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IDENTIFIKAČNÁ KARTA ZA ROK 2014
1

NÁZOV ORGANIZÁCIE

2
3
4

Sídlo
Forma hospodárenia
Celkový počet zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav
Z toho:
- odborní zamestnanci (metodik,
knihovník...)
- ostatní zamestnanci
- pracujúci dôchodcovia

5

Priemerná mzda zamestnancov

6
7

Počet spravovaných objektov
Počet podaných projektov
(pre realizáciu v roku 2014)
- z toho úspešných:
- v hodnote (€):

8

9

10

11

12
13

14

15

Rozpočet
- na prevádzku:
- na činnosť:
Transfer od zriaďovateľa
- na bežné výdavky:
- na kapitálové výdavky:
Príjmy
- z prenájmu:
- z vlastnej činnosti:
- iné mimorozpočtové
(dary, sponzorské, granty a pod.):
Výdavky
- bežné:
- kapitálové:
Náklady na činnosť:
Hospodárenie
- Náklady
- Výnosy
- Hospodársky výsledok
Návštevnosť
- Platená:
- Neplatená:
(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov na
aktivitách organizácie)
Základné knižničné ukazovatele
- počet zapísaných čitateľov
-

počet výpožičiek

-

knižničný fond – stav k 31.12.

Spišská knižnica
Letná 28, 052 01 Spišská Nová ves
321 – rozpočtová organizácia

21/ 20,25
riaditeľ, 14,5 knihovníkov,
2,25 ekonómky,
2,5 robotníci
4 dôchodcovia

2012
576,99
1
4
0
0

2013
561,80
1
3
3
12 000

2014
593,60
1
2
1

7 800
(10800+1200)
(7 300+500)
Spolufin.
Spolufin.

2012
240 555,31
7 992,78

2013
247 960
3 645

2014
252 457
3 036

226 675,31
0

240 805
0

255 493
0

0
23 286,01
743,98

0
22 899,46
10 800

0
20 897,73
7 300

248 548,09
0

251 604,28
0

262 792,56
0

248 548,09

251 604,28

262 792,56

296 430,12
293 287,34
-2 233

299 760,08
297 779,52
-1 980,56

292 008,61
307 673,05
+15 664,44

0
0
0
53 805
49 561
47 269
Náv.
KVP
Náv.
KVP Náv. KVP
48 702 5 103 45 142 4 419 43 252 4 017
3 378
155 618
86 377

3 227
142 278
85 895

3 150
143 112
86 463
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A. ÚVOD
Rok 2014 mal v Spišskej knižnici podobu sínusoidy: v ťažiskových oblastiach pôsobenia
inštitúcia zaznamenala pokles niektorých rozhodujúcich ukazovateľov, ale dosiahla aj
nezanedbateľné pozitíva. Medzi najvýraznejšie možno zaradiť zastavenie poklesu
ukazovateľa v počte výpožičiek, zvýšenie rezervácií knižných informačných jednotiek a MVS.
V ekonomicko-finančnej oblasti Spišská knižnica zásluhou prísnej rozpočtovej
disciplíny zlikvidovala takmer 5000 eurovú podlžnosť voči MsÚ v Spišskej Novej Vsi.
Vyrovnanie bilancie išlo síce na úkor plánovaného vymaľovania priestorov, no zároveň
vytvorilo dobrú východiskovú pozíciu pre vypracovanie rozsiahlych investičných zámerov.
Podujatia Spišskej knižnice v hodnotenom období mali patričnú žánrovú pestrosť
a boli určené adresnejšie, konkrétnejším cieľovým skupinám. Táto špecifikácia síce spôsobila
mierny pokles návštevnosti aj zníženie celkového počtu akcií oproti minulým rokom, ale
komornejší charakter jednotlivých podujatí sa odrazil vo vyššej kvalite.
Darcovský program v Spišskej knižnici má tradične stabilnú, koncepčnú úroveň.
Prekvapujúce výsledky v získavaní hodnotných kníh zaznamenáva pobočka Spišskej knižnice
sídliacej v provizórnych priestoroch kultúrneho domu na sídlisku Mier.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu útlmu v spolupráci
Spišskej knižnice s Cirkevným gymnáziom Š. Mišíka a Gymnáziom na Javorovej ulici v Spišskej
Novej Vsi, čo však súvisí s personálnymi zmenami na postoch výchovnej poradkyne
a riaditeľa školy.
Spišská

knižnica

s marginalizovanými,

v roku

prípadne

2014
sociálne

nadmieru

intenzívne

a zdravotne

rozvinula

spoluprácu

znevýhodnenými

skupinami

obyvateľstva, čím sa výrazne podieľala na procesoch inklúzie tejto populačnej vrstvy do
spoločnosti.
Nadpriemerná bola v uplynulom roku medializácia činnosti Spišskej knižnice
a dlhodobo solídnu úroveň si udržala aj webová stránka inštitúcie.
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B. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH

ÚSEKOCH ODBORNEJ ČINNOSTI
I.

HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. Knižničný fond
Rok
Prírastky
Úbytky
Počet KF celkom

2013
1 934
2 416
85 895

2014
1 652
1 084
86 463

V priebehu roka bolo do knižnice doplnených 1652 knižničných jednotiek,
z toho kúpou 991, darom 627 a 34 ako náhrada za stratené dokumenty.
Na nákup KF ( knižničného fondu) boli použité financie z Dotačného programu MK SR
vo výške 7 300 Eur a spolufinancovania KSK sumou 500 Eur (977 zv., 963 titulov)
a z rozpočtu SK (Spišskej knižnice) 128,80 Eur (14 zv.).
Celkom na nákup 991 zv. knižničných jednotiek bolo vyčerpaných 7 928,80 Eur.
Priemerná veľkoobchodná cena knihy bola 8 Eur.
Darované knihy v počte 627 zv. boli získané najmä z beletrie, ale aj z odbornej
literatúry od občanov a nové knihy z vydavateľstva Katolíckej univerzity v Ružomberku
(praktická teológia, dejiny cirkvi, religionistika), Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
(divadelníctvo, teória divadla, scénografia, svetová dráma) a publikácie z vydavateľstiev
Kalligram a Aspekt .
Špeciálne dokumenty v roku 2014 neboli doplnené.
Fond regionálnej literatúry sa rozšíril o 54 dokumentov, 49 titulov.

Prírastky knižničného fondu podľa druhov literatúry
Druh literatúry

Počet zväzkov
kúpa

dar

náhrada

krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre deti
odborná literatúra pre deti

399
295
267
30

247
257
81
42

15
14
5
0

Spolu

991

627

34

spolu

661
566 (z toho 0 ŠD)
353
72
1 652
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Prírastky knižničného fondu podľa pracovísk
Pracovisko

Počet zväzkov
Kúpa

Dar

Náhrada

Spolu

Eur

Úsek beletrie

280

141

13

434

2 361,30

Úsek odbornej lit.

262

188

14

464

2 352,71

ÚLDM

216

121

2

339

1 304,10

Pobočka Mier

196

109

5

310

1 349,52

Regionálna lit.

7

40

0

47

77,17

Študovňa pre mlád.

7

5

0

12

47,22

Študovňa pre dosp.

22

17

0

39

413,78

1

6

0

7

23,00

991

627

34

1 652

7 928,80

Ekonomický útvar
Spolu

Z knižničného fondu bolo vyradených 1 084 knižničných jednotiek v hodnote
1 534,39 Eur. Z uvedeného počtu bolo vyradených 958 fyzicky opotrebovaných, 10
zastaralých, 53 multiplicitných, 29 nevrátených ( v r. 2011), 34 nahradených . Vyradené
boli 2 špeciálne dokumenty (1 mapa, 1 hudobnina).

Úbytky

knižničného fondu podľa druhov literatúry

Druh literatúry

Počet zväzkov

Krásna literatúra pre dospelých

84

Odborná literatúra pre dospelých

807 ( z toho 2 špeciálne dokumenty)

Krásna literatúra pre deti

162

Odborná literatúra pre deti
Spolu

31
1 084 ( z toho 2 špeciálne dokumenty)
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Úbytky

knižničného fondu podľa pracovísk

Pracovisko
Úsek beletrie

Počet zväzkov
18

Úsek odbornej literatúry

790

Študovňa pre dospelých

0

Regionálna literatúra

0

ÚLDM

6

Študovňa pre deti

0

Pobočka Mier
Spolu

270
1 084

Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2014 je 86 463

knižničných

jednotiek vo finančnej hodnote 259 026,69 Eur v cene maloobchodnej a 141 397,82 Eur
vo veľkoobchodnej cene.

Prehľad o počte knižničných jednotiek podľa druhov literatúry
Druh literatúry

Počet zväzkov

Krásna literatúra pre dospelých

31 014

Odborná literatúra pre dospelých

32 246

Krásna literatúra pre deti

17 878

Odborná literatúra pre deti
Spolu

5 325
86 463
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Prehľad o počte knižničných jednotiek podľa pracovísk
Pracovisko

Počet zväzkov

Úsek beletrie

24 937

Úsek odbornej literatúry

26 148

ÚLDM

18 562

Pobočka Mier

11 730

Študovňa pre dospelých

1 675

Študovňa pre mládež

1 207

Regionálna literatúra – Reg. ŠD

1 935

Metodika

33

Ekonomický útvar

24

Hudobný archív

Spolu

212

86 463

Stav špeciálnych dokumentov je 386.
DVD
CD – ROM
CD
Videokazety
Hudobniny
Mapy

14
23
91
141
56
61

Spolu

386

Do čitárne a na iné pracoviská SK dochádzalo 51 titulov periodík, z toho 33 platených
a 18 darom. Za periodiká bola uhradená suma 1 794,97 Eur.

Celkom na nákup dokumentov (kníh, špeciálnych zbierok a periodík) bolo použitých
9 723,77 Eur, čo predstavuje na 1 obyvateľa mesta 0,23 Eur, na 1 používateľa 3,10 Eur.
Obrat knižničného fondu bol 1,66.
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2. Služby
2.1. Používatelia – čitatelia
Počet používateľov a návštevníkov
Pracovisko

Používatelia
Rozdiel
Rok 2013 Rok 2014

Úsek beletrie+ ÚNL 1 752
ÚLDM
939
Pobočka Mier
Dospelí :
189
Deti:
347
Spolu
3 227

1 690
899
214
347
3 150

Návštevníci
Rok 2013
Rok 2014

Rozdiel

- 62
- 40

25 635
8 633

24 347
8 776

- 1288
+ 143

+ 25
0
- 77

4 244
6 630
45 142

4 385
5 744
43 252

+ 141
- 886
- 1890

Počet používateľov sa v roku 2014 znížil v porovnaní s rokom 2013 o 77 , dosiahol stav
3 150. Viac dospelých čitateľov bolo zaevidovaný iba na pobočke Mier.
Celková návštevnosť čitateľov klesla o 1890, dosiahla počet 43 252. Zvýšená bola
návštevnosť detských čitateľov na ÚLDM , okrem individuálnych návštev k tomu prispelo aj
pokračovanie v intenzívnej spolupráci so ZŠ. Pri výmene kníh raz mesačne, ÚLDM navštívilo
106 triednych kolektívov. Pobočku Mier navštívilo oproti predchádzajúcemu roku viac
dospelých čitateľov, čo je prejavom aj ich nárastu.
Priemerná denná návštevnosť na všetkých pracoviskách knižnice bola 165 používateľov.
Dospelý používateľ navštívil SK priemerne 15,1 krát v priebehu roka, detský používateľ
11,7 krát.

2.2. Výpožičky, informačná činnosť
Prehľad výpožičiek podľa druhu knižničných jednotiek
Knižničné jednotky

Rok 2013

Rok 2014

Rozdiel

Odborná lit. pre dospelých

45 937

44 776

- 1 161

Krásna lit. pre dospelých

51 011

50 181

-

Odborná lit. pre deti

10 180

9 891

- 289

Krásna lit. pre deti

25 453

25 674

+ 221

9 697

12 590

+ 2 893

142 278

143 112

+ 834

Periodiká
Spolu

830
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Prehľad výpožičiek na pracoviskách SK
Pracovisko

Knihy
2013
2014

Periodiká
2013
2014

Spolu 2014

Rozdiel

Úsek beletrie

40 666

39 426

-

-

39 426

( - 1 240)

Úsek odb. lit.

43 987

43 197

-

-

43 197

( - 790)

ÚLDM

23 696

24 611

-

-

24 611

( + 915)

7 290

10 266

10 266

( + 2 976)

SK Letná 28

-

Pobočka Mier

24 232

23 288

2 407

2 324

25 612

(- 1 027)

132 581

130 522

9 697

12 590

143 112

( + 834)

Spolu

-

Prehľad absenčných a prezenčných výpožičiek na pracoviskách SK
Pracovisko

Absenčné výpožičky
2013
2014

Prezenčné výpožičky
2013
2014

Úsek beletrie

40 666

39 426

-

Úsek odb. lit.

36 550

36 944

7437

11 286

ÚLDM

22 288

23 152

1 408

1 765

24 917

+ 1221

-

Spolu
2014

Rozdiel

39 426

- 1 240

48 230

+ 4243

Čitáreň – CE

1 696

1 467

5 594

3 460

4 927

- 2363

Pobočka Mier

24 288

23 652

2 351

1 960

25 612

- 1 027

125 488

124 641

16 790

18 461

143 112

Spolu

+ 834

Počet výpožičiek v roku 2014 stúpol v porovnaní s rokom 2013 o 834, dosiahol stav
143 112. Je to prekonanie dlhodobého poklesu tohto ukazovateľa. Podľa druhu literatúry
sa zvýšil počet výpožičiek periodickej tlače a aj literatúry pre deti. Najväčšiu zásluhu na tom
má nárast prezenčných, ale aj absenčných výpožičiek na ÚNL, ako aj výpožičiek pre deti na
ÚLDM.
Z fondov iných knižníc v SR sa zo 642 požiadaviek na MVS vybavilo 604 kníh a xerokópií
článkov. Z fondu SK bolo iným knižniciam poskytnutých 10 titulov kníh.
Formou rezervácie kníh bolo vyhovené 1 094 požiadavkám od čitateľov ( ÚNL 241,
beletria 500, Mier 353), táto služba oproti predchádzajúcemu roku narástla.
Internet využilo 3 022 používateľov (ÚNL 1645,ÚLDM 1 008, Mier 369), počet záujemcov
zostal na takmer rovnakej úrovni.
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Pracovníci knižnice vyhľadali čitateľom 6 987 bibliografických a faktografických informácií
(ÚNL 4 926,ÚLDM 1 388, Mier 673). Metodická pomoc pri vypracovaní rešerší na
požadované témy predovšetkým k bakalárskym a diplomovým prácam, bola na úseku
odbornej literatúry poskytnutá používateľom 350 krát.
Webovú stránku www.spisskakniznica.sk navštívilo 16 274 občanov.
Upomienky boli generované v týždenných intervaloch, ich celkový počet bol 3230, oproti
predchádzajúcemu roku to bolo viac o cca 200.

2.3

Vzdelávacie a kultúrne podujatia

Vysoký počet organizovaných podujatí pre používateľov Spišskej knižnice a verejnosť,
pokračoval aj v hodnotenom roku 2014. Celkom bolo pripravených a uskutočnených 195
podujatí, so 4 017 účastníkmi . Najviac podujatí sa tradične zrealizovalo s deťmi a mládežou
ZŠ.
ÚLDM pripravil 97 podujatí pre 1699 detí, z toho 27 exkurzií s informačnou výchovou pre
mládež do 15 rokov + 106 kolektívnych výmen kníh tried mladšieho školského veku
s počtom 1 807 žiakov. Okrem toho zorganizoval v spolupráci s PaedDr. Štefanom Šimkom
odborný seminár Načieranie do studničiek literárnych, pre pedagógov 1. a 2. stupňa
základných škôl a knihovníkov verejných knižníc okresov SNV a Gelnica, o literatúre pre deti
a mládež. Hlavným hosťom seminára bola prof. Zuzana Stanislavová z Prešovskej univerzity.
Zúčastnilo sa na ňom 32 učiteľov a knihovníkov.
Pobočka Mier pre žiakov MŠ a ZŠ na Sídlisku Mier uskutočnila 58 podujatí pre 1112 detí.
Súčasne si žiaci po podujatiach vymenili aj prečítané knihy za nové. 15 tried si bolo iba
vymeniť knihy.
Úsek beletrie pre dospelých zorganizoval 29 podujatí (z toho 1 exkurziu pre študentov
stredných škôl a jednu pre seniorov domova dôchodcov). 9 stretnutí s poéziou, ktoré mali
svojich pravidelných záujemcov, 12 obľúbených literárnych hodiniek v Domove dôchodcov
na Sídlisku Tarča ( na každom bolo prítomných cca 50 klientov) a 6 stretnutí členov
literárneho klubu. Na uvedených aktivitách sa zúčastnilo 999 občanov.
Úsek náučnej literatúry pre dospelých pripravil pre študentov a verejnosť 10 podujatí,
osem z nich boli sprievodné podujatia v rámci výstavy Biblia včera, dnes a zajtra, ďalej
prednáška pre stredoškolákov o protipožiarnej prevencii, čitateľská beseda a dva
spoločensko-literárne semináre pre stredoškolskú mládež so spisovateľom Gustávom
Murínom o jeho tvorbe. Počet účastníkov bol 175.

Ku kultúrnym podujatiam väčšieho rozsahu patrili:
Literárne potulky alebo nájdi v knihách –literárna súťaž pre deti od 10 rokov, ktorá mala
tri kolá a bola zameraná na orientáciu čitateľov v knižničnom fonde ÚLDM, na osvojovanie si
literárnych pojmov, na vyhľadávanie informácií v knihách a periodikách,...
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Toňa Revajová v Spišskej knižnici – beseda s autorkou kníh pre deti o jej knihách.
7x7x7 – hlasné čítanie pre žiakov 4. ročníkov ZŠ, bolo realizované v podaní hercov
Spišského divadla a divadelného súboru Hviezdoslav. Bolo to celomestské podujatie
organizované Školským úradom mesta SNV a jedno z čítaní sa uskutočnilo v prostredí
Spišskej knižnice.
Unikátna výstava Biblia včera, dnes a zajtra, ktorú počas jedného mesiaca vzhliadlo 544
prevažne žiakov ZŠ, ale aj stredoškolákov a dospelých občanov. K výstave sa uskutočnilo 31
sprievodných podujatí.
Na pobočke Mier k najúspešnejším podujatiam patrili:
Prvý medzi prvými – vedomostná súťaž pre starších žiakov venovaná osobnosti M. R.
Štefánika, ďalej tematické dopoludnie Všestrannosť encyklopédií – pre mladších žiakov,
ARS poetica – súťaž v prednese poézie pre handicapovaných dospelých klientov ZPMP, z
ktorej šot odvysielala TV Reduta.
Stálu obľúbenosť a bohatú návštevnosť mali Stretnutia s poéziou, kde sa recitáciou poézie
vybraných autorov aktívne zúčastňovali predovšetkým dôchodcovia, ale aj občania
v produktívnom veku a študenti.
Neodmysliteľnou súčasťou života klientov Domova dôchodcov na Sídlisku Tarča sú
Literárne hodinky, ktoré mesačne pripravuje a realizuje riaditeľ Spišskej knižnice
s hudobným sprievodom Dr. Miroslava Kopnického, PhD.

Výstavy literatúry – okrem už uvedenej prevzatej rozsiahlej výstavy biblií, boli
v priestoroch knižnice na Letnej ulici, ako aj na pobočke Mier, inštalované výstavy a výstavky
kníh venované jubileám literárnych autorov a rôznym zaujímavým témam (Slovensko v EÚ,
30.rokov baziliky minor v Levoči, 70.výročie SNP, Osudy slávnych, výstava výtvarných prác
detí. Bolo ich celkom 48.

II.

Regionálna činnosť

Fond regionálnej literatúry bol v roku 2014 doplnený o 54 knižničných jednotiek.
Ku koncu kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 1 935 knižničných jednotiek,
ktorá bola k dispozícii v študovni pre dospelých - študentom a historikom, pri spracovávaní
seminárnych, bakalárskych, diplomových a doktorantských prác o regióne. Jej súčasťou sú
aj Album regionálnej tlače a Album regionálnych osobností. Služby študovne využilo 995
používateľov.
Absenčne bolo vypožičaných 280 titulov regionálnej literatúry, prezenčne 6 253
výpožičiek v študovni dospelých, z ktorých tvorí regionálna literatúra značnú časť.
V rámci regionálnych činností od roku 2013 pracuje pri SK Spišský literárny klub,
ktorý sa stretával každý druhý mesiac, čiže sa konalo šesť stretnutí.

12

1. Bibliografická činnosť
Súbežná článková bibliografia pokračovala v roku 2014 spracovaním regionálnych
periodík okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Excerpovaných bolo 298 ks denníka
Korzár, Spišskonovoveský Korzár 25 ks, mesačník Ičko. Informátor (SNV) 12 ks, Krompašský
spravodajca 12 ks, dvojmesačník Gelničan 6 ks, dvojmesačník Nálepkovo 6 ks, Hlásnik obce
Margecany 3 ks, Spišský patriot 3 ks, Farská rodina 2 ks, Hrabušičan 3 ks, Smižiansky hlásnik
12 ks, Slovinský občasník 1 ks, Prakovské noviny 4 ks, celkom 387 regionálnych novín.
Pre knižnice Košického a Prešovského kraja bolo spracovaných 298 ks denníka Nový čas
a 52 ks týždenníka Život.
Celkom bolo preštudovaných 737 periodík, z ktorých bolo vybraných a excerpovaných 890
záznamov, z toho z týždenníka Život bolo spracovaných 126 záznamov.
Počet záznamov zapísaných v programe Virtua v roku 2014:
Nový čas za rok 2013 ....................................................93
Nový čas za rok 2014 ...................................................188
Regionálne záznamy za rok 2012 ................................ 46
Regionálne záznamy za rok 2013 ................................ 583
Regionálne záznamy za rok 2014 ................................ 25
S p o l u .................................................................. 935 záznamov
Vyexcerpované záznamy z regionálnych periodík za rok 2014 budú vpísané do programu
Virtua v roku 2015.
Všetky regionálne periodiká sú uchovávané a zviazané.

2. Metodická činnosť
Zo strany Spišskej knižnice boli metodicky usmerňované verejné knižnice okresov Spišská
Nová Ves a Gelnica.
Začiatkom roka bola spracovaná štatistika za rok 2013, ktorej súčasťou boli osobné,
telefonické a mailové konzultácie s knihovníkmi.
V priebehu roka bolo vykonaných 31 metodických návštev v knižniciach a obecných
úradoch, počas ktorých bola prejednávaná pravidelná činnosť knižníc, nákup knižničného
fondu, resp. rozhovory so starostami obcí na zvýšenie financií pre tento účel. Knihovníci boli
usmerňovaní k vyraďovaniu zastaralých knižničných fondov a k potrebe vykonávania revízií,
k získavaniu finančných prostriedkov z grantových programov MK SR, o ktorých metodička
aktuálne informovala obecné úrady v čase podávania žiadostí, ...
V rámci vzdelávania knihovníkov sa pracovníčky z mestských knižníc v Krompachoch
a v Spišských Vlachoch, zúčastnili vzdelávacieho podujatia organizovaného SKN v Martine
k používaniu programu KIS MaSK, v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.
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Profesionálne knihovníčky boli na už uvedenom seminári o literatúre pre deti a mládež
Načieranie do studničiek literárnych. Obdržali aj zoznam odporúčanej súčasnej slovenskej aj
svetovej literatúry pre deti a tínedžerov, ktorý vypracovala pani prof. Zuzana Stanislavová.
Mal by im pomáhať pri práci s týmto druhom literatúry.
V decembri sa konala porada profesionálnych knihovníkov.
Pretrvávajúcim problémom vo verejných knižniciach zostávajú dlhodobo stagnujúce
obecné knižnice, ktoré nemajú takmer žiaden predpoklad revitalizácie, vzhľadom na veľmi
zastarané knižničné fondy, nevhodné priestory, ale najmä pre nezáujem občanov.
Školopovinná mládež z malých obcí navštevuje ZŠ v blízkych mestách alebo väčších obciach,
kde sú funkčné knižnice a žiaci ich využívajú. Dospelí záujemcovia o čítanie sa už skôr napojili
na fungujúce knižnice v mieste svojho pracoviska, pri príležitosti nákupov v mestách, ...
V programe KIS MaSK pracuje MsK Krompachy, OcK v Prakovciach. MsK v Spišských
Vlachoch a OcK v Hrabušiciach v roku 2014 pokračovali v evidencii knižničných fondov do
uvedeného knižničného systému. V OcK v Smolníku je evidencia fondu ukončená, ale je
potrebné zosúladiť prírastkové čísla v knihách s údajmi v PC. Program Libris používa OcK
v Smižanoch.
V priebehu roka sa presťahovala knižnica v Nálepkove. Získala priestor vo viacúčelovom
objekte v centre obce, ale s menšou plochou. Bol problém s umiestnením knižničného fondu,
ktorý sa riešil vyradením väčšieho počtu kníh.

3. Spolupráca v regióne
Spišská knižnica aj v roku 2014 pokračovala v systematickej spolupráci so všetkými typmi
škôl v meste a sporadicky aj s niektorými ZŠ z okresu SNV (Teplička n/Horn., Nálepkovo,
Harichovce, Chrasť n/Horn., Rudňany, Vítkovce, Sp. Tomášovce, Bystrany, Mlynky),
s Detským domovom vo Ferčekovciach a Krízovým centrom Alžbetka.
Pravidelná spolupráca bola s Domovom dôchodcov na Sídlisku Tarča. Školský úrad pri
MÚ v SNV v spolupráci so Spišskou knižnicou zorganizoval v priestoroch knižnice seminár
pre učiteľov a knihovníkov Načieranie do studničiek literárnych, ktorý mal dobrú odozvu.
Pokračovala aj viacročná spolupráca s Mestskou políciou v SNV, so Správou Národného
parku Slovenský raj a HaZZ v SNV. Tieto organizácie poskytovali zdarma lektorov pre
organizované vzdelávacie podujatia pre stredoškolákov a dospelých.
V SK mal každé dva mesiace pravidelné stretnutia Spišský literárny klub.

14

III.

Programy a projekty

Z dvoch spracovaných projektov pre rok 2014 ( na nákup knižničného fondu
a zabezpečenie programu Clavius)) so žiadosťou o dotáciu od MK SR, bol úspešný iba projekt
na nové knihy.
Z dotačného systému MK SR získala knižnica na nákup knižničných fondov sumu
7 300 Eur + 500 Eur poskytol KSK na spolufinancovanie.
Projekt bol v stanovenom rozsahu a termíne realizovaný a vyhodnotený.
Koncom roka 2014 boli spracované tri projekty so žiadosťou o dotáciu od MK SR pre rok
2015:
- na zabezpečenie nového knižničného fondu projekt „Nové knihy – nové impulzy“,
- druhý na program Clavius ,
- tretí na nákup multifunkčného servera a malých tlačiarní.
Pri realizácii putovnej výstavy „Biblia včera, dnes a zajtra“, ako aj 8 sprievodných
biblických dialógov, bola Spišská knižnica zaradená do grantového projektu, ktorého hodnota
počas jedného mesiaca predstavovala cca 3 500 Eur.

IV.

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo strategických
dokumentov

V roku 2014 boli dosiahnuté nasledovné plnenia štandardov, podľa kritérií KSK.
SKUTOČNOSŤ
UKAZOVATEĽ

ŠTANDARD
Rok 2013

1.

Počet KNJ získaných kúpou, ročná

2%

1,080%

Rok 2014
1,15%

obnova KF
2.

Finančná suma na 1 knihu

10 €

8,04 €

8,00 Eur

3.

Počet titulov periodík

50-80 titulov

32 platených,

33 platených

20 darom – reg.

18 darom

4.

Počet PC s internetom pre verejnosť

1 PC/200-600 čitateľov

1 PC/323 čit.

1 PC/315 čit.

5.

Týždenný počet prevádzkových hodín

50-60

50

50

6.

Počet študijných miest (študovne,

45-55

53

53

čitáreň, internet,...)
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Výpožičky na 1 zamestnanca

7.

10 000

13 949

Výpožičky na 1 čitateľa

30

44

Výpožičky na 1 obyvateľa

1,5-3

3,76

Percento čitateľov z počtu obyvateľov:

15%

8,53%

14 030

vykonávajúceho knihovnícke činnosti
(10,2 zamestnancov v službách)
8.

9.

37 812 r. 2013

45,43

8,33%

37 795 r.2014

10.

Počet platených akcií

-

-

11.

Počet AVD v knižničnom fonde

3%

0,28%

0,28%

C. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky
Organizačná schéma Spišskej knižnice:
Riaditeľ: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
realizuje koncepčnú, analytickú a riadiacu činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho
chodu kultúrno-vzdelávacej inštitúcie

Útvary
I. Útvar ekonomickej a investičnej činnosti (4,75 prac.úväzkov)
1. vedúca útvaru (1) : Mária Šoltésová, samostatný odborný ekonóm,
ekonomika práce vrátane mzdovej oblasti, personalistika, rozpočtovanie, správa budovy
a zariadenia
2. účtovníčka(1) : Mária Vadelová, odborný ekonóm,
komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, správa majetku
3. pokladník (0,25): Terézia Filinská, knihovník,
denné preberanie príjmov z útvaru služieb, vedenie evidencie pokladničných operácií,
nákup kancelárskeho materiálu
4. Ján Kačír (1): vodič, kurič, údržbár, technik BOZP: vedenie motorového vozidla a jeho
údržba, zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne a jej zariadenia, zabezpečenie údržby
budovy a zariadenia, technik BOZP
5. upratovačky(1,5): Mária Jakubišinová a Mária Blašková: denné upratovanie pridelených
priestorov, čistenie okien 4x ročne
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II. Útvar knižnično-informačných služieb (14,5 prac.úväzkov)

1.

Vedúca útvaru + regionálna bibliografia, výpožičné služby (1)
Mgr. Zuzana Podvojská: samostatný odborný knihovník špecialista, zástupca riaditeľa,
regionálna bibliografia, výpožičné služby

2. Centrálna evidencia používateľov a výpožičných služieb+ úsek beletrie (4,25)
Janka Dubayová : (1) odborný knihovník, kolektívne formy práce, výpožičný proces na
úseku beletrie a v centrálnej evidencii, plány, vyhodnotenia, štatistiky za úsek beletrie
Terézia Filinská: (0,75) knihovník, výpožičný proces v beletrii a centrálnej evidencii,
zakladanie prihlášok
Mária Fabiánová: (1) odborný knihovník, výpožičný proces v beletrii a centrálnej evidencii,
kolektívne formy práce, predsúdne upomienky
Mgr. Dagmar Krajňáková: (1) samostatný odborný knihovník, výpožičný proces v beletrii
a centrálnej evidencii, kolektívne formy práce, správa webovej stránky, starostlivosť
o výpožičnú techniku a tvorba grantov z oblasti IT
Jaroslava Česlová: (0,5) knihovník, výpožičný proces v beletrii a centrálnej evidencii

3.

Čitáreň (0,25)
Jaroslava Česlová: (0,25) knihovník, práca s periodickou tlačou

4.

Úsek náučnej literatúry + študovňa dospelých + MVS (2)
Bc. Tatiana Dzuricová: (1) odborný knihovník, výpožičný proces na ÚNL, kolektívne formy
práce, bibliografia, rešerše
Mgr. Lenka Družbacká: samostatný odborný knihovník, výpožičný proces na ÚNL,
zabezpečovanie MVS, MMVS, rešerše, kolektívne formy práce, plány, vyhodnotenia,
štatistiky za ÚNL

5. Úsek literatúry pre deti a mládež + študovňa pre mládež (2)
Mgr. Renáta Korbová: (1) samostatný odborný knihovník, výpožičný proces na ÚLDM,
kolektívne formy práce, plány, vyhodnotenia, štatistiky za ÚLDM
Beáta Kalatovičová: (1) samostatný odborný knihovník, výpožičný proces na ÚLDM,
kolektívne formy práce

6. Úsek doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov (2)
Eva Slivenská: ( 1) samostatný odborný knihovník, tvorba grantov, akvizícia, katalogizácia,
vyraďovanie, revízia, plány, vyhodnotenia a štatistika za úsek, výpožičný proces na ÚNL
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Viera Kolárová:(1) samostatný odborný knihovník, akvizícia, katalogizácia, vyraďovanie,
evidencia novín a časopisov, retro – oprava katalogizačných záznamov

7. Pobočka Mier (2)
Jolana Matonoková: (1) samostatný odborný knihovník, vedúca pobočky, výpožičný
proces, kolektívne formy práce, plány, vyhodnotenia a štatistika za pobočku
Helena Furimská: (1) knihovník, výpožičný proces, kolektívne formy práce

8. Metodika (1)
Mgr. Elena Straková: (1) samostatný odborný knihovník špecialista, metodická činnosť,
spracovávanie plánov, správ o činnosti a štatistík za Spišskú knižnicu, výpožičný proces
na ÚLDM, spracovávanie periodickej tlače

Vnútorná kontrola - predbežná finančná kontrola bola zameraná na overenie každej
operácie, vykonávala ju ekonómka knižnice. Priebežnú finančnú – námatkovú kontrolu
finančných operácií zabezpečovala určená pracovníčka útvaru služieb, ktorá bola na túto
činnosť vyškolená.
Ochrana objektu - je zabezpečená kamerovým systémom v priestoroch knižnice.

Bezpečnosť práce - zabezpečoval ju zamestnanec vyškolený pre tento účel, ktorý
pravidelne kontroloval priestor knižnice a prípadné nedostatky ihneď odstraňoval alebo
ich nahlásil ekonómke.
Správa budovy - ekonómka zabezpečovala údržbu a potrebné opravy, ktoré sa vyskytli
v objekte: odstraňovanie porúch EE, zemného plynu, vody, vykurovania, osvetlenia
a poriadku. Sledovala v zmysle platných predpisov termíny revízií EE a plynovej kotolne,
zabezpečovala ich realizáciu a odstránenie zistených porúch.

Ekonomické opatrenia na zabezpečenie efektívnosti prevádzky
1. Nákupy kancelárskych potrieb a potrieb ku kultúrno-vzdelávacím podujatiam boli
zabezpečované formou požiadavky na kontrolnom liste, ktorý pred nákupom
odsúhlasila ekonómka knižnice.
2. Náklady na kultúrno-vzdelávacie podujatia – lektorské, museli byť v pláne činnosti na
príslušný rok a odsúhlasené riaditeľom, pričom väčšina bola uskutočnená lektormi,
bez nároku na odmenu.
3. Nákupy a opravy finančne náročné, boli vykonané až po vyhodnotení výberového
konania alebo prieskumom trhu.
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4. Zníženie energetickej náročnosti bolo zabezpečené pravidelnými revíziami zariadenia
na rozvod zemného plynu a včasným odstránením závad, ako aj používaním nových,
úsporných zariadení.

Finančné vyhodnotenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
1. Odborný seminár venovaný literatúre pre deti a mládež : Načieranie do studničiek
literárnych: prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
Náklady: 72.00 Eur
Príjmy: 0
Termín realizácie: 16. 04.2014
2. Beseda s autorkou kníh pre deti:
Antónia Revajová
Náklady: 35.00 Eur
Príjmy: 0
Termín realizácie: 06.05.2014
3. Beseda a literárne semináre s autorom kníh pre študentov a dospelých:
Dr. Gustav Murín
Náklady: 200.00 Eur
Príjmy: 0
Termín realizácie: 15. – 16. 10. 2014

I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti za rok 2014
V súlade s §12 odsek 1 Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením č.16/2014 z 3.
zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 24.2.2014 v Košiciach, bol pre Spišskú knižnicu
schválený rozpočet bežných výdavkov a príjmov pre rok 2014 nasledovne:
Vlastné príjmy:
Príspevok na činnosť:

22 000 Eur
232 358 Eur

Spolu

254 358 Eur

Rozpočet bol v priebehu hodnoteného roka upravený 5 krát.

Výdavky: schválený rozpočet:
skutočnosť k 31.12.2014

254 358,00 Eur
262 793,00 Eur

Podrobný rozpočet o skutočných výdavkoch a príjmoch za rok 2014, je
v nasledujúcich tabuľkách.
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Výdavky bežného rozpočtu v Eur podľa zdrojov a programov:

Program

0040100
0040200
0040200
0040200
Spolu

Zdroj
46
41.001
41.001
111.005
71

Názov výdavku
Vlastné príjmy KSK
Z daňových príjmov KSK
Z daňových príjmov KSK
Dotácia zo ŠR-MK SR
Dary a granty

Schválený
Rozpočet
22 000
229 322
3 036
0
0
254 358

Rozpočet
po zmenách
22 000
230 092
3 401
7 300
0
262 793

Skutočnosť
k 31.12.2014
22 000
230 092
3 401
7 300
0
262 793

Príjmy bežného rozpočtu v Eur
Zdroj
46
111
71
46
46
46
Spolu

Názov
Vlastné príjmy
Zo štátneho rozpočtu
Granty
Úroky
Príjmy z dobropisov
Príjmy z exekúcie

Schválený
rozpočet
22 000
0
0
0
0
0
22 000

Rozpočet
po zmenách
22 000
7 300
0
0
0
0
29 300

Skutočnosť
k 31.12.2014
20 590,53
7 300
0
1,60
4,28
301,32
28 197,73

I. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti

V roku 2014 nebolo v tejto oblasti žiadne plnenie.

Kontrolná činnosť VÚC Košice
V sledovanom roku 2014 bola Útvarom hlavného kontrolóra KSK Košice, vykonaná
kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených predošlou finančnou
kontrolou viď. Správa č. 18/2008 a následná finančná kontrola za obdobie od 01. 01.2012
do 31.12.201, so zameraním na dodržiavanie platných zákonov pri hospodárení s majetkom
Košického samosprávneho kraja a na dodržiavanie ostatných platných zákonov a predpisov
pri ekonomickej činnosti knižnice, v čase od 2.6.2014 do 7.7.2014.
Finančná kontrola konštatovala splnenie všetkých opatrení na odstránenie nedostatkov
z predošlej finančnej kontroly podľa správy č. 18/2008.
Z finančnej kontroly za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2013 vyplynulo celkovo deväť
nedostatkov. Tieto boli odstránené v zmysle správy o splnení opatrení na nápravu
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou podľa správy č. 11/2014 zo dňa
17.12.2014.
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Uvedenou následnou finančnou kontrolou neboli vyčíslené žiadne pokuty alebo penále,
ani žiadne finančné postihy pre zodpovedných zamestnancov.

II. Príčiny pretrvávania nedostatkov

Objekt Spišskej knižnice prešiel komplexnou rekonštrukciou v roku 2005. V súčasnosti sa
už prejavujú niektoré nedostatky – skryté alebo zjavné chyby spôsobené počas
rekonštrukcie. Najvypuklejšie sú netesniace okná a opotrebovaná drevená podlaha v ONL.
Riešením bude vypracovanie investičného zámeru výmeny okien a podlahy. Najmä výmena
okien eliminuje zvýšené náklady na spotrebu zemného plynu.
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Prílohy
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I. Publikačná činnosť a masmediálna prezentácia
Každý mesiac Spišská knižnica poskytovala informácie o pripravovaných
podujatiach a nových knihách vo svojom fonde do mesačníka Kam do mesta a do
Informátora mesta SNV.

-

Mestská televízia Reduta odvysielala šoty:
rozhovor s prof. Zuzanou Stanislavovou o seminári o literatúre pre deti a mládež
Načieranie do studničiek literárnych, konanom v Spišskej knižnici,
Noc s Andersenom v OC Madaras, kde riaditeľ SK čítal rozprávky pre deti,
Divadlo v dufarte, projekt PhDr. Petra Karpinského, jeho časť sa odohrávala aj v SK,
z výstavy Biblia včera, dnes a zajtra,
zo súťaže v prednese poézie pre klientov Združenia na pomoc pre mentálne
postihnutých, ktorá sa uskutočnila na pobočke Mier,
vianočná literárna hodinka pre klientov Domova dôchodcov na Sídlisku Tarča.

Jún – mesiac biblie na Spiši – portály občianskeho združenia Směrovat výš a Info
bible.cz v Českej republike. Link: http://www.smerovatvys.cz/archiv/2014-06-03cerven-mesic-bible-na-spisi Spolu 8 videozáznamov, 2456 zhliadnutí k 31. 12. 2014.
Rozhovory o Spišskej knižnici odvysielané v roku 2014 v RTVS Regina Košice:
25. 2. Redaktorka Iveta Vaculová (J. Lapšanský – téma Valentín Beniak),
31. 3. Redaktor Ján Kondor (J. Lapšanský – téma Týždeň slovenských knižníc v Spišskej
knižnici)
Redaktorka Kristína Bertičová – 22. 9. (Mgr. D. Krajňáková – téma M. Šprinc), 21. 10.
(J. Lapšanský – téma J. Lenko), 25. 11. (J. Lapšanský – téma L. Novomeský) Databáza:
http://ke.regina.rtvs.sk/archiv PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
-

Čerenie knižničnej hladiny. In: Knihovník, VKJB Košice, č. 1, 2014, s. 4.
Márne hľadanie zlatej strednej cesty. In: Knihovník, VKJB Košice, č. 2,2014, s. 6 – 7.

23

KNIŽNIČNÉ UKAZOVATELE
Kód

Ukazovateľ v kn.j

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

1

Celkový stav KF

85 895

86 463

1.1

NL pre dospelých

32 484

32 246

1.2

NL pre deti

5 286

5 325

1.3

Beletria pre dospelých

30 436

31 014

1.4

Beletria pre deti

17 689

17 878

1.5

Špeciál. dokumenty

388

386

2

Počet kn.j. na 1 čit.

26,6

27,4

3

Obrat KF z abs.výp. kníh

4

Prírastky spolu

1 934

1 652

4.1

Z toho: knihy

1 931

1 652

4.2

Špeciálne dokumenty

3

0

4.21

Z toho: DVD

1

0

4.22

CD ROM

1

0

4.23

MG a videokazety

-

0

4.24

Hudobniny

1 mapa

0

4.31

Získané z: príspevkov VÚC

2 449,24 €

628,80 €

4.32

Sponzori, granty

6 300 €

4.33

Dary

-

0

4.34

Iné

-

0

5

Úbytky

2 416

1 084

5.1

Z toho: knihy

2 414

1 082

5.2

Špeciálne dokumenty

2

2

6

Zrevidovaný KF

0

0

7

Elektron. retrokonverzia

0

0

8

Počet reg. čitateľov

3 227

8.1

% z počtu obyv.

8,53%

9

Výpožičky spolu

142 278

143 112

9.1

Výpožičky absenčné

125 488

124 641

9.2

Výpožičky prezenčné

16 790

18 471

9.3

Výpožičky abs. NL bez Mn

38 030

38 275

9.4

Počet výp. na obyvateľa

3,76

3,79

9.5

% odb. lit. z celkových abs. výp.

30,30%

10

Vzdelávacie a spol. podujatia

1,66

256 z toho 45 výstav

1,44

7 300

3 150
8,33%

30,71%
243 z toho 48 výstav
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Kód

Ukazovateľ v kn.j

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

11

Metodické návštevy

30

31

12

Edičná činnosť

0

0

13

Výp.abs.NL pre dospelých+Mn

46 159

46 186

14

% odb. lit. + Mn z celk. abs. výp.

36,78%

37,06 %

Celkový počet obyvateľov Spišskej Novej Vsi bol 37 795.
Stav obecných knižníc v okrese Gelnica – rok 2014

1. Počet obcí v okrese: 20
2. Počet obecných knižníc: 1 mestská
1 obecná s prof. zamestnancom
12 obecných s neprof. zamestnancami, z toho fungujúcich je:
3. Stagnujúce knižnice: Kojšov, Veľký Folkmar, Závadka
Viac než 5 rokov stagnujú Kojšov a Závadka.
4. V roku 2014 nedošlo k zlučovaniu ani rušeniu obecných knižníc.
5. Stagnujúce knižnice oproti minulému roku:
6. Počet sprofesionalizovaných : 0 počet odprofesionalizovaných : 0
7. Knižnice, ktoré nenakúpili žiadnu literatúru: po spracovaní štatistiky
8. Priestorové zmeny v obecných knižniciach žiadne, žiadna zmena v elektronizácii oproti
predchádzajúcemu roku, vlastnú webovú stránku nemá žiadna knižnica.

Stav obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves – rok 2014
1. Počet obcí: 36
2. Počet obecných knižníc: 1 regionálna
2 mestské knižnice
1 obecná s profesionálnymi zamestnancami
25 obecných s neprofesionálnymi zamestnancami, z toho
fungujúcich je:
3. Stagnujúce knižnice: 8 knižníc: Arnutovce, Betlanovce, Hnilec, Kolinovce, Markušovce,
Oľšavka Spišské Tomášovce, Vítkovce
Viac než 5 rokov stagnujú knižnice: v Betlanovciach, Hnilci, Spišských Tomášovciach,
Vítkovciach.
4. Zrušené knižnice: 0
5. Stagnujúce oproti minulému roku:
6. Zlúčené knižnice: 0
7. Počet sprofesionalizovaných: 0 , počet odprofesionalizovaných: 0
8. Knižnice, ktoré nenakúpili žiadnu literatúru: po spracovaní štatistiky
9. Priestorové zmeny: žiadne
10. Elektronizácia knižníc: žiadne zmeny oproti r. 2013.
11. Vlastná webová stránka: Spišská knižnica a MsK Krompachy

Údaje o stave obecných knižníc budú doplnené po spracovaní štatistiky knižníc za rok 2014.
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PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
Riaditeľ Spišskej knižnice

Spracovala: Mgr. Elena Straková
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