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1. Všeobecná charakteristika organizácie  
 
 Šesťdesiatpäť rokov existencie, čo Spišská knižnica oslávila v októbri 2017, nie je len 
svedectvom životaschopnosti aj bohatej histórie, ale aj impulzom do ďalších aktivít, ktorými 
sa inštitúcia začleňuje do sústavy kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja. 
 Spišská knižnica spĺňa kritériá i poslanie inštitúcie poskytujúcej knižnično-informačné 
služby na regionálnej úrovni pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Paralelne s touto 
dominantnou funkciou sa flexibilne profiluje ako komunitné centrum špecializovaných 
informačných, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Vytvára si cieľové skupiny 
používateľov a návštevníkov akcií s prioritným zameraním na deti a mládež, no patričnú 
pozornosť i aktivitu venuje ďalším vekovým kategóriám až po seniorov, zdravotne 
hendikepovaným a marginalizovaným občanom. 
 Okrem získavania, prezentovania a sprostredkúvania aktuálnych knižnično-informačných 
dokumentov venuje knižnica osobitnú pozornosť literárnemu dianiu v spišskom regióne. 
Organizačne zastrešuje renomovaný Spišský literárny klub, v spolupráci s levočským 
vydavateľstvom MTM vydala dve publikácie: V pokornej službe krásnu (2012) a román 
v spištine Ballabile spod Medzvedzej hlavy (2015). 
 Spišská knižnica pôsobí v plnení ťažiskových úloh a každodennej činnosti samostatne, 
autonómne, no nie je solitér; ústretovo spolupracuje s partnerskými organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj ďalšími kultúrnospoločenskými inštitúciami v meste. 
Tento stabilný trend obojstranne užitočnej kooperácie sa darí nielen udržiavať, ale aj 
zintenzívňovať. 
 Pred tromi rokmi Spišská knižnica začala prvú etapu projektu špecializovaných 
edukačných podujatí pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry, pretože práve táto 
cieľová skupina má nenahraditeľný zástoj v práci s knižnično-informačnými jednotkami na 
prvom i druhom stupni základných a stredných škôl. V tomto projekte knižnica pokračuje, 
nachádza priaznivú odozvu aj pochopenie pre svoje zámery u externých spolupracovníkov 
z radov vysokoškolských pedagógov Prešovskej univerzity a spoluorganizátorov tohto 
projektu z odboru školstva spišskonovoveského MsÚ. Kompetentní odborníci vysoko oceňujú 
kvalifikovaný výber a dopĺňanie knižničného fondu najmä o tituly detskej, mládežníckej 
literatúry a žánra literatúry faktu.  
 S podporou zriaďovateľa sa Spišskej knižnici podarilo udržať pobočku na sídlisku Mier 
v Spišskej Novej Vsi a v kompletne zrekonštruovaných priestoroch tamojšieho domu kultúry. 
Pobočka sídliaca v desaťtisícovej aglomerácii permanentne potvrdzuje svoju opodstatnenosť 
i perspektívu dosahovanými ukazovateľmi výkonnostných štandardov aj variabilitou 
podujatí. 
 Prezentácia aktivít Spišskej knižnice má dlhodobo priaznivé zázemie predovšetkým 
v regionálnych médiách, ale ťažiskové podujatia sa darí propagovať aj v celoslovenskom 
zábere (RTVS, Rádio Lumen, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska).   
 Spišská knižnica svojím urbanistickým pôdorysom, architektonickou historicitou budovy  
a situovanosťou na začiatku námestia tvorí jednu z pozoruhodných dominánt Spišskej Novej 
Vsi, čo nepochybne vytvára potenciál perspektívneho zvyšovania počtu používateľov, 
návštevnosti inštitúcie a podujatí.  
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  
 

Uplynulý rok 2017 sa dá charakterizovať ako druhá etapa materiálno-technického 
vybavenia a obnovy Spišskej knižnice.  Po predchádzajúcom období  skromnosti prežíva 
inštitúcia v ostatných dvoch rokoch štedrejšie roky s badateľnými výsledkami. Z náročných 
opráv možno uviesť dokončenie rekonštrukcie vchodovej brány, kompletná výmena zadnej 
brány, inštalovanie novej podlahovej krytiny v priestoroch úseku literatúry pre deti a mládež, 
zakúpenie nových počítačov a ďalšieho príslušenstva IKT.  Pobočka na sídlisku Mier situovaná 
do tamojšieho domu kultúry prešla exteriérovou a hlavne interiérovou rekonštrukciou, ktorú 
kompletne financoval prevádzkovateľ objektu, spišskonovoveské Mestské kultúrne centrum. 
Zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj – akceptoval v roku 2017 prevažnú časť kľúčových 
požiadaviek Spišskej knižnice. 

Spišskonovoveská knižničná inštitúcia si aj v zložitých podmienkach prispôsobovania 
vnútorného chodu rozsiahlym rekonštrukčným prácam udržala solídnu úroveň ťažiskových 
podujatí, kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb a v rámci limitovaných 
možností aj optimálne plnenie kľúčových štandardov i ďalších záväzných ukazovateľov. 
Neplánované, lež o to úspešnejšie bolo zaangažovanie Spišskej knižnice do projektu 
Cestujúce bábky. V závere minulého roku knižnica vyrovnala hroziaci sklz v plnení príjmov, čo 
sa dá považovať za jeden z najväčších úspechov. 

V personálnej oblasti Spišská knižnica počas roku 2017 uplatňovala optimalizáciu počtu 
pracovníkov v súlade so schválenou organizačnou štruktúrou. Vedenie inštitúcie v súčinnosti 
s odborovou organizáciou dosiahlo korektnú dohodu o ukončení pracovného pomeru s tromi 
pracovníčkami dovršujúcimi dôchodkový vek (dve zamestnankyne odišli k 30. júnu 2017, 
ďalšia k 31. januáru 2018). Uvoľnené systemizované miesta riešilo vedenie preskupením 
kmeňových pracovníčok, čím sa znížilo mierne prekračovanie stavu zamestnancov 
z predchádzajúceho obdobia. Zásluhou dodržiavania finančnej disciplíny a efektívneho 
hospodárenia mohli všetci zamestnanci v závere roka dostať zaslúžené mimoriadne odmeny 
za mimopracovné úsilie, akým sa podieľali na rekonštrukčných prácach aj za individuálne 
odborné výsledky. 

Spišská knižnica si v októbri 2017 pripomenula 65. výročie svojho pôsobenia v meste aj 
v regióne odborným seminárom. Netradičná, inovatívna dramaturgia tohto podujatia sa 
stretla s veľmi dobrým ohlasom účastníkov. K pozitívam minuloročného obdobia treba 
zaradiť úspešnú medializáciu činnosti knižnice a otvorenosť inštitúcie voči spolupráci 
s partnerskými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, predovšetkým so Spišským 
osvetovým strediskom a Múzeom Spiša. Vzťahy a spolupráca Spišskej knižnice s odborom 
školstva Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy 
boli v roku 2017 nadštandardné a obojstranne prospešné. 

V komplexnom hodnotení vyznieva rok 2017 v Spišskej knižnici úspešne, hoci 
prerušovania zvyčajného režimu, dočasné zatvorenie úseku detskej literatúry a pobočky na 
sídlisku Mier si vyžiadali zákonitý pokles v dôležitých ukazovateľoch celoročnej činnosti. 
Rezervy pretrvávali vo vypracovávaní a podávaní grantov a v získavaní ďalších, nových 
čitateľov najmä z radov stredoškolákov. Stále existuje priestor na intenzívnejšiu prezentáciu 
nových knižnično-informačných jednotiek nielen tradičnými metódami, ale aj interaktívnymi 
podujatiami.             
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2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 

Hoci podujatie Cestujúce bábky bolo pripravené, v značnej miere ad hoc a mimo 
celoročného plánu jednako patrí k najúspešnejším akciám Spišskej knižnice v roku 2017. 
Okrem publicity, finančnej rentability je najhodnotnejším prínosom obojstranne osožná 
spolupráca so Základnou umeleckou školou Dezidera Slavoja Štraucha v Smižanoch, 
v ktorej sa prezentácia projektu uskutočnila.  

Literárna súťaž Skala útočiska mala v minulom roku premiéru, zapojilo sa do nej vyše 
tridsať mladých autorov zo základných i stredných škôl mesta aj regiónu Spiša. Cennou 
devízou podujatia bola kvalitná organizačná príprava, zaangažovanie kvalifikovaných 
lektorov zo Spišského literárneho klubu, výborná spolupráca s odborom školstva MsÚ 
v Spišskej Novej Vsi (vrátane finančnej podpory) a najmä účasť rodičov ocenených 
autorov. Pedagógovia žiakov, ktorí sa na prvom ročníku tejto súťaže zúčastnili, 
absolvovali odborné semináre o literatúre pre deti a mládež, výbere vhodných textov 
a motivácii žiakov k tvorbe a interpretácii svojich diel. 

Tretí ročník recitačnej súťaže Mám básničku na jazýčku mal invenčnú dramaturgiu 
vďaka pozvaniu skúsenej dramatičky, autorky a režisérky detského divadla Ivety 
Liptákovej, ktorá obohatila klasický scenár podujatia o pozoruhodné javiskové etudy pre 
najmenších. Do minuloročného festivalu najmenších recitátorikov sa zapojilo 14 
materských škôl. Aj na tomto podujatí vytvárali publikum nielen učiteľky, ale taktiež 
rodičia maličkých súťažiacich. 

Pravidelná relácia RTVS Ahoj, Slovensko vyčlenila 20. septembra 2017 dvadsať minút 
živého vysielania Spišskej knižnici (úvodná reportáž a následný rozhovor s riaditeľom 
knižnice v košickom televíznom štúdiu). Išlo o historicky prvé on line vysielanie 
o spišskonovoveskej knižnici na celoslovenskom programovom okruhu. 

V rámci seminára k 65. výročiu Spišskej knižnice predniesol historik Vlastivedného 
múzea v Spišskej Novej Vsi Mgr. Milan Števík historiografickú štúdiu o pamiatkovej 
hodnote i architektonickej unikátnosti celého objektu knižnice; zverejnil doposiaľ 
neznáme fakty a predbežne sa dohodol na pokračovaní svojho výskumu.     

Spišská biblická jeseň 2017 sa počas svojich štyroch ročníkov pravidelne zaraďuje 
medzi top podujatia. Minuloročná priniesla inovatívny vklad hosťovaním PR manažmentu 
Rádia Lumen, uvedením knihy Preteky v cnosti, besedou s generálnym riaditeľom 
v knižnici. Veľmi priaznivú odozvu malo účinkovanie docenta Branislava Kľusku z KU 
v Ružomberku aj prednáška generálneho vikára Spišskej diecézy Mons. prof. Antona 
Tyrola a záverečný adventný recitál levočského pedagóga organovej hry PaedDr. 
Miroslava Kopnického, PhD. Celý program biblickej jesene na prelome novembra – 
decembra 2017 mal nadštandardnú publicitu v celoslovenských kresťanských médiách: 
Rádiu Lumen a Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska. 

Svoju premiéru malo v Spišskej knižnici dlhodobejšie plánované podujatie Mikulášske 
stretnutie mladých čitateľských rodín. Na besiedku prišlo dvadsať detí, najmladšia 
účastníčka mala dva roky… Sú to mladé rodiny pravidelne navštevujúce knižnicu                         
so svojimi ratolesťami. Prvý ročník mikulášskeho stretnutia s generačnou cieľovou 
skupinou vytvára sľubnú štartovaciu pozíciu ďalších pokračovaní tejto akcie. 

Spišská knižnica prešla v roku 2005 rozsiahlou rekonštrukciou financovanou 
z európskych fondov. Vyše desať rokov od obnovy ale zanechalo svoje stopy v interiéri 
objektu. Vedenie knižnice v minulom roku dokončilo druhú etapu náročných opráv, ale 
niekoľko ťažiskových rekonštrukčných akcií ešte čaká na dokončenie (opravy podláh 
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v náučnom oddelení a spoločenskej miestnosti, oprava zadnej zatekajúcej steny budovy 
a po konzultácii s pamiatkarmi prípadná renovácia fasády).  

Akútnym problémom je nevyhnutné nahradenie súčasného počítačového programu 
modernejším a najmä výkonnejším systémom Trítius, lebo inak sa nedá skvalitniť 
a hlavne zrýchliť poskytovanie knižnično-informačných služieb. Zavedenie Trítia 
a oboznámenie sa s týmto programom prinesie synergický efekt zvýšenia počítačových 
kompetencií a zručností odborných pracovníčok.   
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2016 2017  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu  2 832  2 704 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu  116 834 111 731 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných  105 746 98 179 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných  11 088 13 552 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet  87 886 89 402 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  38 513 33 615 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť     
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť  38 513 33 615 
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít)  266 226  KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2016 2017 
 

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu 311 699  344 720   

náklady na činnosť knižnice spolu      328 482  362 565 KULT – 5. Modul, r. 18 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  225 484 242 523 
KULT – 5. Modul, r. 
21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 37 512 86 015 KULT -  5. Modul, r. 28 

Kapitálové výdavky      KULT -  5. Modul, r. 33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 296 085  330 403  k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť  15 614 14 317    31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 311 699   366 533 KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky  281 946  333 467  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky      k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu  281 946  333 467  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu     KULT – 5.Modul, r. 17 

z vlastnej  činnosti 16 767   16 483 
KULT – 5.Modul, r. 15+16 -
vstupné, vložné, poplatky,  

dary a sponzorské      KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu  16 767  16 483   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy      získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest   KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu  7 500  6 000 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu      KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov     projekt: tuzemský aj 
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počet schválených projektov     zahraničný, FPU, MK SR, 
ÚV SR, zahraničné granty, 
granty zo súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- mimo 
kultúrnych poukazov 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu   7 500 6 000  

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2016 2017   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK  3 3    

počet nových partnerstiev       

počet nových kľúčových aktivít  1 1 

možno popísať nižšie 
v komentároch alebo 
v ďalších kapitolách 

počet kľúčových mediálnych výstupov    25  35 

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad 
počtu kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2016 2017   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja  nie nie áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja     

definovať, iba ak bol 
nejaký špecificky 
stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2017   popis 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017 

 Aktivita Popis 

Projekt CESTUJÚCE BÁBKY 

Hoci podujatie Cestujúce bábky bolo pripravené, v značnej 
miere ad hoc a mimo celoročného plánu jednako patrí 
k najúspešnejším akciám Spišskej knižnice v roku 2017. 
Okrem publicity, finančnej rentability je najhodnotnejším 
prínosom obojstranne osožná spolupráca so Základnou 
umeleckou školou Dezidera Slavoja Štraucha v Smižanoch, 
v ktorej sa prezentácia projektu uskutočnila.  

Skala útočiska 

Literárna súťaž Skala útočiska mala v minulom roku premiéru, 
zapojilo sa do nej vyše tridsať mladých autorov zo základných 
i stredných škôl mesta aj regiónu Spiša. Cennou devízou 
podujatia bola kvalitná organizačná príprava, zaangažovanie 
kvalifikovaných lektorov zo Spišského literárneho klubu, 
výborná spolupráca s odborom školstva MsÚ v Spišskej Novej 
Vsi (vrátane finančnej podpory) a najmä účasť rodičov 
ocenených autorov. 

Mám básničku na jazýčku 

Tretí ročník recitačnej súťaže Mám básničku na jazýčku mal 
invenčnú dramaturgiu vďaka pozvaniu skúsenej dramatičky, 
autorky a režisérky detského divadla Ivety Liptákovej, ktorá 
obohatila klasický scenár podujatia o pozoruhodné javiskové 
etudy pre najmenších. 
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Spišská biblická 

Spišská biblická jeseň 2017 sa počas svojich štyroch ročníkov 
pravidelne zaraďuje medzi top podujatia. Minuloročná 
priniesla inovatívny vklad hosťovaním PR manažmentu Rádia 
Lumen, uvedením knihy Preteky v cnosti, besedou 
s generálnym riaditeľom v knižnici. 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
- min. 20 / rok 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa je 41,32. Čo je o 21,32 
výpožičiek viac na 1 čitateľa za rok v porovnaní s minimálnou 
hodnotou štandardu. 

  

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

Celkový počet podujatí literárneho charakteru a tematických 
výstav dosiahol počet 226. 

Prírastky knižničného fondu 

V priebehu roka bolo do knižnice doplnených 2 231 
knižničných jednotiek (2 025 titulov),  z toho 1 647 kúpou , 
572 darom a 12 ako náhrada za stratené dokumenty.  Oproti 
roku 2016 je viac prírastkov knižničného fondu o 512. 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov / 
štandard – 10 eur na knihu 

Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej 
jednotky bola 8,60. 

 

3.1 Plnenie štandardov 
 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2017 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 1,54% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 8,6 

Počet titulov periodík 
 

 
35 - 50 
50 – 80 
100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva v danom meste 
5 000 – 20 000 obyvateľov 
20 000 – 40 000 obyvateľov 
nad 100 000 obyvateľov 

 
 
46 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín / 
týždeň  

 50 

Počet výpožičiek na 1 zamestnanca 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 
 

60 – 80% zo 
slovenského 
štandardu  
9 000 – 12 000 
výpožičiek  

Výpožičky na 1 zamestnanca (pracovníka 
služieb) vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti, v prípade kumulácie pracovných 
činností vykazovať prepočítaný stav. 

9310,92 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

min. 20 / rok Sledovať zo štatistického výkazu – 
výpožičky celkom 

41,32 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  0 

Počet marketingových aktivít so 
zameraním na propagáciu knižnice 

4  25 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, metodické materiály, 
publikačná činnosť z regionálnych fondov, 
vystúpenie na konferenciách a 
seminároch, spracovanie pomôcok pre 
účely bádania v regionálnych zbierkach 
(katalógy, retrospektíva...); digitalizácia – 
prevod knižničného dokumentu do 
elektronickej formy   za účelom ochrany 
a sprístupnenia – digitalizácia vzácnych 
dokumentov, periodík, knižných lístkov, 
pohľadníc, AVD...) 

0 
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Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  226 

 
Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

 
0 

 

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
I. Hlavná činnosť 
1. Knižničné fondy 

 

Rok 2016 2017 

Prírastky 1 719 2 231 

Úbytky 1 273 715 

Počet KF celkom 87 886 89 402 

 
   V priebehu roka bolo do knižnice doplnených 2 231 knižničných jednotiek (2 025 

titulov),  z toho 1 647 kúpou , 572 darom a 12 ako náhrada za stratené dokumenty.   
   Na nákup KF (knižničného fondu) boli použité financie z Fondu na podporu umenia na 

rok 2017 vo výške 6 000 € (713 zv., 648 tit.), ktorý  spolufinancoval KSK Košice sumou 
320,53 € a finančné prostriedky z vlastných zdrojov, ktoré tvorili 5 549,09 €. Vzhľadom na 
to, že koniec realizácie grantového programu FPU z roku 2016 bol určený v zmluve do 
28.2.2016 a finančné prostriedky boli prevedené neskoro, časť knižničných jednotiek 
zakúpených v roku 2016 bola zaevidovaná až v roku 2017 (217 zv. V hodnote 2 454,61 €). 

V roku 2017 bolo na nákup knižničných jednotiek vyčerpaných 11 869,62 €. Za uvedenú 
sumu bolo kúpou doplnených 1 376 zv. Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej 
knižničnej jednotky bola 8,6 €. 

      Špeciálne dokumenty boli doplnené o 1 zv.-  CD. 112 dokumentov bolo 
regionálneho charakteru. Počet titulov reg. Dokumentov bol 71. Počet dokumentov 
s lokáciou Reg. 99 zv. 
 

         Prírastky  knižničného fondu podľa druhov literatúry 

Druh literatúry 
Počet zväzkov 

kúpa dar náhrada spolu 

umelecká lit. pre dospelých 577 249 7 833 

odborná lit. pre dospelých 315 216 4 535 

umelecká lit. pre deti 404 90 0 494 

odborná lit. pre deti 80 17 1 98 

Spolu 1 376 572 12 1 960 
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Prírastky knižničného fondu podľa pracovísk 

Pracovisko 
Počet zväzkov Cena  

kúpa dar náhrada spolu € 

Úsek beletrie 383 145 7 535 3 359,88 

Úsek odbornej lit. 270 117 4 391 2 757,09 

ÚLDM 355 68 1 424 2 449,24 

Pobočka Mier 325 164 0 489 2 507,31 

Regionálna lit. 27 72 0 99 422,21 

Študovňa pre mládež 1 1 0 2 23 

Študovňa pre dosp. 15 3 0 18 350,89 

Ekonomický útvar 0 2 0 2 0 

Spolu 1 376 572 12 1 960 11 869,62 
 

     Z knižničného fondu bolo vyradených 715  knižničných jednotiek v hodnote  
 1545,62 €.  Z uvedeného počtu bolo vyradených 334 fyzicky opotrebovaných,  
90 zastaraných, 254 multiplicitných, 25 nedobytných - nevrátených ( v r. 2014),  
12 nahradených totožnými alebo obsahovo príbuznými titulmi. Vyradené neboli žiadne 
špeciálne dokumenty. 
 

      Úbytky  knižničného fondu podľa druhov literatúry 
Druh literatúry Počet zväzkov 

umelecká lit. pre dosp. 197 

odborná lit. pre dosp. 188 

umelecká lit. pre deti 244 

odborná lit. Pre deti 86 

Spolu 715 

 
Úbytky knižničného fondu podľa pracovísk 

Pracovisko Počet zväzkov 

Úsek beletrie 177 

Úsek náučnej lit. 164 

Študovňa pre dosp. 0 

Regionálna lit. 0 

Úsek lit. pred deti ... 367 

Študovňa pre deti ... 0 

Pobočka Mier 6 

Hudobný archív 0 

Metodika 0 

Ekonomický útvar 1 

Spolu 715 
 

Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2017 bol 89 402  knižničných jednotiek  
vo finančnej hodnote 309 063,39 € v cene maloobchodnej a 169 358,80 €  
vo veľkoobchodnej cene. 
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      Prehľad o počte knižničných jednotiek podľa druhov literatúry 

Druh literatúry Počet zväzkov 

umelecká lit. pre dosp. 32 494 

odborná lit. pre dosp. 33 292 

umelecká lit. pre deti 18 247 

odborná lit. Pre deti 5 369 

Spolu 89 402 
  
     Prehľad o počte knižničných jednotiek podľa pracovísk 

Pracovisko Počet zväzkov 

Úsek beletrie 25 819 

Úsek náučnej lit. 27 278 

Študovňa pre dosp. 18 499 

Regionálna lit. 12 638 

Úsek lit. pred deti ... 1 740 

Študovňa pre deti ... 1 204 

Pobočka Mier 2 171 

Metodika 33 

Ekonomický útvar 20 

Spolu 89 402 
     
      Stav špeciálnych dokumentov bol 395 zv. 

Špeciálne zbierky Počet 

DVD 14 

CD-ROM 23 

CD 98 

videokazety 141 

hudobniny 58 

mapy 61 

Spolu 395 
 

Do čitárne a na iné pracoviská SK dochádzalo 46 titulov periodík (48 ks), z toho 29 
titulov platených z rozpočtu SK a 17 darom. Za periodiká bola uhradená suma 1 747,16 €. 

Celkom na nákup dokumentov (kníh, špeciálnych zbierok a periodík) bolo použitých                
13 616,78 €, čo predstavuje na 1 obyvateľa mesta 0,36 €, na 1 používateľa 5,10 €. Obrat 
knižničného fondu bol 1,25. 
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2. Služby 
2.1 Používatelia – čitatelia 
       Počet  používateľov a návštevníkov 

Pracovisko 
Používatelia Rozdiel Návštevníci Rozdiel 

2016 2017 
 

2016 2017 
 Úsek beletrie + ÚNL 1 387 1 318 -69 18 350 18 192 -158 

ÚLDM 902 847 -55 7 344 6 802 -542 
Pobočka Mier 

      Dospelí 221 238 +17 4 716 4 820 +104 
Deti 322 301 -21 4 512 3 801 -711 
Spolu 2 832 2 704 -128 34 922 33 615 -1 307 

       
     Počet používateľov sa v roku 2017  znížil v porovnaní s rokom 2016 o 128, dosiahol stav 
2 704. Tento pokles ovplyvnilo zatvorenie pobočky Mier od 19.7.2017 do 11.8.2017, ktorá 
bola  zatvorená z dôvodu rekonštrukcie na objekte kultúrneho domu MKC na Sídlisku mier. 
Druhou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila počet používateľov bola zatvorenie Úseku literatúry 
pre deti a mládež v termíne do 2.10.2017  do 25.10.2017 z dôvodu rekonštrukcie podláh.   
      Celková návštevnosť čitateľov klesla o 1 307, dosiahla počet 33 615.  
 Priemerná denná návštevnosť na všetkých pracoviskách knižnice  bola 130 používateľov. 
 
2.2 Výpožičky, informačná činnosť 
      Prehľad výpožičiek podľa druhu knižničných jednotiek 

Knižničné jednotky 
Rok 
2016 

Rok 
2017 Rozdiel 

Odborná lit. pre dosp. 30 860 28 892 -1 968 

Krásna lit. pre dosp. 45 718 45 688 -30 

Odborná lit. pre deti 8 413 6 579 -1 834 

Krásna lit. pre deti 23 454 21 959 -1 495 

Periodiká 8 389 8 613 224 

Spolu 116 834 111 731 -5 103 
 
 
Prehľad výpožičiek na pracoviskách SK 

Pracovisko 
Knihy Periodiká Spolu 

Rozdiel 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Úsek beletrie 34 816 33 764 0 0 34 816 33 764 -1 052 

Úsek odb. lit. 29 832 28 030 2 837 3 503 32 669 31 533 -1 136 

ÚLDM 22 716 20 306 338 54 23 054 20 360 -2 694 

Čitáreň 0 0 3 489 3 460 3 489 3 460 -29 

Pobočka Mier 21 081 21 018 1 725 1 596 22 806 22 614 -192 

Spolu 108 445 103 118 8 389 8 613 116 834 111 731 -5 103 
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Prehľad absenčných a prezenčných výpožičiek na pracoviskách SK 

Pracovisko 

 
Absenčné výpožičky 
  

Prezenčné výpožičky 
  Spolu 

Rozdiel 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Úsek beletrie 34 816 33 372 0 392 34 816 33 764 -1 052 

Úsek odb. lit. 27 342 24 165 5 327 7 368 32 669 31 533 -1 136 

ÚLDM 21 402 18 694 1 652 1 666 23 054 20 360 -2 694 

Čitáreň 981 865 2 508 2 595 3 489 3 460 -29 

Pobočka Mier 21 205 21 083 1 601 1 531 22 806 22 614 -192 

Spolu 105 746 98 179 11 088 13 552 116 834 111 731 -5 103 
 
     Počet výpožičiek v roku 2017  klesol v porovnaní s rokom 2016  o  - 5 103, dosiahol stav  
111 731.  Výpožičky sa znížili vo všetkých druhoch literatúry. Vzhľadom k zatvoreniu  
pobočky Mier (zatepľovanie budovy KINA MIER) od 19.7.2017 – 11.8.2017 a rekonštrukcii 
podláh   ÚLDM od 2.10.2017 – 25.10.2017 (zatvorený ÚLDM), nešlo o výrazné zníženie počtu 
výpožičiek. Možno konštatovať, že ak by sa neboli konali uvedené činnosti, výpožičky by boli 
zostali na rovnakej úrovni, ako v predchádzajúcom roku, alebo rozdiel by bol minimálny. 
     Medzi najžiadanejšie a najobľúbenejšie tituly patrili u dospelých čitateľov z beletrie knihy 
súčasných slovenských autoriek, veľmi žiadané sú tituly od H. Mankell, J. Nesbo, D. Dán, J. 
Červenák, J. Karika, C. Clare... Záujem detských čitateľov pretrváva o fantazijnú literatúru, 
humorné príbehy, komiksy, dievčenské romány,... a najmä o nové knihy v knižnom fonde. 
      Z  fondov iných knižníc v SR bolo z 334 požiadaviek na MVS  vybavených  319 kníh 
a xerokópií článkov.  Čitatelia prejavili záujem aj o MMVS, vybavená bola 1 požiadavka. 
Z fondu SK bolo iným knižniciam poskytnutých 1 titul. 
     Formou rezervácie kníh bolo vyhovené 654  požiadavkám  od čitateľov ( ÚNL 150, beletria 
156, Mier 348), táto služba  oproti predchádzajúcemu roku mierne klesla. 
     Internet  –  Pre verejnosť je k dispozícii 6 PC, v priebehu roka internet využilo 1 288 
používateľov (ÚNL 839, ÚLDM 291, Mier 158),  počet záujemcov sa  znižuje. 
     Pracovníci knižnice vyhľadali čitateľom 4 578 bibliografických a faktografických informácií 
(ÚNL 2 455, ÚLDM 1 487, Mier 636). Metodická pomoc pri vypracovaní rešerší  na 
požadované témy predovšetkým k bakalárskym a diplomovým prácam, bola poskytnutá na 
úseku odbornej literatúry . Vypracovaných bolo 20 rešerší. 
     Webová stránka www.spisskakniznica.sk mala v roku 2017 spolu 34 349 zhliadnutí.  
     Celková návštevnosť web stránky za rok 2017 bola: 13 497 ľudí 

Návštevy  
web stránky 
za rok 2017 

Január 735 

Február 1 413 

Marec 1 517 

Apríl 1 199 

Máj 1 034 

Jún 903 

Júl 838 

August 885 

http://www.spisskakniznica.sk/
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Upomienky boli generované v týždenných intervaloch, ich celkový počet bol 1 475  
(z toho 6 predsúdnych a 5 rodičovských), oproti predchádzajúcemu roku to bolo menej  
o  1 185. 
 
2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť) 
      Vysoký počet organizovaných podujatí pre používateľov Spišskej knižnice a verejnosť,  
pokračoval aj v hodnotenom roku 2017. Celkom bolo pripravených a uskutočnených 146 
podujatí (8 exkurzií pre študentov SŠ, 1 exkurzia knihovníkov KSK, 17 exkurzií spojených 
s informačnou výchovou - MŠ, MŠV, SŠV, 1 podujatie k 65. výročiu Spišskej knižnice)  
80 výstaviek  literatúry a výtvarných prác detí. Celkový počet účastníkov podujatí za rok 
2017: 3 436. Najviac podujatí  sa tradične zrealizovalo  s deťmi a mládežou ZŠ.  
 

Pracovisko Počet účastníkov KVP za rok 2017 
Úsek beletrie 1316 
Úsek literatúry pre deti a mládež 1338 
Pobočka Mier 782 
Spolu 3436 

  
      ÚLDM pripravil  68 podujatí pre 1 338 detí  (literárne hodiny, tematické dopoludnia, 
hlasné čítania, zážitkové čítania, dramatizované rozprávky, besedy, exkurzie spojené 
s informačnou výchovou, zápisy prvákov,...) + 89 kolektívnych výmen kníh tried mladšieho 
školského veku s počtom 1 600 žiakov.   
       Pobočka Mier pre žiakov MŠ a ZŠ na Sídlisku Mier uskutočnila 41 podujatí pre 782  detí.  
Súčasne si žiaci po podujatiach vymenili aj prečítané knihy za nové.  Kvôli spoločnej  výmene 
kníh navštívilo pobočku 19 tried. 
      Úsek beletrie  pre dospelých zorganizoval  8  stretnutí s poéziou, spolu s ÚNL 8 exkurzií   
pre študentov stredných škôl, 1 exkurziu knihovníkov KSK, 12 obľúbených literárnych 
hodiniek v Domove dôchodcov na Sídlisku Tarča ( na každom bolo prítomných cca   50 
klientov) a 6 stretnutí členov literárneho klubu. Na uvedených aktivitách sa zúčastnilo 1 074 
občanov.  
      Úsek náučnej literatúry pre dospelých pripravil pre študentov a verejnosť 2 podujatia 
s 25 účastníkmi.   
      Kultúrne podujatia  väčšieho rozsahu – ťažiskové podujatia:   

Poďme čítať do knižnice 
Podujatie Spišskej knižnice sa nieslo v duchu – čítam, aby som vás zaujal, čítam, aby 

ste si sami prečítali. 56 žiakov – zástupcov všetkých základných škôl nášho mesta, čítalo 
úryvok zo svojej obľúbenej knihy, čím deti prezentovali svoj čitateľský vkus, ale v mnohých 
prípadoch aj priam umelecký prednes a rečnícke schopnosti. Príjemným spestrením bolo 
čítanie hostí, ktorí prijali pozvanie a prišli deťom prečítať zo svojej obľúbenej knihy. Toto 
podujatie, bolo jedným z tých, ktoré Spišská knižnica organizovala pri príležitosti 65. výročia 

September 1 002 

Október 1 423 

November 1 367 

December 1 181 

Spolu 13 497 
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svojho jubilea, v rámci Týždňa slovenských knižníc a v neposlednom rade v roku, ktorý bol 
spájaný s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti. 

 
 Mám básničku na jazýčku 
 
   Tretí ročník celomestskej súťaže v prednese poézie a prózy  pre deti MŠ. Do súťaže sa 
zapojilo 14 materských škôl. 25 malých škôlkarov súťažilo v dvoch kategóriách – poézia 
a próza.    
 
 Cestujúce bábky 
 Príbehy spod Karpát 
 

Projekt Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej Ukrajiny získal podporu 
v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu. Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi 
v spolupráci so ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch pripravili v rámci projektu dve podujatia. Prvé 
z nich – S rozprávkou za poznaním, sa konalo dňa 26.4.2017 v Smižanoch, v priestoroch 
umeleckej školy, za účasti tvorcov rozprávok. Pozvanie prijali doc. Ján Sabol, MgA. Pavel 
Uher, Mgr. Peter Himič, PhD., ktorí priblížili prítomným to, ako rozprávky vznikali.  Ukážka 
z filmovej verzie natáčaných rozprávok (posledná z nich sa natáčala na Spišskom hrade 
a v Markušovciach) bola zároveň pozvánkou na ich sledovanie vo verejnoprávnej RTVS. 
Podujatie bolo vhodnou príležitosťou pre deti literárno-dramatického odboru, ktoré 
prezentovali maňuškovú rozprávkovú hru o Závojovom vodopáde v Slovenskom raji a deťom 
výtvarného odboru sa podarilo vytvoriť pôsobivé kulisy a maketu Markušovského kaštieľa. 
 Druhým podujatím, s názvom Kde bývajú rozprávky, bolo výjazdové podujatie do 
Bábkového divadla v Košiciach – 27.4.2017, spojené s tvorivým workshopom  a prehliadkou 
divadla. Pre malých návštevníkov bola pripravená rozprávka Čert a Káča.  
 

Zverinec na siedmom poschodí 
Dňa 18.5.2017 prezentoval v SK svoju tvorbu pre deti p. Peter Gajdošík.  
 
Do knižnice chodím rád, knižka je môj kamarát 
Výtvarná súťaž k 65. výročiu založenia Spišskej knižnice. 50 výtvarných prác, 5 ZŠ 

mesta SNV a Spojená škola na Fabiniho ulici. Najzaujímavejšie práce boli odmenené. 
Na pobočke Mier k najúspešnejším podujatiam patrili „Myslenie je pohyb“ – 

podujatie zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre SŠV, „Dom bez kníh je ako vták 
bez krídel“ – podujatie venované k 65. výročiu Spišskej knižnice pre MŠV a SŠV, „Leonardo, 
kocúr z ulice“ – zážitkové čítanie z tvorby J. Uličianskeho. 
  

Svoju stálu obľúbenosť si udržali literárne večery Stretnutia s poéziou ( 8 podujatí), 
venované slovenským autorom. Majú svojich stálych účastníkov, predovšetkým dôchodcov, 
ale aj priaznivcov poézie v produktívnom veku a študentov.  
      Neodmysliteľnou súčasťou života klientov Domova dôchodcov na Sídlisku Tarča boli  
Literárne hodinky (12 x), ktoré raz mesačne  pripravuje a realizuje riaditeľ Spišskej knižnice 
s hudobným sprievodom Dr. Miroslava Kopnického, PhD. a ďalšími účinkujúcimi.  Spišská 
biblická jeseň – stretnutia občanov mesta s biblistami: Mons. F. Dlugošom, Mons. A. 
Tyrolom, doc. Branislavom Kľuskom a ďalšími. 
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      Výstavy literatúry –  v priestoroch knižnice na Letnej ulici, ako aj na pobočke Mier, boli 
inštalované výstavy a výstavky kníh venované jubileám literárnych  autorov,  rôznym 
zaujímavým témam, ako aj   výstavy výtvarných prác detí.  
 

II. Regionálna činnosť 
Fond regionálnej literatúry bol v roku 2017 doplnený o 112 knižničných jednotiek. Ku koncu 
kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 2 171  knižničných jednotiek, ktorá bola 
k dispozícii v študovni pre dospelých - študentom a záujemcom zaoberajúcich sa históriou, 
pri spracovávaní seminárnych, bakalárskych,  diplomových a doktorandských  prác o regióne. 
Jej súčasťou sú aj Album regionálnej tlače a Album regionálnych osobností. Služby študovne 
využilo 814 používateľov. 
                Absenčne bolo vypožičaných 98 titulov regionálnej literatúry, prezenčne 7 368 
výpožičiek v študovni dospelých v rátane periodík, z ktorých tvorí regionálna literatúra 
značnú časť (3865 ks). 
 Spišská knižnica poskytuje pravidelne svoje priestory organizácii  Spišský literárny 
klub, ktorý sa stretával 6x v roku. 
 

1. Bibliografická činnosť 
Súbežná článková bibliografia pokračovala v roku 2017 spracovaním regionálnych 

periodík okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Excerpovaných bolo 298 ks denníka 
Korzár, 12  ks mesačník Ičko (SNV), Krompašský spravodajca 12 ks, dvojmesačník Gelničan 6 
ks, dvojmesačník Nálepkovo 6 ks, Hlásnik obce Margecany 4 ks,  Spišský patriot 12 ks, Farská 
rodina 4 ks,  Smižiansky hlásnik 12 ks,  Prakovské noviny 4 ks, týždenník Noviny Spiša 46 ks,  
Helcmanovské zvesti 2 ks, mesačník Horizont (Rudňany) 10 ks, občasník Pokoj a dobro 3 ks, 
občasník Hrabušičan 3 ks. 

Celkom bolo excerpovaných 731 periodík z toho 433 regionálnych a 298 ks Nový čas, 
pre knižnice Košického a Prešovského kraja,  z ktorých bolo vhodných na excerpiu 545 
záznamov.             

 
 
Počet záznamov zapísaných v celoslovenskej databáze  Virtua v roku 2017 

Nový čas za rok 2016 ....................................................   53 
Nový čas za rok 2017 ...................................................  136 
Regionálne záznamy za rok 2015.................................   187 
Regionálne záznamy za rok 2016 ................................   323 
Regionálne záznamy za rok 2017 ................................     40 

S p o l u  ..................................................................    739 záznamov 
 
Vyexcerpované  záznamy z regionálnych periodík, ktoré zostali,  budú vpísané do 
programu Virtua v  roku 2018. Všetky regionálne periodiká sú uchovávané a zviazané, 
mnohé tituly vydávané obcami sú k dispozícii v archívoch web stránok obecných 
úradov. 
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2. Metodická činnosť 
Zo strany Spišskej knižnice boli metodicky usmerňované verejné knižnice okresov Spišská 

Nová Ves a Gelnica. V prvom štvrťroku  bola za Spišskú knižnicu v SNV spracovaná štatistika 
za rok 2017 a metodická pomoc bola poskytovaná aj mestám a obciam pri príprave 
štatistických výkazov. Išlo predovšetkým o mailové a  telefonické konzultácie. Časť 
knihovníkov prišla na osobnú konzultáciu k metodičke. Obce a mestá za svoje knižnice 
priamo posielajú štatistické výkazy o činnosti do Národného osvetového centra v Bratislave.   

Od 1. augusta 2017 odišla metodička Mgr. Straková do starobného dôchodku a bola 
nahradená pracovníčkou Mgr. Krajňákovou. 

V  priebehu roka bolo vykonaných 6 metodických návštev v knižniciach a obecných 
úradoch. Pri metodických návštevách bola prejednávaná  pravidelná činnosť knižníc, nákup 
knižničného fondu, resp. rozhovory so starostami obcí s cieľom  zvýšenia financií  pre tento 
účel. Knihovníci boli usmerňovaní v oblasti základných knižničných činností, k získavaniu 
nových čitateľov a k udržaniu stálych čitateľov, k vyraďovaniu zastaraných knižničných 
fondov a k potrebe vykonávania revízií a k spôsobu ich vykonania, k získavaniu finančných 
prostriedkov z grantových programov MK SR, o ktorých metodička aktuálne informovala 
obecné úrady v čase podávania žiadostí,... 

V programe KIS MaSK pracuje MsK Krompachy, OcK v Prakovciach,  MsK v Spišských 
Vlachoch,  OcK v Hrabušiciach a OcK v Richnave,  v roku 2017 pokračovali v evidencii 
knižničných fondov  do uvedeného knižničného systému.  Program Libris používa Spišská 
knižnica, MsK Gelnica a  OcK v Smižanoch. 

     V priebehu roka nedošlo k sťahovaniu knižníc. 
 
Iná činnosť  
Metodička participovala na príprave knižničných projektov a realizácii podujatí 

knižnice – v minulom roku najmä pri príprave osláv 65-teho výročia knižnice. Podľa potreby 
bola poskytnutá pomoc pri organizovaní podujatí knižnice (inštalácia výpočtovej techniky, 
tvorba prezentácií, fotografovanie, upgrade softvéru...). 

V roku 2017 bolo obnovené technické vybavenie knižnice a to zakúpením hardvéru 
do knižnice v celkovej hodnote: 5 065,36 €. Nakoľko sa v knižnici dlhodobo používa starší 
hardvér aj softvér, veríme, že práve novým hardvérovým vybavením budú služby knižnice 
zase o niečo kvalitnejšie. 

  

Technika - 2017 
  

Počet  
ks 

1. Počítač Lenovo IdeaCentre 510S (90GB002HCK)  4 

2. Huawei Matebook HZ-W09, EAN:6901443124718  1 

3. Notebook Asus X541UV-XO820T, EAN:4712900797572 1 

4. Notebook Lenovo IdeaPad 100S-14IBR, EAN:889488377688 1 

5. Multifunkčné zariadenie Samsung SL-M3370FD 1 

6. Projektor Acer P1287 1 

7. Notebook Acer Aspire 5 1 

8. Wifi extender D-Link DAP-1320 2 

9. LED monitor 20" AOC e2070swn 4 

10. Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF631Cn 2 

11. Notebook Asus VivoBook E402NA-GA165T 1 

12. Mini PC Mele PCG35 Apo 4 



 

19 
 

III. Publikačná činnosť 
Každý mesiac Spišská knižnica poskytovala informácie o pripravovaných podujatiach 

a nových knihách vo svojom fonde do mesačníka Kam do mesta a do Informátora mesta 

Spišská Nová Ves.   

Mgr. Korbová – príspevok v mesačníku Informátor 
- Mám básničku na jazýčku – 3. ročník celomestskej súťaže (máj 2017) 

- Poďme čítať do knižnice – celomestské podujatie – maratón čítania (marec 2017) 

- Do knižnice chodím rád, knižka je môj kamarát – výtvarná súťaž (december 2017) 

 
Mgr. Korbová – Smižiansky hlásnik – Cestujúce bábky – projekt KSK (máj 2017) 

 
Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 
- 17.1.2017 Spišská knižnica - REKAPITULÁCIA A PLÁNY 

http://www.snv.sk/archiv/?video=170117-1 
 

- 27.4.2017 PROJEKT CESTUJÚCE BÁBKY 
http://www.snv.sk/archiv?video=170427-1 

 
- 3.5.2017 LITERÁRNA HODINKA V DOMOVE DÔCHODCOV 

http://www.snv.sk/archiv/?video=170510-3 
 

- 25.5.2017 BURZA KNÍH 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170825-2 

 
- 9.10.2017 Rekonštrukcia Spišskej knižnice  

http://www.snv.sk/archiv/?video=171009-1 
 

- 30.11.2017 SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171130-3 

 
 
RTVS SK odvysielala: 20.9.2017 Ahoj Slovensko  
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/136553 
 

3.3 Spolupráca v regióne 
Spišská knižnica aj v roku 2017 pokračovala v systematickej spolupráci so všetkými 

typmi škôl v meste a sporadicky aj s niektorými ZŠ a MŠ z okresu SNV a Gelnica, ktoré 
prejavili záujem o jednorázové tematické podujatia, exkurzie alebo  informačnú výchovu na 
ÚLDM:  Smolník, Domaňovce, Nálepkovo, Jamník, Rudňany, Harichovce, Vítkovce, Spišský 
Hrušov (10 skupín detí MŠ a ZŠ). Sporadicky pokračovala aj spolupráca  so Špeciálnou ZŠ 
v SNV (2 podujatia, 26 žiakov). 

Pravidelná spolupráca bola s Domovom dôchodcov na Sídlisku Tarča, kde sa 
pravidelne mesačne konali u klientov veľmi obľúbené Literárne hodinky. 

V spolupráci so  Školským úradom pri MsÚ v SNV a Spišskou knižnicou sa uskutočnil 
pre pedagóg slovenského jazyka a literatúry  úspešný projekt 3 x K (kompetencia, 

http://www.snv.sk/archiv/?video=170117-1
http://www.snv.sk/archiv?video=170427-1
http://www.snv.sk/archiv/?video=170510-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170825-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=171009-1
http://www.snv.sk/archiv/?video=171130-3
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/136553
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komunikácia, kontext), ktorý má prispieť k zvýšeniu úrovne učiteľov v práci s literárnym 
textom. Projekt pokračuje aj v roku 2018. 

V SK mal každé dva mesiace  pravidelné stretnutia Spišský literárny klub. 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 316 642,00  344 725,00 344 720,00  

Kapitálový transfer       

Spolu 316 642,00  344 725,00  344 720,00  

 
V súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a s uznesením č. 436/2016 zo 20. zasadnutia 
Zastupiteľstva košického samosprávneho kraja konaného dňa 05.12.2016 v Košiciach bol pre 
Spišskú knižnicu schválený bežný rozpočet v eurách nasledovne: 

Vlastné príjmy/ výdavky:                     19 000,- € 
Bežné výdavky:                                    291 708,- € 
Bežné výdavky na činnosť:                     5 934,- €   
 ----------------------------------------------------------- 
CELKOM VÝDAVKY:                            316 642,- € 

 
Rozpočet bol v priebehu hodnoteného roka  upravený 15 krát. 
 
Výška upraveného rozpočtu:                344 725,14  € 
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017:          344.720,12  € 

 BILANČNÝ ZOSTATOK:                             5,02 € 
 
Výdavky bežného rozpočtu v eurách podľa zdrojov a programov: 
Program Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

0040100 41-001 Z daňových príjmov 291 708,00 303 227,00 303 222,00 

0040200 41-001 Z daňových príjmov     5 934,00    9 154,00   9 154,00 

 46 Vlastné príjmy   19 000,00 21 633,00 21 632,98 

 1AC1 Dotácia ÚPSVR             0  4 004,50    4 004,50 

 1AC2 Dotácia ÚPSVR             0     706,64       706,64 

0040200 45 Fond na podporu umenia             0 6 000,00    6 000,00 

  ÚHRN 316 642,00 344 725,14 344 720,12 
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Príjmy bežného rozpočtu v eurách: 
Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

k 31.12.2017 

1AC1 Transféry - ÚPSVR           0 4 004,50  4 004,50 

1AC2 Transféry - ÚPSVR           0    706,64     706,64 

45 Štátny účelový fond FPU           0 6 000,00  6 000,00 

46 Úroky           0        0          2,05 

46 Príjmy z dobropisov           0        0        18,70 

46 Príjmy z vratiek           0    547,00   2 800,58 

46 Iné príjmy           0        0      418,34 

46 Vlastné príjmy 19 000,00 19 000,00 16 483,08 

46 Príjmy – Cestujúce bábky           0   2 086,00   2 086,00 

 ÚHRN 19 000,00 32 344,14 32 519,89 
 
 
 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

366 533,00 344 720,00  

 
 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok prostriedkov 
z predch. rokov 

366 533,00 
 

333 467,00 10 711,00  21 809,00  

 

Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery Kurzové rozdiely 

344 720 
 

180 303,34 62 220,25 100 331,53 1 865  

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

344 720 
 

330 403 14 317 

 

4.2 Správa majetku 
 

1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

29 405 
Údržba budovy, auta, zar., revízie, 
materiál na údržbu auta, budovy 

 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Rešt.prednej brány  2 755 Bežné výdavky  

Výroba a montáž 
zadnej brány 

 2 179 Bežné výdavky 
 

Oprava podláh  17 493 Bežné výdavky  

Roletky a žalúzie  3 024 Bežné výdavky  

Skúška plyn. zar.  366 Bežné výdavky  
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Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Oprava plyn. kotla  440 Bežné výdavky  

Revízia EE  913 Bežné výdavky  

Revízia has. 
prístrojov 

 182 Bežné výdavky 
 

Čistenie a revízia 
komínov 

 55 Bežné výdavky 
 

 
2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

Názov akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce v danom 
roku  

Objem finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

- - - - - - 

      

 
 

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
Nájomník 

Trvanie nájomného vzťahu 
od - do 

Výška získaných prostriedkov z nájmu 
(vrátane služieb spojených s nájmom) za 
rok 2017 

- - - - 

    

 
 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
 Prenajímateľ - vlastník Trvanie nájomného vzťahu 

od - do 
Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb 
spojených s nájmom)  roku  2017 

Pobočka Mier, Šafárikovo 
nám. 7, SNV 

MKC SNV 
Od 30.4.2016 – trvá EE=1 128 

 

4.3 Projektová  úspešnosť 
 

   Na nákup KF (knižničného fondu) boli použité financie z Fondu na podporu umenia na 
rok 2017 vo výške 6 000 € (713 zv., 648 tit.), ktorý  spolufinancoval KSK Košice sumou 
320,53 € a finančné prostriedky z vlastných zdrojov, ktoré tvorili 5 549,09 €. Vzhľadom na 
to, že koniec realizácie grantového programu FPU z roku 2016 bol určený v zmluve do 
28.2.2016 a finančné prostriedky boli prevedené neskoro, časť knižničných jednotiek 
zakúpených v roku 2016 bola zaevidovaná až v roku 2017 (217 zv. V hodnote 2 454,61 €). 

V priebehu roka 2017 bol na základe výzvy Fondu na podporu umenia spracovaný 
projekt zameraný na nákup knižničných dokumentov s názvom „Nová kniha – čerstvá 
miazga knižnice a kultúry“, ktorý sa začal aj v roku 2017 realizovať.  

 
Projekt - Cestujúce bábky 
 Príbehy spod Karpát 

Projekt Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej Ukrajiny získal podporu 
v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu. Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi 
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v spolupráci so ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch pripravili v rámci projektu dve podujatia. Prvé 
z nich – S rozprávkou za poznaním, sa konalo dňa 26.4.2017 v Smižanoch, v priestoroch 
umeleckej školy, za účasti tvorcov rozprávok. Pozvanie prijali doc. Ján Sabol, MgA. Pavel 
Uher, Mgr. Peter Himič, PhD., ktorí priblížili prítomným to, ako rozprávky vznikali.  Ukážka 
z filmovej verzie natáčaných rozprávok (posledná z nich sa natáčala na Spišskom hrade 
a v Markušovciach) bola zároveň pozvánkou na ich sledovanie vo verejnoprávnej RTVS. 
Podujatie bolo vhodnou príležitosťou pre deti literárno-dramatického odboru, ktoré 
prezentovali maňuškovú rozprávkovú hru o Závojovom vodopáde v Slovenskom raji a deťom 
výtvarného odboru sa podarilo vytvoriť pôsobivé kulisy a maketu Markušovského kaštieľa. 
 Druhým podujatím, s názvom Kde bývajú rozprávky, bolo výjazdové podujatie do 
Bábkového divadla v Košiciach – 27.4.2017, spojené s tvorivým workshopom  a prehliadkou 
divadla. Pre malých návštevníkov bola pripravená rozprávka Čert a Káča.  

 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov 
projektu 

Cieľ 
projektu - 

stručne 

Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

 
Získaná 
dotácia 

Zdroje z KSK 
Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

 Nová kniha-
čerstvá 
miazga 

knižnice a 
kultúry 

 Nákup 
knižného 
fondu 

FPU? 
Program 5, 

Podprogram 
5.1.3 

6 000 320,53     6 320,53 
1.9.2017 – 
315.2018 

  

 Cestujúce 
bábky 

  

Výzva 
Nórskeho 

finančného 
mechanizmu 

na 
spoluprácu s 
Ukrajinou  

 2 086     
 

2 086  
 26.4. – 

27.4.2017 
  

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 2017 
(áno/nie)  

Pozn. 

Riaditeľ 100 1 áno  

Zástupca riaditeľa, vedúca útvaru + reg. bib.  100 1 áno  

Vedúca útvaru + mzdy, personalistika, rozpočet 100 1 áno  

Účtovníčka 100 1 áno  

Pokladník 15 1 áno  

Vodič + kurič, údržbár, bez. technik 100 1 áno  

Upratovačky 86,7 2 áno  

Knihovníci 60 1 áno  

Knihovníci 73 1 áno  

Knihovníci 100 8 áno  

Metodik 100 1 áno  

Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 21,25  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 20,93  

Počet novoprijatých 0  

Počet tých, čo odišli 2  
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6. Marketing a propagácia  
 

Každý mesiac Spišská knižnica poskytovala informácie o pripravovaných podujatiach 

a nových knihách vo svojom fonde do mesačníka Kam do mesta a do Informátora mesta 

Spišská Nová Ves.   

Mgr. Korbová – príspevok v mesačníku Informátor 
- Mám básničku na jazýčku – 3. ročník celomestskej súťaže (máj 2017) 

- Poďme čítať do knižnice – celomestské podujatie – maratón čítania (marec 2017) 

- Do knižnice chodím rád, knižka je môj kamarát – výtvarná súťaž (december 2017) 

 
Mgr. Korbová – Smižiansky hlásnik – Cestujúce bábky – projekt KSK (máj 2017) 

 
Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 
- 17.1.2017 Spišská knižnica - REKAPITULÁCIA A PLÁNY 

http://www.snv.sk/archiv/?video=170117-1 
 

- 27.4.2017 PROJEKT CESTUJÚCE BÁBKY 
http://www.snv.sk/archiv?video=170427-1 

 
- 3.5.2017 LITERÁRNA HODINKA V DOMOVE DÔCHODCOV 

http://www.snv.sk/archiv/?video=170510-3 
 

- 25.5.2017 BURZA KNÍH 
http://www.snv.sk/archiv/?video=170825-2 

 
- 9.10.2017 Rekonštrukcia Spišskej knižnice  

http://www.snv.sk/archiv/?video=171009-1 
 

- 30.11.2017 SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 
http://www.snv.sk/archiv/?video=171130-3 

 
 
RTVS SK odvysielala: 20.9.2017 Ahoj Slovensko  
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/136553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snv.sk/archiv/?video=170117-1
http://www.snv.sk/archiv?video=170427-1
http://www.snv.sk/archiv/?video=170510-3
http://www.snv.sk/archiv/?video=170825-2
http://www.snv.sk/archiv/?video=171009-1
http://www.snv.sk/archiv/?video=171130-3
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12251/136553
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Propagačné aktivity 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

- Každý mesiac Spišská knižnica 

poskytovala informácie 

o pripravovaných podujatiach 

a nových knihách vo svojom fonde 

do mesačníka Kam do mesta a do 

Informátora mesta Spišská Nová 

Ves.   

- Príspevoky v mesačníku 

Informátor – 3ks 

- Mgr. Korbová – Smižiansky hlásnik 

– Cestujúce bábky – projekt KSK 

(máj 2017) 

Celkový počet: 16 

Sociálne médiá 
 
 

facebook, web stránka – informácie o 
podujatiach 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

- Mestská televízia Reduta 

odvysielala šoty: 

17.1.2017 Spišská knižnica -

 REKAPITULÁCIA A PLÁNY 

,27.4.2017 PROJEKT ,CESTUJÚCE 

BÁBKY, 3.5.2017 LITERÁRNA 

HODINKA V DOMOVE 

DÔCHODCOV, 25.5.2017 BURZA 

KNÍH, 9.10.2017 Rekonštrukcia 

Spišskej knižnice, 30.11.2017 

SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 

- RTVS SK odvysielala: 

20.9.2017 Ahoj Slovensko  

Celkový počet: 7 

Iné 
 
 

 

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018 Komentár 

Literárna súťaž Skala útočiska, festival malých recitátorov, 
Spišská biblická jeseň, malý knižný veľtrh spišských 
vydavateľstiev, interaktívne stretnutia s osobnosťami 
spišskonovoveského kultúrneho a najmä literárneho diania 

V roku 2018 sa plánuje okrem osvedčených cyklických 
podujatí reagovať aj na aktuálne podnety, napríklad 
750. výročie Spišskej Novej Vsi a ašpirácie na udelenie 
titulu mesta kultúry v roku 2019. 

Rozšírenie spolupráce s ďalšími partnerskými inštitúciami aj 
s treťosektorovými združeniami 

Stále existuje priestor na zintenzívnenie doterajšej 
serióznej kooperácie v organizovaní akcií so Spišským 
osvetovým strediskom, Mestským kultúrnym centrom, 
odborom školstva MsÚ, MO Matice slovenskej, 
divadelným súborom Hviezdoslav, Gymnáziom Školská. 

Spišská knižnica bude participovať na vzdelávaní dospelých 
v problematike vzťahov, psychohygieny a osobnostného rastu, 
čo sú žiadané témy, komplementárne s dominantnými 
knižnično-informačnými službami. Predbežne je naplánovaná aj 
spolupráca knižnice v marketingovom vzdelávaní 
stredoškolských študentov so spišskonovoveskou nadáciou 
firmy Embraco. 

 

Zakúpenie nového knižnično-informačného programu Trítius. Skvalitnenie knižnično-informačných služieb závisí od 
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schválenia investícií na zakúpenie nového počítačového 
programu Trítius. Spišská knižnica používa už zastaralý 
knižničný program, ktorý nespĺňa požiadavky nových 
informačných systémov.  

Modernizácia technickej vybavenosti Spišskej knižnice 
počítačovou technikou. 

Modernizácia prístrojovej databázy umožňuje knižnici 
pokračovať vo vzdelávaní aj zvyšovaní kompetencií 
a zručnosti seniorov v IKT usporadúvaním odborných 
kurzov a školení. 

Výmena podlahovej krytiny v úseku náučnej literatúry 
a v spoločenskej miestnosti. Vymaľovanie fasády budovy 
knižnice a oprava zadnej steny. 
 

V  interiéri centrálnej budovy na Letnej 28 je naliehavá 
výmena podlahovej krytiny v úseku náučnej literatúry 
a v spoločenskej miestnosti. Rovnako je potrebné 
vymaľovanie fasády budovy knižnice a oprava zadnej 
steny. Potom bude môcť celý objekt knižnice ašpirovať 
na jednu z najhodnotnejších kultúrno-spoločenských 
dominánt centra Spišskej Novej Vsi. 

Exteriérový redizajn pobočky Spišskej knižnice na sídlisku Mier. Pobočka Spišskej knižnice na sídlisku Mier sídli 
v komplexne zrekonštruovanom kultúrnom dome MKC 
Spišská Nová Ves a potrebuje už len exteriérový 
redizajn kvôli orientácii návštevníkov aj vlastnej 
propagácii.       

Sledovať výzvy Fondu na podporu umenia MK SR  ako aj iných 

subjektov, na získanie finančných dotácií určených aj pre 

knižnice.   
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Prílohy: 
Fotodokumentácia  
Projekt CESTUJÚCE BÁBKY 

 
65. VÝROČIE SPIŠSKEJ KNIŽNICE 
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POĎME ČÍTAŤ DO KNIŽNICE 

 
 
MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU 

 
 
SKALA ÚTOČISKA 
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KULT  
 
MINISTERSTVO KULTÚRY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
Registrované ŠÚ SR  
č. Vk 780/2017 z 15.12.2016 

 
 
 
 
Spravodajská jednotka vyplní výkaz 

v elektronickom štatistickom 

systéme MK SR v termíne do 1. 

marca 2018 

  
KULT (MK SR) 10 - 01  

 
 
 
 
 

ROČNÝ VÝKAZ  
O KNIŽNICI 

 
za rok 2017 

 
Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z.  
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 

 
 

 
Rok  Mesiac     IČO     

              

1  7 1 2 0 3 1 2 9 7 8 8 9 
               

 
 

Kód štatistickej územnej jednotky  
        S  K  0 4 2 A 5 2 6 3 5 5  
                       

                    
  SK NACE        Názov hlavnej činnosti        
                     

9 1  0  1 Činnosti knižníc a archívov              
                  

               
Názov spravodajskej jednotky   Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi            

            

            
   P S Č    Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo)     
                    

0 5  2  0 1 Spišská Nová Ves , Letná č. 28              
                    

                 
Činnosť v sledovanom roku   poskytujúca služby verejnosti              

                       

                       
 
 
 Výkaz zostavil   Titul Meno   Priezvisko  Titul  

 

             

    Mgr. Dagmar   Krajňáková    
 

             

            
 

 
Kontaktné údaje Telefón +421 534150309 

 
E-mail spisskakniznica@spisskakniznica.sk   

 

  
krajnakova@spisskakniznica.sk   
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KULT (MK SR) 10-01  
1. Modul 
 
Sieť knižníc 

 

    
I.r. Počet počet 

 

    
knižníc* pobočiek  

     
 

        

    a 1 2 
 

        

Počet knižníc a pobočiek spolu (riadky 2, 3 a 10) 1 1 1 
 

        

 vedecké knižnice 2   
 

        

 verejné knižnice a ich pobočky spolu (riadky 4 až 7) 3 1 1 
 

        

  regionálne s krajskou pôsobnosťou 4   
 

        

  regionálne 5 1 1 
 

        

 
v tom mestské 6   

 

 

obecné 7 
  

 

    
 

       
 

  
z toho s profesionálnymi zamestnancami 8   

 

  

s neprofesionálnymi zamestnancami 9 
  

 

     
 

       
 

v tom špeciálne knižnice a ich pobočky spolu (riadky 11 až 18) 10 0 0 
 

       

  lekárske 11   
 

       

  technické 12   
 

      
 

  pôdohospodárske 13   
 

       

 
v tom múzeí a galérií 14   

 

 

inštitúcií SAV 15 
  

 

    
 

       

  vojenské 16   
 

       

  Zboru väzenskej a justičnej stráže 17   
 

       

  iné 18   
 

       
 

 
* Každá knižnica podľa toho akým typom knižnice je, uvádza v príslušnom riadku a v 1. stĺpci za seba kód 1. 
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KULT (MK SR) 10-01  
2. Modul 

Knižničný fond 

 
   I.r. Spolu 

 

      

   a 1 
 

    
 

Knižničné jednotky spolu (riadky 2 až 5) 1 89 402 
 

     
 

  odborná literatúra pre dospelých 2 33 292 
 

      

v tom 
 krásna literatúra pre dospelých 3 32 494 

 

     

 

odborná literatúra pre deti 4 5 369 
 

  
 

     
 

  krásna literatúra pre deti 5 18 247 
 

      

  knihy a zviazané periodické tituly 6 89 007 
 

      

  audiovizuálne dokumenty 7 240 
 

      

v tom z r.1 
 elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 8 36 

 

 

mikroformy 9 
 

 

   
 

      

  rukopisy a staré a vzácne tlače 10  
 

      

  iné špeciálne dokumenty 11 119 
 

    
 

Počet dochádzajúcich titulov periodických publikácií spolu 12 46 
 

     

 z toho počet titulov zahraničných periodických publikácií 13 2 
 

    

Počet exemplárov dochádzajúcich periodických publikácií 14 48 
 

    

Ročný prírastok knižničných jednotiek spolu (riadky 16 až 21) 15 1 960 
 

     
 

  kúpou 16 1 376 
 

     
 

  ako povinný výtlačok periodických a neperiodických publikácií 17  
 

v tom 
    

 

 darom 18 572  

prírastok 
 

 

    
 

 

výmenou 19 
 

 

získaný   
 

     

  bezodplatným prevodom 20  
 

      

  náhradou za stratený dokument 21 12 
 

      

z toho  vo forme audiovizuálneho dokumentu 22  
 

z r.15  v elektronickej forme 23 1  

  
 

     

Počet úbytkov knižničných jednotiek 24 715 
 

    

Počet knižničných jednotiek vo voľnom výbere 25 89 402 
 

   
 

Počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane 26 89 402 
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      KULT (MK SR) 10-01 

 

3. Modul       
 

Výpožičky a služby       
 

       
 

     I.r. Spolu 
 

       
 

     a 1 
 

       

Výpožičky spolu (riadky 2 a 3)  1 111 731 
 

        

v tom 
 absenčné výpožičky  2 98 179 

 

       

 

prezenčné výpožičky 
 

3 13 552 
 

   
 

       

  odborná literatúra pre dospelých 4 28 892 
 

       

  krásna literatúra pre dospelých 5 45 688 
 

       

v tom z r.1  odborná literatúra pre deti 6 6 579 
 

        

  krásna literatúra pre deti  7 21 959 
 

       

  výpožičky periodických publikácií 8 8 613 
 

      
 

  špeciálne dokumenty spolu (riadky 10 až 14) 9 0 
 

        

    audiovizuálne 10  
 

        

z toho z r.1 
   elektronické (vrátane digitálnych) 11  

 

      
 

 

v tom z r.9 
 

mikroformy 12 
 

 

    
 

        

    rukopisy 13  
 

       
 

    iné špeciálne dokumenty 14  
 

     
 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) iným knižniciam 15 1 
 

        

MVS z iných knižníc     16 319 
 

    

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) iným knižniciam 17  
 

     

MMVS z iných knižníc  18  
 

    
 

Počet vypracovaných bibliografií  19  
 

    
 

Počet vypracovaných rešerší  20 20 
 

     

Počet študovní a čitární v knižnici  21 3 
 

    

Počet študijných a čitateľských miest pre používateľov v knižnici 22 53 
 

     

Celková plocha knižnice v m
2

  23 1 085 
 

z toho priestory pre používateľov v m
2
  24 736 

 

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za  hodiny 25 50 
 

 týždeň  minúty 26  
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KULT (MK SR) 10-01  
4. Modul 
 
Používatelia služieb knižnice, návštevníci, podujatia a edičná činnosť knižnice  
   I.r. Spolu 

 

      

   a 1 
 

      

Aktívni používatelia služieb knižnice spolu 1 2 704 
 

      

z toho aktívni používatelia služieb knižnice do 15 rokov 2 1 148 
 

      

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 3 146 
 

     
 

 výchovno-vzdelávacie podujatia pre používateľov služieb knižnice a verejnosť 4 145 
 

     
 

v tom 
z toho podujatia informačnej výchovy (z riadku 4) 5 22 

 

     

odborné a vzdelávacie podujatia pre zamestnancov knižníc (kurzy, semináre a.i) 6 
 

 

  
 

     
 

 kultúrno-spoločenské podujatia 7 1 
 

      

 podujatia pre deti do 15 rokov 8 109 
 

      

 podujatia knižnice zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov spolu (riadky 10 až 18) 9 27 
 

      

  osoby so zdravotným postihnutím 10 5 
 

      

  Seniori 11 20 
 

      

  osoby ohrozené chudobou, sociálnym vylúčením vrátane osôb bez práce 12  
 

      

z toho z r.3  osoby z detských domovov 13 2 
 

      

 v tom osoby z reedukačných a resocializačných zariadení 14  
 

      

  obete domáceho násilia 15  
 

      

  marginalizované rómske komunity 16  
 

      

  migranti 17  
 

     
 

  LGBTI* 18  
 

      

Počet návštevníkov knižnice spolu 19 33 615 
 

     

 výchovno-vzdelávacích podujatí 20 3 436 
 

     

z toho 
odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov 21  

 

     

kultúrno-spoločenských podujatí 22 45 
 

 
 

     

 návštevníci, ktorí využili prístup na internet poskytovaný knižnicou 23 1 288 
 

    
 

z toho z r.19 návštevníci podujatí pre deti do 15 rokov 24 2 120 
 

návštevníci podujatí zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov 25 864 
 

 
 

     

Edičná činnosť knižnice - vydané tituly (počet titulov) spolu 26 0 
 

     

v tom 
tituly v tlačenej forme 27  

 

    
 

tituly v elektronickej forme (vrátane sprístupňovaných prostredníctvom internetu) 28 
 

 

  
 

    
 

Zabezpečenie bezbariérového prístupu do knižnice (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie) 29 1 
 

    

Knižnica má pripojenie na internet (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 30 1 
 

    

Počet počítačov knižnice určených pre verejnosť 31 7 
 

    

z toho s pripojením na internet 32 7 
 

   
 

Pripojenie WiFi v priestoroch knižnice pre používateľov (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 33 1 
 

    

Zriadené webové sídlo knižnice (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 34 1 
 

    

Počet návštev webového sídla (webových stránok) knižnice 35 13 497 
 

    

Informácie o službách knižnice na webovom sídle, uvádza sa aj v prípade, ak knižnica informácie zverejňuje aj na inom webovom sídle ako 
36 1  

vlastnom, napr. webovom sídle zriaďovateľa  (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie)  

  
 

   
 

Počet databáz vytvorených knižnicou sprístupnených na webovom sídle 37 1 
 

   
 

Elektronický katalóg knižnice sprístupnený na webovom sídle  (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 38 1 
 

    

Počet vstupov do elektronického katalógu knižnice sprístupneného na webovom sídle 39  
 

    

Počet stiahnutých elektronických dokumentov 40  
 

   
 

Vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom (EIZ)  (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 41 0 
 

    

Počet sprístupňovaných licencovaných EIZ (báz dát) 42  
 

    

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ spolu 43  
 

    

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách 44  
 

   
 

Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice 45 37 472 
 

     
  

* Lesby, gejovia, bisexuálni, transrodové a intersexuálne osoby 
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5. Modul    KULT (MK SR) 10-01 
 

Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie činnosti knižnice (v EUR)    
 

       
 

     I.r. Spolu 
 

        

     a 1 
 

        

Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií)(riadky 2, 13 a 14)  1 366 533 
 

        

 transfery, granty, dary a príspevky spolu  2 344 178 
 

        

   zo štátneho rozpočtu  3 4 711 
 

       
 

   z rozpočtu VÚC  4 333 467 
 

       
 

  transfery z rozpočtu obce  5  
 

       
 

   od iných subjektov  6  
 

       
 

 
z toho 

 z rozpočtu EÚ  7  
 

       

  

tuzemské granty spolu 
 

8 6 000 
 

    
 

        

v tom 
 granty z toho z kapitoly MK SR  9  

 

 

(dotácie) zahraničné granty spolu 
 

10 
 

 

    
 

        

   z toho z programov EÚ  11  
 

        

  mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...)  12  
 

       
 

 ostatné príjmy   13 3 347 
 

     
 

 výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku)  14 19 008 
 

      
 

  poplatky za knižničné činnosti a služby  15 16 483 
 

      
 

 z toho z predaja (vrátane výnosov z edičnej činnosti)  16  
 

       

  z prenájmu  17  
 

        

Náklady na činnosť knižnice spolu (riadky 19, 25 až 28, 31 a 32)  18 362 565 
 

     
 

 náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov)  19 14 317 
 

      
 

  služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky)  20 680 
 

       

  OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov)  21  
 

       

 v tom nákup knižničného fondu  22 13 637 
 

      
 

  nákup elektronických informačných zdrojov (licencií)  23  
 

      
 

  ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.)  24  
 

       

v tom 
mzdové náklady  (bez OON)  25 180 303 

 

       

náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody 
 

26 62 220 
 

  
 

      

 náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj)  27  
 

      

 služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady  28 86 015 
 

      
 

 
z toho 

nájom priestorov  29  
 

      
 

 

nájom techniky 
 

30 1 062 
 

   
 

       
 

 odpisy    31 17 845 
 

      

 ostatné prevádzkové náklady  32 1 865 
 

      

Kapitálové výdavky spolu (riadky 34 a 36)  33 0 
 

       

 hmotný majetok   34  
 

      

v tom z toho výstavba a rekonštrukcia  35  
 

      
 

 nehmotný majetok   36  
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6. Modul   KULT (MK SR) 10-01 

Osoby zabezpečujúce činnosť knižnice    

     
  I.r. Spolu z toho ženy 
     

  a 1 2 
     

Osoby zabezpečujúce činnosť knižnice spolu (riadky 2, 4 až 6) 1 20.93 18.93 
     

 zamestnanci knižnice - uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 2 20.93 18.93 
     

 z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 18 4 
     

v tom osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 4   
     

 osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu  (SZČO, zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)* 5   
     

 dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár) 6   
     

zamestnanci knižnice spolu z riadku 2 7 20.93 18.93 
     

 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 8 7 
     

 z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 9 4 4 
     

v tom zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 10 12.06 11.06 
     

 z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 11 9.01 7.28 
     

 zamestnanci so základným vzdelaním 12 0.87 0.87 
     

 vykonávajúci knihovnícke činnosti 13 16.08 15.08 
     

v tom z r.7 administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 14 2.25 2.25 
     

 ostatní (napr. obslužní zamestnanci) 15 2.60 1.60 
     

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere (z riadku 2) 16 718 696 
    

Priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca (v EUR) (z riadku 13) 17 745 672 
     

 
 
 
 
7. Modul 
 
Čas potrebný na vyplnenie výkazu 

 

  I.r. Spolu 
 

     

  a 1 
 

     

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického výkazu z podkladov hodiny 1 2 
 

štatistickej evidencie. minúty 2 0  

 
 

    
  

 
 
 
 
 
 

PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. 
   riaditeľ Spišskej knižnice 
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