




1. ÚVOD  
 
 

V roku 2008 sa v knižnici udialo niekoľko zásadných zmien. Jednou z nich je doposiaľ najväčšie 
sťahovanie knižnice v jej histórii. Knižnica definitívne prišla o budovu Centrálnej požičovne na Hlavnej 139, 
ktorá bola odňatá zo spravcovstva a prešla pod zriaďovateľa Prešovský samosprávny kraj. 

To čo bolo avizované už v roku 2007 sa teda naplnilo začiatkom roka 2008. V apríli začali pripravy na 
sťahovanie Centrálnej požičovne pre dospelých, kde bolo umiestnených okolo 100 000 zv. kníh z beletrie 
a náučnej literatúry. Z tohto dôvodu sa požičiavalo len na pobočkách. Sťahovanie trvalo od 14.4. do 
5.5.2008. Centrálna požičovňa sa sťahovala na 2 miesta. Najväčšia časť fondov Oddelenie beletrie a náučnej 
literatúry bola presťahovaná do prenajatých priestorov na Levočskej, kde sídli aj riaditeľstvo a iné odborné 
oddelenia. Oddelenie British council, oddelenie inojazyčnej literatúry, hudobné oddelenie a čitáreň sa 
presťahovala do Župného domu na Slovenskú ulicu. Od zriaďovateľa knižnica dostala prísľub, že sa bude 
pracovať na rekonštrukcii nových priestorov pre knižnicu. Do úvahy prichádzali 2 alternatívy Župný dom, 
alebo budova Dopravného učilišťa tiež na Slovenskej ulici. Na týchto úvahách ostalo až do konca roka, 
pričom z nášho pohľadu je pre knižnicu výhodnejší objekt Dopravného učilišťa. 
V porovnaní s rokom 2007 sme v roku 2008 nakúpili o 180 zväzkov viac, čo sa pozitívne odrazilo v počte aj 
skladbe knižničných jednotiek. Knižný fond sa dopĺňal o žiadané tituly a zároveň sa zvyšovali počty 
exemplárov z najviac žiadaných titulov. Využívali sa aj staršie zdroje zo skladu. 
V roku 2008 pribudlo do radov knižnice 2 145 nových čitateľov. 
S finančnou podporou ministerstva kultúry sme zorganizovali 1. konferenciu pre knihovníkov 
a zriaďovateľov obecných knižníc. Úlohou konferencie bolo v prvom rade vyzdvihnúť dôležitosť knižníc 
v obciach a to najmä v očiach zriaďovateľov. 
Na konferencii bolo prezentované Internetové metodické centrum www.obecnakniznica.sk, jedinečný 
portál, ktorého prevádzkovateľom je naša knižnica a autorsky sa na ňom zúčastnila Mgr. Andrea 
Dohovičová.  
Medzi ďalšie úspešné projekty patril projekt Moje mesto – Tvoje mesto zameraný na cudzincov žijúcich 
v našom meste, na kultúru v krajine daného cudzinca, zvyky, školský systém, tradície aj správanie a najmä 
tolerancia či intolerancia obyvateľov nášho mesta k inej národnosti či rase. 
Noc s Andersenom 
 Noc s Andersenom je každoročná medzinárodná akcia zameraná na propagáciu čítania. Noc 
v Slniečku a v pobočke na Sídlisku Sekčov strávilo dokopy 44 detí a 15 dospelých a niesla sa v duchu 
ľudových tradícií. 
Festival – 4. ročník Prešov číta rád – 22. – 26. 9. 2008 
 Prvé dva dni sme realizovali súťažnú prehliadku knižničných podujatí pre deti. Slávnostné otvorenie 
festivalu pre širokú verejnosť sa konalo na pešej zóne oproti historickej budove DJZ. Festival bol plný besied 
so spisovateľmi a ilustrátorm. Do Prešova prišiel najpredávanejší český autor Michal Viewegh, 
najúspešnejšia slovenská moderátorka Adela Banášová s Matejom „Sajfom“ Cifrom, Katka Koščová. 
 Stále sme sa venovali problému čítania detí, snažíme sa podujatia robiť s cieľom prebudiť u detí 
lásku ku knihám. Okrem toho máme na zreteli to, že knižnica má byť komunitným miestom, teda miestom, 
kde môžu deti aj dospelí tráviť voľný čas. 
     Mgr. Marta Skalková 
     riaditeľka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obecnakniznica.sk/
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2. ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KNIŽNICE 
  
 Základná činnosť bola zameraná doplňovanie knižničných fondov a poskytovanie knižnično-
informačných služieb používateľom a širokej verejnosti. 
 

2.1. Knižničné fondy 
2.1.1 Doplňovanie knižničných fondov 

 
Knižničný fond tvorilo sme v roku 2008 doplnili o 4030 knižničných jednotiek. Z toho bolo z grantu 

MKSR zakúpených 1941 kn.j., z Grantu Britského centra 740 knižničných dokumentov, z vlastných 
prostriedkov 140 kn.j.  a zaevidovali  sme 1209 darovaných kníh z rôznych inštitúcií a jednotlivcov.  Celkový 
stav fondu k 31. decembru 2008 tak bol 236 381 kn. jednotiek. 

Na  jedného obyvateľa tak pripadá 2,58 zv. A na  jedného používateľa 20,47 zv. Na nákup 
informačných zdrojov vynaložených 681 749,-  Sk. Na jedného čitateľa to činí 59,05 Sk a na 1 obyv. 7,45 Sk.  

V porovnaní s rokom 2007 sme v roku 2008 mali o 21 251, - Sk menej  na nákup KF čo sa odrazilo v 
počte a skladbe prírastku.  
Vzhľadom k  neustálemu rastu cien kníh a periodík sme sa snažili dopĺňať knižničný fond  publikáciami na 
základe užívateľských požiadaviek . Snažili sme sa čo najviac knižničných dokumentov získavať od 
dodávateľov poskytujúcich   výhodný rabat.  
 
Knižničný fond 

 
 

SKUTOČ. 
R.2007 

SKUTOČ. 
R. 2008 

ROZDIEL 
2007-2008 

Celkový stav knižničného fondu 250 346 236 381 - 13 965 

celkový stav knižného fondu 245901 231 842 - 14 059 

z toho  - NL spolu 106092 100 530 - 5 562 

- Beletria 83 691 78 787 - 4 904 

Literatúra  pre deti do 15 r. 60 563  57 064 - 3 499 

Z toho – krásna pre deti a ml. 44 684  41 285 - 3 399 

-  NL pre deti a ml. 15 879  15 779 - 100 

prírastky spolu 3 850 4 030 + 180 

 - z toho knihy  3 840 3 936 + 96 

- špeciálne dokumenty - - - 

- elektronické dokumenty             2 6 +4 

- audiovizuálne dokumenty 8 88 + 80 

úbytky 3 739 17 995 + 14 256 

 
 
Skladba knižničného prírastku bola nasledovná : 

DRUH LITERATÚRY Kn.J. % Z PRÍR. 

odborná literatúra 1 475 36,60% 

beletria 1 486 36,87% 

beletria pre deti 929 23,05% 

náučná lit.pre deti 140 3,47% 

detská lit.spolu 1 069 26,52% 

 
2.1.2  Spracovanie a evidencia KF 

Okrem spracovania a evidovania nových prírastkov sme v priebehu roka pokračovali v retrospracovaní 
knižničných dokumentov zo skladov, ktoré ešte neboli evidované v database (cca 300 kn. j. ) Pre Britské 
centrums me v priebehu roka, okrem nových prírastkov, spracovali 135 darovaných a beznáhradne 
prevedených knižničných jednotiek (celkove 875 titulov v angličtine) 
 
 
2.1.3 Organizácia a ochrana knižničných fondov 
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V letných mesiacoch sme uskutočnili rozsiahlu previerku knižničného fondu, na základe ktorej sme vyradili 
17 995 knižničných jednotiek z dôvodu fyzického opotrebovania, obsahovej neaktuálnosti a strát. Z nich 
10 000 zväzkov bolo vyradených klasicky, zvyšok elektronicky. V priebehu roka sme pre lepšiu ochranu 
fondu balili knihy do fólie a zabezpečilo sa spevnenie väzby brožovaných kníh s cieľom predĺžiť ich životnosť. 
 
2.1.4 Ostatná činnosť 
          S cieľom skvalitňovať skladbu knižničného fondu  v priebehu roka pokračovala činnosť akvizičnej 
komisie zložená zo zástupcov oddelení a pobočiek, ktorá sa pravidelne raz mesačne stretávala, predkladala 
návrhy na doplňovanie fondu na základe čitateľských požiadaviek, riešila otázky ochrany a evidencie 
knižničného fondu a ostatných aktuálnych záležitostí súvisiacich s knižničným fondom. 
    Podľa potrieb a požiadaviek vedenia sme sa podieľali aj na príprave podujatí organizovaných knižnicou.  
 

2.2 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY  
 

KNIŽNIČNO – INFORMAČNÉ SLUŽBY 
Systém knižničných služieb sa realizuje prostredníctvom knižničného softvéru VIRTUA od 1.6.2006. 

Podľa štatistických ukazovateľov za celý rok 2008, u knižníc zapojených do projektu KIS3G, sme v počte 
výpožičných transakcií stále na prvom mieste. Čo svedčí o tom, že sme knižnica, ktorá sa aj popri finančným 
nedostatkom snaží udržať svoje postavenie. 
  
2.2.1 Čitatelia a používatelia 
 
  Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove poskytuje svoje služby širokej verejnosti, a to deťom, 
študentom, dospelým, dôchodcom a znevýhodneným obyvateľom nielen mesta Prešov, ale aj širokého 
okolia. Čitateľom sa môže stať každý občan po zaregistrovaní a zaplatení členského poplatku. Poplatky sme 
nezvyšovali, čo priaznivo ocenili naši stáli čitatelia a z výšky poplatku boli milo prekvapení noví čitatelia.  
  

Návštevnosť v odbornej študovni, internetovej študovni, čitárni a v čitárňach na pobočkách bola 
35915, čo je pokles oproti roku 2007 o - 8179 používateľov.  
 V roku 2008 pribudlo do radov knižnice 2 145 nových čitateľov.  
 
Štatistika registrovaných čitateľov od 1.1.2008 do 31.12.2008 
 

Typ čitateľa Počet 
Deti do 15 rokov 3775 

Hosť 9 

Organizácia 81 

Iný – nad 15 r.  4022 

Čitateľ s výnimkami 20 

Zamestnanec 34 

Študent 3649 

SPOLU 11590 

 
Porovnanie počtu  registrovaných čitateľov s ostatnými knižnicami SR v systéme Virtua 

Knižnica Deti GI HO OR      OT PR SF SL ST SV spolu 

HEVK 1733      0     0   71 4091   35    19    10      0   5959 

HZVT 1812      0   268   47 1704   72    17      0  1492   5412 

KPOH 3775      0     9    81    4022   20    34      0  3649   11590 

KURUKC     0      80     0  65     111   52    5      0   1170    1483 

KURUKF     0  102     1  53     100   32     9      5   1855    2157 

LMAOSK     0  176     0    0      97   363     8      0   454    1098 

MIZKGZ 2155      0     1   52   3935   59   24      1       0    6227 

PPPK 3391      0     0   87   5709    6   31      0  3064  12288 
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SKPK 1338      0     0   36   1880   24   29      0       0    3307 

SNK      0       0    62  259   3683    0  254   110  5051    9425 

SNMK      0      8     1    22     66    0  101      0    111      309 

SPK      0      0     0   133  2532    0   22      0      0    2687 

STUSCHK      0     58     0    0      22    0    4      0  1274     1358 

SVKPO      0       0    36  183   2486   28   37    23  5002    7795 

SAVUK      0  1232     0  147     810   41   41    51  2337    4659 

 
Počet nových čitateľov   
Knižnica DE GI HO OR OT PR SF SL ST spolu 

HEVK    398      0      0      17    453     0      0     0       0    868 

HZVT    396      0   162      20    257     3      0     0         969 

KPOH    879      0      7      23    578     0      1     0     658   2146 

KURUKC      0     11      0      28      34     9      0     0       447 

KURUKF      0     15      1      31      26             8      1     1     379    462 

LMAOSK      0      4      0      32      22     0      0     0     126    184 

MIZKGZ    385      0      0      15    538     0      1     0      0    939 

PPPK    558      0      0      35    587     0      3     0     112  1295 

SKPK    128      0      0      27    164     1      0     0       0    320 

SNK      0      0     56      19    815     0      3     8   1337  2239 

SNMK      0      1      1       15      13     0     14     0      53      97 

SPK      0      0      0      20    898     0      2     0       0    920 

STUSCHK      0     23      0       0      22     0      0       0     351    396 

SVKPO      0      0     33      13    488     3      1     0   1546   2084 

SAVUK      0    259      0      13      96     1      5     1     876   1251  

 
 
Počet aktívnych čitateľov  (čitatelia, ktorí  od 1.1. do 31.12.2008 uskutočnili aspoň 1 výpožičku, vrátenie, 
predĺženie, žiadanku) 
Knižnica spolu 

HEVK   4957 

HZVT   4895 

KPOH   9310 

KURUKC   1117 

KURUKF   1588 

LMAOSK   1180 

MIZKGZ   4878 

PPPK   8057 

SKPK   2104 

SNK   6421 

SNMK     116 

SPK   1985 

STUSCHK   1326 

SVKPO   5656 

SAVUK   2992 
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Porovnanie registrovaných čitateľov v rokoch 2007 – 2008 
 

Typ čitateľa r. 2007 r. 2008 Rozdiel 07 - 08 

Deti do 15 rokov 4 125 3 775 - 350 

Iný nad 15 rokov 5 470 4 022 - 1 448 

Študent 5 748 3 649 - 2 099 

Ostatné typy 150 144 - 6 

Čitatelia spolu 15 493 11 590 - 3 903 

 
Celkový počet čitateľov, ktorí od 1.1. do 31.12.2008 použili výpožičné služby (súčet dennej návštevnosti) 
 

Knižnica počet 

            HEVK             37 805 

HZVT 40 043 

KPOH 83 174 

KURUKC 7336 

KURUKF 15 834 

LMAOSK 9054 

MIZKGZ 44 942 

PPPK 63 646 

SKPK 16 091 

SNK 63 291 

SNMK 318 

SPK 11 312 

STUSCHK 9 187 

SVKPO 86 588 

SAVUK 31 587 

 
Negatívne musíme hodnotiť,  že počet čitateľov v našej knižnici v porovnaní s rokom 2007 klesol, ale 

pripisujeme to do značnej miery sťahovaniu Centrálnej požičovne z centra mesta do náhradných priestorov. 
Mnohí používatelia si k nám hľadajú cestu pomalšie, ale zo skúsenosti vieme, že ak im poskytneme kvalitné 
služby, časom nás postupne objavia znovu. 
 
2.2.2 Výpožičky 
 Každý druh výpožičiek závisí od aktuálnej a efektívnej skladby knižného fondu. V roku 2008 sme sa 
snažili získavať finančné prostriedky na nákup knižného fondu, ktorý je jedným z najdôležitejších 
ukazovateľov, ktoré prispievajú k počtu výpožičiek. Knižný fond sa dopĺňal o žiadané tituly a zároveň sa 
zvyšovali počty exemplárov z najviac žiadaných titulov. Využívali sa aj staršie zdroje zo skladu.  
 
Výpožičky – VIRTUA - Infostation 

 
Spolu 

1 
Abse 

2 
Prez 

3 
Dát 

4 
Predĺ 

5 
Vrát. 

6 
Žiad 

7 
Inet 

8 
Čit 
9 

HEVK  118 199    82 130       42     148   35 879   82 930    1 422       3     0 

HZVT  114 917    71 276 14 973  8 657   20 011   94 812       712    3 082   1466 

KPOH  253 864  177 625       0      62   76 177 176 786    2 922      10     0 

KURUKC   13 371      8 314      18   1 100     3 939     9 106       617       0              0 

KURUKF   21 372    12 343      13   2 628     6 388   14 544       317       0      0 

LMAOSK   16 994    11 249      64      128     5 553   13 507    6 189       0     0 

MIZKGZ  107 870    72 200       0     67   35 603   72 161       681  10 959  5 546 

PPPK  172 522  118 004    532   1 221   52 765  121 189    1 726     2 680    353 

SKPK   39 807    32 674    543      2     6 588    33 289       165       2     0 

SNK  140 546    68 419  15 903   9 621   46 603    93 597  78 712       0     0 

SNMK      795      358       0      0      437      582       0       1    28 
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SPK    15 776    10 069       0      1     5 706    10 138     6 236       0     0 

STUSCHK    22 957      5 840      74 10 052     6 530        17 689        0      948  1 947 

SVKPO  169 156    82 840       9    147   86 160    82 098 102 118       0     0 

SAVUK    46 925    27 948       0     0   18 977    27 471   32 250       0     0 

 
 Keďže nie je spracovaný ešte kompletne knižný fond, tak k štatistickým ukazovateľom z VIRTUI 
prirátame ešte výpožičky, ktoré sú zaznamenávané klasickou formou: 
Absenčné výpožičky – knihy:   16 985 
Absenčné výpožičky – periodiká: 31 316 
Prezenčné výpožičky – knihy:   65 556 
Prezenčné výpožičky – periodiká: 102 024? (125 363 spolu?) 
SPOLU A + P:    215 881 
 
ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY – spolu za rok 2008: 

Evidované v systéme Virtua 254 634 (253 864)? 

Mimo Virtui 215 881 

SPOLU 471 773 

 
Rezervácie a informácie – rok  2008 

Rezervácie 1491 

Informácie  761                             

 
 

Druh a typ KIS Virtua Mimo Virtui SPOLU 

Odborná pre dospelých - A 72 958 4 442 77 400 

Odborná pre dospelých - P 280 27 250 27 530 

Beletria – A 101 589 675 102 264 

Beletria – P 16 20 000 20 016 

Detská odborná  12 294 20 691 32 985 

Krásna liter. pre deti 65 524 20 691 86 215 

Periodiká – A 2 019 ?(31 316) 21 316 (33 335) 23 335 

Periodiká - P 4 ?(102 024) 92 024 (102 028) 92 028 

SPOLU  254 684 (217 089) 207 089  (461 773) 471 773 

CVS   148 

AVD   4 502 

Informácie (čit.+štud.)   22 762 

Rezervácie   1 491 

Reprografické sl. – kópie   5 245 

MVS iným knižniciam   292 

MVS z iných knižníc   58 

SPOLU:   34 498 

SPOLU všetko:    ?(496 271) 506 271 

 
2.2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 
Úlohou knižnice je aktívne spolupracovať s používateľmi a pedagógmi škôl. Aktivitu sme zamerali na 

organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, informačnej výchovy, exkurzií a organizovanie 4. ročníka 
knižničného festivalu Prešov číta rád. Knižnica P. O. Hviezdoslava si získala významné postavenie medzi 
kultúrnymi inštitúciami celého Slovenska.  

 Knižnica zorganizovala 422 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 10 363 čitateľov a návštevníkov.  
Najvýznamnejšie podujatia v r. 2008 

Pri nápadoch a tvorbe podujatí sme sa sústredili hlavne na deti a mládež, ale nezabudli sme ani na 
staršiu generáciu a na zdravotne postihnutých používateľov.  
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Exkurzie pre MŠ 
Exkurzie pre ZŠ a SŠ 
Podpora čítania:  
Tvorivé čítanie, Zážitkové čítanie, Hlasné čítania, Mimočítanková literatúra 
Besedy: 

1 Knihy, ktoré potešia  
2 Prechádzka prírodou 
3 Kniha na celý rok 
4 Gabika Futová nielen o bosorkách 
5 Priateľ lesa 
6 Domáce zvieratá 
7 Jarné všeličo 
8 Betka Verešpejová- tvorba život spisovateľky 
9 Príroda v ohrození 
10 Šariš še šmeje 
11 Starká a ja 
12 Od Šariša po Prešov 
13 História kalendárov 
14 Ako vznikli mesiace 
15 Fantázia, sny a knihy 
16 Ja som malý dopraváčik 
17 Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
18 Čo som prežil v prírode  
19 Beseda s Petrom Gajdošíkom 
20 Čo je to skauting? 
21 Prázdninové dobrodružstvá  
22 Múdrosť ukrytá v knihách 
23 Beseda o knihe "Trio kotkodák" 
24 A čo bolo ďalej  
25 Pes, ktorý chodí do práce 
26 Nie je povesť ako povesť 
27 Beseda so spisovateľkou o knihe "Šušľavá mušľa" 
28 Rozprávky mojho mesta 
29 Poďme sa rozprávať : vyhodntenie výtv. prác na motívy knihy "Tom Turbo" 
30 Zázrak prírody 
31 Vianoce prichádzajú - beseda o vianočných zvykoch 
 

Literárne pásma: 
47 Kapsička plná rozprávok - K.Bendová (Osmijanko) 
48 Vierino veľké tajomstvo - E.Čepčeková 
49 Do tramtárie - M. Válek 
50 Veľká cesta okolo sveta - M.Válek 
51 Nesmrteľný rozprávkar - H.Ch. Andersen 
52 Keď pojdeš horou - Ľ.Ondrejov 
53 Čarovný svet rozprávok 
54 Rozprávky z počítadla - K. Bendová 
55 "Teta Ľudmila"- Ľ. Podjavorinská 
56 Krásny svet - Ľ- Pavlovič 
57 Nechajte maličkých prísť ku mne - D. Hevier 
58 Brat mlčanlivého vlka - K. Jarunková 
59 Danka a Janka - M. Ďuríčková 
60 Volajú ma Hevi 
61 Mám rád rozprávky  
62 O krajine detstva - M. Ďuríčková 
63 Deň plný svetla - M. Hrebenda 
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64 Moja najkrajšia rozprávková kniha 
65 Rozprávkar a Rozprávnica - P. Dobšinský 
66 Putovala rozprávka svetom - G. Futová 
67 Naša mama je bosorka - G. Futová 
68 Nie je škola ako škola 
69 Život pútnika - M. Kukučín 
70 Ako vznikla rozprávka 
71 Čítanie z údelu - M.Rúfus 
72 "Trinásta komnata- M. Rúfus 
73 Liečiteľka duší - M. Haľamová 
74 Deň ľudovej rozprávky 
75 Deti slnka - K. Jarunková  
76 Už ho vezú - Ľ. Podjavorinská 
77 Verní pravde slovenského národa - Š. Moyzes 
78 Kto sa nehrá, z kola von 
79 Slovo lásky - J. Jesenský (lit. hudobné pásmo) 
80 Od Lucie do Troch kráľov 

 
Súťaže: 

90 Šaliansky Maťko – okresné  kolo – súťaž v prednese slovenských povestí 
91 Rozprávky už čítam sám 
92 Moj čitateľský denník 
93 Zahrajme si pexesso 
94 Vyhodnotenie súťaže Čítam, čítaš, čítame,... 
95 Knižnica hľadá talenty 
96 Vyhodnotenie súťaže Moje mesto Prešov 

 
Iné:  

116 Prázdniny v knižnici 
117 projekt - biblioterapia (Hodina deťom) 
118 Predstavenie knihy - A. Prídavok: Vrásky času 
119 Hádanky - zahráme sa v knižnici 
120 Čo poskytuje knižnica 
121 Videorozprávka – Tom a Jerry  
122 Hlasné čítanie z knihy "4 kosti pre Flipra" 
123 Farebný svet - kreslenie na chodník 
124 Akcia s Tescom - Čítajme si 
125 projekt - prázdniny na Domaši (Hodina deťom) 
126 lit. výtvarná hra "Nájdi si ma, vymaľuj a dobásni" 
127 dramatizácia rozprávky "Jabĺčko" 
128 Zážitkové čítanie z knihy "Pod hríbom" 
129 Zážitkové čítanie z knihy "Zverinec na siedmom poschodí" (P. Gajdošík)  
130 Reading group 
131 maľované čítanie "Prišla jeseň"  
132 Hlasné čítanie rozprávky "Pinochio" 
133 Zážitkové čítanie knihy "Rozprávky z palety" (J. Uličiansky) 
134 Vianočná výstavka v PKO 
135 Prezentácia knihy "Dejiny lyžovania na Slovensku" 
136 Čierna hodinka v knižnici - rozprávanie strašidelných príbehov 
137 Prezentácia básnickej zbierky "Vyznania" (O. Šalko) 
138 Klub pestovateľov a milovníkov liečivých rastlín  
139 Deň narcisov 
140 Burza vyradených kníh  
141 Seminár o Eure pre zrakovo postihnutých 
142 Výstava Awardzd books 
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Týždeň slovenských knižníc: 
3 Prváčikovia v knižnici 
4 Exkurzie pre stredoškolskú mládež 
5 Exkurzie pre materské školy 
6 Prváčikovia v knižnici 
7 Zápis - Prvý krát si požičiavame 
8 Noc v knižnici – detská knižnica Slniečko a Sekčov 
9 Prvák, prvák vystrč rožky  
10 Pasovačka za čitateľa 
11 Tvorivé dielne  

 
Tvorivé dielne: 

31 Učíme sa macramé 
32 Moj kamarát Macko Puf 
33 Dekorácia s kuriatkom 
34 Učíme sa háčkovať 
35 Ozdobme si vajíčka 
36 Výroba ruží z lístia 
37 Urob si záložku do knihy 
38 Paličkujeme v knižnici 
39 Výroba vianočných ozdob 
40 Výroba vianočnej hviezdy 

 
Projekt Moje mesto – Tvoje mesto 
      Tento rok sa naša knižnica zapojila do projektu uskutočneného v rámci medz. akcie Každý iný – všetci 
rovní. Počas niekoľkých mesiacov prebehli na našich pobočkách tematicko-vzdelávacie podujatia 
s cudzincami, žijúcimi v našom meste. Boli určené žiakom II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií, témou bola 
kultura v krajine daného cudzinca, zvyky, školský systém, tradicie aj správanie a najmä tolerancia či 
intolerancia obyvateľov nášho mesta k inej národnosti či rase. Naše pozvanie prijali títo hostia: Japonsko – 
Kumiko Uher, Ukrajina – Liana Šalamonova, Macedónsko – Janko a Hrisa Hajnovski, Veľká Británia – 
Jonathan Gresty, Tunis – Chama Attig, Libanon – Daniel Helou.   
 
Noc s Andersenom 
 Noc s Andersenom je každoročná medzinárodná akcia zameraná na propagáciu čítania. Okrem nás 
nocujú v rovnakom čase aj deti a dospelí v knižniciach Slovenska, Čiech, Maďarska a ďalších štátov. Tento 
ročník našej Noci bol upísaný ľudovej rozprávke. Noc v Slniečku a v pobočke na Sídlisku Sekčov strávilo 
dokopy 44 detí a 15 dospelých. Deti sa zapojili opäť do rôznych netradičných aktivít, ako bolo šúpanie 
varených zemiakov, vyšívanie obrúskov, plnenie a lepenie buchiet, opravovanie popletených porekadiel, 
učenie sa ľudových pesničiek či krokov ľudového tanca, ale aj hádanie rozprávky podľa jej hlavných hrdinov, 
či úryvkov z textu. Zábava pokračovala spievaním a tancovaním rôznych známych ľudových tancov, nap. 
metlového, fľaškového, či klobúkového. Nočný program vyvrcholil výcvikom ľudových hrdinov a zabitím 
zlého draka. Unavené deti potom ľahko uspala prečítaná rozprávka zo zbierky Pavla Dobšinského, ktorému 
bolo pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia venované celé podujatie. 
 
Prázdniny v knižnici  
 9. ročník denného prímestského tábora v knižnici sme venovali tento rok deťom naších 
zamestnancov.  
 
Festival – 4. ročník Prešov číta rád – 22. – 26.9.2008 
 Prvé dva dni sme sa venovali našej priorite a zároveň budúcnosti – deťom. Pripravili sme súťažnú 
prehliadku knižničných podujatí pre deti, ktorej účastníkmi boli knihovníčky a porotcami nielen oficiálna 
odborná  porota, ale aj deti. Prehliadka bola spojená s odbornými workshopmi zameranými na prácu 
s detským čitateľom. Medzi detskými knihovníkmi Slovenska aj Čiech vzbudila taký záujem, že ju plánujeme 
uskutočniť aj v roku 2009. 
 Slávnostné otvorenie festivalu pre širokú verejnosť sa konalo na pešej zóne oproti hist. budove DJZ. 
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Festival bol plný besied so spisovateľmi a ilustrátormi, konali sa čítačky a autogramiády, 
tvorivé dielne a hudobné vystúpenia, nechýbala ani novinárska škola pre mladých novinárov a veľa ďalších 
podujatí. Akcie prebiehali v centrálnej požičovni, na pešej zóne a vo všetkých pobočkách knižnice.  
 Zvláštnu pozornosť sme venovali prešovským autorom, ktorým sme nechali priestor jeden celý deň. 
Pozvanie prijali Viťo Staviarský, Valentín Šefčík,Peter Karpinský, Betka Verešpejová, Jozef Žarnay, Erika 
Matonoková, Vlado Seman, Ladislav Šimon a Gabika Futová. Následujúce dva dni boli už venované 
"cezpoľným" hosťom, tento rok prijali pozvanie Ivona Březinová, Petra Braunová a najpredávanejší český 
autor Michal Viewegh. Zo slovenských zástupcov prijali pozvanie Ján Lenčo, Jožko Banáš, Peter Holka, 
Roman Brat, Denisa Fulmeková, Toňa Revajová, Braňo Jobus, ilustrátor Miro Regitko. Ponuke moderovať 
podujatia ani tento rok neodolal Dado Nagy, sekundovala mu  moderátorka Dada Skopárová. A keď už 
spomíname moderátorov, tak tento rok sa nám podarilo dotiahnúť do Prešova aj navyťaženejšiu a 
najúspešnejšiu moderátorku na Slovensku, Adelku Banášovú spolu s kolegom Matejom "Sajfom" Cifrom.O 
hudobný doprovod sa podelili deti a mládež z centra voľného času YAMAHA, pod vedením Julky Škopovej 
a rovnako hudobným obohatením festivalu bola aj Katka Koščová. Festival vyvrcholil záverečným Resumé v 
historickej budove Divadla Jonáša Záborského, ktorý bol zároveň spojený s odovzdávaním cien víťazom 
ankety Detská kniha roka – Detský spisovateľ roka 2007 – Zlatá rybka. 
  

V decembri sme uzavreli rok 2008 krásnym podujatím – Adventným večerom. Ako každý rok sme 
ocenili najaktívnejšiu spoluprácu s knižnicou – cenu tentokrát získala Júlia Škopová za príkladnú spoluprácu 
počas festivalu Prešov číta rád. Spolu s členmi CVČ YAMAHA, ktorých vedie, obohatila podujatie o umelecké 
hudobné zážitky.  

 
Podujatia pre deti sú ešte stále spôsobom, ako deti prilákať do knižnice, ako im ukázať, čo všetko 

môžu od knižnice požadovať a naopak, čo všetko im môže knižnica poskytnúť. Keďže sa ako problém stále 
rysuje čítanie detí, snažíme sa podujatia robiť s cieľom prebudiť u detí lásku ku knihám. Okrem toho máme 
na zreteli to, že knižnica má byť komunitným miestom, teda miestom, kde budú deti tráviť voľný čas. 
Z tohto dôvodu prispôsobujeme aj prostredie knižnice tak, aby sa v našich priestoroch cítili nielen dobre, ale 
aby čas, ktorý tú strávia prežili aktívne, napríklad aj čítaním detských časopisov. Zvýšený dôraz kladieme aj 
na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby. Na tematické aktivity a zážitkové čítania vyberáme 
predovšetkým diela slovenských autorov, takže čitateľov zoznamujeme aj s takými knihami, ktoré sú síce 
hodnotné, ale im málo známe. 

 
 
3. BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÁ ČINNOSŤ    

 
Počet pracovníkov: 2 
 
3.1  EXCERPČNÁ  ČINNOSŤ 
 

Pre národný bibliografický systém bolo v roku 2008 spracovaných 1946 bibliografických záznamov 
zo 17 titulov regionálnej tlače. V rámci článkovej bibliografie a spracovaných rešerší bolo na bibliografickom 
oddelení poskytnutých celkom 3313 bibliografických záznamov. Pozornosť bola venovaná aj spracovaniu 
seriálov. Pracovníkom knižnice, ktorí pracujú so seriálmi boli podľa potreby poskytované konzultácie. V 
januári 2008 bolo uskutočnené školenie o práci so seriálmi pre knihovníkov popradskej knižnice. 
 
Excerpovaná tlač v r. 2008 v Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove 
 
 1. Prešovský Korzár     denník 
 2. Prešovský večerník (od mája 2008)  denník 
 3. Prešovský magazine    mesačník 
 4. Spravodajca mesta Sabinov    mesačník 
 5. Veľkošarišan     mesačník 
 6. Cesta     mesačník 
 7. Spektrum (časopis farnosti Víťaz)  mesačník 
 8. Astronomický informátor                         dvojmesačník 



 9. Možnosti                                                   štvrťročne 
10. Pečovskonovoveský spravodajca              štvrťročne 
11. Pod Kapušianskym hradom                       štvrťročne 
12. Spravodajca ŠRR SPZ                               štvrťročne 
13. Šarišské Michaľany                                   štvrťročne 
14. Veterník                                                     štvrťročne 
15. List Kráľovnej pokoja                               dvojtýždenník 
16. Spravodaj: obec Ľubotice                         občasník 
17. Spravodaj PSK                                          občasník 
 
3.2  REŠERŠNÁ  ČINNOSŤ 
 

Za obdobie roku 2008 bolo vypracovaných pre našich žiadateľov 46 strojových rešerší s počtom 
1367 bibliografických záznamov. Boli to rešerše prevažne z databázy www.kis3g.sk. Z hľadiska témy 
objednávok o vypracovanie rešerše  prevažovali témy z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, psychológie, 
medicíny. O zhotovenie rešerší sa zaujímali rôzne vekové skupiny, najčastejšie študenti externého štúdia 
vysokých škôl. Rešerše boli vypracovávané najneskôr do 2 dni od zadania. Používateľom, ktorí potrebovali 
vyhľadať iba malý počet záznamov , bola poskytnutá služba ihneď. Táto služba bola vykazovaná ako 
informácia. V rámci informačnej výchovy používateľom knižnice boli poskytované bezplatné odborné 
konzultácie o rešeršovaní a vyhľadávaní informácií prostredníctvom portálu Slovenská knižnica a on-line 
katalógov knižníc. V roku 2008 to bolo 82 konzultácií. 
 

V rámci poradensko-konzultačných služieb sa používateľom poskytovali informácie o službách 
a fondoch knižnice, o spôsoboch vyhľadávania dokumentov, informácie z klasických i on-line katalógov 
knižnice, ale aj iných knižníc prostredníctvom internetu, vybavovali sa telefonické požiadavky používateľov 
i požiadavky dochádzajúce  elektronickou poštou. Používateľom sa predvádzali a vysvetľovali možnosti 
vyhľadávania v elektronickom katalógu a tiež možnosti, ktoré ponúka informačný systém prostredníctvom 
internetu.  Na bibliografickom pracovisku bolo poskytnutých 507 informácií, z toho: 230 informácií ústnou 
formou, 277 informácii prostredníctvom internetu a CD ROM. 
 
3.3 ČINNOSŤ  REGIONÁLNEHO ODDELENIA A ŠTUDOVNE 
 

K skvalitňovaniu bibliografickej práce prispieva aj vzájomná informovanosť, rozvíjanie pracovných 
vzťahov i spoločné úlohy a postupy pri budovaní národných bibliografických systémov. Tieto úlohy plnia 
porady pracovníkov knižnice, ako aj porady bibliografických pracovísk, či už v rámci regiónu alebo celého 
Slovenska.  Pracovníčky bibliografického oddelenia sa pravidelne zúčastňovali na vzdelávacích podujatiach, 
seminároch, koleniach v rámci knižnice i iných knižníc v meste, kraji i celého Slovenska. Podieľali sa na 
organizovaní väčších podujatí knižnice, ako Týždeň slovenských knižníc, festival Prešov číta rád, Noc 
s Andersenom, burza kníh a i. 

Spolupracujeme s bibliografickými pracoviskami pri spracovaní tlače, spoločne uplatňujeme 
štandardizáciu a unifikáciu bibliografického zápisu, ale i potrebné zmeny, ktoré prináša nová metodika. 
 Súčasťou bibliografického oddelenia je i regionálna študovňa.V priebehu r. 2008 navštívilo bibliografické 
a regionálne oddelenie za účelom  prezenčných výpožičiek  a vypracovania rešerší 420 používateľov, ktorí si 
prezenčne vypožičali 2416 kn. j. , z toho 534 kníh a 1882 periodík.  Prírastok do fondu regionálneho 
oddelenia činil 52 kníh, 19 titulov periodík, 1 CD. 
Používateľom boli poskytované aj reprografické služby z dokumentov knižnice 
  Bibliografické oddelenie zabezpečovalo do 15. apríla 2008 i výpožičnú činnosť vo 
všeobecnej študovni knižnice. Za to obdobie  bolo v priestoroch študovne realizovaných 6078 prezenčných 
výpožičiek, z toho 1373 kníh a 4705 periodík. Študovňu navštívilo 927 používateľov rôznych vekových 
a profesijných skupín. Používatelia študovne využívali okrem voľne dostupného klasického fondu i internet 
a CD-ROM Jurix (zbierky zákonov). Pri tejto príležitosti im boli zo strany pracovníkov poskytované 
konzultácie a pomoc pri  formovaní požiadaviek a spôsobe vyhľadávania informácií.   
 Po presťahovaní knižnice do priestorov na Levočskej ulici bola všeobecná študovňa odčlenená od 
bibliografického a regionálneho oddelenia, stala sa súčasťou služieb v centrálnej požičovni knižnice. 
.  
 
 

http://www.kis3g.sk/


 

 

 

12 

 

 

 

 

Ukazovateľ Skut.2007 Skut. 2008 
200200 

Rozdiel 07/08 

Počet vyexcerpovaných záznamov v systéme Virtua 
do spoločnej databázy Slovenská knižnica 

2001 1 500  

Počet zost. bibliografií  2 3  

Počet vypracovaných rešerší 103 50  

Počet záznamov v rešeršiach 2495 1 000  

Počet poskytnutých záznamov 4496 2 500  

Registrované bibliografické  a faktografické informácie 1091 900  

Počet návštevníkov študovne a regionálneho 
oddelenia 

2838  2 500  

Počet prezenčných výpožičiek 20 442 15 000  

Z toho reg. literatúra 3 187   3 500  

      
Pracovníčky bibliografického oddelenia sa pravidelne zúčastňovali na vzdelávacích podujatiach, 

seminároch, školeniach v rámci knižnice i iných knižníc v meste, kraji i celého Slovenska. Podieľali sa na 
organizovaní väčších podujatí knižnice, ako bol Týždeň slovenských knižníc, festival Prešov číta rád, Noc 
s Andersenom, burza kníh a ďalšie. 
 
 
4.  ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE   
 
  V roku 2008 sme komplexne pracovali v integrovanom knižničnom systéme Virtua V spolupráci 
s SNK v Martine sa vyriešila štatistika cez Qerry reportery.  
 
5.  METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ    
Metodická činnosť knižnice spočívala v koordinácii a usmerňovaní  odborných činností na vnútro knižničnej , 
regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. 
V metodickej činnosti sme sa v roku 2008 zamerali na: 
-  školenia pracovníkov knižníc ktoré  prechádzali na nový systém Virtua 
-  informovanosť a usmerňovanie pri automatizácii mestských a obecných knižníc 
-  školenia knihovníkov a ich zriaďovateľov na písanie projektov pre grantový systém MK SR 
-  zabezpečenie legislatívnych a právnych dokumentov v knižniciach 
-  poskytovanie analýz , rozborov a auditov pre VÚC, SNK , SAK a SSK 
- konzultácie pre OKS pri SNK pri zavádzaní noriem a pravidiel v knižničných činnostiach a štatistickom 
zisťovaní 
- koordináciu práce s detskými čitateľmi a znevýhodnenými používateľmi v rámci SR 
 
METODICKO-INŠTRUKTÁŽNA A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 

Odborné knihovnícke vzdelávanie tvorilo pevnú súčasť celoročnej metodicko – poradenskej činnosti. 
osobné metodické návštevy v obecných knižniciach a stretnutia s knihovníčkami, ktoré považujeme za 
najefektívnejší spôsob poradenskej činnosti 
- jednania so zriaďovateľmi knižníc informovali starostov o novej legislatíve, o potrebe dodržiavania 
pravidiel a zákonov, o informačných technológiách do knižníc a možnostiach získavania mimorozpočtových 
grantových prostriedkov 
- školenie k novému knižničného systému pre malé a stredné knižnice KiS Mask pre knižnice, ktoré 
tento systém vlastnia, alebo ho plánujú zakúpiť 
- na web stránke našej knižnice www.kniznica-poh.sk sme pravidelne uverejňovali aktuálne 
informácie, potrebné pre zriaďovateľov a knihovníkov, vrátane potrebných tlačív na stiahnutie 
- pravidelne monitorujeme odb. tlač a odb. knihovnícke stránky, získavame informácie o nadáciách a 
o možnostiach poskytovania grantov 
Komunikácia s obecnými úradmi a knihovníkmi prostredníctvom e-mailov  nadobudla v uplynulom roku 
kvantitatívny význam a čoraz viac obcí komunikuje s metodickým oddelením touto formou. 
    
 
 

http://www.kniznica-poh.sk/
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5.1    KRAJSKÁ METODIKA   
 
V rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plnila knižnica funkciu koordinačného a metodického centra pre 
knižnice Prešovského samosprávneho kraja na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z celoslovenských, 
krajských a regionálnych potrieb. V súvislosti s tým, sa uskutočnili rozbory, porady riaditeľov a odborných 
pracovníkov a metodické návštevy do regionálnych a ostatných knižníc v kraji. 
 
  K základným úlohám metodiky v roku 2008 patrila príprava prechodu ostatných regionálnych 
knižníc na systém Virtua a sledovanie plnenia záverov z porád a Rozborov o činnosti knižníc za rok 2007.  Za 
tým účelom boli uskutočňované aj metodické návštevy do regionálnych knižníc v počte 7 a udržiavaná stála 
spolupráca s komunikácia s riaditeľmi, metodikmi, bibliografmi, katalogizátormi  ako aj vedúcimi služieb 
v RK  v kraji formou metodických konzultácií. 
 
S finančnou podporou ministerstva kultúry sme zorganizovali 1. konferenciu pre knihovníkov 
a zriaďovateľov obecných knižníc. Úlohou konferencie bolo v prvom rade vyzdvihnúť dôležitosť knižníc 
v obciach a to najmä v očiach zriaďovateľov. 
Na konferencii bolo prezentované Internetové metodické centrum www.obecnakniznica.sk, jedinečný 
portál, ktorého prevádzkovateľom je naša knižnica a autorsky sa na ňom zúčastnila Mgr. Andrea 
Dohovičová. 
 
 
6. PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA   
 
Knižnica má v správe od PSK nasledujúce nehnuteľnosti: 
1. Prešov, Hlavná 16  - sídli v nej detská knižnica Slniečko, má vlastnú plynovú kotolňu, časť budovy je 
prenajatá f. Pointa Prešov. Zisk z prenájmu vo výške 365 160,- Sk bol použitý na úhradu bežných výdavkov 
organizácie – energie, dane. 
2. Prešov, Hlavná 12 – budova je prenajatá firme Foto-kino, prevádzkové náklady platí prenajímateľ, zisk 
z prenájmu vo výške 193 500,-Sk bol použitý na úhradu bež. výdavkov. 
3. Prešov, Levočská 9 – 6. a ½ 5. poschodia – sídli v nej riaditeľstvo a odborné oddelenia, časť je prenajatá, 
vykurovanie zabezpečuje dodávateľ tepla, zisk z prenájmov bol použitý na bežné výdavky knižnice 
4. Prešov, Bjornsonova – garáž - nevykurovaná 
5. Prešov, Jesenná – sklad kníh - nevykurovaný 
 
Prenajaté priestory: 
Od PKO Prešov:  

- Sídlisko III – Prostejovská 35 -193,2 m2 - prevádzka pobočky knižnice 
- Prešov Sekčov- Exnárova – 139,9 m2 - prevádzka pobočky knižnice 

 
Od f. Prešov Real: 

- Župný dom, Slovenská 40 – 689,53 m2 – čitáreň, Britské centrum od 17.04.2008 
- Prešov, Čsl. armády 29 – 140 m2 – pobočka knižnice 

Od Mesta Prešov:  
- Prešov, Švábska  - 100 m2 – prevádzka pobočky knižnice 

Od súkromnej firmy (MEBA reality): 
- Levočská 9, 2. poschodie -  433 m2 – centrálna požičovňa od 01.05.2008 

 
 
7. PERSONÁLNA OBLASŤ   
 
Zamestnanci 
Knižnica v roku 2008 zamestnávala 32 pracovníkov v pracovnom pomere, z toho 2 pracovníci zabezpečujú 
služby v Mestskej knižnici Sabinov. Počet pracovníkov je v pomere k poskytovaným službám nedostačujúci. 

V roku 2008  Knižnica zamestnávala  celkom 32 pracovníkov v pracovnom pomere (prepočítaný 
stav 32,25). Z nich 28 pracovníkov bolo odborných, 2 pracovníci administratívni a 2 pracovníci v kategórii 

http://www.obecnakniznica.sk/
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robotník.  
 
Priemerný vek pracovníkov bol 44,7 rokov. Priemerná mzda predstavovala 13 644,- Sk, čo je o 6 % viac, ako 
v r.2007.  
 Okrem pracovníkov v pracovnom pomere sme zamestnávali aj pracovníkov  na dohody o vykonaní 
práce a o pracovnej činnosti. Celkový fyzický stav týchto zamestnancov bol 10, prepočítaný na plný úväzok 
3. Zamestnávanie týchto zamestnancov bolo nevyhnutné pre chod organizácie a šetrili sme finančné 
prostriedky na odvody do fondov. 
 
 
 
 
8. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 
  
V 1. polroku 2008 sa uskutočnilo sťahovanie centrálnej požičovne z budovy na Hlavnej 139 na Levočskú 9 
a do Župného domu – Slovenská 40. Budova Hlavná 139 bola knižnici vyňatá zo správy a služby sa 
presťahovali do prenajatých priestorov, čo významne finančne zaťažilo rozpočet. 
 
8.1 Rozpočet 
 
Bežné výdavky: 
PSK schválil pre našu organizáciu na rok 2008 rozpočet vo výške 8 363 tis. Sk. 
Úpravy: 17.4.2008 – navýšenie o 940 tis. Sk – náklady spojené so sťahovaním knižnice 
11.08.2008- navýšenie o 75 tis. Sk – festival Prešov číta rád 
28.11.2008 – navýšenie o 192 tis. Sk na bežné výdavky 
SPOLU z PSK: 9 570 000,- Sk 
    
Granty Ministerstva kultúry: 
310 000,- Sk na nákup kníh 
40 000,- Sk na Súťažnú prehliadku detských oddelení 
55 000,- Sk na projekt Obecná knižnica 
150 000,- Sk na festival Prešov číta rád 
47 150,- Sk – kultúrne poukazy 
Spolu z MK SR: 602 150,- Sk 
 
Kapitálové výdavky: 
Na rok 2008 neboli našej organizácii pridelené z PSK finančné prostriedky na kapitálové výdavky.  
Vlastné príjmy: 
Rozpočet vlastných príjmov na rok 2008: 1 695 tis. Sk, z toho: 
- príjmy z prenájmu budov   845 tis. Sk 
- príjmy za knižničné činnosti  850 tis. Sk 
 
8.2 Plnenie príjmov 
Príjmy z PSK za rok 2008: 
- bežné transfery 9 570 000,- Sk 
- granty MKSR 602 150,- Sk 
Vlastné príjmy: 
Vlastné príjmy k 31.12.2008 boli vo výške 1 711 702,20 Sk, z toho: 
- príjmy z prenájmu budov  844 909,- Sk 
- príjmy za poskytovanie knižnično-informačných služieb (zápisné, upomienky, kopírovanie, rešerše) 

806 964,-  Sk  
- burza kníh a platní 38 029,- Sk 
- úroky z účtov 21 800,20 Sk 
Iné príjmy spolu 296 213,- Sk: 
- príspevok British Council na nákup informačných zdrojov 251 000,- Sk 
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- príspevok Komunitnej nadácie na akciu Moje mesto Prešov 5 000,- Sk 
- príspevok z Hodiny deťom na pripravované podujatia 40 213,- Sk 
 
8.3 Čerpanie výdavkov  
 
Bežné výdavky 
- bežné výdavky spolu: 12 421 449,38 Sk, z toho: 
 - výdavky z prostriedkov PSK 9 570 000,-  
 - výdavky z grantov MKSR 602 150,- 
 - výdavky z vlastných prostriedkov 1 972 020,78 
 - výdavky z príspevkov od iných organizácií 277 278,60(British c., Hodina deťom) 
610 – Výdavky na mzdy 
Spolu: 6 037 657,- Sk  (prepočítaný stav 31,5 zamestnancov, priemerná mzda  15 602,- Sk) 
- tarifné platy 5 480 485,- Sk  
- príplatky osobné, za riadenie, odmeny  557 172,- Sk 
620-Poistné 
Výdavky spolu: 2 092 804,- Sk 
 -  zdravotné poisťovne 580 533,- Sk 
-   Sociálna poisťovňa 1 482 371,- Sk 
-   doplnkové dôchodkové pripoistenie 29 900,- Sk 
630 – Výdavky na tovary a služby 
Výdavky spolu 4 271 808,38 Sk , z toho: 
- z prostriedkov PSK 1 681 499,- Sk 
- z grantov MKSR 602 150,- Sk 
- z vlastných príjmov  1 710 880,78 Sk 
- z iných príjmov 277 278,60 Sk 
631 – Cestovné 
Výdavky spolu 45 252,- Sk,  
- z vlastných príjmov 18 038,- Sk: 26 tuzemských pracovných ciest zúčastnených 26 pracovníkov – školenia, 
porady 
- z grantov MKSR 27 214,- Sk - cestovné účastníkom festivalu, prehliadky, seminára 
632 – Energie, telekomunikačné služby 
Výdavky spolu  1 484 321,- Sk  
Druh výdavkov: 
- elektrická energia 417 009,90 Sk (vo vlastných priestoroch sa platí podľa splátkového kalendára, za 

prenajaté priestory sa platí skutočná spotreba podľa faktúr prenajímateľov) 
- plyn 766 426,30 Sk ( v budove knižnice Slniečko a Hlavná 139 sa platí podľa splátkového kalendára, 

v prenajatých priestoroch podľa skutočnej spotreby fakturujú dodávatelia tepla) 
- voda 58 513,-  Sk 
- poštovné, telefóny, internet 242 371,80 Sk 
633 – Materiál 
Výdavky spolu 954 574,90 Sk. 
Druh výdavkov: 
- informačné zdroje – 681 748,70  Sk, z toho: 

- knihy, časopisy, noviny: 310 000,- z grantu MKSR, 231 260,10 z grantu British council, 140 488,60 
z vlastných prostriedkov 

- ostatný materiál – 272 826,20 Sk, z toho: 
       - nábytok, svietidlá, koberce - sťahovanie centrálnej požičovne 73 239,- 

- tonery  22 628,- Sk 
- výpočtová technika 27 711,50 Sk 
- materiál – sťahovanie – farby, elektromontážny materiál, materiál na prekládku počítačových sietí  

35 325,- Sk 
- čistiace prostriedky 15 347,- Sk 
- papier xerox , kancelárske potreby, náhradné diely k výpočtovej technike, žiarovky, neónky, ostatný 

materiál 98 151,20 Sk 
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- reprezentačné výdavky 424,50 Sk: výdavky na občerstvenie na porady 
 
634 – Dopravné 
Celkové výdavky – 56 223,- Sk, z toho: 
- benzín 29 704,50 Sk 
- poistenie auta 11 591,- Sk 
- servis, údržba 13 537,50 Sk 
- diaľničná známka 1 390,- Sk 
Knižnica vlastní 1 služobné vozidlo Škoda Fabia PO 153 AU. Je využívané na rozvoz kníh, donášku kníh zo 
skladu, na metodické návštevy obecných a regionálnych knižníc, služobné cesty. 
 
635 – Opravy a údržba 
- 3 576,10 Sk na opravu radiátorov 
 
636 – Nájomné 
Výdavky 331 400,- Sk:  
- za prenájom priestorov centrálnej požičovne – Levočská 9, 2. poschodie spolu 320 000,- Sk (40 000,- Sk 
mesačne za nájom spolu s prevádzkovými nákladmi) 
- prenájom priestorov na akcie knižnice 11 400,- Sk (festival, seminár) 
 
637 – Služby 
Celkové výdavky 1 396 461,38 Sk. 
- preddavok na daň z príjmov v roku 2008, doplatok dane 2007: 111 961,- Sk 
- daň z nehnuteľností 52 545,- Sk 
- softvéry 160 735,48 Sk (účtovný iSPIN 75 082,- Sk, mzdový MAGMA 40 460,- Sk, knižničný Virtua 

17 344,98, JURIX 11 605,-, antivirus AVG 16 243,50) 
- právne služby Sk 15 600,-(mandátna zmluva – vymáhanie nevrátených kníh, súdne spory) 
- bankové poplatky 17 003,- Sk 
- stravovanie 279 234,50 Sk ( 55 % hodnoty stravných lístkov) 
- poistenie majetku 26 444,- Sk (poistenie budov proti živelným pohromám, poistenie prístrojov proti 

krádeži) 
- tvorba sociálneho fondu  60 909,- Sk 
- Odvoz odpadu 28 776,- Sk 
- Správcovstvo budovy na Levočskej 93 442,- Sk 
- Výdavky na akcie knižnice hradené z grantov 222 933,- Sk (ubytovanie, polygrafické náklady, tlač 

plagátov, príkazné zmluvy) 
- Dohody o vykonaní práce 239 581,- Sk 
- Spracovanie znaleckého posudku na budovu Hlavná 12: 9 800,- Sk 
- Iné služby 77 497,40 Sk (revízie, požiarny servis, koncesionárske poplatky, zabezpečovací systém v CP 

...) 
 
642 – Bežné transfery  spolu 19 180,- Sk 
– 1 500,- Sk – ročné členské v Slovenskej asociácii knižníc 
- 2 000,- Sk – členské Spolok slovenských  knihovníkov 
- 15 680,- odchodné Baková 
 
8.4 Zhodnotenie príjmov a výdavkov 
 
Výsledok hospodárenia 
 
Výnosy spolu 12 449 416,80 Sk, z toho: 
- dotácia PSK 9 570 000,- Sk  
- granty Ministerstva kultúry SR 602 150,-  Sk 
- vlastné príjmy 1 666 685,20 Sk (nájomné 797 634,- Sk, príjmy za knižničné činnosti 809 222,-  Sk, úroky 

21 800,20 Sk, burza 38 029,- Sk) 
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- ostatné výnosy 610 581,60 Sk (čerpanie grantov vo výške výdavkov 277 278,60 Sk, zúčtovanie 
rezervy na dovolenky za rok 2007 173 422,- Sk, zúčtovanie odpisov majetku z príspevku PSK 132 280,- 
Sk, zúčtovanie odpisov majetku získaného z grantu MKSR 27 601,- Sk) 

 
Náklady spolu 12 842 453,59 Sk, z toho: 
- materiál 1 068 201,40  
- elektrická energia, plyn, teplo, voda 1 252 610,51 
- opravy a udržiavanie 9 729,60 
- cestovné 45 252,- 
- reprezentačné výdavky 424,50 
- služby 1 193 257,18 
- mzdy, odvody  8 283 401,-  
- stravné lístky 342 234,- 
- náhrady miezd pri PN, doplnkové dôchodkové poistenie 161 367,- 
- daň z nehnuteľností 52 545,- 
- bankové poplatky 17 003,-  
- odpisy 286 662,40 
- rezerva na dovolenky za rok 2008: 17 805,- 
- daň z príjmov  111 961,- 
 
Hospodárenie k 31.12.2008 bolo ukončené stratou vo výške 393 036,79 Sk. 
 
8.5  Pohľadávky a záväzky 
 
Pohľadávky k 31.12.2008 boli vo výške  84 000,- Sk za nájomné a prevádzkové náklady. Vymáhanie: súdne 
konanie s f. Kalia Košice – Okresný súd Košice. 

 
Záväzky sú k 31.12.2008 vo výške 746 048,21 Sk v lehote splatnosti, z toho: 
-  54 903,61 Sk - záväzky, týkajúce sa účtovného obdobia r. 2008 v lehote splatnosti za telefóny, energie a 
služby,  ktoré budú uhradené v 01/2009 
- 408 640,20 Sk – záväzky voči pracovníkom – mzdy 12/2008 
- 263 570,- Sk – záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu – odvody z miezd za 12/2008 
- nedočerpaná dotácia z grantu British council 18 934,40 – bude čerpaná v roku 2009 
 
 
9.       KNIŽNICE A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ 
Knižnica P.O. Hviezdoslava je členom: 
Spolku slovenských knihovníkov  
Slovenskej asociácie knižníc. 
                                                               
10.      MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA 
 Knižnica počas roka 2008 spolupracovala s českými knižnicami v Uherskom Hradišti, Svitavách  
a Chrudimi, ďalej s Verejnou knižnicou v Krosne – PĽR.   
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