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ZÁPISNICA z porady riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc 

Banskobystrického samosprávneho kraja, 

konanej dňa 19. júna 2014 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (18) 

P R O G R A M: 

1) Celoslovenské porovnanie činnosti verejných knižníc v roku 2013 

2) Vyhodnotenie činnosti knižníc v Banskobystrickom kraji 

3) Osnova pre vyhodnotenie činnosti RK BBSK 

4) Rôzne 

5) Záver 

 

Pracovnú poradu otvorila Ing. Milota Torňošová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľ. Štúra, privítala  

vedúceho oddelenia kultúry a cestovného ruchu Ú BBSK Mgr. Petra Černeka, vedúcu Oddelenia pre 

rozvoj knižničného systému Odboru Služby SNK Martin PhDr. Eleonóru Janšovú, PhDr. IvetuKilárovú, 

CSc. z tohto oddelenia, ako aj riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc BBSK. 

K bodu 1 

PhDr. I. Kilárová, CSc. (ORKS OS SNK MT) prezentovala celoslovenské porovnanie činnosti  

verejných knižníc v roku 2013. V SR naďalej klesá počet fungujúcich verejných knižníc,v 

Banskobystrickom kraji bolo zrušených 12 knižníc, dochádza k zlúčeniu verejných knižníc so školskými 

knižnicami, ktoré sa následne stávajú len školskými knižnicami bez prístupu širokejverejnosti. Výrazný 

je aj pokles prírastkov kníh získaných kúpou a tým aj počet výpožičiek, rušia sa pobočky knižníc. 

Vzrastajúcu tendenciu má počet podujatí a návštevníkov podujatí, klesá početregistrovaných 

používateľov. V knižniciach sa znižuje počet zamestnancov, vzrastá však ich výkon. V 

Banskobystrickom kraji má stúpajúcu tendenciu počet stagnujúcich a zrušených knižníc. V ďalšejčasti 

prezentácie porovnala KK ĽŠ ZV s ostatnými krajskými knižnicami na Slovensku a následne porovnala 

regionálne knižnice v Banskobystrickom kraji s knižnicami v rámci Slovenska. Dlhodobá perspektíva 

knižníc – komunitné knižnice. Marketingom knižníc sú podujatia, rezervy sú v realizácii informačnej 

výchovy. 

K bodu 2 

Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) prezentovala stručne činnosť RK BBSK v roku 2013. Porovnala  

merateľné ukazovatele knižníc, upozornila na nízky nákup KF (bez účelovej dotácie od zriaďovateľa na 

nákup KF). RK BBSK tak nesplnili merateľný ukazovateľ počtu získaných knižničných jednotiek,ktorý 

určuje zriaďovateľ, ale ani štandard počtu prírastkov na jedného obyvateľa. Počet výpožičiek poklesol 

o 3%, počet návštevníkov vzrástol o 12 483. RK metodicky usmerňovali a koordinovali činnosť 331 

obecných knižníc, realizovali 212 metodických návštev (o 97 menej ako v r. 2012). V zmysle dohôd s 

obecnými úradmi naďalej zabezpečovali nákup knižničných fondov do 36 obecných knižníc (VKMK BB, 

NK LC, HNK VK, KJK Kremnica). 

K bodu 3 



Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) prezentovala navrhované zmeny v Osnove pre vyhodnotenie činnosti 

knižnice za uplynulý rok 2014 a pre tvorbu Akčného plánu na rok 2014. Z dôvodu posunutého 

termínu elektronického ročného štatistického vykazovania neuviedli niektoré RK BBSK vo 

vyhodnoteniachúdaje z Ročného výkazu o knižnici, tie chýbali pri tvorbe Vyhodnotenia činnosti RK 

BBSK za rok 2013. Krajská metodička upravila po konzultácii s Odborom kultúry a cestovného ruchu 

(ďalej len „OKaCR Ú BBSK“) osnovu vyhodnotenia a tabuľku príjmov od registrovaných čitateľov. 

K bodu 4 

Mgr. P. Černek (OKaCR Ú BBSK) informoval o aktuálnom stave financovania kultúrnych organizácii v 

zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. 

PhDr. E. Janšová (ORKS OS SNK MT) informovala o: 

 uskutočnených a plánovaných aktivitách SNK MT, 

 Dni verejných knižníc, ďalšie ročníky budú tematicky zamerané, knižnice budú môcť 

prezentovať svoju činnosť v daných oblastiach.  

 procese akreditácie rekvalifikačného kurzu pre pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním - 

predpokladaný termín realizácie kurzu - október 2014, 

 porade metodikov knižníc SR - október 2014, 

 up-grade KIS MaSK – školenie v KKĽŠ ZV - október 2014, 

 Výskume mzdovej, vekovej, kvalifikačnej úrovne pracovníkov knižníc, výsledky budú 

prezentované na seminári, 

 pripravovanej edičnej činnosti oddelenia – Metodika hudobnín, Metodika k rušeniu 

stagnujúcich knižníc a i., 

 dočasnom prerušení poskytovania výpožičných služieb od 1.7.2014 do 30.6.2015 z dôvodu 

rekonštrukcie 3 poschodí depozitov SNK, 

 úprave periodicity vydávania časopisu Knižnica (štvrťročne). 

 

PhDr. I. Kilárová (ORKS SR OS SNK) informovala o benchmarkingu knižníc v tomto roku, zatiaľ sa 

zapojilo 35 verejných knižníc, vyskytol sa problém pri uložení formulára po dlhšej dobe on line 

zapisovania údajov. Vyzvala metodičky RK, aby oslovili aj ďalšie knižnice k zapojeniu sa do 

benchmarkingu, aby bolo možné zachovať kontinuitu vykazovaných štatistických údajov.  

Štatistické vykazovanie knižníc v roku 2015 bude pod vedením Odboru výskumu a vzdelávania 

Národného osvetového centra. 

 

Mgr. L. Malovcová (KK ĽŠ ZV) vyzvala knižnice, aby sa zaregistrovali na vzdialený prístup do EBSCO 

databáz, kde budú môcť elektronické zdroje využívať ich používatelia zadarmo. Zároveň ich 

upozornila, aby po registrácii informovali o prístupe do EBSCO databáz aj na svojich webových 

stránkach. RK by mali pravidelne testovať svoje on-line katalógy Carmen a pripomienky, problémy 

zaslať do LANius s.r.o. (p. Ondřejovi Širokému). RK majú na svojich stránkach formuláre pre čitateľov, 

kde majú možnosť zadať otázky pre knižnicu - Spýtajte sa knižnice, vyzvala ich k registrácii na 

celoslovenský portál. Metodičky RK BBSK zistia pripomienky ku KIS MaSK v knižniciach svojho regiónu 

a zašlú ich krajskej metodičke do 31.7.2014. 



K bodu 5 

Ing. Milota Torňošová poďakovala za účasť všetkým hosťom, riaditeľom a metodikom RK BBSK.  

PRIJATÉ ZÁVERY : 

1. Krajská metodička zašle upravenú Osnovu pre vyhodnotenie činnosti knižnice za uplynulý rok 2014 

a pre tvorbu Akčného plánu na rok 2014 riaditeľom RK BBSK. 

Termín: 30.6. 2014 

Zodp.: v texte 

 

Vo Zvolene dňa 19. 6. 2014 

Zapísala: Mgr. L. Malovcová 

 

 

ZÁPISNICA z pracovnej porady metodikov regionálnych knižníc Trnavského 

a Bratislavského samosprávneho kraja  

zo dňa 21. 5. 2014  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Vyhodnotenie činnosti knižníc za rok 2013  

3. Štatistika za rok 2013  

4. Rôzne  

5. Záver 

 

K bodu 1.:  

Prítomných privítala Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Priblížila 

prítomným stručnú históriu Hudobného oddelenia, ktoré sídli v priestoroch Západoslovenského 

múzea v Trnave.  

K bodu 2.:  

Pracovníčky metodických pracovísk informovali o výsledkoch verejných knižníc vo svojich 

regiónoch za rok 2013. Zaznamenaný bol pokles základných ukazovateľov činnosti.  

K bodu 3.:  

PhDr. Kilárová prostredníctvom grafickej prezentácie informovala o výsledkoch štatistického 

zisťovania za rok 2013. Počas prezentácie prebiehala aj diskusia k vybraným ukazovateľom.  

Knižničný systém SR – od roku 2007 prišlo k poklesu počtu knižníc v Knižničnom systéme SR o 3 

583 – v tomto období prišlo k zlučovaniu kabinetných, učiteľských a žiackych knižníc; celé 

obdobie je charakterizované poklesom základných ukazovateľov činnosti, nárast základných 

ukazovateľov bol zaznamenaný len v sieti školských knižníc, ktoré v tomto období prešli 

revitalizáciou a oživením činnosti  



Verejné knižnice v SR 2006 – 2013 je charakterizovaný postupným poklesom počtu fungujúcich 

verejných knižníc a poklesom počtu pobočiek, prichádza k nárastu počtu zrušených knižníc. 

Pokles je zaznamenaný aj v základných ukazovateľoch činnosti, nárast účastníkov podujatí a 

náklady na činnosť.  

Vyhodnotenie základných ukazovateľov činnosti podľa jednotlivých krajov – počtom obyvateľov 

je Trnavský kraj najmenší, Bratislavský kraj tretí najmenší v rámci SR. BSK dosiahol v rámci 

Slovenska najlepšie výsledky v počte obyvateľov na 1 verejnú knižnicu, vynaložené náklady na 

nákup KF, TTSK patrí druhá priečka. Vo VK TTSK bolo dosiahnuté najvyššie percento používateľov 

z počtu obyvateľov v rámci SR.  

Vyhodnotenie základných ukazovateľov činnosti RKK – v celoslovenskom meradle dosahujú obe 

krajské knižnice priemerné alebo nadpriemerné výsledky.  

 

K bodu 4.:  

PhDr. Kilárová 

Projekt Benchmarking – knižnice, ktoré sú do projektu prihlásené dostávajú informácie priamo 

od Dr. Richtera. Knižnice, ktoré ešte nie sú do projektu prihlásené sa môžu prihlásiť do konca 

mája 2014 Dr. Kilárovej, CSc.  

Ročné štatistické zisťovanie o knižniciach za rok 2014 už pravdepodobne nebude zabezpečovať 

MK SR ale Národné osvetové centrum. Predpokladá sa zmena obsahu formulárov tak, aby sa 

vykazovali len najpotrebnejšie údaje. Cieľom je znížiť nadmerné zaťaženie jednotlivých 

spravodajských jednotiek, údaje by sa mali dať porovnávať aj medzinárodne. Pripravované 

zmeny zvyšujú význam zapojenia sa do projektu Benchmarking knižníc, ktorý umožňuje 

podrobnejšie vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov jednotlivých knižníc.  

Ročné štatistické zisťovanie o knižniciach za rok 2013 – v elektronickom formulári chýbali 

niektoré logické kontroly, nebola zabezpečená on-line ročenka. Štatistický prehľad činnosti 

knižníc v SR bude vychádzať ako elektronický dokument. Sťažuje to vyhodnocovanie činnosti 

knižníc, dosiahnuté výsledky nie je s čím porovnávať.  

V roku 2007 bol uskutočnený prieskum pracovníkov knižníc – chýbajú niektoré údaje ako veková 

štruktúra zamestnancov, odmeňovanie a pod. V druhej polovici roka bude vykonaný nový 

prieskum za účelom získania podkladov v oblasti mzdovej, vekovej a kvalifikačnej úrovne 

pracovníkov knižníc. Výsledky prieskumu budú poskytnuté aj na MK SR za účelom získania 

prehľadu a identifikácie a efektívneho riešenia problémov v knižničnom systéme.  

 

PhDr. Janšová 

Informácia o vypracovanej Stratégii Oddelenia pre rozvoj knižničného systému OS (ORKS OS) – 

doplnená koncepcia, personálne posilnenie pracoviska.  

SNK avizovala v blízkej budúcnosti (termín sa spresní), v súvislosti s pripravovanou 

rekonštrukciou depozitov SNK, zatvorenie služieb. Nebudú poskytované ani služby MVS.  



3. – 4. 6. 2014 sa v SNK v Martine uskutoční 1. ročník podujatia Dni verejných knižníc.  

SNK plánuje aj v budúcnosti realizovať rekvalifikačný kurzy pre knihovníkov. Pripravujú sa 

podklady pre získanie novej akreditácie kurzu (stará skončila minulý rok), s novým, pozmeneným 

výučbovým program obsahovo i časovo. Bude to v kombinácii s e-learningovou formou. Hneď po 

získaní akreditácie na MŠ SR, sa kurz vyhlási.  

Hudobné dokumenty – pripravuje sa Metodika popisu hudobnín v MARC21 a UNIMARC  

KIS MaSK – pripravuje sa nový upgrade systému, z toho dôvodu budú posunuté pripravované 

termíny školení k systému.  

Súťaž Knižnica roka – Mgr. Lopušanová z MK SR na porade riaditeľov knižníc SR, ktorá sa konala v 

SNK v marci tohto roku, oznámila, že súťaž v tomto roku vyhlásená nebude.  

Služba Spýtajte sa knižnice je málo využívaná  

V tomto roku by sa mal zrealizovať preklad konsolidovaného vydania štandardu ISBD  

ORKS OS SNK pripravilo a rozoslalo do knižníc SR dotazník pre získanie prehľadu vzdelávacích 

aktivít slovenských knižníc pre odborných zamestnancov, výsledky budú prezentované na 

pripravovanom Dni verejných knižníc  

 

Mgr. Koleková  

Informovala prítomných o pripravovanom praktickom seminári Efektívny marketing v knižniciach 

(29. 5. 2014)  

 

K bodu 5.:  

Mgr. Lívia Koleková poďakovala prítomným za účasť a pracovnú poradu ukončila.  

 

V Trnave, dňa 22. 5. 2014  

Zapísala: Mgr. Ivana Gálusová 

 

ZÁPISNICA z pracovnej porady riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc 

Košického samosprávneho kraja a OKS SR SNK  
zo dňa 22. mája 2014 

Prítomní:  

PhDr. Iveta Kilárová, CSc. (SNK), PhDr. Eleonóra Janšová (SNK), PhDr. Jana Kovácsová (KSK OKaCR), 

Ing. Gabriela Szabová (KSK OKaCR), PhDr. Klára Kernerová (VKJB), Ing. Janka Vargová (ZK), PhDr. 

Alena Vasiľová (ZKGZ), Mgr. IvertaKyselová (GKPD), Mgr. Zuzana Podvojská (SK), Mgr. Elena Straková 

(SK), Kveta Čumová (VKJB), Anna Hanulová (ZK), Hedviga Tamárová (GKPD), Ján Šimko (VKJB) 

Program: 

1. Otvorenie 



2. Činnosť VK SR v štatistike za rok 2013 spojené s činnosťou RK KSK za rok 2013 

3. Činnosť RK a RKK za rok 2013 a Štandardizácia RK v KSK  

4. Činnosť ORKS SR v roku 2014 

5. Diskusia  

1. Poradu otvorila a zároveň viedla PhDr. Klára Kernerová. 

2. O činnosti VK SR v štatistike za rok 2013 prítomných prostredníctvom prezentácie informovala 

PhDr. Iveta Kilárová, CSc. V rámci prezentácie prebiehala diskusia k vybraným ukazovateľom zo 

strany zástupcov jednotlivých RK. V priebehu prezentácie informovali o svojej činnosti s 

komentovaním daných výsledkov dosiahnutých v uplynulom období.  

RK KSK a knižnice v ich metodickej pôsobnosti sa opätovne zaradili v mnohých ukazovateľoch na 

nelichotivých miestach, pričom p. Kilárová podotkla, že knižnice KSK majú dlhodobo problém s 

nedostatočným financovaním svojej činnosti, čo sa zákonite premieta v dosahovaných výsledkoch. 

Dr. Kilárová sa pristavila aj pri mzdových pomeroch v knižniciach v KSK. Priemerné platy sú najnižšie 

na celom Slovensku. Prítomní ju ubezpečili, že nejde o zlú metodiku vykazovania, ale o reálne 

ukazovatele.  

PhDr. Jana Kovácsová poukázala na fakty vyplývajúce zo štatistiky, pretože ako podotkla, poskytujú 

obraz o celkovom trende v rámci knižníc na celom Slovensku. Zároveň dodala, že v budúcom období 

musí dôjsť k optimalizácii a racionalizácii zdrojov z transferu na činnosť v jednotlivých knižniciach. V 

diskusii vyslovila p. Kernerová myšlienku, aby v našom kraji boli určené finančné prostriedky na 

jedného čitateľa knižnice, čím by sa mala dosiahnuť ich stabilizácia. Prepočty sumy určenej na 

jedného obyvateľa aj podľa medzinárodných štandardov nie je v našich podmienkach možné naplniť.  

3. Činnosť RK a RKK za rok 2013 v prezentácii predstavil p. Šimko. V jednotlivých bodoch sa k 

dosiahnutým výsledkom vyjadrili zástupcovia knižníc. Žiaľ aj v tomto sledovanom období musíme 

konštatovať pokles čitateľov a výpožičiek za celý kraj. Následne bola formou prezentácie 

vyhodnotená Štandardizácia RK, platná pre knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  

4. PhDr. Eleonóra Janšová, zo SNK, informovala prítomných o činnosti a plánochOddelenia pre rozvoj 

knižničného systému SNK v uplynulom období a o aktivitách narok 2014 - (Dni verejných knižníc - jún 

2014, pokračovanie rekvalifikačného kurzu, zasadnutie komisie pre služby, seminár venovaný 

benchmarkingu, upgrade KIS MaSK a následne školenia v jednotlivých regiónoch, vydanie normy IFLA 

pre ISBD...) 

Zároveň prítomných informovala o obmedzení služieb SNK vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu 

(obmedzenie služieb aj pre ostatné knižnice využívajúce službu MVS).  

Upozornila, že vo veciach bibliografie sa knižnice majú obracať priamo na PhDr. Ľudmilu Rohoňovú.  

5. V diskusii sa hľadali možnosti dorovnania rozdielov medzi jednotlivými knižnicami v rámci 

regiónov. Bola vyslovená myšlienka, že jednou z alternatív by bola aj priama podpora MK SR, 



vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov v samosprávach východného Slovenska. Samotné MK SR 

by sa malo pokúsiť o stieranie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, aby prístup k informačným 

zdrojom a kultúrnym aktivitám nebol obmedzovaný v už aj tak ekonomicky upadajúcich 

oblastiachvýchodného Slovenska.  

Prítomné riaditeľky prekonzultovali aj nedávno predloženú požiadavku LITY o platbách za 

reprografické služby, ktoré knižniciam vyplývajú z autorského zákona.  

Závery neboli prijaté.  

 

V Košiciach 22.05. 2014 

Zapísal: Ján Šimko 

 

 

 

 

ZÁPISNICA z komplexného rozboru činnosti verejných knižníc NSK za rok 

2013, 
ktorý sa konal dňa 10. 6. 2014 v Knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

K bodu 1/ Prítomných privítala Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka Knižnice A. Bernoláka v Nových 

Zámkoch, kde sa v tomto roku uskutočnil komplexný rozbor činnosti verejných knižníc NSK za 

rok 2013. 

K bodu 2/ Činnosť Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre formou prezentácie vyhodnotila 

riaditeľka knižnice Mgr. Monika Lobodášová : stav KF: 207 573 (+4 520), výpožičky: 473 357 (+13 

798), 12 158 používateľov (+7), t.j. 15,50 % čitateľov z počtu obyvateľov. Knižnica uskutočnila 827 

(+135) podujatí pre verejnosť s počtom účastníkov 18 870 (+4 696). Z aktivít pani riaditeľka 

vyzdvihla autorské besedy, ktoré boli uskutočnené buď v našich priestoroch alebo v Divadle A. 

Bagara, prípadne v kaviarni Gustoso (napr. Peter Holka, Ján a Róbert Bryndzovci, Viktor Horján, 

Jozef Karika, Tamara Heribanová, Jozef Vajda, Juraj Šebo a ďalší), krajské kolo celoslovenskej 

akreditovanej súťaže JAZYKOVÝ KVET – LINGUAGE FLOWER, vyhodnotenie čitateľskej súťaže Čítajte s 

nami, Večer s Andersenom, Tréningy pamäti pre seniorov, Klubovanie na cestách v spolupráci s 

Knižnicou M. Hrebendu v Levoči, návštevu riaditeľa medzinárodných vzťahov Americkej asociácie 

knižníc Michaela Dowlinga a mnoho ďalších iných. Významnou udalosťou bolo aj 90. výročie 

založenia našej knižnice a s ním spojená oslava. Medzinárodná knižničná spolupráca bola 



nadviazaná s knižnicami v poľskom meste Zeliona Gorza, v maďarskom Veszpréme, aj s českými 

knižnicami Knižnicou Kroměřížska v Kroměřízi a Městskou knihovnou v Jihlave. 

O výsledkoch dosiahnutých za rok 2013 vo verejných knižniciach Nitrianskeho 

samosprávneho kraja informovala Mária Rezáková, metodička Krajskej knižnice K. Kmeťka v 

Nitre. Za rok 2013 sme za NSK vykázali 311 knižníc so 17 pobočkami, z toho bolo 268 (-17) 

fungujúcich a 43 (+14) stagnujúcich. Zrušená bola 1 knižnica - Lipové v okrese Komárno a 

nevykazujúcich knižníc bolo 22 (+2) (knižnice stagnujúce viac ako 5 rokov). Z 268 fungujúcich knižníc 

bola 1 RKK, 4 RK, 10 MsK, 36 (-6) PZ a 217 (-11) NZ. Internetizácia knižníc stagnuje, internet pre 

verejnosť má len 76 knižníc (28 %). V Zozname knižníc SR vedenom na MK SR bolo z nášho kraja 

zaregistrovaných 243 fungujúcich (chýba 25) a 28 stagnujúcich knižníc (chýba 15). V hlavných 

ukazovateľoch dosiahol kraj tieto výsledky: stav KF 2 401 267 zv. (- 77 551), výpožičky 2 021 234 (-

74 330), používatelia 53 555 (-1 617), čo predstavuje 7,78% používateľov z počtu obyvateľov. 

Počet detských používateľov tiež klesol o 384 na 20 150. 

Ďalšia prezentácia bola venovaná plneniu štandardov v krajskej a regionálnych knižniciach 

NSK. Z 10 parametrov 8 (najviac) splnila krajská knižnica, ďalej nasleduje Tribečská knižnica v 

Topoľčanoch so splnenými 6 parametrami, Tekovská knižnica v Leviciach a Knižnica J. Szinyeiho v 

Komárne splnili 4 parametre a Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch 3 parametre. Poukázané 

bolo aj na rozdiely v priemernej mesačnej mzde v regionálnych knižniciach, kde medzi najnižšou 

(607 € v TK Levice) a najvyššou (729 € v TK Topoľčany) je rozdiel až 122 €. Priemerná mzda v 

krajskej knižnici je 667 €, v KJSZ Komárno 688 € a v KAB Nové Zámky 635 €. Priemerná mzda v 

národnom hospodárstve je 824 €. 

O verejných knižniciach za okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, ktoré sú v priamej 

metodickej pôsobnosti krajskej knižnice informovala Mgr. Mária Beláňová. V okrese Nitra sme 

za rok 2013 vykázali 49 fungujúcich, 5 stagnujúcich a 2 nevykazujúce knižnice. Dosiahnuté výsledky: 

stav KF: 463 087 k.j. (+6 011), výpožičky: 564 770 (+11 407), používatelia: 16 191 (-104), t.j. 10,121 

% používateľov z počtu obyvateľov. V okrese Šaľa sme evidovali 11 fungujúcich knižníc a 2 

stagnujúce knižnice. Za rok 2013 boli dosiahnuté výsledky: stav KF: 150 376 k.j. (+6 011), 

výpožičky: 141 544 (–5 909), používatelia: 3417 (+451), t.j. 6,45 % používateľov z počtu obyvateľov. 

V okrese Zlaté Moravce bolo vykázaných 26 fungujúcich, 6 stagnujúce a 1 nevykazujúca knižnica. V 

hlavných ukazovateľoch boli dosiahnuté výsledky: stav KF: 156 348 k.j. (-8 877), výpožičky: 61 

373 (-12 112), používatelia: 2 465 (–148), t.j. 5,97 % používateľov z počtu obyvateľov. Vo všetkých 

troch okresoch spolu sa uskutočnilo 63 metodických návštev. Mgr. Beláňovaná informovala aj o 

dotáciách z MK SR a NSK, ktoré boli knižniciam pridelené v jednotlivých okresoch. Mestské 

knižnice v Šali, Vrábľoch a Zlatých Moravciach boli prezentované aj na fotografiách. 

O Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne informovala riaditeľka knižnice Mgr. Littvová, ktorá 

poukázala na to, že neustále znižovanie percenta používateľov z počtu obyvateľov dochádza hlavne 

z toho dôvodu, že sa nakupuje málo novej literatúry, nakoľko ten istý titul kupujú tak v 

slovenskom ako i maďarskom jazyku, pretože v meste je 70 % obyvateľov maďarskej národnosti. 

Univerzita J. Selyeho v Komárne, kde sa vyučuje v maďarskom jazyku a školské knižnice v 

maďarských základných i stredných školách majú vo svojich knižniciach kvalitný fond (Univerzitná 

knižnica má 300 000 k.j.) a dokonca niektoré triedy ZŠ s maďarským vyučovacím jazykom dávajú 

prednosť knižnici v Komárome. V hlavných ukazovateľoch dosiahla knižnica tieto výsledky - stav KF: 

98 777 zv. (-6 972 zv.), výpožičky: 134 612 (+7 815), používatelia: 2 066 (-88), čo predstavuje 5,98 % 



používateľov z počtu obyvateľov. Knižnica uskutočnila 452 (+6) podujatí s počtom účastníkov 9 110 

(-386), obľúbenými sa stali počítačové kurzy pre seniorov. Prevádzkové dotácie od zriaďovateľa boli 

vo výške 290 546 €, čo predstavuje zvýšenie +5 409 €. 

O stave verejných knižníc v okrese Komárno za rok 2013 formou prezentácie informovala 

metodička Eva Bartolitsová. V okrese bolo 31 fungujúcich, 3 stagnujúce a 4 nevykazujúce knižnice a 1 

bola zrušená – Lipové. Z obecných profesionálnych do neprofesionálnych prešli 2 knižnice a to 

Nesvady a Sokolce, obnoviť svoju činnosť sa podarilo knižnici v Kameničnej. Dosiahnuté výsledky za 

rok 2013 v hlavných ukazovateľoch v okrese: stav KF: 365 017 (+3 172) – 3,52 k.j. na 1 obyvateľa, 

výpožičky: 201 428 (- 1 045) – 1,94 výpožičky na 1 obyvateľa, používatelia: 4 320 (-417), t.j. 4,16 % 

používateľov z počtu obyvateľov. Metodička uskutočnila len 4 návštevy. 

O Tekovskej knižnici v Leviciach formou prezentácie informovala riaditeľka knižnice Mgr. 

Holubcová. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 106 775 zv. (-1 011), výpožičky: 207 798  

(+7 064), používatelia: 4 464 (-217), t.j. 13% čitateľov z počtu obyvateľov. Tekovská knižnica 

uskutočnila 561 (+4) podujatí, knižnicu navštívilo 42 858 návštevníkov, z toho 13 204 bolo 

návštevníkov podujatí. Z uskutočnených aktivít pani riaditeľka vyzdvihla detskú čitateľskú súťaž 

Čítam, čítaš, čítame a obľúbený kurz pre seniorov - „Tréningy pamäti a vitality pre seniorov“. 

Kritizovala zníženie prevádzkových dotácií od zriaďovateľa o 26 460 € v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom. Výrazné zníženie dotácií spôsobilo, že prírastok nových kníh bol veľmi nízky, len 1 097 

knižničných jednotiek. Knižnica neustále vyraďuje, aj v roku 2013 vyradila 3 830 k.j. Vyradené boli 

aj všetky zastarané počítače (-10 PC), počet PC tak v knižnici klesol na 27 PC. 

O stave verejných knižníc okresu Levice informovala formou prezentácie Mgr. Katarína 

Tomusová. V okrese Levice bolo vykázaných 64 fungujúcich knižníc, 12 stagnujúcich a 7 

nevykazujúcich knižníc. K stagnujúcim knižniciam pribudli Bajka a Jur nad Hronom a zo 

stagnujúcich prešli k nevykazujúcim tiež 2 knižnice a to Šalov a Uhliská. Okres dosiahol v 

hlavných ukazovateľoch tieto výsledky – KF: 484 730 k.j. (-5 950), výpožičky: 376 393 (-26 734), 

čitatelia: 9 776 (-352). 

Knižnicu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch za rok 2013 vyhodnotila riaditeľka knižnice 

Mgr. Ľubica Červená a dosiahli sa tieto výsledky v základných ukazovateľoch: stav KF 134 144 zv. 

(-4 031) , výpožičky 186 539 (-18 918), používatelia 3 141 (-30), t.j. 8 % používateľov z počtu 

obyvateľov. Jednou z príčin poklesu výkonov bol aj fakt, že sa knižnica pripravovala na sťahovanie 

náučného oddelenia do nových priestorov. Termín sa napokon toľko posúval, že k sťahovaniu došlo 

až v roku 2014. Knižnica uskutočnila 420 (+21) podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 8 007 návštevníkov. 

Návštevníkov knižnice bolo v sledovanom období 39 253. 

O verejných knižniciach okresu Nové Zámky informovala metodička Mgr. Ildikó Kecskes. V 

okrese Nové Zámky sme v roku 2013 evidovali 49 fungujúcich a 6 stagnujúcich a 5 nevykazujúcich 

knižníc. Z profesionálnych do neprofesionálnych knižníc prešli 2 knižnice a to Kolta a Strekov. K 

stagnujúcim knižniciam pribudli knižnice v obciach Bajtava, Bardoňovo, Dedinka, Mužla, Nová 

Vieska a Sikenička. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 547 772 k.j. (-23 414), výpožičky: 448 190 (-33 

167), používatelia: 9 802 (-381), t.j. 6,85 % používateľov z počtu obyvateľov. Metodička 

uskutočnila 40 metodických návštev. Prezentácia obsahovala aj fotografie interiéru a exteriéru 

knižníc. 

 



O činnosti Tribečskej knižnice v Topoľčanoch informovala riaditeľka knižnice Mgr. Mária 

Kráľová. Základné ukazovatele: KF 96 980 k.j. (+1 801) - 3,63 k.j. na 1 obyvateľa, 189 860 

výpožičiek (-6 950) – 7,11 výpožičky na obyvateľa, 4 811 používateľov (-47) –18 % používateľov z 

počtu obyvateľov. Napriek tomu, že došlo k poklesu vo výpožičkách a používateľoch, knižnica 

dosahuje veľmi dobré výsledky, čoho dôkazom sú prepočty na 1 obyvateľa. Uskutočnených bolo 

318 (+54) vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť. 

O stave verejných knižníc v okrese Topoľčany za rok 2013 formou prezentácie informovala 

metodička Eva Žitňanová. V okrese bolo vykázaných 38 fungujúcich, 9 stagnujúcich a 3 nevykazujúce 

knižnice. K stagnujúcim knižniciam pribudli Nitrianska Blatnica, Lipovník, Nemečky, Oponice, 

Radošina a Šalgovce. Dosiahnuté výsledky za rok 2013 v hlavných ukazovateľoch v okrese: stav KF: 

233 937 (-25 927)) – 3,25 k.j. na 1 obyvateľa, výpožičky: 227 536 (-19 398) – 3,16 výpožičky na 1 

obyvateľa, používatelia: 7 584 (-666), t.j. 10,55 % používateľov z počtu obyvateľov. Metodička 

uskutočnila 44 metodických návštev. 

K bodu 3/ Ďalej nasledovala prezentácia PhDr. Kilárovej, CSc., hlavnej metodičky pre spracovanie 

štatistiky, ktorá informovala o dosiahnutých výsledkoch VK v rámci SR, kde došlo v hlavných 

ukazovateľoch k poklesu v porovnaní s rokom 2012, ako aj v porovnaní s rokom 2009. Ďalej boli 

porovnávané krajské knižnice a regionálne knižnice Slovenska navzájom. Krajská knižnica K. Kmeťka 

v Nitre v jednotlivých ukazovateľoch sa umiestňovala na popredných priečkach. Dobré výsledky 

dosiahli aj Tribečská knižnica v Topoľčanoch a Tekovská knižnica v Leviciach v porovnaní s ostatnými 

regionálnymi knižnicami. Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch a Knižnica J. Szinnyeiho v 

Komárne zaostávajú hlavne v počte používateľov z počtu obyvateľov. 

K bodu 4/ PhDr. Janšová, vedúca oddelenia pre rozvoj knižničného systému informovala o 

pripravovaných aktivitách ako sú školenia, kurzy, semináre na rôzne aktuálne témy – Patentové 

informácie pre všetkých, metodické školenia k MVS, rešeršným službám, EIZ, EBSCO Day, 

Seniorklub. Uskutoční sa aj „Výskum mzdovej, vekovej a kvalifikačnej úrovne pracovníkov 

knižníc“ a jeho výsledky by mali byť odprezentované 26. 11. 2014. Pripravujú sa metodické 

materiály - napr. metodické odporúčania k rušeniu stagnujúcich knižníc.. Súťaž Knižnica roka bola 

odložená na rok 2015 a je otázne , či vôbec takáto súťaž bude existovať.. 

PhDr. Detvayová (ÚNSK) vo svojom príspevku ocenila prácu knižníc, snaženie knihovníkov, 

ktoré napriek nie dobrej finančnej situácii, dôsledkom ktorej je nedostatočné dopĺňanie 

knižničného fondu novou literatúrou, dokážu osloviť a svojimi aktivitami zaujať svojich stálych 

čitateľov i získavať nových. Taktiež bude odporúčať, aby sa nanovo pridelili knižniciam účelové 

dotácie na nákup novej literatúry. Výsledky Výskumu mzdovej, vekovej a kvalifikačnej úrovne 

pracovníkov knižníc chce využiť ako argumentačný materiál pri presadzovaní požiadavky na 

navýšenie mzdových prostriedkov v rozpočtoch regionálnych knižníc, kde je medzi najnižšou a 

najvyššou priemernou mzdou rozdiel až 122 €. 

Na záver p. Rezáková všetkým poďakovala za účasť a rozlúčila sa informáciou, že Komplexný 

rozbor činnosti verejných knižníc za rok 2014 sa uskutoční budúci rok v Knižnici J. Szinnyeiho v 

Komárne. 

 

Zapísala: Rezáková 



 

ZÁPISNICA z rozborov  činnosti  knižní c  Prešovského kraja  
zo dňa 12. júna 2014 

Prítomní: 

- metodici a riaditelia knižníc Prešovského kraja 

Hostia: 

PhDr. Anna Kucianová, PhD.,  PhDr. Iveta Kilárová, CSc.,  PhDr. Eleonóra Janšová (Slovenská národná 

knižnica) 

Mgr. Veronika Fitzeková, tlačový hovorca PSK 

PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD., Mgr. Beáta Majorošová – odbor kultúry PSK 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2013 

3. Porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov s celoslovenskými výsledkami 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie 

Riaditeľka knižnice Mgr. Marta Skalková privítala prítomných. 

 

 2.  Vyhodnotenie činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2013 

Mgr. Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove predniesla správu o 

činnosti knižníc za rok 2013. 

V prezentácii zvýraznila niekoľko základných ukazovateľov. V porovnaní  s predchádzajúcimi 

rokmi konštatovala, že kvalitný nákup KF, ktorý bol v RK v roku 2012 sa prejavil na zvýšenom počte 

výpožičiek  a návštevníkov.  Poukázala  na  nízke  rozpočty  na  činnosť  knižníc  a  vyzdvihla  počet 

podujatí a projektov knižníc na podporu čítania a komunitných aktivít. 

 3.  Porovnanie  vybraných  štatistických  ukazovateľov s celoslovenskými  výsledkami  

PhDr. Kilárová odprezentovala celoslovenské štatistické výsledky knižníc. Mnohé 

ukazovatele knižníc na Slovensku porovnávala s knižnicami v Prešovskom kraji. Najzaujímavejšími 

boli výkony pracovníkov regionálnych knižníc, ktoré patrili k najvyšším na Slovensku a to aj napriek 

najnižším priemerným mzdám. 

 4.  Rôzne  



PhDr. Eleonóra Janšová informovala o projekte  digitalizácie, o seminároch a vzdelávacích 

aktivitách Oddelenia pre rozvoj knižničného systému SNK v Martine na rok 2014. Informovala tiež 

prítomných o zatvorení Slovenskej národnej knižnice na dobu 1 roka z rekonštrukčných dôvodov. 

Počas tejto doby nebudú poskytované služby iným knižniciam. 

PhDr. Anna Kucianová informovala prítomných o pripravovaných zmenách v programe KIS-Mask 

pre obecné knižnice. Najbližší seminár bude pre východ Slovenska v októbri 2014. 

5.  Záver  

Na záver sa v diskusii prebrali niektoré aktuálne problémy knižníc, ako financie, vymáhanie 

nevrátených knižničných dokumentov, zavádzanie rodinných preukazov, modernizácia knižničných 

priestorov a pod. 

 

Zapísala: Mgr. Anna Zboranová, metodička KPOH 

 

 

ZÁPISNICA z Komplexného rozboru činnosti verejných knižníc v 

zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s regionálnou pôsobnosťou za rok 2013 
 

Miesto: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1 

Dátum: 17.6.2014 

Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny 

PhDr. I. Kilárová, CSc., SNK Martin 

Činnosť verejných knižníc v roku 2013 v celoslovenskom porovnaní: 

- podrobné informácie o stave knižníc v SR, porovnania jednotlivých ukazovateľov z hľadiska  

dlhodobejšieho vývoja za roky 2007-2013, 

- osobitné porovnanie ukazovateľov regionálnych knižníc v rámci SR 

- samostatné porovnanie regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou v rámci SR, 

- NOC bolo poverené zosúladením štatistických formulárov s európskymi štandardami, úlohy  

vyplývajúce zo štatistického zisťovania o knižniciach prechádzajú na NOC, 

- odporúčanie zapájať sa naďalej do benchmarkingu knižníc. 

Mgr. M. Zobková, VKMR Trenčín 

Činnosť verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja s regionálnou pôsobnosťou  

v r. 2013: 

- zhodnotenie stavu verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji za rok 2013, 

- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc v Trenčianskom kraji, 



- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc s odporúčajúcimi štandardami  

pre verejné knižnice. 

PhDr. E. Janšová, SNK Martin: 

Oddelenie pre rozvoj knižničného systému SR, plánované aktivity: 

- pozornosť zameraná na tvorbu všeobecnej metodiky, metodiky hudobného knihovníctva,  

metodiky KIS MASK, neskôr i metodiky práce tzv. detských knihovníkov, 

- štatistika knižníc a neperiodických publikácií 

- vzdelávanie – umožnenie zvyšovania kvalifikácie, 

- rozbory činnosti knižníc a porady metodikov, 

- metodické školenia v rámci MVS, 

- príspevky zo seminára Riešenie konfliktných a záťažových situácií (marec 2014) budú  

uverejnené v časopise Knižnica 2/2014, 

- 19.6.2014 - seminár Stratégia rešeršovania – ako sa nestratiť v informačnom mori, 

- zasadnutie Pracovnej skupiny pre výpožičky a Národnej komisie pre služby, 

- Dni verejných knižníc – plánujú sa realizovať každoročne (vítaná je väčšia aktivita knižníc – 

príspevky), 

- Príprava podkladov pre novú akreditáciu rekvalifikačného kurzu pre pracovníkov  

s neknihovníckym vzdelaním (kombinovaný s e-learningom), 

- Seniorklub 2014 v spolupráci so SSKK, stretnutie seniorov sa bude konať v Malokarpatskej  

knižnici v Pezinku (august),- Konferencia hudobných knihovníkov (september), 

- porada k štatistickému vykazovaniu, benchmarking (október), 

- školenia k upgradovanej verzii KIS MASK (október), 

- výskum pracovníkov všetkých knižníc (vek, vzdelanie, ...), v nadväznosti na výskum sa bude  

realizovať seminár v spolupráci s NKP, 

- súťaž Knižnica roka sa tento rok vyhlasovať nebude, 

- časopis Knižnica bude vychádzať 4-krát ročne, 

- preloženie a vydanie konsolidovaného vydania ISBD, vydanie: metodických príručiek pre popis 

dokumentov v MARC i UMIMARC, metodických postupov pri rušení knižníc, štatistických prehľadov o 

činnosti knižníc, výsledkov z výskumu pracovníkov knižníc z hľadiska veku a vzdelania, zborníka z 

konferencie hudobných knihovníkov, 

Iné: 

- obmedzenie poskytovania knižnično-informačných služieb SNK od 1.7.2014 z dôvodu rekonštrukcie 

depozitov (napr. výpožičky sú pozastavené do 30.6.2015, dokumenty však možno vracať), 

- výzva na využívanie centrálnej služby Spýtajte sa knižnice. 



 

Zapísala: M. Zobková 

V Trenčíne 24.6.2014 

 

ZÁPISNICA z rozborov činnosti regionálnych knižníc Žilinského kraja,  
Žilina 13. 5. 2014 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny zástupcovia regionálnych knižníc a KK v Žiline  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK za rok 2013 – B. Sobolová – KK v Žiline 

3. Výkonnostné a kvalitatívne kritériá v činnosti regionál. knižníc ŽSK – K. Šušoliaková, KK v Žiline 

4. Diskusia 

5. Záver 

K bodu 1: 

Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka KK v Žiline privítala prítomných zástupcov knižníc – riaditeľov, 

metodikov a ekonómov a tiež dr. Eleonóru Janšovú z Oddelenia pre rozvoj knižničného systému SNK. 

K bodu 2: 

Mgr. Božena Sobolová, krajská metodička prostredníctvom prezentácie oboznámila prítomných s 

výsledkami práce regionálnych knižníc a Krajskej knižnice v Žiline v roku 2013 a tieto výsledky 

porovnala s rokom 2009. Mgr. Sobolová prostredníctvom grafov pripravila prierez obdobím 

posledných 5–ich rokov, čo sa týka vývoja hlavných knižničných ukazovateľov, t.j. používateľov, 

výpožičiek, návštevníkov, podujatí, nákupu fondov a dotácií od zriaďovateľa Žilinského 

samosprávneho kraja. Keďže finančné prostriedky použité na nákup knižničného fondu v roku 2012 

boli vo všetkých regionálnych knižniciach na veľmi nízkej úrovni, krajská metodička porovnávala 

dosiahnuté ukazovatele v roku 2013 s rokom 2009, kedy boli dotácie od zriaďovateľa pre všetky 

regionálne knižnice a Krajskú knižnicu v priemere o 10 % vyššie ako v nasledujúcich rokoch. P. 

Sobolová vyjadrila potešenie, že zavedením spoločnému knižnično-informačného systému Clávius sa 

naplnili snahy v oblasti relevantného porovnávania štatistických údajov za jednotlivé knižnice v 

Žilinskom kraji. P. Sobolová zdôraznila potrebu vykazovať správne údaje aj čo sa týka počtu 

používateľov knižníc. Aj v našom kraji sa v uplynulých rokoch v niektorých regionálnych knižniciach 

vykazovali okrem aktívnych používateľov aj tzv. používatelia s dobiehajúcou platnosťou, t.j. 

používatelia, ktorí v sledovanom období knižnicu využívali, pretože mali stále čitateľský preukaz 

platný ešte z predchádzajúceho roka. Do celkového počtu používateľov by sa však už „dobiehajúci“ 

používatelia započítavať nemali.  

V ďalšej časti p. Sobolová prezentovala jednotlivé ukazovatele knižničnej práce a finančné 

ukazovatele za každú knižnicu zvlášť. 

Kysucká knižnica v Čadci 



Všetky ukazovatele knižničnej práce a ich úroveň ovplyvnila rekonštrukcia budovy knižnice, v ktorej 

sa pokračovalo aj začiatkom roka 2013. Rekonštrukcia a tým aj núdzová prevádzka knižnice bola 

ukončená konca júna 2013, preto dosiahnuté výkony Kysuckej knižnice hodnotené neboli. Porovnával 

sa len nákup knižničného fondu a finančné možnosti knižnice v sledovanom roku 2013 s rokom 2009. 

V roku 2013 bolo v Kysuckej knižnici v Čadci použitých na nákup KF 16 891 €, čo je pokles fin. prostr. 

na nákup KF oproti r. 2009 o 6 260 €, t.j. o 27 %. 70 % prostriedkov na nákup bolo použitých z 

vlastných rozpočtových zdrojov a 30 % prostriedkov bolo získaných z grantových prostriedkov, hlavne 

zo zdrojov MK SR. Celková dotácia zriaďovateľa vrátane kofinancovania projektov bola v roku 2013 o 

37 030 € nižšia ako v roku 2009, na druhej strane však v sledovanom roku knižnica vykázala 37 595 € 

kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy. 

V roku 2013 Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne nakúpila 2 336 knižničných jednotiek 

v sume 17 940 €. Vysokým počtom nakúpených kníh v prepočte na 1 obyvateľa sa Oravská knižnica 

AH zaradila medzi regionálne knižnice s najlepším nákupom knižničného fondu v roku 2013. Nákup 

fondu, čo sa týka počtu bol dokonca vyšší ako v roku 2009 o 53 knižničných jednotiek. Z uvedenej 

sumy 17 940 € určenej na nákup fondu 76 % prostriedkov bolo grantových, t.j. prostriedkov, ktoré 

knižnica získala z grantov MK SR, ale aj realizáciou cezhraničných projektov. Zvyšných 24 % bolo na 

nákup fondu použitých z vlastných zdrojov. V roku 2013 predstavovala dotácia od zriaďovateľa pre 

Oravskú knižnicu AH 246 184 € a bola o 10 % nižšia oproti r. 2009, tj. o 19 338 €. Základné 

ukazovatele knižničnej práce, t.j. počet používateľov i počet výpožičiek poklesli aj v Oravskej knižnici 

AH. Počet používateľov sa oproti roku 2012 znížil o 1 739 a dosiahol počet 3 395, čo je 17,47 % z 

počtu obyvateľov mesta. Pomerne veľký pokles výpožičiek za posledné roky je spôsobený aj nižšími 

počtami výpožičiek periodík, keďže aj počet odoberaných titulov periodík sa znížil na polovicu – zo 

137 titulov v roku 2009 na 74 titulov v roku 2013! V roku 2013 sa v Oravskej knižnici AH výrazne zvýšil 

počet podujatí oproti predchádzajúcim rokom, a to až na 977. Zo strany škôl pretrváva veľký záujem 

o taký druh podujatí aký Oravská knižnica ponúka.  

Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši zostane po ukončení dostavby Oravskej knižnice AH 

jedinou regionálnou knižnicou v kraji bez zásadnejšej rekonštrukcie historického objektu v ktorom 

sídli a nad ktorou spolu so zriaďovateľom aj knižnica uvažuje. Stará budova, nevyhovujúce kúrenie, 

dosluhujúca kanalizácia, staré elektrorozvody - to všetko aj podľa slov p. riaditeľky by potrebovalo 

zásadnú rekonštrukciu. Knižnica vybudovala a vybavila počítačovou technikou študovňu regionálnych 

dokumentov v pamiatkovo chránenom objekte Čierny orol, a to aj vďaka fin. prostriedkom z projektu 

MKSR, ale použila aj prostriedky z vlastného rozpočtu. Budova je však vo vlastníctve Liptovského 

múzea a podľa slov p. riaditeľky je otázne, či aj do budúcnosti Liptovské múzeum umožní prevádzku 

študovne regionálnej literatúry a aktivity ďalších kultúrnych inštitúcií. Aj v Liptovskej knižnici GFB 

došlo v roku 2013 k výraznému poklesu počtu používateľov /- 2 050/ nezapočítaním dobiehajúcich 

používateľov z roku 2012, ale aj z dôvodu celkového poklesu záujmu o služby knižníc a meniaceho sa 

prístupu k informáciám. V roku 2013 zaregistrovala LK GFB 3 589 používateľov, čo je 11,27 % z 

celkového počtu obyvateľov. Podobne ako v ostatných regionálnych knižniciach aj v L. Mikuláši 

dochádza k výraznému nárastu počtu online návštevníkov, a to nielen návštevníkov www stránky, ale 

aj počet návštev elektronického katalógu kníh. Knižnica ako jeden z dôvodov poklesu používateľov 

uvádza aj znížený počet kultúrnych poukazov, ktoré mali žiaci a študenti v roku 2013 k dispozícii. 

Finančné prostriedky na nákup KF poklesli oproti r. 2009 o viac ako polovicu /-53,50 %/. Tento 

nedostatok sa odrazil hlavne v zníženom počte nakúpených kníh /v roku 2009 bolo nakúpených 2 612 

kníh, v roku 2013 1181 kníh!/. Štruktúra prostriedkov použitých na nákup KF bola v Liptovskej knižnici 

nasledovná: 57 % tvorili prostriedky získané z grantov, hlavne z MK SR a mesta L. Mikuláš. 43 % 



prostriedkov na nákup KF predstavovali rozpočtové zdroje knižnice. Celková dotácia zriaďovateľa bola 

v roku 2013 o 11,7 % nižšia oproti r. 2009, čo predstavuje 26 592 €.  

Turčianska knižnica v Martine 

Obdobne aj v Turčianskej knižnici v Martine v sledovanom období 2013 poklesol počet používateľov z 

počtu 6 210 na 5 359 /-851/, čo predstavuje 9,46 % z počtu obyvateľov. Podľa slov p. r. Vandlíkovej 

regionálna knižnica má v Martine vážnych konkurentov /SNK, Knižnica Lekárskej fakulty/, preto je aj 

pomerne náročné získať nových používateľov hlavne zo strany študentov a dospelých. Výrazne sa 

zvýšil počet používateľov z radov seniorov vďaka PC kurzom a vďaka novej aktivite - tréningom 

pamätí. Veľmi pekne sú v počte používateľov zastúpené aj deti, keďže 56 % detí z počtu 

školopovinných detí v meste Martin je používateľom knižnice. Vďaka realizácii cezhraničného 

projektu Prečo čítať deťom organizovaného v spolupráci s Poľskom, podarilo sa do knižnice nakúpiť 

pomerne veľké množstvo literatúry pre deti i dospelých. Knižný fond bol tiež zakúpený z prostriedkov 

MK SR a Nadácie Orange. Na nákup kníh boli využité aj prostriedky schválené zastupiteľstvom mesta 

Martin. Kúpou do knižnice pribudlo 2 428 KJ, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 1 138 KJ viac. 

Výška finančných prostriedkov na nákup KF dosiahla čiastku 22 753 €, čo je však o 44 % menej 

prostriedkov na nákup ako v roku 2009. Celková dotácia zriaďovateľa vrátane kofinancovania 

projektov dosiahla v roku 2013 čiastku 314 307 €, čo je o 12 % nižšia čiastka ako v roku 2009. Knižnica 

v sledovanom roku vypožičala 418 641 kníh a periodík. Pokles výpožičiek nie je však až tak výrazný 

ako u iných knižníc a oproti roku 2009 je pokles vo výpožičkách len okolo 10 %. 

Krajská knižnica v Žiline 

Aj v Krajskej knižnici v Žiline sa znížil počet používateľov zo 14 179 na 13 440 /-739/. Tento počet 

používateľov predstavuje 16,5 % z počtu obyvateľov mesta. 49 % detí z počtu školopovinných detí v 

meste je zapísaných v Krajskej knižnici. P. Sobolová prostredníctvom vývojového grafu zameraného 

na vývoj počtu školopovinných detí v meste Žilina poukázala na skutočnosť, že demografický vývoj 

nie je priaznivý a že každým rokom počet detí ubúda, napr. porovnanie počtu detí v roku 2013 s 

rokom 2005 potvrdilo skutočnosť, že počet školopovinných detí v meste Žilina poklesol o 30 %. V 

roku 2013 Krajská knižnica v Žiline získala do knižnice kúpou 3 880 kníh, čo je na úrovni 45 % nákupu 

v roku 2007, kedy knižnica nakúpila až 8 656 kníh. Podobne je to aj s finančnými prostriedkami 

určenými na nákup KF, keď napr. finančné prostriedky použité na nákup v roku 2013 boli len na 

úrovni 51,5 % nákupu v r. 2009. V roku 2013 Krajská knižnica v Žiline 38 % prostriedkov na nákup KF 

získala z mimorozpočtových zdrojov, 62 % prostriedkov na nákup KF bolo vyčlenených z vlastných 

zdrojov. Dotácia zriaďovateľa v roku 2013 predstavovala čiastku 437 440 € a bola takmer o 13 % 

nižšia ako v roku 2009. 

V poslednej časti prezentácie boli porovnané tržby z knižničných činností v jednotlivých reg. 

knižniciach za posledných 5 rokov. Bolo skonštatované, že tržby aj napriek zmene knižnično-

informačného systému a poklesu používateľov zostali v roku 2013 na približne rovnakej úrovni ako v 

predchádzajúcom roku v Liptovskej knižnici GFB. Tržby z knižničných činností mierne poklesli v 

Oravskej a Kysuckej knižnici, výraznejšie o /-1716 €/ poklesli v Krajskej knižnici v Žiline. Príjmy 

výraznejšie stúpli v Turčianskej knižnici /+3099/. Podľa vyjadrenia p. r. Vandlíkovej je to dôsledok 

zvýšeného členského a tiež v dôsledku neuplatnenia možnosti pre používateľov zaregistrovať sa 

bezplatne pri rôznych príležitostiach. Príjmy tiež stúpli aj vďaka dôsledným vymáhaním upomínacích 

poplatkov.  



K bodu 3 

Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline v ďalšej časti stretnutia prezentovala a 

hodnotila plnenie výkonnostných a kvalitatívnych ukazovateľov a tiež finančných a personálnych 

podmienok činnosti jednotlivých regionálnych knižníc a Krajskej knižnice v Žiline v roku 2013. 

Osobitne poukázala na pomerne veľký pokles percenta používateľov z počtu obyvateľov, a to hlavne 

v Liptovskej knižnici GFB, kde percento pokleslo na 11,27 %. Pokles nastal aj u ostatných knižníc 

nasledovne: Kysucká knižnica pokles na 22,20 %, Oravská knižnica AH pokles na 17,47 %, Turčianska 

knižnica pokles na 9,46 % a v Krajskej knižnici v Žiline pokles na 16,51 %. Poklesom používateľov 

výraznejšie klesol v každej knižnici aj počet používateľov na 1 zamestnanca vykonávajúceho 

knihovnícke činnosti. Najviac používateľov na 1 ZVKČ vykázala Kysucká knižnica - 431 používateľov a 

najmenej Turčianska knižnica – 246 používateľov. Poklesom výpožičiek poklesli aj počty výpožičiek na 

1 ZVKČ. Výpožičky na 1 ZVKČ sú však stále vysoko nad hodnotami, ktoré určujú metodické štandardy 

MK SR. 

P. riaditeľka ďalej zhodnotila percento poplatkov za knižničné činnosti z príjmov z hlavnej činnosti, 

ktoré je najvyššie v Krajskej knižnici v Žiline – 10,75 %, v Kysuckej knižnici je to 5,57 %, v Liptovskej 

knižnici GFB 5,35 % a v Oravskej knižnici AH 5,12 %. Najnižšie percento je v Turčianskej knižnici, a to 

4,22 %. S uznaním hodnotila vysoké percento iných výnosov, t.j. grantov percentuálne vyjadrených z 

príjmov z hlavnej činnosti. Toto percento je najvyššie v Oravskej knižnici AH - 23,97 % a u ostatných 

knižníc je toto percento nasledovné: v Kysuckej knižnici 14,51 %, v Turčianskej knižnici 14,29 %, v 

Krajskej knižnici v Žiline 10,12 % a v Liptovskej knižnici GFB 7,17 %. Osobitne vyzdvihla odbornú prácu 

knižníc, a to hlavne v oblasti bibliografickej, dokumentačnej a informačnej činnosti regionálnych 

knižníc. Vyzdvihla rešeršnú činnosť knižníc, o ktorú je stúpajúci záujem. V ďalšej časti zobrazila 

prehľad metodických návštev, edičnej činnosti a kultúrno-výchovných podujatí v jednotlivých 

knižniciach kraja a tiež počty podaných projektov, vďaka ktorým knižnice získavajú mimorozpočtové 

zdroje. V roku 2013 Kysucká knižnica podala 6 projektov, Oravská knižnica AH 8, Liptovská knižnica 

GFB 8, Turčianska knižnica 12 a Krajská knižnica v Žiline 9 projektov. Čo sa týka personálnych otázok 

knižníc - priemerný evidenčný počet zamestnancov knižníc zostal na približnej rovnakej úrovni ako v 

predchádzajúcom roku. Priemerný zárobok knihovníkov vykonávajúcich knižničné činnosti v 

knižniciach kraja taktiež zostáva na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom období a predstavuje 

sumy: Kysucká knižnica 551 €, Oravská knižnica AH 565 €, Liptovská knižnica GFB 522 €, Turčianska 

knižnica 572 € a Krajská knižnica v Žiline 564 €.  

V ďalšej časti prezentácie p. riad. Šušoliaková uviedla prepočty dotácie zriaďovateľa pre jednotlivé 

knižnice za rok 2013 v prepočte na 1 obyvateľa, 1 používateľa a 1 výpožičku. Najvyššiu dotáciu v 

prepočte na 1 obyvateľa dostala Kysucká knižnica v Čadci - 10,18 €, za ňou nasleduje Oravská knižnica 

AH – 8,97 €, Liptovská knižnica GFB mala dotáciu 6,33 € a Turčianska s Krajskou knižnicou mali 

dotáciu na 1 obyvateľa približne rovnakú - 5,55 a 5,37 €. Najvyššiu dotáciu v prepočte na 1 

používateľa mala Turčianska knižnica – 58,65 €, nasleduje Liptovská knižnica GFB 56,18 €, Oravská 

knižnica AH 51,37 €, Kysucká knižnica 45,86 € a najnižšiu dotáciu v prepočte na 1 používateľa mala 

Krajská knižnica v Žiline 32,55 €. 

K bodu 4 

- p. dr. Janšová zo SNK informovala prítomných o oneskorení uzatvárania štatistiky za verejné 

knižnice Slovenska, preto nebolo možné prezentovať štatistické výsledky knižníc v rámci celého 

Slovenska už na tomto stretnutí. Ďalej informovala o zatvorení výpožičných služieb SNK od 1.6.2014 z 



dôvodu rekonštrukcie a tiež o ukončení rekvalifikačného kurzu pre knihovníkov z dôvodu ukončenia 

jeho akreditácie. Vzdelávanie by sa malo nahradiť e-learningovým kurzom. Taktiež podala informáciu 

o odchode metodičky pre prácu s deťmi a mládežou p. Gabriely Futovej zo SNK. 

- p. r. Vandlíková oboznámila ostatných o plánovaných aktivitách Turčianskej knižnice v najbližšom 

období. Turčianska knižnica sa stala partnerom Masarykovej knihovny vo Vsetíne pri realizácii 

projektu Barevný svět poznání, v rámci ktorého sa knihovníčky z Martina zúčastnili stretnutí, ktoré 

boli zamerané na realizáciu nových foriem informačných príprav v knižniciach a tiež na súčasné 

trendy v informačnom vzdelávaní a nové techniky práce s deťmi. Zároveň pozvala prítomných na 

podobné podujatia, ktoré bude v rámci spomínaného projektu realizovať Turčianska knižnica v 

najbližšom období. 

- p. riad. Šušoliaková informovala o záväznosti platiť poplatky za kopírovanie LIT-e - 3 %-á z tržieb, a 

to už za tento rok. Ide o kopírovanie z kníh a periodík, nie tlač z internetu. 

- zástupcovia knižníc vzniesli požiadavku skoršej registrácie cez zriaďovateľa ŽSK pri prijímaní 

kultúrnych poukazov od žiakov a študentov 

- p. Fecskeová vzniesla požiadavku na zaškolenie – ako odborne spracovať vo formáte MARC 21 

elektronické dokumenty – v tejto problematike by mohla byť nápomocná SNK a jej odborní 

zamestnanci. 

Záverom riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline poďakovala prítomným za účasť na rozboroch. 

 

Zapísala: Mgr. Božena Sobolová 


