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1. ÚVOD  

 
V roku 2014 sme sa snažili čo najviac rozširovať služby a vychádzať 

v ústrety používateľom. Zaviedli sme možnosť rodinného zápisného, ktoré je 

výhodné pre všetkých členov rodiny. V nových priestoroch Centrálnej 

požičovne sme zaviedli najmodernejšiu technológiu RFID, ktorá zabezpečuje 

kompatibilitu s výpožičným systémom a zároveň ochranu fondu.  Úspešne sme 

zrealizovali 9. ročník festivalu  Prešov číta rád. Urobili sme odvážne 

marketingové ťahy smerom k verejnosti, keď si počas festivalu mohli cestujúci 

nájsť knihy na čítanie aj v MHD. Prelomili sme bariéru požičiavania otvorením 

samoobslužnej pobočky na železničnej stanici, ktorá funguje ďalej s veľmi 

dobrým ohlasom u verejnosti. Naše pobočky na sídliskách sme spohodlnili 

gaučami, kde si môžu čitatelia s knižkou aj poležať. Všetky tieto aj netradičné 

aktivity zaujali médiá, knižnica sa zviditeľnila a dostala do záujmu verejnosti. Ku 

koncu roka sme dostali pekný darček od nášho zriaďovateľa po 15-tich rokoch 

nové auto Volkswagen Touran. V roku 2014 sme doplnili fondy knižnice o 4 080  

kn. jednotiek. Evidovali sme spolu 11 076 používateľov a v roku 2014 pribudlo 

2 224 nových čitateľov.  

Zaznamenali sme najvyšší počet výpožičiek zo všetkých kooperujúcich knižníc 

v systéme Virtua. Spolu knižnica dosiahla  454 101 výpožičiek a evidovala 

148 548 návštevníkov. 

Záujem o služby stále pretrváva a zo strany verejnosti sme cítili prajné 

prostredie. Záujem verejnosti nás veľmi teší, pretože tak vieme, že návšteva 

našej knižnice je súčasťou bežného života detí, dospelých aj seniorov. 

Marta Skalková, riaditeľka 
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1.1 ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY  
 

 pravidelné doplňovanie knižničných fondov; 

 kvalitné poskytovanie knižničných služieb; 

 aktivity na podporu a propagácie čítania detí a mládeže; 

 ústretovosť znevýhodneným, seniorom a nezamestnaným; 

 metodická pomoc obecným knižniciam; 

 revitalizácia a zatraktívnenie priestorov pre používateľov; 

 propagácia knižnice. 

 

1.2 ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KNIŽNICE 
  

Základná činnosť knižnice v roku 2014 bola zameraná na doplňovanie knižničných 

fondov a poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom a širokej verejnosti. 

Aktivity boli zamerané na všetky čitateľské kategórie, propagáciu knižnice, čítania, 

kníh a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na deti a mládež. 

 
 

2. KNIŽNIČNÉ FONDY 

 
 

2.1 DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV 
 

 Naša základná činnosť bola zameraná na doplňovanie, obnovovanie, spracovávanie a 

uchovávanie knižničných fondov, ako aj poskytovanie knižnično-informačných služieb 

používateľom a širokej verejnosti. 

 V roku 2014 sme knižničný fond doplnili o 4 080 knižničných jednotiek (ďalej kn.j.). 

Z toho kúpou bolo získaných 2 587 kn.j., z toho: z vlastných zdrojov 1 288 kn.j., z grantov 1 

299 kn.j. Darom  1 420 kn.j. a náhradou 73 kn.j. Celkovo sme v priebehu roka vyradili 2 783 

kn.j. Cez prírastkové zoznamy sme vyradili 380 kn.j. v celkovej hodnote 897,50€. 

Prostredníctvom knižničného softvéru Virtua  sme vyradili 2 403 kn.j. v celkovej hodnote 

hodnote 5 146,52€.                                                                        

 Knižnica k 31. 12. 2014 eviduje celkový fond v počte 221 894 kn.j.  

 Na  jedného obyvateľa tak pripadá 2,53 zv. a na jedného používateľa 20,03 zv.  

 Na nákup informačných zdrojov bolo vynaložených  20 861,02 €.  Na jedného čitateľa 

to činí 1,88 € a na 1 obyv. 0,24 €.  

 Štandardy MK SR pre verejné knižnice určujú pre regionálne knižnice podľa počtu 

obyvateľov odporúčanú hodnotu počtu prírastkov na obyvateľa 0,13 prírastkov, naša 

knižnica dosahuje parameter len 0,02 kn.j. 

             Ročný prírastok za rok 2014 bol v porovnaní s rokom 2013 vyšší o 830 kn.j., a celkový 

stav kniž. fondu je v porovnaní s r. 2013 vyšší o 1 297 kn.j. Aj v tomto roku bolo našou 
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prioritou uspokojovať požiadavky našich používateľov, čo sa týka nákupu literatúry 

a možnosti jej čo najjednoduchšieho vyhľadávania. Podarilo sa nám získať a zaprírastkovať 

o 830 kn.j. viac ako v minulom roku. Finančné prostriedky na nákup kníh sme získali z grantu 

Ministerstva kultúry SR a z vlastných zdrojov. Máme rozbehnutú výbornú spoluprácu 

s dodávateľmi, ktorí nám poskytujú výhodný rabat (najviac s vydavateľstvom Ikar, Slovart, 

EvitaPress a distribútormi Pemic a Distri). Pokračujeme v spolupráci s jednotlivými fakultami 

v našom meste, ktoré nám poskytujú veľa odbornej študijnej literatúry. Rozvinula sa aj 

spolupráca s niektorými obcami, ktoré nám dodávajú literatúru do nášho Centra 

regionálnych dokumentov. 

 

KNIŽNIČNÝ FOND 

KNIŽNIČNÝ FOND 
 

2013 2014 ROZDIEL 

Celkový stav knižného fondu 220 597 221 894 +1 297 

z toho spolu - NL  93 219 94 055 +836 

              - beletria 71 963 72 234 +271 

Literatúra  pre deti do 15 r. 55 415 55 605 +190 

z toho – krásna lit. pre deti a ml. 39 732 39 874 +142 

            -  NL pre deti a ml. 15 683 15 731 +48 

Prírastky spolu 3 250 4 080 +830 

 - z toho knihy  3 213 4 032 +819 

 - špeciálne dokumenty 37 22 -15 

- elektronické  dokumenty                0 17 +17 

 - audiovizuálne dokumenty 0 9 +9 

Úbytky 9 872 2 403 -7 469 

 
SKLADBA KNIŽNIČNÉHO PRÍRASTKU V R. 2014 BOLA NASLEDOVNÁ : 

DRUH LITERATÚRY kn.j. % Z PRÍR. 

odborná literatúra 1 172 28,73 % 

beletria 1 852 45,39 % 

beletria pre deti 961 23,55 % 

náučná lit.pre deti 95 2,33 % 

detská lit.spolu 1 056 25,88 % 

 
 

2.2 SPRACOVANIE A EVIDENCIA KF  

            V priebehu roka sme spracovali 4 080 kn.j.. Z toho pre Centrálne odd. 1 205 kn.j., pre 

detské odd. Slniečko 410 kn.j., pre pobočku Sídlisko 2 - 626 kn.j., Sídlisko 3 – 706 kn.j., 

Sekčov – 581 kn.j., Šváby – 250 kn.j., Študovňu – 6 kn.j., pre Britské centrum 183 kn.j. a 113 

kn. j. pre Centrum regionálnych dokumentov.  
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2.2.1 ŠTATISTIKA ZA ROK 2014 

 

 V roku 2013 knižnica evidovala 220 597 kn.j. Knižnica k 31.12.2014 eviduje celkový 

fond 221 894 kn. j. V priebehu roka 2014 sme získali 4 080 dokumentov, z toho 1 288 kúpou, 

1 420 darom, grantom 1 299 a 73 náhradou.     

 Celkovo bolo vyradených 2 783 kn.j. (z toho 380 kn.j. klasicky a 2 403 kn.j. cez 

VIRTUU) v celkovej hodnote 6 044,02 eur. 380 kn.j. klasicky: z toho 48 detskej beletrie,  7 

detská náučná liter., 144 beletrie a 181 náučnej literatúry. Klasicky vyradených kníh bolo 

v celkovej hodnote 897,50 eur. Cez Virtuu bolo vyradených celkom 2 403 kn. j.: z toho 17 kn. 

j. vyradených kníh, 72 kn.j. vyradených – stratených, 2 314 kn. j. vyradených –

opotrebovaných. Cez Virtuu boli vyradené knihy v hodnote 5 146,52 eur.    

                               

ŠTATISTIKA PRÍRASTKOV PODĽA TRIEDY EXEMPLÁRA R. 2014 

Trieda exemplára Súčet 

Prezenčne (knihy) 112 

Vypožičateľné (náučná dospelí) 997 

Beletria 1 852 

Beletria (Braillo) 0 

Vypožičateľné (Braillo) 0 

Detská beletria (Braillo) 0 

Detská beletria 961 

Detská náučná 95 

Špeciálne dokumenty (mapy) 22 

Elektronické dokumenty 17 

Príručná knižnica 24 

Celkový súčet 4 080 

ŠTATISTIKA PRÍRASTKOV ZA R. 2014 

 
Spôsob nadobudnutia 

Miesto uloženia Dar D 
Dom. 
Kúpa 

DK 

Náhrada 
NH 

Grant G 
Celkový 

súčet 

Prešov-(230- 1POKPOH) Hlavná 390 392 32 391 1 205 

Prešov-(230- 2POKPOH) Sídlisko 2 389 110 1 126 626 

Prešov-(230- 3POKPOH) Sídlisko 3 215 224 16 251 706 

Prešov-(230- 4POKPOH) Sekčov 127 213 3 238 581 

Prešov-(230- 5POKPOH) Šváby 36 101 5 108 250 

Prešov-(230- 6POKPOH) Slniečko 62 184 13 151 410 

Prešov-(230- 8POKPOH) Študovňa 2 2 0 2 6 

Prešov-(230- 9POKPOH) Región 106 6 0 1 113 

Prešov-(230- 10POKPOH) Brit. cen. 93 56 3 31 183 

Prešov-(230- 11POKPOH) Čitáreň 0 0 0 0 0 

Celkový súčet 1 420 1 288 73 1 299 4 080 
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ŠTATISTIKA ÚBYTKOV ZA R. 2014 

  Dôvod vyradenia 
 

trieda exemplára vyradený 
vyradený - 

opotrebovaný 
vyradený 
- stratený 

celkový 
súčet 

prezenčne (knihy) 0 1 0 1 

vypožičateľné 9 129 16 154 

vypožičateľné (beletria) 7 1 398 32 1 437 

vypožičateľné (det. beletria) 0 751 20 771 

vypožičateľné (det. náučná) 1 35 4 40 

súčet 17 2 314 72 2 403 

 

2.3 ORGANIZÁCIA A  OCHRANA KNIŽNIČNÝCH FONDOV 

V letných mesiacoch sme pokračovali vo vyraďovaní zastaralého knižničného fondu, 

na základe ktorého sme vyradili 2 783 knižničných jednotiek z dôvodu fyzického 

opotrebovania, obsahovej neaktuálnosti a strát. Z nich 380 zväzkov bolo vyradených klasicky 

a 2 403 elektronicky. Aj v roku 2014 sme pokračovali v balení kníh do ochrannej fólie pre 

lepšiu ochranu kníh a zabezpečili sme spevnenie väzby brožovaných kníh s cieľom predĺžiť ich 

životnosť. 

 

2.4 OSTATNÁ ČINNOSŤ  
  

- príprava kníh, ktoré boli sprístupnené k čítaniu občanom mesta Prešov vo 

vyhradených autobusoch, trolejbusoch MHD Prešov. 

- výber a príprava dokumentov pre zriadenie a  fungovanie Staničnej knižnice, 

ktorá sa nachádza v priestoroch Železničnej stanice Prešov 

- výber a redakcia  darov od čitateľov. 

 

3. KNIŽNIČNÉ SLUŽBY   

      

Knižničné služby realizujeme od 1.6.2006 prostredníctvom knižničného softvéru 

VIRTUA. V rámci projektu KIS3G v roku 2014 tento systém používalo už 30 knižníc a aj 

v tomto roku si knižnica udržala prvé miesto v počte výpožičiek. 
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3.1 ČITATELIA, POUŽÍVATELIA A NÁVŠTEVNOSŤ  

           Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove je verejnou inštitúciou, ktorá ponúka svoje 

služby nielen obyvateľom nášho mesta, ale aj širokého okolia. Jej členom sa môže stať každý 

návštevník po zaregistrovaní a zaplatení členského poplatku, ktorý je diferencovaný podľa 

jednotlivých kategórií. 

           Za rok 2014 sme podľa štatistických ukazovateľov evidovali 11 079 registrovaných 

používateľov, z toho 2 224 nových. 

 

                                    ŠTATISTIKA REGISTROVANÝCH ČITATEĽOV 

OD 1.1.2014 DO 31.12.2014 
Typ čitateľa Počet 

Deti do 15 rokov 3 616 

Iní nad 15 rokov 3 836 

Hostia 9 

Organizácie 78 

Čitatelia s výnimkami 38 

Zamestnanci 30 

Študenti 2 825 

Dôchodcovia 647 

SPOLU 11 079 

POROVNANIE REG. ČITATEĽOV V ROKOCH 2013 – 2014 

Typ čitateľa  2013  2014 Rozdiel 

Deti do 15 rokov 3 492 3 616 + 124 

Iní nad 15 rokov 4 421 4 483 + 62 

Študenti 3 070 2 825 -245 

Ostatné typy 141 155 + 14 

Čitatelia spolu 11 124 11 079 -45 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2014 využili výpožičné služby (súčet dennej 

návštevnosti v systéme Virtua) bol 102 505. K nim je potrebné prirátať aj návštevníkov 

čitární, internetu a podujatí, preto celková návštevnosť v roku 2014 bola 148 548. 

 

3.2 VÝPOŽIČKY  

Všetky výpožičky kníh, periodík, či iných dokumentov sa viažu na knižničný fond 

a jeho pravidelné doplňovanie novými titulmi. Aj napriek tomu, že  finančná situácia nám 

nedovolila zabezpečovať adekvátne množstvo, podarilo sa nám udržať aj tento rok na čele 

knižníc v počte výpožičiek v rámci systému Virtua. V roku 2014 sme dosiahli počet 

absenčných a prezenčných výpožičiek spolu 454 101. 
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POROVNANIE S OSTATNÝMI KNIŽNICAMI – VIRTUA – INFOSTATION 

Knižnica Spolu Absenčne Predĺženie Vrátenie Žiadanky 

POKPOH 
Prešov 

264 395 176 231 87 098 178 238 7 045 

BJKDG 
Bardejov 

88 792 54 682 29 488 60 105 592 

HEVK 
Humenné 

97 910 65 568 32 321 65 479 1 054 

PPPK 
Poprad 

141 948 89 720 49 397 94 347 1 358 

SKPK 
Svidník 

80 517 53 798 14 386 67 151 272 

SLLK 
Stará Ľubovňa 

82 603 48 339 24 434 58 062 585 

VTHK Vranov 
n/Topľou 

94 423 60 819 23 626 71 691 701 

K týmto výpožičkám je ešte potrebné prirátať ukazovatele, ktoré sme zaznamenali 

klasickou písomnou formou, keďže nie celý fond prechádza automatizovaným systémom 

Virtua: 

Absenčné výpožičky  - knihy: 12 324 

Absenčné výpožičky – periodiká: 11 313 

Prezenčné výpožičky – knihy: 103 120 

Prezenčné výpožičky – periodiká: 62 949 

SPOLU absenčné a prezenčné výpožičky: 189 706 

ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY SPOLU 

 2013 2014 Rozdiel 

Evidované vo Virtue 288 256 264 395 -23 861 

Mimo Virtui 215 343 189 706 -25 637 

SPOLU 503 599 454 101 -49 498 

REZERVÁCIE A INFORMÁCIE ZA ROK 2014 

 2013 2014 Rozdiel 

Rezervácie 6 794 7 045 251 

Informácie 14 949 14 531 -418 
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CELKOVÁ ŠTATISTIKA VÝPOŽIČIEK A SLUŽIEB  

Druh a typ KIS Virtua Mimo Virtui SPOLU 

Odborná pre dospelých 

Absenčne 

Absenčne 

53 293 0 53 293 

Odborná pre dospelých 

Prezenčne 
0 48 747 48 747 

Beletria absenčne 123 529 6 763 130 292 

Beletria prezenčne 0 54 373 54 373 

Detská odborná 8 849 0 8 849 

Krásna lit. pre deti 62 914 0 62 914 

Periodiká absenčne 15 808 11 154 26 962 

Periodiká prezenčne 2 61 188 61 190 

SPOLU 264 395 182 225 446 620 

CVS - - 159 

AVD - - 5 475 

Informácie - - 14 531 

Rezervácie - - 7 045 

Reprogr. služby - - 1 761 

MVS iným knižniciam - - 311 

MVS z iných knižníc - - 86 

SPOLU: - - 29 368 

SPOLU všetko: - - 475 988 
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3.3 VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

Knižnica P. O. Hviezdoslava patrí medzi významné kultúrne inštitúcie v celom 

prešovskom regióne, nielen pre svoje tradičné služby spojené s požičiavaním dokumentov, 

ale aj organizovaním rôznych kultúrnych podujatí, exkurzií, informačnej výchovy, tvorivých 

dielní, zážitkového čítania atď. V roku 2014 sa nám podarilo uskutočniť 509 podujatí, na 

ktorých sa zúčastnilo 10 469 návštevníkov. 

NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA V ROKU 2014: 

Festival  Prešov číta rád sa uskutočnil v dňoch 24. – 26. septembra 2014. 

Cieľom projektu bola propagácia čítania a literatúry prostredníctvom rôznych knižničných 

aktivít, konkrétne: 

- besedy s autormi  

- otvorenie netradičnej Staničnej knižnice 

- Nakazení čítaním – sprístupnenie kníh verejnosti využívajúcej Mestskú    

  hromadnú dopravu 

- galavečer a talkshow s hosťami festivalu. 

2. Prehľad umelcov 

Festivalu sa zúčastnili nasledujúci hostia: 

Toňa Revajová (spisovateľka), Margit Garajszki (spisovateľka), Alena Penzešová 

(spisovateľka), Valentín Šefčík (básnik), Peter Karpinský (spisovateľ), Jana Bodnárová 

(spisovateľka), Alžbeta Verešpejová (spisovateľka), Zuzana Štelbaská (spisovateľka), Žofia 

Fridrichová (poetka), Margita Kudry (spisovateľka), Michaela Ella Hajduková (spisovateľka), 

Karin Krausová (spisovateľka), Marta Fartelová (spisovateľka), Igor Bukovský (lekár, autor 

publicistických kníh o zdravej výžive), Dado Nagy (moderátor), Dievčenský spevácky zbor 

Gaudemaus pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove. 

Celkovo sa v rámci festivalu uskutočnilo 37 besied v priestoroch knižnice (Pobočky: Sídlisko 3, 

Sídlisko 2, Sekčov, Šváby, Detská knižnica Slniečko, Centrum regionálnych dokumentov), 

v školách: ZŠ Šrobárova, ZŠ Sibírska, Gymnázium Konštantínova, ZŠ Prostějovská, ZUŠ J. 

Pöschla Bernolákova a v  Mestskej knižnici Sabinov. 

Galavečer s talkshow sa uskutočnil v Divadle A. Duchnoviča.  

Besied sa zúčastnilo približne 1450 účastníkov, na talkshow sa prišlo pozrieť cca 80 divákov. 

Otvorenia Staničnej knižnice sa zúčastnilo 43 hostí. Aktivity Nakazení čítaním, t.j. čítania 

v MHD sa zúčastnilo viac ako 5000 ľudí (tento počet je určený odhadom, pretože knihy boli 

umiestnené v troch trolejbusoch MHD s a najdlhšími trasami, ktoré jazdili nepretržite 3 dni). 

Informáciu o spustení akcie si prečítalo cca 21 000 ľudí (informácia zo štatistiky na 

facebooku). 

3. Sprievodný propagačný materiál 

Plagáty, programy, podpisové záložky. 
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4. Odborné a mediálne ohlasy 
- Prešovský Večerník: 19.9.2014 – Prešov číta rád prinesie prekvapenia, roč. 25,  

  č. 5999,  

- Prešovský Večerník: 6.10.2014 – Jedinečný nápad: Z čakárne knižnica, roč. 25,  

  č. 6010, 

- Prešovský Korzár: 25.9.2014 - Frank, Michal: Na železničnej stanici v Prešove  

  vznikla bezplatná knižnica, ročník XVII, č. 220, 

- Presov.dnes24.sk – 23.9.2014 - Novinka v prešovskej MHD: Cestujúci budú 

  môcť čítať knihy zavesené na retiazke, 

- presov.korzar.sme.sk – 24.9.2014 – Na prešovskej železničnej stanici otvorili  

  netradičnú pobočku knižnice, 

- Sabinov.sk – 30.9.2014 – Aj Sabinov číta rád, 

- Televízia Markíza – 25.9.2014 - Prvé televízne noviny – Knižnica v MHD. 

ĎALŠIE PODUJATIA NA PODPORU ČÍTANIA:  

Zážitkové čítania, Hlasné čítania, Tvorivé čítania. 

AUTORSKÉ BESEDY:  

Gabika Futová, Peter Karpinský, Tibor Eliot Rostas, Gustáv Murín, Jozef Žarnay, Betka 

Verešpejová, Ján Babarík, Braňo Deák, Žofia Fridrichová, MUDr. Igor Bukovský, Margita 

Kudry, Valentín Šefčík, Jana Bodnárová, Karin Krausová, Marta Fartelová, Michaela Ella 

Hajduková, Alena Penzešová, Margit Garajszki, Braňo Jobus. 

LITERÁRNE PÁSMA 

1. Teta Ľudmila 

2. Z rozprávky do rozprávky 

3. Päťka z nudy 

4. Mária Ďuríčková 

5. Analfabetka negramotná 

6. Čarovný svet rozprávok 

7. Trinásta komnata každého z nás 

SÚŤAŽE 

1. Prešmykovačky, hádanky 

2. Šalianský Maťko 

3. Čitateľský maratón 

4. Vyhodnotenie súťaže o najlepší stredoškolský časopis 
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5. Z čoho sa skladá moje meno 

6. Leto s Tromi pátračmi 

VÝSTAVY 

1. Dejiny Slovenska z pohľadu Slovákov v USA 

2. Veľkonočné perníky zdobené čipkovanou technikou 

3. Kresťanská tematika na známkach 

4. Marek Sekerák – Šarišský hrad 

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE 

1. Nie je darček ako darček 

2. Dvere do rozprávok 

3. O Guľkovi Bombuľkovi 

4. Ako si mačky kúpili televízor 

5. Ako Maťko s Kubkom vatru preskakovali 

6. Ľudové rozprávky  

7. O pyšnej nočnej košieľke 

8. S Ezopom o zvieratkách 

9. Bolo to tak, že na svete neboli hodiny 

10. Nárečie našich mám 

11. Anjelik Krištofík 

12. Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev 

13. Môj anjel sa vie biť 

14. Mesiac dobrej knihy je tu zas 

15. Rozprávky o zvieratkách (Pod hríbom) 

16. Maľovaná abeceda 

17. Môj dedko je čerešňa 

18. Čin-čin 

19. Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
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20. Malá princezná 

21. Danka a Janka 

22. Malá bosorka 

23. Poďme deti, budeme sa rozprávať 

24. Rozprávka o dopravných značkách 

25. Bojazlivé strašidielko 

26. Veríš, neveríš? 

27. Prdiprášok doktora Proktora 

28. Aprílový Hugo 

29. Alík a jazvec 

30. Psy 

31. Podarené dvojčatá 

HLASNÉ ČÍTANIE 

1. Slniečko na motúze 

2. Marec-mesiac knihy 

3. Sprievodca prírodou 

4. Už si čítam sama 

INÉ 

1. Konverzačný kurz angličtiny 

2. Kurz angličtiny pre nevidiacich 

3. Prezentácia online katalógu 

4. Snehulienka a sedem trpaslíkov - divadielko 

5. Noc s Andersenom 

6. Sila statočného života - prezentácia knihy 

7. Dobro je ukryté v knihách 

8. Energetický deň 

9. Nuda v lete? V knižnici ani náhodou! 
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10. Tajomstvá knižnice 

11. Mozgocvičňa 

12. Tvorivé prázdniny s knižnicou 

13. O zmiznutom kaštieli - divadelné predstavenie 

14. O Zubejdě Solimánské – bábkové predstavenie 

15. Slovenský jazyk a Matica slovenská – prednáška Doc. L. Bartka 

16. Pavel Vasiľ: Prešovský bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca 

17. Opakovanie, matka múdrosti 

18. DIA klub 

19. Halloweenské strašidlá 

20. EBSCO – školenie 

21. Urobme si záložku 

22. Grafoterapia 

23. Oscar Cvengroš – prezentácia knihy 

24. Mikuláš v knižnici 

25. Urobme si spolu Vianoce 

y  
KLUB BYLINKÁROV 

 Klub bylinkárov začal svoju činnosť v r. 1997. Viedol ho p. Ing. P. Bohinský a členovia 

klubu sa stretávali 1-krát do týždňa, každú stredu. 

      V súčasnosti sa Klub bylinkárov stretáva každý druhý utorok v mesiaci na konkrétnu 

tému, kde si účastníci klubu vymieňajú navzájom vypestované rastlinky, bylinky, ale aj 

poznatky z užívania byliniek, ich pozitívne účinky na človeka a jeho organizmus. Členovia 

klubu si  navzájom odovzdávajú  aj osvedčené recepty pri používaní byliniek v strave.  

     Filozofiou klubu je nielen ovládať a poznať teóriu o bylinkách a liečivých rastlinách, ale 

využívať získané teoretické vedomosti v praxi, v racionálnom stravovaní a bio-stravovaní 

a tak znásobiť účinok a efekt fytoterapie. 

     Okrem pravidelného stretávania sa v knižnici klub uskutočňuje aj návštevu na Školskom 

pokusnom pozemku s liečivými bylinkami Fakulty prírodných a humanitných vied, Katedry 

ekológie, PU v Prešove, kde sa oboznamuje s pestovaním konkrétnych  byliniek a liečivých 

rastlín, ich výskumom, spracovaním a distribúciou. 
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V roku 2014 klub bylinkárov realizoval aj výjazd do terénu a to do lokality Cemjata, 

kde na náučnom chodníku poznával voľne rastúce bylinky a liečivé rastliny a vyhodnotil 

poznatky účastníkov súťažou a ocenil ich hodnotnými cenami. 

Na decembrovom stretnutí si členovia klubu vyrábali aj sviečky zo včelieho vosku – 

medzisteny. 

Klub bylinkárov prezentuje svoju činnosť aj v médiách a to v rádiu Regina, v 

Prešovskom večerníku a na webovej stránke Knižnice P.O.H. v Prešove. 

V januári 2014 nás po ťažkej a dlhej chorobe opustila dlhoročná lektorka klubu p. 

Jozefína Murcková. 

V roku 2014 Klub bylinkárov realizoval tieto prednášky a činnosti: 

1. Liečivé vlastnosti včelích produktov: Peľ, jed, larvy a kukly, včelia respiračná terapia, 

vosk. Ovocné a zeleninové šťavy a ich použitie pri niektorých problémoch. 

2.  "Srdce pre bylinky, bylinky pre každého.....“ Spomienkové stretnutie na zosnulú 

lektorku klubu p. Jozefínu Murckovú. 

3. Jarné bylinky pre zdravie: Podbeľ liečivý, žerucha siata, cesnak pažítkový, kostihoj 

lekársky a slnečnica hľuznatá. Bylinky v zdravej výžive a stravovaní: nátierka, krém, 

polievka, omeleta... 

4. Pestrec mariánsky, púpava lekárska, čakanka obyčajná, horec žltý a nechtík lekársky 

ako posilňujúce bylinky pri problémoch pečene a žlčníka. Potraviny zelenej farby na 

každý deň: zeler, čakanka, pór, pšenica, špalda, raž, lichi, slivky, kvasená kapusta, 

zelená zelenina, bambusové výhonky, klíčky, čierny sezam ..... 

5. Poznávame bylinky - lokalita Cemjata (obhliadka terénu spojená so súťažou 

v poznávaní a využívaní byliniek; vecné ceny).  

6. Liečivé rastliny pri ochorení pečene: pestrec mariánsky, púpava lekárska, benedikt 

lekársky.... Bylinky pre šťastie: ľubovník bodkovaný, mäta pieporná, myší chvost, 

levanduľa... 

7. Poznávame bylinky. Exkurzia na školskom pozemku Katedry ekológie, Fakulty PaHV 

PU v Prešove. 

8. Bylinky a naše ruky. Brigáda na školskom pozemku Katedry ekológie FPaHV PU 

v Prešove. 

9. Jesenné plody: Orech kráľovský, Hloh jednosemenný, Lieska obyčajná, Pagaštan 

konský . Víno a jeho blahodarné účinky na ľudský organizmus. 

10. Liečivé poklady východu. Ďumbier lekársky, Kurkuma pravá.  Zber a sušenie liečivých 

rastlín. Súťaž v spoznávaní sušených liečivých rastlín. 

11. Zdravé perníky: Fenikel obyčajný, klinčekovec voňavý, bedrovník anízový.  Výroba 

sviečok zo včelieho vosku. 
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3.4 BRITSKÉ CENTRUM  
 

Naše Britské centrum je jedným zo štyroch takýchto centier na Slovensku. Je určené 

žiakom, študentom, učiteľom, ale aj širokej verejnosti, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v 

anglickom jazyku. Slúži na podporu vzdelávania v anglickom jazyku, na poskytovanie 

informácií o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a podpore vytvárania 

vzájomných kontaktov, ako poradenská pomoc pri príprave na jazykové skúšky, pomáha 

získavať informácie o možnostiach rôznych foriem vzdelávania u nich, organizuje rôzne 

besedy, prednášky, či kurzy Anglického jazyka. 

 
ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE V BRITSKOM CENTRE 

(ZAHRNUTÉ V CELKOVEJ ŠTATISTIKE): 

 2013 2014 Rozdiel 

Absenčné výpožičky - knihy 8 578 
 

7 690 -888 

Absenčné výpožičky - periodiká 38 
 

31 -7 

Audiovizuálne výpožičky 1 522 
 

5 475 +3 953 

Prezenčné výpožičky knihy a periodiká 3 465 
 

6 756 +3 291 

Informácie 1 496 
 

1 095 -401 

Návštevnosť 1 450 
 

5 634 +4 184 

Počet podujatí 97 
 

98 +1 

Návštevnosť na podujatiach 1 175 
 

1 410 +235 

 

3.5 ČITÁREŇ A ODDELENIE PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH   

 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

 bezbariérový prístup, prízemie; 

 otváracie hodiny do 16,00 hod., v stredu do 18,00 hod.; 

 zrekonštruované priestory; nové vybavenie oddelení; 

 pešia zóna mesta – flexibilita dostupnosti poskytovaných služieb a informácií. 

 

ČITÁREŇ: 
 oddelenie poskytuje 7 titulov dennej tlače a 35 titulov časopisov; z toho 4 zahraničné 

časopisy; 

 2 tituly časopisov sú zaradené ako cirkulačná výpožičná služba: Burda, CHIP; 

 poskytovanie prezenčných a absenčných periodík – novín a časopisov; 

 predlžovanie vypožičaných knižných jednotiek; 

 informačná výchova o poskytovaných službách a priestoroch knižnice; 

 informácie a praktické ukážky práce s knižným fondom v on-line katalógu na webovej 

stránke knižnice. 
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ODDELENIE PRE SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH: 

 
 je špeciálnym oddelením knižnice; venuje sa skupine znevýhodnených obyvateľov a to 

so zrakovým handicapom;  

 oddelenie zabezpečuje absenčné výpožičky zvukových kníh na CD-MP3 nosičoch. Od 1. 

11. 2012 túto službu rozšírila Knižnica POH v Prešove aj pre všetky ostatné zdravotne 

ťažko postihnutých používateľov knižnice. Výmenné súbory sú aktualizované v 3-

mesačných intervaloch v spolupráci s Knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči. 

 oddelenie zakúpilo aj odborný časopis pre slabozrakých a nevidiacich Priezor a Vierka; 

 na oddelení sa pre potreby slabozrakých a nevidiacich nachádza čítacia lupa, internet 

s programom JAWS a MAGIC; 

 oddelenie zabezpečuje prenos zvukových kníh z digitálnej knižnice z webovej stránky 

www.skn.sk na nosiče MP4 Transcend podľa požiadaviek slabozrakých a nevidiacich; 

 knižnica poskytovala priestory oddelenia pre slabozrakých a nevidiacich pre ich 

vnútorné potreby ako zasadanie výboru ZO ÚNSS, príprava podujatí; 

 knižnica sa aktívne zúčastňuje na výročných schôdzach ÚNSS v Prešove a informuje 

prítomných členov o poskytovaných službách. 

ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE V ODDELENÍ PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH 

(ZAHRNUTÉ V CELKOVEJ ŠTATISTIKE): 

 2013 2014 Rozdiel 

Výpožičky knižničných jednotiek (titulov) 48 40 -8 

Výpožičky periodík 156 163 +7 

Výpožičky kaziet /mp3 499/236 (len MP3)    876 +640  

Digitálna knižnica 1 095 710 -385 

Návštevnosť 194 
 

194 0 

 
 Znevýhodneným používateľom sme vychádzali v ústrety, či už zabezpečovaním 

a vypožičiavaním zvukových kníh, tak aj pozývaním na všetky akcie organizované knižnicou, 

prostredníctvom Britského centra majú k dispozícii aj načítané knihy na CD v angličtine. 

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove je vďaka všetkým zamestnancom veľmi aktívna 

a celoslovensky známa a aj v roku 2014 sme sa snažili rozvíjať svoju fantáziu, kreativitu, 

pracovitosť a humanizáciu služieb.  

 

 

3.6 ČINNOSŤ DETSKÝCH ODDELENÍ 
 

Detské oddelenia Knižnice P. O. Hviezdoslava sa okrem vlastných aktivít zapojili aj do 

medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. 

http://www.skn.sk/
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Témou noci boli rozprávky a rozprávkové bytosti. Nocovalo sa na dvoch miestach: v detskej 

knižnici Slniečko (21 detí) a v pobočke knižnice na Sídlisku Sekčov (9 detí). Noc bola 

zameraná na rôzne aktivity súvisiace s rozprávkami vrátane čítania. 

Anketa Zlatá rybka 

Koncom roka bola po ročnej prestávke znovu vyhlásená celoslovenská anketa 

o najobľúbenejšiu pôvodnú slovenskú knihu pre deti a mládež Zlatá rybka. Do ankety sa 

zapojili všetky detské oddelenia našej knižnice. Vzhľadom na ukončenie hlasovania až vo 

februári 2015 v tomto čase ešte nepoznáme počet zapojených detí.  

 Na zvyšovanie kompetencií detských knihovníkov knižnica začala organizovať 

vzdelávanie detských knihovníkov nazvané Poškola tvorivosti. Kurzy sa konajú raz mesačne 

a sú určené detským knihovníkom z prešovskej knižnice. Po dohode s Hornozemplínskou 

knižnicou vo Vranove nad Topľou sa kurzu zúčastňujú aj jej detskí knihovníci.     

 

 

 4. BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÁ  ČINNOSŤ  

 
Centrum regionálnych dokumentov na Hlavnej 139 sa stalo reprezentačným centrom 

regiónov celého PSK. Sú tu zhromaždené kn.j., literatúra a jedinečné databázy poskytujúce 

informácie o kraji. Toto oddelenie plní funkciu centra pre zhromažďovanie, spracovávanie a 

uchovávanie regionálnych dokumentov a pre bibliograficko-informačné služby regiónu 

Prešovského samosprávneho kraja. 

 

4.1 EXCERPČNÁ ČINNOSŤ  

      Na oddelení sme počas roka 2014 spracovávali záznamy z 15 titulov regionálnej 

periodickej tlače okresov Prešov a Sabinov. Sú to napr. : Prešovský večerník, Prešovský 

Korzár, Prešovský magazín, Veľkošarišan, Spravodajca mesta Sabinov, Pod Kapušianskym 

hradom, Pečovskonovoveský spravodajca a iné miestne tlače, ktoré vydávajú obce, farnosti, 

inštitúcie. Z týchto titulov bolo vyexcerpovaných  1 493 bibliografických záznamov článkov 

vkladaných do knižnično-informačného systému VIRTUA. Sú prístupné na vyhľadávanie 

a rešeršovanie na internete (www.kis3g.sk). Celkom bolo v rámci článkovej bibliografie a 

rešerší spracovaných  3 004 bibliografických záznamov. 

    Centrum regionálnych dokumentov zhromažďuje, spracováva a uchováva regionálne 

dokumenty z celého Prešovského kraja.  Do fondu v r. 2014 pribudlo 118 titulov kníh a 15 

titulov periodík. Služby oddelenia využilo 605 používateľov, poskytli sme 1 940 prezenčných 

výpožičiek, z toho 1 237 kníh a 703 periodík. 

UCHOVÁVANIE PERIODÍK 

 Kompletne viažeme a uchovávame 6 regionálnych periodík – Prešovský večerník, 

Prešovský Korzár, Prešovský magazín, Prešovské noviny, Spravodajca mesta Sabinov, 

Veľkošarišan. Ostatné periodiká a periodiká získané z iných okresov kompletizujeme 
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a uchovávame bez väzby v obaloch. Neperiodické dokumenty a drobné špeciálne tlače 

archivujeme v obálkach a škatuliach.  

BUDOVANIE DATABÁZ 

 
Klasickú lístkovú článkovú kartotéku za roky 1960-1992 archivujeme. Budujeme 

súbežnú článkovú regionálnu databázu v knižnično-informačnom systéme VIRTUA. 

 
 

4.2 INFORMAČNÉ SLUŽBY 

  Na základe požiadaviek používateľov bolo vypracovaných 38 rešerší s počtom 1 511 

bibliografických záznamov. Pri spracúvaní  rešerší a vyhľadávaní bibliografických 

a faktografických informácií bola využívaná databáza Virtua, webový portál kis3g.sk, 

kartotéka a fond regionálnej literatúry, on-line katalóg. O informácie a rešerše mali záujem 

hlavne študenti  vysokých škôl a študujúci popri zamestnaní. Mnohí z nich, po konzultácii 

o postupe pri zhotovovaní  rešerše, využili možnosť urobiť si rešerš sami. Objednávky boli 

prijímané osobne, telefonicky i elektronickou poštou. Výstupy boli poskytované 

objednávateľom v tlačenej forme, v niektorých prípadoch aj elektronickou poštou. 

Tematické zameranie rešerší: sociálna práca, špeciálna pedagogika, rodina, kultúrne 

dedičstvo, voľný čas (napr.: Možnosti voľnočasových aktivít PSK – súčasnosť a perspektívy, 

Aktivizačné prístupy k osobám s postihnutím v seniorskom veku, Kultúrne dedičstvo môjho 

regiónu, Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže, Polopredikatívne konštrukcie 

v súčasných publicistických textoch). 

Na oddelení bolo poskytnutých  728 faktografických a bibliografických informácií 

z dostupných informačných zdrojov. 

Pravidelne sme monitorovali regionálnu tlač. Monitoring bol zameraný hlavne na 

články týkajúce sa činnosti a aktivít  knižnice a vydávané publikácie regionálneho charakteru 

prezentované prostredníctvom  tlače. Zároveň sme budovali  archív článkov o Knižnici P.O. 

Hviezdoslava v Prešove.   

     Prostredníctvom reprografických služieb mali používatelia možnosť vyhotovenia kópií 

z dokumentov knižnice. 

 

4.3 EDIČNÁ ČINNOSŤ 

V roku 2014 sme vyhľadávali a spracovávali bibliografické záznamy pre Personálnu 

bibliografiu  Štefan Staviarsky pre náš región, ktorá má vyjsť pri  príležitosti jeho životného 

jubilea a zároveň sme zhromažďovali materiály pre vydanie jubilejnej publikácie v roku 2015. 
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4.4 VZDELÁVACIE  AKTIVITY 
 

- odborné konzultácie zamerané na rešeršovanie a vyhľadávanie dokumentov 

prostredníctvom portálu Slovenská knižnica a on-line katalógov knižníc – pre študentov; 

- exkurzie pre študentov so zameraním na rešeršovanie, oboznámenie sa s fondom 

regionálnej literatúry; 

- sebavzdelávanie z odborných knihovníckych a metodických materiálov; 

- zúčastňovanie sa regionálnych a celoslovenských porád bibliografov. 

 

4.5 INÁ ČINNOSŤ V  RÁMCI KNIŽNICE  
 
- príprava a inštalácia výstav; 

- výpomoc na ostatných oddeleniach a pobočkách knižnice;  

- reprografické služby; 

- vyraďovanie a zakladanie knižného fondu v skladových priestoroch knižnice; 

- kompletizácia regionálnych periodík a príprava do väzby; 

- práca na Súbornom katalógu periodík, spracovanie  a vyraďovanie Seriálov; 

- podieľanie sa na príprave podujatí organizovaných knižnicou. 

Excerpovaná regionálna  tlač v r. 2014  

1/  Prešovský Korzár - denník 

2/  Prešovský večerník - denník 

3/  Prešovský magazín - mesačník 

4/  Spravodajca mesta Sabinov - mesačník 

5/  Veľkošarišan - mesačník 

6/  Cesta - mesačník 

7/  Spektrum (časopis farnosti Víťaz) - mesačník                            

8/  Astronomický informátor - dvojmesačník 

9/  Pečovskonovoveský spravodajca - štvrťročne 

10/  Pod Kapušianskym hradom - štvrťročne 

11/  Spravodajca ŠRR SPZ - štvrťročne 

12/  List Kráľovnej pokoja - dvojtýždenne 

13/  Spravodaj: obec Ľubotice - občasník 
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14/ Prešovské noviny - týždenne 

15/ Kendické kapustové listy - štvrťročne   

 

5. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A TECHNICKÉ VYBAVENIE  

 
Nákup technického vybavenia:  

1. 5 ks nových PC pre služby 

2. 2 ks čítačky čiarových kódov – výmena 

3. 1 ks router Cisco RV 180 

4. 1 ks veľké projekčné plátno 

5. 1 ks bezpečnostná brána Byron  

6. 2 ks pracovné stanice  RFID 

 

 

6. METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ  

 
Knižnica v roku 2014 plnila funkciu krajského a regionálneho metodického centra pre 

verejné knižnice Prešovského samosprávneho kraja. 

6.1  REGIONÁLNA METODIKA  

 
Regionálna metodická činnosť sa zameriavala na pomoc obecným knižniciam a to 

najmä pri písaní projektov na získavanie finančných prostriedkov z grantov, automatizáciu 

a internetizáciu a celkovú obnovu knižníc.  

Knižnica metodicky usmerňovala 135 knižníc okresov Prešov a Sabinov. Spolu bolo 

uskutočnených 12 metodických návštev a poskytnutých viac ako 189 osobných, 

telefonických a e-mailových metodických konzultácii a inštruktáží. Pomoc sme poskytovali 

v prvom rade knižniciam, ktoré o  to žiadali.  

Každoročne sa v obecných knižniciach vymení niekoľko knihovníkov a v roku 2014 sa 

v komunálnych voľbách vymenili aj starostovia.  Úlohou metodiky bolo zaučiť nových 

knihovníkov, usmerniť zriaďovateľa na dodržiavanie zákona o knižniciach a  pomáhali sme pri 

doplňovaní KF. Knižnica P. O. Hviezdoslava darovala v roku 2014 obecným knižniciam do 

fondu z vlastných prostriedkov viac ako 200 knižných jednotiek. 

 

6.2 KRAJSKÁ METODIKA  

 

Knižnica koordinuje a metodicky usmerňuje  6 regionálnych knižníc PSK: Bardejov, 

Humenné, Poprad, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.  
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Aj v tomto roku bola spracovaná štatistika a vyhodnotenie činnosti verejných knižníc 

v Prešovskom samosprávnom kraji.  

Výber z činností:  

 spracovanie pomocných tabuliek v exceli pre regionálne oddelenia knižníc ( 14 

tabuliek); 

 spracovanie, grafická úprava a tlač ročenky „Vyhodnotenie činnosti knižníc PSK za rok 

2013; 

 spracovanie príloh k ročenke – tabuľky, grafy; 

 prezentácia k rozborom o činnosti knižníc PSK; 

 príprava a realizácia metodických seminárov pre knihovníkov Košického 

a Prešovského kraja. 

Pravidelne sa uskutočňovali porady a pracovné stretnutia metodikov, kde sme riešili 

problémy metodickej činnosti v súvislosti s činnosťou obecných knižníc Našim cieľom bolo 

obnoviť činnosť stagnujúcich knižníc a zamerali sme sa na dlhodobé problémy metodickej 

činnosti – ako sú profesionálne a neprofesionálne knižnice, propagácia obecných knižníc a i. 

Bol zostavený oficiálny list s výzvou na riešenie dlhodobo stagnujúcich knižníc, kde boli 

knižniciam ponúknuté možnosti obnovenia ich činnosti, alebo zrušenia a bol rozposlaný 

zriaďovateľom knižníc v celom kraji. 

V rámci metodiky je vytvorený internetový portál www.obecnakniznica.sk ako 

internetové metodické centrum pre obecné knižnice a slúži ako pomôcka obecným 

knihovníkom. 

  

 

6.3 VNÚTROKNIŽNIČNÁ  METODIKA  

 
Oddelenie metodiky koordinovalo činnosť a aktivity aj v rámci knižnice. Podieľalo sa 

na spracovaní plánu práce a hodnotiacich správ. Zozbieralo štatistiku jednotlivých oddelení 

knižnice pre štatisticky výkaz KULT MK SR. Vypracovalo analýzu a porovnávanie štatistických 

ukazovateľov činnosti. Metodička vedie a koordinuje činnosť Klubu bylinkárov a podieľa sa 

na spolupráci s Knižnicou pre nevidiacich M.Hrebendu v Levoči. 

 príprava projektov; 

 tvorba programu + harmonogram na podujatia; 

 logistika (rozdelenie úloh); 

 príprava vzdelávacích programov; 

 harmonogram  prác;  

 ponuka voľnočasových  aktivít pre pracovníkov. 

 

 

 

http://www.obecnakniznica.sk/
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7. MARKETING A PROPAGÁCIA KNIŽNICE  

Webová stránka a sociálna sieť je veľmi dôležitou a nevyhnutnou súčasťou knižnično-

informačných služieb. Neslúži iba na oboznamovanie používateľov s aktivitami a aktuálnymi 

informáciami knižnice, ale aj na interaktívne využívanie služieb knižnice ako sú: predlžovanie 

výpožičiek, rezervácia kníh, tvorba rešerší  a aktívnu spoluprácu používateľov s knižnicou 

(napr. formou kampane Jednu knihu ročne). 

PREHĽAD NÁVŠTEV WEBOVEJ STRÁNKY www.kniznica-poh.sk 

 2013 2014 Rozdiel 

Počet používateľov 33 913 28 681 - 5 232 

Počet zobrazení 145 437 133 934 - 11 503 

Percentuálne vyjadrenie vracajúcich sa návštevníkov 52,8% 52% - 0,8% 

Percentuálne vyjadrenie nových návštevníkov 47,2% 48% + 0,8% 

 

PREHĽAD NÁVŠTEV KNIŽNIČNEJ STRÁNKY NA FACEBOOKU 

 2013 2014 Rozdiel 

Páči sa mi 723 894 + 171 

 
Ďalšou z úloh, ktorej sme v tomto roku venovali zvýšenú pozornosť, bola propagácia 

knižnice a jej podujatí. Väčšinu podujatí pre verejnosť sme sa snažili propagovať na webovej 

stránke našej knižnice a plagátmi na výpožičných miestach knižnice. Pravidelne sme posielali 

aj tlačové správy a oznamy o pripravovaných podujatiach do médií. 

Tiež boli spracované informačné materiály o knižnici. 

GRAFICKY SPRACOVANÉ MATERIÁLY: 

 Diplomy – Šaliansky Maťko; 

 Noc s Andresenom – výroba plagátu, prihlášok, karty úloh, preukaz spáča; 

 PČR 2014 – vizuál: 

o hlavný plagát; 

o osobitné plagáty na podujatia (5x); 

o program, pozvánka na festival a Resumé; 

o záložka pre hostí (10x). 

 Plagáty: 

Energetický deň; 

Klubovanie na cestách; 

Naše knihy – súťaž; 

http://www.kniznica-poh.sk/
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Besedy: Braňo Deák 

  Ján Fifik 

  Branislav Jobus 

  Camille Labas 

  Gustáv Murín 

  Pavel Vasiľ 

 Kresťanská tematika na známkach; 

 Leto s Tromi pátračmi; 

 Ponuka podujatí pre školy; 

 Záložky – kontakty na výpožičné oddelenia knižnice;  

 Pozdravný list; 

 Pozvánka Novoročná kapustnica; 

 Pozvánka klub žien; 

 Valentínske zápisné; 

 Cenníky vo formáte A1 (CP, Britské centrum); 

 Banery na web (Vianoce, Veľká noc); 

 6 krátkych videí k pamätným dňom; 

 Popisky k policiam. 

PROPAGÁCIA V MÉDIÁCH: 

 
 Pravidelne sme aktualizovali oficiálnu webovú stránku knižnice www.kniznica-poh.sk. 

Tiež bola pravidelne doplňovaná jej alternatíva na sociálnej sieti facebook. Stránka 

www.obecnakniznica.sk  bola spravovaná a zálohovaná. Pravidelne sme aktualizovali 

aj portál o literatúre pre deti a mládež Murova čitáreň.  

 Podujatia knižnice pridávame aj do Tlačovej agentúry knižníc, odkiaľ si používatelia 

môžu odoberať novinky z našej knižnice priamo až do svojej emailovej schránky 

 Pravidelne posielame oznamy a tlačové správy o pripravovaných podujatiach do 

médií, ktoré máme uložené v našej emailovej databáze. 

 
 

8. PRACOVNÍCI  

 
Celkový počet pracovníkov: 27. Z toho je 23 zamestnancov vykonávajúcich 

knihovnícke činnosti.  

Okrem toho knižnica využívala spoluprácu s Úradom práce v Prešove, formou 

realizácie projektov zamestnanosti cez dobrovoľnícku službu, absolventskú prax, 

zamestnávanie mladých do 29 rokov a znevýhodnených skupín, regionálnu zamestnanosť a 

aktivačné  práce. Spolu sme cez Úrad práce priebežne počas roka zamestnávali 10 ľudí.  

 

http://www.kniznica-poh.sk/
http://www.obecnakniznica.sk/


28 

 

9. PRIESTOROVÉ PODMIENKY  

Knižnica má v správe od PSK nasledujúce nehnuteľnosti: 

1. Prešov, Levočská 1 – 20 % budovy Bosákovej banky – zverená do správy Knižnice od 

30.01.2014 – je tu umiestnená centrálna požičovňa, energie dodáva a správu budovy 

vykonáva OTP Buildings. 

2. Prešov, Hlavná 16  - sídli v nej detská knižnica Slniečko, má vlastnú plynovú kotolňu, časť 

budovy je prenajatá firme Pointa Prešov.  

3. Prešov, Levočská 9 – 6. a ½ 5. poschodia – od novembra 2013 je budova nevyužívaná, 

odpojená od zdroja tepla, je prebytočným majetkom. 

4. Prešov, Bjornsonova – garáž – nevykurovaná. 

5. Prešov, Jesenná – sklad kníh – nevykurovaný. 

6. Prešov, Slovenská 18 – budova nie je využívaná, pre Knižnicu je prebytočným  

    majetkom. 

PRENAJATÉ PRIESTORY: 

 

Od Úradu PSK:  

- Prešov, Hlavná 139 – Centrum regionálnych dokumentov, Britské centrum,  

  čitáreň – platia sa prevádzkové náklady na základe Dohody o úhrade nákladov. 

Od OTP Buildings: 

- Prešov, Levočská 1 – 344,88 m2 – riaditeľstvo a odborné oddelenia – platí sa  

  nájomné a prevádzkové náklady na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na  

  dobu do 31.12.2023. 

Od PKO Prešov:  

- Sídlisko III – Prostejovská 35 -193,2 m2 - pobočka knižnice, platia sa iba  

  prevádzkové náklady. 

- Prešov, Exnárova – 139,9 m2 - pobočka knižnice, platia sa iba prevádzkové  

  náklady. 

Od Prešov Real: 

- Prešov, Čsl. armády 29 – 140 m2 – pobočka knižnice, platia sa iba prevádzkové  

  náklady. 

Od Mesta Prešov:  

- Prešov, Švábska  - 100 m2 – pobočka knižnice, platia sa iba prevádzkové  

   náklady. 
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10. HOSPODÁRENIE A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE  

10.1 ROZPOČET  

ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV OD PSK: 
PSK schválil pre našu organizáciu na rok 2014 rozpočet vo výške 332 395,- €. 

    
ÚPRAVY ROZPOČTU:  
12.03.2014 + 1 300,- € - účelovo určené na tlač dokumentov  

20.11.2014 + 300,- € - na vyhodnotenie novinárskej súťaže  

20.11.2014 + 3 779,- € - na hmotnú zainteresovanosť pracovníkov  

Celková výška rozpočtu po úpravách: 337 774,- €.  

ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV OD PSK: 
V roku 2014 nám PSK pridelil kapitálové výdavky na nákup osobného 

motorového vozidla vo výške 23  000,- €.    

DOTÁCIE Z MK SR: 

Dotácie z MK SR na bežné výdavky: 

28.05.2014  + 10 000,- € na nákup kníh 

28.05.2014 + 2 668,- € na pracovnú stanicu a RFID čipy 

30.07.2014 + 4 000,- € na festival Prešov číta rád 

02.09.2014 + 891,- € za kultúrne poukazy 

26.11.2014 + 649,- € za kultúrne poukazy 

Dotácie MK SR na bežné výdavky spolu 18 208,-  €. 

Dotácie z MK SR na kapitálové výdavky: 

28.05.2014  + 8 880,-  € na detekčnú bránu 

 
VLASTNÉ PRÍJMY: 

Rozpočet na rok 2014: 38 000,- €, z toho: 

- príjmy z prenájmu budov  13 000,- €  

- príjmy za knižničné činnosti  25 000,- € 

10.2 PLNENIE PRÍJMOV  

 
PRÍJMY OD PSK ZA ROK 2014: 

Príjmy od PSK k 31.12.2014: 

- bežné transfery 337 774,-  € 

- kapitálové transfery 23 000,- € 
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VLASTNÉ PRÍJMY ZA ROK 2014 SPOLU: 46 406,13 € 

Vlastné príjmy k 31.12.2014 spolu:  46 406,13 €, z toho: 

- príjmy z prenájmu budov  14 702,98  € 

- príjmy za poskytovanie knižnično-informačných služieb (zápisné, upomienky, 

kopírovanie, rešerše) 23 532,66 € 

- úroky z účtov 32,61 € 

- refundácie z Úradu práce 8 137,88 € 

 

10.3 ČERPANIE VÝDAVKOV   
 
BEŽNÉ VÝDAVKY 

610 – Výdavky na mzdy 

Čerpanie spolu: 185 025,23 €,  

- z toho osobné príplatky 9 347,07 €, príplatok za riadenie 1 160,86 € 

Prepočítaný stav: 27 zamestnancov, priemerná mzda 571,- €. 

620-Poistné 

Výdavky spolu: 66 571,01 €  

 -  zdravotné poisťovne  18 430,90 € 

-   Sociálna poisťovňa 47 360,11 € 

-   doplnkové dôchodkové poistenie 780,- € (4,- € mesačne pre 1 zamestnanca) 

630 – Výdavky na tovary a služby 

Výdavky spolu 142 973,55 € , z toho: 

631 – Cestovné 

Výdavky spolu 1 327,49 €   

- z toho tuzemské 815,59 € - uskutočnilo sa 21 pracovných ciest, pracovníci sa  

  zúčastnili na poradách, seminároch a na výstave Bibliotéka 

- cestovné účastníkom festivalu 200,- € – hradené z grantu MK 

- zahraničné pracovné cesty – 311,90 € - 1 pracovníčka sa zúčastnila  

   knihovníckeho veľtrhu Inforum v Prahe a seminára v Chrudimi 

632 – Energie, telekomunikačné služby 

Výdavky spolu 36 850,31 €, z toho: 

- plyn, elektrina, vykurovanie 30 160,84 €  

- voda, stočné 1 305,32 € 

- poštovné, telefóny, internet 5 384,15 € 

633 – Materiál 

Výdavky spolu 39 791,64 € 

Druh výdavkov: 

- informačné zdroje – 24 334,35 € (knihy, časopisy) 

- výpočtová technika 4 202,14 € (5 kusov PC, 1 tlačiareň, monitor,  

   skener, dátové úložisko, 2 pracovné stanice na evidenciu RFID čipov) 

- pneumatiky 741,40 € 

- RFID čipy 2 184,- € 
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- ostatný materiál 7 050,46 € (tonery, papier, fólia na obaľovanie kníh,   

  náhradné diely k počítačom, čistiace prostriedky, kancelárske potreby) 

- softvér – aktualizácia antivírového programu AVG 913,01 € 

- reprezentačné výdavky 336,28 €  (občerstvenie na porady) 

634 – Dopravné 

Celkové výdavky – 1 622,47 € z toho: 

- benzín 789,47 € 

- havarijné poistenie, zákonné poistky 492,85 € 

- opravy, servis 290,15 € 

- diaľničná známka 50,- € 

Knižnica vlastní 2 služobné vozidlá: 

Škoda Fabia PO 153 AU - je využívané na rozvoz kníh, donášku kníh zo skladu, na metodické 

návštevy knižníc, služobné cesty. 

Volkswagen Touran – zapísané do evidencie 29.12.2014 

635 – Opravy a údržba  

223,73 – oprava zatekajúcej strechy 

636 – Nájomné 

Celkové výdavky 18 610,03 €, z toho: 

18 350,- € - za prenájom priestorov od OTP v Bosákovej banke  

240,- € - nájom miestnosti od Divadla A.Duchnoviča na záverečný večer festivalu 

20,- € - nájom miestnosti na akciu festivalu Prešov číta rád 

0,03 € - symbolické nájomné platené Mestu Prešov za pobočku SII 

637 – Služby spolu   44 547,88 € 

- preddavok na daň z príjmov z prenájmu: 3 231,86 € (platí sa štvrťročne,    

  preddavok je vypočítaný z daňovej povinnosti za rok 2013) 

- daň z nehnuteľností platená Mestu Prešov 3 920,05 € 

- správcovstvo budovy Bosákovej banky 2 209,32 € (správcovi - OTP) 

- bankové poplatky 217,91 €  

- aktualizácia účtovného programu SPIN 2 520,95 €  

- stravovanie 11 075,- € ( 55 % hodnoty stravných lístkov) 

- poistenie majetku 587,41 € (poistenie proti živelným pohromám a proti  

  krádeži) 

- tvorba sociálneho fondu  2 116,26 € (1,35 % vymeriavacieho základu) 

- Odvoz odpadu 378,50 € 

- Náklady na festival- honoráre, ubytovanie, tlač plagátov 4 136,- € 

- Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce 7 237,02 € 

- Aktualizácie programu MAGMA 875,08 € 

- Tlač dokumentov 1 300,- € 

- Iné 4 742,52 € (aktualizácie programu Virtua, požiarny servis, technik BOZP,  

  koncesionárske poplatky, geometrické plány, právne služby, revízie ...) 

642 – Transfery 

- 130,- € členské príspevky na rok 2014 Spolku slovenských knihovníkov  



32 

 

   a Slovenskej asociácii knižníc 

- 2 603,- € odchodné – 2 pracovníčky odišli do starobného dôchodku. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

 

713 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení 

- 8 880,- € - nákup RFID brány 

714 – Nákup dopravných prostriedkov 

- 23 000,- € - nákup osobného motorového vozidla Volkswagen TOURAN 

MAJETOK 

Stav dlhodobého majetku k 01.01.2014:  547 259,67 € 

Prírastky  01.01.2014 – 31.12.2014     

300 000,- € (Prevod budovy do správy Knižnice od PSK) 

23 000,- €  (nákup auta) 

 8 880,- € (nákup RFID brány) 

Úbytky  01.01.2014 – 31.12.2014    

 15 357,16, € (prevod pozemkov do správy SOŠ dopravnej)    

 12 368,65 € (vyradenie strojov, prístrojov)     

 1 294,56 € (vyradenie softvéru – Multieko) 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2014: 850 119,30 € 

V stave majetku je aj projektová dokumentácia v hodnote 110 265,10 € na komplexnú 

rekonštrukciu budovy v Prešove, Slovenská 18. Dokumentácia bola vyhotovená pred 

podaním žiadosti o príspevok zo štrukturálnych fondov, žiadosť nebola úspešná. Keďže PSK 

odkúpil pre potreby umiestnenia centrálnej požičovne knižnice časť budovy Bosákovej 

banky, budova na Slovenskej 18 je v súčasnosti pre knižnicu prebytočným majetkom. 

 

10.4  POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY 

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY 

Knižnica neeviduje k 31.12.2014 žiadne pohľadávky, ani záväzky po lehote 

splatnosti. 

Hospodárenie za rok 2014 sme ukončili ziskom 764,46 €. Plánované príjmy 

z prenájmov boli splnené. Všetky výdavky boli vynakladané s maximálnou hospodárnosťou 

a efektívnosťou.  
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11. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 
Knižnica P.O. Hviezdoslava spolupracovala s knižnicami Pardubického kraja Českej 

republiky (Městská knihovna Chrudim) a aktívne sa zapojila do projektu Benchmarking 

v spolupráci s Národní knihovnou Praha. 

 
 

12. KNIŽNICE A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ  

 
Knižnica P.O. Hviezdoslava je členom Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej 

asociácie knižníc.  
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