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1. Všeobecná charakteristika organizácie  
 
 Spišská knižnica  sa systémovo profiluje na knižnično-informačné a zároveň komunitné 
centrum s regionálnou pôsobnosťou v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica s dlhodobo 
etablovaným postavením v kultúrno-spoločenskom dianí v sídelnom meste – bráne  
Slovenského raja. Súbežne s aktuálnymi trendmi súčasnej knižničnej kultúry reflektuje 
Spišská knižnica svoju bezmála sedemdesiatročnú históriu nielen vlastnými aktivitami, ale aj 
participovaním na mestských a regionálnych podujatiach propagujúcich históriu Spiša. Ide 
o región s bohatou ľudovou kultúrou, silnou kresťanskou tradíciou, mariánskou úctou, silnou 
koncentráciou sakrálnych pamätihodností a žriedlom inšpirácií pre činnosť knižnice. Tieto 
témy sú významnou súčasťou dlhodobej koncepcie (vízie) odborných, najmä bibliografických, 
informačných a konzultačných  služieb i podujatí Spišskej knižnice.   
    

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  
 

V období rokov 2016 – 2019 preinvestoval zriaďovateľ Košický samosprávny kraj do 
rekonštrukcie interiéru Spišskej knižnice 86 868 eur, čo nepochybne a výrazne vylepšuje 
podmienky, ale taktiež kredit inštitúcie vo verejnosti mesta aj regiónu. Ibaže jednotlivé etapy 
renovácie priestorov si tri roky po sebe vyžiadali nevyhnutné redukcie pracovného režimu, 
čo sa premietlo do poklesu plnenia kľúčových štandardov.  

Odhliadnuc od tejto problematickej okolnosti Spišská knižnica v uplynulom roku udržala 
kvalitatívnu úroveň primárnej sféry – knižnično-informačných služieb. Splnila aj očakávania 
súvisiace s podujatiami pripravovanými pre skupiny univerzálneho vekové rozpätia aj 
osobitého sociokultúrneho statusu. Pozitívnou črtou bola vzájomne ústretová spolupráca 
s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej  pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, 
najmä so Spišským osvetovým strediskom. Mesto i obce v priľahlom regióne sa na Spišskú 
knižnicu v minulom roku obracali ako na inštitúciu schopnú operatívne poskytovať priestor, 
programy a informácie.    

  
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 

Spišská knižnica v roku 2019 osvedčila svoju orientáciu na slovo v pestrých tematických 
aj žánrových podujatiach. Popri tradičných stretnutiach s poéziou, literárnych hodinkách 
v domove dôchodcov, celomestskej súťaže Mám básničku na jazýčku či Spišskej biblickej  
jeseni usporiadala celoročný kurz rétoriky pre lektorov spišskonovoveskej farnosti. Záverom 
tohto cyklu bol seminár s hosťom, pedagógom VŠMU a člnom činohry SND docentom 
Štefanom Bučkom.  

Pracovníčky útvaru náučnej literatúry metodicky a bibliograficky participovali na 
oslavách výročia prvej písomnej zmienky obce Jablonov. V rámci tejto aktivity získala knižnica 
slovenský preklad donačnej listiny kráľa Bela IV. Dokument venoval knižnici historik dr. 
František Žifčák. Nanajvýš priaznivé renomé vyniesla Spišskej knižnici pomoc, akú poskytla 
v propagácii a sprostredkúvaní tlmočníckeho servisu organizátorom stretnutia európskych 
mariánsky pútnických centier v Levoči (september 2019). Oddelenie metodiky má leví podiel 
na oživotvorení obecnej knižnice v Spišskom Hrušove a rozprúdení vzdelávacích podujatí 
neprofesionálnych knihovníkov. 

Problémom bolo, že uvedené podujatia zostali kdesi na pol ceste. Či už z prílišnej 
a zbytočnej skromnosti, či z marketingovej neskúsenosti, nedokázala knižnica zdravo predať  
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pozoruhodné výsledky, ktoré by iné organizácie prezentovali ako zlaté nosnice. .. 
Razantnejšia zmena v tejto sfére činnosti sa v Spišskej knižnici udiala v závere minulého roka 
(projekty, posilnenie materiálnej bázy propagácie i marketingu).     

 

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia  
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2018 2019  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 2 653 2 640 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 73 995 74  094 KULT – 3.Modul r.1 
z toho absenčných 63 852 66 642 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 10 143 7 452 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 89 559 88 410 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  33 393 33 096 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť 2 653 2 640 
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť 33 393 33 096 
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít) 185 176  KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 
2018 

 
2019 

 cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu 343 414 417 720,86   

náklady na činnosť knižnice spolu     343 414 417 720,86 KULT – 5. Modul, r. 18 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  250 525,53 291 907,38 
KULT – 5. Modul, r. 
21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 92 888,47 112 363,48 KULT -  5. Modul, r. 28 
Kapitálové výdavky   13 450  KULT -  5. Modul, r. 33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 333 467,79 380 743,73 k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 9 946,21 23 527,13   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 343 414 404 270,86 KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky  333 467 380 743,73  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky   13 450  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu  333 467 390 677,39  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu     KULT – 5.Modul, r. 17 

z vlastnej  činnosti 343 414 404 270,86 
KULT – 5.Modul, r. 15+16 -
vstupné, vložné, poplatky,  

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

spolu 343 414 404 270,86   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy      získaná suma 
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transfery z rozpočtu obcí, miest   KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu 9 500  15 016,79 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu      KULT – 5.Modul, r. 10 
počet podaných projektov     projekt: tuzemský aj 

zahraničný, FPU, MK SR, 
ÚV SR, zahraničné granty, 
granty zo súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- mimo 
kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov     

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  9 500 15 016,79 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2018 2019   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 

KSK                2 2 
 počet nových partnerstiev 0 0   

počet nových kľúčových aktivít 0 0 

možno popísať nižšie 
v komentároch alebo v ďalších 
kapitolách 

počet kľúčových mediálnych výstupov   40 45 

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

Strategický rozvoj 2018 2019   

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 2018   popis 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019 

 Aktivita Popis 

Spišská biblická Spišská biblická jeseň 2019 sa zaraďuje medzi top podujatia.  

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
- min. 20 / rok 

28,07   

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

Celkový počet podujatí literárneho charakteru a tematických 
výstav dosiahol počet: 176 podujatí  + 104 výstav. 

Prírastky knižničného fondu 

V priebehu roka bolo do knižnice doplnených 1 941 
knižničných jednotiek,  z toho 1 760 kúpou , 165 darom a 16 
ako náhrada za stratené dokumenty.  Oproti roku 2018 je viac 
prírastkov knižničného fondu o 354 . 

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

Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej 
jednotky bola 10,30. 
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3.1 Plnenie štandardov 
 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2019 
Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 1,99% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 10,30 

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 

 
 
47 

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. 

4 622,21 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

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

28,07 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  0 

Počet marketingových aktivít so 
zameraním na propagáciu knižnice 

4  45 

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 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  176 + 104 výstav 

 
Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

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

 
Rok 2018 2019  
Prírastky 1 587 1 941  
Úbytky 1 430 3 090  
Počet KF celkom 89 559 88 410  

 
V priebehu roka bolo do fondu knižnice doplnených 1 941 knižničných jednotiek,  

z toho  1 760 kúpou,  165 darom a 16 ako  náhrada za stratené dokumenty.  Na ich kúpu 
bolo použitých časť finančných prostriedkov  z dotačného programu Fondu na podporu 
umenia na rok 2018  vo výške 6 016 € (625 zv.) - časť finančných prostriedkov z dotačného 
programu FPN na rok 2019 vo výške 3 606,34€ (331 zv.)  - (ostatné fin. prostriedky z Fondu 
na podporu umenia budú použité v roku 2020 v sume 5 393,66 €), spolufinancovanie z  KSK 
Košice sumou 500,98 € (33 zv.)  finančné prostriedky z iných zdrojov KSK v sume 6 000 € (598 
zv.)  a finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK v sume 2 041,10 € (173 zv.). Vzhľadom na 
to, že koniec realizácie grantového programu FPU z roku 2019 je určený v zmluve do 30. 6. 
2020 budú ostatné fin. prostriedky použité v roku 2020.  

V roku 2019 bolo teda skutočne na nákup knižničných jednotiek vyčerpaných 
18 165,21  €.  Za uvedenú sumu bolo kúpou doplnených 1 760 zv. Priemerná 
veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej jednotky bola 10,30 €.   
           Literatúra bola  nakupovaná v kníhkupectvách  s rabatom prevažne 10 – 30%, v menšej 
miere s rabatom 5%.  Na rabate tak bolo ušetrených  4 027,25 € , čo pri priemernej cene 
knihy 10,30 €  predstavuje 391 zv..  
           Z darov zaujali nové knihy z vydavateľstva  Katolíckej univerzity v Ružomberku 
obsahovo zamerané na praktickú teológiu, religionistiku a dejiny cirkvi, publikácie Správy 
Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi a Aspekt, Bratislava. Početné boli aj dary 
beletrie a odbornej literatúry od občanov. Darované knihy boli zaprírastkované, prípadne 
vymenené za opotrebované na základe ich prehodnotenia zodpovednými pracovníkmi 
príslušných útvarov a pracovísk.  

      Špeciálne dokumenty boli doplnené o 0 zv. Počet dokumentov s lokáciou Reg - 
región bol 36 zv. 

 
         Prírastky  knižničného fondu podľa druhov literatúry 

Druh literatúry 
Počet zväzkov 

kúpa dar náhrada spolu 
umelecká lit. pre dospelých 677 83 6 766 
odborná lit. pre dospelých 474 61 5 540 
umelecká lit. pre deti 540 19 4 563 
odborná lit. pre deti 69 2 1 72 
Spolu 1 760 165 16 1 941 
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Prírastky knižničného fondu podľa pracovísk 

Pracovisko 
Počet zväzkov Cena  

€ kúpa dar náhrada spolu 
Úsek beletrie 437 41 5 483 4 312,80 
Úsek odbornej literatúry 446 34 5 485 5 790,93 
ÚLDM 467 20 2 489 3 755,53 
Pobočka Mier 390 37 4 431 3 740,09 
Regionálna literatúra 4 32 0 36 79,84 
Študovňa pre mládež 0 0 0 0 0 
Študovňa pre dospelých 16 1 0 17 486,02 
Ekonomický útvar 0 0 0 0 0 
Metodika 0 0 0 0 0 
Spolu 1 760 165 16 1 941 18 165,21 

 
Z knižničného fondu bolo vyradených  3 090 knižničných jednotiek, vo finančnej 

hodnote  6 216,30  €. 
Z počtu vyradených kniž. jednotiek bolo 2 917 fyzicky opotrebovaných, 0  zastaralých,  

109 multiplicitných, 16  nahradených  totožnými, alebo obsahovo príbuznými titulmi a 48 
nedobytných. Bolo vyradených 164 špeciálnych dokumentov a to: CD - 85 zv., DVD - 9 zv., 
VK – 67 zv. = 161 zv. – AV, CD-ROM – 1 zv. = 1 zv. -  EZ, mapy – 2 zv. 

 
      Úbytky  knižničného fondu podľa druhov literatúry 

Druh literatúry Počet 
zväzkov 

umelecká literatúra pre dospelých 1 523 
odborná literatúra pre dospelých 518 
umelecká literatúra pre deti 966 
odborná literatúra pre deti 83 
Spolu 3 090 

 
Úbytky knižničného fondu podľa pracovísk 

Pracovisko Počet 
zväzkov 

Úsek beletrie 795 
Úsek náučnej literatúry 461 
Študovňa pre dospelých 0 
Regionálna literatúra 1 
Úsek literatúry pred deti a mládež 480 
Študovňa pre deti a mládež 2 
Pobočka Mier 1 351 
Metodika 0 
Ekonomický útvar 0 
Spolu 3 090 

 
Celkový stav knižničného fondu k  31.12.2019  je  88 410 kniž. j. vo finančnej 

hodnote  194 389,32 €. 
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      Prehľad o celkovom počte knižničných jednotiek podľa druhov literatúry 

Druh literatúry 
Počet 
zväzkov 

umelecká literatúra pre dospelých 31 942 
odborná literatúra pre dospelých 33 353 
umelecká literatúra pre deti a mládež 17 691  
odborná literatúra pre deti a mládež 5 424 
Spolu 88 410 

  
     Prehľad o celkovom počte knižničných jednotiek podľa pracovísk 

Pracovisko Počet 
zväzkov 

Úsek beletrie 25 468 
Úsek náučnej literatúry 27 343 
Študovňa pre dospelých 1 694 
Regionálna literatúra 2 233 
Úsek literatúry pred deti a mládež 18 337 
Študovňa pre deti a mládež 1 201 
Pobočka Mier 12 078 
Metodika 32 
Ekonomický útvar 24 
Spolu 88 410 

     
      Stav špeciálnych dokumentov bol 232 zv. 

Špeciálne zbierky Počet 
DVD 5 
CD-ROM 22 
CD 13 
videokazety 74 
hudobniny 59 
mapy 59 
Spolu 232 

 
Do čitárne a na iné  pracoviská knižnice  dochádzalo 47  titulov periodík (49 ks),   

z toho 31 titulov (33 ks) bolo doplnených kúpou a 16 titulov darom.  Za periodiká bola 
uhradená suma 2 373,36 €. Z odoberaných periodík boli 2  české (Praktická moderní žena a 
Burda).  Z darovaných periodík bolo 10 regionálneho charakteru, doplnených ako povinný 
výtlačok: Gelničan, Hlásnik – informačný spravodajca občanov Margecian,  Horizont -  
kultúrno-spoločenský mesačník obce Rudňany,  Ičko – kultúrno-spoločenský mesačník mesta 
SNV,  Krompašský spravodajca,  Obecné noviny Nálepkovo, Pokoj a dobro,  Prakovské 
noviny, Slovinský občasník,  Smižiansky hlásnik. Kúpou boli doplnené 2 tituly regionálných 
periodík – My Noviny Spiša a Korzár. Knižnica má vo fonde 12 titulov regionálneho 
charakteru. 
          Z rozpočtu KSK bolo na nákup KF použitých  10 915,44 €.  
 
 



 

10 
 

 
2. Služby 
2.1 Používatelia – čitatelia 

       Počet  používateľov  
 

Pracovisko Používatelia Rozdiel 
2018 2019  

Úsek beletrie + ÚNL  1 245 1 292 +47 
ÚLDM    889 784 -105 
Pobočka Mier    
Dospelí 220         240 +20 
Deti 299 324 +25 
Spolu 2 653 2 640 -13 

       
Počet používateľov sa v roku 2019  znížil v porovnaní s rokom 2018 o 13, dosiahol 

stav 2 640. Tento pokles ovplyvnilo zatvorenie Úseku náučnej literatúry pre dospelých 
čitateľov v termíne od 3.6.2019 –  do 7.7.2019, od 19.9.2019 – 6.10.2019 (rekonštrukcia 
podláh).  Celková návštevnosť knižnice dosiahla počet 33 096. 
 
2.2 Výpožičky, informačná činnosť 
      Prehľad absenčných + prezenčných výpožičiek podľa druhu knižničných jednotiek 

Knižničné jednotky Rok 2018 Rok 2019 Rozdiel 
Odborná literatúra pre dospelých 14 547 15 162 +615 
Krásna literatúra pre dospelých 32 838 33 664 +826 
Odborná literatúra pre deti a mládež 4 281 4 329 +48 
Krásna literatúra pre deti a mládež 14 349 14 478 +129 
Periodiká 7 980 6 461 -1 519 
Spolu 73 995 74 094 +99 

 
 
Prehľad absenčných a prezenčných výpožičiek na pracoviskách SK 

Oddelenie Absenčné 
výpožičky 

Prezenčné 
výpožičky 

Výpožičky  
abs. + prez. 

Centrum 51 637 6 690 58 327 
Pobočka 14 993 774 15 767 
Spolu 66 630 7 464 74 094 

 
Počet výpožičiek v roku 2019  narástol v porovnaní s rokom 2018  o  + 99, dosiahol stav   
74 094.  Počet prezenčných výpožičiek dosiahol počet 7 464. 
 
   Medzi najžiadanejšie a najobľúbenejšie tituly patrili u dospelých čitateľov z beletrie 
knihy súčasných slovenských autoriek, veľmi žiadané sú tituly od J. Pronskej, I. Havranovej, 
M. Fartelovej, D. Dána, J. Horsta,  D. Hlavatej... Záujem detských čitateľov pretrváva 
o fantazijnú literatúru, humorné príbehy, komiksy, dievčenské romány,... a najmä o nové 
knihy v knižnom fonde. Medzi najžiadanejšie tituly patrili Denník odvážneho bojka, séria kníh 

28.01.2020   
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– Tigrí tím, Traja pátrači, Zvierací záchranári, Grázlik Gabo. Medzi najžiadanejších autorov 
patrili J. Uličiansky, D. Hevier, G. Futová, T. Janovic, D. Walliams, H. Webb, R. Riordan. 

Prostredníctvom MVS bolo vybavených 325 požiadaviek (185 kníh a 140 xerokópií 
článkov), z celkového počtu 332 požiadaviek. Z fondu Spišskej knižnice bolo vybavených 10 
požiadaviek. Čitatelia prejavili záujem aj o MMVS, vybavených bolo 7 požiadaviek. 

Formou rezervácie kníh bolo vyhovené 917 požiadavkám  od čitateľov  táto služba  
oproti predchádzajúcemu roku mierne vzrástla. 

Internet  –  Pre verejnosť je k dispozícii 6 PC, v priebehu roka internet využilo 735 
používateľov (ÚNL 366, ÚLDM 140, pobočka 229), počet záujemcov klesol o 395 oproti roku 
2018.  
 Z regionálnej literatúry bolo 197 titulov vypožičaných prezenčne a 158 titulov 
absenčne. Celkovo sme zaznamenali 355 výpožičiek regionálnej literatúry. Pracovníci 
knižnice vyhľadali čitateľom 3 663 bibliografických a faktografických informácií (ÚNL 1 663, 
ÚLDM 1 380, Mier 620). Metodická pomoc pri vypracovaní rešerší  na požadované témy 
predovšetkým k bakalárskym a diplomovým prácam, bola poskytnutá na úseku odbornej 
literatúry . Vypracovaných bolo 31 rešerší. 
 
On-line katalóg Spišskej knižnice 

 
 Vzhľadom na prechod na nový knižnično-informačný systém od 27.8.2018, online 
katalóg Spišskej knižnice nám umožňuje vyhodnotiť aj návštevnosť katalógu a počet 
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vyhľadávaní, prístupov, prihlásení. Z uvedenej tabuľky môžeme vyhodnotiť, že vzrástol 
záujem o vyhľadávanie informácií v online katalógu mimo priestorov knižnice, naši 
používatelia uvítali zmenu, ktorú priniesol samotný TRITIUS a  online katalóg s novými  
možnosťami. 
 

Webová stránka www.spisskakniznica.sk. 
Celková návštevnosť web stránky za rok 2019 bola: 14 536, či je oproti roku 2018 

nárast o 1 132. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upomienky boli generované v týždenných intervaloch, ich celkový počet bol 1 569 
oproti predchádzajúcemu roku nárast o 147. Celkovo bolo vyrobených 832 čitateľských 
preukazov.  
 
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 2019. Celkom bolo pripravených a uskutočnených 176 
podujatí 104 výstaviek  literatúry a výtvarných prác detí. Celkový počet účastníkov podujatí 
za rok 2019 bol 3 937.  
 

Pracovisko Počet účastníkov KVP za rok 2019 
Úsek beletrie 1 529 
Úsek literatúry pre deti a mládež 1 480 
Pobočka Mier 928 
Spolu 3 937 

  
ÚLDM pripravil  83 podujatí pre 1 480 detí  (literárne hodiny, tematické dopoludnia, 

hlasné čítania, zážitkové čítania, dramatizované rozprávky, besedy, exkurzie spojené 
s informačnou výchovou, zápisy prvákov,...).   

Pobočka Mier pre žiakov MŠ a ZŠ na Sídlisku Mier uskutočnila 51 podujatí pre 928  
detí.  Súčasne si žiaci po podujatiach vymenili aj prečítané knihy za nové.  Kvôli spoločnej  
výmene kníh navštívilo pobočku 9 triednych kolektívov. 

Návštevy web stránky za rok 2019 
Január 1 343 
Február 1 320 
Marec 1 449 
Apríl 1 326 
Máj 1 205 
Jún 875 
Júl 1 058 
August 886 
September 1 151 
Október 1 396 
November 1 287 
December 1 240 
Spolu 14 536 

http://www.spisskakniznica.sk/
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Úsek beletrie  pre dospelých zorganizoval  8  stretnutí s poéziou, spolu s ÚNL 12 
exkurzií pre študentov stredných škôl, 11 obľúbených literárnych hodiniek v  Domove 
dôchodcov na Sídlisku Tarča ( na každom bolo prítomných cca 50 klientov) a 3 stretnutia 
členov literárneho klubu, 5 podujatí Spišskej biblickej jesene 2019.  

Úsek metodiky pripravil workshop pre neprof. knihovníkov okresov Spišská Nová Ves 
a Gelnica. 
 
      Kultúrne podujatia  väčšieho rozsahu – ťažiskové podujatia:   
 

• Mám básničku na jazýčku 
Po piatykrát zorganizovala Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, úsek literatúry pre 
deti a mládež, celomestskú súťaž v prednese, ktorá je určená deťom materských škôl 
mesta Spišská Nová Ves. Tento ročník sa vyznačoval bohatou účasťou zúčastnených 
materských škôl (15) a samotných súťažiacich (27). Deti prišli podporiť učitelia, 
rodičia, starí rodičia. Recitačná súťaž bola obohatená súťažou výtvarnou, a tak 
výtvarné dielka malých škôlkarov dotvárali príjemnú atmosféru podujatia. V rámci 
recitačnej súťaže odborná porota ocenila výtvarné práce, ktoré zaujali najviac. 
Podujatie sa uskutočnilo 6. marca 2019 v  Týždni slovenských knižníc. 
 

• Ak uhádneš moje meno 
Literárna súťaž pre deti predškolského veku a i ich rodičov, ktorej cieľom bolo 
podnietiť túto čitateľskú kategóriu k zaevidovaniu a pravidelným návštevám knižnice. 
Upriamiť pozornosť na klasické rozprávkové príbehy, výtvarné stvárnenie 
a vyjadrenie prostredníctvom maňušiek. Súťaž mala 3 kolá (september-november), 
do súťaže sa zapojilo 20 rodín, vyhodnotená bola v decembri v rámci samostatného 
podujatia. 
 

• Spišská biblická jeseň 2019 
V rámci Spišskej biblickej jesene sa uskutočnilo 5 podujatí – otvárací koncert 
v Gréckokatolíckom chráme v Spišskej Novej Vsi a 4 podujatia v Spišskej knižnici na 
ktorých sa zúčastnilo 314 účastníkov.  
 

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 (11 x), ktoré raz mesačne  pripravuje a realizuje riaditeľ Spišskej knižnice 
s hudobným sprievodom Dr. Miroslava Kopnického, PhD. a ďalšími účinkujúcimi.   

 
      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 2019 doplnený o 36 knižničných jednotiek. Ku 

koncu kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 2 233  knižničných jednotiek, ktorá 
bola k dispozícii v študovni pre dospelých - študentom a záujemcom zaoberajúcich sa 
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históriou, pri spracovávaní seminárnych, bakalárskych,  diplomových a doktorandských  prác 
o regióne. Jej súčasťou sú aj Album regionálnej tlače a Album regionálnych osobností. 
Celkovo sme zaznamenali 355 výpožičiek regionálnej literatúry. Prezenčne bolo vypožičaných 
197 titulov regionálnej literatúry. Absenčne bolo vypožičaných 158 titulov regionálnej 
lietaratúry. 
 Spišská knižnica poskytuje pravidelne svoje priestory organizácii  Spišský literárny 
klub, ktorý sa stretával 4x v roku 2019. 
 

1. Bibliografická činnosť 
V roku 2019 pokračovala súbežná článková bibliografia spracovaním regionálnych 

periodík okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica.  
V roku 2019 bolo za rok 2018 vyexcerpovaných: 297 ks denník Korzár, 12 ks mesačník 

Informátor  – kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves (Ičko), 12 ks 
Krompašský spravodajca, 4 ks Prakovské noviny, 12 ks Smižiansky hlásnik, 3 ks Obecné 
noviny Nálepkovo, 10 ks Horizont – kultúrno-spoločenský mesačník obce Rudňany, 4 ks 
Hlásnik (informačný spravodajca občanov Margecian), 51 ks MY- noviny Spiša, 2 ks 
Helcmanovské zvesti, 8 ks štvrťročník Gelničan. 

V roku 2019 bolo za rok 2019 vyexcerpovaných: 1 ks Obecné noviny Nálepkovo, 5 ks 
Horizont – kultúrno-spoločenský mesačník obce Rudňany, 6 ks Krompašský spravodajca, 
7 ks Smižiansky hlásnik, 7 ks mesačník Informátor  – kultúrno-spoločenský mesačník 
mesta Spišská Nová Ves (Ičko), 1 ks Slovinský občasník, 2 ks Pokoj a dobro, 2 ks Prakovské 
noviny, 1 ks štvrťročník Gelničan, 2 ks Hlásnik (informačný spravodajca občanov 
Margecian), 52 ks denník Korzár, 11 ks týždenník  MY – noviny východu.  

Celkom bolo v roku 2019 vyexcerpovaných za obdobie 2018-2019 512 ks regionálnych 
periodík  448 ks denníka Nový čas. 

 
Počet záznamov zapísaných v celoslovenskej databáze VIRTUA v roku 2019 
 

Nový čas za rok 2018 208 
Regionálne záznamy za rok 2017   71 
Regionálne záznamy za rok 2018 361 
Regionálne záznamy za rok 2019   54 
SPOLU 694 záznamov 

 
Zostávajúce vyexcerpované záznamy z regionálnych periodík a  Nového Času, ktoré 

zostali, budú vpísané do celoslovenského programu VIRTUA v roku 2020.  
Všetky regionálne periodiká sú uchovávané a zviazané, mnohé tituly vydávané obcami sú 

k dispozícii v archívoch web stránok obecných úradov. 
 
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 2019 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. Zber a spracovanie štatistických výkazov o 
knižniciach v rozsahu určenom Ministerstvom kultúry SR a Štatistickým úradom SR 
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zabezpečuje v SNK odbor Knižničný inštitút, a to pod vedením a v spolupráci s Národným 
osvetovým centrom so sídlom v Bratislave. 

V  priebehu roka bolo vykonaných 15 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 roku 2019 obnovila svoju činnosť OcK v Spišskom Hrušove. Knižnici bola poskytnutá 
metodická pomoc a zaškolenie knihovníčky do činnosti, zároveň bol vypracovaný návrh 
riešenia databázy kníh v knižnici, bola vykonaná revízia kniž. fondu. V priebehu roka nedošlo 
k sťahovaniu knižníc. MsK Krompachy a MsK Spišské Vlachy začali s rekonštrukciou svojich 
priestorov, nakoľko získali finančné prostriedky z grantov. 

V programe KIS MaSK pracuje MsK Krompachy, OcK v Prakovciach,  MsK v Spišských 
Vlachoch,  OcK v Hrabušiciach a OcK v Richnave,  v roku 2019 pokračovali v evidencii 
knižničných fondov  do uvedeného knižničného systému.  Program Libris používa MsK 
Gelnica a  OcK v Smižanoch. Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi prešla od 27.8.2018 na 
knižnično-informačný systém, TRITIUS. Tritius je katalogizačný informačný systém novej 
generácie. Je navrhnutý pre evidenciu ľubovoľných dokumentov (fyzických i elektronických)  
v akejkoľvek zbierke. Tritius je úplný knižničný systém. Je nástupcom systému Clavius - 
najrozšírenejšieho knižničného systému v ČR a SR.  Nový webový katalóg sprístupňuje dáta 
knižnice používateľom a verejnosti, umožňuje vyhľadávať v zbierkach, triediť, zoradiť, 
exportovať, zdieľať na sociálnych sieťach atď.. Jednoduché vyhľadávanie je základnou  
a najdôležitejšou funkciou katalógu pre verejnosť, využíva moderné technológie, ktoré 
umožňujú veľmi rýchle a pritom kvalitné hľadanie na základe relevancie. Výsledky 
vyhľadávania sú zoradené podľa významnosti či dôležitosti vzhľadom k pôvodne zadanej 
otázke.  

Metodička participovala na príprave knižničných projektov a realizácii podujatí 
knižnice. Podľa potreby bola poskytnutá pomoc pri organizovaní podujatí knižnice (inštalácia 
výpočtovej techniky, tvorba prezentácií, fotografovanie, upgrade softvéru...). Metodička 
zorganizovala workshop pre neprof. knihovníkov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica MS 
Excel v knižnici.  

 
Stav obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves 
Počet obecných knižníc: 25 
z toho: 
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1       
b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 24 
c/ stagnujúce knižnice: 3 
Počet mestských knižníc: 2 
 
Stav obecných knižníc v okrese  Gelnica 
Počet obecných knižníc: 11  
z toho: 
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1 
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b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 9 
c/ stagnujúce knižnice: 1     
Počet mestských knižníc: 1   

 
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.   

• Kalatovičová – Kam do mesta č. 1 – 12 – Informácie o podujatiach Spišskej 
knižnice 

• Mgr. Korbová, Kalatovičová - Prispievanie do mestského mesačníka informáciami 
o nových knihách 

• Mgr. Krajňáková - http://podujatia.terraincognita.sk/ - informácie o podujatiach 
Spišskej knižnice 

• Mgr. Krajňáková – webová stránka Spišskej knižnice, Facebook Spišskej knižnice – 
informácie o podujatiach, aktivitách Spišskej knižnice 

• Informátor – kultúrno-spoločenský mesačník mesta – článok, Slivenská – „Kniha – 
brána do informačného novoveku“, - 7/2019, s. 9 

 
Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 

• Projektové dni v Spišskej knižnici určené pre deviatakov mali za úlohu prehĺbiť ich 
vedomosti o druhej svetovej vojne. https://www.snv.sk/archiv/?video=190523-2 
(v SK realizovaný dňa 14.5.2019), odvysielané dňa 23.5.2019 

•  Projektový deň v knižnici - história písma, 
knižníc..., https://www.snv.sk/archiv/?video=190429-2 

• Mám básničku na jazýčku, 6.3.2019, https://www.snv.sk/archiv?video=190311-2 
 

3.3 Spolupráca v regióne 
Spišská knižnica aj v roku 2019 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 tematické podujatia, exkurzie alebo  informačnú výchovu na ÚLDM:  ZŠ 
Harichovce, Smolník, Rudňany, Letanovce, Hrabušice, Markušovce, Bystrany, Spišské Vlachy, 
Margecany a MŠ Harichovce, Vítkovce, Rudňany. Sporadicky pokračovala aj spolupráca  so 
Špeciálnou ZŠ v SNV a Detským domovom vo Ferčekovciach.  

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

V spolupráci s Miestnym odborom Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi, 
Divadelným súborom Hviezdoslav a Gymnáziom na Školskej ulici sa konalo podujatie 
Stretnutie s poéziou – 8 stretnutí.  

V Spišskej knižnici mal pravidelné stretnutia Spišský literárny klub. 
 
 
 

http://podujatia.terraincognita.sk/
https://www.snv.sk/archiv/?video=190523-2
https://www.snv.sk/archiv/?video=190429-2
https://www.snv.sk/archiv?video=190311-2


 

17 
 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 
Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12. 

Bežný transfer 342 226,00 424 666,79 417 720,86 

Kapitálový transfer 0 15 000,00 13 450,00 

Spolu 342 226,00 439 666,79 431 170,86 

 
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. 141/2018 z 20. zasadnutia 
Zastupiteľstva košického samosprávneho kraja konaného dňa 18.12.2018 v Košiciach bol pre 
Spišskú knižnicu schválený bežný rozpočet v eurách nasledovne: 

 
 

Vlastné príjmy/ výdavky:                     18 000,- € 
Bežné výdavky:                                    316 822,- € 
Bežné výdavky na činnosť:                     7 404,- €   
 ----------------------------------------------------------- 
CELKOM VÝDAVKY:                            342 226,- € 

 
Rozpočet bol v priebehu hodnoteného roka  upravený 11 krát. 
              
Výdavky bežného rozpočtu v eurách podľa zdrojov a programov: 
Program Zdroj Názov  Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2019 

0040100 41-001 Z daňových príjmov 316 822,00 358 729,00 358 726,73 
0040200 41-001 Z daňových príjmov 7 404,00 7 904,00 7 904,00 
 46 Vlastné príjmy 18 000,00 17 420,00 17 420,00 
0040800 41-001 Z daňových príjmov 0 6 500,00 6 500,00 
0040100 41-008 U daňových príjmov 0 19 097,00 17 547,00 
0040200 72 c Fond na podporu umenia 0 15 016,79 9 623,13 
  ÚHRN 342 226,00 424 666,79 417 720,86 
 
Príjmy bežného rozpočtu v eurách: 
Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2019 

72c Štátny účelový fond FPU zost. 2018 0 6 016,79 6 016,79 
72c Štátny účelový fond FPU 2019 0 9 000,00 3 606,34 
72g Úroky 0 0 2,20 
72g Príjmy z dobropisov 0 0 0 
72g Príjmy z vratiek 0 0 0 
72g Vlastné príjmy 18 000,00 17 420,00 17 422,61 
72g ÚHRN 18 000,00 32 436,79 27 047,94 
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Príjmy celkom  Výdavky celkom 

423 116,79 414 920,86 

 
 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok prostriedkov 
z predch. rokov 

423 116,79 390 680,00 9 000,00 0 17 420,00 FPU 6 016,79 

 

Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery Kurzové rozdiely 
414 920,86 

 
216 686,00 75 221,38 106 675,56 2 887,92 0 

 
Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

414 920,86 
 

385 637,39 24 027,13 

 

4.2 Správa majetku 
 

1. Opravy a údržba  
Celkový objem financií  Poznámka 

25 354,28 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 

Oprava podláh  24 525,64 Bežné výdavky  

Skúška plyn. zar.  211,88 Bežné výdavky  

Oprava plyn. kotla  0 Bežné výdavky  

Revízia EE  0 Bežné výdavky  

Revízia has. prístrojov  0 Bežné výdavky  

Čistenie a revízia 
komínov  55,00 Bežné výdavky  

Servis výťahu  131,00 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 

- - - - - - 
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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  2019 

Pobočka Mier, Šafárikovo 
nám. 7, SNV 

MKC SNV Od 30.4.2016 – trvá EE=1 128 

TRITIUS SOLUTION BRNO TRITIUS SOLUTION 
BRNO Od 28.8.2018 - trvá  nájom 597,60 € = 3 184,80 € 

 

4.3 Projektová  úspešnosť 
 

V priebehu roka 2019 bol na základe výzvy Fondu na podporu umenia spracovaný 
projekt zameraný na nákup knižničných dokumentov s názvom „KNIHY - PRAMENE 
POZNANIA A ŽIVEJ REČI“,  ktorý sa začal aj v roku 2019 realizovať. 

V priebehu roka bolo do fondu knižnice doplnených 1 941 knižničných jednotiek,  
z toho  1 760 kúpou,  165 darom a 16 ako  náhrada za stratené dokumenty.  Na ich kúpu 
bolo použitých časť finančných prostriedkov  z dotačného programu Fondu na podporu 
umenia na rok 2018  vo výške 6 016,79 € (625 zv.), časť finančných prostriedkov z dotačného 
programu FPN na rok 2019 vo výške 3 606,34€ (331 zv.)  - (ostatné fin. prostriedky z Fondu 
na podporu umenia budú použité v roku 2020 v sume 5 393,66 €), spolufinancovanie z  KSK 
Košice sumou 500,98 € (33 zv.)  finančné prostriedky z iných zdrojov KSK v sume 6 000 € (598 
zv.)  a finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK v sume 2 041,10 € (173 zv.). Vzhľadom na 
to, že koniec realizácie grantového programu FPU z roku 2019 je určený v zmluve do 30. 6. 
2020 budú ostatné fin. prostriedky použité v roku 2020.  

V roku 2019 bolo teda skutočne na nákup knižničných jednotiek vyčerpaných 
18 165,21  €.  Za uvedenú sumu bolo kúpou doplnených 1 760 zv.       

 
 

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 

 
KNIHY - 
PRAMENE 
POZNANIA A 
ŽIVEJ REČI 

Nákup 
knižného 
fondu 

FPU 
Program 5, 
Podprogram 
5.1.4 

9 000 500   9 500 1.8.2019 – 
30.6.2020   
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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 2019 
(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 25 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  

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.   

• Kalatovičová – Kam do mesta č. 1 – 12 – Informácie o podujatiach Spišskej 
knižnice 

• Mgr. Krajňáková - http://podujatia.terraincognita.sk/ - informácie o podujatiach 
Spišskej knižnice 

• Mgr. Krajňáková – webová stránka Spišskej knižnice, Instagram, Facebook Spišskej 
knižnice – informácie o podujatiach, aktivitách Spišskej knižnice 

• PhDr. Sventeková – Facebook Spišskej knižnice – informácie o podujatiach, 
aktivitách Spišskej knižnice 

• Slivenská - Informátor – kultúrno-spoločenský mesačník mesta – článok -  „Kniha 
– brána do informačného novoveku“, - 7/2019, s. 9 
 
 

Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 
• Projektové dni v Spišskej knižnici určené pre deviatakov mali za úlohu prehĺbiť ich 

vedomosti o druhej svetovej vojne. https://www.snv.sk/archiv/?video=190523-2 
(v SK realizovaný dňa 14.5.2019), odvysielané dňa 23.5.2019 

• Projektový deň v knižnici - história písma, 
knižníc..., https://www.snv.sk/archiv/?video=190429-2 

• Mám básničku na jazýčku, 6.3.2019, https://www.snv.sk/archiv?video=190311-2 
 

http://podujatia.terraincognita.sk/
https://www.snv.sk/archiv/?video=190523-2
https://www.snv.sk/archiv/?video=190429-2
https://www.snv.sk/archiv?video=190311-2
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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.   

- Príspevky v mesačníku Informátor – 1 ks  

Celkový počet: 13 
Sociálne médiá 
 
 

facebook, web stránka, 
http://podujatia.terraincognita.sk,  – informácie 
o podujatiach, instagram, 
https://aplikacie.eu/vucke/sksnv/ 

Výnimočné výstupy v rozhlase, 
TV 
 
 

Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 
- Projektové dni v Spišskej knižnici určené pre 

deviatakov mali za úlohu prehĺbiť ich vedomosti o 
druhej svetovej 
vojne. https://www.snv.sk/archiv/?video=190523
-2 (v SK realizovaný dňa 14.5.2019), odvysielané 
dňa 23.5.2019 

- Projektový deň v knižnici - história písma, 
knižníc..., https://www.snv.sk/archiv/?video=190
429-2 

- Mám básničku na jazýčku, 
6.3.2019, https://www.snv.sk/archiv?video=1903
11-2 
 

Celkový počet: 3 

Iné 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aplikacie.eu/vucke/sksnv/
https://www.snv.sk/archiv/?video=190523-2
https://www.snv.sk/archiv/?video=190523-2
https://www.snv.sk/archiv/?video=190429-2
https://www.snv.sk/archiv/?video=190429-2
https://www.snv.sk/archiv?video=190311-2
https://www.snv.sk/archiv?video=190311-2
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 
rok 2020 

Komentár 

Spišská biblická jeseň, malý knižný veľtrh 
spišských vydavateľstiev, interaktívne 
stretnutia s osobnosťami 
spišskonovoveského kultúrneho a najmä 
literárneho diania 

V roku 2020 sa plánuje okrem 
osvedčených cyklických podujatí 
reagovať aj na aktuálne podnety. 

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. 

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. 

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  
 

• Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi - NA CHVÁLU BOŽIU 
JASAJ, CELÁ ZEM (Otvárací koncert Spišskej biblickej jesene), 28.11.2019 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/354336801282119/photos/pcb.2498051590243952/2498050920244019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8ISHyycLpf6WJeEeTvZPSVIs3k433lni4AwugaCHM0v5R31HmK37zWqZgYYcjvPfT6sZizGA4B-6O&__xts__%5B0%5D=68.ARBA9bYYjArWpB8WUqntnRkXtyJHV-PhbpD8dmrG9wCRHTtMVggVtnkqysuhR_mWHilse4xPKsemyMZooNrp5dQiC0KjqBwEO9c2Cir_m7klsCT2u_PdfX1JFJOVO8XwnxpR__c_6s7AX8cnllAsa8PH_Nfl3d4IGsX_U9aNWrlXbv7S5yuu7nJ6RJUGgI9_WhV23PonKGxmNpsieRl-NR5SEWTyeaTjumBE0frLvgU8z3ncrPXpxU4PBiqPPMuO6vaNuqeijg04drk7cC4hygglHS5Tsj6MMY1jhEhwqVH0G5UraTFvy0ui5yJcLqOiyisflUxKHaj7KDeruqyffUp_iA
https://www.facebook.com/354336801282119/photos/pcb.2498051590243952/2498050920244019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8ISHyycLpf6WJeEeTvZPSVIs3k433lni4AwugaCHM0v5R31HmK37zWqZgYYcjvPfT6sZizGA4B-6O&__xts__%5B0%5D=68.ARBA9bYYjArWpB8WUqntnRkXtyJHV-PhbpD8dmrG9wCRHTtMVggVtnkqysuhR_mWHilse4xPKsemyMZooNrp5dQiC0KjqBwEO9c2Cir_m7klsCT2u_PdfX1JFJOVO8XwnxpR__c_6s7AX8cnllAsa8PH_Nfl3d4IGsX_U9aNWrlXbv7S5yuu7nJ6RJUGgI9_WhV23PonKGxmNpsieRl-NR5SEWTyeaTjumBE0frLvgU8z3ncrPXpxU4PBiqPPMuO6vaNuqeijg04drk7cC4hygglHS5Tsj6MMY1jhEhwqVH0G5UraTFvy0ui5yJcLqOiyisflUxKHaj7KDeruqyffUp_iA
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• VIA APIS SCEPUSIENSIS – CESTY VČELY NA SPIŠI, 11.10.2019 
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• Ak uhádneš moje meno - Literárna súťaž pre deti predškolského veku a ich rodičov. 

 
 

 
• Stretnutie s 

poéziou
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• Mám básničku na jazýčku – súťaž v prednese, ktorá je určená deťom materských škôl mesta Spišská Nová 
Ves.  
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PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. 
   riaditeľ Spišskej knižnice 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Mgr. Dagmar Krajňáková 
Február 2020 
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MINISTERSTVO KULTÚRY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

  

KULT (MK SR) 10 - 01  

 

Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ 
č. Vk 983/19 z 5.9.2018 O KNIŽNICI 

 

za rok 2019 

Spravodajská jednotka vyplní Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. 
výkaz v elektronickom štatistickom o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
systéme MK SR v termíne 
do 1. marca 2020 

 Rok Mesiac IČO 
1 9 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 0534 150309 E-mail spisskakniznica@spisskakniznica.sk 
krajnakova@spisskakniznica.sk 

mailto:spisskakniznica@spisskakniznica.sk
mailto:krajnakova@spisskakniznica.sk
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KULT (MK SR) 10-01 

1. Modul 

Sieť knižníc 

 
 

I.r. Počet knižníc* počet 
pobočiek 

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

v tom 

vedecké knižnice 2   

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

v tom 

regionálne s krajskou pôsobnosťou 4   

regionálne 5 1 1 
mestské 6   

obecné 7   

 
z toho 

s profesionálnymi zamestnancami 8   

s neprofesionálnymi zamestnancami 9   

špeciálne knižnice a ich pobočky spolu (riadkz 11 až 18) 10 0 0 
 
 
 
 
 

v tom 

lekárske 11   

technické 12   

pôdohospodárske 13   

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 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 88 410 
 
 

v tom 

odborná literatúra pre dospelých 2 33 353 
krásna literatúra pre dospelých 3 31 942 
odborná literatúra pre deti 4 5 424 
krásna literatúra pre deti 5 17 691 

 
 
 
 

v tom z r.1 

knihy a zviazané periodické tituly 6 88 178 
audiovizuálne dokumenty 7 92 
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 8 22 
mikroformy 9  

rukopisy a staré a vzácne tlače 10  

iné špeciálne dokumenty 11 118 
Počet dochádzajúcich titulov periodických publikácií spolu 12 47 

z toho počet titulov zahraničných periodických publikácií 13 2 
Ročný prírastok knižničných jednotiek spolu (riadky 15 až 20) 14 1 941 
 
 
 

v tom 
prírastok 
získaný 

kúpou 15 1 760 
ako povinný výtlačok periodických a neperiodických publikácií 16  

darom 17 165 
výmenou 18  

bezodplatným prevodom 19  

náhradou za stratený dokument 20 16 
 
z toho z r.14 

vo forme audiovizuálneho dokumentu 21  

v elektronickej forme 22  

Počet úbytkov knižničných jednotiek 23 3 090 
Počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane 24 88 410 
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KULT (MK SR) 10-01 

3. Modul  Výpožičky a 

služby 

 
 I.r. Spolu 

a 1 
Výpožičky spolu 1 74 094 
 
 

v tom z 
r.1 

odborná literatúra pre dospelých 2 15 162 
krásna literatúra pre dospelých 3 33 664 
odborná literatúra pre deti 4 4 329 
krásna literatúra pre deti 5 14 478 
výpožičky periodických publikácií 6 6 461 

 
 
 
z toho z 

r.1 

špeciálne dokumenty spolu (riadky 8 až 12) 7 0 
 
 
 

v tom z r.7 

audiovizuálne 8  

elektronické (vrátane digitálnych) 9  

mikroformy 10  

rukopisy 11  

iné špeciálne dokumenty 12  

z toho z 
r.1 prezenčné výpožičky 13 7 464 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) iným knižniciam 14 10 
MVS z iných knižníc 15 325 
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) iným knižniciam 16  

MMVS z iných knižníc 17 7 
Počet vypracovaných bibliografií 18  

Počet vypracovaných rešerší 19 31 
Počet študovní a čitární v knižnici 20 3 
Počet študijných a čitateľských miest pre používateľov v knižnici 21 53 

Celková plocha knižnice v m2 22 1 085 

z toho priestory pre používateľov v m2 23 736 

Počet prevádzkových hodín pre 
verejnosť za týždeň 

hodiny 24 50 
minúty 25 0 
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4. Modul 

Používatelia služieb knižnice, návštevníci, podujatia a edičná činnosť knižnice

I.r. Spolu 
a 1 

Aktívni používatelia služieb knižnice spolu 1 2 640 
z toho aktívni používatelia služieb knižnice do 15 rokov 2 1 108 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 3 176 

v tom 

výchovno-vzdelávacie podujatia pre používateľov služieb knižnice a verejnosť 4 160 
z toho podujatia informačnej výchovy (z riadku 4) 5 40 

kultúrno-spoločenské podujatia 6 15 
odborné a vzdelávacie podujatia pre zamestnancov knižníc (kurzy, semináre a.i) 7 1 

z toho z r.3 

podujatia pre deti do 15 rokov 8 134 
podujatia knižnice zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov spolu (riadky 10 až 19) 9 17 

v tom 

osoby so zdravotným postihnutím 10 1 
Seniori 11 15 
osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb bez práce a bez domova 12 
deti a mládež z detských domovov, reedukačných zariadení, diagnostických centier, liečebno-výchovných sanatórií 
a resocializačných zariadení 13 

osoby z resocializačných zariadení a ľudia vracajúci sa z výkonu trestu 14 
mnohodetné rodiny, neúplné rodiny 15 
obete domáceho násilia 16 1 
marginalizované rómske komunity 17 0 
migranti 18 
iné 19 

Počet návštevníkov knižnice spolu 20 33 096 

z toho 

výchovno-vzdelávacích podujatí 21 3 937 
kultúrno-spoločenských podujatí 22 500 
odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov 23 6 
návštevníci, ktorí využili prístup na internet poskytovaný knižnicou 24 735 

z toho z r.20 
návštevníci podujatí pre deti do 15 rokov 25 2 408 
návštevníci podujatí zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov 26 1 300 

Edičná činnosť knižnice - vydané tituly (počet titulov) spolu (riadky 28 a 29) 27 0 

v tom 
tituly v tlačenej forme 28 
tituly v elektronickej forme (vrátane sprístupňovaných prostredníctvom internetu) 29 

Zabezpečenie bezbariérového prístupu do knižnice (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie) 30 1 
Knižnica má pripojenie na internet (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 31 1 
Počet počítačov knižnice určených pre verejnosť s pripojením na internet 32 8 
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 14 536 
Informácie o službách knižnice na webovom sídle, uvádza sa aj v prípade, ak knižnica informácie zverejňuje aj na inom webovom sídle ako vlastnom, napr. 
webovom sídle zriaďovateľa (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 36 1 

Počet databáz vytvorených knižnicou sprístupnených na webovom sídle 37 1 
Elektronický katalóg knižnice sprístupnený na webovom sídle (aj na sídle zriaďovateľa) (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie) 38 1 

Počet vstupov do elektronického katalógu knižnice sprístupneného na webovom sídle 39 14 776 
Počet stiahnutých elektronických dokumentov 40 0 
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 35 982 

240
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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, 14 a 15) 1 427 089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v tom 

transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 409 667 
 
 
 
 
 
 
 
 

z toho 

 
 
 
transfery 

zo štátneho rozpočtu 3 0 
z rozpočtu VÚC 4 377 230 
z rozpočtu obce 5 0 
od iných subjektov 6 0 
z rozpočtu EÚ 7 0 

 
 

granty 
(dotácie) 

tuzemské granty spolu 8 15 017 
 

z toho 
z kapitoly MK SR 9 0 
z Fondu na podporu umenia 10 15 017 

zahraničné granty spolu 11 0 
z toho z programov EÚ 12  

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...) 13 0 
ostatné príjmy 14 2 
výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku) 15 17 420 
 

z toho 
poplatky za knižničné činnosti a služby 16 17 420 
z predaja (vrátane výnosov z edičnej činnosti) 17  

z prenájmu 18  

Náklady na činnosť knižnice spolu (riadky 20, 26 až 29, 32 a 33) 19 421 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v tom 

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 20 21 442 
 
 
 

v tom 

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky) 21 903 
OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov) 22  

nákup knižničného fondu 23 20 539 
nákup elektronických informačných zdrojov (licencií na EIZ) 24  

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 25  

mzdové náklady (bez OON) 26 216 686 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody 27 75 221 
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 28  

služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 29 85 234 
 

z toho 
nájom priestorov 30  

nájom techniky 31  

odpisy 32 19 714 
ostatné prevádzkové náklady 33 2 888 

Kapitálové výdavky spolu (riadky 35 a 37) 34 13 450 
 

v tom 
hmotný majetok 35 13 450 

z toho výstavba a rekonštrukcia 36  

nehmotný majetok 37  
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6. ModulKULT (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 

 
 
 

v tom 

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

z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 18 16 

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 

 
 
 

v tom 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 8 7 

z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 9 4 4 

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 10 12.06 11.06 

z toho s odborným knihovníckym vzdelaním 11 7.93 6.93 

zamestnanci so základným vzdelaním 12 0.87 0.87 

 

v tom z r.7 
vykonávajúci knihovnícke činnosti 13 16.33 15.33 

administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 14 2 2 

ostatní (napr. obslužní zamestnanci) 15 2.60 1.60 

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere na plný pracovný úväzok (z riadku 3) 16 891 1 002 

Priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere na plný pracovný úväzok (z riadku 13) 17 982 1 046 

* Uvádzajú sa iba fyzické osoby. 
 
 
 

7. Modul 

Čas potrebný na vyplnenie výkazu 

 
 I.r. Sp

olu 
a 1 

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického výkazu z podkladov 
štatistickej evidencie. 

hodiny 1 1 

minúty 2 0 
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