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1. ÚVOD  

 
Rok 2012 môžeme nazvať rokom ústretovosti k spokojnosti našim používateľom. 

Zo strany zriaďovateľa sa dostalo činnosti knižníc uznanie v podobe účelového finančného príspevku 
25 000 € na nákup a doplnenie knižničných fondov, čo značne ocenili naši používatelia a v dôsledku 
dobrého nákupu sme zaznamenali kvantitatívny nárast výpožičiek.  

V rámci Týždňa slovenských knižníc sme otvorili nové oddelenie  - Centrum regionálnych 
dokumentov, ktoré zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje regionálne dokumenty celého 
Prešovského kraja a zároveň slúži ako archív a výstavná sieň Úradu PSK. Po dlhej dobe sa nám 
podarilo zariadiť toto oddelenie novým moderným nábytkom, ktorý sme nechali vyrobiť na mieru.  

Zorganizovali sme 8. ročník knižničného festivalu Pršov číta rád a v tomto roku bol spojený so 
snemom kráľov detských čitateľov, počas ktorého do Prešova zavítalo 20 dospelých a 19 detí z celého 
Slovenska.  

V lete pred dovolenkovým obdobím sme inštalovali na Hlavnej ulici prvý bibliobox v Prešove. 
Je to nonstop služba na vrátenie kníh. Podľa štatistik ku koncu roku je táto služba využívaná 
a čitateľmi uznávaná.  

V rámci EÚ bol rok 2012 vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a preto sme pre 
seniorov zorganizovali konverzačný kurz angličtiny – Angličtina pre seniorov, ktorý nám viedol 
americký lektor.  

Svojpomocne a k spokojnosti používateľov sme revitalizovali najstaršiu pobočku knižnice na 
Sídlisku 2.  

Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane na podporu čítania Do knižnice 2 – Nakazení 
čítaním a stali sme sa už po druhýkrát hlavným partnerom pri jej realitácii.  Aktívne sme sa zapájali do 
všetkých aktivít na propagáciu a podporu čítania, ako bol Čitateľský maratón, Čítajme spolu, Deň PSK 
– maratón čítania, Noc s Andersenom, Deň ľudovej rozprávky a pod. 

Ku koncu roka sme spustili novú službu pre používateľov - emailovú pripomienku na blížiaci 
sa termín vrátenia požičaných dokumentov.  

V roku 2012 sme svojimi aktivitami a službami maximálne vyšli v ústrety používateľom aj 
širokej čitateľskej verejnosti. 

 
Marta Skalková, riaditeľka 

 

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 bola v roku 2012 zameraná na doplňovanie knižničných fondov 
a poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom a širokej verejnosti. 

Aktivity boli zamerané aj na prácu s deťmi, propagáciu čítania, kníh a literatúry 
a výchovnovzdelávaciu činnosť zameranú na deti a mládež. 
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2. KNIŽNIČNÉ FONDY 

 
 

2.1 DOPLŇOVANIE KNIŽNIČ  NÝCH FONDOV  

 
V roku 2012 sme knižničný fond doplnili o 5960 knižničných jednotiek. Z toho kúpou bolo 

získaných 4667 kn. j., darom 1243 kn.j. a náhradou 50 kn.j. Celkovo sme v priebehu roka vyradili 2893 
kn.j. Cez prírastkové zoznamy sme vyradili 2000 kn.j. a pomocou Virtui 893 kn.j. Knižnica k 
31.12.2012 eviduje celkový fond v počte 227 219 kn.j. 

Na jedného obyvateľa tak pripadá 2,50 zv. a na jedného používateľa 19,46 zv. Na nákup 
informačných zdrojov vynaložených 38 503 Eur. Na jedného čitateľa to činí 3,30 Eur a na 1 obyv. 0,42 
Eur.  

Ročný prírastok za rok 2012 bol v porovnaní s rokom 2011 vyšší o 40 kn. j., a celkový stav 
kniž. fondu je v porovnaní s r. 2011 vyšší o 3067 kn. j. Aj v tomto roku sme sa snažili, čo najviac 
uspokojovať požiadavky našich používateľov, čo sa aj odrazilo v stúpajúcom počte výpožičiek. Veľkou 
mierou k tomu prispeli finančné prostriedky od nášho zriaďovateľa a prostriedky získané z grantov. 
Našou snahou bolo získavať aj čo najviac knižničných dokumentov od dodávateľov poskytujúcich 
výhodný rabat (najviac sme spolupracovali s vydavateľstvom Ikar a distribútormi Pemic a Distri). 
Naďalej spolupracujeme s jednotlivými fakultami v našom meste. 
 
KNIŽNIČNÝ FOND 

 
 

SKUTOČ. R. 2011 SKUTOČ. R. 2012 ROZDIEL 

Celkový stav knižného fondu 224 152 227 219 + 3 067 

z toho spolu - NL  94 075 95 585 + 1 510 

 - beletria 75 159 74 984 - 175 

Literatúra pre deti do 15 r.  54 918 56 650 +1 732 

z toho – krásna lit. pre deti a ml.  39 038 40 568 + 1 530 

 - NL pre deti a ml.  15 880 16 082 + 202 

Prírastky spolu 5 920 5 960 + 40 

 - z toho knihy  5 898 5 954 + 56 

 - špeciálne dokumenty - 5 + 5 

- elektronické dokumenty  21 1 + 1 

- audiovizuálne dokumenty 1 0 0 

úbytky 8 129 2 893 - 5 236 

 
SKLADBA KNIŽNIČNÉHO PRÍRASTKU V R. 2012 BOLA NASLEDOVNÁ : 

DRUH LITERATÚRY kn.j. % Z PRÍR. 

odborná literatúra 2 040 34,23% 

beletria 2 071 34,76% 

beletria pre deti 1 640 27,51% 

náučná lit.pre deti 209 3,50% 

detská lit.spolu 1 849 31,01% 

 
 

2.2 SPRACOVANIE A EVIDENCIA KF  
 

V priebehu roka sme spracovali 168 knižničných jednotiek pre Britské centrum a 337 kn. j. pre 
novozriadené Centrum regionálnych dokumentov.  
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2.3 ORGANIZÁCIA A  OCHRANA KNIŽNIČNÝCH FONDOV 

  
V letných mesiacoch sme uskutočnili menšiu previerku knižničného fondu, na základe ktorej 

sme vyradili 2893 knižničných jednotiek z dôvodu fyzického opotrebovania, obsahovej neaktuálnosti 
a strát. Z nich 2000 zväzkov bolo vyradených klasicky a 893 elektronicky. Aj v tomto roku sme 
pokračovali v balení kníh do ochrannej fólie pre lepšiu ochranu kníh a zabezpečilo sa spevnenie väzby 
brožovaných kníh s cieľom predĺžiť ich životnosť. 
 

2.4 OSTATNÁ ČINNOSŤ  
  

V tomto roku sme opätovne navštívili knižničný veľtrh Bibliotéka 2012 v Bratislave, kde sme 
za zvýhodnených cenových podmienok nakúpili absentujúcu literatúru v našom fonde a dohodli 
spoluprácu s viacerými zúčastnenými vydavateľstvami, predovšetkým s vydavateľstvom EvitaPress, 
ktoré nám poskytuje rabat vo výške 35%. 

Ďalej sme pokračovali v nadväzovaní dobrých vzťahov s jednotlivými fakultami, 
predovšetkým s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so sídlom v Prešove 
  Za účelom skultúrnenia prostredia na pobočke Sídl. 2 sme boli nápomocné pri celkovej 
rekonštrukcii pobočky. 

Zúčastňovali sme sa a pomáhali pri mnohých ďalších kultúrnych a spoločenských podujatiach 
organizovaných našou knižnicou.3. Kniž 

nň 
 

3. KNIŽNIČNÉ SLUŽBY   

é služby  

 
Systém knižničných služieb sa realizuje prostredníctvom knižničného softvéru VIRTUA od 

1.6.2006. Podľa štatistických ukazovateľov za rok 2012, u knižníc zapojených do projektu KIS3G, sme 
v počte výpožičných transakcií opäť na prvom mieste. 
 

3.1 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.  
 

3.2 NÁVŠTEVNOSŤ  
 

Návštevnosť v odbornej študovni, internetovej študovni, čitárni a v čitárňach na pobočkách 
bola 43 208, čo je nárast oproti roku 2011 o 3 184. V roku 2012 pribudlo do radov knižnice 2 376 
nových čitateľov, teda aj tu sme zaznamenali nárast v porovnaní s rokom 2011 o 130 klientov. 
 
ŠTATISTIKA REGISTROVANÝCH ČITATEĽOV OD  1.1.2012 DO 31.12.2012 

Typ čitateľa Počet 

Deti do 15 rokov - DE 3585 

Hosť - HO 4 

Organizácia - OR 81 

Iný – nad 15 r. - OT 4474 

Čitateľ s výnimkami - PR 18 

Zamestnanec- SF 34 

Študent - ST 3476 

SPOLU 11672 
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POROVNANIE REGISTROVANÝCH ČITATEĽOV V ROKOCH 2011 - 2012 

Typ čitateľa r. 2011 r. 2012 Rozdiel 11-12 

Deti do 15 rokov 3 468  3 585 +117 

Iný nad 15 rokov 4 472 4 474 +2 

Študent 3 705 3 476 -229 

Ostatné typy 131 137 +6 

Čitatelia spolu 11 776 11 672 -104 

Celková návštevnosť 157 838 162 910 +5072 

 
Celkový počet čitateľov, ktorí od 1.1. do 31.12.2012 použili výpožičné služby (súčet dennej 
návštevnosti len v systéme Virtua) bol 105 455. K nim je potrebné prirátať aj návštevníkov čitární, 
internetu, podujatí a tak celková návštevnost v roku 2012 bola 162 910. 
 

 3.3 VÝPOŽIČKY  
 
 Knižničný fond a hlavne jeho efektívna skladba veľmi úzko súvisia s druhmi výpožičiek. V roku 
2012 sa nám vďaka získaným finančným prostriedkom podarilo doplniť fond o mnoho nových titulov, 
čo sa odzkadlilo aj na množstve výpožičiek, kde sme sa stali aj tento rok ťahúňmi medzi knižnicami v 
rámci systému Virtua. 
 
VÝPOŽIČKY – VIRTUA – INFOSTATION 

 
Spolu. 

1 
Abse. 

2 
Prez. 

3 
Dát. 

4 
Predĺ. 

5 
Vrát. 

6 
Žiad. 

7 
Inet. 

8 
Čit. 
9 

BJKDG  101 446  62 082   932  3 818  34 614  66 549  747   3258 2 866 
HEVK  106 610  69 647  17   64  36 882  68 899   1488  0  0 
VTHK  119 564  71 211  11 609  3129  33 615  83 868   1263   1984  980 
KPOH  304 356 189 053  0  1263  114 040  187 867   7717  0  0 
KURUK  92 031  51 881  39  5361  34 750  55 180  936  0     0 
LMAOSK  13 371  5759  44  1469   6099   6939   4013  0  0 
MIZKGZ  129 181  62 927  31 198   252  34 804   93 641   1309  4397  4243 
PPPK  193 416  114 547   1385  1945  75 539  117 516   2455  1585   248 
SKPK  63 691   43 469   3723  0  16 499  46 561  373  0  0 
SLLK  80 068   49 575   4116   68  26 309  52 881  887  0  0 
SNK  148 493   71 890   9212  9070  58 321  87 666  92 232  0  0 
SNMK   9 696  496   1793  0   7407  2240  4  0  0 
SPK  18 209  10 520  0  0   7689   10 575  14 517  0  0 
STRMK 1438 1323 14 0 101 1417 0 240 3 
STUSCHK  26 230  19 699   4   249   6278   18 277   0   1203  7531 
SVKBB 151 282 87 455 26 3312 60 489 88 422 106 205 623 4 
SVKPO  233 954   88 576  60  1  145 317   86 879 126 350  0  0 
SAVUK   53 145   28 617  655  8   23 865   29 591  38 001  0  0 
TOTK 195 151 108 385 52 769 0 33 997 154 628 336 1733 1518 
TTKJF 229 364 142 349 0 4 87 011 272 828 5301 0 0 
ZKSE 82 951 48 160 0 5654 29 137 53 785 1970 0 0 
TVZK 83 076 42 711 14 412 6560 19 393 60 578 594 3789 12 
SAVUK 53 145 28 617 655 8 23 865 29 591 38 001 0 0 
LESKN 47 425 36 033 35 3 11 354 31 296 6 0 0 
GAGK 58 944 38 818 0 421 19 705 39 697 899 0 0 
DSZK 18 183 6868 2 8494 2819 10 499 644 0 0 
BAULUV 2879 731 1748 35 365 2484 5 0 0 
BBULUV 253 60 115 0 78 172 0 0 0 
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ABSENČNÉ A PREZENČNÉ VÝPOŽIČKY – SPOLU ZA ROK 2012: 

 2011 2012 rozdiel 

Evidované v systéme Virtua 289 954 304 356 + 14 402 

Mimo Virtui 201 013 227 288 +26 275 

SPOLU 490 967 531 644 + 40 677 

 
REZERVÁCIE A INFORMÁCIE – ROK 2012 

 2011 2012 Rozdiel 

Rezervácie  7 762  7 717 - 45 

Informácie   14 071  13 180 - 891 

  
 
Druh a typ KIS Virtua Mimo Virtui SPOLU 
Odborná pre dospelých - A 72 630 0 72 630 
Odborná pre dospelých - P   72 49 108 49 180 
Beletria – A 128 869 11 369 140 238 
Beletria – P 0 66 674 66 674 
Detská odborná  11 951 0 11 951 
Krásna liter. pre deti 74 775 0 74 775 
Periodiká – A 16 031 17 039 33 070 
Periodiká - P 28 83 098 83 126 
SPOLU  304 356  227 288  531 644 
CVS   310 
AVD   1 955 
Informácie (čit.+štud.)   13 180 
Rezervácie   7 717 
Reprografické sl. – kópie   2 574 
MVS iným knižniciam   538 
MVS z iných knižníc   102 
SPOLU:   26 376 
SPOLU všetko:    558 020 
 
 

3.4 VZDELÁVACIE A  KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA  
 

Aktivitu sme zamerali na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, informačnej 
výchovy, exkurzií a organizovanie 8.ročníka knižničného festivalu Prešov číta rád. Knižnica P.O. 
Hviezdoslava si získala významné postavenie medzi kultúrnymi inštitúciami celého Slovenska.  
V tomto roku sme zorganizovali 548 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 14 076 čitateľov a návštevníkov. 
 
NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA V R. 2012 
 

Aj v tomto roku sme pre naších čitateľov pripravili množstvo podujatí, besied, literárnych 
pásiem, tvorivých dielní, súťaží a ďalších aktivít s cieľom podporiť ich v čítaní.  
Exkurzie pre MŠ 
Exkurzie pre ZŠ a SŠ 
 
PODPORA ČÍTANIA 

tvorivé čítanie, zážitkové čítanie, hlasné čítania, mimočítanková literatúra 
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BESEDY 

1. Marta Fartelová a Dáša Čejková 
2. Pavel Dvořák v Prešove 
3. Ľubica Štefániková a jej nová kniha Ruža zo zálivu 
4. PhDr. Cyril Hromník: Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene?  
5. Peter Švorc: Veľká doba a jej dôsledky 
6. Ilustrátorka K. Illkovičová 
7. Ivana Ondriová 
8. Valentín Šefčik 
9. Betka Verešpejová 
10. Mirka Ábelová a Vanda Rozenbergová 
11. Ján Štrasser 
12. Eva Borušovičová 
13. Jozef Banáš a jeho Posledná nevera 
14. Jitka Vítová O Kvetuške a fúzačovi 
15. Ivona Březinová Začarovaná trieda 
16. V. Seman Rozprávky môjho detstva 
17. Monika Kompaníková v Prešove 
18. Radosť nie je vo veciach, ale v nás 

 
 LITERÁRNE PÁSMA 

1. Bola raz jedna trieda - K. Bendová 
2. Z rozprávky do rozprávky 
3. Päťka z nudy – D. Hevier 
4. Volajú ma Hevi - D. Hevier 
5. V krajine detstva – M. Ďuríčková 
6. G. Futová – tématický prehľad 
7. Pavol Dobšinský 
8. Kniha – zdroj poznania 
9. Život pútnika – M. Kukučín 
10. Milan Rúfus 
11. Z rozprávky do rozprávky 
12. Les ukrytý v knihách 
13. Ako vzniká kniha 
14. Ako sa zvieratká ukladajú na zimný spánok 

 
SÚŤAŽE 

1. Šaliansky Maťko – oblastné kolo – súťaž v prednese slovenských povestí  
2. Deň ľudovej rozprávky 
3. Kráľ čitateľov 
4. Kto je kto v rozprávkach P. Dobšinského 
5. Čítame si – Detský čitateľský maratón 
6. Prázdninové pátranie s Krtkom 

 
VÝSTAVY  

1. Rozprávková krajina – putovná výstava V. Klimtovej 
2. Zázračná krajina 
3. Krtkova výstava 
4. Biblia včera, dnes a zajtra – unikátna výstava vyše 300 biblií 
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ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE  

1. Fraňo Kráľ - Jano 
2. Jana Bodnárová - Psy 
3. Na lesnej čistinke 
4. Mária Ďuríčková – Danka a Janka 
5. Roman Brat – Môj anjel sa vie biť 
6. A.Nanettiová – Môj dedko je čerešňa 
7. Mária Ďuríčková – O Guľkovi Bombuľkovi 
8. Putovanie slovenskou rozprávkou 
9. Pozrieme sa autorom na zúbky – Ľ. Feldek 
10. O. Preussler – Malá bosorka 
11. S Ezopom o zvieratkách 
12. Pavučina života 
13. Chlapec v pásikavom pyžame 
14. Gabriela Futová – Naša mama je bosorka 
15. O snehuliakovi s horúcim srdcom 
16. Peter Karpinský – Rozprávky z múzea záhad 
17. Vlasta Burian - Pohádky 
18. Dramatizované čítanie – P.Hujdič 

 
TVORIVÉ DIELNE 

1. Základy paličkovania pre deti 
2. Valentínske srdiečka zo sisalu 
3. Háčkovanie a viazanie uzlov technikou macramé 
4. Viazanie uzlov - náramky 
5. Moja rozprávková mapa pokladov 
6. Záložky do knihy 
7. Výroba ruží z javora 
8. Skladané krabičky na darčeky 
9. Vianočná tvorivá dielňa 

 
INÉ 

1. Listovanie – informačná výchova 
2. Netradičná škola Žiak v „koži“ učiteľa 
3. Divadielko na súkienku 
4. Vitajte v knižnici – informačná výchova 
5. Môj rodný kraj – prehľad reg. bibliografie  
6. Knižničné pexeso 
7. Origami Valentín - workshop 
8. Veľkonočný jarmok 
9. Noc v knižnici – Noc s Andersenom – Cirkus v knižnici 
10. 5. výročie BC – J.E.Susannah Montgomery - veľvyslankyňa 
11. Divadelné predstavenie – NOBODY FAMOUS 
12. Deň detí v knižnici 
13. Franz Liszt a Cyril a Metod – prednáška prof. M. Demka 
14. Výlety po Slovensku 
15. Šetríme energiou 
16. Nechceme svet na jedno použitie 
17. Prázdninové knihohry 
18. Klub priateľov a rodičov dia-detí 
19. Burza vyradených kníh 
20. Dejiny knižnej kultúry vých. Slovenska – vedecká konferencia s medz. účasťou 
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21. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov – medz. bibliografická konfrencia 
22. Čo neviete o rozprávkach 
23. Prechádzka po Prešovskom kraji 
24. Vianočná charitatívna burza 
25. Vianočný jarmok 
26. Prezentácia knižničného kalendára 2013 
27. Imigranti – divadelné predstavenie 
28. Koniec sveta? Čo na to biblia - prednáška 
29. Biblia známa i neznáma - prednáška 
30. Preklady biblie - prednáška 
31. Napíšme si spolu rozprávku - workshop 
32. Rozprávačstvo a dramatizované čitanie – workshop 

 
KLUB BYLINKÁROV 

1. Ďumbier lekársky (zázvor) škoricovník cejlónsky (škorica) – cudzokrajné koreniny s liečivými 
účinkami. Spôsob ich použitia pri príprave jedál a liečivých receptúr 

2. Liečivé rastliny, ich zber, obsahové látky a použitie vo fytoterapii. Obsah domácej bylinnej 
lekárničky 

3. Liečivé rastliny na podporu ľudskej pamäte. Proso a pohánka, zabudnuté potraviny na našom 
jedálnom lístku 

4. Liečivé byliny na zvýšenie obranyschopnosti organizmu pri chorobách z prechladnutia. 
Výživná hodnota a liečivé účinky citrusových plodov 

5. Liečivé rastliny ako biologícká ochrana pri pestovaní ovocia a zeleniny. Ovos siaty – 
nedocenená obilnina vo výžive 

6. Bylinkári v teréne – externá prednáška v prírode 
7. Liečivé účinky horca žltého a čakanky obyčajnej na žalúdok a pečeň. Vitamín D – ochranca 

naších kostí pred osteoporózou a jeho zdroje v prírode 
8. Tekvica – poklad vitamínov, zdroj minerálov a stopových prvkov. Hrozno pre zdravie a krásu 
9. Príprava švédskych kvapiek v domácich podmienkach a ich použitie pri rôznych ochoreniach. 

Jablko – zahryznutie v prospech zdravia 
10. Liečivé rastliny v podpornej liečbe pri chorobách pečene a žlčníka. Cvikla – zdroj sily a elixír 

života 
 

FESTIVAL – 8. ROČNÍK PREŠOV ČÍTA RÁD (16. – 18.5.2012) 

 
Počas festivalu sa uskutočnilo okolo 40 podujatí venovaných verejnosti a zúčastnilo sa na 

ňom vyše 1 800 návštevníkov. 
Aktivity pre deti – tvorivé dielne s ilustrátormi, moderované besedy s detskými spisovateľmi, 
dramatizované čítania na podporu záujmu detí o knihy. 
Aktivity pre mládež – diskusné kluby so spisovateľmi, v ktorých boli témou vybrané knihy, 
happeningy, prezentácie kníh, rozhovory. 
Aktivity pre dospelých čitateľov – „obývačkové“ stretnutia so spisovateľmi, ktorí budú pozvaní na 
základe čitateľského záujmu.  
Okrem toho boli súčasťou programu literárne večery spojené s autorským čítaním, prezentácie 
knižných noviniek, besedy v éteri regionálneho rádia Prešov, literárna súťaž pre návštevníkov, 
talkshow hostí – RESUMÉ.  
ČITARIÁDA – verejné hromadné podujatie na námestí zamerané na knihy a čítanie. Tohto roku sme 
poslali 1000 balónov s posolstvom PČR, aby sa táto myšlienka čítania šírila a našla svojich priaznivcov 
ďalej. Na čitariáde bol program s kráľmi čitateľov, ktorí predniesli svoje posolstvo. 
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PROGRAM PREŠOV ČÍTA RÁD 2012 

 
16. máj 2012 - streda 
 
8:00    Otvorenie - riaditeľka Marta Skalková pozýva Prešovčanov (Rádio Prešov) 
9:00 - 11:30   Hravá knižnica  - workshop pre knihovníkov s Gabikou Futovou  (Prednášková miestnosť, 

Knižnica P.O.H. Hlavná 139) 
9:00 - 10:30  Beseda s Jurajom Šebestom (Mestská knižnice v Sabinove) 
15:00  Juraj Šebesta v Rádiu Prešov  
17:00    Eva Borušovičová - beseda s autorkou, moderuje Zuzka Belková (Centrum 

 regionálnych dokumentov knižnice, Hlavná 139) 
18:00  CSI Prešov - súdne lekárstvo vo filme a v skutočnosti s Norbertom Moravanským  

(Prednášková miestnosť Knižnice P.O.Hviezdoslava, Hlavná 139) 
19:00  Noc literatúry - literárny happening s hlasným čítaním za účasti hostí festivalu (Knižnica 

P.O.Hviezdoslava, Hlavná 139) 
 
17.máj 2012 - štvrtok 
 
8:00  Ján Štrasser v rádiu Prešov  
8:30 - 10:30  Tibor Hujdič - Mikulášove šibalstvá - dramatizované čítanie (pobočka knižnice  na Sídlisku 3) 
  Miroslav Saniga v knižnici - beseda (pobočka knižnice na Sídlisku Sekčov) 
  Valentín Šefčík - beseda (pobočka knižnice na Sídlisku Šváby) 

Vanda Rozenbergová a Mirka Ábelová besedujú s Dadom Nagyom (Centrálna požičovňa 
knižnice, Levočská 9) 

  Gabika Futová v škole (ZŠ Májové námestie) 
Eva Borušovičová v škole, moderuje Zuzka Belková beseda s autorkou (Gymnázium Jána 
Adama Raymana) 

  Juraj Šebesta - beseda so spisovateľom (ZŠ sv. Mikuláša) 
10:00 - 12:30 Ján Štrasser - básnik, textár, spisovateľ (Hotelová akadémia Prešov) 
11:00 - 12:30 Katka Ilkovičová - beseda s autorkou, moderuje Betka Verešpejová (pobočka knižnice na 

Sídlisku 3) 
Tibor Hujdič - Kvak a čľup - dramatizované čítanie (pobočka knižnice na Sídlisku Sekčov)
   
Danuša Dragulová Faktorová  v knižnici (pobočka knižnice na sídlisku Šváby) 
Juraj Šebesta a jeho pes - beseda s autorom, moderuje Dado Nagy (ZŠ Májové námestie) 

14:00  Tvorivá dielňa s Katkou Ilkovičovou (ZUŠ Bernolákova) 
14:00  S Miroslavom Sanigom o prírode - interaktívne stretnutie so spisovateľom a prírodovedcom. 

(Záhrada umenia) 
15:00  Eva Borušovičová v Rádiu Prešov 
16:00  Ivana Ondriová beseduje nielen so ženami (pobočka knižnice na Sídlisku 3) 
16:00  S Jánom Štrasserom nielen o pesničkách debatuje Zuzka Belková (Knižnica P.O.H., Hlavná 

139) 
16:00  Prijatie kráľov čitateľov primátorom mesta spojené s besedou a spisovateľskou 

autogramiádou - králi spovedajú spisovateľov: Vandu Rozenbergovú, Mirku Ábelovú, Danušu 
Dragulovú Faktorovú, Juraja Šebestu, Valentína Šefčíka a Gabiku Futovú. Sprevádza Dado 
Nagy a Zuzka Belková (Mestský úrad) 

17:00 Celoslovenský snem kráľov čitateľov - stretnutie kráľov čitateľov z knižníc z celého Slovenska 
- tvorba posolstva (Detská knižnica Slniečko, Hlavná 16) 

19:00 - 21:00 Literárny večer s hosťami festivalu  - autorské čítanie spojené s bonusom - vítačkou čerstvej 
knihy Vandy Rozenbergovej (Knižnica P.O.H., Hlavná 139) 

 
18.mája 2012 - piatok 
 
8:00  Vanda Rozenbergová v Rádiu Prešov 
8:00 - 9:45 Valentín Šefčík v knižnici - beseda (pobočka knižnice na Sídlisku 3) 

Miroslav Saniga  opäť v škole - beseda so spisovateľom a prírodovedcom (ZŠ Šrobárova) 
Tibor Hujdič - Deti z Bullerbynu - dramatizované čítanie (pobočka knižnice na sídlisku Šváby) 
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  Katka Ilkovičová - ilustrátorka v Sabinove (Mestská knižnica Sabinov) 
Ján Štrasser v škole -  beseda (ZŠ sv. Mikuláša) 

10:00   Čitariáda - festivalová šou s kráľmi, spisovateľmi, bitkou, hudbou a balónmi. Účinkujú: 
Katka Koščová, CVČ Ebony, Cohors - prešovská kráľovská garda, králi čitateľov z celého 
Slovenska a hostia festivalu. Moderuje Dado Nagy a Zuzka Belková (pódium na pešej zóne 
v Prešove) 

13:30  Krvavý Prešov - prehliadka mesta s historičkou Darinou Petranskou spojený s výstupom na 
kostolnú vežu. 

15:00  Mirka Ábelová v Rádiu Prešov 
15:00  Ivana Ondriová v knižnici na Sekčove - beseda s autorkou(pobočka knižnice na Sídlisku 

Sekčov) 
18:00 RESUMÉ - Slávnostný večer s hosťami festivalu, moderuje Dado Nagy a Zuzka Belková. 

Účinkuje  hudobná skupina Papyllon z Prešova. (Sála PKO v Prešove - Čierny orol) 

 
Na mediálnej propagácii sa podieľali regionálne denníky Prešovský Korzár, Večerník, Rádio Prešov, 
webová stránka knižnice www.kniznica-poh.sk, kde je aj fotogaléria z jednotlivých podujatí a profily 
hostí, celoslovenská kampaň na podporu čítania www.dokniznice.sk Oslava a propagácia kníh 
a čítania v Prešove bola veľkolepá a zarezonovala v celom regióne. 
 

3.5 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 literárne podujatia. 
 
ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE V BRITSKOM CENTRE (ZAHRNUTÉ V CELKOVEJ ŠTATISTIKE): 

 2011 2012 Rozdiel 

Absenčné výpožičky - knihy 12 124 9 035 - 3 089 

Absenčné výpožičky - periodiká 275 138 - 137 

Audiovizuálne výpožičky 2 839 1 955 - 884 

Prezenčné výpožičky knihy a periodiká 3 950 4 650 - 700 

Informácie 1 295 1 775 + 480 

Návštevnosť 9 121 1 894 - 7 227 

Počet podujatí 54 66 +12 

Návštevnosť na podujatiach 934 1 494 + 560 

3.6 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 28 titulov časopisov; 

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

 poskytovanie prezenčných a absenčných periodík – novín a časopisov; 

http://www.kniznica-poh.sk/
http://www.dokniznice.sk/
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 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; 

 
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 magnetofónových kazetách 
a zvukové knihy na CD-MP3 nosičoch. 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): 
Výpožičky knižničných jednotiek (titulov) 43 

Výpožičky periodík 108 

Výpožičky kaziet /mp3 393/80 

Digitálna knižnica 871 

Návštevnosť 171 
 
  

Znevýhodneným používateľom sme vychádzali v ústrety, či už zabezpečovaním 
a vypožičiavaním zvukových kníh, tak aj pozývaním na všetky akcie organizované knižnicou, 
otvorením 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 2012 sme sa snažili rozvíjať svoju fantáziu, kreativitu, pracovitosť 
a humanizáciu služieb.  
 

3.7 ČINNOSŤ DETSKÝCH  ODDELENÍ  

 
Detské oddelenia Knižnice P.O.Hviezdoslava sa okrem vlastných celoročne organizovaných 

podujatí zapojili aj do celoslovenských aktivít. Okrem tradičných podujatí ako Deň ľudovej rozprávky 
a maratónu Čítajme si, sa znovu zapojili do projektu Les ukrytý v knihe a podujali sa zorganizovať aj 
celoslovenský snem kráľov čitateľov. Novinkou bol workshop pre detských knihovníkov zameraný na 
(na Slovensku) dosiaľ neobjavenú kategóriu rozprávačstvo.  
 
Deň ľudovej rozprávky 

Do Dňa ľudovej rozprávky sa zapojili pobočky na sídliskách Sekčov a Šváby a detská knižnica 
Slniečko. Úlohou detí bolo prečítať si 15 rozprávok z určeného zoznamu a potom súťažiť 
v rozprávkovom kvíze priamo v knižnici.  
V pobočke na Šváboch v Deň ľudovej rozprávky, čítala a požičiavala rozprávky deťom detská čitateľka, 
tretiačka Julka Birošová. Julka prišla do knižnice v kroji z oblasti Horehronia, z dedinky Polomka a 

http://www.skn.sk/
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takto vítala čitateľov v knižnici. Každý dostal okrem knihy aj pohľadnicu ako pamiatku na Deň ľudovej 
rozprávky. Práca v knižnici sa Julke tak zapáčila, že sa chce stať knihovníčkou. (zdroj J. Harčárová, 
pobočka Šváby) 
V knižnici Slniečko obsluhovali knihovníčky čitateľov celý deň v ľudových krojoch.  
 
Medzinárodný deň detskej knihy 

Knižnica POH sa zapojila do ustanovenia neoficiálneho rekordu v počte vypožičaných 
detských kníh počas 2. Apríla 2012. Počet vypožičaných kníh: 543. 
 
 
Snem kráľov detských čitateľov 

V rámci kampane Do knižnice 2 - Nakazení čítaním, v ktorej bola Knižnica POH partnerom, 
usporiadala KPOH s finančnou podporou SNK celoslovenský snem kráľov čitateľov. Zúčastnilo sa ho 
19 kráľov a 20 detských knihovníčok z celého Slovenska. V rámci programu sa králi a knihovníčky 
zúčastnili vybraných podujatí festivalu Prešov číta rád, vytvorili kráľovské čitateľské posolstvo určené 
rovesníkom, učiteľom, knihovníkom a spisovateľom a boli pasovaní za kráľov členmi skupiny 
historického šermu Cohors na Šarišskom hrade. 
 
Čítajme si – detský čitateľský maratón organizovaný Linkou detskej istoty – Unicef. 

Zapojené pobočky: Sekčov: 83 čitateľov, Slniečko 62 čitateľov a Sídlisko 3 – 52 čitateľov. 
Spolu: 197 detí. 
 
Les ukrytý v knihe – projekt na podporu čítania kníh, ktoré sú tematicky zamerané na prírodu 
(organizátor Národné lesnícke centrum, Zvolen) 

Do projektu sa zapojili pobočky Sekčov, Šváby a detská knižnica Slniečko. Počas dvoch 
aprílových týždňov sa v uvedených pobočkách uskutočnili stretnutia detských čitateľov s lesnými 
pedagógmi. Detská knižnica Slniečko pokračovala v podujatiach zameraných na prírodu aj po 
ukončení projektu, a to vďaka metodickým materiálom získaným od lesného pedagóga. 
 
Workshop Rozprávačstvo a dramatizované čítanie 

V našej knižnici v detskej knižnici Slniečko sa v rámci kampane Do knižnice 2 – Nakazení 
čítaním uskutočnil workshop pre detských knihovníkov prešovského regiónu zameraný na 
rozprávačstvo a dramatizované čítanie. Lektorom dvojdňovej akcie bol Martin Hak – profesionálny 
rozprávač a pedagóg z Brna. Zúčastnilo sa ho 20 detských knihovníkov. 

V detskej knižnici Slniečko sa tiež v rámci kampane Do knižnice 2 – Nakazení čítaním 
uskutočnila prezentácia Detského čitateľského kalendára na rok 2013.  

 

 4. BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÁ  ČINNOSŤ  

 

Názov oddelenia: Centrum regionálnych dokumentov (CRD) (zmena názvu od 26.3.2012). 
V tomto roku bolo zariadené CRD na Hlavnej 139, kde sa presťahovalo bibliografické a regionálne 
oddelenie. Priestory poskytol zriaďovateľ a toto oddelenie 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  
 

Oddelenie excerpuje 15 titulov regionálnych periodík z okresov Prešov a Sabinov, ako napr. 
Prešovský večerník, Prešovský Korzár, Prešovský magazín, Veľkošarišan, Spravodajca mesta Sabinov, 
a pod. 
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V roku 2012 bolo spracovaných 1389 záznamov. Bibliografické záznamy článkov z regionálnej 
tlače boli vkladané do knižnično-informačného systému VIRTUA. Sú prístupné na vyhľadávanie a 
rešeršovanie na internete (www.kis3g.sk). V rámci článkovej bibliografie a spracovaných rešerší bolo 
na oddelení spracovaných celkom 2952 bibliografických záznamov. 

CRD buduje fond regionálnej literatúry z celého Prešovského kraja. Prírastok regionálnych 
dokumentov v roku 2012 činil 333 titulov kníh, z toho 318 darom, 14 kúpou, 1 náhrada a 22 titulov 
regionálnej tlače. Centrum v roku 2012 navštívilo 411 používateľov. Prezenčných výpožičiek 
regionálnych dokumentov evidujeme 830 kn.j., z toho 566 kníh, 264 periodík. 
 
UCHOVÁVANIE PERIODÍK 

 
Kompletne sa viaže a uchováva 5 regionálnych periodík – Prešovský večerník, Prešovský 

Korzár, Prešovský magazín, Veľkošarišan, Spravodajca mesta Sabinov. Ostatné periodiká sa 
kompletizujú a uchovávajú bez väzby v obaloch. Neperiodické dokumenty a drobné špeciálne tlače sa 
archivujú v obálkach a krabiciach. Bez väzby sa uchovávajú i periodiká získané z iných okresov 
Prešovského kraja v počte 7 titulov (Bardejovské novosti, Podduklianske novinky, Pod Vihorlatom, 
Podtatranské noviny, Podtatranský kuriér, Spravodajca mesta Giraltovce, Vranovské spektrum). 
 
BUDOVANIE DATABÁZ 

 
Budujeme súbežnú článkovú regionálnu databázu v knižnično-informačnom systéme VIRTUA. 

Klasickú lístkovú článkovú kartotéku nebudujeme. Roky 1960-1992 archivujeme. 
 

4.2 INFORMAČNÉ SLUŽBY 
 

Na základe požiadaviek používateľov bolo vypracovaných 78 strojových rešerší s počtom 
1563 bibliografických záznamov. Pri spracúvaní rešerší a vyhľadávaní bibliografických a 
faktografických informácií bola využívaná databáza VIRTUA, webový portál kis3g.sk, kartotéka 
regionálnej bibliografie, fond regionálnej literatúry. O informácie a rešerše sa zaujímali najmä 
študenti vysokých škôl a študujúci popri zamestnaní. Objednávky boli prijímané osobne, telefonicky i 
elektronickou poštou.  

 
Tematické zameranie rešerší: sociálna práca, ošetrovateľstvo, rodina, špeciálna pedagogika, 
manažment (napr. Manažment bolesti v podmienkach komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti, 
Determinanty správania sa a postojov k zdraviu u vysokoškolskej mládeže, Úloha ošetrovateľstva, 
starostlivosti o pacientov po kardiochirurgickej operácii, Analýza vzdelávania sestier a jeho vplyv na 
kvality ošetrovateľskej starostlivosti, Sociálne aspekty cestovania za prácou v rodine, Subkultúra, 
Manažment práce sestry pri akútnej bolesti u pacientov s poranením kostného skeletu, Časový 
manažment a riadenie ľudských zdrojov v práci riadiaceho pracovníka, Zhromažďovanie a 
združovanie v podmienkach SR, Fenomén manipulácie v rodinných vzťahoch, Podnikateľské 
prostredie a spoločenská zodpovednosť)  

Používateľom bolo poskytnutých 52 konzultácií zameraných na rešeršovanie. 
Počet registrovaných faktografických a bibliografických informácií za rok 2012 je 1301. 
Pravidelne sa monitorovala regionálna i celoslovenská tlač. Monitoring tlače bol zameraný 
predovšetkým na činnosť a aktivity knižnice a vydávané publikácie regionálneho charakteru. Zároveň 
sa budoval archív článkov o Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove. 
 Prostredníctvom reprografických služieb mali používatelia možnosť vyhotovenia kópií z dokumentov 
knižnice. 
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4.3 EDIČNÁ  ČINNOSŤ 
 
V r. 2012 sme nevydali ani jeden bibliografický materiál. 
 

4.4 VZDELÁVACIE  AKTIVITY 
 
V rámci vzdelávacích aktivít sa realizovali tieto činnosti: 

 odborné konzultácie zamerané na rešeršovanie a vyhľadávanie dokumentov  prostredníctvom 
portálu Slovenská knižnica a on-line katalógov knižníc, pre študentov, ktorí si pripravujú 
bakalárske a diplomové práce (spolu 52 konzultácií) 

 školenie pracovníkov knižnice – Seriály (3.2. a 28.2.2012) 

 exkurzie pre študentov 

 samovzdelávanie z odborných knihovníckych a metodických materiálov 

 účasť na regionálnych a celoslovenských poradách bibliografov 
 

4.5 INÁ ČINNOSŤ V  RÁMCI KNIŽNICE  
 

 reprografické služby 

 výpomoc na ostatných oddeleniach knižnice podľa potreby 

 výpožičná služba počas sobôt 

 práca na Súbornom katalógu periodík, spracovanie Seriálov 

 kompletizácia regionálnych periodík a príprava do väzby 

 podieľanie sa na podujatiach organizovaných knižnicou – Týždeň slovenských knižníc, Prešov 
číta rád (knižničný festival), Šaliansky Maťko, burza kníh. 

 zakladanie a vyraďovanie knižného fondu v skladových priestoroch 

 pomoc pri reorganizácii pobočky knižnice na Sídlisku II, maľovanie pobočky  

 sťahovanie bibliografického a regionálneho oddelenia KPOH do priestorov na  Hlavnej 139 v 
Prešove – 12.3.– 23.3.201 

 
Pracovné stretnutia, účasť na seminároch, školeniach, odborných a iných podujatiach: 
 

 Školenie pracovníkov knižnice – Seriály – 3.2.2012 – KPOH – Prešov 

 Porada bibliografov PSK – Svidník – 13.2.2012 

 Školenie pracovníkov knižnice – KPOH Prešov – 28.2.2012 

 Edičná činnosť rusínskych spisovateľov – Prešovská univerzita – 27.3.2012 

 Prezentácia vybranej edičnej činnosti bibliografického odd. – ŠVK Prešov – 29.3.2012 

 Recitácia – námestie v Prešove – 4.5.2012 – v spolupráci s PSK 

 Seminár – rešeršovanie – Trnava – 22.5.2012 

 Energetický deň v PSK Prešov – PSK Prešov – 19.6.2012 

 Dni vedeckých knižníc – UK Prešov – 10.-11.9.2012 

 60. výročie vzniku ŠVK v Prešove – akadémia – DJZ Prešov – 13.9.2012 

 Stretnutie tvorcov detskej bibliografie – KMK Košice – 19.9.2012 

 Deň Prešovského samosprávneho kraja – Úrad PSK – 24.10.2012 

 Koordinačná porada bibliografov – SNK Martin – 21.11.2012 

 Odborný seminár: Prístup k dokumentom inštitúcií EÚ – Košice – 7.12.2012 

 Odovzdávanie cien PSK – DJZ Prešov – 19.12.2012 
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5. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A  TECHNICKÉ VYBAVENIE  

 
Nákup technického vybavenia:  

1. 2 nové počítače: 

 1 ks na metodické oddelenie 

 1 ks na ekonomické oddelenie 
2. 1 ks tlačiareň farebná, laserová A3 – oddelenie metodiky a marketingu 
3. 2 ks laserových tlačiarní z toho: 

 1 ks centrálna požičovňa 

 1ks pobočka šváby 
 
V tomto roku bol zakúpený bibliobox, ktorý je osadený pred budovou knižnice na Hlavnej 139.  
Jeho cieľom je poskytnúť návštevníkom novú službu – možnosť vrátenia kníh 24 hodín denne.  
 

6. METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ   

 
V tomto roku bolo metodické oddelenie oficiálne premenované na Oddelenie metodiky 

a marketingu. Vyplynulo to zo skutočnosti, že okrem metodickej činnosti sa veľká časť práce 
metodického oddelenia zameriava aj na marketing a propagáciu knižnično – informačných služieb 
a aktivít knižnice. Tiež sa venujeme PR a komunikácii s médiami. Knižnica metodicky koordinuje 
knižnice v regióne a kraji. Vďaka tejto činnosti je krajskou knižnicou. Zároveň plní funkciu regionálnej 
a mestskej knižnice 

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 125 knižníc okresov Prešov a Sabinov. Spolu bolo uskutočnených 14 
metodických návštev a poskytnutých 129 osobných, telefonických a e-mailových metodických 
konzultácii a inštruktáží. Pomoc sme poskytovali v prvom rade knižniciam, ktoré to žiadali.  

Každoročne sa v obecných knižniciach vymení niekoľko knihovníkov, ktorých treba nanovo 
preškoliť a poskytnúť im základné informácie o fungovaní obecnej knižnice. Komunikácia s mnohými 
zrieďovateľmi nie je jednoduchá. Úlohou je presvedčiť zrieďovateľa o dôležitosti inštitúcie knižnice 
v obci. Pravidelné doplňovanie KF knižníc je jednou zo základných podmienkok fungovania knižnice 
a kľúčovou úlohou je presvedčiť zriaďovateľov o jeho význame pre knižnicu. 
 
Témy konzultácií: 

 práca s programom KIS MaSK, návody, horúca linka po telefóne 

 pomoc s čiarovými kódmi KIS MaSK 

 revízie KF 

 pomoc s vypĺňaním štatistických výkazov, elektronické formuláre 

 pomoc s tvorbou projektov, povinné prílohy, vyplňovanie elektronických formulárov 

 registrácia knižníc na MKSR 
V roku 2012 bol uskutočnený prieskum medzi obecnými knižnicami, týkajúci sa spokojnosti 
sprogramom KIS MaSK a ďalších požiadaviek k nemu.  
 
 
 



16 

 

6.2 KRAJSKÁ METODIKA  

 
Knižnica koordinuje 6 regionálnych knižníc PSK.  
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 2011 

 spracovanie príloh k ročenke – tabuľky, grafy 

 prezentácia k rozborom o činnosti knižníc PSK 
 

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 bol aj v tomto roku spravovaný internetový portál, ktorý sme vytvorili ako 
iInternetové metodické centrum pre obecné knižnice www.obecnakniznica.sk a slúži ako pomôcka 
obecným knihovníkom.  Každý mesiac boli vytvárané pravidelné zálohy a aktualizácie a celkový servis 
portálu. 
 
PrieskumKIS MaSK 

Aj v rámci celého kraja sme urobili prieskum na základe dotazníka o využívaní a kvalite 
programu KIS MaSK. Prieskum poukázal na niektoré nedostatky programu i jeho využiteľnosť. Veľká 
väčšina knižníc program využíva len na katalogizáciu a vyhľadávanie kníh a nikdy nespustila modul 
výpožičiek. Zhodli sme sa na tom, že chýba jednotná metodika, čo sa týka povinných polí i 
vzdelávania, program je dosť ťažko ovládateľný, žiada sa nové rozhranie, ktoré by bolo intuitívne. 
Každopádne všetky metodičky sa zhodli na tom, že je pre knižnice potrebný a najvýhodnejší, najmä 
čo sa týka jeho finančnej dostupnosti. Jeho výsledky aj s ďalšími návrhmi budú ešte predložené SNK. 

6.3 MARKETING A PROPAGÁCIA KNIŽNICE  

 
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 web stránke našej knižnice 
a plagátmi na výpožičných miestach knižnice. Pravidelne sme posielali aj tlačové správy a oznámy 
o pripravovaných podujatiach do médií 
Tiež boli spracované informačné materiály o knižnici. 
 
Graficky spracované materiály: 

 Origami Valentín workshop – pagát 

 Diplomy – Šaliansky maťko 

 Zlatá záložka – vizuál – logo, plagát, anketné lístky, výroba zlatej záložky 

 Pozvánka – Britské centrum – stretnutie s velvyslankyňou 

 TSK - výroba plagátov – Podujatie knižnice, Pavel Dvořák, Marta Fartelová, Daša Čejková 

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

 Pozvánka – Otvorenie centra regionálnych dokumentov 

 Popisky pre Centrum regionálnych dokumentov 

 Plagát – výzva pre absolventov – darovanie kníh 

 Vizitky pre pracovníkov 

http://www.obecnakniznica.sk/
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 Pozvánka – Prešov v 20. Rokoch – prezentácia knihy 

 Pozvánka – Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene? 

 PČR 2012 – vizuál 
o hlavný plagát,  
o osobitné plagáty na podujatia (8x),  
o program, pozvánka na festival a Resumé,   
o záložka pre hostí (12x) 
o visačky na kľučku 

 Plagát – beseda s Jozefom Banášom 

 Prázdninové knihohry – plagát 

 Bibliobox – grafický návrh biblioboxu a plagát 

 Popisky oddelení, banner nad vchod do knižnice 

 Leták – činnosť detských oddelení 

 Pozdravný list pre ŠVK – 60. výročie   

 Plagát Angličtina pre seniorov  

 Plagát – prezentácia Jozef Helmeczy 

 Plagát – beseda Lukáš Mano 

 Záložky – pobočky knižnice, manuál - ako používať knižnicu    

 Plagát Biblia včera, dnes a zajtra – úprava, pozvánky  
 
Partnerstvo v kampani – Do knižnice 2 - nakazení čítaním 

Už po druhýkrát bola naša knižnica hlavným partnerom kampane Do knižnice 2, ktorú 
organizovala SNK. Spoluautorkou projektu bola metodička Mgr. Andrea Dohovičová. Naše oddelenie 
sa spolupodieľalo na kampani grafickým spracovaním materiálov a vytvorením webu. 
 
Práca knižnice v rámci kampane: 

 Plagát kampane 

 Záložky 

 Plagát kráľov čitateľov + posolstvo 

 Kvarteto – hra pre deti 

 Závesný kalendár na rok 2013 

 Príručka pre knihovníkov k Tlačovej agentúre knižníc 

 Propagačný leták k Tlačovej agentúre knižníc 

 Vytvorenie webu – TAK – www.tak.dokniznice.sk – administrácia, návody, zálohy, propagácia 

 Tlačová správa TAK 

 Publikácia článku o TAK v IT - libe 
 
Propagácia v médiách: 

 Pravidelne sme aktualizovali oficiálnu webstránku knižnice www.kniznica-poh.sk. Tiež bola 
pravidelne doplňovaná jej alternatíva na sociálnej sieti facebook. Stránka 
www.obecnakniznica.sk  bola spravovaná a zálohovaná. Technickú podporu sme poskytovali 
aj stránkam SNK www.murovacitaren.sk a www.dokniznice.sk,  

 Podujatia knižnice sme začali pridávať aj do novej Tlačovej agentúry knižníc, odkiaľ si 
používatelia môžu odoberať novinky z našej knižnice priamo až do svojej emailovej schránky 

 Pravidelne posielame oznamy a tlačové správyo pripravovaných podujatiach do médií, ktoré 
máme uložené v našej emailovej databáze 

 
Účasť na poradách a seminároch: 

 porady metodikov v SNK Martin 

 porada komisie pre štatistiku 

 Národná komisia pre služby  

http://www.tak.dokniznice.sk/
http://www.kniznica-poh.sk/
http://www.obecnakniznica.sk/
http://www.murovacitaren.sk/
http://www.dokniznice.sk/
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 Prístupnosť webov a štandardy – školenie VUC 
 Prezentácia projektu Biblioterapiou proti násiliu (máj 2012 – Trnava) 

6.4 KOORDINÁCIA ČINNOSTI  PRÁCE S DEŤMI 

 
Odborné usmerňovanie a príprava podujatí pre deti a mládež. 
 
Noc s Andersenom 

 metodická príprava  

 príprava témy 

 príprava programu 

 zabezpečenie dobrovoľníkov 

 rozdelenie úloh 

 zabezpečenie dospelého dozoru 

 realizácia 
 
Les ukrytý v knihe 

 prihlášky pre pobočky 

 metodická pomoc pri komunikácii s lesným pedagógom a organizátorom akcie 

 záverečná správa 
 
Čítajme si 

 prihlášky pre pobočky 

 sumár za knižnicu 
 
Kráľ čitateľov 

 Metodická príprava súťaže 

 Tvorba plagátov 

 Tvorba pozvánok a ich distribúcia 

 Realizácia súťaže 

 Prihláška výhercu na celoslovenský snem 
 
Deň ľudovej rozprávky 

 prihlášky pre pobočky 

 zber materiálu na celoslovenské publikovanie 
 
Iné 

 skenovanie chýbajúcich strán – rozprávkové knižky 

 plagát rozprávková krajina (S3B, Šváby) 

 metodické zabezpečenie besied – Vítová, Březinová 
 

6.5 VNÚTORNÁ METODIKA – ĎALŠIE ČINNOSTI  

 
Súťaž Zlatá záložka 

 tvorba plagátu a hlasovacích lístkov 

 metodika súťaže 

 počítanie hlasov 

 výroba „plakety“ 
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Prešov číta rád 

 príprava projektu 

 komunikácia s hosťami 

 tvorba programu + harmonogram 

 logistika (rozdelenie úloh) 

 tvorba plagátu, programového letáku 

 tvorba webovej stránky PČR 

 marketing (tlačové správy, informačné letáky, komunikácia so školami a médiami) 
 
Aktualizácia webu knižnice 

 nahadzovanie aktualít podľa príspevkov oddelení (úprava, korektúry) 

 zber fotomateriálu a jeho grafická úprava pred publikovaním 

 publikovanie fotografií 

 aktualizácia údajov podľa pripomienok kolegýň a podľa zmien, ktoré sa v knižnici udiali 

 tvorba vlastných článkov o aktivitách knižnice a o kuloárnych zaujímavostiach 

 odporúčané knihy 

 príprava a rozosielanie tlačových správ 

 návrh, tvorba a publikovanie tematických banerov (Vianoce, Veľká noc, Pčr) 

 zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok 
 
Geocaching 

 príprava kešky 

 príprava indícií 

 komunikácia s adminom geocachingu 
 
Ponuka podujatí pre školy 

 zber informácií 

 textová príprava letáku 
 

7. PRACOVNÍCI  

 

Celkový počet pracovníkov: 29 
Z toho je 24 zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti. 
 

8. HOSPODÁRENIE A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE  

8.1 ROZPOČET  

 
BEŽNÉ VÝDAVKY OD PSK: 

PSK schválil pre našu organizáciu na rok 2012 rozpočet vo výške 325 399,- €.  
 
Úpravy rozpočtu: 
03.04.2012 + 8 700,- € na zariadenie priestorov 
03.05.2012 + 25 000,- € na nákup kníh 
21.11.2012 + 5 534,- € na prevádzkové náklady 
 
Rozpočet bežných výdavkov od PSK po zmenách: 364 633,- €.    
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 

Na rok 2012 bola našej organizácii schválená dotácia z MKSR na kapitálové výdavky na obstaranie 

biblioboxu vo výške 4 250,- €.  

 
DOTÁCIE Z MK SR: 

03.05.2012 + 10 000,- € na nákup kníh 
31.05.2012 + 1 555,- € na podujatie Zelená seniorom 
31.05.2012 + 5 000,- € na festival Prešov číta rád  
21.06.2012 + 973,- € - kultúrne poukazy 
29.10.2012 + 615,- € - kultúrne poukazy 
14.12.2012 + 467,- € - kultúrne poukazy  
Dotácie MK SR na bežné výdavky spolu 18 610,- €. 
 
 
VLASTNÉ PRÍJMY: 

 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
príjmy z prenájmu budov  17 000,- 18 154,- 
príjmy za knižničné činnosti  27 000,- 27 953,- 
 

8.2 PLNENIE PRÍJMOV  

 
PRÍJMY OD PSK ZA ROK 2012: 

 bežné transfery 364 633,- € 

 dotácie z MK SR 18 610,- € 

 kapitálový transfer z MK SR 4 250,- € na nákup biblioboxu 
 

VLASTNÉ PRÍJMY ZA ROK 2011 SPOLU: 46 973,12 € 

z toho: 

 príjmy z prenájmu budov 18 154,34 € 

 príjmy za poskytovanie knižnično-informačných služieb (zápisné, upomienky, kopírovanie, 
rešerše) 27 953,21 € 

 úroky z účtov 522,30 € 

 grant British council na nákup kníh 200,- € 

 preplatok plynu za r.2011: 143,27 € 
 

8.3 ČERPANIE VÝDAVKOV  
 
BEŽNÉ VÝDAVKY 

610 – Výdavky na mzdy 
Spolu: 191 108,36 € (prepočítaný stav 28 zamestnancov, priemerná mzda 568,77 €) 
 
620-Poistné 
Výdavky spolu: 66 863,32 €  
 - zdravotné poisťovne 18 389,69 € 
-  Sociálna poisťovňa 47 553,63 € 
-  doplnkové dôchodkové poistenie 920,- € (4,- € mesačne pre 1 zamestnanca) 
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630 – Výdavky na tovary a služby 
Výdavky spolu 171 194,33 €, z toho: 
 
631 – Cestovné 
Výdavky spolu 923,58 €  
- tuzemské cesty: 466,56 € z vlastných prostriedkov (školenia, semináre, porady) a 336,- € cestovné 
účastníkov festivalu hradené z grantu MKSR 
- zahraničné cesty 121,02 € - 2 pracovníčky sa zúčastnili seminára v Českej republike 
 
632 – Energie, telekomunikačné služby 
Výdavky spolu 40 220,56 €, z toho: 
- plyn, elektrina, vykurovanie 31 002,36 € (v budove knižnice Hlavná 16 sa platí podľa splátkového 
kalendára, za budovu Hlavná 139 energie uhrádzame Úradu PSK, v budove Levočská 9 a 
v prenajatých priestoroch podľa skutočnej spotreby fakturujú dodávatelia tepla) 
- voda, stočné 3 744,37 € 
- poštovné, telefóny, internet 5 473,83 € 
 
633 – Materiál 
Výdavky spolu 58 879,75 € 
Druh výdavkov: 
- informačné zdroje – 38 293,58 € (knihy, časopisy) 
- interiérové vybavenie – 8 155,72 € (zariadenie priestorov regionálneho oddelenia) 
- softvér antivirus AVG 433,56 € 
- skenery, farebná tlačiareň A3, počítače a doplnky 5 574,13 € 
- reprezentačné výdavky 87,90 € 
- ostatný materiál – 6 334,86 € 
- papier, tonery, kancelárske potreby, náhradné diely k počítačom, neónky, čistiace prostriedky.. 
 
634 – Dopravné 
Celkové výdavky – 1 683,54 € z toho: 
- benzín 1 181,37 € 
- poistenie auta – zákonné a havarijné 362,89 € 
- servis, diaľničná známka 139,28 € 
Knižnica vlastní 1 služobné vozidlo Škoda Fabia PO 153 AU. Je využívané na rozvoz kníh, donášku kníh 
zo skladu, na metodické návštevy knižníc, služobné cesty. 
 
635 – Opravy a údržba  
- 199,38 € - oprava vstupných dverí Levočská, oprava vodoinštalácie 
 
636 – Nájomné 
Výdavky 16 333,15 € 
- za prenájom priestorov centrálnej požičovne – Levočská 9, 2. poschodie 15 933,15 € 
- za prenájom sály na záverečný večer festivalu 400,- € 
 
637 – Služby 
Celkové výdavky 52 954,37 € 
- preddavok na daň z príjmov v roku 2012: 2 808,78 € 
- daň z nehnuteľností 3 543,06 € 
- bankové poplatky 193,14 €  
- aktualizácie účtovného programu SPIN 2 998,07 €  
- stravovanie 11 473,58 € ( 55 % hodnoty stravných lístkov) 
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- poistenie majetku 561,75 € (poistenie budov proti živelným pohromám, poistenie prístrojov proti 
krádeži) 
- tvorba sociálneho fondu 2 233,25 € 
- Odvoz odpadu 1 304,16 € 
- Správcovstvo budovy na Levočskej 4 120,44 € 
- Dohody o pracovnej činnosti, o VP 13 265,18 € 
- Služby z grantu – festival – ubytovanie, tlač propag. materiálov, honoráre 3 884,- € 
- Iné služby 6 568,96 € (aktualizácie programu MAGMA, požiarny servis, protipožiarne projekty, 
koncesionárske poplatky, servis knižničného programu Virtua, právne služby..) 
 
642 – Transfery na členské príspevky 
- 130,- € členské na rok 2012 Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácii knižníc 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
- 4 250,- € - nákup biblioboxu z grantu MKSR 
- 450,- € - spolufinancovanie biblioboxu z vlastných prostriedkov 
 
 

8.4 ZHODNOTENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV  
 
8.4.1 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Náklady spolu 436 535,01 € 
Výnosy spolu 436 695,02 € 
Hospodárenie k 31.12.2012 bolo ukončené ziskom vo výške 160,01 €. 
 
Zisk bude prevedený do rezervného fondu a bude využitý na krytie strát v nasledujúcich rokoch. 
 
6. 2 Pohľadávky a záväzky 
Knižnica neeviduje k 31.12.2012 žiadne pohľadávky.  
 
Záväzky k 31.12.2012 sú vo výške 23 615,87 € v lehote splatnosti, z toho: 
- 12 974,34 € – záväzky voči pracovníkom – mzdy 12/2012 
- 9 624,- € – záväzky voči poisťovniam a daňovému úradu – odvody z miezd za 12/2012 
- 23,34 € - záväzok voči daňovému úradu – doplatok dane z príjmov z prenájmu za r.2012 
- 994,19 € - neuhradené faktúry za energie a telefóny splatné v 01/2013 
 
 

9. 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. 
 
 

10. KNIŽNICE A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ  

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

knižníc.  
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