
Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1 058 01 Poprad 
 

Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2016 
 
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 (1x) – 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. Úlohy 
súvisiace s opravami a udržiavaním budov v správe knižnice, práce súvisiace s realizáciou 
projektu EU ROP „Oprava knižnice - meštianskeho domu v Sp. Sobote“ – stavebné práce boli 
ukončené koncom roka 2015, v prvom polroku 2016 – upratovanie a čistenie priestorov, 
montáž a rozmiestňovanie vnútorného vybavenia, konverzia knižničného fondu – čistenie, 
štítkovanie, triedenia a uloženie kníh do regálov, inštalácia technického vybavenia. Knižnica 
bola slávnostne sprístupnená verejnosti 1. Júla 2016. Zatvorenie knižnice počas prvého 
polroka čiastočne ovplyvnilo výsledky činnosti knižnice. Koncom roka sme realizovali aj 
projekt Modernizácia a skvalitnenie interiérového vybavenia pobočky Juh 3, kedy sme 
knižnicu vymaľovali a vybavili novým nábytkom, technikou a podlahovou krytinou.  
 Príprava a realizácia projektov za účelom získania finančných prostriedkov – 5 projektov 
podporených (o 1 viac) v sume 13 500  € . ( Fond pre podporu umenia: Nákup KF – 7500,  
S knihou ma baví svet 2. Roč. – 1500 €, Literárne večery v knižnici – 1500 €, Modernizácia 
a skvalitnenie interiérového vybavenia  – 2000 €, Mesto Poprad – nákup kníh – 1000, plus dar 
predsedu PSK na nákup kníh vo výške 19 tis. €  ). 
 
 
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  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 
• plniť funkciu komunitnej knižnice 

- v r. 2016 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, príprave a realizácii kultúrno-výchovných a 
vzdelávacích podujatí, po rokoch aj obnove vybavenia nábytkom. Služby sú rozšírené o 
možnosť vrátenia kníh 24 hodín denne do biblioboxov a o používanie samoobslužného 
systému. 
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/: 142 601  
- počet obyvateľov k 31.12.2016 – 50 718  
KF na 1 obyvateľa:  2,8 
KF na 1 používateľa: 17,58 
Celkový prírastok KF:  4 650 ( o 1 681 viac) 
Prírastok kúpou:  3 762 ( o 1 356 viac) 
Prírastok inou formou (darom): 888  (o 325 viacej) 
 
Celkové vynaložené finančné prostriedky na nákup KF: 34 555,36 € (o 13 467,94 € viac) 
– na knihy 31 512,01 € (o 13 028,43 € viac ako v r. 2015).  

na periodickú tlač 3 043,35 € ( 439,51 € viacej). 
Z toho z vlastného rozpočtu, VUC:  25 891,36 € (o 13 294,94 € viac) 
Z iných zdrojov / granty dary sponzorské/: 8 664,- € (o 173,- € viac) 
 
Z vynaložených fin. prostriedkov pripadá 
na 1 obyv.: 0,68 
na 1 používateľa: 4,26 
Počet odoberaných titulov periodík: 88 (o 15 menej), exemplárov 93, (o 16 menej) 
 
Stručný komentár: v roku 2016 sme do fondu Podtatranskej knižnice nakúpili o 1 681 kn. j. 
viac ako v roku 2015. 
Najväčší prírastok bol pri odbornej lit. pre dosp. – o 670 zväzkov viac a pri krásnej lit. pre 
dospelých – o 536 zväzkov viac. 
Inou formou –  získali sme o 325 kníh viacej ako vlani – 888 zväzkov. 
 
Celkove na nákup KF sme vynaložili 34 555,36 € o 13 467,94  € viac ako vlani. 
Vyradili sme 4 750 opotrebovaných  zväzkov kníh ( o 4 615 viacej –  pobočkách Juh1, Sp. 
Sobota) 
 
2. 2 Používatelia /čitatelia/ 2016 v porovnaní s rokom 2015 
 
Počet registrovaných používateľov: 8 108  (o  273 viac)  
Z toho: 
detí :   2 677  (o 25 viac) 
bežný čitateľ: 4 048  (o  93 viac)  
študenti:  1 383 (o 155 viac) 
Celkový  počet návštevníkov knižnice: 112 548  (o 2 816 viac)                                                                                                                        
z toho na podujatiach :  15 692   (o 2 446 viac)  
Percento používateľov z počtu obyvateľov:  15,98  (o 1,01 % viac)   
Percento používateľov z počtu školopovinných detí:  57,47 % (o 0,07 % viac) 
 

2.3 Výpožičky 2016 v porovnaní s rokom 2015 

Celkový počet výpožičiek spolu / absenčné + prezenčné/:  242 593 (o 6 836  viac) 



Z toho : 
Odborná literatúra pre dospelých:  49 973  (o 1 792 viac) 
Krásna literatúra pre dospelých:   83 891   (o 1 909 viac) 
Odborná literatúra  pre deti:  7 176  (o 329 viac) 
Krásna literatúra pre deti:  40 994  (o 1 160 viac) 
Výpožičky periodík:  582  (o 28 viac)  
Prezenčné výpožičky: 59 977   (o 1 618 viac) 
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa: 4,7  (o 0,2 viac) 
Počet výpožičiek na 1 používateľa: 30 (=) 
Nevidiaci: 242 titulov (o 24 viac) , 44 návštevníkov  (o 5 viac) 
 
2.4 Návštevnosť knižnice v porovnaní s rokom 2015 
Celkový počet návštevníkov: 112 548  (o 2 816 viac)                                                                                                                                                                                                        
Priemerná denná návštevnosť: 457 ľudí    
Každý používateľ navštívil knižnicu v priemere 14 - krát  
Medziknižničná výpožičná služba našim používateľom: 446 požiadaviek, 456 vybavených 
MVS iným knižniciam : 183 požiadaviek, 168 vybavených 
Bibliobox (Centrum a JUH 1) : 5 746 kníh 
Stručný komentár: vyšší počet čitateľov, výpožičiek a návštevníkov v porovnaní s rokom 
2015 je z dôvodu  otvorenia oddelenia umenia v Spišskej Sobote v druhom polroku 2016.  

 
2.5 Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 

Celkový počet podujatí: 748  (o 102 viac) 
Z toho: pre deti -  informačná výchova: 158   (o 23 viac ) 

• Realizovali sme besedy so spisovateľmi – Antonom Laučekom, Andreou Rimovou, 
Katarínou Kerekesovou,  Katarínou Molákovou, Ivano Šebestovou, Máriou Pomajbovou, 
Jozefínou Hrkotovou-Hladkou, Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou, Martou Rykovou, 
Gustávom Murínom, Jánom Zbojekom. 

• Pokračovali sme v propagácii regionálnych umelcov v oddelení umenia v Spišskej 
Sobote (Igor Pančuk, Pavol Roško a Zoltán Hegeduš, Tomáš Turzák, výtvarný odbor 
ZUŠ na Štefánikovej ulici, Miloslav Turzák) . 

• 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 – 
Fotoklub „OKO“, Karpatskí Nemci Horného Spiša, Kvety a zátišia – F. Žoldák, 
Čapkovci a Slovensko, Obrazy a obrázky – H. Smolková, Ilustrátorský Olymp – 
ocenené detské knihy, Zahrajte mi tichúčko ... – výstava krojovaných bábik,  Norway 
2015, Kolorit slovenského ornamentu, Obrázky zo slnečnej ulice (M. Regitko), 
Morsko-Gorsko a zase doma...(A. Fedáková). 

•  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,  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.  

• Pokračovali sme v stretnutiach s Čitateľským klubom tínedžerov, Klubmi seniorov, 
členmi Podtatranskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  
Klubom popradských výtvarníkov,  s Mestským odborom Matice slovenskej . 

• 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, 49. ročníka Vansovej Lomničky. 

• Realizovali sme dva projekty – S knihou ma baví svet pre detského čitateľa 
(dvojdňové stretnutie spisovateľov a ilustrátorov pre deti) a Literárne večery 
v knižnici v spolupráci s členmi literárneho klubu pre dospelých – 5 literárnych 
večerov a tri odborné semináre.  

• V pobočke Juh 3 sa realizoval tretí projekt – modernizácia a skvalitnenie interiérového 
vybavenia.   

• Pokračovali sme vo výbornej spolupráci so všetkými základnými a materskými 
školami v meste – realizovali sme literárne pásma, zážitkové čítania, súťaže, kvízy, 
hlasné čítania, tvorivé dielne... 

• Uskutočnili sme súťaž o titul Kráľ/kráľovná čitateľov na šk. rok 2015/2016. 

• Vyhodnotili sme najlepšieho čitateľa knižnice. 
• Pokračovali sme v organizovaní cestovateľských stretnutí a spomienok. 

• Živé knihy v spolupráci so strednými školami a stredoškolským parlamentom. 
• Aktualizácia web stránky  a 2 facebookových stránok. 

Pozvánky, plagáty, nástenky, výstavky. 
Články v novinách a časopisoch. 
Propagácia činnosti v mestskej televízii, na webe mesta, infolib, takdokniznice. 
Revízia knižničného fondu – dohľadávanie, ukončenie. 
Spolupráca s Podtatranským osvetovým strediskom – seminár k prednesu poézie a prózy, 
výstava Fotoklubu „OKO“ z Ústí nad Orlicí.   
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, spolu 62.  



Počet vyexcerpovaných záznamov: 3796 /-1037 
Počet vypracovaných bibliografii: 0 /-1 
Počet vypracovaných zborníkov a bg. letákov: 1 zb. + 7 bg. letákov /-1 ; -5 
Počet poskytnutých bibliografických a faktografických informácii: 9738 
Počet vypracovaných rešerší: 88 /+8 ; 6165 /+974 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 8. 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 2. ročník súťaže s názvom Podtatranský 
školák. Výsledky súťaže boli vyhlásené v Podtatranskej knižnici a všetky časopisy boli 
prezentované  v prezentácii a v tlači.  
V roku 2016 sme zostavili a pripravili na vydanie výberovú bibliografiu slovenskej poézie 
z fondu knižnice a 7 bibliografických letákov. Osobnosti podtatranského regiónu sme 
propagovali na webovej stránke knižnice (12x). 
Pripravili sme 21 hodín informačnej výchovy pre 468 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 8. ročníka regionálnej súťaže O najlepší školský časopis 2015/2016 
Bibliografické letáky spisovateľov: Andrea Rimová, Anton Lauček, Katarína Kerekesová, 
Miroslav Regitko, Valentín Šefčík, Juraj Martiška, Danuša Dragulová-Faktorová 
Podtatranský školák  – prezentácia, pozvánka, plagát a diplomy 
Noviny a časopisy dostupné v PK a zborník Podtatranské pierka - tlač 
 
5. Metodická a poradenská činnosť 
Zameranie činnosti: 
metodické a koordinačné centrum pre ľudové knižnice v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča, 
spolu 61 knižníc. Zabezpečovali sme nákup a spracovanie knižničných fondov pre 17 knižníc 
regiónu, počet zväzkov 686 v hodnote 4 579,20 €. Pozornosť v knižniciach sme venovali 
zavádzaniu  informačného systému do knižníc, spracovaniu projektov a dodržiavaniu platných 
noriem a predpisov, vzdelávaniu knihovníkov. 
Počet metodických návštev 23 (o 8 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 1 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;  
10 knižníc regiónu Poprad získali z Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na nákup 
kníh, technické zariadenie a interiérové vybavenie celkom 39 200,- €. 



 
6. Zamestnanci 
Celkový počet za rok 2016: 
- vo fyzických osobách: 22,00 
- prepočítaný: 21,07 
Počet zamestnancov k 31.12.2016: 22 
Z toho 
s vysokoškolským vzdelaním: 11, s knihovníckym vzdelaním: 12 
Priemerná mzda : 751,19 € 

7. Hospodárenie a finančné  zabezpečenie  
Za hodnotené obdobie dosiahli náklady a výnosy výšku: 
- náklady                   470176,23 € 
- výnosy                    470176,23 € 
- výsledok hospodárenia  0,00 € 
Podtatranská knižnica v Poprade   dosiahla  za sledované obdobie výsledok hospodárenia vo 
výške 0 EUR.  
 

Príjmy 

Druh Suma v EUR 

Dotácia z PSK     ( účet 691 ) 349835,00 

FPU, MK SR, Mesto Poprad     ( účet 693 ) 13418,60 

Čitateľské poplatky  ( účet 602, 648 ) 21663,69 

Knihy pre obecné knižnice v regióne  ( účet 604 ) 4554,90                                  

Nájomné, služby s ním spojené  ( účet 648 )  165,97 

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

Iné výnosy  (burza, dobropisy a iné, účet 648 ) 1697,13 

Ostatné  (granty, dary, prísp. mesta, iné, účet 697) 290 

Výnosy z kap.transferov, rezervy (účet 652,692,694) 78550,94                                   

SPOLU 470175,23 

Výdavky 

Druh Suma v EUR 

Spotrebované nákupy–spotreba materiálu a energií 77290,22 

Materiál                                    ( účet 501 ) 47896,55 

  - z toho knihy, časopisy 34555,36 



Energie    ( plyn,elektrina,voda, účet 502 ) 24944,43 

Knihy pre obecné knižnice       ( účet 504 )  4449,24  

Služby 26664,85 

Opravy  a udržiavanie ( kopírka,auto,budovy, účet 511 ) 989,62 

Cestovné                                   ( účet 512 ) 686,21 

Reprezentačné                           ( účet 513 ) 283,77 

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

24705,25 

Osobné náklady 275209,29 

  - Mzdové náklady                     (  účet 521 ) 192341,70 

  - Zákonné sociálne poistenie     ( účet 524 ) 65524,85 

  - DDS                                         ( účet 525 ) 3217,30 

  - Príspevok na stravovanie         ( účet 527 ) 10670,52 

  - Tvorba sociálneho fondu         ( účet 527 )  2513,02 

  - odchodné                                  ( účet 527 ) 0,00 

  - náhrady PN                               ( účet 527 ) 941,90 

Daň z nehnuteľností, ost. dane a poplatky ( účet 532, 538 ) 653,87 

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

Odpisy                                          ( účet 551 ) 79062,53 

Tvorba rezerv, opravné položky(  účet 552, 553.558)  6070,16 

Finančné náklady                        ( účet 563, 568 ) 5041,80 

Daň z príjmov                              ( účet 591 ) 36,51 

SPOLU 470176,23 

 

Výsledok hospodárenia: 0 EUR 

V roku 2016 sme sa okrem plnenia hlavných ukazovateľov sústredili na plné využitie  
knižnično-informačného systému VIRTUA,  obnove a aktualizácii web stránky knižnice, 
realizácii projektov zo ŠFEÚ a FPU.  



 Výšku nákladov ovplyvnili 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 pobočky knižnice na sídlisku JUH1,  odpisy dlhodobého majetku ( nárast 
odpisov po zaradení majetku po rekonštrukcii objektov knižnice – investičné akcie „ Obnova 
a nadstavba objektu knižnice“, „Rozšírenie a oprava objektu knižnice - meštianskeho domu 
v Spišskej Sobote“ ).  

Získané finančné prostriedky: 

FPU   12254,60 €, 4 projekty 

MK SR  164,00 €, kultúrne poukazy  

Mesto Poprad 1000€ 

Dary 290€  

Spolu 13 709,60 € 

 

 

 

 

 

 

Január 2016                                                                    Mgr. Anna Balejová, riaditeľka 

 


