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II..  ÚÚVVOODD  

 

  Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá 

zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, 

bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Základné 

poslanie a predmet jej činnosti vymedzuje zriaďovacia listina, ktorú vydal Úrad Prešovského samosprávneho 

kraja.  

     Rok 2017 môžeme v Podtatranskej knižnici v Poprade zhodnotiť vcelku ako úspešný. Knižnično-

informačné služby sme druhý rok poskytovali vo vynovených priestoroch v centre, na Podtatranskej ulici a 

prvý rok v zrenovovanom meštianskom dome v Spišskej Sobote. Používatelia knižnice i všetci návštevníci 

ocenili zrealizované zmeny a to, že sa knižnica stala dôstojným, moderným stánkom kultúry a vzdelania.  

     Po ukončení projektu z druhej výzvy na podávanie projektov zo ŠF EÚ – ROP (žiadosť bola podaná ešte 

v roku 2010) „Oprava objektu knižnice – meštianskeho domu v Spišskej Sobote“v roku 2016, sme v roku 

2017 uskutočnili aj rekonštrukciu prízemia budovy - rekonštrukciu elektrických rozvodov a výmenu svietidiel, 

prestavbu sociálnych zariadení a obnovu kancelárskych priestorov pre činnosť POS Poprad. V rámci opráv sa 

uskutočnilo aj odvlhčenie obvodových múrov (chodník uloží Správa mestských komunikácií na jar 2018.) 
          

Z kultúrnych a vzdelávacích podujatí celoslovenského a medzinárodného významu, spomeniem dar OZ 

POLONUS – poľská knižnica – príspevok bol uverejnený v RSTV , súťaž školských časopisov Prešovského 

a Košického kraja – tlačou sme vydali zborník, besedy v rámci Wolkrovej Polianky.  Spolupracovali sme 

s Českým centrom na Slovensku pri organizovaní výstav a Noci literatúry, zapojenie sa do všetkých 

celoslovenských podujatí, spoluprácu s POS pri organizovaní súťaží v prednese poézie a prózy, Miestnym 

odborom Matice slovenskej a i..  V oddelení umenia sme pravidelne mesačne uskutočňovali výstavy 

výtvarných prác spojené s vernisážou, výstavy v novo otvorenej spoločenskej miestnosti na Podtatranskej 

ul., kde začal aktívne pracovať Klub tínedžerov. Živé knihy – v spolupráci so školským parlamentom, 

Realizovali sme 2. ročník projektu – S knihou ma baví svet pre detského čitateľa (dvojdňové 

stretnutie spisovateľov a ilustrátorov pre deti).  

Vyhodnotili sme najlepšieho čitateľa knižnice. 

     V hlavných ukazovateľoch činnosti knižnice vykazujeme v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

nárast v počte nakúpených knižničných dokumentov  a vo financiách vynaložených na doplňovanie 
knižničného fondu. Služby sme poskytovali 51,5 hodín týždenne na jednotlivých oddeleniach knižnice a 32 

hodín na  pobočkách. 
 V hlavných ukazovateľoch činnosti úseku služieb sme zaznamenali nárast počtu používateľov, počtu 

výpožičiek, návštevnosti a počtu realizovaných podujatí . 

Zamestnanci sa zapájali aj do prác  ktoré boli nutné pri stavebných úpravách, vypratanie miestností a pod.). 

 V metodickej a koordinačnej činnosti 

 Zameranie činnosti: 

metodické a koordinačné centrum pre ľudové knižnice v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča, 

spolu 61 knižníc. Zabezpečovali sme nákup a spracovanie knižničných fondov pre 18  knižníc regiónu. 

Pozornosť v knižniciach sme venovali zavádzaniu  informačného systému do knižníc, spracovaniu 

projektov a dodržiavaniu platných noriem a predpisov, vzdelávaniu knihovníkov. 

Počet metodických návštev 25 (o 2 viac). 

 Na úseku bibliografie a edičnej činnosti 

  okrem priebežnej excerpcie sme sa sústredili na tvorbu biografického slovníka žijúcich osobností 

mesta Poprad, spoluprácu s Poľskom pri výmene publikácií, mesačných prehľadov výročí osobností 

regiónu pod názvom Pripomíname si, z ktorých čerpajú informácie Podtatranské noviny. Pokračujeme 

aj v projekte Tatry v umeleckej literatúre – prieskum, dopĺňanie textov. Naďalej spolupracujeme s 

redaktormi školských 
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 časopisov základných a stredných škôl, v spolupráci so službami sme vyhodnotili 10. ročník súťaže školských 

časopisov regiónu Poprad a Kežmarok, zapojené školské časopisy sme prezentovali vo vydanom zborníku. 

Pre školské časopisy základných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sme vyhlásili 4. ročník 

súťaže s názvom Podtatranský školák. Výsledky súťaže boli vyhlásené v Podtatranskej knižnici a všetky 

časopisy boli prezentované  v prezentácii a v tlači.  

 

 Hospodárenie 

     Za hodnotené obdobie dosiahli náklady a výnosy Podtatranskej knižnice v Poprade výšku:  

- náklady                                       472 907,87 EUR 

- výnosy                                                   472 907,87 EUR 
- výsledok hospodárenia                                    0,00 EUR   

     Podtatranská knižnica v Poprade   dosiahla  za sledované obdobie výsledok hospodárenia podľa Výkazu 
ziskov a strát Úč. ROPO SFOV 2-01 vo výške 0 EUR. 
Náklady na nákup knižničného fondu boli  36992,66 EUR  

Podtatranská knižnica v Poprade   dosiahla  za sledované obdobie výsledok hospodárenia vo výške 0 EUR. 
Výšku nákladov ovplyvnili najmä tieto nákladové položky – osobné náklady - mzdové náklady, náklady 

na zákonné sociálne poistenie, stravovanie zamestnancov, náklady na spotrebu energií, nákup 
knižničného fondu, náklady na nákup drobného hmotného majetku a opravu priestorov pobočky 

knižnice v Spišskej Sobote,  odpisy dlhodobého majetku ( nárast odpisov po zaradení majetku po 

rekonštrukcii objektov knižnice – investičné akcie „ Obnova a nadstavba objektu knižnice“, „Rozšírenie 
a oprava objektu knižnice - meštianskeho domu v Spišskej Sobote“ ).  

Získané finančné prostriedky: 
FPU   8000 €,  MK SR  156,00 €, kultúrne poukazy, Mesto Poprad 1200€  

Spolu  9 356 €. 
 

11..    RRIIAADDEENNIIEE  KKNNIIŽŽNNIICCEE  

           Riadenie knižnice sme počas roka 2017 uskutočňovali podľa  Organizačného poriadku Podtatranskej 
knižnice v Poprade nasledujúcimi formami a metódami: 

1.1 Riaditeľka knižnice 

-   zvolávala a viedla operatívne porady vedenia knižnice. Porady sa uskutočňovali 1x mesačne, okrem  
letných mesiacov 

-   zvolávala a viedla porady pracovníkov knižnice. Uskutočnili sa 1x za polrok. Porady boli zamerané na 

plnenie hlavných úloh knižnice, na účelné a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, na 

kontrolu plnenia prijatých úloh, nariadení a príkazov zo strany nadriadeného orgánu, ochranu majetku 
organizácie, dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútorných predpisov a noriem, automatizáciu 

knižničných činností, revíziu KF, zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre činnosť knižnice, rozšírenie 

služieb, odmeňovanie pracovníkov, na analýzu a vyhodnotenia činnosti, návrhy na zlepšenie činnosti 
a komunitné činnosti knižnice, získanie finančných prostriedkov formou grantov a sponzorstva, 

knižničnému poriadku,  organizačnému a pracovnému poriadku, vydavateľskej činnosti knižnice, 
zmluvám o nájme nebytových priestorov a i., spolupráci  so školami a ostatnými kultúrnymi 

zariadeniami, výstavnej činnosti, činnosti klubov a pod. 

- analyzovala a vyhodnocovala činnosť organizácie, ukladala a prijímala opatrenia na zlepšenie jej 

činnosti priebežne v roku a pravidelne 1x štvrťročne. 

-  uskutočňovala osobné návštevy na pracoviskách pri zabezpečovaní hlavných úloh a kontrolnej činnosti 

v organizácii. 

-        práce súvisiace s opravami a rekonštrukciou budov, realizácia projektov. 

1.2 Vedúci pracovníci organizačných úsekov knižnice 

-  vedúca Úseku knižnično-informačných služieb zvolávala a viedla porady pracovníkov úseku. Uskutočnili 

sa 1x za dva mesiace 

- vyhodnocovali a analyzovali činnosť úsekov 1x štvrťročne. 

- uskutočňovali osobné návštevy na pracoviskách/vedúca ÚKIS/. 

- vedúca Úseku koordinácie a metodiky zvolávala a viedla porady profesionálnych pracovníkov knižníc 

okresov Poprad, Kežmarok a Levoča  
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1.3 Vedenie knižnice: 

- vypracovalo Plán hlavných úloh knižnice a stanovilo rozpočet knižnice na rok 2017 

- vypracovaný bol plán činnosti PK   

-  uskutočnili sme komplexný rozbor činnosti a hospodárenia PK za rok 2016 

-  vypracovaný bol návrh rozpočtu knižnice 

-  uzavreté boli dohody so starostami miest a obcí o nákupe kníh pre ľudové knižnice regiónu v PK 

-  zástupcovia Regionálneho kooperačného združenia sa zišli 4x 

- venovali sme sa kontrolnej činnosti v organizácii 

-  zabezpečilo  revízne práce zabezpečovacieho systému a elektrických zariadení a kotolne 

- realizovali sme previerky BOZP a PO a kontrolu hasiacich prístrojov 

-  vypracovalo projekty z Fondu pre podporu umenia, Mesto Poprad, Ministerstvo kultúry SR 

-  získalo sponzorov na realizáciu kultúrno-výchovných podujatí a na nákup knižničného fondu 

-        spolupracovalo s Českým centrom v Košiciach a s výtvarníkmi pri organizovaní výstavu, POLONUS 

-  uskutočnené boli personálne zmeny na oddeleniach 

-  zabezpečené boli stále rubriky v regionálnej tlači a spolupráca s regionálnym rozhlasovým a TV 

vysielaním,  web stránky, facebook 

-  spolupracovalo s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v meste /literárne súťaže/ 

-  účasť na odborných seminároch, školeniach a poradách; konzultácie pri zavádzaní VIRTUI a RFID 

- prehodnotené boli osobné príplatky pracovníkov 

-  poskytovanie služieb prostredníctvom INTERNETu  a multimédií 

- inventarizácia majetku knižnice 

-  úsporné opatrenia v knižnici 

-  kultúrne podujatia v rámci mesiaca knihy a pri príležitosti a Týždňa slovenských knižníc a Dňa PSK 

-  činnosť Klubu začínajúcich autorov, zabezpečenie odborných konzultácií, literárny večer 

- riešenie havarijných stavov, zabezpečenie stavebných úprav a prác  

- nákup výpočtovej techniky, nábytku – výberové konania   a prieskum trhu 

-  vypracovanie auditu ľudových knižníc v regióne 

- spolupracovalo so stavovskými organizáciami / členstvo v predstavenstve SSK , SAK, KKVI, SNK / 

- odborné konzultácie k diplomovým prácam a umožnenie praxe študenta KK VI FF UK Bratislava 

- práca v systéme KIS3G - VIRTUA 

- pracovné náplne a dekréty 

- inventarizácia majetku knižnice 

- www stránka knižnice – tvorba, aktualizácia 

- nové smernice a interné predpisy 

- vypracovanie nových zmlúv a dodatkov k zmluvám o prenájme nebytových priestorov 

- analýza podmienok činnosti knižnice, činnosť v nových priestoroch  

- konzultácie s RA PSK – projekt opravy knižnice v Sp. Sobote, monitorovacie správy 

- spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom 

 

1.4 Sponzori, projekty a granty 

 

názov  
Žiadané  

Schválené 
pre rok 2015  

Čerpanie 
k 31.12.2015  

-grantový program MK SR, MK-1017/2015/2.1 

„Podtatranský školák – súťaž školských 
časopisov základných škôl Prešovského a 

 Košického samosprávneho kraja / podpora 

kultúrneho podujatia“ 

850,00 850,00 850,00 

- grantový program MK SR,   MK-1020/2015/2.1 

„Moderná ochrana knižničného fondu – RFID / 

11750,00 10000,00 6155,00 
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ochrana knižničného fondu RFID systémom “  

- grantový program MK SR,  MK-1069/2015/2.5 

„Obnova a doplnenie knižného fondu / Nákup 

knižničného fondu“ 

10000,00 8000,00 8000,00 

-   grantový program MK SR,  MK-

2566/2015/4.5.6  

„S knihou ma baví svet / realizácia podujatia 
S knihou ma baví svet“ 

1050,00 800,00 800,00 

-grantový program MK SR – platba za prijaté  
kultúrne poukazy na základe protokolu P-7 

(finančné prostriedky použité na nákup kníh do 

fondu knižnice) 

 299,00 299,00 

 

 

 

 
Žiadané  

Schválené 
pre rok 2016  

Čerpanie 
k 31.12.2016  

- dotácia z rozpočtu Mesta Poprad - Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad 
č.13/2016/OK na nákup nových aktuálnych kníh do 

knižnice 

1000,00 1000,00 1000,00 

- z Fondu na podporu umenia – Program 6.1.1 
Knižničná činnosť  - projekt „Modernizácia 

a skvalitnenie interiérového vybavenia“  

2000,00 2000,00 2000,00 

- z Fondu na podporu umenia – Program 6.1.2 
Podujatia a vzdelávacie aktivity – projekt „Literárne 

večery v knižnici“ 

1500,00 1500,00 1500,00 

- z Fondu na podporu umenia - Program 6.1.2 
Podujatia a vzdelávacie aktivity  - projekt „S knihou 

ma baví svet – 2. ročník“ 

1500,00 1500,00 1254,60 

- z Fondu na podporu umenia – Program 6.1.3 
Akvizícia knižníc – projekt „Obnova a doplnenie 

knižničného fondu“ 

7500,00 7500,00 7500,00 

- Ministerstvo kultúry SR – Zmluva o poskytnutí  

dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR na rok 2016 

č. MK-4512/2016/3.2 - platba za  prijaté kultúrne 
poukazy na základe protokolu P-7 (finančné 

prostriedky použité na nákup kníh do fondu 
knižnice) 

164,00 164,00 164,00 

              

  
Žiadané  

Schválené 
pre rok 2017  

Čerpanie 
k 31.12.2017  

- Mesto Poprad – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
Mesta Poprad č.7/2017/OK na súťaž v prednese poézie 
a prózy žien VANSOVEJ LOMNIČKU – 50. jubilejný ročník  

200 200 200,00 

- Mesto Poprad - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
Mesta Poprad č. 12/2017/OK na nákup nových kníh do 
knižnice 

1000 1000 1000,00 

- Fond na podporu umenia - Program 5.1.2 Podujatia 
a vzdelávacie aktivity  - projekt „S knihou ma baví svet – 
3 ročník“ 

1500 1500 1500,00 

- Fond na podporu umenia - Program 5.1.2 Podujatia 
a vzdelávacie aktivity  - projekt „Podtatranský školák“  

1640 1500 1500,00 

- Fond na podporu umenia – Program 5.1.3 Akvizícia 
knižníc – projekt „Obnova a doplnenie knižného fondu“ 

10000 5000 5000,00 

- Ministerstvo kultúry SR – Zmluva o poskytnutí  dotácie zo 
ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-
4339/2017/3.2 ( prostredníctvom kultúrnych poukazov )  

156 156 156,00 



 6 

                                                                                                 Spolu 9 356 € 

1.5 Zamestnanci knižnice  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Evidenčný stav 23 22 22 22 22 

Prepočítaný stav 21 22 20 21,7 21,07 

  

Kvalifikačná štruktúra 2017 Veková štruktúra 2016 

VŠ vzdelanie – knihovnícke 2.st 6  od 20 do 30 rokov 4 

VŠ vzdelanie – knihovnícke 1.st  2  od 30 do 40 rokov 2 

Vysokoškolské vzdelanie ekonomické 1  od 40 do 50 rokov 3 

Vysokoškolské vzdelanie iné 2  nad 50 rokov 13 

Vysokoškolské vzdelanie spolu  11 Spolu 2016 22 

Úplné stredoškolské odborné – SKŠ 5  Vekový priemer  50 

Úplné stredoškolské odborné iné 4    

Stredoškolské odborné 1    

Stredoškolské vzdelanie spolu  10   

Základné vzdelanie 1    

Základné vzdelanie spolu  1   

Spolu pracovníkov 2017  22   

 

 

A.  ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY V RÁMCI KNIŽNICE 

ÚÚSSEEKK  KKNNIIŽŽNNIIČČNNÝÝCCHH  FFOONNDDOOVV  

((ZZOODDPP..  AANNNNAA  DDUUDDIINNSSKKÁÁ,,  BBCC..  AANNNNAA  OOTTTTOOVVÁÁ))  

11..      DDOOPPLLŇŇOOVVAANNIIEE  KKNNIIŽŽNNIIČČNNÝÝCCHH  FFOONNDDOOVV  

 Knižničný fond sme v roku 2017 doplnili o 4 454 knižničných jednotiek (o 196 kn.j. menej ako v r. 

2016). Z uvedeného počtu sme kúpou získali 3 879 knižničných jednotiek (o 117 viac), 575 knižničných 
jednotiek darom od čitateľov a inštitúcii ( o 313 menej ako v roku 2016 ).  

 

Celkove bolo na nákup informačných zdrojov vynaložených  36 992,66 € (o 2 437,30 € viac),  z toho na  
nákup knižného fondu 34 457,75 € (o 2 945,74 € ako v r. 2016).  
 
V roku 2017 sme získali finančné prostriedky z grantov: FPU, Mesto Poprad, kultúrne poukazy  6 156,- € (o  

2 508,- € menej ), z vlastného rozpočtu a rozpočtu VÚC 30 836,66 € ( o 4 945,30 € viac).  

 
Na nákup 117 titulov (121 exemplárov) odborných, populárno-náučných a detských periodík pre jednotlivé 

pobočky a oddelenia bolo vynaložených 2 534,91 € (o 508,44 menej ako v roku 2016). 
 

Mesto Poprad na nákup knižničných jednotiek nám v roku 2017 prispelo čiastkou 1 000,- €. 
 

V roku 2017 sme vyradili 136  knižničných jednotiek. Pri vyraďovaní sme sa zamerali na 

poškodené, hygienicky závadné a duplicitné exempláre.  
 

Prírastok knižničného fondu sme spracovávali v knižničnom programe Virtua. 
Využívali sme všetky dostupné formy nákupu knižničných jednotiek.  

 

Bolo vyhotovených 227 objednávok ( o 4 menej ako vlani) od 43 dodávateľov kníh.  Na jednotlivé oddelenia 
a pobočky sme vyexpedovali 252 zásielok kníh ( o 29 viacej). 

V spolupráci s úsekom služieb sme propagovali každý mesiac nové publikácie zakúpené do fondu na web 
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stránke Podtatranskej knižnice. 

V spolupráci s úsekom metodiky a bibliografie sme dopĺňali fond regionálnej študovne. 

 
Do súborného katalógu Slovenskej národnej knižnice sme spracovávali nové záznamy kníh. 

1.1 Knižničný fond 

KKnniihhyy  aa  ššppeecciiáállnnee  ddookkuummeennttyy  ssppoolluu  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel % 

Odborná lit. pre dospelých 63 588 58 496 59 325 56 303 57 512 1 209 41 % 

Krásna lit. pre dospelých 50 933 49 773 50 892 49 815 51 513 1 698 36 % 

Krásna lit. pre deti 24 671 24 129 24 930 25 161 26 312 1 151 18 % 

Odborná  lit. pre deti 7 849 7 469 7 554 7 491 7 751 260 5 % 

Spolu 147 041 139 867 142 701 138 770 143 088 4 318 100 % 

PPeerriiooddiikkáá  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Počet exemplárov 120 119 109 93 121 28 

Počet titulov 111 112 103 88 117 29 

 

PPrríírraassttkkyy    kknniižžnniiččnnééhhoo  ffoonndduu  ppooddľľaa  ddrruuhhuu  ddookkuummeennttoovv  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Knihy 2 495 2885 2 969 4 650 4 451 - 199 

Špeciálne dokumenty 15 0 0 0 3 3 

Spolu 2 510 2 885 2 969 4 650 4 454 - 196 

PPrríírraassttkkyy  kknniižžnniiččnnééhhoo  ffoonndduu  ppooddľľaa  ddrruuhhoovv  lliitteerraattúúrryy  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Odborná lit. pre dospelých 706 815 873 1 543 1 233 - 310 

Krásna lit. pre dospelých 1 110 1 233 1 159 1 695 1 766 71 

Krásna lit. pre deti 540 718 842 1 148 1 192 44 

Odborná lit. pre deti 139 119 95 264 260 - 4 

El. dokument + Audio 15 0 0 0 3 3 

Prírastky spolu 2 510 2 885 2 969 4 650 4 454 - 196 

RRoozzddeelleenniiee  kknniižžnniiččnnééhhoo  ffoonndduu  nnaa  ooddddeelleenniiaa  aa  ppoobbooččkkyy  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Oddelenie náučnej literatúry + Št 1 473 540 712 1 367 1 052 - 315 

Oddelenie beletrie 434 529 583 878 814 - 64 

Oddelenie pre deti a mládež + Št 3 225 274 391 566 501 - 65 

Pobočka Juh l 672 710 578 835 921 86 

Pobočka  Juh 3 237 275 287 412 464 52 

Spišská Sobota 267 331 275 421 516 95 

Artotéka + Št 4 27 123 72 73 124 51 

Knihovnícka literatúra 0 4 2 2 0 - 2 

Regionálna literatúra 175 99 69 96 62 - 34 

Spolu 2 510 2 885 2 969 4 650 4 454 - 196 

ÚÚbbyyttookk  kknniižžnniiččnnééhhoo  ffoonndduu  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Náučná  literatúra 203 5 907 44 4 565 27 - 4 538 
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Krásna literatúra 516 2 393 40 2 772 68 - 2 704 

Krásna lit. pre deti 705 1 260 41 917 41 - 876 

Odborná lit. pre deti 122 499 10 327 0 - 327 

Úbytok spolu 1 546 10 059 135 8 581 136 - 8 445 

PPrroossttrriieeddkkyy  nnaa  nnáákkuupp  kknniižžnniiččnnééhhoo  ffoonndduu  

Knižničný fond v Sk 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

-  knihy 14 672,99 15 780,73 18 483,58 31 512,01 34 457,75 2 945,74 

-  periodiká 2 807,49 2 703,27 2 603,84 3 043,35 2 534,91 - 508,44 

Spolu 17 480,48 18 484,00 21 087,42 34 555,36 36 992,66 2 437,30 

  

ZZvvääzzkkyy,,  SSkk//oobbyyvvaatteeľľ,,  ppoouužžíívvaatteeľľ  

 2012 2013 2014 2015 2016 Rozdiel 

Počet zväzkov na 1 obyvateľa                     2,77 2,79 2,73 2,79 2,74 - 0,05 

Počet zväzkov na 1 používateľa 14,29 17,51 18,37 18,85 17,12 - 1,73 

€ na 1 obyvateľa 0,65 € 0,33 0,36 0,41 0,68 0,27 

€ na 1 používateľa 3,35 € 2,08 2.4 2,69 4,26 1,57 

 
 

22..  ÚÚSSEEKK  KKNNIIŽŽNNIIČČNNÝÝCCHH  AA  IINNFFOORRMMAAČČNNÝÝCCHH  SSLLUUŽŽIIEEBB  

                ((ZZOODDPP..  MMGGRR..  MMOONNIIKKAA  NNAAŠŠTTIICCKKÁÁ))  

 

 Okrem základných výpožičných služieb (prezenčných a absenčných) sme poskytovali služby 
bibliograficko-informačné, rešeršné, referenčné, konzultačné, reprografické, službu rezervovania kníh, 

hrebeňovú väzbu  a medziknižničnú výpožičnú službu. Poskytovali sme služby slabozrakým a nevidiacim. Do 
biblioboxu  bolo vrátených 6 004  dokumentov.  

 Cieľom kultúrno – vzdelávacej činnosti, prípravou a realizáciou podujatí pre všetky vekové kategórie, 

bolo zvýšiť základné ukazovatele činnosti knižnice, záujem o voľnočasové aktivity v priestoroch knižnice, 
propagáciu jednotlivých druhov umenia, propagáciu osobností a u detského čitateľa o vybudovanie vzťahu 

ku knihe, čítaniu a informáciám.  
Knižnično-informačné služby sú plne automatizované, poskytované v knižničnom systéme Virtua. Fond 

knižničných dokumentov je sprístupnený on-line na stránke knižnice a na stránke kis3g. 

Služby sme poskytovali 51,5 hodín týždenne na jednotlivých oddeleniach knižnice a 32 hodín na  
pobočkách. 

 V hlavných ukazovateľoch činnosti úseku služieb sme zaznamenali nárast počtu používateľov, počtu 
výpožičiek, návštevnosti a počtu realizovaných podujatí . 

 Vysokú pozornosť venujeme individuálnej, ale aj kolektívnej práci s používateľmi, čo má vplyv  
na zvyšujúci sa počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. Našou snahou je vytvoriť vzťah  

ku knihe a k čítaniu hlavne u detí, schopnosť vyhľadať si potrebné informácie, podporiť zmysluplné  

prežívanie voľného času v kultúrnom prostredí  ( informačná výchova, besedy, výstavy, tvorivé dielne,  
súťaže ). 

  

2.0 Správa informačných systémov knižnice 

 si vyžiadala: 

- aktualizáciu www stránky knižnice, 2 facebookových stránok,  propagáciu podujatí, oznamy 

-  propagáciu podujatí na webe mesta Poprad, infolibe 

- implementáciu dohodnutých pravidiel a metodických pokynov SNK 

- inštaláciu aktuálnych  databáz –  Virtua 

- konzultácie ku  www stránke knižnice, „napadnutia“ stránky, upgrade systému Joomla 
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- konzultácie k systému Virtua 

- konzultácie s pracovníkom firmy ACOM v Poprade v súvislosti s hardvérom, softvérom, knižničnou 

sieťou, serverom a internetovou študovňou  

- postupnú inováciu výpočtovej techniky a softvéru  

- sledovanie vybraných URL adries pri príprave projektov  na získanie grantov  

2.1 Používatelia knižnice 

KKaatteeggoorriizzáácciiaa  ppoouužžíívvaatteeľľoovv  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Deti 2750 2629 2652 2677 2621 - 56 

Študenti 1117 1078 1228 1383 1703 320 

Produktívny vek  4528 3904 3955 4048 4562 514 

Používatelia spolu 8 395 7611 7835 8108 8886 778 

PPrreeppooččttyy  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Navštívil knižnicu  x 11,96 13,16 14 14 14 0 

Výpožičky na používateľa  36,5 29,27 30 30 33,3 3,3 

Výpožičky na  1 obyvateľa 5,8 4,3 4,5 4,7 5,9 1,2 

% z počtu obyvateľov 15,93 14,84 14,97 15,98 17,72 1,74 

% zo školopovinných detí (nielen 

mesto Poprad, ale aj obce v jeho 
blízkosti) 

64,1 68,8 57,4 57,47 63,77 

 

6,3 

NNáávvšštteevvnnoossťť  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Návštevnosť spolu 100 425 100 171 109 732 112 548 130 424 17876 

Denný priemer - - - - 519 - 

 

2.2 Výpožičky 

VVýýppoožžiiččkkyy  vvššeettkkýýcchh  ddrruuhhoovv  ddookkuummeennttoovv  aabbsseennččnnéé  aajj  pprreezzeennččnnéé      

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Prezenčné výpožičky 68 452 52 878 58 359 59 735 71 716 11 981 

Absenčné výpožičky periodík   658 470 554  582 733 151 

Náučná literatúra 86 134 55 430 48 181  49 973 74 209 24 236 

Krásna literatúra 92 531 70 639 81 764 83 891 95 109 11 218 

Náučná literatúra pre deti 21 097 6 244 6 847 7 176 7 054 - 122 

Krásna literatúra pre deti 38 026 37 001 39 834 40 994 47 582 6 588 

Zvukové knihy – tituly 237 125 218 242 239 - 3 

Výpožičky spolu 307 135 222 787 235 757 242 593 296 642 54 049 

OObbrraatt  kknniižžnniiččnnééhhoo  ffoonndduu  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Obrat 2,8 1,59 1,65 1,75 2,0 0,25 
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2.3 Propagačné služby knižnice 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Rozdiel 

Propagačné služby spolu 

Počet účastníkov 

513 
11 012 

566 
11 859 

646 
13 246 

748 
15 692 

895 
16 401 

147 
709 

 

z toho informačná výchova 

Počet účastníkov 

184 
3 991 

153 
3 035 

135 
2 788 

158 
3 100 

209 
4 119 

51 

1019 

 

2.4 Ďalšie činnosti pracovísk úseku 

- poskytovali sme služby nevidiacim a slabozrakým  

-  vyradili sme opotrebované dokumenty  

-  zabezpečili sme burzu vyradených kníh a  časopisov  

-  zabezpečili sme evidenciu periodík, kompletizáciu a uchovávanie, úpravu skladov periodík v odd. 

a pobočkách knižnice 

-        spracovali sme ročnú evidencia periodík pre CEZL Univerzitná knižnica v Bratislave 

-  v rámci  poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby našim používateľom: 345  požiadaviek (o 101 

menej) , 321 vybavených (o 135menej);  

- v súvislosti s on-line sprístupnením knižničného fondu sme zaevidovali  85 požiadaviek (o 98 menej) 

na dokumenty z nášho knižničného fondu; vybavených bolo 84 (o 84 menej) 

- zamerali sme sa na prípravu podujatí formou zážitkového čítania 

- vypracovali sme projekt – Fond na podporu umenia  

- spolupracovali sme so školskými klubmi základných škôl v meste  

- spolupracovali sme pri organizácii obvodových,  okresných a regionálnych kôl v prednese (Šaliansky 

Maťko, Hviezdoslavov Kubín, 50. Výročie Vansovej Lomničky)  

- zorganizovali sme regionálne kolo v rétorike - Štúrov Zvolen 

- v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku sme zorganizovali prehliadku v 

 prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby  seniorov,  Krajskú prehliadku v tejto súťaži 

- zamerali sme sa na komunitnú činnosť pri príprave a realizácii kultúrno-vzdelávacích programov 

- pripravili sme nové plány kultúrno-vzdelávacích podujatí pre všetky typy škôl a uskutočnili osobné 

návštevy na školách 

- podieľali sme sa na inštalácii výstav, ochrane a predaji diel (Spišská Sobota, Centrum) 

- spracovali sme štatistický rozbor činnosti Oddelenia umenia pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, 

štatistický rozbor činnosti oddelenia zvukových kníh pre Slovenskú knižnicu pre nevidiacich M. 

Hrebendu so sídlom v Levoči 

- veľkú pozornosť sme venovali propagácii činnosti oddelení a pobočiek (pozvánky, plagáty, tlačové 

správy, www stránky, facebook) 

- realizovali sme besedy so spisovateľmi – Máriou Hamzovou, Jozefom Mrázom, Vladom Vaľkom, Mirkou 

Novysedlákovou 

- počas TSK sme ocenili najlepších čitateľov knižnice za rok 2016 – súťaž „Najlepší knihomoľ“. 

- v rámci Tatranskej literárnej jari sme na besede privítali Lýdiu Romanskú, Pavol Tomašovič, Igor Válek 

- v rámci Wokrovej Polianky sme zorganizovali besedu s Vladimírou Komorovskou 

- pokračovali sme v realizácii vedomostnej súťaže pre žiakov 6. ročníkov o titul Kráľ čitateľov 

- realizovali sme 3. ročník literárneho projektu S knihou ma baví svet – deťom sme predstavili 

slovenských spisovateľov a ilustrátorov – Igora Válka, Dagmar Pokornou; tvorivé dielne – s Františkom 

Žoldákom, Annou Fedákovou; seminár a ukážkovú hodinu s Ľ. Hrdinakovou 

-      pokračovali sme v propagácii výtvarných umelcov v oddelení umenia v Spišskej Sobote  a spoločenskej 

miestnosti na Podtatranskej ulici č. 1 ( Ľubomír Korenko „Farby v pohybe“, „Osem – výstava 
popradských výtvarníkov“, „Premeny“ – Karol Debnár, „Tento deň“ – Lena Hončárová, „Stretnutie“ , 

Zbierka kalendárov MUDr. Jozefa Franka“, „Na chválu Božiu a pre potechu srdca“, „Filmoví režiséri 
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v školských laviciach“, „Vysoké Tatry - Otakar Štáfl“, „Svět podle Šaška“, „Erby miest a obcí PSK ,  

S knihou ma baví svet – 3. ročník, „Tajomné záhrady“ - Eliška Bednárová, Jozef Miloslav Hurban, 

„Jesenná výstava“- ZUŠ na Štefánikovej ulici, „Krajinárske motívy“- František Žoldák, „Výtvarný salón“ 
– Klub popradských výtvarníkov 

-    zapojili sme sa do celoslovenských a medzinárodných podujatí pre deti – Čítajme si, Deň ľudovej 

rozprávky, Čítame s Osmijankom, Les ukrytý v knihe, Celé Slovensko číta a Celé Slovensko číta aj na 

Mikuláša a medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, ktorého hlavným garantom bol Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc.  

-    pokračovali sme v stretnutiach s členmi klubov dôchodcov, Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov 

  na Slovensku, členmi Podtatranskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Miestnym  

 odborom Matice slovenskej 

-  stretávali sme sa na cestovateľských popoludniach i spoznávaní blízkeho okolia (Magdaléna Hančová, 

Irina Slaninková) 

-  pokračovali sme v stretnutiach Čitateľského klubu tínedžerov  a Čitateľského klubu pre deti 

-  pokračovali sme v stretnutiach s Klubmi seniorov, členmi  Podtatranskej organizácie Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska,  Klubom popradských  výtvarníkov 

-  pokračovali sme v organizovaní podujatia pod názvom Živé knihy pre stredoškolskú mládež so 

zaujímavými a úspešnými mladými ľuďmi z blízkeho okolia 

-   realizovali sme celoslovenský seminár pre školských knihovníkov v spolupráci so Slovenskou 

pedagogickou knižnicou v Bratislave 

- zorganizovali sme „Neskorý večer s históriou“ v prekrásnom prostredí Spišskej Soboty 

-  začali sme s realizáciou podujatí pod názvom Večerníčky v knižnici – centrum a pobočka Juh 1 

-  zúčastnili sme sa celoslovenskej prehliadky v tvorbe podujatí pre deti a obsadili sme 2. miesto 
 
 

B Ťažiskové úlohy vyplývajúce z nadobecnej funkcie  

33..  ÚÚSSEEKK  MMEETTOODDIICCKKEEJJ  AA  PPRRIIEESSKKUUMMOOVVEEJJ  ČČIINNNNOOSSTTII  ((ZZOODDPP..  AANNNNAA  DDUUDDIINNSSKKÁÁ))  

KKoooorrddiinnaaččnnéé  aa  mmeettooddiicckkéé  pprraaccoovviisskkoo  rreeggiióónnuu  ((zzooddpp..  AAnnnnaa  DDuuddiinnsskkáá  ))  

 Hlavným poslaním regionálnej metodiky v priebehu roka 2017 bolo poskytovanie permanentných 
a komplexných služieb obecným knižniciam a ich zriaďovateľom v Popradskom, Kežmarskom a Levočskom 

okrese, za účelom dodržiavania štandardov knižničnej práce. 
 Regionálna metodika sa sústredila najmä na posilnenie spolupráce metodického oddelenia s obecnými 

knižnicami a obecnými úradmi. V rámci odborných poradenských služieb sa kládol dôraz, okrem iného, aj na 
implementáciu internetových technológií do komunikácie zo zriaďovateľmi, čo skvalitnilo spoluprácu s nimi aj 

s knihovníkmi. Pozornosť sa venovala hlavne problematickým knižniciam a riešeniu dlhodobých negatívnych 

stavov.  V roku 2017 som  poskytovala metodickú pomoc počas 25 (o 2 viacej) metodických návštev.      
 V regióne Poprad je 24 knižníc s 8 pobočkami – 1 regionálna knižnica, 2 mestské knižnice, 3 knižnice 

s profesionálnymi zamestnancami a 18 knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami. V okrese Kežmarok je sú 
3 mestské knižnice, 1 knižnica s profesionálnym zamestnancom a 25 knižníc s neprofesionálnymi 

zamestnancami. V okrese Kežmarok je spolu 29 knižníc s 1 pobočkou. 

V okrese Levoča sú 2 mestské knižnice a 6 knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami, spolu je v okrese 
Levoča 8 knižníc. 

 
Knižničný program Clavius využívajú v knižničnej práci: Mestská knižnica Svit, Vysoké Tatry, Kežmarok, 

Levoča, Spišská Belá a Lendak; knižničný program LIBRIS Obecná knižnica Štrba, Hranovnica, Vrbov, MsK 
Spišské Podhradie. Knižničný fond spracovávajú v podprograme Knižnično-informačný systém KIS MaSK – 

využíva Mestská knižnica Spišská Stará Ves, Obecná knižnica Spišské Bystré, Obecná knižnica Tvarožná, 

Obecná knižnica Liptovská Teplička, Obecná knižnica Kravany a Obecná knižnica Huncovce. Podtatranská 
knižnica v Poprade pracujeme v programe Virtua.   

 
10 knižníc regiónu Poprad získali  z Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na nákup knižného 

fondu, na interiérové vybavenie, na technické zariadenie študovne, na zariadenie študovne a oddychovej 

zóny, na zriadenie detského kútika, na skvalitnenie ochrany KF, na modernizáciu čitárne špeciálnymi 
účelovými skrinkami na uloženie periodík celkom 25 600,- € 
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MsK Kežmarok – 6 000,- €, MsK Levoča – 7 000,- €, MsK Spišská Stará Ves – 3 000,- €, MsK Spišské 

Podhradie – 2 700,- €, MsK Svit – 1 400,- €, MsK Vysoké Tatry – 1 500,- €, 
ObK Hranovnica – 1 000,- €, ObK Spišský Štiavnik – 1 000,- €, ObK Štrba – 1 000,- €. 

 
Zástupcovia Regionálneho kooperačného zoskupenia knižníc sa stretli 2 x (v Podtatranskej knižnici 

v Poprade). Stretnutia zástupcov RKZK boli zamerané na: 

 

- metodické pokyny k elektronickému spracovaniu ročných výkazov o knižnici 

- metodické pokyny k ročnému výkazu o knižnici 

- školenia k vyplňovaniu elektronického formuláru „Ročný výkaz o knižnici“ 

-  informácie zo seminárov a porád 

-  doplňovanie knižničných fondov v ObK a MsK 

-  objednávky kníh z vydavateľstiev 

-  ochranu knižničného fondu a revízie knižničných fondov 

- metodickú pomoc pri spracovávaní projektov Fondu na podporu umenia – podprogram Akvizícia 

knižníc, odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 

- knižnično-informačný systém KIS MaSK  

- prehľad hlavných ukazovateľov činnosti knižníc v regióne 

- štandardy knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča 

- dohody o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu obecnej knižnice v roku 2017 - 18 dohôd 

- stanovenie výšky finančných prostriedkov na nákup knižničných dokumentov 

- týždeň slovenských knižníc  

-  prehľad o celoslovenských knihovníckych podujatiach 

- legislatíve v knižniciach: 

 knižničný a výpožičný poriadok, knižničný zákon (verzia pre malé a stredné knižnice), pomôcka na 

zatriedenie náučnej literatúry podľa MDT 

 

 Pre obecné knižnice regiónu bolo nakúpených 564 knižničných jednotiek, čo je o 122 menej ako 
v roku 2016, vo finančnej hodnote 4 033,55 €, čo je o 545,65 € menej ako vlani.  V Podtatranskej knižnici 

nakupovalo 18 knižníc regiónu. Pre knižnice regiónu bolo vyhotovených 29 dodacích listov, 29 faktúr a 19 

objednávok.  

ÚÚssttrreeddiiee  pprree  ďďaallššiiee  vvzzddeelláávvaanniiee  nneepprrooffeessiioonnáállnnyycchh  kknniihhoovvnnííkkoovv    

Vzdelávanie sa uskutočňovalo po jednotlivých obvodoch v okrese, bolo venované predovšetkým otázkam 

odbornej knihovníckej činnosti a školeniu k vyplňovaniu elektronického formuláru „Ročný výkaz o knižnici“ 

Uskutočnených bolo 5 vzdelávacích podujatí.  

IInnffoorrmmaaččnnéé  zzaabbeezzppeeččeenniiee  rreeggiióónnuu  aa  kkoooorrddiinnáácciiaa  bbiibblliiooggrraaffiicckkeejj  ččiinnnnoossttii  vv  rreeggiióónnee  

 Podtatranská knižnica v Poprade aktívne participuje na tvorbe celoslovenskej databázy KIS3G. Jej 
prostredníctvom sa informácie o regióne reprezentované článkami v regionálnej tlači dostávajú na národné 

fórum. 
 

Druh činnosti 2015 2016 2017 Rozdiel 

Dohody so zástupcami obec. a meststs. samospráv o nákupe 

kníh v PK 
18 16 18 2 

Počet knižníc nakupujúcich knižničné jednotky v PK Poprad 18 18 18 0 

Metodicko-inštruktážne návštevy v okresoch Poprad, Kežmarok, 

Levoča 
31 23 25 2 

Revízie knižničného fondu v regióne 6 2 2 0 

Stretnutia zástupcov RKZK 3 1 2 0 
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44..  ÚÚSSEEKK  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIICCKKEEJJ,,    IINNFFOORRMMAAČČNNEEJJ  AA  EEDDIIČČNNEEJJ  ČČIINNNNOOSSTTII  

 4.1 Bibliografia 

44..11..11  EExxcceerrppcciiaa  sseerriiáálloovv  aa  bbuuddoovvaanniiee  ddaattaabbáázz  

 Knižnica excerpuje 11 celoslovenských, 7 regionálnych, 36 miestnych a firemných periodík a 12 
školských časopisov. V roku 2017 bolo excerpovaných a do databázy odoslaných 3112 novovytvorených 

záznamov (podrobnejšie v tabuľkách). V dôsledku výpadku analytických popisov článkov v Slovenskej 
národnej knižnici sme excerpovali aj celoslovenské periodiká odoberané v Podtatranskej knižnici v Poprade, 

z 11 titulov sme spracovali 169 záznamov vzťahujúcich sa k nášmu regiónu. Súbežne sa robili opravy 

regionálnych autorít v systéme Virtua. Všetky regionálne periodiká sú uchovávané v oddelení bibliografie. 
Databáza regionálnych článkov je súčasťou systému Virtua. Klasické kartotéky nebudujeme.    

  PPrríírraassttookk  bbiibblliiooggrraaffiicckkýýcchh  zzáázznnaammoovv  vv  ddaattaabbáázzee    

Databáza 2015 2016 2017 Rozdiel 

Produkčná 01 KIS3G (novovytvorené 

záznamy) 
44883333  33779966  33111122  --668844  

PPrríírraassttookk  22001144  ssppoolluu  ((aannaallyyttiicckkýý  rroozzppiiss  aa  sspprraaccoovvaanniiee  rreeggiioonnáállnnyycchh  ppeerriiooddííkk  vvoo  VViirrttuuee))    

DDrruuhh  rreeggiioonnáállnnyycchh  ddookkuummeennttoovv  22001155  22001166  22001177  RRoozzddiieell  

Základné periodiká regiónu  2802 1980 1862 -118 

Miestne a firemné periodiká  1641 1620 1081 -539 

Celoslovenské periodiká + monografie 390 196 169 -27 

Spolu: 44883333  33779966  33111122  --668844  

  ZZ  ttoohhoo  eexxcceerrppcciiaa  zzáákkllaaddnnýýcchh  ppeerriiooddííkk  PPPP--KKKK::  

NNáázzoovv    nnoovvíínn    22001155  22001166  22001177  RRoozzddiieell  

  Korzár  375 272 422 150 

  Noviny Spiša 360 378 290 -88 

Podtatranské noviny  830 786 699 -87 

Podtatranský kuriér  615 0 0 0 

Tatranský dvojtýždenník  418 367 266 -101 

Tatry (dvojmesačník)  151 114 159 45 

Tatry (poľské) 53 63 26 -37 

SSppoolluu::  22880022  11998800  11886622  --111188  

  EExxcceerrppcciiaa  mmiieessttnnyycchh  aa  ffiirreemmnnýýcchh  ppeerriiooddííkk::  

NNáázzoovv    nnoovvíínn  aa  zznnaaččkkaa  sspprraaccoovvaatteeľľaa  22001155  22001166  22001177  RRoozzddiieell  

Brána 3 0 0 0 

Cesta 7 2 7 5 

Hranovnický spravodajca 4 0 1 1 

Chemosvit 57 30 1 -29 

Kežmarok  257 20 204 184 

Kubašský spravodaj 0 0 8 8 

Lendak  19 1 3 2 

Levočský informačný mesačník (LIMKA) 64 60 57 -3 

Lučivjanské novinky 2 6 3 -3 

Matejovský občasník 0 0 6 6 

Naša obec Vrbov 0 14 11 -3 

Naše Matiašovce 7 3 1 -2 

Naše novinky - Kežmarok 0 148 0 -148 
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Naše novinky - Levoča 0 152 0 -152 

Naše novinky - Poprad 155 8 0 -8 

Nová Lesná 5 3 4 1 

Noviny Kežmarok 0 184 204 20 

Noviny Veľkej Lomnice 13 0 0 0 

Obecné noviny Liptovská Teplička 10 2 11 9 

Obecné noviny Veľká Lomnica 5 2 0 -2 

Obecný spravodajca Spišský Štiavnik 4 3 11 8 

Poprad  618 591 391 -200 

Podhradčan 13 0 0 -13 

Pre mesto 4 6 2 -4 

Spektrum  6 28 34 6 

Spišskobeliansky spravodaj 117 104 128 24 

Starovešťan 20 27 27 0 

Mesto Svit  145 126 71 -55 

Štrbské noviny 23 52 57 5 

Teplický spravodajca  3 3 3 0 

Vagonár 1 1 0 -1 

Vydrnícky hlas 1 0 2 2 

Vydrnický spravodajca 2 0 2 2 

Whirlpool 1 1 1 1 

Zamagurské noviny 50 43 35 -8 

Zborový list 25 0 0 0 

SSppoolluu::  11664411  11662200  11008811  --553399  

  

  EExxcceerrppcciiaa  mmoonnooggrraaffiiíí  aa  cceelloosslloovveennsskkýýcchh  aa  iinnýýcchh  ppeerriiooddííkk  

  22001155  22001166  22001177  RRoozzddiieell  

HHoossppooddáárrsskkee  nnoovviinnyy  5544  2266  2266  00  

HHoorroolleezzeecc  3311  3333  2233  --1100  

KKrráássyy  SSlloovveennsskkaa  1188  2266  88  --1188  

LLeess  33  00  77  77  

LLiitteerráárrnnyy  ddvvoojjttýýžžddeennnnííkk  99  00  00  00  

Pamiatky a múzeá 8 5 6 1 

Pravda 93 48 52 4 

Slovenské národné noviny 68 14 15 1 

Slovensko 13 2 6 4 

Sme 87 41 26 -15 

Trend 0 1 0 -1 

SSppoolluu::  339900  119966  116699  --2277  

  

  SSppoolluu  ppooddľľaa  aauuttoorrsskkýýcchh  zznnaaččiieekk  

    22001155  22001166  22001177  RRoozzddiieell  

Mpppk09 – Mi. Vytvorené záznamy 22009966  11993300  11449933  --443377  

Mpppk18 – Ot. Vytvorené záznamy 22773377  11886666  11661199  --224477  

SSppoolluu::    44883333  33779966  33111122  --668844  
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4.2 Výskum regiónu [dokumenty a materiály - biografistika – spolupráca – regionálne 
dokumenty] 

44..22..11  MMeeddzziinnáárrooddnnáá  ppooľľsskkoo--sslloovveennsskkáá  bbiibblliiooggrraaffiicckkáá  ssppoolluupprrááccaa  

 V záujme hlbšieho poznania a vyšpecifikovania významu Tatier pre slovenskú a poľskú národnú 

kultúru získala Podtatranská knižnica v Poprade knižný dar z Centrálnej horskej knižnice PTTK (Poľského 

turisticko-vlastivedného spolku) v Krakove a Knižnice TPN (Tatranského Parku Národného) v Zakopanom, 
aby aj slovenskí bádatelia a záujemcovia mali prístup k výsledkom výskumu kultúrnotvornej role Tatier 

(predovšetkým odrazu v umeleckej literatúre) na ich severnej strane. Obe poľské knižnice sa už mnoho 
rokov intenzívne zameriavajú na získavanie slovenských prameňov s tatranskou tematikou. Poľská horská 

knižnica v Podtatranskej knižnici v Poprade obsahuje okrem umeleckej aj odbornú literatúru (najmä vydania 

PTTK a TPN).  

 Publikácie sú dostupné na prezenčné štúdium v regionálnej študovni. Obsah Poľskej tatranskej 

knižnice sa používateľom sprístupnil na základe ročne aktualizovaného katalógu. Na základe predkladaného 
katalógu si záujemcovia môžu prezenčne vypožičať publikácie, prípadne požiadať o xerokópie článkov 

z periodík či kapitol z monografií a zborníkov.  

 V minulom roku pokračovala knižnica v spolupráci s OZ Polonus. Knižnica získala do daru knižné 

publikácie z beletrie, detskej literatúry a náučnej literatúry určené predovšetkým záujemcom o štúdium 

poľského jazyka. Na stretnutí so zástupkyňou OZ boli dohodnuté možné besedy o literatúre viažucej sa 
k Tatrám  s poľskými autormi. 

44..22..22  TTaattrryy  vv  uummeelleecckkeejj  lliitteerraattúúrree  

 Čitatelia a požívatelia knižnice majú k dispozícii na web stránke knižnice Digitálnu knižnicu Tatry 

v umeleckej literatúre. V súčasnosti robíme prieskum ďalších textov viažucich sa k tatranským plesám. 

44..22..33  EEddíícciiaa  TTaattrraannsskkéé  lliissttyy  

 V rámci výskumnej činnosti pokračujeme vo výskume života a diela osobností zviazaných s Vysokými 

Tatrami. Z edície Tatranské listy bola pripravená do tlače publikácia Jan Havlasa – 10 roč..  

4.3 Edičná a publikačná  činnosť 

Činnosť oddelenia pozostávala z týchto zložiek: 

- úprava sadzby tlačených materiálov do formy vhodnej pre tlač 

- grafické návrhy a ich realizácia 

- zabezpečenie väzby a tlače 

- propagácia regionálnej študovne, regionálnych osobností a dejín na webovej stránke knižnice 

GGrraaffiicckkáá  úúpprraavvaa  aa  ttllaačč  ddrroobbnnýýcchh  mmaatteerriiáálloovv  vv  ssppoolluupprrááccii  ss  ÚÚKKIISS  

 Podujatie Publ. Pozv. Plag. Dipl. Iné Pre 

1 Mária Hamzová (bg. leták)     • ÚKIS 

2 Dagmar Pokorná (bg. leták)     • ÚKIS 

3 Zuzka Šulajová (bg. leták)     • ÚKIS 

4 Igor Válek (bg. leták)     • ÚKIS 

5 Na vlnách detskej poézie (bibliografia) •     ÚKIS 

9 O najlepší školský časopis 2016/2017 • • • • • ÚBIV 

10 Podtatranský školák – 3. ročník • • • • • ÚBIV 

11 Pripomíname si - web     • ÚBIV 

 
 Zostavili sme a vytlačili 4 nové bibliografické letáky. Aj v novom školskom roku pokračovala spolupráca 

s redaktormi školských časopisov základných aj stredných škôl, vyhodnotili sme 10. ročník súťaže školských 
časopisov regiónu Poprad a Kežmarok, zapojené školské časopisy sme prezentovali vo vydanom zborníku. 

Pre školské časopisy základných škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sme vyhlásili 4. ročník 

súťaže s názvom Podtatranský školák. Výsledky súťaže boli vyhlásené v Podtatranskej knižnici a všetky 
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časopisy boli prezentované v zostavenej prezentácii. Vydali sme výberovú publikáciu Na vlnách detskej 

poézie.  Na webovej stránke knižnice sme propagovali osobnosti a výročia podtatranského regiónu (12x). 

44..44  IInnffoorrmmaaččnnáá  ččiinnnnoossťť  

  VVyypprraaccoovvaallii  ssmmee  ssppoolluu  9922  rreeššeerrššíí  ((oo  44  vviiaacc))..  HHllaavvnnýýmmii  zzááuujjeemmccaammii  oo  iinnffoorrmmáácciiee  aa  rreeššeerrššee  bboollii  ššttuuddeennttii  

vvyyssookkýýcchh  šškkôôll  eexxtteerrnnýýcchh  aa  ddeennnnýýcchh  ffoorriieemm  ššttúúddiiaa..  VVyypprraaccoovváávvaallii  ssaa  rreeššeerrššee  pprreeddoovvššeettkkýýmm  zz  oobbllaassttii  

zzddrraavvoottnnííccttvvaa,,  ppeeddaaggooggiikkyy,,  ssoocciiáállnneejj  pprrááccee  aa  mmaannaažžmmeennttuu..  ZZoozznnaamm  vvššeettkkýýcchh  vvyypprraaccoovvaannýýcchh  rreeššeerrššíí  jjee  

sspprrííssttuuppnneennýý  nnaa  wweebboovveejj  ssttrráánnkkee  kknniižžnniiccee..  PPrraaccoovvnnííccii  ooddddeelleenniiaa  ppoosskkyyttoovvaallii  aajj    kkoonnzzuullttaaččnnéé  aa  bbiibblliiooggrraaffiicckkoo--

iinnffoorrmmaaččnnéé  sslluužžbbyy  vv  ššttuuddoovvnnii,,  pprreezzeennččnnee  ssmmee  ppoožžiiččaallii  44..778899  vvýýppoožžiiččiieekk  pprree  552255  ččiittaatteeľľoovv..  

44..55  VVzzddeelláávvaacciiee  aakkttiivviittyy  

 V roku 2017 zorganizovalo oddelenie 18 (o 4 menej) hodín informačnej výchovy pre žiakov 9. ročníkov 
základných škôl a stredné školy, ktorých sa zúčastnilo 424 žiakov a študentov. V rámci projektu Podtatranský 

školák sme v spolupráci s TASR pripravili dve školenia redaktorov školských časopisov Prešovského 

a Košického samosprávne pre prácu s portálom Školské noviny (v Poprade a Prešove).  
   

44..66  OOssttaattnnéé  ččiinnnnoossttii  úússeekkuu 

- spracovanie seriálov (zastupovanie) 

- sprehľadňovanie archívu regionálnych novín a časopisov  

- vypracovávanie grantov 
- označenie signatúr v regionálnej študovni 

 

 
5. Rozbor hospodárenia 

 
Základné údaje 

 
      Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň 

plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, 
bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Základné 

poslanie a predmet jej činnosti vymedzuje zriaďovacia listina, ktorú vydal Úrad Prešovského samosprávneho 
kraja.  

 

Základné údaje o organizácii: 
Názov účtovnej jednotky PODTATRANSKÁ KNIŽNICA V POPRADE 

Sídlo účtovnej jednotky Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad 

Dátum založenia/zriadenia 01.04.2002 

Spôsob založenia/zriadenia Rozhodnutie o zriadení Podtatranskej knižnice 
v Poprade   KUL – 2002/000153/14 

Forma hospodárenia Príspevková organizácia 

IČO 37781189 

DIČ 2021454292 

 
Informácie o organizačnej štruktúre a počte zamestnancov 
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)  Mgr. Anna Balejová 

Zástupca štatutárneho orgánu 
(meno a priezvisko) 

 Anna Dudinská 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

Priemerný počet zamestnancov od 1.1. – 31.12.2017 : 
vo fyzických osobách: 21,24; prepočítaný: 20,31 

Organizačné členenie účtovnej jednotky Úseky :  Úsek knižničných fondov  
             Úsek knižničných služieb 
             Úsek koordinácie a metodiky 
             Úsek bibliografie a regionálneho výskumu 
             Úsek ekonomických a technických činností 
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Podtatranská knižnica sídli vo vlastných priestoroch  v 2 objektoch, priestory pre pobočky JUH1 

a JUH3 má v prenájme.  

 
Vlastné objekty: 

Objekt 1. Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská ul. 1548/1, Poprad,  
       pôvodne obchodné centrum, postavené v roku 1973, rekonštrukcia objektu v roku 2013. 

Plocha: 1438 m2 

Plocha využívaná knižnicou: 1438 m2 – knižnično-informačné služby – oddelenie náučnej literatúry, 
oddelenie detskej literatúry a beletrie, kancelárske priestory. 

Vykurovanie: plynové, ústredné – výmenníková stanica Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o.. 
Stav budovy: budova bola v roku 2013 rekonštruovaná -  rekonštrukcia strechy, elektrických rozvodov, 

počítačových sietí,  dokončenie rekonštrukcie kúrenia, výmena opotrebovaných podláh, výmena vnútorného 

vybavenia. Rekonštrukcia bola realizovaná na základe  projektovej dokumentácie vypracovanej na 
rekonštrukciu objektu  k žiadosti o NFP v rámci ROP, realizačný projekt – „Obnova a nadstavba objektu 

Podtatranskej knižnice v Poprade“, výber dodávateľa stavby realizovala Agentúra regionálneho rozvoja PSK. 
Objekt 2. Podtatranská knižnica v Poprade, Sobotské nám. č.22,24,  Poprad – Spišská Sobota,  

dva meštianske pamiatkovo chránené domy spojené v jeden celok, zrekonštruované v r. 1985, 2015 a 2017. 
Plocha: 702 m2 

Plocha využívaná knižnicou: 702m2 – knižnično-informačné služby – oddelenie umenia a pobočka.  

Vykurovanie: plynové, od novembra  2009 vlastná plynová kotolňa.  
Stav budovy: - na základe žiadosti podanej do druhej výzvy na ŠF EÚ cez Agentúru regionálneho rozvoja 

PSK  bol spracovaný realizačný projekt „Oprava objektu knižnice ( meštianskeho domu ) v Spišskej Sobote“, 
projekt bol realizovaný v druhom polroku 2015. V rámci projektu bola v roku 2015 opravená strecha - 

vymenené drevené šindle, okná a vstupné dvere, podlahová krytina  a opravená fasáda. Z finančných 

prostriedkov PSK bola v roku 2015 realizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov na poschodí, opravené 
niektoré sociálne zariadenia, vymaľované rekonštruované priestory a doplnené interiérové vybavenie. V roku 

2017 boli zrekonštruované elektrické rozvody, vymenené svietidlá a doplnené EZS na prízemí a realizovaná 
prestavba sociálnych zariadení na prízemí objektu. 

 
Prenajaté objekty: 

Pobočka Podtatranskej knižnice na sídlisku JUH 1, Dostojevského ul.3313/12, Poprad 

Prenajatá plocha: 261,16 m2 
Nájomné: ročne 1,- EUR 

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa zmluvy :  3876 EUR ročne ( zálohovo ).  
Pobočka Podtatranskej knižnice na sídlisku JUH 3, Rastislavova 3484/12, Poprad 

Prenajatá plocha:  65,45 m2 

Nájomné: ročne  543,15 EUR ( 8,30 EUR/m2) 
Služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa zmlúv:  447,69 EUR ročne ( zálohovo ). 

 vytvárať vhodné priestorové a materiálne podmienky, aby návštevník strávil v knižnici čo najviac  

    času 
 plniť funkciu komunitnej knižnice 

 
 

5.1  Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia 
 

Schválený rozpočet 
 

  Podtatranská knižnica v Poprade mala na rok 2017 schválený rozpočet príjmov a  výdavkov vo výške  

337146 EUR, z toho bežné transfery Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) boli 320336 EUR 
a vlastné príjmy 16810 EUR.    

Upravený rozpočet 

     V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 došlo k úpravám príjmov a výdavkov z dôvodu rozpočtovania 

zostatkov na bežných účtoch organizácie k 1.1.2017 vo výške 44410 EUR, príjmov z dobropisov 2133 EUR, 
platieb za upomienky a straty kníh a preukazov 7706 EUR, dotácií z rozpočtu Mesta Poprad 1200 EUR, 

finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na podporené 3 projekty 8000 EUR, dotácie 

Ministerstva kultúry SR na kultúrne poukazy 156 EUR, kapitálových transferov PSK 61754 EUR a zvýšenia 
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bežných transferov PSK o 35519 EUR. Presuny medzi položkami a podpoložkami príjmov a výdavkov boli 

v sledovanom období realizované podľa skutočných potrieb organizácie.  

     Na základe vykonaných rozpočtových opatrení a presunov mala Podtatranská knižnica v Poprade 
v upravenom rozpočte na rok 2017 rozpočtované príjmy vrátane počiatočných stavov bežných účtov vo 

výške 497509 EUR, z toho vlastné príjmy 70544 EUR ( zdroj financovania - ďalej len ZF, ZF 46 ),  bežné 
transfery PSK 355855 EUR ( ZF 41 ), dotácie z rozpočtu Mesta Poprad na nákup kníh a „Vansovej Lomničku“ 

1200 EUR ( ZF 11H ), finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia 8000 EUR ( ZF11H ), kapitálové 

transfery PSK 61754 EUR ( ZF 41,  investičné akcie „Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota“ a 
„Rekonštrukcia a prestavba sociálnych zariadení“ v objekte v Spišskej Sobote ). Výdavky v upravenom 

rozpočte  boli rozpočtované vo výške 497509 EUR. 

 
5.2  Plnenie príjmov 
 
Príjmy s počiatočnými stavmi bežných účtov k 31.12.2017           496 441,52 EUR 

( Príjmy bez počiatočných stavov bežných účtov k 31.12.2017     452 031,38 EUR )                
  
z toho: 

- ZF 111              156,00 EUR 
- ZF 11H           9 200,00 EUR 
- ZF 41        416 541,51 EUR 
- ZF 46              70 544,01 EUR 

 
Príjmy z rozpočtu PSK  

 
             (  v EUR )   

Položka Pôvodný rozpis 
rozpočtu 
rok 2017 

Úprava                                            
+
/ 
- 

Upravený rozpočet  
rok 2017 

Skutočnosť 
   k 31.12.2017 

312008 Bežné transfery 

-  ZF 41  
 

320336 

 
 

+2500 

+16500 
+1674 

+14845 

355855 355855,00 

322006 Kapitálové transfery 
-  ZF 41 

 +24314 
+37440 

61754 60686,51 
 
 

 

Počet rozpočtových opatrení:  7 

Úrad PSK rozpísal rozpočtovým opatrením č. 6/SR/K/2017 bežné transfery na činnosť Podtatranskej knižnice 
v Poprade na rok 2017 vo výške 320336 EUR ( zdroj 41 ).  

Rozpočtovým opatrením č. 861/5/K/2017 zo dňa 22.5.2017 boli rozpísané kapitálové transfery pridelené 
z rezervného fondu PSK na investičnú akciu „Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota“ vo výške 

24314 EUR. 
Rozpočtovým opatrením č. 1139/14/K/2017 zo dňa 6.7.2017 boli zvýšené  bežné transfery o 2500 EUR 

účelovo určené na nákup kníh. 

Rozpočtovým opatrením č. 1390/7/K/2017 zo dňa 22.8.2017 boli rozpísané kapitálové transfery na investičnú 
akciu „Rekonštrukcia  a prestavba sociálnych zariadení“ v objekte knižnice v Spišskej Sobote  vo výške 37440 

EUR. 
Rozpočtovým opatrením č. 1493/20/K/2017 zo dňa 18.9.2017 boli zvýšené  bežné transfery o 16500 EUR 

účelovo určené na nákup kníh. 

Rozpočtovým opatrením č. 1567/21/K/2017 zo dňa 21.9.2017 boli zvýšené  bežné transfery o 1674 EUR 
účelovo určené na zvýšenie platov ( vrátane odvodov ) na úrovni 2% priznaných funkčných platov od 

1.9.2017 do 31.12.2017 ( v súlade čl.1 Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov ...  
z 1.12.2016 ). 

Rozpočtovým opatrením č. 1697/22/K/2017 zo dňa 29.9.2017 boli zvýšené  bežné transfery o 14845 EUR 
účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov a úhradu záväzkov. 

     Do 31.12.2017 boli presunuté bežné transfery vo výške 355855,00 EUR, čo je 100 % rozpísaných 

bežných transferov  ZF 41 a kapitálové transfery vo výške 60686,51 EUR. 
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Príjmy z vlastných zdrojov a z iných zdrojov 

 
     Za sledované obdobie  mala Podtatranská knižnica v Poprade príjmy z vlastných a iných zdrojov  vo 

výške 79900,01 EUR, z toho príjmy z vlastných a iných zdrojov bez zostatkov na účtoch z predchádzajúceho 
roka ( položka 453 vo výške 44 410,14 EUR ) boli 35489,87 EUR.  

Jednotlivé položky dosiahli výšku:     

                                                                                      (  v EUR )   
Položka Zdroj Pôvodný rozpočet 

rok  2017 
Upravený 

rozpoč
et   

rok 2017 

Skutočnosť           
k 31.12.2017 

212003 prenájom priestorov 46 160 166 165,97 

222003 upomienky, straty kníh, preukazov 46  7706 7706,33 

223001 predaj tovarov a služieb 46 16650 14924 14923,86 

292012 dobropisy 46  2133 2132,60 

292027 iné príjmy 46  1205 1205,11 

312001 transfery zo ŠR 111  156 156,00 

312007 dotácie z rozpočtu mesta   11H  1200 1200,00 

312011 transfery od ost.subj.ver.správy - FPU 11H  8000 8000,00 

453       zostatok predchádzajúceho roka 46  44410 44410,14 

Spolu  16810 79900 79900,01 

z toho  zdroj: 46 16810 70544 70544,01 

 111  156 156,00 

 11H  9200 9200,00 

-  222003 upomienky - za nedodržanie výpožičnej doby, straty kníh a preukazov 
-  223001 predaj tovarov, služieb -  za zápisné, MVS, kopírovanie, rešerše, Internet, knihy pre obecné 

knižnice                                                                        Internet, knihy pre MĽK)                                               
 

 

Zhodnotenie celkových príjmov 
 

     Rozpočtované príjmy na rok 2017 v upravenom rozpočte boli 497509 EUR,  skutočné príjmy vrátane 
zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov na bežných účtoch a transferov PSK dosiahli   výšku 

496441,52 EUR, čo je 99,79 % rozpočtovaných príjmov.      

     Príjmy bez zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov boli rozpočtované v upravenom rozpočte na 
rok 2017 na 453099 EUR, skutočnosť bola 452031,38 EUR, čo je 99,76 % rozpočtovaných príjmov. 

V podpoložke 223 001 - predaj tovarov a služieb sú účtované poplatky za knižničné služby ( MVS, 
kopírovanie, rešerše, Internet ), členské poplatky ( zápisné ), ako aj príjmy za knihy, ktoré knižnica nakupuje 

pre mestské a obecné knižnice v regiónoch Poprad a Kežmarok, z toho: 
- členské poplatky (zápisné )                                9440,00 EUR,                                            

- služby - MVS  a pod.                                           847,41 EUR, 

- kopírovanie                                                  62,50 EUR, 
- rešerše                                                 270,70 EUR, 

- Internet                                                      143,00 EUR. 

 
 
5.3  Čerpanie výdavkov 
 
Výdavky k 31.12.2017                                 453 403,09 EUR 

z toho: 
- zdroj 111            156,00 EUR 

- zdroj 11H          9200,00 EUR 
- zdroj 41                416541,51 EUR 

- zdroj 46                  27505,58 EUR 
Podtatranská knižnica v Poprade mala v upravenom rozpočte rozpočtované výdavky na rok 2017 vo výške 

497509 EUR,  z toho bežné výdavky 411755 EUR a kapitálové výdavky 85754 EUR. Skutočné bežné výdavky 

boli 392716,58 EUR, čo je 95,38 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Kapitálové výdavky  boli 60686,51 
EUR. 
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Bežné výdavky 
 

 

610 Výdavky na mzdy 
 

Počet zamestnancov  I.  – IV. štvrťrok  2017 
Počet zamestnancov Rozpočet Skutočnosť 

-vo fyzických osobách 22,00 21,24 

 z toho odborní zamestnanci 17,00 16,24 

           ostatní zamestnanci   5,00          5,00 

-prepočítaný  21,07 20,31 

 z toho odborní zamestnanci       16,67        15,91 

            ostatní zamestnanci   4,40  4,40 

- odborní zamestnanci – zamestnanci odmeňovaní podľa stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov   
 

Mzdové výdavky 

Položka Upraven
ý  
Rozpočet 

Skutočnosť  

Celkom 
EUR 

Celkom 
EUR 

z toho 

VÚC 
zdroj 41 

 Vlastné a 
iné 
zdroj 46 

 

EUR % EUR % 

610 výdavky na 
mzdy 

197572 197571,61 196971,61 99,70 600,00 0,30 

z toho:       

611 tarifné platy 142577 142576,70 142576,70    

612 príplatky 27850 27849,71 27849,71    

614 odmeny 27145 27145,20 26545,20  600,00  

 
K 31.12.2017 boli: 

osobné príplatky                      24449,41 EUR 
príplatky za riadenie                           3008,29 EUR     

príplatok za prácu v sobotu, prácu v noci               392,01 EUR   

Počet zamestnancov k 31.12.2017 vo fyzických osobách: 21 zamestnancov, 1 zamestnankyňa je od 
28.3.2017 na materskej dovolenke ( rodičovskom príspevku ). Priemerná mzda  vypočítaná zo mzdových 

nákladov ( 197571,61 EUR )  na prepočítaný počet zamestnancov (  20,31 ) za  rok 2017  bola  810,65 EUR.  
 

 
620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a na DDS 

 

 
Položka Upravený 

 rozpočet 
Skutočnosť 

Celkom 
EUR 

Celkom 
EUR 

z toho 

VÚC 

zdroj 41 

 Vlastné 

a iné 
zdroj 46 

 

EUR % EUR % 

620 spolu 71576 71576,68 71383,41 99,73 193,27 0,27 

Zdravotné poistenie  
(621,  623 ) 

19702 19702,02 19642,02  60,00  

Sociálna poisťovňa   
(625) 

48424 48424,76 48291,49  133,27  

DDS     (627) 3450 3449,90 3449,90    

Zamestnávateľ platí zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie do  NN Tatry – Sympatia, d. d. s., Axa,  
d. d. s.  vo výške 2% z dosiahnutej hrubej mzdy.  
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630 – výdavky na tovary a služby 

 

 
Položka Upravený 

rozpočet 
EUR 

Skutočnosť  

Celkom 
EUR 

z toho 

VÚC Vlastné a iné 

EUR % EUR % 

630 spolu 
 
zdroj 111 
zdroj 11H 
zdroj 41 
zdroj 46 

126589 
 

156 
9200 

86107 
31126 

122108,77 
 

156,00 
9200,00 

86107,46 
26645,31 

86107,46 
 
 
 

86107,46 

70,52 
 
 
 

36001,31 
 

156,00 
9200,00 

 
26645,31 

29,48 
 
 

631 spolu 
 
zdroj 46 

830 
 

830 

757,50 
 

757,50 

  757,50 
 

757,50 

100,00 

632 spolu 
 
zdroj 41 
zdroj 46 

32484 
 

25235 
7249 

31730,19 
 

25234,79 
6495,40 

25234,79 
 

25234,79 

79,53 6495,40 
 
 

6495,40 

20,47 

633 spolu 
 
zdroj 111 
zdroj 11H 
zdroj 41 
zdroj 46  

49582 
 

156 
6550 

31331 
11545 

48800,13 
 

156,00 
6550,00 

31331,08 
10763,05 

31331,08 
 
 
 

31331,08 

64,20 17469,05 
 

156,00 
6550,00 

 
10763,05 

35,80 

634 spolu 
 
zdroj 46 

1680 
 

1680 

1300,22 
 

1300,22 

  1300,22 
 

1300,22 

100,00 

635 spolu 
 
zdroj 41 
zdroj 46 

5321 
 

4921 
400 

5071,33 
 

4921,33 
150,00 

4921,33 
 

4921,33 

97,04 150,00 
 
 

150,00 

2,96 

636 spolu 
 
zdroj 41 
zdroj 46 

5609 
 

5509 
100 

5591,87 
 

5509,30 
82,57 

5509,30 
 

5509,30 

98,52 82,57 
 
 

82,57 

1,48 

637 spolu 
 
zdroj 11H 
zdroj 41 
zdroj 46 

31083 
 

2650 
19111 
9322 

28857,53 
 

2650,00 
19110,96 
7096,57 

19110,96 
 
 

19110,96 

66,23 9746,57 
 

2650,00 
 

7096,57 

33,77 

 
631 – cestovné náhrady 

631001   cestovné náhrady tuzemské   579,15 EUR 

631002   cestovné náhrady zahraničné  178,35 EUR 
- počet tuzemských pracovných ciest : 77, porady PSK, semináre a ďalšie vzdelávanie zamestnancov, 

- počet zahraničných pracovných ciest:  1, riaditeľka knižnice sa zúčastnila konferencie INFORUM  
v Prahe ( ČR ). 

632 – energie, voda a komunikácie 

632001 energie                    23479,76 EUR   
v tom spotreba elektriny 6030,17 EUR, spotreba tepla 8025,12 EUR ( z toho vyúčtovanie za rok 2016  

423,38 EUR ), zemného plynu 9424,47 EUR ( z toho vyúčtovanie za rok 2016   477,22 EUR ). 
632002 vodné, stočné                                1295,99 EUR 

632003 poštové služby             986,75 EUR   
632004 komunikačná infraštruktúra               3956,26 EUR  ( Internet, VUC NET ) 

632005 telekomunikačné služby     2011,43 EUR 

Výšku poplatkov za poštovné ovplyvňuje zasielanie upomienok používateľom knižnice za nevrátené knižničné 
jednotky a poskytovanie výpožičiek kníh cez medziknižničnú výpožičnú službu. Na výšku položky 632004 

vplýva napojenie počítačov na Internet ( systém KIS 3G – úseky ÚBIV, ÚKIF, ÚKIS ), ako aj poplatky za VUC 
NET.  Všetky platby boli uhradené v lehote splatnosti. 
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633 – materiál 

633001 interiérové vybavenie      563,00 EUR  ( knižničné regály, mobilný kontejner  pobočka JUH3, 
konferenčný stolík ) 

633004 prev. a kancelárske stroje     736,79 EUR  ( gramafón s rádiom, skartovač, mikrofóny, 
                                                                 lampa, fotoaparát, rádio s CD a MP3 prehrávačom ) 

633006 všeobecný materiál      4799,75 EUR ( kancelársky materiál, materiál na kultúrne akcie, 

tonery, fólie, čistiace prostriedky, dielensky a údržbársky materiál ) 
633009 knihy, časopisy             41354,20 EUR  ( periodická tlač, knihy do fondu knižnice 

                    a knihy nakupované pre obecné a mestské knižnice v regióne na  základe dohôd ) 
633013 softvér         1134,00 EUR   ( antivírusový softvér  ESET )  

    633016 reprezentačné          131,94 EUR  

Najvyššie čerpanie bolo v položkách –  633009 a 633006.  Pracoviská knižnice sú automatizované, pri 
poskytovaní knižnično-informačných  služieb sa využíva výpočtová technika, čo ovplyvňuje čerpanie položky 

633006 ( tonery, papier do tlačiarní ). Doplnilo sa interiérové vybavenie pobočky JUH3.  
634 – dopravné –  osobné služobné motorové vozidlo OPEL Astra ŠPZ PP 091 BD 

634001 pohonné hmoty         614,21 EUR  
634002 servis, údržba SMV              102,66 EUR  

634003 poistenie SMV         503,74 EUR  ( havarijné a zákonné poistenie SMV ) 

634004 prepravné            12,61 EUR  ( preprava výstavy )  
634005 karty, známky, poplatky          67,00 EUR  ( diaľničná známka, poplatky za parkovanie )  

635 – rutinná a štandardná údržba 
635002 údržba výpočtovej techniky 715,32 EUR  ( opravy PC, UPS ) 

635004 údržba kanc. a prev. strojov 367,99 EUR  ( oprava kopírky, ročný servis plyn. kotlov ) 

635005 údržba špeciálnych strojov   77,09 EUR  ( oprava hasiacich prístrojov, EZS ) 
635006 údržba budov, objektov           150,00 EUR  ( oprava svietidiel Centrum )   

635009 údržba softvéru          3682,93 EUR  ( iSPIN, Mzdy Asseco W, VIRTUA ) 
635010 údržba komunik. infraštruktúry   78,00 EUR   ( poplatok za migráciu dát )  

636– nájomné za prenájom 
636001 prenájom budov a pod.         5531,87 EUR, z toho:  

- Mesto Poprad 3883,99 EUR, z toho prenájom nebytových priestorov a služby s ním spojené  pobočka 

knižnice na sídlisku  JUH1 3877 EUR, prenájom pozemku pre pobočku JUH3 6,87 EUR a pozemku pod  
bibliobox 0,12 EUR, 

- OSBD Poprad 1647,88 EUR, z toho prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom pre 
pobočku JUH3 v roku 2017  990,84 EUR, vyúčtovanie služieb spojených s nájmom za rok 2016   657,04 

EUR. 

636002 nájom prev.str., zar., umel. diel   60,00 EUR (nájom  výstav Krajské múzeum v Prešove) 
637 - služby 

637001 školenia, semináre a pod.         296,20 EUR     ( seminár – mzdy, konferencia INFORUM, 
              Bibliotéka ) 

637002 súťaže, kultúrne podujatia      1112,37 EUR    ( Podtatranský školák, S knihou ma baví  

              svet ) 
637003 propagácia, reklama           60,00 EUR    ( informácie o knižnici – Zlaté stránky )   

637004  všeobecné služby                 1447,86 EUR     ( zneškodňovanie nebezpečných odpadov,   
odborná prehliadka a odborná skúška elektrických rozvodov PK Spišská Sobota, JUH1, JUH3, 

kontrola a čistenie komínov, odborná prehliadka plynovej kotolne,  medziknižničná výpožičná 
služba, väzba kníh  ) 

637005 špeciálne služby         2427,98 EUR     ( zabezpečenie objektov EZS, PO, BOZP,  

                   PZS, kontrola hasiacich prístrojov )                                                                                                
637012 poplatky                             229,94 EUR     ( bankové poplatky, Mesto Poprad –    

                   poplatok za znečisťovanie ovzdušia , poplatky Fondu na podporu umenia ) 
637014 stravovanie zamestnancov    10678,70 EUR   

637015 poistné  ( majetku a pod. )       4639,71 EUR     ( ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s. ) 

     637016 prídel do sociálneho fondu        3342,38 EUR     ( povinný prídel 1%, ďalší prídel 0,5 %  
       za rok 2017, vyúčtovanie prídelu za rok 2016 ) 

     637027 dohody mimo prac. pomeru      3894,53  EUR    ( upratovanie pobočky JUH1, JUH3,  
                       verejné  obstarávanie investičných akcií, kultúrne akcie - Podtatranský školák, S knihou 

                       ma baví svet ) 
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637035  dane             727,86 EUR    ( daň z príjmov z prenájmu za rok 2016, poplatky 

za služby verejnosti – Rozhlas a televízia Slovenska, poplatky za odpad ) 

Najvyššie čerpanie bolo v položkách – stravovanie zamestnancov ( príspevok organizácie na  stravovanie ), 
špeciálne služby ( zabezpečenie objektov knižnice ) a poistné ( poistenie majetku ).  

 
640 – bežné transfery 

 
Položka Upravený 

rozpočet 
EUR 

Skutočnosť  

Celkom 
EUR 

z toho 

VÚC Vlastné a iné 

EUR % EUR % 

640 spolu 
 
zdroj 41 
zdroj 46 

16018 
 

1393 
14625 

1459,52 
 

1392,52 
67,00 

1392,52 
 

1392,52 
 

95,41 67,00 
 
 

67,00 

4,59 

642 spolu 
 
zdroj 41 
zdroj 46 

16018 
 

1393 
14625 

1459,52 
 

1392,52 
67,00 

1392,52 
 

1392,52 
 

95,41 67,00 
 
 

67,00 

4,59 

642 – transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 
642006 členské príspevky ( zdroj 46 )     67,00 EUR ( SNS  IAML, SSK )  

642015 na nemoc. dávky  (zdroj 41)               1392,52 EUR ( náhrady pri pracovnej neschopnosti)  
 

 
Kapitálové výdavky 

 

Organizácia v sledovanom období čerpala kapitálové výdavky vo výške 60686,51 EUR, z toho: 
- na investičnú akciu „Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota“ – rekonštrukcia elektrických 

rozvodov a výmena svietidiel v objektoch Podtatranskej knižnice v Poprade – Spišskej Sobote  24222,48 
EUR, 

- na investičnú akciu „Rekonštrukcia  a prestavba sociálnych zariadení“ v objektoch Podtatranskej knižnice 

v Poprade – Spišskej Sobote vrátane odvlhčenia 36464,03 EUR. 
 

 
Účelové prostriedky 

 
 Podtatranská knižnica v Poprade  mala účelovo určené finančné prostriedky: 
- Mesto Poprad poskytlo na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č.7/2017/OK na 

súťaž v prednese poézie a prózy žien VANSOVEJ LOMNIČKU – 50. jubilejný ročník finančné prostriedky 
vo výške 200 EUR ( ZF 11H ). Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup cien pre súťažiace  vo 

výške 200 EUR. 

- Mesto Poprad poskytlo na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č.12/2017/OK 
finančné prostriedky na nákup nových kníh do knižnice vo výške 1000 EUR (ZF 11H). Tieto finančné 

prostriedky boli použité na nákup kníh do fondu knižnice vo výške 1000 EUR. 
- Úrad Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len Úrad PSK ) rozpočtovým opatrením číslo 

861/5/K/2017 zo dňa 22.5.2017 rozpísal kapitálové transfery pridelené z rezervného fondu PSK na 
investičnú akciu „Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota“ vo výške 24314 EUR (ZF 41 ). 

Tieto finančné prostriedky boli čerpané vo výške 24222,48 EUR. 

- Úrad PSK rozpočtovým opatrením č. 1139/14/K/2017 zo dňa 6.7.2017 zvýšil  bežné transfery o 2500 
EUR ( ZF 41) účelovo určené na nákup kníh, ktoré boli do 30.9.2017 vyčerpané. 

- Úrad PSK rozpočtovým opatrením č. 1390/7/K/2017 zo dňa 22.8.2017 rozpísal kapitálové transfery na 
investičnú akciu „Rekonštrukcia  a prestavba sociálnych zariadení“ v objekte knižnice v Spišskej Sobote  

vo výške 37440 EUR ( ZF 41 ),  čerpanie bolo vo výške 36464,03 EUR. 

- Úrad PSK rozpočtovým opatrením č. 1493/20/K/2017 zo dňa 18.9.2017 zvýšil  bežné transfery o 16500 
EUR ( ZF 41 ) účelovo určené na nákup kníh, tieto finančné prostriedky boli  použité na nákup kníh do 

fondu knižnice. 
- Fond na podporu umenia poskytol na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov  č. 17-512-

01739 na projekt „Podtatranský školák“ 1500 EUR ( ZF 11H ), ktoré boli čerpané vo výške 1500 EUR. 
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- Fond na podporu umenia poskytol na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov  č. 17-512-

01804 na projekt „S knihou ma baví svet – 3. ročník“ 1500 EUR ( ZF 11H ). Tieto finančné prostriedky 

boli  použité na daný projekt. 
- Fond na podporu umenia poskytol na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov  č. 17-513-

02265 na projekt „Obnova a doplnenie knižného fondu“ sumu 5000 EUR ( ZF 11H ), tieto finančné 
prostriedky boli použité na nákup kníh do fondu knižnice. 

- Úrad PSK rozpočtovým opatrením č. 1567/21/K/2017 zo dňa 21.9.2017  zvýšil  bežné transfery o 1674 

EUR účelovo určené na zvýšenie platov ( vrátane odvodov ) na úrovni 2% priznaných funkčných platov 
od 1.9.2017 do 31.12.2017 ( v súlade Memorandom o úprave platových pomerov ...  z 1.12.2016 ), tieto 

finančné prostriedky boli použité na daný účel. 
- Úrad PSK  rozpočtovým opatrením č. 1697/22/K/2017 zo dňa 29.9.2017  zvýšil  bežné transfery o 14845 

EUR, ktoré boli účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov, tieto finančné prostriedky 

boli vyplatené zamestnancom vo forme odmien. 
- Ministerstvo kultúry SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho  rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-4339/2017/3.2 poskytlo dotáciu 
na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom kultúrnych poukazov vo výške 156 EUR. Tieto 

finančné prostriedky boli použité na nákup literatúry pre deti a mládež do fondu knižnice.    
 

 

5.4  Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov – výsledok hospodárenia  
 

     Za hodnotené obdobie dosiahli náklady a výnosy Podtatranskej knižnice v Poprade výšku:  
- náklady                                       472 907,87 EUR 

- výnosy                                                   472 907,87 EUR 

- výsledok hospodárenia                                    0,00 EUR   
     Podtatranská knižnica v Poprade   dosiahla  za sledované obdobie výsledok hospodárenia podľa Výkazu 

ziskov a strát Úč. ROPO SFOV 2-01 vo výške 0 EUR. 
Náklady na nákup knižničného fondu boli  36992,66 EUR, z toho: 

- knihy                                    34457,75 EUR ( zdroj financovania 41, 46, 111, 11H )  

- periodická tlač                                     2534,91 EUR ( zdroj financovania 46 ) 
     Na nákup kníh boli použité bežné transfery VÚC vo výške 25969,05 EUR ( zdroj 41), finančné prostriedky 

Podtatranskej knižnice 2332,70 EUR ( zdroj 46 ), finančný príspevok Mesta Poprad 1000 EUR ( zdroj 11H ), 
Fondu na podporu umenia 5000 EUR a Ministerstva kultúry SR za kultúrne poukazy 156 EUR. V rámci 

nákladových položiek bolo najvyššie čerpanie v položkách – mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne 
poistenie, príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov,  náklady na spotrebu energií,  nákup 

knižničného fondu, odpisy dlhodobého majetku a poistenie majetku. Nárast odpisov a poistného je z dôvodu  

zaradenia majetku po rekonštrukcii objektu knižnice na Podtatranskej ulici 1548/1 – investičná akcia 
„Obnova a nadstavba objektu knižnice“ v decembri 2014, zaradenia majetku po rekonštrukciách objektu 

knižnice v Spišskej Sobote - investičné akcie „Oprava objektu knižnice ( meštianskeho domu ) v Spišskej 
Sobote“ vo februári 2016, „Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota“ a „Rekonštrukcia a prestavba 

sociálnych zariadení“  v decembri 2017.   

 
Vývoj výnosov a nákladov 

 
Porovnanie výšky výnosov k 31.12.2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016              

     ( v EUR ) 

Položka 
 

Skutočnosť  
k 31.12.2017 

Skutočnosť  
k 31.12.2016 

% 2017/2016 
  

Výnosy spolu 472907,87 470176,23 100,58 

z  toho    

602 Tržby z predaja služieb 10763,61 12010,04 89,62 

- z toho    

  Zápisné – členské príspevky 9440,00 10437,10 90,45 

  Služby 1323,61 1572,94 84,15 

604 Tržby za predaný tovar 4033,55 4554,90 88,55 

648 Iné ostatné výnosy 10681,52 11516,75 92,75 

- z toho    

  Upomienky, straty kníh, preukazov 7706,33 9653,65 79,83 
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  Prenájom priestorov 165,97 165,97 100,00 

  Ostatné iné ostatné výnosy 2809,22 1697,13 165,53 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv 793,27 0 - 

-662 Úroky 0 0 - 

663 Kurzové zisky 0 0 - 

691 Výnosy z bež. transferov - VÚC  355855,00 349835,00 101,72 

692 Výnosy z kap. transferov – VÚC 21939,00 20701,79 105,98 

693 Výnosy z bež. transferov zo ŠR 9356,00 13418,60 69,72 

694 Výnosy z kap. transferov zo ŠR 59485,92 57849,15 102,83 

697 Výnosy od ost.subj. mimo ver. 

správy – dary, granty, dotácie   

0 290,00 - 

 
V roku 2017 boli vyššie iné ostatné výnosy – preplatky z vyúčtovaní za rok 2016 ( časť účtu 648 ), 

zúčtovanie ostatných rezerv ( účet 653 – použitie rezervy vytvorenej na zamestnanecké pôžitky pri životnom 

jubileu ), výnosy z bežných transferov  VÚC ( účet 691 ), výnosy z kapitálových transferov VÚC ( účet 692 )  
a výnosy z  kapitálových transferov zo ŠR ( účet 694; účty 692, 694 ovplyvnili odpisy majetku ZF 41, ZF 111 

– zaradenie majetku po rekonštrukciách objektov knižnice v rokoch 2014, 2016, 2017 ). Nižšie boli tržby za 
služby knižnice,  výnosy  za upomienky a straty kníh a preukazov (časť účtu 648 ) a tržby za predaný tovar ( 

účet 604 - knihy dodávané obecným knižniciam v regióne Poprad a Kežmarok ).  
 

Porovnanie výšky nákladov do 31.12.2017 s rovnakým obdobím roku 2016        

     ( v EUR ) 

Položka 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť  

 k 31.12.2016 

%  

2017/2016 

Náklady 472907,87 470176,23 100,58 

V tom    

50 Spotrebované nákupy 70389,18 77290,22 91,07 

Z toho    

501 Spotreba materiálu 43467,11 47896,55 90,75 

- z toho    

  Nákup knižničného fondu spolu 
1. knihy 
2. periodická tlač 
3. špeciálne dokumenty 

36992,66 

34457,75 
2534,91 

34555,36 

31512,01 
3043,35 

107,05 

109,35 
83,29 

502 Spotreba energie  22972,90 24944,43 92,10 

- z toho    

  Elektrická energia 6697,91 6340,80 105,63 

  Vodné  389,32 459,84 84,66 

   Plyn 7999,41 7881,22 101,50 

  Teplo, TÚV 7886,26 10262,57 76,84 

504 Predaný tovar ( knihy MĽK ) 3949,17 4449,24 88,76 

51 Služby 25200,71 26664,85 94,51 

Z toho    

511 Opravy a udržiavanie 1221,92 989,62 123,47 

512 Cestovné 753,29 686,21 109,78 

513 Náklady na reprezentáciu 131,94 283,77 46,50 

518 Ostatné služby 23093,56 24705,25 93,48 

- z toho    

  Softvér 1134,00 202,00 561,39 

  Nájomné 5591,87 5996,04 93,26 

  Poštovné  986,75 1204,00 81,96 

  Telekomunikačné poplatky, 
Internet 

5790,42 5832,14 99,28 

  Služby – výpočtová technika 3918,13 3929,65 99,71 

  Ochrana objektov - EZS  1653,06 1653,06 100,00 

52 Osobné náklady 287490,58 275209,29 104,46 

521 Mzdové náklady 201466,14 192341,70 104,74 
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524 Zákonné zdrav. a soc. poistenie 68126,78 65524,85 103,97 

525 Ostatné soc. poistenie 3449,90 3217,30 107,23 

527 Zákonné soc. náklady 14447,76 14125,44 102,28 

53 Dane a poplatky 850,01 653,87 130,00 

54 Ostatné náklady na prev. činnosť 67,00 147,00 45,58 

55 Odpisy, predaný majetok, rezervy 83624,91 85132,69 98,23 

551 Odpisy 81865,56 79062,53 103,55 

56  Ostatné finančné náklady 5250,63 5041,80 104,14 

591 Splatná daň z príjmov 34,85 36,51 95,45 

 

Vyššie boli náklady na spotrebu plynu a elektriny, náklady na opravy a udržiavanie ( opravy výpočtovej 

techniky ), cestovné, ostatné služby – nákup antivírusového softvéru ESET, osobné náklady ( rast miezd 
v r.2017, príspevok organizácie na stravovanie ), dane a poplatky ( zvýšenie miestnych poplatkov Mesta 

Poprad za komunálny odpad ). Odpisy dlhodobého majetku a náklady na poistenie majetku  sú vyššie 
z dôvodu zaradenia majetku po rekonštrukciách objektov knižnice. Nižšie boli náklady na nákup materiálu ( 

okrem knižničného fondu ), spotrebu energií ( teplo ), náklady na predaný tovar (knihy dodávané obecným 

knižniciam v regióne Poprad, Kežmarok ), nájomné, poštovné. 
 

 

5.5 Pohľadávky a záväzky, účty časového rozlíšenia 
 

Pohľadávky  
 

Účet 311 – Odberatelia 962,61 EUR 
z toho:  

účet 311-1 002 odberatelia – viac ako 1 rok 962,61 EUR 
Pohľadávky  po lehote splatnosti    962,61 EUR - Pavol Paulo - PAULA – nájomné a služby spojené 

s nájmom, nájom bol ukončený k 30.4.2012. Tieto pohľadávky sme vymáhali súdnou cestou. Okresný súd 

v Poprade vydal Platobný rozkaz  - číslo konania 12Ro/1171/2012-44. Mgr. Marcela Zummerová, súdny 
exekútor, Exekútorský úrad  Michalovce vydala dňa 19.5. 2015 príkaz číslo EX 116/2015 na začatie exekúcie 

zrážkami z dôchodku povinného, ktorým je PAULO PAVOL, bytom Budovateľská 56, 058 01 Poprad,  na 
vymoženie pohľadávky. Sociálna poisťovňa nám listom oznámila, že na úhradu vymáhanej pohľadávky bude 

vykonávať zrážky z dôchodku po úhrade pohľadávok so skorším poradím. Termín vykonania zrážok ale nevie 

ani približne určiť. K pohľadávkam bola vytvorená k 31.12.2016 opravná položka vo výške 962,61 EUR. 
 

Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom                                          65,79 EUR 
Vodič - nespotrebované pohonné hmoty 65,79 EUR.  

 
Účet 378 –  Ostatné pohľadávky                                                    1124,00  EUR   

Z toho: 

Účet 378 –1 001  Ostatné pohľadávky  - P. Paulo PAULA                                                 176,16  EUR   
Pohľadávky voči firme Pavol Paulo - PAULA, Budovateľská 3084/56, Poprad,  zaúčtované podľa Platobného 

rozkazu číslo konania: 12Ro/1171/2012 – 44 zo dňa 15.1.2013 - neuhradené náhrady trov konania vo výške 
58,00 EUR za súdny poplatok  a trovy právneho zastúpenia vo výške 118,16 EUR, pohľadávky sú vymáhané 

exekúciou. K pohľadávkam bola k 31.12.2016 vytvorená opravná položka vo výške 176,16 EUR. 

Účet 378 –1  002 Ostatné pohľadávky - dobropisy                                                      947,84  EUR   
DF605/17 (VS7439276246 ) – vyúčtovanie zemného plynu 1.4.2017-31.12.2017               947,84 EUR 

 
Záväzky 

 

Účet 321 – Dodávatelia                                                                                              1236,09 EUR 
Ide o krátkodobé záväzky – došlé faktúry z decembra 2017 uhradené v lehote splatnosti v januári  2018.  

      

Interné 
číslo 

Číslo  
faktúry Dodávateľ Suma  Príčina  Splatnosť 

účtovného 
dokladu 

 
 EUR vzniku   

592/17 0035772854 Orange Slovensko, a.s. 31,00 
Telekomunikačné poplatky - 
mobil 16.1.2018 
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593/17 0035772854 Orange Slovensko, a.s. 16,99 Mesačný poplatok MI Klasik 16.1.2018 

594/17 1722794 MEDIAPRESS POPRAD, s.r.o. 31,72 Periodická tlač 5.1.2018 

595/17 217011390 LIVONEC SK, s.r.o. 60,00 
Pracovná zdravotná služba 
10,11/2017 14.1.2018 

596/17 8200071237 SLOVAK TELEKOM, a.s. 26,04 Telekomunikačné poplatky 17.1.2018 

597/17 8200071267 SLOVAK TELEKOM, a.s. 56,83 Telekomunikačné poplatky 17.1.2018 

598/17 8200071291 SLOVAK TELEKOM, a.s. 26,44 Telekomunikačné poplatky 17.1.2018 

599/17 1174166 
Popradská energetická 
spoločnosť, s, r, o, 284,52 

Tepelná energia 01.12.-
31.12.2017 19.01.2018 

600/17 20172705 
Popradská energetická 
spoločnosť, s, r, o, 2,62 

Voda na TÚV 01.12.-
31.12.2017 19.01.2018 

601/17 17228470 MEDIAPRESS POPRAD, s.r.o. 24,74 Periodická tlač 10.01.2018 

602/17 2240039081 
Východoslovenská energetika, 
a.s. 211,25 

Vyúčtovanie elektriny PK 
JUH3, Sp. Sobota -  rok 2017 22.01.2018 

603/17 2290168385 
Východoslovenská energetika, 
a.s. 270,23 Elektrina e.č.5554 12/2017 22.01.2018 

604/17 2290181173 
Východoslovenská energetika, 
a.s. 186,26 Elektrina e.č.11532 12/2017 22.01.2018 

606/17 5041702066 
Poradca podnikateľa, spol. 
s r.o. 7,45 

Vyúčtovanie -  Finančný 
spravodajca r.2017 26.01.2018 

  
 Spolu 1236,09    

      

Účet 341 – Daň z príjmov                                                                34,85 EUR   

Daň z príjmov za prenájom priestorov v roku 2017. 

 
Účet 379 – Iné záväzky                                                                           0,40 EUR 

Poplatky Autorskej spoločnosti LITA  0,40 EUR. 
 

 
Dlhodobé záväzky 

 

Záväzky zo sociálneho fondu ( účet  472 ) 

Počiatočný stav k 01.01.2017                       1256,89 EUR 
Tvorba 01.01.2017-31.12.2017                     2588,54 EUR  

Použitie 01.01.2017-31.12.2017                    1914,30 EUR   (príspevok na stravovanie zamestnancov) 
Zostatok k 31.12.2017                                  1931,13 EUR  ( finančne krytý na účte )   

Povinný prídel do sociálneho fondu bol vo výške 1% z hrubých miezd bez náhrad a ďalší prídel vo výške 

0,5% z hrubých miezd bez náhrad miezd. 
 

Účty časového rozlíšenia 
 

Účet 381 –  Náklady budúcich období                                                   506,13 EUR 
     

Interné 
číslo 

účtovnéh
o 

dokladu 

Číslo faktúry  Dodávateľ Suma 
EUR  

Príčina vzniku 

     

351/17 84145675 PORADCA, s.r.o. 31,66 Poradca 7-13/2018 

387/17 7517 PAMIKO, s.r.o. 9,00 Časopis Naša škola 1-6/2018 

404/17 8101719658 Wolters Kluwers, s.r.o. 84,00 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1-12/2018 

431/17 620042104 L.K. Permanent spol. s.r.o. 8,94 Časopis INTERVIEW 2018001-2018006 

439/17 17258572 
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 

4,50 Časopis KOMENSkÝ 3-4/2018 

539/17 20170080 
Slovenské centrum dizajnu 

6,00 Časopis Designum r.2018 

559/17 4317063491 
Benestra, s.r.o. 

25,20 Služba ADSL 1.1..-31.1.2018 PK JUH3, Sp.Sobota 
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566/17 680028372 
Generali Slovensko, a.s. 

76,03 Havarijné poistenie SMV  PP091BD 1.1.-16.3.2018 

581/17 6521514602 
Kooperatíva poisťovňa, a.s.  

29,71 Zák. poistenie za škodu – príves. vozík PP794YC 
r.2018 

582/17 6521502740 
Kooperatíva poisťovňa, a.s.  

109,11 Zák. poistenie za škodu SMV PP091BD  r.2018 

1160  Tatranský správcovský dom, s.r.o. - 
OSBD 

34,85 Nájom PK JUH3 01/2018 

1160  Tatranský správcovský dom, s.r.o. - 
OSBD 

33,33 Nájom PK JUH3 01/2018 

1160  Tatranský správcovský dom, s.r.o. - 
OSBD 

6,63 Nájom PK JUH3 01/2018 

1160  Tatranský správcovský dom, s.r.o. - 
OSBD 

7,76 Nájom PK JUH3 01/2018 

592/17 35772854 
Orange Slovensko, a.s. 

26,00 Telekomunikačné poplatky – mobil 1.1..-26.1.2018 

593/17 35772854 
Orange Slovensko, a.s. 

13,41 Mes. poplatok MI Klasik 1.1.-26.1.2018 

  
 

506,13  

 

Účet 384 – Výnosy budúcich období                                                         889947,13 EUR   
384/1 200 111            889 947,13 EUR  

Na účte je zaúčtovaná zostatková cena dlhodobého majetku zakúpeného z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
V roku 2014 bola táto položka výrazne zvýšená  z dôvodu zaúčtovania zostatkovej ceny majetku prijatého do 

správy knižnice na základe „Zmluvy o zverení ďalšieho majetku PSK do správy“ č.671/2014/ODDSVP ( 

majetok z investičnej akcie „Obnova a nadstavba objektu“ Podtatranskej knižnice v Poprade), v roku 2015 
bola zvýšená o zakúpenú RFID detekčnú bránu z prostriedkov Ministerstva kultúry SR ( projekt „Moderná 

ochrana knižničného fondu – RFID / ochrana knižničného fondu RFID systémom“ ). Vo februári 2016 bol  na 
základe Zmluvy o zverení ďalšieho majetku PSK do správy č. 88/2016/ODDSVPaSB na účet 384 zaúčtovaný 

majetok z investičnej akcie „Oprava objektu knižnice ( meštianskeho domu ) v Spišskej Sobote“ ( ZF 111 ).  

 
 

5.6 Majetok 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  
              v  EUR 

  
Obstarávacia cena 
  

  
Oprávky a opravné položky 
  

Zostatková hodnota 

Položka 
majetku  

 01.01.2017   Prírastky Úbytky 3112.2017 
01.01. 

2017   
Prírastky 

Úbyt 
ky 

31.12. 
2017 

01.01.2017   31.12.2017 

Softvér  
(013) 6961,79   6961,79 6961,79   6961,79  0,00  0,00 

Dlhodo-
bý 
nehmot. 
majetok 
spolu 

6961,79   6961,79 6961,79   6961,79 0,00 0,00 

Pozemky 
(031) 45115,52   45115,52       45115,52  45115,52 

Stavby 
(021) 1157596,67   1157596,67 194437,48 21439,92  215877,40 963159,19 941719,27 

Samost. 
hnuteľ. 
veci  a 
súbory 
hnut..ve
cí (022)  84221,06  7572,19 76648,87 52532,00 4321,96 

7527,
19 51281,77 31689,06 25367,10 

Doprav. 
prostr. 
(023) 16537,03   16537,03 16537,03   16537,03  0,00  0,00 

Drobný 
dlhod. 
hmotný 574,58   574,58 574,58   574,58  0,00  0,00 
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majetok 
(028) 

Ostatný 
hmotný 
dlhod. 
Majetok 
(029) 436483,86 60686,51  497170,37 86539,57 54103,68  140643,25 349944,29 356527,12 

Obstar. 
dlhod. 
majetku 0,00   0,00     0,00 0,00 

Dlhodo-
bý 
hmotný 
majetok 
spolu   

1740528,72 60686,51 7572,19 1793643,04 350620,66 81865,56 
7572,

19 
424914,03 1389908,06 1368729,01 

Neobež. 
majetok 
spolu      

 
1747490,51 

 
60686,61 

 
7572,19 

 
1800604,83 

 
357582,45 

 
81865,56 

7572,
19 

 
431875,82 

 
1389908,06 

 
1368729,01 

 

Podtatranská knižnica v Poprade evidovala dlhodobý nehmotný majetok k 31.12.2016 vo výške 6961,34 EUR 

v obstarávacích cenách, stav k 31.12.2017 bol 6961,79 EUR - ide o  softvér účtovaný na účte 013. Dlhodobý 
hmotný majetok  vrátane obstarania dlhodobého majetku bol evidovaný k 31.12.2016 vo výške 1740528,72 

EUR v obstarávacích cenách,  stav tohto majetku k 31.12.2017 bol 1793643,04 EUR. Zradený bol majetok 
z investičných akcií:  

- „Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota“ – rekonštrukcia elektrických rozvodov a výmena 
svietidiel v objektoch Podtatranskej knižnice v Poprade – Spišskej Sobote  24222,48 EUR, 

- „Rekonštrukcia  a prestavba sociálnych zariadení“ v objektoch Podtatranskej knižnice v Poprade – 

Spišskej Sobote vrátane odvlhčenia 36464,03 EUR. 
Vyradený bol majetok  za 7572,19 EUR – nefunkčné elektronické zabezpečovacie systémy na ochranu 

knižničného fondu ( Centrum, JUH1 ) a nefunkčná a opotrebovaná technika z oddelenia umenia v Spišskej 
Sobote. 

 

 
Drobný hmotný a nehmotný majetok, cudzí majetok ( podsúvahové účty ) 
              v  EUR 

Účet a opis položky- názov 
podsúvahového účtu 

Stav 
 k 01.01.2017 

Prírastok  Úbytok Stav  
K 31.12.2017 

750-1 001 Drobný hmotný majetok 
-  DHM-ZP. 

46691,82 191,99 1128,09 45755,72 

750-1 002 Drobný hmotný majetok 
– DHM-DKP. 

59605,67 579,80 2406,14 57779,33 

750-1 003 Drobný hmotný majetok 
– DHM-OTE 

2490,91  206,91 2284,00 

750-1   004  Drobný nehmotný 
majetok – softvér – DNM-s  

8680,55 1134,00 1119,90 8694,65 

750-1  005  Iný hmotný majetok – 
knižničný fond 

474313,68 39957,92 350,54 513921,06 

750-1   006  Iný hmotný majetok 
  

253,59   253,59 

750-1  011   DHM - ROP 159226,37   159226,37 

750-1  012   DNM – software ROP 3155,50   3155,50 

SPOLU: 754418,09 41863,71 5211,58 791070,22 

 

Organizácia zakúpila drobný hmotný majetok za 771,79 EUR  ( gramafón s rádiom, fotoaparát  na pracovisko 

v Spišskej Sobote, konferenčný stolík, skartovač, mikrofóny, lampu, rádio s CD a MP3 prehrávačom ) 
a drobný nehmotný majetok ( antivírusový softvér ESET )  vo výške 1134 EUR. Na účet 750-1 005 bol 

zaúčtovaný prírastok knižničného fondu vo výške 39957,92 EUR (nákup kníh, dary). Vyradený bol zastaralý 
a opotrebovaný drobný hmotný majetok za 3741,14 EUR ( najmä pracovisko PK Spišská Sobota ) a softvér 

1119,90 EUR ( ESET po dobe platnosti ). 
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5.7  Projekty 
 

Podtatranská knižnica v Poprade mala na rok 2017  schválené tieto projekty: 
              v EUR 

  
Žiadané  

Schválené 
pre rok 2017  

Čerpanie 
k 31.12.2017  

- Mesto Poprad – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
Mesta Poprad č.7/2017/OK na súťaž v prednese poézie 
a prózy žien VANSOVEJ LOMNIČKU – 50. jubilejný ročník  

200 200 200,00 

- Mesto Poprad - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
Mesta Poprad č. 12/2017/OK na nákup nových kníh do 
knižnice 

1000 1000 1000,00 

- Fond na podporu umenia - Program 5.1.2 Podujatia 
a vzdelávacie aktivity  - projekt „S knihou ma baví svet – 
3 ročník“ 

1500 1500 1500,00 

- Fond na podporu umenia - Program 5.1.2 Podujatia 
a vzdelávacie aktivity  - projekt „Podtatranský školák“  

1640 1500 1500,00 

- Fond na podporu umenia – Program 5.1.3 Akvizícia 
knižníc – projekt „Obnova a doplnenie knižného fondu“ 

10000 5000 5000,00 

- Ministerstvo kultúry SR – Zmluva o poskytnutí  dotácie zo 
ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-
4339/2017/3.2 ( prostredníctvom kultúrnych poukazov )  

156 156 156,00 

 
5.8  Mimorozpočtové účty 
 

Účet sociálneho fondu ( účet  472 ) 

Počiatočný stav k 01.01.2017                       1256,89 EUR 

Tvorba 01.01.2017-31.12.2017                     2588,54 EUR  

Použitie 01.01.2017-31.12.2017                    1914,30 EUR   (príspevok na stravovanie zamestnancov) 
Zostatok k 31.12.2017                                  1931,13 EUR  ( finančne krytý na účte )   

Povinný prídel do sociálneho fondu bol vo výške 1% z hrubých miezd bez náhrad a ďalší prídel vo výške 
0,5% z hrubých miezd bez náhrad miezd. 

 

6.  Záver 
 

  V hodnotenom období sme sa okrem plnenia hlavných ukazovateľov sústredili na plné využitie  

knižnično-informačného systému VIRTUA,  obnove a aktualizácii web stránky knižnice,    príprave  a   
realizácií kultúrno-výchovných a vzdelávacích  podujatí.  

 V roku 2017 sa realizovali práce  na  rekonštrukcii  prízemia  objektu knižnice v Spišskej Sobote, a to 
investičné akcie: 

- „Rekonštrukcia priestorov knižnice – Spišská Sobota“ – rekonštrukcia elektrických rozvodov a výmena 

svietidiel v objekte Podtatranskej knižnice v Poprade – Spišskej Sobote  za 24222,48 EUR, 
- „Rekonštrukcia  a prestavba sociálnych zariadení“ v objekte Podtatranskej knižnice v Poprade – Spišskej 

Sobote vrátane čiastočného odvlhčenia objektu za 36464,03 EUR, 
V roku 2015 v rámci projektu „Oprava objektu knižnice (meštianskeho domu ) v Spišskej Sobote“ bola  

opravená strecha - vymenené drevené šindle, realizovaná výmena drevených okien a vstupných dverí, 

podlahovej krytiny a  oprava fasády. Bolo obnovené interiérové zariadenie, technické vybavenie, realizovaná 
rekonštrukcia elektroinštalácie na poschodí objektu, vymaľované vnútorné priestory. V budúcnosti bude 

potrebná investícia do odvlhčenia pivničných priestorov.  
 Nevyriešeným problémom zostáva chýbajúce služobné motorové vozidlo. Služobné motorové vozidlo 

Opel Astra PP091BD, rok výroby 2004,  je po havárii nepojazdné. Generali poisťovňa, a.s. rieši poistnú 
udalosť ako totálnu škodu. Knižnica plní funkciu metodického a koordinačného strediska  pre mestské 

a miestne knižnice v regióne, realizuje nákup a spracovanie kníh pre tieto knižnice, má tiež pobočky 

v odľahlých častiach mesta, preto sme Úrad PDK žiadali o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie 
nového osobného automobilu.  
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 Podtatranská knižnica v Poprade   dosiahla  za sledované obdobie výsledok hospodárenia podľa 

Výkazu ziskov a strát Úč. ROPO SFOV 2-01 vo výške 0 EUR. Najvyššie čerpanie bolo v položkách – mzdové 

náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov,  
náklady na spotrebu energií,  nákup knižničného fondu a odpisy dlhodobého majetku.  

 
 

 

 
                                                                  Mgr. Anna Balejová  

                                                                         riaditeľka Podtatranskej knižnice                                                                                  
                                                                                                       v Poprade
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Prílohy 
 
Tomalová, Jana 
Deti sú verní čitatelia, dospelých zaujíma história 

rodného mesta / Jana Tomalová 
Podtatranské noviny . - Roč. LVII, č. 2 (2017), s. 4 , 

ISSN:1210-2423 
 
Kalendáre z rôznych rokov a materiálov sú v 

Podtatranskej knižnici / [autor] (kpa) ; foto: 
Katarína Plavčanová 

Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 4 
(25.1.2017), s. 4 

 
Šimková, Mária 

Les ukrytý v knihe / text a foto: Mária Šimková 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

20 (24.5.2017), s. 7 
 
Tomalová, Jana 
Medzi mladých sa musí vrátiť otázka - tysi to 

nečítal? / Jana Tomalová 
Podtatranské noviny . - Roč. LVII, č. 42 (2017), s. 3 

, ISSN:1210-2423 
 
Mladí recitátori sa stretli v knižnici / [autor] (mav) ; 

foto:  Marek Vaščura 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

13 (29.3.2017), s. 6 
 

Mladí rétori sa stretli v knižnici / [autor] (mav) ; 
foto: Marek Vaščura 

Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 
18 (10.5.2017), s. 3 

 
Ovšonka, Rastislav 
Najlepší knihomoli prečítajú ročne stovky kníh / 

Rastislav Ovšonka ; [Snímka] rov 
Podtatranské noviny . - Roč. LVII, č. 12 (2017), s. 6 

, ISSN:1210-2423 
 
Najstarší pamätník bol postavený v Poprade / 

[autor] (mar) ; foto: Marta Marová 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

20 (24.5.2017), s. 5 
 
Najviac čítajú dôchodcovia / [autor] (daj) ; foto: 

Marek Vaščura 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 2 

(11.1.2017), s. 9 
 
Naše hory boli veľmocou v ťažbe zlata a striebra / 

[autor] (kpa) ; foto: Katarína Plavčanová 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

20 (24.5.2017), s. 9 
 
Bachledová, Helena 
Okresné kolo Šalianskeho Maťka / Ing. Helena 

Bachledová 
Svit : informačný spravodaj občanov mesta . - Roč. 

XVI, č. 1-2 (2017), s. 10 , ISSN:1339-116X 
 
Ovšonka, Rastislav 

Osvetové stredisko sa presťahuje do knižnice / 

Rastislav Ovšonka 
Podtatranské noviny . - Roč. LVII, č. 27 (2017), s. 2 

, ISSN:1210-2423 
 
Po roku sa vrátila Tatranská literárna jar / [autor] 

(ija) ; foto: ija 
Tatranský dvojtýždenník . - Roč. XXVIII, č. 8 

(13.4.2017), s. 1 a 2 , ISSN:1338-9882 
 
Pod Tatry prichádza literárna jar, autori prídu 

besedovať / [autor] (sita) 
Korzár : denník Prešovského kraja . - Roč. XX, č. 80 

(5.4.2017), s. 5 , ISSN:1335-7573 
 
Pomalé svetlo vĺn daroval knižnici / [autor] (kpa) ; 

foto: Katarína Plavčanová 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

12 (22.3.2017), s. 5 
 
Prváci sa stávajú novými čitateľmi / [autor] (ppv) ; 

foto: Marek Vaščura 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

12 (22.3.2017), s. 1 
 
Fecsková, Silvia, 1958- 
Rok Jozefa Grešáka : február 2017 - január 2018 . 

3. časť / Silvia Fecsková 
Bardejovské novosti . - Roč. 28, č. 29-30 (2017), s. 

3, 5 , ISSN:1338-1067 
 

Slovenské povesti očami detí / [autor] (mav) ; foto: 
Marek Vaščura 

Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 5 
(1.2.2017), s. 5 

 
Tradičná kniha má šancu prežiť / [autor] (kpa) ; 

foto: Katarína Plavčanová 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

11 (15.3.2017), s. 6 
 
Týždeň slovenských knižníc s rozmanitými 

podujatiami / [autor] (mar) ; foto: Marta 
Marová 

Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 
10 (8.3.2017), s. 1-2 

 
V knižnici sú vystavené unikátne maľby na zamate / 

[autor] (kpa) ; foto: Katarína Plavčanová 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

10 (8.3.2017), s. 4 
 
Tomalová, Jana 
V Novej Ľubovni majú „naj" časopis základných škôl 

na východe / Jana Tomalová 
Podtatranské noviny . - Roč. LVII, č. 40 (2017), s. 4 

, ISSN:1210-2423 
 
V Poprade majú denne vyše 400 výpožičiek 
My : Noviny Spiša . - Roč. 3, č. 9 (8.3.-14.3.2017), 

s. 6 , ISSN:1339-9535 

 
V sobotu sa v Poprade konal ... / foto: archív 

knižnice 
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Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 

10 (8.3.2017), s. 3 
 
Ilčíková, Zuzana 
Vansovej Lomnička oslávila polstoročie / Zuzana 

Ilčíková 
Svit : informačný spravodaj občanov mesta . - Roč. 

XVI, č. 3 (2017), s. 7 , ISSN:1339-116X 
 
Vansovej Lomnička už s päťdesiatkou na krku / 

[autor] (mav) ; foto: Marek Vaščura 
Poprad : noviny občanov mesta . - Roč. XXVIII, č. 9 

(1.3.2017), s. 6 
 
Tomalová, Jana 
Započúvajte sa do úlomkov z histórie Spišskej 

Soboty / Jana Tomalová 
Podtatranské noviny . - Roč. LVII, č. 39 (2017), s. 4 

a 7 , ISSN:1210-2423 
 
 


