014  z toho podujatí 8 296 

beletria pre dos. 28 272  návšt. on-line služieb 48 415 

M/n 4 684  ĎALŠIE ČINNOSTI 

beletria pre deti 17 752  KVČ 337 

počet titulov period. 116  z toho inf. výchova 69 

z toho zahraničné 6  metod. návštevy 3 

počet exempl. period. 124  metodické konzult. 76 

prírastok KJ spolu 2 575  odb. kurzy, porady 2 

kúpou 2 028  edičná činnosť 2 

povinným výtlačkom 0  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

darom 547  počet osobných PC 34  

výmenou 0  z toho pre verejnosť 15 

prevodom 0  www-stránka knižnice 1 

AVD 29  pripojenie WiFi v knižnici 0 

elektronické dok. 0  elektronický katalóg na inter. 1 

úbytky KJ 1 949  vzdialený prístup k licencovan. EIZ 1 

KJ vo voľnom výbere 98 722  počet vstupov do elektr. kat. 25 363 

KJ sprac. automat. 98 722  počet databáz  vytvor. knižnicou 0 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  počet sprístupňovaných licenc. EIZ 1 

výpožičky spolu 191 210  z toho počet lic. EIZ z vlast. prostr. 0  

N pre dospelých 77 874  počet vyhľadávaní v EIZ 12 

beletria pre dosp. 50 157  počet stiahnutých elektr. dokum. 6 

M/n 5 946  počet zodpov. dopytov v refer. služ. 2 288 

beletria pre deti 28 480  ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE 

výpož. periodík 28 753  počet. zamest. 19,7 

špec. dokumenty 366  z toho vykon. knih.čin. 13,8 

ADV 366  s VŠ knih. vzdelaním 0 

elektron. dokumenty 0  so SŠ knih. vzdelaním 11,8 

prezenč. výpožičky 34 757  s iným VŠ vzdelaním 2 

MVS iným knižniciam 34  výnosy spolu 289 580,06 

MVS z iných knižníc 176  transfery na činnosť 261 631,44 

MMVS iným kniž. 0  zo štát. rozpočtu 0 

MMVS z iných kniž. 20  z rozpočtu VÚC 261 631,44 

BIS 15 105  od iných subjektov 0 

počet bibliografií 1  tržby spolu 16 718,09 

počet rešerší 104  z toho za kniž. čin. 16 718,09 

počet študovní 0  iné výnosy,dary,grant 11 230,53 

počet študij. miest 58  z toho zo št.rozpočtu 11 025,53 

plocha v m 1040  náklady na hlav.čin. 282 727,35 

z to. pries. pre použ. 770  mzdy 149 919,65 

hodiny/týždeň 54  na nákup knižničných fondov 21 247,50 

 kapit. výdavky spolu 3 990,53 

 automatizácia  

 ostatné kap. výdavky 3 990,530 
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IIIIII..  Rozbory hospodárenia 
 

 Poznámky k 31.12.2011 
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. 

6069 

 

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 

22 

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. 

       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.  
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       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.  

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.  
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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.  

  

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. 
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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 31.12.2010 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2011 

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 75 389,31 4 486,87 3990,53 0,00 75 885,65 

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   472 057,57 4 486,87 3 990,53 0,00 472 553,91 

 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Oprávky, 

OP  

k 31.12.2010 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, 

OP 

 

k 31.12.2011 

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 67 422,84 6 433,80 0,00 0,00 73 856,64 

Oprávky a OP k 

samostatným hnuteľným 

veciam a súb.hn.v. 

082 

092 

016 48 407,76 10 023,47 3 990,53 0,00 54 440,70 
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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   128 784,53 16 457,27 3 990,53 0,00 141 251,27 

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková 

hodnota 

 k 31.12.2010 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2011 

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/ 015 271 725,50 265 291,70 

ZH samostatných hnuteľných 

veci a súborov hnuteľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016 26 981,55 21 444,95 

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 

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

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

Spolu   343 273,04 331 302,64 

 

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

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Nemá obsahovú náplň. 

 

b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Nemá obsahovú náplň. 

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  



 42 

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. 

 

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 €/ 
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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. 

 

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. 

2010 

Tvorba 

+ 

Zníženie  

- 

Zrušenie 

-  

Hodnota 

v € 

k 31.12. 

2011 

Opis dôvodov 

tvorby, zníženia, 

zrušenia OP k 

zásobám 

PHM 35 32,18 714,39 686,79 0,00 59,78 OP nie sú tvorené 

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

        

Spolu  581,27 714,39 1 235,88 0,00 59,78  
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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. 

 

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

 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v € 

k 31.12.2010 

Hodnota v € 

k 31.12.2011 

Pohľadávky v lehote splatnosti 84,67 2 280,78 

Pohľadávky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 84,67 2 280,78 

 

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 31.12.2010 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota  

v € 

k 31.12.2011 

211 Pokladnica 086 0,50 17 068,83 17069,33 0,00 

213 Ceniny 087 0,00 11 871,00 11 871,00 0,00 

221 Bankové účty 088 3 349,55 382 447,35 379 891,95 5 904,95 

Spolu  3 350,05 410 208,22 419 268,12 5 904,95 
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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 €/ 

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 31.12.2010 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota v € 

k 31.12.2011 

Náklady budúcich 

období 

spolu z toho: 

111 1 401,63 3 494,63 1 401,63 3 494,63 

predplatné časopisov  1401,63 3 494,63 1 401,63 3 494,63 

Energie  0,00   0,00 

Telekomunikácie  0,00   0,00 

Príjmy budúcich 

období  spolu z toho:  

 0,00   0,00 

      

Spolu  1 401,63   3 494,63 

 

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 31.12.2010 

Zvýšenie 

+ 

Zníženie 

- 

Presun 

+ / - 

Hodnota  

v € 

k 31.12.2011 

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 



 46 

Ostatné fondy 0,00 - - - 0,00 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

12 760,85 0,00 5 902,92 0,00 6 857,93 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 

-5 902,92 -8 567,25 -5 902,92 0,00 -8 567,25 

Spolu 6 857,93 -8 567,25 0,00 0,00 -1 709,32 

 

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

10 

Tvorba 

+ 

Zníženie 

- 

Zrušenie 

- 

Výška 

v € 

k 31.12.20

11 

Predpoklad

aný rok 

použitia 

rezerv 

Ostatné krátkodobé rezervy       2010 

Mzdy za dovolenku vrátane 

sociálneho zabezpečenia 

3 674,84 4 750,00 3 674,84 0,00 4 750,00  

Nevyfakturované dodávky 0,00 2139,00 0,00 0,00 2 139,00  

Spolu 3 674,84 6 889,00 3 674,84 0,00 6 889,00  

 

 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 31.12.2011 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu 

z toho  

15 112,27 19 122,40 

Záväzky v lehote splatnosti 15 112,27 19 122,40 

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 618,58 364,98 

Záväzky v lehote splatnosti 618,58 364,98 

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00 

Spolu (súčet riadkov súvahy 151 a 140) 15 730,85 19 487,38 

 

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

Nemá obsahovú náplň. 

 

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  
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a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/ 

Sociálny fond Rok 2010  Rok 2011  

Stav  k 1.januáru  840,13 618,58 

Tvorba sociálneho fondu 1 479,73 1 654,38 

Čerpanie sociálneho fondu 1 701,28 1 907,98 

Stav k 31.decembru 618,58 364,98 

 

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 31.12.2010 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota 

k 31.12.2011 

Výdavky budúcich 

období spolu z toho: 

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

Výnosy budúcich 

období spolu z toho: 

182 7 261,19 3 700,53 640,18 10 321,54 

kapitálový transfer 182 7 261,19 6 500,00 640,18 10 321,54 

Spolu  7 261,19 6 500,00 678,16 10 321,54 

 

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/ 

Kapitálový transfer Stav 

záväzku 

k 31.12.20

10 

Príjem 

kapitálovéh

o transferu 

Zúčtovanie do 

výnosov 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Zúčtovanie do 

výnosov 

budúcich 

období 

Stav záväzku 

k 31.12.2011 

 7 261,19 3 700,53 0,00 640,18 10 321,54 

Spolu 7 261,19 3 700,53 0,00 640,18 10 321,54 
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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 16818,09 

   

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 3 674,87 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

  

časového rozlíšenia   

   

Finančné výnosy 662 - Úroky 6,77 

   

Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  

691 – Výnosy z bežných transferov 

VÚC 

261 631,44 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 

obcou  

692 – Výnosy z kapitálových transf. 

VÚC 

7 051,64 

alebo VÚC 693 – Výnosy z bežných transferov 

ŠR 

7 325,00 

 694 – Výnosy z kapitálových 

transferov ŠR 

1 744,18 

 697 -  Výnosy samosprávy od ostat. 

subj. 

105,00 

   

Spolu  298 356,99 

 

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   2 796,62 

223 Poplatky a platby 223 001 Zápisné, rešerše, BIS, MVS, 

repr.sl. 

13 921,47 

243 Z účtov finančného hospodárenia 243        Príjmy z účtov 

fin.hospodárenia 

6,77 

310 Tuzemské a bežné transfery 311 008 Bežný transfer z rozpočtu 

VÚC 

            261 631,44 

450 Z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostriedkov 

z predch.rokov 

  2740,50 

Spolu            281 096,80 

 

3. Náklady  - popis a výška významných položiek /v €/ 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  
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Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  31 217,01 

 502 – Spotreba energie 25 922,96 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 426,41 

 512 – Cestovné 566,23 

 513 – Náklady na reprezentáciu  91,76 

 518 – Ostatné služby  9 662,18 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  150 824,00 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 53 020,19 

 525 – Ostatné sociálne poistenie 1 101,81 

 527 – Zákonné sociálne náklady 9 905,50 

Dane a poplatky  532 – Daň znehnuteľnosti 134,38 

 538 – Ostatné dane a poplatky 1 088,91 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť   

   

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 – Odpisy 15 960,95 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

553 – Rezervy 6 889,00 

časového rozlíšenia     

Finančné náklady  568 – Ostatné finančné náklady 116,81 

   

Mimoriadne náklady    

Náklady na transfery a náklady z odvodu 

príjmov  

  

Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov 96,16 

   

Spolu  307 024,30 

 

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.  149 153,10 

       z toho: 611 Mzdy 116 472,30 

 612  Príplatky   18 400,80 

 614 Odmeny   14 280,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovne    52 938,25 

 621 Poistné do VšZP 6 584,55 
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 623 Poistné do ostatných poisťovní 7 987,02 

 625 Poistné do SP               37 265,51 

 627  Príspevok do doplnkových DP     1 101,17 

630 Tovary a služby                79 533,45 

 631 Cestovné náhrady 566,23 

 632 Energie, voda, komunikácie 29 994,53 

 633 Materiál 29 321,76 

 634 Dopravné 1 352,09 

 635 Rutinná a štandardná údržba     1 179,91 

 636 Nájomné za nájom  1 200,37 

 637 Služby            15 918,56 

640 Bežné transfery      1 102,60 

 642 Transfery  jednotlivcom...     1 102,60 

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 16 818,09 24 568,65 

604 Tržby za tovar 003 - - 

504 Predaný tovar  004 - - 

 Tržby celkom /001+002+003-004/ 005 16 818,09 24 568,65 

501 Spotreba materiálu 006 31 217,01 28 785,15 

502 Spotreba energie 007 25 922,96 28 203,84 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných 

dodávok 

008 - - 

511 Oprava a udržiavanie 009 426,41 819,34 

512 Cestovné 010 566,23 530,08 

513 Náklady na reprezentáciu  011 91,76 91,21 

518 Ostatné služby 012 9 662,18 8 690,73 

521 Mzdové náklady 013 150 824,00 147 012,68 

524 Zákonné sociálne poistenie 014 53 020,19 48 832,47 

525 Ostatné sociálne poistenie 015 1 101,81 1 203,73 

527 Zákonné sociálne náklady  016 9 905,50 10 099,87 

528 Ostané sociálne náklady  017 - - 
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531 Daň z motorových vozidiel 018 - - 

532 Daň z nehnuteľností 019 134,38 134,38 

538 Ostatné dane a poplatky 020 1 088,91 1 152,99 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku   

021 15 960,93 14 447,42 

 Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/ 022 299 922,10 290 003,89 

 
Rozpočet vlastných príjmov a výnosov bol stanovený vo výške  15 300,00€. Tento bol 

prekročený o 1 424,86€. Z vlastných príjmov bola financovaná celá spoluúčasť na 

grantoch MK SR. Okrem vlastných príjmov nám bol poskytnutý na prevádzku bežný 

transfer vo výške 261 631,44€, ktorý bol  aj použitý. Zo ŠR nám bol poskytnutý grant na 

nákup kníh vo výške 5 000,00€ a na nákup systému ochrany knižničného fondu vo výške 

3 700,53€.  Za kultúrne poukazy sme získali sumu 625,00€. V roku 2011 nám boli  

poskytnuté  účelové prostriedky na projekt Medzinárodný rok lesov v knižnici od subjektu 

mimo VS vo výške 105,00€ 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 subjektami 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 €/ 

Názov zostatku  

v členení podľa 

štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 134 až 

139/ 

/záväzok/ 

Stav  

záväzku 

k 31.12.20

10 

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 355 315 165,82 - - 7 051,64  308 114,18 

Účet 357  - bežný 7 325,00 7325,00 - 0,00 

Účet 359 - - - - - - 

Spolu  315 165,82     308 114,18 

 

4. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy 

/v €/  

Nemá obsahovú náplň. 
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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 53 221,81 750-1/1 

 - Dlhodobý drobný 

nehmotný 

2 589,65 750-1/2 

 - OTE 2 926,62 750-1/3 

Prenajatý majetok - Prehrávacie zariadenie pre 

nevidiacich 

1 085,72 750-2/1 

 - Poč. zariadenie 

internetizácia 

13 263,91 750-2/2 

Spolu  73 087,71  

 

 

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 13 629,32 - - - - - 
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Iné plnenia 386,76 - - - - - 

Spolu 14 016,08 - - - - - 

 

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 25.10.2010  uznesením č. 137/2010 

 

Bol zmenený:  

- prvá  zmena  schválená dňa 31.05.2011 uznesením č. 193/811/2/2011 

- druhá zmena schválená dňa 31.08.2011 uznesením č. 349/811/3/2011 

- tretia zmena  schválená dňa 30.09.2011 uznesením č. 412/811/4/2011 

- štvrtá zmena  schválená dňa 30.12.2011 uznesením č. 608/811/5/2011 

 

Príjmy bežného rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2011 

46 200 000 Nedaňové príjmy 15 300,00 15 300,00 16 724,86 

41 312 008 BT z rozpočtu VÚC 269 558,00 269 558,00 261 631,44 

111 312 008 BT z rozpočtu VÚC 0,00 7 325,00 7 325,00 

46 453 000 Zost. prost. z pr. rok. 0,00 2 740,50 2 740,50 

Spolu  284 858,00 292 388,00 285 886,30 

 

Výdavky bežného rozpočtu v € 

Program Zdro

j 

Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2011 

610 41 Mzdy, platy, služobné 

príjmy 

151 452,00 151 452,00 148 817,05 

620 41 Poistné a prísp.do 

poisťovni 

53 311,00 53 311,00 52 808,25 

630 41 Tovary a služby 62 305,00 62 305,00 58 703,52 

632 41 Energia, voda, 

komunikácie 

27 314,00 28 914,00 28 561,34 

633 41 Materiál 13 801,00 13 501,00 11 823,57 
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634 41 Dopravné 1 970,00 1 570,00 1 352,09 

635 41 Rutinná a štandardná 

údržba 

1 880,00 1 380,00 1 179,91 

636 41 Nájomné za prenájom 1 420,00 1 420,00 1 200,37 

637 41 Služby 15 620,00 15 220,00 14 586,24 

640 41 Transfery jednotlivcom 2 490,00 2 490,00 1 102,60 

630 46 Tovary a služby 15 300,00 15 215,00 13 970,93 

631 46 Cestovné náhrady 450,00 650,00 468,12 

632 46 Voda, energia, 

komunikácie 

1 600,00 1 600,00 1 433,19 

633 46 Materiál 13 075,00 12 690,00 11 831,15 

637 46 Služby 175,00 275,00 238,47 

610 111 Mzdy, platy, služobné 

príjmy 

0,00 336,00 336,00 

620 111 Poistné a prísp.do 

poisťovni 

0,00 130,00 130,00 

630 111 Tovary a služby 0,00 6 859,00 6 859,00 

631 111 Cestovné náhrady 0,00 98,11 98,11 

633 111 Materiál 0,00 5 667,04 5 667,04 

Spolu   284 858,00 292 098,00 282 727,35 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu v € 

Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2011 

111 322 001 KT z rozpočtu VÚC 0,00 5 000,00 5 000,00 

41 322 006 KT z rozpočtu VÚC 0,00 290,00 0,00 

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 

31.12.2011 

710 46 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 290,00 290,00 

713 46 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 290,00 290,00 

710 111 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 3 700,53 3 700,53 

713 111 Špec. stroje, prístr., 

zariad. 

0,00 3 700,53 3 700,53 

Spolu    3 990,53 3 990,53 
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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 30. januára 2012                    

 

 

 

 

                                 

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

-                                                                                                                           

Zodpovedná osoba za  vypracovanie       Štatutárny orgán 

Ing. Marian Dvorský      Mgr. Silvia Myšiaková 

          riaditeľka 

 


