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ÚVOD
Podduklianska knižnica vo Svidníku (ďalej PK) je regionálna knižnica,
ktorá plní funkciu okresnej a mestskej knižnice. Plní poslanie, ktoré má určené
zriaďovacou listinou, ktorým je uspokojovať kultúrne, vzdelávacie a informačné
potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duševný rozvoj a
zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov.
Poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane
poskytovania miestnych a regionálnych informácií. Pôsobí ako kultúrno-výchovné,
vzdelávacie, koordinačné, metodické, bibliografické a informačné centrum v rámci
svojho regiónu. Zabezpečuje knižnično-informačné služby aj v obciach regiónu
Svidník formou mobilnej knižnice - bibliobusu.
Knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2017 PK jednotlivé úlohy realizovala
nasledovne:

1 PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH
1.1 RIADENIE KNIŽNICE
Riadenie knižnice bolo zabezpečené podľa platného Organizačného poriadku.
Knižnica usporadúvala interné porady zamestnancov - oboznamovanie s činnosťou,
prijímanie nových úloh a nových trendov v rozvoji knihovníctva, kontrola plnenia úloh,
personálne otázky a ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.

1.2 ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY
V roku 2017 PK svoju pozornosť sústredila na plnenie úloh vyplývajúcich
z požiadaviek zriaďovateľa, zo záverov odborných porád a interných potrieb.
V uvedenom období knižnica získavala, spracovávala, uchovávala,
ochraňovala univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytovala
komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych
a regionálnych informácií. Sprístupňovala súbežnú regionálnu bibliografiu a plnila
úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne.
Poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby, a to rešeršné,
referenčné, písomné bibliografické, regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú
službu, prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu.
Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu
prostredníctvom mobilnej knižnice - bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník.
V hodnotenom období knižnica zaregistrovala 2 346 používateľov
a zaevidovala 86 686 výpožičiek. Celkovo do knižnice prišlo 31 318 návštevníkov.
V roku 2017 prebiehal už 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc (TSK), do ktorého sa tradične zapojila aj Podduklianska
knižnica. Podujatie prebiehalo 13.3. – 19.3. 2017 pod spoločným mottom Knižnice
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pre všetkých, ktorého cieľom bolo pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a
vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
Počas TSK mali čitatelia možnosť vrátiť upomínané knihy bez sankčných poplatkov a
využiť bezplatnú registráciu. V tomto týždni knižnica uskutočnila mnoho poučných
podujatí pre deti aj pre dospelých čitateľov.
PK participovala na podujatiach pri príležitosti Rusínskeho festivalu (22.5.28.5.2017), ktorý sa koná vo Svidníku od roku 2013. Počas týždeň trvajúceho
podujatia sa na pôde knižnice uskutočnili zaujímavé besedy, prednášky a stretnutia
Rusínov na Slovensku. Knižnica bola už jedenástym rokom spoluorganizátorom 63.
Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku, v rámci ktorých
zorganizovala besedy s ukrajinskými spisovateľmi z Ukrajiny a zo Slovenska.
Knižnica sa zapojila do celoslovenského Terénneho výskumu čítania mládeže
vo veku 13-17 rokov. Vo svidníckom regióne bolo vybrané Gymnázium duklianskych
hrdinov vo Svidníku, kde do výskumu boli zapojené 2 triedy študentov 2. ročníka.
Pre občanov mesta i regiónu knižnica pripravila a zorganizovala kultúrnospoločenské a vzdelávacie podujatia, celkovo 201 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo
6 441 účastníkov. Knižnica uskutočnila 3. ročník kultúrneho podujatia LETO
S KNIHOU a v rámci neho zaujímavé aktivity zamerané na podporu čítania,
propagácie kníh a knižnice. Ďalšie podujatia boli zamerané na priblíženie
významných osobností a knižničných, regionálnych i celospoločenských udalostí. PK
osobitnú pozornosť venovala aktivitám organizovaným v rámci Týždňa slovenských
knižníc, ktorý prebiehal v dňoch 13.3.2017 – 19.3.2017. Počas TSK mali čitatelia
možnosť vrátiť upomínané knihy bez sankčných poplatkov a využiť bezplatnú
registráciu do knižnice.
Knižnica spolupracovala s Denným stacionárom pre seniorov – Atrium Svidník
a Denným stacionárom v Kružlovej, ktorým knižnica poskytla cyklický súbor kníh
s obmenou 127 dokumentov.
Knižnica metodicky usmerňovala a poskytovala poradensko-konzultačné
služby obecným, mestským knihovníkom a starostom obcí. Osobným stretnutím v PK
bola poskytnutá na požiadanie pomoc obecným knižniciam pri spracovaní eformulára Ročného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01. Prostredníctvom
elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR bol
spracovaný štatistický výkaz o činnosti knižnice za rok 2016 za Poddukliansku
knižnicu vo Svidníku.
Úsek metodiky štvrťročne vydával knihovnícky časopis Poddukliansky
knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku (Roč. 8) v spolupráci
s pracovníčkou z oddelenia doplňovania, spracovania a ochrany KF N. Mičákovou.
V rámci knižnično-informačných služieb knižnica zabezpečovala donášku kníh
do domu, a to znevýhodneným používateľom knižnice. Nevidiacim a zrakovo
postihnutým občanom sprístupňovala zvukové dokumenty, ktoré získavala v rámci
spolupráce so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Knižnica sprístupňovala knižničné služby obyvateľom zariadenia Senior dom Svida
vo Svidníku, kde má vytvorenú pobočku.
Knižnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu
z Fondu na podporu umenia vypracovaním projektu Knižnica - pokladnica plná
kníh. Podpora bola zameraná na nákup knižného fondu v hodnote 6 000.- €,
Kultúrne poukazy 2017 v hodnote 227.- € boli získané z Ministerstva kultúry SR. Z
Mestského úradu Svidník knižnica získala finančný príspevok na nákup literatúry
v hodnote 200.- €. V roku 2017 do fondu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pribudli
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knižničné jednotky aj vďaka mimoriadnej dotácii 7 400.- €, ktorú poskytol Prešovský
samosprávny kraj.
Pri spracovávaní záznamov nových kníh sa v oddelení doplňovania
a spracovania KF pracuje s verziou MDT 2011 z portálu Slovenské MDT online na
adrese: http://www.udc-hub.com.
Spracovávané články sa klasifikujú podľa verzie Medzinárodného desatinného
triedenia – verzia 2011.
PK koordinovala a kooperovala so všetkými vzdelávacími inštitúciami v meste
Svidník a jeho regióne, s knižnicami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácie knižníc.
Knižnica propagovala svoju činnosť v regionálnych a celoslovenských
periodikách, televízii a v Slovenskom rozhlase – národnostno-etnické vysielanie
Košice. Venovala sa rôznym oblastiam knihovníctva, detskému čitateľovi, novým
knihám, službám Podduklianskej knižnice, podujatiam, ale aj aktivitám ostatných
knižníc regiónu a zamerala sa aj na podujatia určené žiakom základných škôl
v obciach regiónu Svidník.
Pozitívne výsledky v procese výchovnej práce v knižnici prinieslo systematické
uplatňovanie informačnej prípravy detí a mládeže v kooperácii so školami.
O aktuálnych podujatiach, o knižných novinkách vo fonde a pod. knižnica
pravidelne informovala na webovej stránke www.podduklianskakniznica.sk, na
sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/podduklianska.svidnik, na
informačnom kanáli mesta Svidník a v regionálnych periodikách.

2 HLAVNÉ UKAZOVATELE KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ
2.1 KNIŽNIČNÉ FONDY
Prioritou knižnice bolo doplňovanie knižničných fondov (ďalej KF). Typológiu
KF tvorili knihy a periodiká, ktoré sa doplňovali na základe potrieb a požiadaviek
používateľov. Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF pri doplňovaní KF
úzko spolupracovalo so všetkými úsekmi a oddeleniami knižnice. Nákup kníh bol
uskutočňovaný v kníhkupectvách, predajniach a u tých distribútorov, ktorí poskytovali
rabat, ale aj formou objednávok na základe ponúk od jednotlivých vydavateľstiev,
firiem a prostredníctvom internetových www stránok. Knižničný fond bol nakupovaný
v: I.M.I. Hajík Košice, Slovart Bratislava, Ing. I. Lazík Bratislava, Život a zdravie
Kokošovce, Marenčin Bratislava, internetových kníhkupectvách Ikar, Martinus a iné.
Spracovanie KF sa uskutočňuje prostredníctvom Integrovaného knižničnoinformačného systému Virtua.

PRÍRASTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU
SPOLU
2 316 kn.j.

CK
1 602 kn.j.

BUS
714 kn.j.

Prírastok získaný kúpou PK činil 2 007 kn.j., (grant-671, kúpa-1336) t.j.
86,65 % z celkového prírastku, z toho:
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v CK
1 347 kn.j. t.j. 84,08 % z prírastku CK
v BUS-e
660 kn.j., t.j. 92,43 % z prírastku BUS
PK spĺňa (0,18 – štandard 0,15) odporúčanú hodnotu parametra v počte
prírastkov knižničných jednotiek na obyvateľa nadobudnutých kúpou.
Prírastok získaný darom 309 t.j. 13,34 % z celkového prírastku (CK-255 t.j.
15,91%, Bus-54 t.j. 7,56 %)
Prírastok knižničného fondu podľa tematických skupín
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Percentuálne zloženie ročného prírastku knižničného fondu
podľa tematických skupín v PK a BUS

Tematické skupiny
odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
SPOLU

CK
kn.j.
546
604
71
375
6
1 602

BUS
%
34
38
5
23
0
100
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kn.j.
58
303
41
310
2
714

%
8
42
6
44
0
100

SPOLU
kn.j.
604
907
112
685
8
2 316

%
26
39
5
30
0
100

Prírastok KF za rok 2017 bol 2 316 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (2 382
kn.j.) bol menší o 66 kn.j.
V jazyku národnostných menšín, a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 116 kn.j. Regionálny fond bol doplnený o drobnú miestnu tlač a o ostatné
materiály regionálneho charakteru vďaka darcom. Prírastok do oddelenia bol získaný
darom a kúpou v počte 99 kn.j. Hudobný úsek bol rozšírený o 44 kn.j.
Počet zväzkov na jedného obyvateľa:
-

v PK (11 158 obyv.) predstavoval 8,52 zv.
Počet zväzkov na jedného používateľa:

-

z 2 346 používateľov predstavoval 40,55 zv.
v CK (1 718 použív.) predstavoval 37,22 zv.
v pobočke BUS (628 použív.) predstavoval 49,65 zv.

Prírastky knižničných jednotiek za roky 2013-2017
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Počet odoberaných periodík činil 45 titulov, z toho v CK 35 titulov
a v bibliobuse 18 titulov. Počet exemplárov predstavoval 58, z toho v CK 37
exemplárov a v bibliobuse 21 exemplárov. K odporúčanej hodnote parametra (50100) v počte titulov periodík sa knižnica približuje.
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Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2013-2017
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Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v €

SPOLU

z toho kúpa

z toho granty
a dary

KNIHY

18 138,86 €

11 711,86 €

ŠPECIÁLNE DOK.
TLAČ

0
1 126.- €
19 264,86 €

0
1 126.- €
12 837,86 €

6 000.- € (grant)
200.- € (dar mesto)
227.- € (KP)
0
0
6 427.- €

Nákup knižničného fondu v € na jedného obyvateľa (11 158 obyv.) činil 1,72 €.
Nákup knižničného fondu v € na jedného používateľa (2 346 použív.) činil 8,21 €.
Priemerná suma na 1 knižničnú jednotku v EUR predstavuje v PK 9,60 €,
regionálna knižnica sa približuje k odporúčanej hodnote štandardu (10 €).
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Stav knižničného fondu a jeho % zloženie podľa tematických skupín

Tematické skupiny
odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
SPOLU
z toho špeciálne dokumenty
spolu

CK

%

BUS

%

SPOLU

%

24 661
20 556
3 354
15 378
63 949
2 057

38,56
32,14
5,24
24,04

6 875
10 026
2 983
11 298
31 182
935

22,04
32,15
9,56
36,23

31 536
30 582
6 337
26 676
95 131
2 992

33,15
32,14
6,66
28,04

3,21

2,99

3,14

Index obratu kníh
(výp. kníh bez výp. periodík 53 429)
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Stav knižničného fondu k 31.12.2017 podľa tematických skupín
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Obrat KF bol 0,56, PK nespĺňa tento štandard (odporúčaná základná hodnota
parametra je 1,5).
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2.1.1 Ochrana knižničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke knižničného fondu a na jej základe bolo
vyradených spolu 1 370 opotrebovaných a nedobytných kn.j. V CK bolo vyradených
1 013 kn.j. a v bibliobuse 357 kn.j.
Zoznam rešerší za rok 2017
1. Detské domovy v 21. storočí
64 záznamov
2. Motivačno-tematické prvky v diele ruského spisovateľa L.N. Tolstého
Anna Kareninová
40 záznamov
3. Možnosti využitia populárnej hudby pre deti v hudobných aktivitách
v školskom klube
69 záznamov
4. Rozvoj geometrických predstáv u detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia v predškolskom veku
43 záznamov
5. Sv. pápež Ján Pavol II. a mládež na ceste k stretnutiu
99 záznamov
6. Neúplnosť rodiny a jej dopad na dieťa
61 záznamov
7. Kvalita života seniorov ako aktuálny spoločenský problém 74 záznamov
8. Valašská kolonizácia
23 záznamov
9. Rovné (obec v okrese Svidník)
26 záznamov
10. Rusínsky festival
42 záznamov
11. Beloveža
102 záznamov
12. Vylodenie v Normandii
9 záznamov
13. Karpatsko - duklianska operácia
120 záznamov
14. Skanzen vo Svidníku
22 záznamov
15. Požiarna ochrana v okrese Svidník
41 záznamov
16. Drevené sakrálne pamiatky
35 záznamov
17. Unrra
5 záznamov
18. Tročany
5 záznamov
19. Kognitívne funkcie seniorov
40 záznamov
20. Cirhóza pečene
75 záznamov
21. Kontrola výkonu alternatívnych trestov a dodržiavanie
primeraných obmedzení a povinností technickými
prostriedkami
50 záznamov
22. Príčiny odkladu materstva do vyššieho veku
29 záznamov
23. Tvorivosť pri výučbe odborných predmetov
63 záznamov
24. Etické aspekty reklamy na vybrané biomedicínske zákroky 38 záznamov
25. Hodnotenie kvality výrobkov z ovocia z pohľadu
antioxidačnej aktivity
70 záznamov
26. Obvodové slávnosti kultúry a športu v Kružlovej
58 záznamov
27. Valašská kolonizácia Rusínov
10 záznamov
28. Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní
45 záznamov
29. Odmeny a tresty v základných školách z pohľadu učiteľa
43 záznamov
30. Spolky a združenia v okrese Svidník r. 1918-1938
22 záznamov
31. Regionálni spisovatelia v okrese Svidník
57 záznamov
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32. Fedor Gondor rusista
33. Možnosti rozvoja cestovného ruchu v okrese Svidník
34. Jaroslav Vedral-Sázavský
35. Múzeá v prírode a ich využitie v cestovnom ruchu
36. Priestorové špecifiká modelového územia Dukliansky
priesmyk
37. Náboženský život v Ladomirovej – dejiny
38. Svidnícke divadelné dni
Spolu:

15 záznamov
75 záznamov
5 záznamov
48 záznamov
70 záznamov
22 záznamov
7 záznamov
1 722 záznamov

Ostatná činnosť





















propagácia knižných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 10 plagátov, 13 pozvánok, 4
diplomy, 18 informácii o nových knihách do časopisu Poddukliansky knihovník,
pozdravné listy, skladačky, oznamy a nápisy podľa požiadaviek zamestnancov
jednotlivých odd.
prehodnotenie a vypracovanie objednávky odberu tlače na r. 2017
vypracovanie projektov na rok 2017, 2018: Knižnica – pokladnica plná kníh,
Človek sa učí v každom veku, Kultúrne poukazy, Človek sa vzdeláva
v každom veku
vyúčtovanie finančného príspevku na nákup literatúry z Mesta Svidník
knižný fond zakúpený z poskytnutého finančného príspevku Mesta Svidník bol
spropagovaný na webovej stránke Podduklianskej knižnice. Knihy zakúpené
z tejto dotácie sú umiestnené v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici
a v bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 16 titulov kníh
t.j. 22 exemplárov v hodnote 200,- €
vyraďovanie periodík v PK a bibliobuse
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR
a tiež Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2016
vypracovanie rešerší v počte 38 t.j. 1 722 záznamov
spolupráca pri podujatí Hodiny bibliografie (dvojhodinovka) pre študentov 3.
ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku zamerané na techniky
citovania literatúry v odborných stredoškolských prácach v rámci hodiny
slovenského jazyka a literatúry. Podujatie sa uskutočnilo formou elektronickej
prezentácie
presun literatúry z voľného výberu do skladu prostredníctvom statusu knihy vo
Virtui
spolupráca pri elektronickom spracovaní štatistických ročných výkazov za
okres Svidník a okres Stropkov
pomoc pri nákupe KF pre obecné knižnice v regióne
spolupráca pri zostavovaní knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník
(príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu)
aktualizácia zoznamu skladových periodík
účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb
metodická návšteva v obecnej knižnici Okrúhle (1x) (zapisovanie nových kníh
v programe KIS MaSK)
9







fotografovanie podujatí konaných v knižnici a úprava fotografií z týchto
podujatí pre web knižnice
vymazávanie neaktívnych čitateľov z databázy Virtua
podiel na službách v sobotu podľa rozpisu služieb
boli spracované knižničné jednotky z mimoriadnej dotácia v hodnote 7 400.- €,
ktorú poskytol Prešovský samosprávny kraj
bola spracovaná a vyexpedovaná odporúčajúca bibliografia Prechádzky
dejinami miest a obcí podduklianskeho regiónu (CD nosič)

2.2 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
2.2.1 Používatelia
Na oddelení služieb a bibliobusu je prístup používateľov ku knižničným
fondom umožnený voľným výberom, okrem príručných fondov a špeciálnych
dokumentov, ktoré sa požičiavajú iba prezenčne.
Počet registrovaných používateľov za rok 2017

Používatelia
celkom

CK
1 718

BUS
628

SPOLU
2 346

INDEX
96,70

z nich deti

727

402

1 129

97,58

Z ročného plánu 2 500 používateľov knižnica a bibliobus v roku 2017
evidovali 2 346 používateľov, čo predstavuje plnenie plánu na 93,84%. Index
96,70. Z celkového počtu uvedených používateľov detských činilo 48,12%.
Percento registrovaných používateľov z počtu obyvateľov v sídle knižnice
(11 158) činilo 21,03 %. PK sa nachádza vysoko nad základnou úrovňou
štandardu uvedeného parametra (štandard základnej úrovne je 18, vyššia úroveň
25 %).
Registrovaní používatelia využili služby knižnice a bibliobusu v priemere
13,34-krát. V porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný pokles o 80 používateľov.
Používatelia za roky 2013-2017
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Deti do 15 r. Deti do 15 r.
Dospelí

Roky

Spolu
2013
2014
2015
2016
2017

Dospelí
2507
2546
2392
2426
2346

Deti do 15r.

1427
1409
1300
1269
1217

1080
1137
1092
1157
1129

Počet návštevníkov za rok 2017

Návštevníci
CK
25 586

BUS
5 732

SPOLU
31 318

Index
96,68

V porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný pokles o 1 074 návštevníkov.
Úsek hudobný a umenovednej literatúry navštívilo 1 020 návštevníkov.
Celosvetovú počítačovú sieť internet využilo 888 návštevníkov, z nich 132 detí.
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 13 nevidiacich
a slabozrakých používateľov, ktorí si vypožičali 598 titulov zvukových kníh (349
AVK a 249 MP3). Celkovo pobočku navštívilo 132 návštevníkov. Knižnica Mateja
Hrebendu v Levoči robí každý štvrťrok rozvoz súborov zvukových kníh pre našu
pobočku.
V pobočke Senior dom Svida knižnica evidovala 3 používateľov, ktorí si
vypožičali 31 kníh. Celkovo pobočku navštívilo 11 návštevníkov. Pre obyvateľov
zariadenia Senior dom Svida boli zorganizované 4 podujatia. V roku 2017 bol 1-krát
vymenený súbor kníh v tejto pobočke.

2.2.2 Výpožičky
Oddelenie služieb v budove PK sprístupňuje knižničné dokumenty
a poskytuje knižnično-informačné služby


na úseku:
krásnej a náučnej literatúry pre mládež a dospelých
krásnej a náučnej literatúry pre deti
hudobnom a umenovednej literatúry
 v b i b l i o b u s e - pozri 2.3.2 Úsek bibliobusu
 v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry - knižničné dokumenty
regionálneho charakteru
Prehľad výpožičiek za rok 2017

Výpožičky celkom
z nich pre deti
Prezenčné výpožičky

CK
64 691
10 977
12 483

BUS
21 995
5 972
988
11

SPOLU
86 686
16 949
13 471

Z ročného plánu 75 150 výpožičiek za hodnotené obdobie knižnica dosiahla
86 686 výpožičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 115,35 %. Index
105,04.
Priemerný počet výpožičiek:
 na 1 obyvateľa 7,77 (v sídle knižnice 11 158)
 na 1 registrovaného používateľa 36,95
PK sa v počte výpožičiek na 1 obyvateľa (7,77) približuje k základnej úrovni
štandardu prepočtu daného parametra (odporúčaná hodnota: základná úroveň je 8,
vyššia úroveň 12).
V porovnaní s rokom 2016 knižnica zaznamenala nárast výpožičiek o 4 167.
Výpožičky za roky 2013-2017
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Deti do 15r. Dospelí
89 234
16 703
72 531
81 161
19 386
61 775
73 756
15 686
58 070
82 519
14 537
67 982
86 686
10 977
75 709

Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli zabezpečované
prostredníctvom MVS v počte 73 zväzkov, iným knižniciam bolo požičaných 37
knižničných dokumentov. Všetky požiadavky na MVS boli vybavované elektronicky,
prostredníctvom portálu www.kis3g.sk alebo elektronickou žiadankou z internetových
stránok jednotlivých knižníc, ale aj klasickou žiadankou.
V rámci individuálnej práce s používateľom boli poskytnuté informácie v
počte 757, z toho v CK 437. Knižnicou boli zodpovedané dopyty v elektronických
referenčných službách v počte 35. Počas roka 2017 knižnica vybavila 64
rezervácií. Na požiadanie používateľov bola poskytnutá donáška kníh do domu
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v počte 9. Používateľom knižnice boli poskytované xerokópie z fondu PK ako
náhrada za výpožičku.
Služby knižnice používateľom boli sprístupnené v stanovenom výpožičnom
čase, ktorý činil 48 hodín týždenne v PK a v bibliobuse v priemere 28 hodín
týždenne. Štandardy v počte prevádzkových hodín pre verejnosť PK prevyšuje.
Odporúčaná hodnota pre RK je 40-45.

2.2.3 Kultúrno-spoločenské podujatia
Realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie
používateľov knižnice i obyvateľov mesta, okresu i regiónu patrilo popri základnej
knižničnej činnosti k výrazným aktivitám knižnice. Jednotlivé podujatia boli zamerané
na
priblíženie
významných
osobností
a knižničných,
regionálnych
i celospoločenských udalostí.
V hodnotenom období knižnica uskutočnila celkovo 201 podujatí, na ktorých
sa zúčastnilo 6 441 účastníkov. Bolo vyhotovených 39 násteniek (16 CK)
a inštalovaných 19 výstaviek (11 CK). Jednou z najväčších a najzaujímavejších
výstav bola výstava Prechádzka tvorbou Miroslava Regitka a výstava Športovci
v školských laviciach, ktoré navštívili žiaci ZŠ, študenti SŠ a dospelí obyvatelia
mesta a okolia.
Možnosť zahrať si na konzole Xbox, ktorý je súčasťou úseku pre deti (od
24.7.2012), v roku 2017 využilo 539 detí.
O jednotlivých podujatiach knižnica pravidelne informovala na webovej stránke
knižnice
www.podduklianskakniznica.sk,
na
sociálnej
sieti
Facebook
https://www.facebook.com/podduklianska.svidnik, na informačnom kanáli mesta
Svidník a v regionálnych periodikách.

ZOZNAM PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH
V TÝŽDNI SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
/13.3.2017 – 19.3.2017/
MORE VO FĽAŠTIČKE – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ
ČITATEĽSKÝ MARATÓN – čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl v meste
ROZPRÁVKA ZA ROZPRÁVKOU – čítanie rozprávok, pre žiakov ŠK
ROZPRÁVKOVO – čítanie rozprávok, pre žiakov ŠK
ČERVENÁ ČIAPOČKA – čítanie rozprávok deťom MŠ
S KNIHOU DO HLBÍN POZNANIA – beseda o knihách a knižnici, pre žiakov ZŠ
Kračúnovce
JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – slávnostný zápis prvákov do knižnice
INFORMAČNÁ VÝCHOVA pre žiakov ZŠ
ZHOTOVOVANIE NARCISOV – tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ
BIJE ZVON SLOBODY – literárne pásmo k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana
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NOVÁ JAR KRÁČA CHOTÁROM – literárno-hudobné pásmo pre denný stacionár
ATRIUM
VOJNOVÁ MINULOSŤ ZAVIATA ČASOM – beseda s Jozefom Rodákom pre žiakov
ZŠ
Počas celého týždňa bola sprístupnená burza vyradených kníh a časopisov.

PODUJATIA PRE DETI
 Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ
 PRECHÁDZKA TVORBOU MIROSLAVA REGITKA - prehliadka výstavy
ilustrácií a karikatúr, pre deti MŠ, žiakov ZŠ a dospelých čitateľov
 MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU – výber poézie pre žiakov ZŠ
 BABKA NA REBRÍKU – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ
 BIELA ROZPRÁVKA – čítanie z kníh ilustrovaných Miroslavom Regitkom, pre
žiakov ŠK
 ROZPRÁVKY A BÁJKY – beseda pre žiakov ZŠ
 TROJRUŽA – beseda o knihe P. Dobšinského, pre žiakov ZŠ, v počte 2
 BÁSNIČKOVÉ POCHÚŤKY, ALEBO... čítanie z kníh ilustrovaných M.
Regitkom, pre deti MŠ
 MEDUŠKINE SRDIEČKA – čítanie rozprávok pre klientov zariadenia Náš dom
 DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
 MARY POPPINSOVÁ – čítanie rozprávok pre žiakov ŠK
 ROZPRÁVKY O KOHÚTIKOVI A SLIEPOČKE – čítanie rozprávok pre žiakov
ŠK
 ZEMSKÝ KĽÚČ – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
 BIELE KRÁĽOVSTVO – besiedka pre deti MŠ
 V ROZPRÁVKOVOM KRÁĽOVSTVE – čítanie rozprávok klientom zariadenia
Náš dom
 NAJKRAJŠIE ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA – čítanie rozprávok
a spoznávanie krajín, z ktorých rozprávky pochádzajú, pre žiakov ZŠ
 BELÁSOK A BELÁSENKA – čítanie rozprávok deťom MŠ
 PREKRÁSNE ROZPRÁVKY O ĽUDSKÝCH CITOCH – pre deti DD
 ROZPRÁVKY UJA KLOBÁSU – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ
 ČÍTAJME SI SPOLU... spoločné čítanie rozprávok žiakov ZŠ
 SLNEČNÝ LÚČ SVETLÁČIK – čítanie rozprávok žiakom ZŠ
 ČAROVNÉ HUSLIČKY – čítanie rozprávok žiakom ZŠ
 JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – slávnostné zápisy prvákov do knižnice
 VŠETKO ČO VIEM TI ROZPOVIEM – besiedka o knihách a knižnici, pre deti
MŠ
 SKLADACÍ DÁŽDNIK A DÁŽDNIKOVÝ SKLADATEĽ – beseda o knihe
Daniela Heviera, pre žiakov ZŠ
 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok žiakom ZŠ
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PRÁCA S ENCYKLOPÉDIAMI – orientácia v encyklopédiách, pre žiakov ZŠ
ZA SLNIEČKA SKORO ZRÁNA... súťaž v prednese poézie, pre deti MŠ
MALÝ PRINC – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ
Z RÍŠE ROZPRÁVOK – vyhodnotenie výtvarnej súťaže žiakov ŠK
ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ,
v počte 2
SMELÝ ZAJKO – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ
LETO S KNIHOU- III. ročník kultúrneho podujatia v knižnici pre deti MŠ
a žiakov ZŠ
KTO MA UHÁDNE? – hádanky pre deti MŠ a žiakov ZŠ
ROZPRÁVKY PRE DOBRÉ DETI – čítanie rozprávok deťom MŠ a žiakom ZŠ
ZAHRAJME SA SPOLU – prázdninové stretnutia detských čitateľov v knižnici,
v počte 7
VITAJTE V KNIŽNICI – informačná výchova pre žiakov ZŠ, v počte 9
OKNO DO SVETA ZVIERAT – beseda pre žiakov ZŠ
TAJUPLNÝ SVET ZVIERAT – beseda pre žiakov ZŠ
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
KEĎ PÔJDEŠ HOROU – beseda o knihe Ľ. Ondrejova, pre žiakov ZŠ
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA – beseda o knihe K. Bendovej, pre žiakov ZŠ
JUNÁCKA PASOVAČKA – beseda o knihe M. Rázusovej- Martákovej, pre
žiakov ZŠ
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM AJ NA MIKULÁŠA – čítanie rozprávok,
pre žiakov ZŠ

V roku 2017 bolo zorganizovaných spolu 142 podujatí pre deti do 15 rokov.
PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
 SPISOVATELIA V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH – putovná výstava
 MAJSTRI PERA – JOZEF MILOSLAV HURBAN – hodina literatúry pre
študentov SZŠ MS
 BIJE ZVON SLOBODY – literárne pásmo k 200. výročiu narodenia J. M.
Hurbana, pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána
 ŠPORTOVCI V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH – putovná výstava
 ZÁHADNÁ TULÁČKA – prezentácia knihy M. Majerníka
 GUSTÁV MURÍN – beseda so spisovateľom
 AFRIKA – beseda s majstrom turistiky J. Brudňákom, pre študentov SZŠ
milosrdného Samaritána
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl, v počte 5
 EXKURZIA – pre študentov SŠ
PODUJATIA NA ÚSEKU HUDOBNOM A UMENOVEDNEJ
LITERATÚRY
 KARPATSKÝ FRONT - prezentácia kníh s vojnovou tematikou
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 FAŠIANGOVÉ POSEDENIE S KUMOU NASŤOU A VARVAROU – literárnohudobné pásmo
 JARNÉ KVETY – tvorivá dielňa
 MAJSTER SLOVA A ŠTETCA – akadémia venovaná T. H. Ševčenkovi
 ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM – práca s internetom pre deti z detského
domova, v počte 2
 NOVÁ JAR KRÁČA CHOTÁROM – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov
zariadenia ATRIUM, v počte 2
 TULIPÁNY Z PAPIERA – tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ
 POÉZIA VEĽKEJ NOCI – literárne pásmo, Klub dôchodcov
 ZHOTOVOVANIE JARNÝCH KVETOV – tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ
 PRÍBEHY NAŠÍCH STARÝCH MATERÍ - literárne pásmo pre obyvateľov
zariadenia ATRIUM
 PRÍBEHY NAŠÍCH STARÝCH MATERÍ – literárne pásmo pre návštevníkov
denného zariadenia ATRIUM
 DEŇ MATIEK – literárno-hudobné pásmo pre Združenie kresťanských
seniorov pri Gréckokatolíckom farskom úrade vo Svidníku
 DEŇ MATIEK – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov Senior dom Svida
 DEŇ MATIEK – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov zariadenia ATRIUM
 ZBOROV – premietanie filmu a beseda s jeho autormi pre Združenie
inteligencie Rusínov Slovenska
 POÉZIA - MODLITBA SRDCA... – slávnostná akadémia venovaná básnikovi
Sergejovi Makarovi
 DUCHNOVIČOV PREŠOV – okresné kolo 18. ročníka celoslovenskej súťaže
v recitácii rusínskej poézie a prózy
 OKRÚHLY STȎL – beseda s ukrajinskými spisovateľmi Slovenska a Ukrajiny
 ŽENA A JEJ PRÍBEHY V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE – literárne pásmo, v
počte 2
 LETO S KNIHOU – v rámci podujatia uskutočnená tvorivá dielňa
 KLUB UMELECKÉHO SLOVA – stretnutie členov
 VYSŤAHOVALECTVO RUSÍNOV – seminár
 DEŇ RODINY – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov zariadenia ATRIUM
 VŽE ŽURAVLI ODLETILY – spomienkové stretnutie s poéziou ukrajinského
básnika E. Galajdu
 DUKLA BRÁNA SLOBODY – literárno-hudobné pásmo k 73. výročiu KDO
pre klientov a obyvateľov zariadenia ATRIUM
 JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA – literárno-hudobné pásmo k mesiacu úcty
k starším, pre klientov a obyvateľov zariadenia ATRIUM
 MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov
Domova sociálnych služieb
 ŽIVOTNÉ PRÍBEHY – literárne pásmo pre obyvateľov zariadenia ATRIUM
 A. I. DOBRIANSKY A JEHO DOBA – literárno-hudobné pásmo k 200. výročiu
narodenia verejnej a kultúrnej osobnosti
 EMIL KUBEK – PRVÝ RUSÍNSKY ROMÁNOPISEC NA PREŠOVSKU –
beseda a premietanie dokumentárneho filmu
 VIANOCE K NÁM POKOJ VNIESLI – literárno-hudobné pásmo pre
obyvateľov Senior dom Svida
 A IŠI VAM VINŠUJU – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov zariadenia
ATRIUM
 INFORMAČNÁ VÝCHOVA – pre študentov SŠ, v počte 5
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 STUDŇA INŠPIRÁCIÍ – exkurzia
priemyselnej školy vo Svidníku

v knižnici

pre

študentov

Strednej

V roku 2017 úsek hudobný a umenovednej literatúry uskutočnil 43
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 697 účastníkov. Bolo inštalovaných 10
násteniek a 5 výstav k jednotlivým podujatiam.

2.3 ÚSEK METODIKY A BIBLIOBUSU
2.3.1 Úsek metodiky
V roku 2017 úsek metodiky v Podduklianskej knižnici sledoval činnosť a stav
verejných knižníc v regióne e-mailovým, osobným alebo telefonickým kontaktom s
knihovníkmi a zriaďovateľmi 1 regionálnej, 2 mestských a 12 obecných knižníc.
Obecným knihovníkom a starostom obcí bolo poskytnutých 53 poradenskokonzultačných služieb, z toho 19 telefonických, 34 elektronickou poštou.
Prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry
SR bol spracovaný štatistický výkaz o činnosti knižnice za rok 2016 za
Poddukliansku knižnicu vo Svidníku. Knižnice po doručení oznamu o štatistickom
zisťovaní na jej e-mailovú adresu/adresy boli povinné v stanovenom termíne vyplniť
Ročný výkaz o knižnici Kult 10-01 (MK SR). Do elektronického systému každá
spravodajská jednotka vstúpila cez jedinečný prístupový link, ktorý s výzvou na
vyplnenie formulára zasielalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Kontrolou
a opravou údajov boli poverené zo Slovenskej národnej knižnice PhDr. I. Kilárová
a PhDr. E. Janšová. Podduklianska knižnica v rámci svojej metodickej pôsobnosti
poskytla pomoc pri spracovaní a vypĺňaní štatistických formulárov jednotlivým
mestským a obecným knižniciam. Štatistické údaje boli spracované aj v tabuľkovom
editore Excel pre potreby oddelenia krajskej metodiky Knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove a interné potreby.
V rámci edičnej činnosti na úseku metodiky boli v hodnotenom období vydané
plány a iné neperiodické publikácie:





Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2016
Plán činnosti na rok 2017
Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo Svidníku za 1. polrok
2017
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku
(č. 1 - č. 4)

Spracované boli Správy o činnosti Podduklianskej knižnice za jednotlivé
kvartály pre Odbor kultúry PSK, ďalej Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc
v regióne Svidník za rok 2016 a taktiež hodnotenie plnenia štandardov (10) za
verejné knižnice v regióne.
Zabezpečený bol nákup knižničných dokumentov pre obecné knižnice
v regióne - Vyšný Mirošov, Okrúhle, Kalnište, Kružlová a Rakovčík (89 kn.j.
v hodnote 587 €). Realizované boli štyri metodicko-inštruktážne návštevy
v mestských a obecných knižniciach (MsK Stropkov, MsK Giraltovce, 2x OcK
Okrúhle), kde boli zodpovedané otázky týkajúce sa knihovníckych činností,
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prekonzultované plnenia štandardov, zápis nových kn. j. do systému KIS MaSK a
zaškolenie novej obecnej knihovníčky. Pracovné stretnutie prebehlo aj na pôde PK
s vedúcim Odboru školstva a kultúry v Stropkove p. Mgr. T. Kubičkom a 2
knihovníčkami Mestskej knižnice Stropkov.
Vypracované boli faktúry pre obecné úrady za poskytované KIS bibliobusom
(57 obcí). Napísaný bol Návrh na vyradenie opotrebovaných dokumentov zo skladu
Bus – 345 kn.j.

Ostatná činnosť













uskutočnený Terénny výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov
v Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku (2 triedy študentov 2. ročníka);
vyplnené anonymné dotazníky boli odoslané do Knižnice P. O. Hviezdoslava v
Prešove
uskutočnená informačná výchova a exkurzia do bibliobusu spojená s čítaním
rozprávok pre všetky vekové skupiny deti MŠ na Ul. Ľ. Štúra; 117 účastníkov
Leto s knihou – v rámci 3. ročníka kultúrneho podujatia na podporu čítania,
pripravená a zorganizovaná tvorivá dielňa s názvom Čarujeme rukami (tvorba
papierových skladačiek s motívom zvierat; počet účastníkov 125)
bola pripravená veľká burza kníh „Knihy za babku“
pripravený cyklický súbor kníh pre Mestskú knižnicu Giraltovce
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša – spoluúčasť na čítaní rozprávok
žiakom ZŠ vo Svidníku
spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných oddelením služieb
zápis výpožičiek do systému Virtua počas PN knihovníčky
xerokópie rôznych oznámení a plagátov pre bibliobus
spracovaný menný zoznam členov v SSKK a úhrada príspevkov za rok 2017
(za PK 4 členovia)
podiel na službách v sobotu podľa rozpisu

2.3.2 Úsek bibliobusu
Knižnično-informačné služby v obciach svidníckeho regiónu poskytoval jeden
bibliobus, a to podľa platného harmonogramu trás v dvojtýždňových intervaloch v
okrese Svidník a okrese Stropkov. V okrese Svidník sa poskytovali služby v nepárny
kalendárny týždeň a v okrese Stropkov v párny
kalendárny týždeň. Obciam
spadajúcim k mestu Giraltovce sa poskytovali knižnično-informačné služby každú
stredu.
Knižničné a informačné služby boli poskytované celkovo v 57 obciach, z toho
v 33 obciach Svidníckeho okresu a v 24 obciach Stropkovského okresu. Bibliobus
poskytoval služby taktiež pri II. ZŠ vo Svidníku.
Úlohou úseku bolo:



poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné
knižnično-informačné služby bibliobusom, a tak nahradiť stagnujúce obecné
knižnice v regióne
doplňovať knižničný fond novými knihami
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spolupracovať so základnými školami pri organizovaní kultúrno-výchovných
podujatí
uskutočniť cyklickú súťaž nazvanú Čarovný svet rozprávok
pripraviť pre čitateľov a návštevníkov aktivity s názvom Vitajte v rozprávkove
– informačné výchovy, slávnostné zápisy nových čitateľov, exkurzie a hádanky
pre žiakov ZŠ v regióne s príznačným názvom Hádanky pre múdre hlávky
zúčastniť sa na kultúrnom podujatí LETO S KNIHOU
propagovať knižné novinky, uskutočňovať výstavky kníh
poskytovať informácie pri výbere dokumentov
uskutočňovať donášku kníh domov pre nepohyblivých používateľov a donášku
zvukových kníh pre zrakovo postihnutých používateľov
zabezpečovať požadované dokumenty zo skladu oddelenia i z fondu
Podduklianskej knižnice vo Svidníku, prípadne formou MVS
uskutočniť burzu kníh v bibliobuse
zabezpečovať
plynulý
chod
bibliobusu
v zmysle
vypracovaného
harmonogramu trás, prípadne upravovať harmonogram trás podľa požiadaviek
starostov obcí.

Používatelia
Z ročného plánu 500 používateľov, bibliobus v roku 2017 zaregistroval 628
používateľov, z toho 402 detských používateľov. Plán používateľov bol splnený
na 125,6 %. Index činí 105,2. V porovnaní s rokom 2016 bibliobus zaznamenal
nárast o 31 používateľov.

Výpožičky
Z ročného plánu 20 000 výpožičiek bibliobus zaevidoval 21 995 výpožičiek.
Plán výpožičiek bol splnený na 109,98 %. Index činí 116,4. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom aj počet výpožičiek vzrástol, a to o 3 106. Počet
výpožičiek na 1 registrovaného používateľa predstavuje 35,02 výpožičiek.

Návštevníci
Bibliobus v roku 2017 navštívilo celkovo 5 732 osôb (z toho 706 účastníkov na
podujatiach), čo predstavuje nárast o 678 návštevníkov viac ako v roku 2016.

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia
Popri základnej knižničnej činnosti k významným aktivitám v bibliobuse patrilo
organizovanie kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí:




štvrťročná súťaž Čarovný svet rozprávok
informačná výchova pre žiakov základných škôl v regióne a deti MŠ v počte 7
(ZŠ Kračúnovce, ZŠ Kolbovce, ZŠ Breznica, ZŠ Cernina, ZŠ Chotča, ZŠ
Vyšný Orlík, MŠ Ul. Ľ. Štúra Svidník)
slávnostné zápisy do bibliobusu v počte 5
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Hádanky pre múdre hlávky - hádankárske súťaže v počte 16
Leto s knihou – 3. ročník podujatia na podporu čítania
exkurzie do bibliobusu v počte 6
nástenky v počte 23
výstavky v počte 8

V bibliobuse sa počas celého roka uskutočnilo 45 podujatí s účasťou 706
účastníkov.

Ostatná činnosť



prostredníctvom bibliobusu zabezpečená donáška kníh (MVS) pre MsK
v Giraltovciach a MsK v Stropkove v počte 2
poskytnuté informácie v počte 103

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
V roku 2017 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (53x) boli tieto
prevádzkové dôvody:




oprava bŕzd a prevodovky
príprava a absolvovanie STK vozidla
dovolenka, PN vodiča

3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ
ČINNOSŤ
Úlohy oddelenia bibliografie a reg. literatúry za uvedené obdobie boli
zamerané na zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie regionálnych
dokumentov rôznej typológie, na budovanie regionálnej článkovej databázy,
poskytovanie regionálnych informácií, na referenčné digitálne služby, na konzultačné
služby pri citovaní literatúry pre študentov stredných a vysokých škôl pri písaní
stredoškolských odborných prác, bakalárskych a diplomových prác, na organizovanie
kultúrno-vzdelávacích podujatí s regionálnou tematikou, na tematické triedenie
regionalík (drobné regionálne dokumenty) a na edičnú činnosť.
Vychádzajúc z uvedeného môžeme konštatovať, že dôslednou heuristikou,
zhromažďovaním, dokumentáciou a archivovaním regionálnych knižničných
dokumentov rôznej typológie a ich využívaním pre používateľov knižnice sa z
oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry PK vybudovalo solídne dokumentačné
a informačné centrum regionálnej bibliografie a regionálnej literatúry pre okres
Svidník a okres Stropkov, ktoré ocenil a v budúcnosti určite ocení nejeden
používateľ, široká verejnosť či návštevník knižnice a záujemcovia o náš región, jeho
históriu a súčasnosť.
V r. 2017 do oddelenia boli získané regionálne dokumenty darom a kúpou od
používateľov a spoločenských organizácií v počte 99, z toho 1 CD, 2 DVD a 1
20

diplomová práca. V oddelení sa budovala súbežná článková regionálna databáza
regiónu Svidník (okres Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC
21. Za uvedené obdobie v systéme Virtua – regionálne články bolo spracovaných
a do produkčnej databázy súborného katalógu SNK Martin – portál Slovenská
knižnica bolo zaslaných 1337 záznamov. V súvislosti s tým sa excerpovalo 11
periodík, z toho 8 regionálnych, 1 krajský denník (Korzár : denník Prešovského kraj),
1 týždenník My Prešovské noviny a 1 celoslovenské periodikum (Mot’or).
Retrospektívne boli v systéme Virtua spracované články z novín Dukla za rok 1978,
1979 a 1980 a zaslané do celoslovenskej databázy. Excerpovali sa aj celoslovenské
periodiká dochádzajúce do knižnice v roku 2017, z nich sa spracovávali články
s regionálnou tematikou, ktoré sa nenachádzajú v celoslovenskej článkovej
databáze.
Spolupracovalo sa s Oddelením spracovania článkov Slovenskej národnej
knižnice v Martine pri zápise akronymov pri niektorých menných autoritách (okres
Svidník). V systéme Virtua sa redigovala prekonvertovaná regionálna databáza
okresu Svidník za roky 1993-2004. Za uvedené obdobie bolo opravených 85
záznamov. K 31.12.2017 článková regionálna databáza regiónu Svidník obsahuje 25
430 záznamov.

3.1 Práca s používateľmi
Poskytovali sa regionálne informácie používateľom častokrát na témy so
širším chronologickým záberom, bibliografické a faktografické informácie,
konzultačné služby pri citovaní literatúry a referenčné digitálne informácie.
Z regionálnych informácií hodno spomenúť informácie na témy, ako napr.
demografický vývoj obyvateľstva v okrese Svidník r. 1929-2016, manažment priorít
v okrese Svidník pri využití voľného času obyvateľstva, folklórne podujatia v obci
Rovné, historické militárne regióny-Dukliansky priesmyk a Normandia, priestorová
špecifikácia modelového územia Dukla v čase 2. svetovej vojny, Svidnícke divadelné
dni, ľudové staviteľstvo na Makovici, regionálna diferenciácia voľnočasových aktivít
obyvateľov mesta Svidník, povojnový rozvoj okresu Svidník z rozličných aspektov,
literatúra o archimandritovi Savvovi, valašská kolonizácia a okres Svidník, využitie
vojenskej techniky a bojovej technológie v čase 2. svetovej vojny v okrese Svidník,
osídľovanie Rusínov, povojnový Okresný národný výbor vo Svidníku, Obvodové
folklórne slávnosti v obci Kružlová, Spolky, kluby a združenia v okrese Svidník od r.
1918-1938, dejiny a súčasnosť obce Rovné, Ľudové staviteľstvo na Makovici,
Možnosti rozvoja cestovného ruchu – oblasť vojenskej histórie a ľudového folklóru,
Memoriál generála Sázavského vo Svidníku, Možnosti rozvoja kreatívneho turizmu
v podduklianskom regióne, Fedor Gondor – rusista, Gréckokatolícky chrám v
Ladomirovej a pod.
Celkom bolo za uvedené obdobie poskytnutých 170 regionálnych informácií,
z toho bolo 28 referenčných digitálnych služieb (citácia kníh, literatúra na rozličné
témy, osobnosti z regiónu Svidník a pod.).
Služby oddelenia využilo 363 návštevníkov a čitateľov, ktorí si požičali 338
knižničných dokumentov absenčne a 90 dokumentov prezenčne, čo spolu
predstavuje 428 výpožičiek. Služby oddelenia využívali žiaci základných škôl,
študenti stredných a vysokých škôl, historici, kronikári, pedagógovia, folkloristi
a ostatní záujemcovia.
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3.2 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia
Exkurzia žiakov ZŠ Kračúnovce do oddelenia – téma: región, regionálna
literatúra; podujatie bolo spojené s mini súťažou o okrese Svidník - počet žiakov: 20
Exkurzia žiakov ZŠ Kračúnovce do oddelenia – téma: vieš, čo je to región?,
regionálna literatúra, ukážky drobných regionálnych tlačí; podujatie bolo spojená
s mini súťažou Čo vieš o okrese Svidník - počet žiakov: 20
V rámci 3. ročníka kultúrneho podujatia Leto s knihou, ktoré sa uskutočnilo
pre nepriaznivé počasie v priestoroch knižnice, oddelenie bibliografie a reg. literatúry
sa podieľalo zorganizovaním a uskutočnením vedomostnej súťaže Potulky po
okrese Svidník, na ktorej sa zúčastnilo 79 súťažiacich zo základných škôl mesta
Svidník.
Pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) sa pre žiakov
7. ročníkov ZŠ, Ul. 8. mája vo Svidníku, uskutočnila beseda s Annou Vaňkovou,
bývalou lektorkou Vojenského múzea vo Svidníku, pod názvom Lektorka spomína.
Porozprávala im o dejinách KDO, o arm. generálovi L. Svobodovi, o tankovej bitke
v Údolí smrti, podelila sa so svojimi spomienkami na stretnutia s účastníkmi bojov
v KDO, s dojímavými príbehmi a životnými osudmi mnohých vojakov, ktorí bojovali
v KDO a o následkoch vojny v okrese Svidník. Podujatie bolo doplnené výstavkou
regionálnej literatúry pod názvom KDO a Dukla v literatúre. Uskutočnilo sa v rámci
Dňa Prešovského samosprávneho kraja. Na podujatí sa zúčastnilo 40 žiakov.
Exkurzia študentov Strednej odbornej školy arm. generála L. Svobodu vo
Svidníku – téma: regionálna literatúra a typológia regionálnych dokumentov; počet
študentov: 24
Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo
Svidníku – téma: regionálna literatúra, typológia regionálnych dokumentov v oddelení
a jej využívanie v práci s čitateľmi; počet študentov: 17
Exkurzia študentov Strednej odbornej školy technickej vo Svidníku – téma:
región, regionálna literatúra a typológia regionálnych dokumentov, praktické ukážky
regionálnych dokumentov; počet študentov: 20
Pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku sa
uskutočnili Hodiny bibliografie (dvojhodinovky) zamerané na techniky citovania
literatúry v odborných stredoškolských prácach v rámci hodiny slovenského jazyka
a literatúry, na popis rôznych typov dokumentov s praktickými ukážkami. Podujatie sa
uskutočnilo formou elektronickej prezentácie, ktorú pripravila Nadežda Mičáková
z odd. doplňovania a spracovania knižničných fondov, text, teoreticko-praktický
výklad a praktické ukážky Emília Kudlová z odd. bibliografie a regionálnej literatúry.
Súčasťou podujatia bola krátka výstavka rozličných typov bibliografií a rozličných
žánrov literatúry. Podujatie sa uskutočnilo 2x (20.11.2017, počet študentov: 25 ;
27.11.2017, počet študentov: 26), spolu pre 51 študentov.
Celkom za uvedené obdobie oddelenie uskutočnilo 9 podujatí, z toho 5
exkurzií. Na podujatiach sa zúčastnilo 271 účastníkov.

3.3 Publikačná a propagačná činnosť knižnice
Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách
uverejnených 102 článkov a informácií o činnosti knižnice, z toho pracovníci
publikovali 83 článkov. V masovokomunikačných prostriedkoch, t.j. v Slovenskom
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rozhlase – redakcia národnostne – etnického vysielania Košice bolo odvysielaných 5
informácií o aktivitách knižnice, v Rádiu Vlna 1 informácia a v RTVS STV2 v rámci
programu Rusínsky národnostný magazín a Ukrajinský národnostný magazín boli
odvysielané 2 informácie týkajúce sa podujatí v rámci 5. ročníka Rusínskeho festivalu
vo Svidníku a 63. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku, ktoré sa
uskutočnili v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Celkom bolo o aktivitách knižnice
publikovaných a uverejnených 110 informácií.

Ostatná činnosť





do časopisu Poddukliansky knihovník (č. 1, č. 2, č. 3, č. 4) za uvedené
obdobie bolo spracovaných 8 príspevkov do stálych rubrík: Regionálne
osobnosti a Oddelenie ako ho (ne)poznáte
účasť na výpožičných službách (soboty, podľa rozpisu)
tematické triedenie regionálnych dokumentov do fasciklov. Triedenie
regionálnych dokumentov po rekonštrukcii úložných priestorov regionalík
v knižnici
spolupráca pri propagovaní knihovníckych podujatí v okresných novinách.

4 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie doplňovania, spracovávania
a ochrany knižničného fondu a úsek metodiky a bibliobusu.
a) bibliografické materiály
MIČÁKOVÁ, Nadežda: Prechádzky dejinami miest a obcí podduklianskeho regiónu :
výberová bibliografia. Svidník : Podduklianska knižnica, 2017. (počet záznamov 82;
bibliografia vydaná v elektronickej podobe formou CD)
Ostatné dokumenty
iné neperiodické materiály
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok
2016/zostavila: Ľudmila Očipková.- Svidník : Podduklianska knižnica, 2017.- 37 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Plán činnosti na rok 2017/zostavila: Ľudmila Očipková.Svidník : Podduklianska knižnica, 2017.- 17 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1(2017)/ zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2017.- 22 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2 /2017)/ zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2017.- 23 s.
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PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník :
časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3 (2017)/ zostavila: Ľudmila
Priputníková, Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2017.18 s.
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila – MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník :
časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4 (2017)/ zostavila: Ľudmila
Priputníková, Nadežda Mičáková.- 1. vyd.- Svidník : Podduklianska knižnica, 2017.22 s.

5 ĎALŠIE ÚLOHY
5. 1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre)
Piati zamestnanci PK sa zúčastnili na 7 vzdelávacích podujatiach, poradách,
školeniach, seminároch a stretnutiach organizovaných zriaďovateľom, SNK Martin,
metodickými pracoviskami, SSKK a ďalšími knižnicami.
Zoznam podujatí:
1. Krajská koordinačná porada bibliografov
Prešovského samosprávneho kraja
Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 22.3.2017

regionálnych

knižníc

účastníci: E. Kudlová
2. Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc Prešovského kraja za rok
2016
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 21.4.2017
účastníci: Mgr. K. Beňko, Bc. Ľ. Očipková
3. Katalogizačné pravidlá RDA I. – Katalogizácia monografií a špeciálnych
dokumentov s interpretáciou RDA –metodické školenie
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity Prešov, 31.5.2017
účastníci: N. Mičáková, Ľ. Oberstová, E. Kudlová,
4. Katalogizačné pravidlá RDA II. – Tvorba autorít s interpretáciou RDA –
metodické školenie
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity Prešov, 7.6.2017
účastníci: E. Kudlová, N. Mičáková, Ľ. Oberstová
5. VII. zjazd Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR
Študentský domov Technickej univerzity Zvolen, 20.-21.10.2017
účastníci: N. Mičáková
6. Knižný veľtrh Bibliotéka
Incheba Expo Bratislava, 10.11.2017
účastníci: Mgr. K. Beňko
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7. Prešovský bibliografický deň 2017 a Katalogizačné pravidlá RDA III
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity Prešov, 24.11.2017
účastníci: E. Kudlová, N. Mičáková, Ľ. Oberstová

5.2 ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE
V súčasnosti technické vybavenie knižnice tvorí 17 osobných staníc vzájomne
prepojených v sieti. V roku 2010 knižnica prešla na vyššiu rýchlosť pripojenia
internetu, momentálne je pripojenie rýchlosťou 12 Mbit/s. Používateľom knižnice na
úseku hudobnom a umenovednej literatúry slúžilo 5 pracovných staníc, ktoré
zároveň slúžili aj ako on-line katalóg. PK v počte počítačov s pripojením na internet
pre verejnosť spĺňa štandardy a jeho odporúčanú hodnotu (4-7). Poplatok za
využívanie služieb internetu pre používateľa činí 0,33 € za 30 minút.
V súčasnom období knižnica prevádzkuje knižnično-informačný systém
VIRTUA, ktorý od roku 2004 aktívne využíva oddelenie bibliografie a regionálnej
literatúry pri budovaní článkovej regionálnej databázy regiónu Svidník, od 17.9.2007
aj modul Výpožičné služby a Katalogizácia a od roku 2010 aj bibliobus.
Automatizované spracovanie nových knižničných dokumentov sa realizuje v
oddelení doplňovania a spracovania knižničných fondov. Spracované a čiarovým
kódom označené dokumenty sa odovzdávajú na jednotlivé oddelenia a do
bibliobusu. Ostatné činnosti v automatizovanom procese zabezpečujú zamestnanci
jednotlivých oddelení a úsekov po absolvovaní vstupných i následných inštruktáži,
školení i seminárov.
Prostredníctvom on-line katalógu knižnice si môžu neregistrovaní používatelia
vyhľadávať informácie o knižničnom fonde. V roku 2017 knižnica zaznamenala 1 167
vstupov do elektronického katalógu. Webová stránka Podduklianskej knižnice
http://podduklianskakniznica.sk/new/ bola navštívená 5 600-krát.

5.3 PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA
Podduklianska knižnica má v správe samostatnú budovu o celkovej ploche
863 m . Pre používateľov knižnica má vytvorené 4 výpožičné miesta, a to:
2

na p r í z e m í:
2 miesta, ktoré slúžia na centrálnu evidenciu dospelých, mládež a detských
používateľov
na p o s c h o d í:
1 miesto na úseku hudobnom a umenovednej literatúry,
1 miesto v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry
Používateľom knižnice ďalej slúži čitáreň na prízemí s 12 čitárenskými
miestami, čitáreň na úseku hudobnom a umenovednej literatúry s 17 čitárenskými
miestami, z nich 5 miest na internet, ktoré zároveň slúžia ako on-line katalóg.
Návštevníkom knižnice slúži ako čitáreň aj terasa pri knižnici s 10 čitárenskými
miestami, v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry sú k dispozícii 4 čitárenské
miesta, na úseku pre deti a mládež 12 čitárenských miest, na oddelení služieb
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čitateľom 4 čitárenské miesta, celkovo 59 študijných miest. Podduklianska knižnica
prevyšuje odporúčanú hodnotu parametra v počte študijných miest (35-45).
Knižnica eviduje 3 pobočky, z nich: pobočku v zariadení Senior dom Svida vo
Svidníku, pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov a pojazdnú knižnicu –
bibliobus, ktorým poskytuje knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu
v regióne – v okresoch Svidník a Stropkov.
Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2017 činí 95 131 kn. j., ktoré sú
spracované automatizovane. Z celkového fondu knižničných dokumentov knižnica
má vo voľnom výbere 67 369 kn.j.

5.4 PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31.12.2017 činnosť PK zabezpečovalo 17 zamestnancov. Z celkového
počtu zamestnancov majú šiesti pracovníci PK vysokoškolské vzdelanie, z nich 2
vysokoškolské knihovnícke vzdelanie. Stredoškolské knihovnícke vzdelanie
majú 5 zamestnanci knižnice. Priemerný vek zamestnancov s knihovníckym
vzdelaním v roku 2017 bol 53 rokov. Priemerná mzda za rok 2017 činila 805.- €.

5.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY
Dotácia MK SR na projekty
Knižnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu z Fondu na
podporu umenia vypracovaním projektu Knižnica pokladnica plná kníh. Podpora
bola zameraná na nákup knižného fondu v hodnote 6 000.- €, Kultúrne poukazy
2017 v hodnote 227.- € získané z Ministerstva kultúry SR.
Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja
V roku 2017 do fondu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pribudli knižničné
jednotky aj vďaka mimoriadnej dotácii 7 400.- €, ktorú poskytol Prešovský
samosprávny kraj.
Dotácia z Mestského úradu Svidník
Finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- € poskytol knižnici Mestský
úrad Svidník.
Knižné dary od:
Zväz ukrajinských spisovateľov na Slovensku
Zväz spisovateľov Ukrajiny
Sociologický ústav SAV
Prešovská univerzita v Prešove
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Knižničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi kníh
(Bábkové divadlo v Košiciach, Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník, Michal Cocuľa,
Michal Cirok, Lažo, Nikola Grocká, Vrbová, Marián Sovič, Angelika Skrzynská, Jozef
Gonos, Slavomíra Štefancová, Ľudmila Soročinová) a čitateľmi stacionárnej knižnice
a bibliobusu.

5.6 KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Podduklianska knižnica vo Svidníku má kolektívne členstvo:




v Spolku slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) - občianske združenie
knižničných, bibliografických a informačných pracovísk
v Slovenskej asociácii knižníc (SAK) - dobrovoľné záujmové združenie
knižníc
individuálne členstvo v SSKK – 3 zamestnanci knižnice (Ľ. Očipková, N.
Mičáková, E. Kudlová) a 1 člen v starobnom dôchodku (Z. Sejková).

5.7 MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci medzinárodnej spolupráce PK ako jediná knižnica na Slovensku od
roku 1993 realizuje Projekt mobilnej knižnice - BIBLIOBUSY v rámci spolupráce
Holandského ministerstva životného prostredia, zdravia a kultúry a Ministerstva
kultúry SR, ktorého realizáciu zabezpečovala aj v roku 2017 prostredníctvom jedného
bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník.

6 ROZBOR HOSPODÁRENIA
6.1 Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia
Bežné výdavky
Schválený rozpočet :

267 901,- €

Upravený rozpočet :

332 926,- €

Výdavky celkom 1144/14K/2017

2 300,- €

Výdavky celkom 1136/14/K/2017

43 530,- €

Výdavky celkom 1570/21/K/2017

1 275,- €

2 % zvýšenie platov

Výdavky celkom 16700/22/K/2017

12 820,- €

hmotná zainteresovanosť

Výdavky celkom 1498/20/K/2017

5 100,- €

nákup kníh
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nákup kníh
oprava rozvodov teplej vody

Výdavky – FPU

6 000,- €

nákup kníh

Výdavky – Mesto Svidník

200,- €

dar na knihy

Ministerstvo kultúry - KP

227,- €

nákup kníh

Rozpočet bol upravený o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
vo výške 14 773,98 € .
Kapitálové výdavky
Za I.-IV. Q 2017 nemala knižnica žiadne kapitálové výdavky.

6.2

Plnenie príjmov

Príjmy z rozpočtu PSK /v €/:

-

bežný transfer

Schválený

Upravený

Skutočnosť

267 901,-

332 926,-

332 926,- 100%

Schválený Upravený Skutočnosť
Príjmy z vlastných zdrojov:
- z toho
z prenájmu /212003/
za porušenie ostatných predpisov
-upomienky za nedodržanie
výpožičných lehôt./222003/
za predaj služieb /zápisné,
rešerše, MVS, internet,
videopožičovňa, príspevok od
OÚ na činnosť bibliobusov/
/223 001/
z dobropisov

%

%

10 758,-

12 170,-

12 170,43

100

1 358,-

1 358,-

1 357,80

11,15

1 906,-

1 906,26

15,66

8 787,-

8 786,87

72,21

119,-

119,50

0,98

7 494,-

Podiel príjmov z vlastnej činnosti k celkovým príjmom činí 3,46 %.

6.3

Čerpanie výdavkov

610 - Výdavky na mzdy

153 793,40 €

Činnosť PK zabezpečuje 17 zamestnancov, z toho 12 pedagogických a 5
nepedagogických. PK ako jediná na Slovensku poskytuje služby vidieckemu
obyvateľstvu bibliobusom.
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Tarifná mzda v €

Osobné príplatky

Príplatky za

v€

riadenie v €

Zamestnanci
z
z PSK

vlast.

z
z PSK

Odmeny v €

z

vlast.

z PSK

vlast.

z PSK

z vlast.

Pedagogickí

76 419,36

11 693,23

1 926,66

9 050,-

7 300,-

Nepedagogickí

27 014,58

6 434,69

-

3 770,-

3 100,-

SPOLU

103 433,94

18 127,92

1 926,66

12 820,-

10 400,-

Priemerná mzda za I. – IV. Q 2017 bola vo výške 805,- €.
620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa

56 230,24 € /z PSK/

z PSK
621

Poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne

14 118,01

623

Poistné do ostatných zdravotných
poisťovní

2 759,73

625 - Poistné do Sociálnej poisťovne

39 352,50 € /z PSK/
z PSK

625001
625002
625003

nemocenské

3 717,29

starobné

21 383,15

úrazové

1 311,64
3 861,61

625004 Invalidné
625005
625007

z vlastných

v nezamestnanosti

1 287,01

do rezervného fondu

7 791,80

29

z vlastných

627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

2 850 ,- € /z PSK/

Zamestnanci PK sú poistení v DDP TATRY SYMPATIA v počte 16. Organizácia
každému zamestnancovi mesačne prispieva sumou 15,- €.
630 – Výdavky na tovary a služby

119 207,31 € /z PSK/

Skutočnosť k 31.12.2017
z toho
VÚC
Vlastné

Rozpočet € Celkom €

630 spolu

119 208,-

€

%

€

%

119 207,31 119 207,31 99,99

631

1 298,-

1 297,60

1 297,60

99,96

632

13 613,-

13 612,30

13 612,30

99,99

633

22 184,-

22 183,94

22 183,94

99,99

634
635
636
637

17 114,45 669,459,18 871,-

17 114,17
45 669,32
459,16
18 870,82

17 114,17
100
45 669,32
100
459,16
100,03
18 870,82 99,99

631 – cestovné náhrady
631001 - tuzemské

1 297,60 € /z PSK/

Bolo vykonaných 281 služobných ciest za účelom školení, porád a nákupu
literatúry. Taktiež denne boli vykonávané služobné cesty bibliobusom a to jeden
vodič a jedna knihovníčka po určených trasách regiónu.
632 – energia, voda a komunikácie
632001 – energie
7 864,41 € /z PSK/
/vykurovanie knižnice je na plyn z vlastnej plynovej kotolne, kde platby sú realizované na základe
splátkového kalendára/
632003 – poštové
spotreba poštových známok a poštovné za doporučenú poštu
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551,87 € /z PSK/

632004 – komunikačná infraštruktúra
/VUC net, iSPIN, Asseco/

2 912,57 € /z PSK/

632005 – telekomunikačné služby /za telefóny, mobil/

2 283,45 € /z PSK/

633 – materiál
633006 – všeobecný materiál
/nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, tonerov a pod./
633009 – knihy a časopisy

951,62 € /z PSK/
13 390,66 € /z PSK/

634 – dopravné
634001 – palivá a mazivá

8 245,41 € /z PSK/

/spotreba 5 557,19 l nafty bibliobusom, ktorý za I. –IVI. Q 2017 najazdil 15 062 km
a spotreba 1 493,02 l benzínu služobným autom, ktoré najazdilo 21 575 km./
634002 - servis, údržba a opravy

6 711,52 € /z PSK/

/autolekárnička /
634003 – poistenie
/havarijné a zákonné poistenie služobného auta a bibliobusu/
634005 – karty, známky, poplatky, mýto
/diaľničná nálepka pre služobné motorové vozidlo a mýto – bibliobus/

1 621,84 € /z PSK/
535,40 € /z PSK/

635 – rutinná a štandardná údržba
635002 – údržba výpočtovej techniky
/webhosting/

65,98 € /z PSK/

635009 – údržba softwaru
/iSPIN, PAM/

2 073,10 € /z PSK/

635006 - údržba budov

43 530,24 € /z PSK/

636 – nájomné za nájom
636001 – nájomné za nájom budov, objektov alebo častí
/prenájom parkoviska na parkovanie bibliobusu/
636002 – prevádzkových strojov, prístrojov
/za prenájom poštového priečinka na pošte/

282,24 € /z PSK/
176,92 € /z PSK/

637 – služby
637004 – všeobecné služby
/PZS, oprava strechy/

4 349,63 € /z PSK/
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637012 – poplatky, odvody
/bankové poplatky/l

126,70 € /z PSK/

637014 – stravovanie
/príspevok 55 % z 3,20 € na stravu zamestnancom/

10 485,43 € /z PSK/
725,48 € /z PSK/

637015 - poistne
/úrazové poistenie/
637016 – prídel do sociálneho fondu
/odvod 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd/

2 200,56 € /z PSK/

637035 – dane
/daň z prenajatých priestorov vo výške 272,42 €,
koncesionársky poplatok 55,77 €/

983,02 € /z PSK/

642012 – transfery na odstupné

0,- € /z PSK/

642013 - transfery na odchodné

0,- € /z PSK/

642015 – transfery na nemocenské dávky

6.4

675,05 € /z PSK/

Záväzky a pohľadávky

Podduklianska knižnica vo Svidníku k 31.12.2017 neeviduje žiadne záväzky.
Pohľadávky k 31.12.2017 vo výške

61,90 €

z toho:
* 33501 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín
* 33503 – pohľadávky voči zamestnancom - nafta
* 33504 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín

4,08 €
44,90 €
12,92 €

/pohľadávky predstavujú zostatok nafty v nádrži bibliobusu a benzínu v nádrži
služobného auta/

6.5

Fond sociálny:
599,02 €
2 200,56 €
2 402,48 €
397,10 €

PS k 01.01.2017
Tvorba
Použitie
KS k 31.12.2017

Tvorbu FS predstavuje 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd. Fond bol použitý
na príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 0,59 € na jedno jedlo.
Zostatok fondu je finančné krytý.
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6.6

Účelové prostriedky

V I. – IV. Q 2017 boli pridelené účelové prostriedky na nákup knižničného fondu vo
výške 7 400,- € , na opravu rozvodov teplej vody vo výške 43 530,- € ,1 275,- € na
2% zvýšenie platov a 12 820,- € na hmotnú zainteresovanosť.

Hospodársky výsledok za rok 2017 je vo výške 2 025,55 €.

Vo Svidníku 23.01.2018
Vyhotovila: M. Vaňková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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ZÁVER

Podduklianska knižnica vo Svidníku v hodnotenom období pristupovala
k plneniu úloh s plnou zodpovednosťou. Knižnica zabezpečovala nielen
slobodný prístup k dokumentom a informáciám, podporovala celoživotné
vzdelávanie, bola miestom stretávania sa na kultúrno-výchovných podujatiach,
reagovala na nové trendy a vhodne spájala tradičné a moderné služby.
Primárnou úlohou moderných technológií sú kvalitnejšie a dostupnejšie
služby pre používateľov. Nové inovatívne služby využívala aj knižnica a jej
používatelia, využívali sa on-line služby, návštevy webovej stránky knižnice a
sociálnej siete Facebook ako účinná forma propagácií knižničných aktivít.
.

Vo Svidníku 30.1.2018
Spracovala: Bc. Ľudmila Priputníková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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