
Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1 058 01 Poprad 
 

Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2015 
 
1. Riadenie knižnice 
- podľa Organizačného poriadku. Uskutočňovali sme porady vedenia knižnice (8x), porady 
zamestnancov (2x), porady zamestnancov Úseku knižnično-informačných služieb (4x) 
a Regionálneho kooperačného združenia (2x) – oboznamovanie s činnosťou, prijímanie 
nových úloh a nových trendov v rozvoji knihovníctva automatizácia a internetizácia, kontrola 
plnenia úloh, personálne otázky a ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie. Revízia 
knižničného fondu po desiatich rokoch podľa vyhlášky. 
Úlohy súvisiace s opravami a udržiavaním budov v správe knižnice, práce súvisiace s 
projektom ŠF EU ROP „ Oprava meštianskeho domu v Sp. Sobote“ –  žiadosť v druhej výzve 
ŠF EU – bola schválená (420 tis. €), uskutočnila sa výmena okien, vstupných dverí, oprava 
fasády a oprava strechy vrátane výmeny drevených šindľov. Knižnica sa vybavila novým 
vnútorným zariadením a technikou. Mimo projektu ROP sa zrekonštruovali elektrické 
rozvody, výmena svietidiel, oprava omietok, vymaľovanie priestorov a výmena podlahovej 
krytiny, nákup nových knižničných regálov. 
Vypracovanie a realizácia projektov za účelom získania finančných prostriedkov – 4 projekty 
podporené v sume 19 650 €. (Nákup KF – 8000, Ochrana knižničného fondu – RFID – 
10 000,  kult. poukazy 243, MKSR – projekt S knihou ma baví svet 800 € a Podtatranský 
školák – súťaž školských časopisov ZŠ Prešovského a Košického kraja – 850 €.) 
 
1.1 Ťažiskové úlohy 

• budovať kvalitný knižničný fond (podľa požiadaviek používateľov, dbať na titulovú 
pestrosť fondu, sledovať knižný trh, pôvodnú slovenskú tvorbu a regionálnu literatúru 
nakupovať v relatívnej úplnosti) 

• poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby (aj s využitím externých databáz) 
• uskutočňovať kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia 
• plniť funkciu metodického a koordinačného strediska pre mestské a miestne knižnice 

           okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. 
• mapovať informačný potenciál regiónu – vytvárať obraz o spoločenskom a kultúrnom 

           dianí v regióne formou bibliografických záznamov 
• vytvárať vhodné priestorové a materiálne podmienky – oprava knižnice, tak, aby 

návštevník strávil v knižnici čo najviac času 
- v r. 2015 sme sa okrem plnenia hlavných ukazovateľov sústredili na plné využitie novej 
verzie knižnično-informačného systému VIRTUA a RFID (aj na pobočkách ), obnove VT, 
obnove a aktualizácii web stránky knižnice, využívaniu verejného internetu, príprave 
a realizácii kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí, po rokoch aj obnove vybavenia 
nábytkom. Služby boli rozšírené o možnosť vrátenia kníh 24 hodín denne do biblioboxu. 
Zabezpečili sme ochranu knižničného fondu pravidelným obaľovaním a čistením kníh v rámci 
aktivačných prác z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.  
 
2. Plnenie hlavných úloh 
 
2.1 Knižničné fondy /KF/ 
Celkový stav fondov /knižničných dokumentov/: 142 701  
- počet obyvateľov k 31.12.2015 – 50 968 (- 1 348 ) 
KF na 1 obyvateľa:  2,8 



KF na 1 používateľa: 18,21 
Celkový prírastok KF:  2 969 ( o 84 viac) 
Prírastok kúpou: 2 406  ( o 278 viac) 
Prírastok inou formou (darom): 563  (o 194 menej) 
 
Celkové vynaložené finančné prostriedky na nákup KF: 21 087,42 € (o 2 603,42 viac) 
– na knihy 18 483,58 € (o 2 702,85 € viac ako v r. 2014).  

na periodickú tlač 2 603,84 € ( 90,43 € menej). 
Z toho z vlastného rozpočtu, VUC: 12 596,42 € (o 4 659,88 € viac) 
Z iných zdrojov / granty dary sponzorské/: 8 491 € (o 647,40 € viac) 
 
Z vynaložených fin. prostriedkov pripadá 
na 1 obyv.: 0,41 
na 1 používateľa: 2,69 
Počet odoberaných titulov periodík: 103(o 9 menej), exemplárov 109, o 10 menej) 
Stručný komentár: v roku 2015 sme do fondu Podtatranskej knižnice nakúpili o 84 kn. j. viac 
ako v roku 2014. 
Najväčší prírastok bol pri krásnej lit. pre deti – 124 zväzkov viac a pri odbornej lit. pre 
dospelých – 58 zväzkov viac. 
Inou formou – dary od čitateľov sme získali o 194 kníh menej ako vlani – 563 zväzkov. 
Celkove na nákup KF sme vynaložili 21 087,42 € o 2 603,42 € viac ako vlani. 
Vyradili sme 135 opotrebovaných a zastaraných zväzkov kníh. 
 
2. 2 Používatelia /čitatelia/ 2015 v porovnaní s rokom 2014 
 
Počet registrovaných používateľov:  7 835  (o  224 viac)  
Z toho: 
detí :  2 652  (o 23 viac) 
bežný čitateľ: 3 955  (o  51 viac)  
študenti:  1 228 (o 150 viac) 
Celkový  počet návštevníkov knižnice: 109 732 (o 9 561 viac)                                                                                                                        
z toho na podujatiach :  13 246  (o 1 387 viac)  
Percento používateľov z počtu obyvateľov:  14,97 %   
Percento používateľov z počtu školopovinných detí: 57,40 % 
 

2.3 Výpožičky 2015 v porovnaní s rokom 2014 

Celkový počet výpožičiek spolu / absenčné + prezenčné/: 235 757 (o 12 970 viac) 
Z toho : 
Odborná literatúra pre dospelých: 48 181  (o 7 249 menej) 
Krásna literatúra pre dospelých:  81 982   (o 11 343 viac) 
Odborná literatúra  pre deti: 6 847 (o 603 viac) 
Krásna literatúra pre deti:  39 834 (o 2 833 viac) 
Výpožičky periodík:  554 (o 84 viac)  
Prezenčné výpožičky:  58 359 (o 5 481 viac) 
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa: 4,5 



Počet výpožičiek na 1 používateľa: 30 
Nevidiaci: 218 titulov, 39 návštevníkov 
 
2.4 Návštevnosť knižnice v porovnaní s rokom 2014 
Celkový počet návštevníkov: 109 732 (o 9 561 viac)                                                                                                               
Priemerná denná návštevnosť: 457 ľudí    
Každý používateľ navštívil knižnicu v priemere 14 - krát  
 
Medziknižničná výpožičná služba našim používateľom: 370 požiadaviek, 350 vybavených 
MVS iným knižniciam : 253 požiadaviek, 242 vybavených 
Bibliobox (Centrum a JUH 1) : 5 851 kníh 
Stručný komentár: vyšší počet čitateľov, výpožičiek a návštevníkov v porovnaní s rokom 
2014 je z dôvodu prestavby knižnice v r. 2014, kedy bola knižnica sprístupnená až v júni 
2014. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy bola knižnica otvorená celý rok sme 
zaznamenali pokles počtu čitateľov, výpožičiek i návštevnosti, čo je celoslovenský jav a čo 
ovplyvnil aj demografický vývoj obyvateľstva a zrušenie VŠ v meste, ako aj zatvorenie 
knižnice počas letných mesiacov z dôvodu revízie knižničného fondu. 

 
2.5 Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 

Celkový počet podujatí: 646 (o 80 viac) 
Z toho: pre deti -  informačná výchova: 135  (o 18 menej) 

• Realizovali sme besedy so spisovateľmi – Jozefom Banášom, Luciou Saskovou, 
Katarínou Mikolášovou, Hanou Lasicovou, Jánom Petríkom, Jánom Mičuchom, 
Cyrilom A. Hromníkom, Milanom Augustínom, Kamilou a Petrom Kopsovými. 
V rámci Wolkrovej Polianky sme realizovali besedu s Dalimírom Stanom 
a Miroslavom Brückom. 

• Pokračovali sme v propagácii regionálnych umelcov v oddelení umenia v Spišskej 
Sobote (Eliška Bednárová,  ZUŠ Štefánikova ulica, Ľubica Ftoreková a Jana Kalixová, 
Patrícia Jurčová a Peter Trembáč)  

• v  realizácii hodín informačnej výchovy pre materské a základné školy, hodiny 
muzikoterapie pre materské školy.  

• V spoločenskej a výstavnej miestnosti na Podtatranskej ulici sme realizovali výstavy – 
Zamagurské Vianoce Miloša Semančíka, 200. výročie Ľudovíta Štúra, Knihy pre deti 
ocenené v Čechách a na Slovensku (výstava kníh a ilustrácií), Vedhračka, Búvajže len, 
búvaj (výstava krojovaných bábik), Povesti z piatich mestečiek (výstava detských 
ilustrácií), Inakosti 4 (Ján Kollár), Nespútané krásy Rumunska, ILP – Foto 9, Ľudovít 
Štúr očami detí, S knihou ma baví svet.  

•  Aktívne sme sa zapojili do spolupráce so školskými klubmi a mesačne sme  
pripravovali tvorivé dielne a hlasné čítanie kníh na pokračovanie.  

• Uskutočnili sme slávnostné zápisy pre prvákov základných škôl v meste. 

•  Zapojili sme sa do celoslovenských podujatí – Čítajme si (maratón v čítaní), Deň 
ľudovej rozprávky, Zlatá rybka (hlasovanie za najkrajšiu detskú knihu roka), Čítame s  



Osmijankom, Celé Slovensko číta a Celé Slovensko číta aj na Mikuláša. Les ukrytý 
v knihe a medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, ktorého hlavným garantom 
bol Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.  

• Vyhlásili sme 1. Ročník súťaže Mladý literárny kritik.  

• Založili sme Čitateľský klub tínedžerov. Pokračovali sme v stretnutiach s Klubmi 
seniorov, členmi Podtatranskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska,  Klubom popradských výtvarníkov. S Mestským odborom Matice 
slovenskej sme pokračovali v pravidelných mesačných stretnutiach s literatúrou a ich 
tvorcami(ostatné fašiangy s klapanciami Ing. Jána Jančíka, Metod – jeho boje ako 
spolutvorcu počiatkov kultúrnych a duchovných hodnôt a tradícií), 200. Výročie 
narodenia Ľudovíta Štúra, Daj Boh šťastia tejto zemi (predvianočné stretnutie) 
Pripravili sme autorský večer Augustína Kuchára pri príležitosti jeho 80. narodenín. 
Spomínali sme na Romualda Hadbavného prostredníctvom prednášky etnografky a 
múzejníčky Mgr. Moniky Pavelčíkovej z Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. 

• Boli sme spoluorganizátorom okresných a obvodových kôl v prednese: Šaliansky 
Maťko, Hviezdoslavov Kubín a organizátorom regionálneho kola Štúrov Zvolen 
(súťaž v rétorike pre základné a stredné školy). Podieľali sme sa na realizácii prednesu 
poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov. 

• Pripravili sme literárny večer členov literárneho klubu Podtatranské pierka a vydali 
občasník s ich tvorbou pod rovnomenným názvom. 

• Nadácia KOSIT v Podtatranskej knižnici v Poprade (Podtatranská ul., č.1) predstavila 
deťom a učiteľom prvú EKOknižku pod názvom Ježko Kositko a Slimáčik 
Naturpáčik. 

• Získali sme 1. miesto v súťaži kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti na tému: 2. 
svetová vojna (Lucia Rušinová, Elena Šimkaninová). 

• Aktualizácia web stránky  a 2 facebookových stránok. 
Pozvánky, plagáty, nástenky, výstavky. 
Články v novinách a časopisoch. 
Propagácia činnosti v mestskej televízii. 
Revízia knižničného fondu. 
Spolupráca s Podtatranským osvetovým strediskom – seminár k prednesu poézie a prózy, 
výstava fotoklubu OKO.  
Upgrade systému Virtua. Selfcheck – samoobslužný systém. 
Stručný komentár: vysokú pozornosť venujeme individuálnej, ale aj kolektívnej práci 
s používateľmi, čo má vplyv na zvyšujúci sa počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích 
podujatí. Našou snahou je vytvoriť vzťah ku knihe a k čítaniu hlavne u detí, schopnosť 
vyhľadať si potrebné informácie, podporiť zmysluplné prežívanie voľného času v kultúrnom 
prostredí. (informačná výchova, besedy, výstavy, tvorivé dielne, súťaže,...) 

 
3. Bibliograficko – informačná činnosť 
Zameranie oddelenia: 
podrobné mapovanie informačného potenciálu regiónu. Excerpcia a spracovanie záznamov vo 



VIRTUE, budovanie databázy regionálnych autorít, „Poľská tatranská literatúra vo fondoch 
PK“, výskum literárnych textov s tatranskou tematikou – projekt Tatry v umeleckej literatúre. 
Počet monitorovaných a spracovávaných titulov periodík: 7 regionálnych, 32 miestnych 
a firemných, 11 školských a 12 celoslovenských.  
Počet vyexcerpovaných záznamov: 4833/557 
Počet vypracovaných bibliografii: 1/-1 
Počet vypracovaných zborníkov a bg. letákov: 2 zb. + 12 bg. letákov /+2 ; +12 
Počet poskytnutých bibliografických a faktografických informácii: 9752 
Počet vypracovaných rešerší: 80/-18 ; 5191/-1392 záznamov 
Stručný komentár: okrem priebežnej excerpcie sme sa sústredili na tvorbu biografického 
slovníka žijúcich osobností mesta Poprad, spoluprácu s Poľskom pri výmene publikácií 
týkajúcich sa Tatier. Priebežne pokračujeme aj v projekte Tatry v umeleckej 
literatúre – prieskum, dopĺňanie textov. Naďalej spolupracujeme s redaktormi školských 
časopisov základných a stredných škôl, v spolupráci so službami sme vyhodnotili 7. ročník 
súťaže školských časopisov regiónu Poprad a Kežmarok, zapojené školské časopisy sme 
prezentovali vo vydanom zborníku. Pre školské časopisy základných škôl z Prešovského 
a Košického samosprávneho kraja sme vyhlásili 1. ročník súťaže s názvom Podtatranský 
školák. Výsledky súťaže boli vyhlásené v Podtatranskej knižnici a všetky časopisy boli 
prezentované aj vo vydanom zborníku.  

V roku 2015 sme doplnili a upravili údaje o činnosti regionálneho oddelenia. Doplnil sa 
zoznam vydaných publikácií a vo formáte PDF sa sprístupnili všetky bibliografické letáky 
vydané v knižnici od roku 2003 do roku 2015. Zostavili a vydali sme výberovú bibliografiu 
povestí z fondu knižnice Za pokladmi dejín a 12 bibliografických letákov. Osobnosti 
podtatranského regiónu a nové knihy v regionálnej študovni sme začali propagovať na 
webovej stránke knižnice (12x). Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sme 
v knižnici pripravili prezentáciu knihy Milana Maniaka Oslobodenie : 70. výročie 
oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny : 1945-2015. Pripravili sme 21 hodín informačnej 
výchovy pre študentov stredných a základných škôl. 
 
4. Edičná a propagačná činnosť 
Pozvánky, plagáty, nástenky, výstavky, bibliografické letáky pri jednotlivých podujatiach. 
Tvorba web stránky  a 2 facebookových stránok. 
Články v novinách a časopisoch – o podujatiach, činnosti, zámeroch a pod.. 
Propagácia knižnice v mestskej televízii – minimálne raz mesačne. 
Propagácia osobností regiónu na webovej stránke v rubrike Pripomíname si (mesačne). 
Propagácia regionálnej študovne prostredníctvom webu v rubrike Novinky z regiónu 
Zborníky – Zborník 7. ročníka regionálnej súťaže O najlepší školský časopis 
Za pokladmi dejín – 2. vyd. – doplnenie, úprava a tlač 
Bibliografické letáky spisovateľov: Augustín Kuchár,  Lucia Sasková, Jozef Banáš, Katarína 
Mikolášová, Milan Augustín, Anton Rákay, Hana Lasicová, Cyril A. Hromník, Danica 
Pauličková, Camille Labas, Katarína Škorupová, Toňa Revajová 
O najlepší školský časopis podtatranského regiónu 2014/2015 (zborník) + pozvánka 
Marcel Maniak (pozvánka + plagát) 
Podtatranský školák – článok do regionálnych periodík 
Podtatranský školák (zborník) – grafická príprava do tlače + pozvánka, plagát a diplomy 
Noviny a časopisy dostupné v PK a zborník Podtatranské pierka - tlač 
Novinky z regiónu – 10 príspevkov 
 
5. Metodická a poradenská činnosť 
Zameranie činnosti: 



metodické a koordinačné centrum pre ľudové knižnice v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča, 
spolu 78 knižníc. Zabezpečovali sme nákup a spracovanie knižničných fondov pre 18 knižníc 
regiónu, počet zväzkov 811 v hodnote 5 394,40 €. Pozornosť v knižniciach sme venovali 
zavádzaniu  informačného systému do knižníc, spracovaniu projektov a dodržiavaniu platných 
noriem a predpisov, vzdelávaniu knihovníkov. 
Počet metodických návštev 31 (o 3 menej). 
Spracovanie štatistiky : štatistický sumár s komentárom za rok 2015. 
Stručný komentár- elektronické spracovanie ročných výkazov, zástupcovia Regionálneho 
kooperačného združenia sa zišli v PK Poprad 2 krát, dozeralo sa na revízie KF. 
Knižničný program Clavius využívajú - MsK Kežmarok, Svit, Spišská Belá, Vysoké Tatry, 
Levoča, Lendak). Knižničný program LIBRIS využívajú knižnice v Hranovnici, Vrbove, 
Štrbe, Tatranskej Štrbe, v Spišskom Podhradí; MASK –Tvarožná, Huncovce, Spišská Stará 
Ves;  
 
6. Zamestnanci 
Celkový počet za rok 2015: 
- vo fyzických osobách: 22,25 
- prepočítaný: 20,59 
Počet zamestnancov k 31.12.2015: 23 
Z toho 
s vysokoškolským vzdelaním: 11, s knihovníckym vzdelaním: 12 
Priemerná mzda : 713,41 € 

7. Hospodárenie a finančné  zabezpečenie  
Za hodnotené obdobie dosiahli náklady a výnosy výšku: 
- náklady                   401 824,80 € 
- výnosy                    401 845,65 € 
- výsledok hospodárenia  +20,85 € 
Podtatranská knižnica v Poprade   dosiahla  za sledované obdobie výsledok hospodárenia vo 
výške +20,85 EUR.  
 

Príjmy 

Druh Suma v EUR 

Dotácia z PSK     ( účet 691 ) 324325,00 

Ministerstvo kultúry     ( účet 693 ) 11056,80 

Čitateľské poplatky  ( účet 602, 648 ) 18659,07 

Knihy pre obecné knižnice v regióne  ( účet 604 ) 5302,70 

Nájomné, služby s ním spojené  ( účet 648 )  9654,40 

Úroky z účtov, kurz.zisky  ( účet 662, 663 ) 0,00 

Iné výnosy  (burza, dobropisy a iné, účet 648 ) 1275,51 

Ostatné  (granty, dary, prísp. mesta, iné, účet 697) 192,00 



Výnosy z kap.transferov, rezervy (účet 652,692,694) 31380,17 

SPOLU 401845,65 

Výdavky 

Druh Suma v EUR 

Spotrebované nákupy–spotreba materiálu a energií 73600,20 

Materiál                                    ( účet 501 ) 43317,55 

  - z toho knihy, časopisy 
 

Energie    ( plyn,elektrina,voda, účet 502 ) 25120,15 

Knihy pre obecné knižnice       ( účet 504 )  5162,50  

Služby 30371,24 

Opravy  a udržiavanie ( kopírka,auto,budovy, účet 511 ) 4808,44 

Cestovné                                   ( účet 512 ) 769,86 

Reprezentačné                           ( účet 513 ) 101,71 

Ostatné služby (telefóny,internet,poštovné,odpad, tlač 
publikácií, požiarny technik, technik BOZP, revízie, MVS, 
tlač, iné alužby, účet 518)  

24691,23 

Osobné náklady 256143,61 

  - Mzdové náklady                     (  účet 521 ) 179013,37 

  - Zákonné sociálne poistenie     ( účet 524 ) 60799,80 

  - DDS                                         ( účet 525 ) 2949,40 

  - Príspevok na stravovanie         ( účet 527 ) 10796,06 

  - Tvorba sociálneho fondu         ( účet 527 )  1625,44 

  - odchodné                                  ( účet 527 ) 0,00 

  - náhrady PN                               ( účet 527 ) 959,54 

Daň z nehnuteľností, ost. dane a poplatky ( účet 532, 538 ) 1082,87 

Ostatné náklady ( členské poplatky, účet 548 ) 147,00 

Odpisy                                          ( účet 551 ) 31649,83 

Tvorba rezerv(  účet 552, 553)  2835,08 



Finančné náklady                        ( účet 563, 568 ) 4511,99 

Daň z príjmov                              ( účet 591 ) 1482,98 

SPOLU 401824,80 

 

Výsledok hospodárenia: +20,85 EUR 

V roku 2015 sme sa okrem plnenia hlavných ukazovateľov sústredili na plné využitie  
knižnično-informačného systému VIRTUA,  obnove a aktualizácii web stránky knižnice, 
využívaniu verejného internetu, príprave a realizácií kultúrno-výchovných a vzdelávacích 
podujatí. Výšku nákladov ovplyvňujú najmä tieto nákladové položky – osobné náklady - 
mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, stravovanie zamestnancov, náklady 
na spotrebu energií, nákup knižničného fondu, náklady na nákup drobného hmotného majetku 
a opravu priestorov knižnice v objekte v Spišskej Sobote,  odpisy dlhodobého majetku ( nárast 
odpisov po zaradení majetku po rekonštrukcii objektu knižnice – investičná akcia „ Obnova 
a nadstavba objektu knižnice“ na základe Zmluvy o prevode správy  v decembri 2014 ).  

Realizovala sa oprava pamiatkovo chráneného meštianskeho domu v Spišskej Sobote. Objekt 
bol v nevyhovujúcom stave -  zatekajúca šindľová strecha, netesniace popraskané staré 
drevené okná a vchodové dvere, poškodené omietky, nevyhovujúce podlahy,  potreba výmeny  
elektrických rozvodov a rozvodov vody. Na rekonštrukciu objektu bola podaná žiadosť do 
druhej výzvy na ŠF EU   ( projekt „Rozšírenie a oprava objektu knižnice - meštianskeho 
domu v Spišskej Sobote“ ), práce boli realizované v II. polroku 2015.  V rámci projektu bola 
opravovaná strecha - vymenené drevené šindle, realizovaná výmena drevených okien a 
vstupných dverí, podlahovej krytiny  a oprava omietok. 

V súvislosti s realizáciou projektu zo ŠF EÚ – ROP sme požiadali Úrad PSK o pridelenie 
ďalších  finančných prostriedkov vo výške 33350 EUR na práce, ktoré neboli zahrnuté do 
pôvodnej žiadosti zo ŠF EÚ – vypracovanie statického posudku budovy ( na základe 
spracovaného Certifikátu stavu kultúrnej pamiatky a Technickej správy kultúrnej pamiatky, 
ktoré vypracoval Pamiatkový úrad SR ),  preverenie stavu vodovodného a kanalizačného 
potrubia, vymaľovanie vnútorných priestorov, výmenu podlahovej krytiny, opravu 
elektrických rozvodov a výmenu svietidiel, dovybavenie objektu knižnice v Sp. Sobote 
novým nábytkom. Na základe týchto žiadostí nám boli Úradom Prešovského samosprávneho 
kraja nám boli pridelené kapitálové transfery na investičnú akciu „ Vypracovanie statického 
posudku budovy“ v objeme 300 EUR a „Rekonštrukciu elektroinštalácie“ v objeme 16350 
EUR. Tieto finančné prostriedky boli čerpané vo výške 16464,08 EUR. Úradom PSK tiež boli 
rozpísané účelovo určené bežné výdavky na vymaľovanie vnútorných priestorov knižnice po 
výmene okien, výmenu podlahovej krytiny v Spišskej Sobote, dovybavenie knižnice novým 
nábytkom - knižničnými regálmi a bežné výdavky v rámci kategórie 630 tovary a služby. 
Tieto výdavky boli vyčerpané vo výške 16700 EUR. 

 



Január 2016                                                                    Mgr. Anna Balejová, riaditeľka 

 


