
Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1 058 01 
Poprad 
 
Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2014 
 
1. Riadenie knižnice 
- podľa Organizačného poriadku. Sústredili sme sa hlavne na realizáciu projektu „Oprava 
a nadstavba Podtatranskej knižnice v Poprade“, stavebné práce trvali od septembra 1013 do 
konca júna 2014, zároveň sme sťahovali knižničný fond a nábytok, vyraďovali staré 
zariadenie a opotrebovaný KF, robili konverziu KF, nalepovanie štítkov RFID do každej 
knihy, až po konečné uloženie do nového zariadenia (80 tis. zväzkov). Počas hrubých 
stavebných prác zamestnanci boli prerozdelení do pobočiek knižnice, kde sa zároveň 
nakupoval nový KF, fungovala ekonomika, bibliografia a celé vedenie knižnice. 
Spolupracovali sme s RRAPSK na príprave projektovej dokumentácie opravy meštianskeho 
domu v Sp. Sobote – príprava žiadosti do druhej výzvy na ŠF EU – vnútorné vybavenie, 
vrátane rozpočtu. Služby boli rozšírené o možnosť vrátenia kníh 24 hodín denne do ďalšieho 
biblioboxu (starý – na Juh I).  Príprava a realizácia projektov za účelom získania finančných 
prostriedkov – 11031 €.   

1.1 Ťažiskové úlohy  

• vybudovať a zariadiť nové priestory knižnice tak, aby každý návštevník strávil 
v knižnici čo najviac času, aby našiel potrebnú literatúru, mal možnosť štúdia 
a zmysluplného prežívania voľného času 

• poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby (aj s využitím externých databáz) 
• uskutočňovať kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia 
• plniť funkciu metodického a koordinačného strediska pre mestské a miestne knižnice 

           okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. 
• mapovať informačný potenciál regiónu – vytvárať obraz o spoločenskom a kultúrnom 

            dianí v regióne formou bibliografických záznamov 
• vytvárať vhodné priestorové a materiálne podmienky – prestavba knižnice 

 
2. Plnenie hlavných úloh 
v roku 2014 bolo ovplyvnené stavebnými úpravami a zatvorením centrálnej časti 
knižnice od septembra 2013 do 30. júna 2014. 
 
2.1 Knižničné fondy /KF/ 
Celkový stav fondov /knižničných dokumentov/: 139 867 (-  rozdiel 7 174kn.j.) 
KF na 1 obyvateľa: 2,73 
KF na 1 používateľa: 18,4 
Celkový prírastok KF: 2 885  (o 375 viac) 
Prírastok kúpou: 2 128 ( o 184 viac) 
Prírastok inou formou (darom): 757 (o 191 viac) 
Celkové vynaložené finančné prostriedky na nákup KF: 18 483,41 € (o 1 002,93 viac) 
– na knihy 15 780,14 € (o 1 107,15 € viacej), na periodickú tlač 2 703,27 € (o 104,22 € 
menej). 
Z toho z vlastného rozpočtu, VUC: 7 936,54 € (o 853,58 € menej) 



Z iných zdrojov / granty dary sponzorské/: 7 843,60 € (MK SR, Karpatská nadácia, dary) – 
(o 1 960,73 € viac) 
Z vynaložených fin. prostriedkov pripadá 
na 1 obyv.: 0,36 
na 1 používateľa: 2,4 
Počet odoberaných titulov periodík: 112 (o 1 viac), exemplárov: 119 (o 1 menej) 
Stručný komentár: (napriek prestavbe knižnice sme nakúpili viac KF) 
 - V roku 2014 sme do fondu Podtatranskej knižnice nakúpili o 184 kn. 
jednotiek viac ako v r. 2013 – 2 128. Najväčší prírastok bol pri krásnej lit. pre dospelých –  
1 233 zväzkov a pri odbornej lit. pre dospelých – 815 zväzkov. 
Inou formou – dary od čitateľov sme získali o 191 kníh viac ako vlani – 757 zväzkov. 
Celkove na nákup sme vynaložili 18 483,41 € o 1 002,93 € viac ako vlani. 
Pri konverzii kníh sme aj vyraďovali zastaralú a opotrebovanú literatúru – 10 059 zv. (o 8 513 
viac ako vlani). 
 

2. 2 Používatelia /čitatelia/ 

Stručný komentár: (z dôvodu prestavby knižnice boli ukazovatele nižšie - počet čitateľov, 
výpožičiek, návštevnosť knižnice, počet podujatí bol však vyšší) 
Počet registrovaných používateľov:  7 611  (o 784 menej )  
Z toho: 
detí :  2 629 (o  121 menej)  
bežný čitateľ( produktívny vek a študenti VŠ): 3 904 (o 624 menej) 
študenti – stredné školy:   1 078 (o  39 menej) 
Celkový  počet návštevníkov knižnice:   100 171 (o 254 menej)                                                                                                                                                                                                    
z toho na podujatiach : 11 859 (o 847 účastníkov  viac) 
Percento používateľov z počtu obyvateľov: 14,84 (o 1,09 % menej) 
/Stručný komentár/ -  
percento detských čitateľov z celkového počtu školopovinných detí v meste 68,8 %, pretože 
čoraz viac detí  z obcí navštevuje základné školy v meste Poprad. Naďalej na dobré výsledky 
v práci s detským čitateľom vplýva výborná spolupráca s Mestkým úradom 
v Poprade, oddelením školstva, mládeže a športu.  
 
2.3 Výpožičky 
Celkový počet výpožičiek spolu / absenčné + prezenčné/:  222 787 (o 84 348 menej) 
Z toho : 
Odborná literatúra pre dospelých:  55 430  (o 30 704 menej ) 
Krásna literatúra pre dospelých:  70 639 (o 21 892 menej) 
Odborná literatúra  pre deti:  6 244 ( 14 853 menej) 
Krásna literatúra pre deti:  37 001  (o 1 025 menej)   
Výpožičky periodík (absenčné) : 470 (o 188 menej ) 
Špeciálne dokumenty: 125 (o 112 menej)  
Prezenčné výpožičky: 52 878 (o  15 576 menej)  
 
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa: 4,3 
Počet výpožičiek na 1 používateľa: 29,27 
Obrat knižničného fondu bol 1,59 
Návštevnosť knižnice: 100 171 (-254) 
Každý používateľ navštívil knižnicu v priemere   13,16 - krát 



 
2.4 Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 
Celkový počet podujatí: 566 (o 53 viac) 
V celkovom počte podujatí sú zahrnuté aj exkurzie so sprievodným slovom na výstavách 
v oddelení umenia.  
Z toho: informačná výchova: 153 (-31) 
-   uskutočnili sme konverziu fondu oddelenia pre deti, oddelenia beletrie, oddelenia 
náučnej literatúry, oddelenia regionálnej literatúry, všeobecnej študovne, knihovníckej 
literatúry 
- vyradili sme opotrebované dokumenty pri konverzii 
-  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 služby bolo zaevidovaných 503 požiadaviek na 

dokumenty z iných knižníc na Slovensku; z toho bolo  471 vybavených  
- v súvislosti s on-line sprístupnením knižničného fondu sme zaevidovali  117 

požiadaviek na dokumenty z nášho knižničného fondu; vybavených bolo108 
- zamerali sme sa na prípravu podujatí formou zážitkového čítania 
- vypracovali sme projekty - MK SR, Orange Slovensko 
- spolupracovali sme so školskými klubmi základných škôl v meste  
- spolupracovali sme pri organizácii obvodových,  okresných a regionálnych kôl 

v prednese (Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen) 
- v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku sme 

zorganizovali prehliadku v  prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby  seniorov 
- 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 osobné 

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

- uskutočnili sme besedy so spisovateľmi – Augustínom Kuchárom, Dušanom 
Mikolajom, Drahoslavom Machalom, Martinom Vladikom, redaktormi časopisu 
Zem&vek 

- pokračovali sme v propagácii výtvarných umelcov v oddelení umenia v Spišskej Sobote 
a spoločenskej miestnosti na Podtatranskej ulici č. 1 

-  zapojili sme sa do celoslovenských a medzinárodných podujatí pre deti – Čítajme si, 
Deň ľudovej rozprávky, Detská kniha roka, Noc s Andersenom, Čítajme s Osmijankom, 
Les ukrytý v knihe  

- 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 

- podieľali sme sa na vydaní knihy Povesti z piatich mestečiek, ktorú napísali a ilustrovali 
deti základných škôl v meste 



- podieľali sme sa na založení Literárno-umeleckého klubu Milana Rúfusa a jeho 
pravidelných stretnutiach 

 

3. Bibliograficko – informačná činnosť 
Zameranie oddelenia: 
podrobné mapovanie informačného potenciálu regiónu. Excerpcia a spracovanie záznamov vo 
VIRTUE, budovanie databázy regionálnych autorít, „Poľská tatranská literatúra vo fondoch 
PK“, výskum literárnych textov s tatranskou tematikou – projekt Tatry v umeleckej literatúre. 
Počet monitorovaných a spracovávaných titulov periodík: 7 regionálnych, 25 miestnych 
a firemných, 4 celoslovenské. 
Počet vyexcerpovaných záznamov: 4276/-847 
Počet vypracovaných bibliografii: 2 
Počet vypracovaných zborníkov a bg. letákov: 0 /-4 
Počet poskytnutých bibliografických a faktografických informácii: 10 650 
Počet vypracovaných rešerší: 98/+11 ; 6583/+2025 záznamov 
 
/Stručný komentár/- okrem priebežnej excerpcie sme sa sústredili na tvorbu biografického 
slovníka žijúcich osobností mesta Poprad, spoluprácu s Poľskom pri výmene publikácií 
týkajúcich sa Tatier. V dôsledku výpadku sme v minulom roku nestihli excerpovať aj poľský 
časopis Tatry a zborníky získané vďaka vzájomnej výmene publikácií s Poľskom. V dôsledku 
výpadku analytického spracovania článkov v SNK a kooperujúcich knižniciach sme 
spracovávali aj záznamy z celoslovenských periodík odoberaných v Podtatranskej knižnici 
a vzťahujúcich sa k nášmu regiónu. Priebežne pokračujeme aj v projekte Tatry v umeleckej 
literatúre – prieskum, dopĺňanie textov. Naďalej spolupracujeme s redaktormi školských 
časopisov základ. aj stred. škôl, v spolupráci so službami sme vyhodnotili 6. ročník súťaže 
školských časopisov regiónu Poprad a Kežmarok, zapojené školské časopisy sme prezentovali 
vo vydanom zborníku. Zostavili a vydali sme personálnu bibliografiu Nory Baráthovej 
a publikáciu Samo Bohdaň Hroboň z edície Tatranské listy. 
Pripravili sme 13 hodiny informačnej výchovy pre študentov stredných škôl.Od 1.9. 2014 
poskytuje konzultačné služby v študovni. 
 
4. Metodická a poradenská činnosť 
Zameranie činnosti: 
metodické a koordinačné centrum pre ľudové knižnice v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča, 
spolu 78 knižníc. Zabezpečovali sme nákup a spracovanie knižničných fondov pre 24 knižníc 
regiónu, počet zväzkov 765 v hodnote 5 070,85 €. Pozornosť sme venovali zavedeniu 
internetu a knižnično-informačnéhosystému do knižníc, spracovanie projektov a dodržiavanie 
platných noriema predpisov, vzdelávanie knihovníkov. 
Počet metodických návštev 34 (o 21 menej) 
Počet metodických konzultácii: 615 (o 59 menej) 
Spracovanie štatistiky : štatistický sumár s komentárom za rok 2014.  
/Stručný komentár/- elektronické spracovanie ročných výkazov, zástupcovia Regionálneho 
kooperačného združenia sa zišli v PK Poprad 2 krát, dozeralo sa na revízie KF. 
Knižničný program Clavius využívajú - MsK Kežmarok, Svit, Spišská Belá, Vysoké Tatry, 
Levoča, Lendak). Knižničný program LIBRIS využívajú knižnice v Hranovnici, Vrbove, 
Štrbe, Tatranskej Štrbe, v Spišskom Podhradí; MASK –Tvarožná, Huncovce, Spišská Stará 
Ves; internet pre používateľov sa zaviedol v knižniciach: Spišský Štiavnik, Hranovnica, 
Krížova Ves, Klčov, Vikartovce, Kravany. 
 
 



5. Edičná a propagačná činnosť 
Pozvánky, plagáty, nástenky, výstavky, bibliografické letáky pri jednotlivých podujatiach. 
Tvorba web stránky. 
Články v novinách a časopisoch – o podujatiach, činnosti, zámeroch a pod.. 
Propagácia knižnice v mestskej televízii – minimálne raz mesačne. 
Poľská knižnica – na web. 
Zborníky – Zborník 5. ročníka regionálnej súťaže O najlepší školský časopis 
 
6. Zamestnanci 
Celkový počet za rok 2014 
- vo fyzických osobách: 22 (-1) 
- prepočítaný: 20,60 
Počet zamestnancov k 31.12.2014: 22 
Z toho 
s vysokoškolským vzdelaním: 9, s knihovníckym vzdelaním: 13 
Priemerná mzda : 644,27 € s odmenami. 
 
7. Hospodárenie a finančné  zabezpečenie  
Za hodnotené obdobie dosiahli náklady a výnosy výšku: 
- náklady                    362 494,43 € 
- výnosy                     362 740,93 € 
- výsledok hospodárenia  246,50 € 
Výsledok hospodárenia za rok 2014  vo výške 246,50 EUR ovplyvnila hlavne vysoká 
práceneschopnosť zamestnancov, ako aj zatvorenie pracovísk knižnice na Podtatranskej ulici 
pre prebiehajúce práce po rekonštrukcii objektu knižnice do 30.6.2014 a potreba dovybavenia 
knižnice po rekonštrukcii.    
Príjmy 

Druh Suma v EUR 

Dotácia z PSK     ( účet 691 ) 288201,00 

Ministerstvo kultúry     ( účet 693 ) 11292,00 

Čitateľské poplatky  ( účet 602, 648 ) 16899,99 

Knihy pre obecné knižnice v regióne  ( účet 604 ) 5032,45 

Nájomné, služby s ním spojené  ( účet 648 )  12375,87 

Úroky z účtov, kurz.zisky  ( účet 662, 663 ) 26,08 

Iné výnosy  (burza, dobropisy a iné, účet 648 ) 848,75 

Ostatné  (granty,dary,prísp.odmesta,iné, účet 697) 3824,39 

Výnosy z kap.transferov, rezervy (účet 652,692,694) 24240,40 

SPOLU 362740,93 

 



Výdavky 

Druh Suma v EUR 

Spotrebované nákupy–spotreba materiálu a energií 73135,62 

Materiál                                    ( účet 501 ) 41899,62 

  - z toho knihy, časopisy 18484,00 

Energie    ( plyn,elektrina,voda, účet 502 ) 26293,70 

Knihy pre obecné knižnice       ( účet 504 )  4942,30  

Služby 29625,32 

Opravy  a udržiavanie ( kopírka,auto,budovy, účet 511 ) 1964,04 

Cestovné                                   ( účet 512 ) 387,22 

Reprezentačné                           ( účet 513 ) 214,46 

Ostatné služby (telefóny,internet,poštovné,odpad, tlač 
publikácií, požiarny technik, technik BOZP, revízie, 
MVS, tlač, iné alužby, účet 518)  

27059,60 

Osobné náklady 233044,63 

  - Mzdové náklady                     (  účet 521 ) 161520,07 

  - Zákonné sociálne poistenie     ( účet 524 ) 55779,48 

  - DDS                                         ( účet 525 ) 2881,70 

  - Príspevok na stravovanie         ( účet 527 ) 9215,80 

  - Tvorba sociálneho fondu         ( účet 527 )  1444,17 

  - odchodné                                  ( účet 527 ) 1277,40 

  - náhrady PN                               ( účet 527 ) 926,01 

Daň z nehnuteľností, ost. dane a poplatky ( účet 532, 
538 ) 

973,59 

Ostatné náklady ( členské poplatky, účet 548 ) 147,00 

Odpisy                                          ( účet 551 ) 13336,66 

Tvorba rezerv(  účet 552, 553)  7502,00 



Finančné náklady                        ( účet 563, 568 ) 3226,80 

Daň z príjmov                              ( účet 591 ) 1502,81 

SPOLU 362494,43 

 

Výsledok hospodárenia:   246,50 EUR 

Výsledok hospodárenia ovplyvnili hlavne nižšie osobné náklady z dôvodu vysokej 
práceneschopnosti zamestnancov knižnice, nižšie výnosy z dôvodu prebiehajúcich prác po 
rekonštrukcii objektu knižnice na Podtatranskej ul.1548/1, pre ktoré boli zatvorené najväčšie 
pracoviská knižnice – oddelenie náučnej literatúry, oddelenie beletrie a oddelenie pre deti 
a mládež v období od 1.1.2014 do 30.6.2014. Vyššie náklady boli vynaložené na potrebné 
dovybavenie pracovísk knižnice na Podtatranskej ulici a odpisy dlhodobého majetku ( odpisy 
majetku zaradeného do majetku knižnice po rekonštrukcii ).  V nasledujúcich rokoch bude 
ešte nutná  investícia do opravy meštianskeho domu v Spišskej Sobote ( zatekajúca strecha, 
nevyhovujúce okná, fasáda objektu ).   

 

 

 

Január  2015                                                                    Mgr. Anna Balejová, riaditeľka 

 


