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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 
 

Činnosť knižnice vychádzala v roku 2020 z Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom 
samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030), Plánu hlavných cieľov a úloh Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi na rok 2020, zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 

2020 schválenej vládou SR dňa 14. 12. 2014 a z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 
rokov 2020 – 2024 schváleného v NR SR dňa 30. 4. 2020. Činnosť knižnice v roku 2020 výrazne 
poznačila pandemická situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Knižnica bola, 
podobne ako všetky kultúrne a vzdelávacie zariadenia na Slovensku, zatvorená pre verejnosť 
počas 1. vlny pandémie v termíne od 10. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a počas 2. vlny v termíne od  
27. 10. 2020 do 22. 11. 2020 a na konci roka od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Počet 
registrovaných používateľov v roku 2020 sa znížil v porovnaní s rokom 2019 o 751, dosiahol stav 
1 889. Tento pokles ovplyvnilo zatvorenie knižnice pre COVID-19 a pre obmedzenia s tým 
spojené. V priestoroch knižnice na ÚNL prebiehala rekonštrukcia podlahy v termíne  
od 20.1. 2020 do 2.3.2020, úsek bol v uvedených termínoch zatvorený.  

 

Vzhľadom na pandémiu aj Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi zaznamenala pochopiteľný 
pokles všetkých aktivít, ktoré vyžadujú osobnú návštevu. Bezprecedentná situácia však 
znamenala zároveň aj posilnenie prítomnosti knižnice v online priestore a rozvoj služieb. Pre 
seniorov bola počas pandémie zabezpečovaná donáška kníh. Po pilotnej prevádzke v tejto 

službe plánujeme pokračovať aj naďalej.  Druhou službou, ktorú sme poskytovali bola „Knihy pri 
okienku“. Počas zatvorenia knižnice sme ponúkali dočasnú možnosť vyzdvihnúť a vrátiť knihy 

„pri okienku“. Vzhľadom na existenciu v online priestore sme zaznamenali nárast  vo 
vyhľadávaní v online katalógu knižnice oproti  roku 2019 o 7 483, počet prístupov o 625 a počet 
prihlásení do elektronického výpožičného protokolu o 202. Záujem o služby a aktivity knižnice 
je neustále pomerne veľký o čom svedčia aj štatistické ukazovatele. Návštevnosť web stránky 
www.spisskakniznica.sk za rok 2020 dosiahla 18 475 návštevníkov, či je oproti roku 2019 nárast 
návštevnosti web stránky o 3 939.  Zrealizovali sme  26 online aktivít , ktoré mali 3 277 aktívnych 
účastníkov.  

Počet výpožičiek v roku 2020  narástol v porovnaní s rokom 2019 o  +3 053, dosiahol stav  
77 147. 
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V priebehu roka bolo do fondu  knižnice doplnených  1  708  knižničných  jednotiek,  
z toho 1 401 kúpou, 299 darom a 8 ako  náhrada za stratené dokumenty.  Na ich kúpu  bolo 
použitých časť finančných prostriedkov z dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 
2019 vo výške 5 393,66 € (562 zv.) - časť finančných prostriedkov z dotačného programu FPN na 
rok 2020 vo výške 577,11 € (50 zv.) - (ostatné fin. prostriedky z Fondu  na podporu umenia budú 
použité v roku 2021 v sume 4 422,89 €), bez spolufinancovania z KSK, finančné prostriedky  
z iných zdrojov KSK v sume 3 250 € (308 zv.) a finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK  
v sume 4 975,76 € (481 zv.). Vzhľadom na to, že koniec realizácie grantového programu FPU  
z roku 2020 je určený v zmluve do 30. 6. 2021 budú ostatné fin. prostriedky použité v roku 

2021. V roku 2020  bolo  teda  skutočne  na  nákup  knižničných  jednotiek  vyčerpaných  
14 196,53 €. Za uvedenú sumu bolo kúpou doplnených 1 401 zv. Priemerná  veľkoobchodná cena 
kúpou získanej knižničnej jednotky bola 10,13 €.  

Spišská knižnica vypracovala v roku 2020  štyri projekty na získanie financií z FPU.  Z toho  

2 projekty boli úspešné a to na nákup knižného fondu (5 000 €) a projekt zameraný  
na interaktívne vzdelávacie a popularizačné podujatie s názvom SPIŠSKÍ CTITELIA TÁLIE  
(1 500 €).  

 

Aj v roku 2020 sme pokračovali 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. Sporadicky pokračovala aj spolupráca 
so Špeciálnou ZŠ v SNV. Pravidelná spolupráca bola s Domovom dôchodcov na Sídlisku Tarča, 

kde sa pravidelne podľa možnosti 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 

aj keď v obmedzenom režime. 
 

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 2020 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. Metodická činnosť bola v roku 2020 zameraná na prácu 
knižničným systémom Tritius, na prácu vo zvýšených nárokoch na dezinfekciu dokumentov, 

priestorov a dodržiavanie hygienických a epidemiologických nariadení, ako aj na hľadanie 
nových a bezpečných spôsobov fungovania počas karantén a po nich. Bolo uskutočnených  
17 metodických návštev. 
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2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 

    V roku 2020 bola posilnená propagácia Spišskej knižnice – inštalácia LCD obrazovky  
v budove knižnice (aktuality, podujatia, nové knihy), veľkoplošné vitríny v centre mesta, knižničný 
baner. Stabilizácia základne používateľov, kvalitatívna úroveň interaktívnych podujatí  
a zintenzívnená medializácia aktivít knižnice si vyžadujú nepretržité dopĺňanie fondu knižnično-

informačných jednotiek. Aktualizovaná ponuka literatúry rôznych žánrov a kvalifikované 
poradenstvo v rámci knižnično-informačných služieb tvorí komplementárnu databázu s prvkami 
zdravej súťaživosti so súčasnými IKT i elektronickými verziami publikácií. Základná majoritná 
čitateľská kategória univerzálneho vekového rozpätia sa diverzifikuje na predškolský, školský, 
stredoškolský vek, na čitateľov v mladom, strednom a seniorskom veku, špecifické cieľové 
skupiny hendikepovaných klientov, ale čoraz väčšmi aj tematicky a žánrovo. Nákup nových kníh 
tvorí integrálnu súčasť vzdelávacieho cyklu, ktorý Spišská knižnica usporadúva pre pedagógov 
slovenčiny základných i stredných škôl z regiónu Spiša a súčasť kultúrno-výchovných podujatí pre 
deti, mládež, dospelých v produktívnom veku a dôchodcov.  

V roku 2020 nebolo možné realizovať všetky naplánované podujatia kvôli epidemiologickej 
situácií na Slovensku a obmedzeniu činnosti knižníc, kontaktovali sme našich priaznivcov formou 
online aktivít.  Zrealizovali sme  26 online aktivít , ktoré mali 3 277 aktívnych účastníkov.  

 

Počet registrovaných používateľov v roku 2020 sa znížil v porovnaní s rokom 2019  
o 751, dosiahol stav 1 889. Tento pokles ovplyvnilo zatvorenie knižnice pre COVID-19 a pre 

obmedzenia s tým spojené. V priestoroch knižnice na ÚNL prebiehala rekonštrukcia podlahy 
v termíne od 20.1. 2020 do 2.3.2020, úsek bol v uvedených termínoch zatvorený. V termínoch 
10.3.2020 - 17.5.2020, 27.10.2020 – 22.11.2020, 21.12.2020 – 31.12.2020 bola knižnica na 
základe nariadenia KSK (nariadenia vlády SR) v rámci protipandemických opatrení zatvorená. 
Počet všetkých aktívnych čitateľov knižnice v roku 2020 dosiahol počet 9 203, čo je oproti roku 
2019 nižší o 4 082.  

Vzhľadom na existenciu v online priestore sme zaznamenali aj nárast  vo vyhľadávaní v online 

katalógu knižnice oproti  roku 2019 o 7 483, počet prístupov o 625 a počet prihlásení do 
elektronického výpožičného protokolu o 202. Záujem o služby a aktivity knižnice je neustále 
pomerne veľký o čom svedčia aj štatistické ukazovatele. Návštevnosť web stránky 
www.spisskakniznica.sk za rok 2020 dosiahla 18 475 návštevníkov, či je oproti roku 2019 nárast 
návštevnosti web stránky o 3 939. 

V priebehu roka bolo do fondu  knižnice doplnených  1  708  knižničných  jednotiek, z toho 
1 401 kúpou, 299 darom a 8 ako  náhrada za stratené dokumenty.  Na ich kúpu  bolo použitých 
časť finančných prostriedkov z dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 2019 vo 
výške 5 393,66 € (562 zv.) - časť finančných prostriedkov z dotačného programu FPN na rok 2020 
vo výške 577,11 € (50 zv.) - (ostatné fin. prostriedky z Fondu  na podporu umenia budú použité 
v roku 2021 v sume 4 422,89 €), bez spolufinancovania z KSK, finančné prostriedky z iných 
zdrojov KSK v sume 3 250 € (308 zv.) a finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK v sume 
4 975,76 € (481 zv.). Vzhľadom na to, že koniec realizácie grantového programu FPU z roku 
2020 je určený v zmluve do 30. 6. 2021 budú ostatné fin. prostriedky použité v roku 2021. 

V roku 2020  bolo  teda  skutočne  na  nákup  knižničných  jednotiek  vyčerpaných  14 196,53 

€. Za uvedenú sumu bolo kúpou doplnených 1 401 zv. Priemerná  veľkoobchodná cena kúpou 
získanej knižničnej jednotky bola 10,13 €.  

Literatúra bola nakupovaná v kníhkupectvách s rabatom prevažne 10 – 30%,  

v menšej miere s rabatom 5%. Na rabate tak bolo ušetrených 3 373,12 € , čo pri priemernej cene  
knihy 10,13 € predstavuje 333 zv..  
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Z rozpočtu KSK bolo na nákup KF použitých 10 599,48 €. Fond regionálnej literatúry bol  
v roku 2020 doplnený o 45 zväzkov. Ku koncu kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 
2 278 zväzkov, ktoré boli k dispozícii v študovni pre dospelých (resp. používateľom od 15 rokov).  
Záujemcom o informácie týkajúce sa regiónu slúži aj Album regionálnej tlače (staršie zväzky – 

z rokov 1972 – 2012) a Album regionálnych osobností (pravidelne doplňovaný). Počet 
výpožičiek v roku 2020  narástol v porovnaní s rokom 2019 o  +3 053, dosiahol stav  77 147.  

Spišská knižnica vypracovala v roku 2020  štyri projekty na získanie financií z FPU.  Z toho  

na interaktívne vzdelávacie a popularizačné podujatie s názvom SPIŠSKÍ CTITELIA TÁLIE  

(1 500 €).  
Aj v roku 2020 sme pokračovali 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. Sporadicky pokračovala aj spolupráca 
so Špeciálnou ZŠ v SNV. Pravidelná spolupráca bola s Domovom dôchodcov na Sídlisku Tarča, 

kde sa pravidelne podľa možnosti 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 

aj keď v obmedzenom režime.  
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 2020 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. 
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 

návštevníka 

 

2019 

 

2020 

 

Zdroj, vysvetlivka 

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 2 640 1 889 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 74 094 77 147 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 66 642 72 894 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 7 452 4 253 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond - stav/počet 88 410 84 422 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu 33 096                       25 959 KULT – Modul , r. 19 

 

platená návštevnosť 

 

2 640 

 
1 889 

vypĺňať ako 

v predchádzajúcich rokoch 

 

neplatená návštevnosť 

 

33 096 

 

25 959 
vypĺňať ako 

v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 

(celkový počet aktivít) 
 

176 

 

86 
 

KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť  

2019 

 

 

 

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu 417 720,86 389 462,77 
 

náklady na činnosť knižnice spolu 417 720,86 389 462,77 KULT – 5. Modul, r. 18 

 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov) 
 

291 907,38 

 

301 038,00 
KULT – 5. Modul, r. 

21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 112 363,48 88 424,77 KULT - 5. Modul, r. 28 

Kapitálové výdavky 13 450 0 KULT - 5. Modul, r. 33 

Bežné výdavky  

výdavky na prevádzku 380 743,73 371 964,00 k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 23 527,13 17 498,77 31.12., účtovné výkazy 

    

Príjmy spolu 404 270,86 418 799,66 KULT – 5. Modul, r.1, 

Transfer od zriaďovateľa  

na bežné výdavky 380 743,73 392 728,95 k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky 13 450 0 k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 390 677,39 392 728,95 KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy 
 

z prenájmu   KULT – 5.Modul, r. 17 

 

z vlastnej činnosti 
 

404 270,86 

 
418 799,66  

KULT – 5.Modul, r. 15+16 - 

vstupné, vložné, poplatky, 

dary a sponzorské 
  

KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu 404 270,86 418 799,66  

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 15 016,79 6 500,00 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 0 0 KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov 2 4 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 1 2 

 

 
výška získaných financií z externých grantov a 

projektov spolu 15 016,79 6 500,00 

Vnútorné procesy, inovácie, marketing 2019 2020  

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

KSK 

2 1 Spolupráca s GUS SNV 

počet nových partnerstiev 0 0  

 

počet nových kľúčových aktivít 

 

0 2 

možno popísať nižšie 

v komentároch alebo v ďalších 

kapitolách 

 

počet kľúčových mediálnych výstupov 

 

45 60 

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad počtu 

kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2019 2020  

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

vypracovaná profilová karta rozvoja nie nie áno, nie 

 

vlastný ukazovateľ rozvoja 
  definovať, iba ak bol nejaký 

špecificky stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2020  popis 

 

2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030) 

 
 

 

1. Program: Regionálna kultúrna identita 

Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom kvalitnej ponuky 

kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách. 

Ponúkli sme obyvateľom regiónu kultúrne akcie založené na regionálnych špecifikách. 
Predstavili sme tvorbu regionálnych autorov. 
 

Plnenie indikátorov: 
 nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách (min. 10)  

1. Zabudnuté remeslá - Podujatie na motívy knižky J. C. Hronského zrealizované pre deti 
Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, doplnené 
o rozprávanie a prezentáciu tradičných a zabudnutých remesiel (počet účastníkov 
23). 

2. More poznania – prezentácia knihy regionálnej autorky spojená s prednáškou (počet 
účastníkov 38). 

3. Nevädnúci smižiansky pustokvet – spomienková slávnosť venovaná PhDr. Antonovi 
Kretovi (počet účastníkov 100). 
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4. Sám doma s knihou - Vytvorený čitateľský manuál na Facebooku pre verejnosť  
(50 účastníkov). 

5. Spišská župa žije knihou – 2. ročník podujatia pod záštitou predsedu KSK Ing. R. Trnku 

– odborné podujatie určené pracovníkom knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 
(40 účastníkov). 

6. Veľká čitateľská výzva 2020-20 návštev v knižnici – čitateľská výzva zameraná na 
návštevnosť knižnice v roku 2020 (300 účastníkov). 

7. Spracovanie regionálnych periodík okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica 

(156 záznamov zapísaných do celoslovenskej databázy Virtua). 
8. Album regionálnej tlače (staršie zväzky – z rokov 1972 – 2012). 

9. Album regionálnych osobností (stále doplňovaný). 
10. Propagácia regionálnych autorov. 

 vytvorená a prezentovaná ponuka pre stredné školy (min. 1x za rok)  
 inovatívne expozície využívajúce interaktívne prvky (min 3)  

- nerelevantné  
 nový informačný nástroj o kultúrnom programe v regióne (min. 1)  

1. zaviedli sme online občasník „Knižničné novinky“ 

 počet návštevníkov na kultúrnych aktivitách (medziročný nárast min. o 5 %), u mladšej 
generácie o 7 % - online návštevnosť 3 277  

 popularizačné aktivity vedy a výskumu (min 2)  
- nerelevantné 

 

2. Program Kultúrny cestovný ruch 

- nerelevantné 

 

3. Program: Kreatívny priemysel 

Zámer: generovať ekonomické benefity z kultúry 

 

Plnenie indikátorov: 
 vytvorený akčný plán pre konkrétny program pre odvetvie, napr. ľudovo-umelecké 

remeslá,  (min. 2) 
 inovatívne programy a produkty v kultúre (min. 3) 
 spolupráca s umeleckými školami, súkromným sektorom (min. 2 partnerstvá) 

1. Spolupráca so ZUŠ, J. Fabiniho 1, SNV  
2. Spolupráca so ZUŠ v Smižanoch 

 samostatné programy napr. koncept „film friendly region“) (min.2) 
 

4. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení 
 

Knižnice  
 zabezpečiť výraznejšie spolupodieľanie sa na činnosti a prevádzke zo strany miestnej 

samosprávy, kde majú knižnice sídlo  
1. Spolupodieľanie sa mesta SNV pri pravidelných akciách /Stretnutie s poéziou, Eko-

kvíz/ 

 realizovať prierezové programy celoživotného vzdelávania, osobitne rozvoja čitateľskej 
gramotnosti a aktivity komunitného charakteru 

1. Všetky aktivity úseku literatúry pre deti a mládež v rámci kolektívnych podujatí 
a individuálnej práce s čitateľmi sa zameriavali na rozvoj a podporovanie čitateľskej  
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gramotnosti u detí všetkých vekových kategórií.  
2. V Spišskej knižnici sa v priebehu roka 2020 realizovali komunitné aktivity pre 

nezamestnaných – počítačové kurzy. 

3. Uskutočnilo sa školenie pre knihovníkov obecných knižníc okresov Spišská Nová Ves 
a Gelnica (počet účastníkov – 7 knihovníkov) – celoživotné vzdelávanie. 

 aktívne využívať regionálne bohatstvo v knižniciach  
 pokračovať v procese digitalizácie  
 zapojiť regionálne knižnice do benchmarkingu  

1. Spišská knižnica sa aktívne zapája do benchmarkingu, kde postupne vkladá všetky 
informácie za knižnicu /vložené informácie za roky 2017, 2018, 2019/. 

 prehodnotiť priestorové možnosti v niektorých knižniciach s ohľadom na potenciál  
a obmedzenia ich ďalšieho rozvoja  

 zjednotiť informačné systémy 

1. Využívanie nového knižnično-informačného systému TRITIUS. 
 modernizovať interiérové vybavenie knižníc 

1. Podaný projekt cez FPU na modernizáciu čitárne – nepodporený. 
 

5. Obnova kultúrneho dedičstva 

- nerelevantné 

 

 
 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020 
 

Aktivita 

 

Popis 

Spišská biblická jeseň séria podujatí s biblickou tematikou počas predvianočného 
obdobia, nezrealizované pre pandémiu 

Spišskí ctitelia Tálie podujatie venované tvorbe regionálnych dramatikov určené 
pre verejnosť /140 účastníkov/ 

Via Apis Scepusiensis – Cesty 

včely na Spiši 
Nezrealizované pre pandémiu 

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: 68 podujatí +  81 výstav. 

 
 Prírastky knižničného fondu 

V priebehu roka bolo do knižnice doplnených 1 708 

knižničných jednotiek, z toho 1 401 kúpou , 299 darom a 8 ako 

náhrada za stratené dokumenty. Oproti roku 2019 je menej 
prírastkov knižničného fondu o 233. 

Suma finančných 
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov / 

štandard – 10 eur na knihu 

 

Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej 
jednotky bola 10,13. 
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3.1 Plnenie štandardov 

 
Názov štandardu Počet / Rok Poznámka Plnenie za rok 2020 

Počet knižných jednotiek 

získaných kúpou 

2% z knižného 

fondu 

 1,66% 

Suma finančných 
prostriedkov na nákup 

knižničných fondov 

10 eur 

na knihu 

 10,13 

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 

 

 

48 

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. 

4 732,94 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa min. 20 / rok Sledovať zo štatistického výkazu – 

výpožičky celkom 
40,84 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  0 

Počet marketingových aktivít so 

zameraním na propagáciu knižnice 

4  60 

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  86 + 81 výstav 

 

Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 

2 

  

2 
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3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
I. Hlavná činnosť 

1. Knižničné fondy 

 

Rok 2019 2020 

Prírastky 1 941 1 708 

Úbytky 3 090 5 696 

Počet KF celkom 88 410 84 422 
                                   

                                    (viď grafické zobrazenie v Prílohe, Graf č. 1) 

 
V priebehu roka bolo do fondu  knižnice doplnených  1  708  knižničných  jednotiek, z 

toho 1 401 kúpou, 299 darom a 8 ako  náhrada za stratené dokumenty.  Na ich kúpu  bolo 
použitých časť finančných prostriedkov z dotačného programu Fondu na podporu umenia na 

rok 2019 vo výške 5 393,66 € (562 zv.) - časť finančných prostriedkov z dotačného programu 
FPN na rok 2020 vo výške 577,11 € (50 zv.) - (ostatné fin. prostriedky z Fondu  na podporu 

umenia budú použité v roku 2021 v sume 4 422,89 €), bez spolufinancovania z KSK, finančné 
prostriedky z iných zdrojov KSK v sume 3 250 € (308 zv.) a finančné prostriedky z vlastných 
zdrojov KSK v sume 4 975,76 € (481 zv.). Vzhľadom na to, že koniec realizácie grantového 
programu FPU z roku 2020 je určený v zmluve do 30. 6. 2021 budú ostatné fin. prostriedky 
použité v roku 2021. 

V roku 2020  bolo  teda  skutočne  na  nákup  knižničných  jednotiek  vyčerpaných  
14 196,53 €. Za uvedenú sumu bolo kúpou doplnených 1 401 zv. Priemerná  veľkoobchodná 
cena kúpou získanej knižničnej jednotky bola 10,13 €. 

Literatúra bola nakupovaná v kníhkupectvách s rabatom prevažne 10 – 30%, v menšej 
miere s rabatom 5%. Na rabate tak bolo ušetrených 3 373,12 € , čo pri priemernej cene  knihy 

10,13 € predstavuje 333 zv.. 

Z darov zaujali nové knihy z vydavateľstva Prešovskej univerzity v Prešove od Zuzany 
Stanislavovej obsahovo zamerané na postavy so znevýhodnením, zdravotným postihnutím či 
iným hendikepom použité pri tvorbe literatúry pre deti a mládež. 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 45 zv. 

 

Prírastky knižničného fondu podľa druhov literatúry 

Druh literatúry 
Počet zväzkov 

kúpa dar náhrada spolu 

umelecká lit. pre dospelých 680 106 1  787 

odborná lit. pre dospelých 284 108 3 395 

umelecká lit. pre deti a mládež 370 66 4 440 

odborná lit. pre deti a mládež 67 19 0 86 

Spolu 1 401 299 8 1 708 
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Prírastky knižničného fondu podľa pracovísk 

Pracovisko 
Počet zväzkov Cena 

€ kúpa dar náhrada spolu 

Úsek beletrie 478 67 1  546 4 962,70 

Úsek odbornej literatúry 271 71 3 345 3 103,08 

ÚLDM 362 78 4 444 3 049,45 

Pobočka Mier 278 45 0 323 2 830,92 

Regionálna literatúra 8 37 0 45 128,42 

Študovňa pre mládež 0 0 0 0 0 

Študovňa pre dospelých 2 1 0 3 79,06 

Ekonomický útvar 2 0 0 2 42,90 

Metodika 0 0 0 0 0 

Spolu 1 401 299 8 1 708 14 196,53 

 

Z knižničného fondu bolo vyradených 5 696 knižničných jednotiek, vo finančnej 
hodnote 9 655,60 €. 

Z počtu vyradených kniž. jednotiek bolo 3 941 fyzicky opotrebovaných, 1 659 
zastaralých, 22 multiplicitných, 8 nahradených totožnými, alebo obsahovo príbuznými titulmi 
a 66 nedobytných. Bol vyradený 1 špeciálny dokument a to: mapy – 1 zv. 

 

Úbytky knižničného fondu podľa druhov literatúry 

Druh literatúry Počet zväzkov 

umelecká literatúra pre dospelých 2 431 

odborná literatúra pre dospelých 986 

umelecká literatúra pre deti a mládež 1 441 

odborná literatúra pre deti a mládež 838 (z toho 1 ŠZ) 
Spolu 5 696 (z toho 1 ŠZ) 

 
Úbytky knižničného fondu podľa pracovísk 

Pracovisko 
Počet 

zväzkov 

Úsek beletrie 2 260 

Úsek náučnej literatúry 319 

Študovňa pre dospelých 20 

Regionálna literatúra 1 

Úsek literatúry pred deti a mládež 2 337 

Študovňa pre deti a mládež 14 

Pobočka Mier 737 

Metodika 8 

Ekonomický útvar 0 

Spolu 5 696 

 

Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2020 je 84 422 kniž. j.  vo  finančnej hodnote 
204 165,10 €. 
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Prehľad podľa druhov literatúry 

 

Druh literatúry 

Počet 
zväzkov 

umelecká literatúra pre dospelých 30 303 

odborná literatúra pre dospelých 32 760 

umelecká literatúra pre deti a mládež 16 683 

odborná literatúra pre deti a mládež 4 676 

Spolu 84 422 

 

Prehľad o celkovom počte knižničných jednotiek podľa pracovísk 

Pracovisko 
Počet 

zväzkov 

Úsek beletrie 23 757 

Úsek náučnej literatúry 27 405 

Študovňa pre dospelých 1 643 

Regionálna literatúra 2 275 

Úsek literatúry pred deti a mládež 16 440 

Študovňa pre deti a mládež 1 188 

Pobočka Mier 11 664 

Metodika 24 

Ekonomický útvar 26 

Spolu 84 422 

 

Stav špeciálnych dokumentov bol 231 zv. 

Špeciálne zbierky Počet 
DVD 5 

CD-ROM 22 

CD 13 

videokazety 74 

hudobniny 59 

mapy 58 

Spolu 231 

 

Do   čitárne  a  na  iné    pracoviská  knižnice     dochádzalo  48     titulov  periodík  
(50  ks), z toho 32 titulov (34 ks) bolo doplnených kúpou a 16 titulov darom. Za periodiká 
bola uhradená suma 2 373,36 €. Z odoberaných periodík bolo 1 české (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 10 599,48 €. 
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2. Služby 

2.1   Používatelia – čitatelia 
 

Počet používateľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet registrovaných používateľov sa v roku 2020 znížil v porovnaní s rokom 2019  
o 751, dosiahol stav 1 889. Tento pokles ovplyvnilo zatvorenie knižnice pre COVID-19 a pre 

obmedzenia s tým spojené. V priestoroch knižnice na ÚNL prebiehala rekonštrukcia 
podlahy v termíne od 20.1. 2020 do 2.3.2020, úsek bol v uvedených termínoch zatvorený. 
V termínoch 10.3.2020 - 17.5.2020, 27.10.2020 – 22.11.2020, 21.12.2020 – 31.12.2020 

bola knižnica na základe nariadenia KSK (nariadenia vlády SR) v rámci protipandemických 
opatrení zatvorená.   

Celková návštevnosť knižnice dosiahla počet 25 959. Počet všetkých aktívnych 
čitateľov knižnice v roku 2020 dosiahol počet 9 203. 

 

2.2   Výpožičky, informačná činnosť 

             Prehľad absenčných + prezenčných výpožičiek podľa druhu knižničných jednotiek  

Knižničné jednotky Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 15 162 18 523 +3 361 

Krásna literatúra pre dospelých 33 664 35 345 +1 681 

Odborná literatúra pre deti a mládež 4 329  3 847 -482 

Krásna literatúra pre deti a mládež 14 478 15 756 +1 278 

Periodiká 6 461 3 512 --2 949 

Výpožičky celkom 74 094 77 147 +3 053 

                    (viď grafické zobrazenie v Prílohe, Graf č. 2)  
 

                  Prehľad absenčných a prezenčných výpožičiek na pracoviskách SK /rok 2020/ 

Oddelenie Absenčné 

výpožičky 

Prezenčné 

výpožičky 

Výpožičky 

abs. + prez. 

Centrum 58 348 3 337 61 685 

Pobočka 14 546 916 15 462 

Spolu 72 894 4 253 77 147 

 

Počet výpožičiek v roku 2020  narástol v porovnaní s rokom 2019   o  +3 053, 

dosiahol stav  77 147. Počet prezenčných výpožičiek dosiahol počet 4 253, čo je oproti 
roku 2019 pokles o -3 199. 

 

Pracovisko 
Regist. 

používatelia Rozdiel 

2019 2020 

Úsek beletrie + ÚNL 1 292 1 054 -238 

ÚLDM 784 407 -377 

Pobočka Mier    

Dospelí 240 225 -15 

Deti 324 203 -121 

Spolu 2 640 1 889 -751 
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Úsek beletrie a centrálnej evidencie 

V oddelení beletrie od marca, kedy kvôli pandémii začali platiť v knižnici sprísnené 
opatrenia pre verejnosť a ochranu fondu sa všetky vrátené knihy dezinfikovali, dávali do 
karantény. Počas roka 2020 pracovníčky Úseku beletrie opravili cca 200 kníh. Pravidelne sa 

na oddelení generovali aj upomienky. V čase keď bola knižnica pre verejnosť zatvorená kvôli 
pandémii sa upomienky negenerovali a výpožičná doba kníh sa čitateľom predĺžila. 
Upomienky boli zasielané poštou, prípadne e-mailom. Poštou bolo zaslaných 327 upomienok 

dospelým čitateľom, e-mailom 952 upomienok. V centrálnej evidencii sa pravidelne tlačili aj 
čitateľské preukazy. Celkom bolo vyrobených 556 preukazov. Medzi najžiadanejšie a 
najobľúbenejšie tituly patrili u dospelých čitateľov z beletrie knihy súčasných slovenských 

autoriek.  

Najžiadanejší autori z beletrie: K. Gillerová, M. Wurm, D. Dán, L. Frantz, D. Hamarová,  
H. Repová, B. Minier, J. Pronská, J. Nesbo, J. L. Horst, V. Neuer, L. Sasková, J. Červenák, F. 
Rivers, A. Soltész. 

Medzi obľúbené žánre patria romány pre ženy, detektívne, historické, ľúbostné, thrilery, 
spoločenské, náboženské, zo súčasnosti, fantazy pre mládež, knihy zo života iných kultúr.  

 

                     Úsek literatúry pre deti a mládež 

         Nové knihy boli po spracovaní odsúhlasené s údajmi v TRITIU, označené, obalené,       
sprezentované formou výstavky a ponúknuté čitateľom. Počas roka 2020 bolo opravených 
101 k.j. , obalených bolo 548 nových kníh, preobalených 89 zv. Počas celého roka sa 
pravidelne vykonávala hygienická očista kníh. Z dôvodu očisty v rámci pandémie pracovníčky 
Úseku literatúry pre deti a mládež vykonali očistu kníh v počte 2 743 zväzkov. 
   Všetky aktivity v rámci kolektívnych podujatí a individuálnej práce s čitateľmi sa 
zameriavali na rozvoj a podporovanie čitateľskej gramotnosti u detí všetkých vekových 
kategórií. Tak ako po iné roky, tak aj v roku 2020 sa kládol dôraz na individuálnu prácu 
s detským čitateľom v rámci poradenstva pri výbere kníh, vyhľadávaní konkrétnych titulov, 
poskytovaní informácií a zabezpečovaní požiadaviek pri vypracovaní ročníkových prác, 
olympiád, projektov, referátov alebo plnení bežných úloh v rámci vyučovacieho procesu. 

K najčastejšie požadovaným patrili informácie k recitačným súťažiam (Hviezdoslavov Kubín, 
Šaliansky Maťko, A slovo bolo u Boha), testy – slovenský jazyk, matematika, mytológia, chov 
zvierat, dinosaury, zoznam VŠ literatúry (požiadavky študentov pedagogického štúdia), 
encyklopedické informácie k projektom a ročníkovým prácam a vzhľadom na nárast 
zaevidovaných čitateľov predškolského veku aj požiadavky na knihy a informácie o nich pre 

túto vekovú kategóriu. Za rok 2020 pracovníčky Úseku literatúry pre deti a mládež podali 
čitateľom a návštevníkom knižnice 974 informácií.   

 Knižničný systém Tritius nám umožňuje zasielanie upomienok prostredníctvom 
elektronickej pošty, resp. upozornenie čitateľa pred ukončením výpožičnej lehoty a z tohto 

dôvodu môžeme konštatovať, že dochádza k rapídnemu zníženiu upomienok, ktoré sú 
odosielané klasickou poštou. Pracovníčky Úseku literatúry pre deti a mládež odoslali spolu 
143 upomienok printovou formou. 

 Medzi najžiadanejšie tituly z Úseku literatúry pre deti a mládež patria: Denník 
odvážneho bojka, séria kníh – Tigrí tím, Traja pátrači, Zvierací záchranári, Grázlik Gabo, knihy 
H. Webb a R. Riordana, séria kníh Spirit Animals, Miška a jej malí pacienti. 

Najžiadanejší autori pre deti a mládež: J. Uličiansky, D. Hevier, P. Karpinský, Š. Moravčík, 
D. Walliams, H. Webb, R. Riordan, R. Dahl. 



17 

 

 

 

Na propagáciu knižničného fondu Úsek literatúry pre deti a mládež zrealizoval  

19 výstaviek (260 kníh, 14 periodík, 4 maňušky) z toho 1 predstavovala výtvarné práce detí 
v počte 67. 
 

 Úsek náučnej literatúry 

Pracovníčky Úseku náučnej literatúry denne propagovali a poskytovali informácie  
o stránkach „www.kis3g.sk“ a „www.spisskakniznica.sk“ a metodickú pomoc pri 
vypracovávaní rešerší a vyhľadávaní odbornej literatúry potrebnej na štúdium a pre 

vypracovanie  bakalárskych a diplomových prác, takisto odbornej a populárno-náučnej 
literatúry podľa požiadaviek používateľov. Poškodené knihy sa priebežne opravovali na ÚNL, 
celkovo v počte 117.  

Prostredníctvom programu TRITIUS a INTERNETU (Kis3g a spisskakniznica) sa denne 

poskytovali čitateľom kvalifikované bibliografické a faktografické informácie. ÚNL poskytlo 
svojim čitateľom 1431 informácií. Najčastejšie sa vyskytovali témy: špeciálna pedagogika, 
inkluzívna pedagogika, integrovaná výchova a vzdelávanie,  vývinová psychológia, 
psychológia osobnosti, predškolská pedagogika, školská zrelosť, didaktické hry, ekológia 
a environmentálna výchova, ošetrovateľstvo, rodina, sociálna práca, komunikácia, 
toxikománia, chudoba, nezamestnanosť, rómska problematika, sociálno-patologické javy, 
dejiny, cestovný ruch, marketing, manažment, ľudské zdroje, šport, témy týkajúce sa 
medicíny, dejín umenia, médií, Spiša a Spišskej Novej Vsi. Literatúra z týchto oblastí bola 
najviac rezervovaná a zabezpečovaná prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 
(MVS) a takisto sa uvedené témy a odbory najčastejšie vyskytovali v tematickom zameraní 
vypracovaných rešerší.  

Prostredníctvom MVS bolo vybavených 341 požiadaviek (204 kníh a 137 xerokópií 
článkov), z celkového počtu 347 požiadaviek. Z fondu Spišskej knižnice boli vybavené 4 
požiadavky. Čitatelia prejavili záujem aj o MMVS, vybavených bolo 8 požiadaviek.  

Formou rezervácie kníh bolo vyhovené 728 požiadavkám od čitateľov. 
 

Internet – pre verejnosť je v knižnici k dispozícii 6 PC.  V priebehu roka 2020 internet  

na 6 PC určených pre verejnosť využilo 212 používateľov (ÚNL 98, ÚLDM 56, pobočka 58), 
počet záujemcov klesol oproti roku 2019, no vzhľadom na možnosti wi-fi pripojenia 

v priestoroch knižnice je tento údaj o využívaní internetu v knižnici len orientačný.  

 

Z regionálnej literatúry bolo 200 titulov vypožičaných prezenčne a 87 titulov absenčne. 
Celkovo sme zaznamenali 287 výpožičiek regionálnej literatúry. Pracovníci knižnice 
vyhľadali čitateľom 2 790  bibliografických a faktografických informácií (ÚNL 1 431, ÚLDM 
974, Mier 385). Metodická pomoc pri vypracovaní rešerší na požadované témy 
predovšetkým k bakalárskym a diplomovým prácam, bola poskytnutá na úseku odbornej 
literatúry. Vypracovaných bolo 39 rešerší. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kis3g.sk/
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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 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 online 
katalóg s novými možnosťami. 

 

Online katalóg: Štatistika za rok 2020 

 
 

 

Porovnanie: 

 

 

 

 

 

V roku 2020  nastal nárast  vo vyhľadávaní  oproti  roku 2019 o 7 483, počet prístupov 
o 625 a počet prihlásení do elektronického výpožičného protokolu o 202.

Rok Vyhľadávanie Prístupy Prihlásenia 

2019 37 162 14 776 3 031 

2020 44 645 15 401 3 233 
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Webová stránka www.spisskakniznica.sk. 

Celková návštevnosť web stránky za rok 2020 bola: 18 475, či je oproti roku 
2019 nárast návštevnosti web stránky o 3 939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020. Celkom bolo pripravených a uskutočnených 68 

podujatí 81 výstaviek literatúry a výtvarných prác detí. Celkový počet účastníkov podujatí za 
rok 2020 bol 4 335.  

 
Pracovisko Počet účastníkov KVP  

za rok 2020 

Úsek beletrie, náučnej literatúry, metodiky 3 885 

Úsek literatúry pre deti a mládež 252 

Pobočka Mier 198 

Spolu 4 335 

 

ÚLDM pripravil 15 podujatí pre 252 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 11 podujatí pre 198 detí. 
Súčasne si žiaci po podujatiach vymenili aj prečítané knihy za nové. Kvôli spoločnej výmene 
kníh navštívilo pobočku 7 triednych kolektívov. 

 Návštevy web stránky 
za rok 2019 

Návštevy web stránky 
za rok 2020 

Január 1 343 1 371 

Február 1 320 1 285 

Marec 1 449  1 191 

Apríl 1 326 983 

Máj 1 205 1 993 

Jún 875 1 611 

Júl 1 058 1 286 

August 886 1 176 

September 1 151 1 333 

Október 1 396 2 026 

November 1 287 2 332 

December 1 240 1 888 

Spolu 14 536 18 475 

http://www.spisskakniznica.sk/
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Kultúrne podujatia väčšieho rozsahu – ťažiskové podujatia: 
 

Ťažiskové podujatia za rok 2020 

 

Spišská biblická séria podujatí s biblickou tematikou počas predvianočného 
obdobia, nezrealizované pre pandémiu 

Spišskí ctitelia Tálie podujatie venované tvorbe regionálnych dramatikov určené 
pre verejnosť /140 účastníkov/ 

Via Apis Scepusiensis – Cesty 

včely na Spiši 
Nezrealizované pre pandémiu 

 

 

Najvýznamnejšie podujatia Úseku beletrie za rok 2020 

 Úsek beletrie pre dospelých zorganizoval 3 stretnutia s poéziou venované slovenským autorom, 

určené pre verejnosť, študentov a dôchodcov. Zúčastnilo sa ich 102 návštevníkov. Zaujímavé 
bolo Stretnutie s poéziou venované J. Motulkovi pri príležitosti 100. výr. nar. uskutočnené 
v januári, kedy nás potešila osobná účasť jeho dcéry na podujatí, ktorá ocenila prácu našej 
knižnice a to, že sa venujeme známym aj menej známym slovenským básnikom.  
 

 V mesiaci februári bola vyhlásená súťaž pre dospelých používateľov knižnice pod názvom 
Osudové lásky v románoch. Písomnou formou a neskôr aj elektronicky sa do nej zapojilo 40 

dospelých čitateľov. 

 

 Uskutočnili sa 3  literárne hodinky v Domove dôchodcov na Sídlisku Tarča, ktorých sa zúčastnilo 
190 seniorov. 

 

 

Najvýznamnejšie podujatia Úseku literatúry pre deti a mládež za rok 2020 

 More poznania – prezentácia knihy spojená s prednáškou 

Autorka knihy More poznania a zároveň lektorka podujatia PhDr. Daša Toporcerová, PhD. sa vo svojej 
knihe, ktorú určila deťom do 12-tich rokov, ich rodičom, pedagógom zaoberá fenoménom závislosti 
od internetu, resp. nadmerným používaním internetu deťmi a mládežou. Upozornila na riziká, ktoré 
prináša virtuálny svet. Opierala sa pritom o viac ako 5-ročné skúsenosti v rámci komunitnej 
terapeutickej práce so závislými a o empirické zdroje získané v rámci študijných ciest v Barcelone 

a v Madride. Podujatie sa konalo 5.2.2020, zúčastnilo sa ho 38 žiakov 6. ročníka zo ZŠ Levočská. 
 

 Zabudnuté remeslá alebo Príbeh dvoch prasiatok 

Tematické dopoludnie na motívy knižky J. C. Hronského zrealizované pre deti Základnej školy 
internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, doplnené o rozprávanie a prezentáciu tradičných 
a zabudnutých remesiel. Podujatie sa uskutočnilo 25.2.2020 s účasťou 23 detí. 

 

 Ako umelci vidia svet – tematické dopoludnie 

2 podujatia, v rámci ktorých sme priblížili účastníkom knihy prezentujúce výtvarné umenie, 
slovenských a svetových výtvarných umelcov, rozvíjanie kreatívneho výtvarného cítenia a pod. 

Podujatia boli pripravené pre účastníkov galerijného skautingu (podujatie realizované v spolupráci 
s Galériou umelcov Spiša) a pre žiakov letnej školy (ZŠ sv. CaM) - 34 účastníkov. 
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 V predvianočnom období pracovníčky ÚLDM oslovili našich čitateľov aktivitou Dajme knižnici 
vianočný šat. Knižnicu zdobilo 67 výtvarných prác detí. 

 

Vzhľadom na to, že ďalšie podujatia nebolo možné realizovať kvôli epidemiologickej situácií na 
Slovensku a obmedzeniu činnosti knižníc, kontaktovali sme našich priaznivcov formou online aktivít. 

 

 Najzaujímavejšie online aktivity: 

 Kde bývajú rozprávky – načítavanie rozprávok (YouTube kanál). Počet zhliadnutí 126. 
 Knihomilka odporúča – v pravidelných intervaloch cez webovú stránku knižnice prezentovaný 

nový knižný titul z fondu ÚLDM 

 Každý deň s knihou – online aktivita ÚNL prebiehala v máji 2020 (knižné hádanky, počet 
účastníkov 236). 

 Deti naša budúcnosť - online aktivita ÚNL (prezentácia kníh, 95 účastníkov) 
 Eko-kvíz - online aktivita ÚNL (39 účastníkov) 
 Webinár - Pod pečaťou služby človeku – online aktivita (15 účastníkov) 
 Rozprávky do uška – online čítania (YouTube kanál) 
 Môj hrdina nosí rúško (30 účastníkov) 
 Návraty do minulosti – online história, čítanie (počet zhliadnutí 1 408) 

 

Počet online aktivít v roku 2020 - 26 (počet účastníkov 3 277). 

 

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 2020 doplnený o 45 zväzkov. Ku koncu 

kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 2 278 zväzkov, ktoré boli k dispozícii  
v študovni pre dospelých (resp. používateľom od 15 rokov).  Záujemcom o informácie týkajúce 
sa regiónu slúži aj Album regionálnej tlače (staršie zväzky – z rokov 1972 – 2012) a Album 

regionálnych osobností (pravidelne doplňovaný). 
 
 

1. Bibliografická činnosť 

V roku 2020 pokračovala súbežná článková bibliografia spracovaním regionálnych 
periodík okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. 

V roku 2020 bolo za rok 2019 vyexcerpovaných: 250 ks denník Korzár, 5 ks mesačník 
Informátor – kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves (Ičko), 5 ks 
Krompašský spravodajca, 2 ks Prakovské noviny, 5 ks Smižiansky hlásnik, 2 ks Obecné 
noviny Nálepkovo, 5 ks Horizont – kultúrno-spoločenský mesačník obce Rudňany, 2 ks 

Hlásnik (informačný spravodajca občanov Margecian), 41 ks MY- noviny východu, 1 ks 

štvrťročník Gelničan, 2 ks Slovinský občasník, 3 ks Pokoj a dobro. 

V roku 2020 bolo za rok 2020 vyexcerpovaných: 1 ks Obecné noviny Nálepkovo, 6 ks 

Horizont – kultúrno-spoločenský mesačník obce Rudňany, 2 ks Krompašský spravodajca,  
6 ks Smižiansky hlásnik,  4 ks Pokoj a dobro, 1 ks Slovinský občasník, 2 ks Pokoj a dobro,  

2 ks Hlásnik (informačný spravodajca občanov Margecian), 155 ks denník Korzár, 42 ks 

týždenník MY – noviny východu. 
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Celkom bolo v roku 2020 vyexcerpovaných za obdobie 2019-2020 541 ks regionálnych 
periodík a 406 ks denníka Nový čas, 15 ks celoslovenského periodika Čarovné Slovensko 
a 7 ks periodika Tešiteľ. 

 

Počet záznamov zapísaných v celoslovenskej databáze VIRTUA v roku 2020 

 

Nový čas za rok 2019 17 

Nový čas za rok 2020 6 

Čarovné Slovensko za rok 2020 2 

Regionálne záznamy za rok 2011 1 

Regionálne záznamy za rok 2014 1 

Regionálne záznamy za rok 2018 1 

Regionálne záznamy za rok 2019 110 

Regionálne záznamy za rok 2020 18 

SPOLU 156  

 

Zostávajúce vyexcerpované záznamy z regionálnych periodík a Nového Času, ktoré zostali, 
budú vpísané do celoslovenského programu VIRTUA v roku 2021. 

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 2020 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 posielajú štatistické výkazy  

o činnosti. Zber a spracovanie štatistických výkazov o knižniciach v rozsahu určenom 
Ministerstvom kultúry SR a Štatistickým úradom SR 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 17 metodických návštev v knižniciach a obecných 
úradoch. Pri metodických návštevách bola konzultovaná 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 2020 sa intenzívne poskytovala metodická pomoc Obecnej knižnici v Spišskom 
Hrušove so základnou knihovníckou prácou. Knižnici bola poskytnutá metodická pomoc a 
zaškolenie knihovníčky do činnosti, zároveň bol vypracovaný návrh riešenia databázy kníh 
v knižnici.  V priebehu roka nedošlo k sťahovaniu knižníc. MsK Krompachy a MsK Spišské Vlachy 
pokračovali 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 2020 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- 
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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 je administrátorom 
knižnično-informačného systému Tritius. O Tritius prejavili záujem aj 2 obecné knižnice a to 

v Obecná knižnica v Spišskom Hrušove a v Smižanoch. 
 

Metodička participovala na príprave knižničných projektov napr. prezentácia 
k odbornému podujatiu Spišská župa žije knihou, organizovala a viedla webinár Pod pečaťou 
služby človeku (15 účastníkov), vytvorila online projekt Návraty do minulosti (1 408 zhliadnutí). 
Podľa potreby bola poskytnutá pomoc pri organizovaní podujatí knižnice (tvorba prezentácií, 
fotografovanie). Metodická činnosť bola v roku 2020 zameraná na prácu s knižničným 
systémom Tritius, na prácu vo zvýšených nárokoch na dezinfekciu dokumentov, priestorov  
a dodržiavanie hygienických a epidemiologických nariadení, ako aj na hľadanie nových  
a bezpečných spôsobov fungovania počas karantén a po nich. 

 

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 

b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 9 
c/ stagnujúce knižnice: 1 

Počet mestských knižníc: 1 
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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 a pracovníci ÚKIS - https://aplikacie.eu/vucke/sksnv/ - 

informácie o podujatiach Spišskej knižnice 

 Mgr. Krajňáková – webová stránka Spišskej knižnice, YouTube knižnice, Facebook 

Spišskej knižnice – informácie o podujatiach, aktivitách Spišskej knižnice 

 

 

Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 
 More poznania – Závislosť od internetu 19.2.2020 

 Týždeň slovenských knižníc 28.2.2020 

 Anton Kret 10.2.2020 

 

 
 

3.3 Spolupráca v regióne 

Spišská knižnica aj v roku 2020 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. Sporadicky 

pokračovala aj spolupráca so Špeciálnou ZŠ v SNV. 

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 – 3 stretnutia,  nakoľko  viac stretnutí sa žiaľ nemohlo konať v dôsledku 
pandémie .
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 

 
 

Ukazovateľ 
 

Schválený rozpočet 
 

Upravený rozpočet 
 

Skutočnosť /čerpanie k 
31.12. 

Bežný transfer 400 785 418.799,66 389.462,77 

Kapitálový transfer 0 0 0 

Spolu 400 785 418.799,66 389.462,77 

 

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. 314/2019 zo dňa 13.12.2019 
zasadnutia Zastupiteľstva košického samosprávneho kraja konaného dňa 09.12.2019  
v Košiciach bol pre Spišskú knižnicu schválený bežný rozpočet v eurách nasledovne: 

 

 
 

Vlastné príjmy/ výdavky: 17 500,- € 

Bežné výdavky: 375 555,- € 

Bežné výdavky na činnosť: 7 730,- € 

CELKOM VÝDAVKY: 400 785,- € 

 

Rozpočet bol v priebehu hodnoteného roka upravený 9 krát. 
 

Výdavky bežného rozpočtu v eurách podľa zdrojov a programov: 
Program Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2020 

0040100 41-001 Z daňových príjmov 375 555,00 382 828,00 358 961,64 

0040200 41-001 Z daňových príjmov 7 730,00 7 828,00 7 828,00 

0040800 41-001 Z rezervy KSK 0,00 3 250,00 3 250,00 
 46 Vlastné príjmy 17 500,00 13 000,00 13 000,00 

0040200 72 c Fond na podporu umenia 0,00 11 893,66 6 420,77 
  ÚHRN 400 785,00 418 799,66 389 460,41 

 

Príjmy bežného rozpočtu v eurách: 
Zdroj Názov Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2020 

72c Štátny účelový fond FPU zost. 2019 0,00 5 393,66 5 393,66 

72c Štátny účelový fond FPU 2020 0,00       6 500,00 6 500,00 

72g Úroky 0,00 0,00 2,63 

72g Príjmy z dobropisov 0,00 0,00 878,12 

72g Vlastné príjmy 17 500,00 13 000,00 13 296,30 

72g ÚHRN 17 500,00 24 893,66 26 070,71 
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Príjmy celkom Výdavky celkom 

418 799,66 389 462,77 

 
 

Príjmy celkom Transfer od 

zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok prostriedkov 

z predch. rokov 

418 799,66 392 728,95 6 500,00 0 14 177,05 FPU 5 393,66 

 

 

Výdavky celkom 

 

Mzdy, platy a OOV 

 

Odvody 

 

Tovary a služby 

 

Bežné transfery 

 

Kurzové rozdiely 

389 462,77 224 976,44 76 061,56 75 598,84                    12 825,93 0,00 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

389 462,77 371 964,00 17 498,77 

 
 

4.2 Správa majetku 

 

1. Opravy a údržba 

Celkový objem financií Poznámka 

19 521,40 
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  17 663,76 Bežné výdavky 
 

Skúška plyn. zar.  250,22 Bežné výdavky  

Revízia kotlov a tlakových 
nádob 

 496,62 Bežné výdavky 
 

Revízia has. prístrojov  191,00 Bežné výdavky 
 

Čistenie a revízia komínov  
    66,00 Bežné výdavky 

 

Servis výťahu  231,00 Bežné výdavky  

Oprava výpočtovej techniky  190,80 Bežné výdavky  

Údržba telekom. tech.  432,00 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 2020 

- - - - 

    

 

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

od - do 

Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb 

spojených s nájmom) roku 2020 

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 2 390,40 

 
 

4.3 Projektová úspešnosť 

 

V priebehu roka 2020 bol na základe výzvy Fondu na podporu umenia spracovaný 
projekt zameraný na nákup knižničných dokumentov s názvom „NESTARNÚCE OBJAVOVANIE 
BOHATSTVA KNÍH“, ktorý sa začal aj v roku 2020 realizovať. 

V priebehu roka bolo do fondu  knižnice doplnených  1  708  knižničných  jednotiek,  
z toho 1 401 kúpou, 299 darom a 8 ako  náhrada za stratené dokumenty.  Na ich kúpu  bolo 
použitých časť finančných prostriedkov z dotačného programu Fondu na podporu umenia na 
rok 2019 vo výške 5 393,66 € (562 zv.) - časť finančných prostriedkov z dotačného programu 
FPN na rok 2020 vo výške 577,11 € (50 zv.) - (ostatné fin. prostriedky z Fondu  na podporu 
umenia budú použité v roku 2021 v sume 4 422,89 €), bez spolufinancovania z KSK, finančné 
prostriedky z iných zdrojov KSK v sume 3 250 € (308 zv.) a finančné prostriedky z vlastných 
zdrojov KSK v sume 4 975,76 € (481 zv.). Vzhľadom na to, že koniec realizácie grantového 
programu FPU z roku 2020 je určený v zmluve do 30. 6. 2021 budú ostatné fin. prostriedky 
použité v roku 2021. 

V roku 2020  bolo  teda  skutočne  na  nákup  knižničných  jednotiek  vyčerpaných  
14 196,53 €. Za uvedenú sumu bolo kúpou doplnených 1 401 zv.  

 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

 

 

Názov 
projektu 

Cieľ 
projektu - 

stručne 

 

Finančný zdroj, 
program, 

podprogram 

 

Skutočné náklady projektu 

 

 

Termín 
realizácie 

 

 

Poznámka 

Získa
ná 
dotá
cia 

Zdroje z KSK 
Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

 
NESTARNÚ
CE 
OBJAVOVAN
IE 
BOHATSTVA 
KNÍH 

Nákup 
knižného 
fondu 

FPU 
Program 5, 
Podprogram 
5.1.4 

 

5 000 

 

 

   

5 000 

 

2.9.2020 – 

30.6.2021 

 

SPIŠSKÁ 
BIBLICKÁ 
JESEŇ 2020 

 
FPU  

Program 5, 

Podprogram  

5.1.3 

0    0  nepodporené 
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VIA APIS 
SCEPUSIENSI
S 

 
FPU  

Program 5, 

Podprogram  

5.1.3 

0    0  nepodporené 

SPIŠSKÍ 
CTITELIA 
TÁLIE 

interaktívne 
vzdelávacie a 
popularizačné 
podujatia 

FPU  

Program 5, 

Podprogram  

5.1.3 

1 500 98   
 
 

1 500 1.2.2020 -
30.6.2020 

 

 

 Spišská knižnica mala v priebehu roka 2020 dva úspešné projekty a to na nákup knižného fondu 
a projekt zameraný na interaktívne vzdelávacie a popularizačné podujatia s názvom SPIŠSKÍ CTITELIA 
TÁLIE. Projekt má inšpiračné žriedla v bohatej tradícii ochotníckeho aj profesionálneho divadla  
v regióne Spiša. Tvorba jednotlivých autorov, ktorí sa začlenili a v súčasnosti sa radia k popredným 
osobnostiam divadelného dramatického umenia, obohacuje dnešnú sféru divadla na Slovensku 

i v zahraničí. Projekt sledoval rozšírenie vedomostného obzoru verejnosti o spišských dramatikoch, 
ich tvorbe a umeleckom napredovaní. Žánrovo patril koncept projektu medzi interaktívne 
vzdelávacie a popularizačné podujatia. Osobnosťami súčasnej dramatickej tvorby zaangažovanými v 
projekte boli Peter Karpinský, Ján Petrík, Štefan Šimko a in memoriam Anton Kret, spisovateľ, 
dramatik, teatrológ a dlhoročný dramaturg činohry SND /nedožitých 90 rokov a prvé výročie úmrtia- 

február 2020/. 
  

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 0  
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6. Marketing a propagácia 
 

V roku 2020 knižnica pokračovala v propagácii svojej činnosti vo všetkých typoch 
regionálnych i celoštátnych médií – tlači, rozhlase i na internete, čím sa podieľala na budovaní 
pozitívneho obrazu nielen o knižnici, ale i o svojom zriaďovateľovi. O svojich aktivitách  
a službách pravidelne informovala na vlastnom webovom sídle, na sociálnej sieti facebook,  
na webovom sídle Spišskej knižnica v Spišskej Novej Vsi. 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. 

 

Knižnica o svojich aktivitách informuje aj na sociálnej sieti Facebook. Fanúšikovská stránka 

Spišskej knižnice má 530 fanúšikov. Od roku 2020 má svoj profil na webovej stránke Youtube. 
Svoju činnosť a kultúrno-vzdelávacie aktivity propagovala na všetkých pracoviskách i formou 
násteniek.  

 

  Informácie: 
 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 

 Eva Slivenská – Informátor mesta Spišská Nová Ves, júl 2020, Knihy – pramene 

poznania a živej reči – informácia o projekte  

 

 

Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 
 More poznania – Závislosť od internetu 19.2.2020 

 Týždeň slovenských knižníc 28.2.2020 

 Anton Kret 10.2.2020

http://podujatia.terraincognita.sk/
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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 – 12 ks 
 

Celkový počet: 24 

Sociálne médiá facebook, web stránka, 
http://podujatia.terraincognita.sk, – informácie 

o podujatiach, instagram, YouTube 

https://aplikacie.eu/vucke/sksnv/ 

 

Celkový počet: 3 277 zhliadnutí, 26 online podujatí 
Web stránka (návśtevnosť): 18 475 

Online katalóg (snv.tritius.sk):  
počet prístupov 15 401 

počet prihlásení 3 233 

počet vyhľadávaní 44 645 

 

Výnimočné výstupy v rozhlase, 

TV 

Mestská televízia Reduta odvysielala šoty: 
 Anton Kret 10.2.2020 

 More poznania – Závislosť od internetu 
19.2.2020 

 Týždeň slovenských knižníc 28.2.2020 

 

Celkový počet: 3 

Iné  

http://podujatia.terraincognita.sk/
http://podujatia.terraincognita.sk/
https://aplikacie.eu/vucke/sksnv/
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 

rok 2021 

Komentár 

Rozšírenie spolupráce s ďalšími 
partnerskými inštitúciami aj 
s treťosektorovými združeniami 

Stále existuje priestor na 
zintenzívnenie doterajšej serióznej 
kooperácie v organizovaní akcií s 
Mestským kultúrnym centrom, 

odborom školstva MsÚ, MO Matice 
slovenskej, divadelným súborom 

Hviezdoslav, Gymnáziom Školská. 
 Spišskí ctitelia tálie. Prednáška, diskusné fórum. Súčasné 

divadlo a divadelníčenie v regióne. 
Doc.PhDr. Michal Babjak, CSc 

Iglovské sakrálne klenoty v novej 

dimenzii. 

Realizácia súťaže v oblasti literatúry a 
knižnej kultúry. Realizované v 
spolupráci so Strednými školami v 
regióne Spiš 

Via apis Scepusiensis - Cesty včely na 
Spiši.  

Druhý ročník nadregionálneho 
podujatia organizovaného s redakciou 

časopisu včelár a Slovenským zväzom 
včelárov. 

Posledný romantik z raja. Podujatie venované 35. výročiu 
úmrtia spišskonovoveského rodáka 
národného umelca Mikuláša Hubu 

Open theatre. Autorská beseda, videoprojekcia. 
Novodobá tradícia otvoreného 
divadla na Spiši v inscenáciách 
režiséra a dramatika Petra 
Karpinského. Podujatie podporil FPU 

Javiskové žihadlice dramatika Štefana 
Šimka.  

Autorská beseda. Podujatie podporil 
FPU 

Spišská biblická jeseň. Päť podujatí s oblasti kresťanskej 
kultúry a ekumenizmu. 
Spoluorganizátor : Gréckokatolícka 

farnosť Premenenia Pána v Spišskej 
Novej Vsi. 

Stretnutia s poéziou. V spolupráci s MO Matice slovenskej 

v SNV, divadelným súborom 
Hviezdoslav a Gymnáziom Školská. 

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: 
Účasť na školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách 

Školenia a vzdelávacie aktivity 

• Etický kódex v knižnici (online SNK v Martin) – november 2020 (Mgr. D. Krajňáková, 
Mgr. R. Korbová, J. Česlová) 

• Projektový manažment (online SNK v Martine) – november 2020 (PhDr. S. 

Sventeková, Mgr. D. Krajňáková) 
• Biznis etiketa (online SNK v Martine) – november 2020 (J. Česlová) 
• Archívy, knihovny, muzea v digitálním světe 2020 – medzinárodná videokonferencia 

(Svaz knihovníku a informačních pracovníku ČR, Národní knihovna ČR), december 2020 
(Mgr. D. Krajňáková, Mgr. R. Korbová) 

• Benchmarking verejných knižníc (online SNK v Martine) – celoslovenský seminár, 
október 2020 (Mgr. D. Krajňáková) 

 

Grafy 

Graf č.1 Grafické porovnanie knižničného fondu (roky 2019 a 2020) 

 

 

Graf č. 2 Grafické porovnanie výpožičiek (roky 2019 a 2020) 
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Fotodokumentácia 

  

Obrázok č. 1: Eko-kvíz 
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        Obrázok č. 2 Buďte s nami online 
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                     Obrázok č. 3 Môj hrdina nosí rúško 

 
 

 

 

 

                       Obrázok č. 4 Môj hrdina nosí rúško 
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                     Obrázok č. 5 Online rozprávky do uška 
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                     Obrázok č. 6 SPIŠSKÍ CTITELIA TÁLIE 
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                     Obrázok č. 7 Som doma s knihou alebo čitateľský manuál od nás pre vás... 
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                    Obrázok č. 8 Workshop obecných knihovníkov 
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PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.         

    riaditeľ Spišskej knižnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spracovala: Mgr. Dagmar Krajňáková   
Február 2020
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 Príloha: KULT-10 za rok 2020  
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