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Zápisnica z komplexného rozboru činnosti verejných knižníc NSK za rok
2016, ktorý sa konal dňa 30. 5. 2017v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: viď program

K bodu 1/ Prítomných  privítala  Mgr.  Monika  Lobodášová,  riaditeľka  Krajskej  knižnice
Karola  Kmeťka v Nitre,  v nových  priestoroch  knižnice,  v spoločenskej  miestnosti,  ktorá  spojila
oddelenia služieb s  riaditeľstvom a  zároveň ich previedla novými priestormi knižnice. Rokovacím
miestom stretnutia bola spoločenská miestnosť.   

K bodu 2/ O výsledkoch dosiahnutých za rok 2016 vo verejných knižniciach Nitrianskeho
samosprávneho  kraja  informovala  Mária  Rezáková,  metodička  Krajskej  knižnice  K.  Kmeťka
v Nitre.  V  roku  2016  sme  za  NSK  evidovali  244  fungujúcich  knižníc  s  12  pobočkami,  49
stagnujúcich obecných knižníc a 37 nevykazujúcich knižníc (stagnujúcich viac ako 5 rokov) a 2
knižnice boli zrušené ( Veľké Chyndice v okrese Nitra a Mankovce v okrese Zlaté Moravce). Z 244
fungujúcich knižníc je 1 RKK, 4 RK, 10 MSK, 37 obecných knižníc s PZ a 192 knižníc s NZ.
Z neprofesionálnych knižníc ubudlo 8 knižníc a zrušená bola 1 pobočka (Ondrochov) v Lipovej,
okres Nové Zámky. 

Obnoviť svoju činnosť sa podarilo 6 obecným knižniciam. Z obecných knižníc s PZ do NZ
prešla knižnica Neded v okrese Šaľa a k PZ pribudli 2 knižnice Mužla a Nová Vieska v okrese Nové
Zámky, ktoré obnovili svoju činnosť.  

V  hlavných  ukazovateľoch  dosiahol  kraj  tieto  výsledky:  stav  KF  2 343 404   zv.  
(-10 204),    výpožičky   1 797 342  (-52 519),  používatelia  47 371 (-1 087),  čo predstavuje  
6,95 % používateľov z počtu obyvateľov. Z celkového počtu používateľov bolo 18 677 detí do 15
rokov, čo je predstavuje 39%, a aj tu došlo k poklesu o 419 čitateľov.

Ďalšia  prezentácia  bola  venovaná  plneniu  štandardov   v   krajskej  a  regionálnych
knižniciach NSK. Z 10 parametrov 7 (najviac) splnila krajská knižnica, ďalej nasleduje Tribečská
knižnica  v  Topoľčanoch  so  splnenými  5  parametrami,  Tekovská  knižnica  v Leviciach  so  4
parametrami, Knižnica  J.  Szinnyeiho  v Komárne  splnila  3  parametre  a   Knižnica  A.  Bernoláka
v Nových Zámkoch 1 parameter. Priemernú mesačnú mzdu v knižniciach NSK sme neporovnávali
s predchádzajúcim rokom, pretože by to bolo nekorektné.  V roku 2015 sme priemernú mesačnú
mzdu  vykazovali  v prepočte  na  úväzky a za  rok  2016  to  bolo  v prepočte  na  osoby a  úväzky.
Priemerná mesačná mzda odborného zamestnanca bola v krajskej knižnici - 836 €, v KJZS -  804 €,
TK Levice - 872 €, v KAB - 767 € a v TK Topoľčany - 844 €.

Činnosť Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre formou prezentácie vyhodnotila riaditeľka
knižnice  Mgr.  Monika  Lobodášová  :  stav  KF:   211  307  (-5  731),  výpožičky:   
444  548  (-21  039),  10  042  používateľov  (-557),  t.j.  12,94  %  čitateľov  z   počtu  obyvateľov.
Knižničný fond  bol  zakúpený v hodnote  32 256 €. Knižnica  uskutočnila  971(-29)  podujatí  pre
verejnosť s počtom účastníkov 22 550 (-1 010). Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 32
256 € (-3 854 €), čo predstavuje prírastok kúpou 2 932 k.j. (-384 k.j.). Krajská knižnica vyradila aj
veľké množstvo knižničných jednotiek, až 10 706 a to z toho dôvodu, že knižnica zo Samovej sa
v decembri  2016 sťahovala na ul. Fraňa Mojtu (služby) a tým sa knižnica spojila v jeden celok.
Takmer  celá  depozitná  knižnica  zo  Samovej  ulice  bola  vyradená,  pretože  získané  priestory sú
menšie.  Z  aktivít  knižnice  pani  riaditeľka  vyzdvihla  cezhraničnú  spoluprácu  našej  knižnice
s partnerskými knižnicami v poľskej Zelionej Gore  a maďarskej Tatabányi.

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



metodickej  pôsobnosti  krajskej  knižnice  informovala  Mgr.  Mária  Beláňová,  vedúca  oddelenia
metodiky, bibliografie a koordinácie.  

V okrese Nitra sme za rok 2016 vykázali 44 fungujúcich,  6 stagnujúcich, 5 nevykazujúcich
knižníc  a 1  zrušenú  knižnicu  –  Veľké  Chyndice. Dosiahnuté  výsledky:  
stav KF: 455 188 k.j. (-12 841), výpožičky: 512 243 (-26 768), používatelia: 13 185 (-774), t.j. 8,21
% používateľov z  počtu obyvateľov. 

V okrese Šaľa v roku 2016 fungovalo všetkých 13 verejných knižníc. Dosiahnuté výsledky:
stav  KF:  168  493  k.j.  (+14  488),  výpožičky:  141  358  (4  070),  používatelia:  2  772  
(-34), t.j. 5,29 % používateľov z  počtu obyvateľov. 

V okrese  Zlaté  Moravce  bolo  vykázaných  24  fungujúcich  7  stagnujúcich  knižníc  a 1
zrušená knižnica – Mankovce. V  hlavných   ukazovateľoch   boli  dosiahnuté tieto výsledky: stav
KF: 148 543 k.j.  (-1 747),  výpožičky:  51 140 (-4 305),  používatelia:  2 007 (-156),  t.j.  4,92 %
používateľov z  počtu obyvateľov. 

Do všetkých troch okresov sa uskutočnilo spolu 54 metodických návštev a v rámci kraja
sme poskytli 172 konzultácií. 

O Knižnici  Józsefa  Szinnyeiho v   Komárne informovala  riaditeľka  knižnice  
Mgr.  Renáta  Filková.  V hlavných  ukazovateľoch dosiahla knižnica  tieto  výsledky -  stav  KF:  
92 958  zv. (+2 067 zv.),   výpožičky:   126 366 (-556), používatelia: 2 060(+11), čo predstavuje
6,02  %   používateľov  z počtu  obyvateľov.  Na  nákup  knižničného  fondu  bolo  vynaložených  
8 442 € (-18 k.j.). Knižnica uskutočnila 418 podujatí s počtom účastníkov 42 561, obľúbenými sa
stali počítačové kurzy pre seniorov, v ktorých sa stále pokračuje a takisto sa stali obľúbenými aj
letné detské tábory v knižnici. Prevádzkové dotácie od zriaďovateľa boli vo výške 319 256 €.

O stave verejných knižníc v okrese Komárno za rok 2016 formou prezentácie informovala
metodička Darina Zernovácová (vyd. Ďurišová). V okrese bolo 28 fungujúcich, 3 stagnujúce a 7
nevykazujúcich  knižníc.  Dosiahnuté  výsledky za rok  2016 v hlavných  ukazovateľoch v  okrese:
stav KF: 339 031 (+ 2884), výpožičky: 178 803 (-9 017), používatelia: 3 959  (-275), t.j. 3,85%
používateľov z počtu obyvateľov. 

O Tekovskej  knižnici  v   Leviciach formou  prezentácie  informovala  riaditeľka  knižnice
Mgr. Jana Holubcová. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 102 918 zv. (-2 205), výpožičky: 181302  
(+1  952),  používatelia:  4  209  (+272),  t.j.  12,50  % čitateľov  z počtu  obyvateľov.  Do  knižnice
pribudol nový knižničný fond v hodnote 17 099  €, čo predstavuje 1 744 k.j. Tekovská knižnica
uskutočnila 566 (+59) podujatí,  knižnicu navštívilo 56 603 (-1 444) návštevníkov, z toho 12 697
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.
Pani riaditeľka kritizovala NSK za nedostatočné finančné zabezpečenie knižnice hlavne v prvých
mesiacoch  nového  roka.  Ďalej  vyjadrila  nespokojnosť  s prestavbou  oddelenia  beletrie,  kde
rekonštrukčné  práce  trvajú  veľmi dlho  a navyše  sú  nekvalitne  vykonané  a musí  sa  pristupovať
k opravám, čo rekonštrukciu ďalej predražuje.

O stave verejných knižníc  okresu Levice informovala formou prezentácie metodička Mgr.
Katarína Tomusová. V okrese Levice bolo vykázaných 55 fungujúcich knižníc, 14 stagnujúcich a 14
nevykazujúcich knižníc. Okres dosiahol v hlavných ukazovateľoch tieto výsledky - KF:  455 002
k.j. (-12 681),  výpožičky: 316 618 (-16 092),  čitatelia:   10 009 (+570),  čo predstavuje 8,89 %
používateľov z počtu obyvateľov. 

 
Knižnicu Antona  Bernoláka  v Nových Zámkoch  za rok 2016 vyhodnotila riaditeľka

knižnice Mgr. Ľubica Červená a dosiahli sa tieto výsledky v základných ukazovateľoch: stav  KF



140 039  zv.   (+1  530)  ,   výpožičky  159  259  (+5  628),    používatelia   2  719   (-283),  t.j.  
7,05 % používateľov z počtu obyvateľov. Kúpou knižnica získala 1 184 k.j. v hodnote 12 895 €.
Knižnica uskutočnila  368 podujatí,  na ktorých sa zúčastnilo 8 923 návštevníkov. Návštevníkov
knižnice  bolo v sledovanom období 27 146. V knižnici sa pravidelne uskutočňujú besedy, výstavy
– s dôrazom na osobnosti regiónu za účasti autorov. O verejných knižniciach okresu Nové Zámky
informovala metodička Mgr. Ildikó Kecskes. V okrese Nové Zámky sme v roku 2016 evidovali 48
fungujúcich a  7 stagnujúcich a 5 nevykazujúcich knižníc. Dosiahnuté výsledky: stav KF: 558 585
k.j.  (+16  672),  výpožičky:  
398 352 (+5 313), používatelia: 8 458 (- 203), t.j. 5,99% používateľov z  počtu obyvateľov. 

O činnosti Tribečskej knižnice v Topoľčanoch informovala riaditeľka knižnice Mgr. Mária
Kráľová.  Knižnica  dosiahla  v základných  ukazovateľoch  tieto  výsledky:   stav  KF:   
99  410  k.j.  (-1314),  165  930  výpožičiek  (-226)  ,   4  504  používateľov  (-42)   t.  j.  17,37%
používateľov z  počtu obyvateľov. Knižnicu navštívilo 37 763 návštevníkov, uskutočnených bolo
281 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 5 255
návštevníkov.  Prírastok  kúpou  predstavoval  1  763  k.j.  v hodnote  13  444  €.  O stave  verejných
knižníc v okrese Topoľčany za rok 2016 formou prezentácie informoval metodik Ing. Jozef Belaň.
V okrese bolo vykázaných 32 fungujúcich, 12 stagnujúcich a 6 nevykazujúcich knižníc. Dosiahnuté
výsledky za rok 2016 v hlavných ukazovateľoch v okrese:  stav KF: 218 562 (-16 979), výpožičky:
198 828 (-5 720), používatelia: 6 981 (-215), t.j. 9,83 % používateľov z počtu obyvateľov.

PhDr. Iveta Kilárová, CSc. vo svojej prezentácii porovnávala krajské a regionálne knižnice
Slovenska  za  roky  2009  až  2016.  Zamerala  sa  v nej  na  porovnanie  stavu  knižničného  fondu,
odoberaných  titulov  periodík,  prírastkov  knižničného  fondu  kúpou,  počtom  výpožičiek,
používateľov, detských používateľov,  finančným zabezpečením knižníc i priemerným mesačným
platom odborného zamestnanca.  

Na  záver  pani  riaditeľka  Mgr.  Monika  Lobodášová  poďakovala  všetkým  za  účasť.  
Mgr.  Mária  Beláňová,  vedúca  oddelenia  metodiky,  bibliografie  a koordinácie,  ktorá  viedla
rokovanie,  takisto prítomným poďakovala za účasť  a rozlúčila sa s informáciou, že Komplexný
rozbor  činnosti  verejných  knižníc  za  rok  2017  sa  uskutoční  budúci  rok  v Tribečskej  knižnici
v Topoľčanoch.

Zapísala:   Rezáková 



Zápisnica - Komplexný rozbor činnosti verejných knižníc v
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s regionálnou pôsobnosťou za rok 2016

Miesto:  Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 2.poschodie
Dátum:  28.6.2017 (streda) o 9.30 h
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny

Ing. G. Krokvičková, poverená riadením VKMR  privítala hostí a účastníkov komplexných 
rozborov činnosti verejných knižníc TSK za rok 2016.

PhDr. I. Kilárová, CSc., SNK Martin
Analýza vývoja podmienok, činnosti a výkonov verejných knižníc SR na základe štatistických 
údajov (zamerané osobitne na porovnanie regionálnych knižníc a regionálnych knižníc s krajskou 
pôsobnosťou v štatistických údajoch za rok 2016):

- podrobné porovnania ukazovateľov regionálnych knižníc v rámci SR za roky 2008-2016,
- samostatné  porovnania  regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou v rámci SR za roky 

2008-2016.

M. Zobková, VKMR Trenčín
 Činnosť verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja s regionálnou pôsobnosťou 
za r. 2016:

- uvedenie zmien v sieti verejných knižníc  Trenčianskeho  kraja za rok 2016,
- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc v Trenčianskom kraji,
- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc s odporúčajúcimi štandardami 

pre verejné knižnice. 

Iné:
- pripomienky k FPU riešiť cez SAK a VÚC-TSK
- štatistická jednotka môže zaslať výkaz regionálnej knižnici na základe vlastného 
rozhodnutia.

Zapísala: M. Zobková
V Trenčíne 28.6.2017



Zápisnica z rozborov činnosti  a hospodárenia krajskej knižnice a
regionálnych knižníc Žilinského samosprávneho kraja, Žilina 29.5.2017

Prítomní  hostia:  Mgr.  M.  Ševčíková  Šumská,  riaditeľka  odboru  kultúry  ŽSK,   Mgr.  M.
Krčmáriková,  Mgr.  K.  Kľučková,  Ing.  E.  Chrústová,  pracovníčky odboru kultúry ŽSK,   Dr.  J.
Molnár, zástupca Ministerstva kultúry SR, Dr. I. Kilárová, CSc.,   Dr. E. Janšová, zástupkyne  SNK
v Martine,  p.  riaditeľky,  p.  riaditelia,  metodici  a  ekonómky  regionálnych  knižníc   a Krajskej
knižnice v Žiline podľa prezenčnej listiny.

Program: 
1. Otvorenie
2. Rozbory  činnosti  a hospodárenia  regionálnych  knižníc  ŽSK  za  rok  2016  –

B. Sobolová, krajská metodička, K. Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
3. Analýza vývoja podmienok, činnosti a výkonov verejných knižníc SR na základe 

štatistických údajov -  Dr. Iveta Kilárová, CSc,, oddelenie pre rozvoj knižničného systému SR,
SNK  Martin

4. Porovnanie  dosiahnutých  ukazovateľov  regionálnych  knižníc  Žilinského  kraja  so
schválenými štandardami – B. Sobolová

5. Štatistika knižníc
6. Rôzne

  

K bodu 1: 
P.  riaditeľka  Krajskej  knižnice  v Žiline  Mgr.  K.  Šušoliaková  privítala  prítomných  zástupcov
zriaďovateľa  Žilinského  samosprávneho  kraja,  MK SR,  SNK a zástupcov  regionálnych  knižníc
Žilinského samosprávneho kraja

K bodu 2:
 Mgr.  B.  Sobolová  a Mgr.  Katarína  Šušoliaková  prostredníctvom  PP  prezentácie  zoznámili
prítomných   s dosiahnutými  štatistickými  ukazovateľmi  regionálnych  knižníc  ŽSK  a Krajskej
knižnice  v Žiline  v roku  2016.   Dosiahnuté výsledky knižníc  boli  porovnané s predchádzajúcim
rokom 2015, ale aj s rokom 2009, kedy boli knižnice dobre finančne zabezpečené  a ukazovatele
knižničnej práce boli na veľmi dobrej úrovni.

Kysucká knižnica v Čadci
V sledovanom roku boli Kysuckej knižnici pridelené kapitálové  finančné prostriedky, a to vo výške
62 991 €, ktoré boli použité na nadstrešenie vchodov do knižnice a na vybudovanie letnej čitárne.
V sledovanom roku knižnica vynaložila  prostriedky na nákup knižného fondu v objeme len 15 805
€,  čo  je  o 4 051  menej   ako  v roku  2015.  Z rozpočtových  prostriedkov  na  nákup  KF  bolo
vyčlenených 7 695 € a 8 110 € knižnica získala z mimorozpočtových  - grantových zdrojov.  Nákup
knižničného fondu podporil  osobitnou dotáciou aj zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraja, a to
kažnej knižnici v rovnakej sume 1000 €.  Základné knižničné ukazovatele – počet používateľov
a počet výpožičiek sa v Kysuckej knižnici udržali na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku.
Do  knižnice  sa  v roku  2016  prihlásilo  5 648  používateľov,  čo  predstavuje  23,04  %  z počtu
obyvateľov. Týmto percentom sa Kysucká knižnica radí medzi najlepšie verejné knižnice Slovenska
s najvyšším percentom používateľov z počtu obyvateľov. V Kysuckej knižnici je zapísaných  77,50
% detí z celkového počtu školopovinných detí v meste Čadca, čo je najviac z regionálnych knižníc



v Žilinskom kraji. V sledovanom roku knižnica zrealizovala 267 623 výpožičiek, čo je o 1 709 viac
ako v predchádzajúcom roku. V sledovanom roku knižnica  zrealizovala 643 podujatí, čo je viac o
63 podujatí oproti predchádzajúcemu roku. V priebehu roka knižnica sprípstupnila  novú aktivitu
Klub  moderných  spoločenských  hier.  Regionálna  databáza  Kysuckej  knižnice  obsahuje  49 714
záznamov  článkov  (v  sledovanom  roku  pribudlo  1 637  záznamov).  Odborná  pracovníčka
regionálneho oddelenia spracovala 7 bibliografií a na regionálne témy bolo spracovaných 86 rešerší.

Oravská knižnica A.H. v Dolnom Kubíne

Oravská knižnica A.H. v Dolnom Kubíne získala od zriaďovateľa kapitálové prostriedky na nákup
strešnej  krytiny  a   na  zhotovenie  pódia  do  spoločenskej  miestnosti  v  sume  26 589  €.  Nákup
knižničného fondu bol v porovnaní s inými knižnicami na dobrej  úrovni,  keď  sa na jeho nákup
použilo 15 609 €, čo je o 1 857 € viac ako v predchádzajúcom roku.  Kúpou do knižnice pribudlo 1
800  kníh,  čo  je  232  kníh  viac  ako  v roku  2015  a darom knižnica  získala  952  kníh.  Knižnica
zrealizovala 255 552 výpožičiek, čo bolo opäť viac o 7 212. V sledovanom roku bolo do knižnice
zaregistrovaných  3 346  používateľov,  čo  je  nárast  oproti  r.  2015  o  65  používateľov.  Nárastom
používateľov sa zvýšilo aj percento používateľov z počtu obyvateľov zo 16,89 % na 17,52 %. Z
celkového počtu používateľov deti do 15 rokov tvorili  31,29 %.  V sledovanom roku  knižnica
zrealizovala   996  podujatí,  čo  je  opätovný nárast  počtu   podujatí  (+  45,  +  4,5  %).  Databáza
regionálneho oddelenia  Oravskej knižnice A.H. obsahuje 20 074 záznamov. V sledovanom roku do
databázy pribudlo 691 záznamov,  odborná pracovníčka spracovala a  vydala 2 bibliografie  a  18
rešerší na regionálne témy. 

Liptovská knižnica G. F. B. v Liptovskom Mikuláši

Liptovskej knižnici G.F.B. boli pridelené kapitálové prostriedky na nákup a inštaláciu výťahu, čím
sa aj táto knižnica stala debarierizovanou. Knižnica v priebehu roka pracovala v bežnom režime,
preto aj  jej  výkony boli  vyrovnané.  V roku 2016  bolo zrealizovaných  310 157 výpožičiek (+
30 095, + 9,7 %) a v priebehu roka bolo zaregistrovaných  3 593 používateľov  (+ 145, + 4 %).
Knižnica dosiahla pomerne vysoký podiel detí na celkovom počte používateľov (38,49  %) a tiež
vysoký podiel detských používateľov z počtu školopovinných detí v meste L. Mikuláš (49,46 %).
Prostriedky na nákup KF však boli o 1 011 € nižšie ako v predchádzajúcom roku a dosiahli výšku
12 444 €. V prepočte na 1 obyvateľa je to len 0,39 €, čo je po Turčianskej knižnici druhá najnižšia
hodnota spomedzi regionálnych knižníc ŽSK. Knižnica zrealizovala  vysoký počet  podujatí (562),
čo je viac ako v roku 2015 o 72 podujatí  (+ 12,8  %).  Za účelom úhrady  členského poplatku
knižnica  získala  1  771  kultúrnych  poukazov.    Regionálna  databáza  Liptovskej  knižnice  GFB
obsahuje 61 769 záznamov článkov. V sledovanom roku do databázy pribudlo 7 173 záznamov
článov, bolo spracovaných 19 bibliografií a 10 rešerší na regionálne témy. 

Turčianska knižnica v Martine

Výkony Turčianskej knižnice boli v roku 2016 stabilizované. Počet používateľov  stúpol o 382  na
6 137 (+ 6,22  %). Zvýšilo sa tým aj percentvo používateľov z počtu obyvateľov na 11,05 %. Z
celkového  počtu  používateľov až  46,78  % tvoria   deti  do  15  rokov.  Celkový počet  fyzických
návštevníkov za rok 2016 sa v knižnici zvýšil  o 810 a v sledovanom roku knižnicu navštívilo 131
669 návštevníkov. Aj  v sledovanom roku sa znížil  počet  návštevníkov internetu,  keď  ich počet
poklesol  o  763 návštevníkov a  internet  využilo  už  len 7 535 používateľov.  Odborní  pracovníci



knižnice zorganizovali 707 podujatí, čo je  taktiež nárast oproti r. 2015 o 61 podujatí (+ 8,6  %).
Náklady na nákup KF však výrazne poklesli, a to až o 6 286 €  (- 28,43 %)! Na nákup KF  bolo
použitých  len 15 823 €,  čo predstavuje len 0,28 € na 1 obyvateľa mesta.  V sledovanom roku
knižnica veľmi dobre využila kultúrne poukazy, keď od detí získala 1 294 poukazov.  Regionálna
databáza Turčianskej knižnice obsahuje 21 467 záznamov. V sledovanom roku do databázy pribudlo
1 240 záznamov, boli vydané  4 bibliografie  a boli  spracované 3 rešerše na regionálne témy. 

Krajská knižnica v Žiline

Krajskej knižnici v Žiline boli pridelené účelové kapitálové prostriedky vo výške 14 000 €, ktoré
boli použité na nákup osobného automobilu a  na rekonštrukciu garážových dverí knižnice. Krajská
knižnica  si  stabilne  udržiava  vysoký  počet  výpožičiek  i  návštevníkov,  no  počet  používateľov
v sledovanom roku poklesol, a to o 514  (- 4,2 %) a dosiahol stav 11 579, čo predstavuje 14,28 %
z počtu  obyvateľov.  Prostriedky  na  nákup  KF  boli  v sledovanom  roku  nižšie  oproti
predchádzajúcemu roku o 3 457 €, čo bol pokles o 8 %. V prepočte na 1 obyvateľa mesta to bolo
len  0,48  €.   Knižničný fond  sa   nízkym nákupom a pomerne  vysokým vyraďovaním neustále
znižuje a aj v sledovanom roku bol zaznamenaný pokles o 14 199 KJ. Knižnica v priebehu roka
zrealizovala 699 395 výpožičiek a ich počet stúpol o 29 361  (+ 4  %). V ostatných rokoch, zvlášť
v krajskej  knižnici,   stúpajú  výpožičky špeciálnych  dokumentov  (+   7 013,  +  35,5  %),  keďže
knižnica už druhý rok ponúka moderné edukatívne spoločenské hry,   záujem o ktoré pretrváva.
Knižnica zrealizovala 777 podujatí, z toho 72 podujatí bolo zameraných na informačnú výchovu.
Regionálna databáza krajskej knižnice obsahuje 25 358 záznamov. V sledovanom roku do databázy
pribudlo 1 800 záznamov článkov, odborní pracovníci  spracovali  6 bibliografií a  72  rešerší na
regionálne témy. 

Ekonomické ukazovatele knižníc

Transfery na činnosť knižníc z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja boli vo výške 1 624 818
a boli  o 150 947 € vyššie ako v roku 2015 (+ 9,3  %). Zvýšené transfery zaznamenali všetky
knižnice:  Kysucká knižnica (+ 63 325 €, + 20 %)  Liptovská knižnica G.F.B. (+ 2 387  €, + 1,05
%), Oravská knižnica A.H. (+ 18 901, + 8,63 %) , Turčianska knižnica  (+ 20 575 €, + 5,91 % €) a
krajská  knižnica  (+  45  759  €,  +  8,89  % ).  Pri  prepočte  dotácie  zriaďovateľa  na  1  obyvateľa
najvyššiu  dotáciu  mala  Kysucká  knižnica  12,93  €,  Oravská  knižnia  A.H.  11,47  €,  Liptovská
knižnica G.F.B. v LM 7,18 €, Turčianska knižnica 6,27 € a krajská knižnica 6,34 €. V sledovanom
roku získali knižnice tuzemské granty v celkovej sume 104 473 € a ostatné mimorozpočtové zdroje
a sponzorské príspevky v sume 11 710 €.  Výnosy z knižničných činností všetkých regionálnych
knižníc boli vo výške 109 389 € a boli nižšie oproti predchádzajúcemu roku o 885 €. V sumárnom
vyjadrení vo všetkých regionálnych knižniciach a krajskej knižnici pracovalo v prepočítanom stave
96,49  zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti a  oproti predchádzajúcemu roku ich
počet  poklesol  o  0,48  úväzku.  Osobné  náklady regionálnych  knižníc  a  krajskej  knižnice
predstavovali čiastku 1 405 087 a v sledovanom roku vzrástli o 7,5 % aj vďaka  valorizácii platov
zamestnancov knižníc ku ktorej došlo v priebehu r. 2016. 
Priemerné hrubé mesačné mzdy zamestnancov knižníc   v roku 2016  dosiahli tieto hodnoty:
Krajská  knižnica  639  €,  Oravská  knižnica  A.  H.  635  €,  Kysucká  knižnica  643  €,  Turčianska
knižnica 638 € a Liptovská knižnica G.F.B. 607 €. 



K bodu 3: 
P. Dr. Iveta Kilárová, CSc.  z oddelenia pre rozvoj knižničného systému SR analyzovala činnosť
a výkony  verejných  knižníc  SR  na  základe  štatistických  údajov  za  rok  2016.  Analýza  bola
zameraná  na  porovnanie  regionálnych  knižníc  a regionálnych  knižníc  s krajskou  pôsobnosťou.
Krajská knižnica v Žiline a regionálne  knižnice v ŽSK tak mohli byť konfrontované s verejnými
knižnicami Slovenska na rovnakej úrovni. 
V roku 2016  Krajská knižnica v Žiline počtom získaných knižničných jednotiek kúpou (3 740)
získala 4. priečku a výškou finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu  (39 090 €)  3.
priečku medzi krajskými knižnicami.  V prepočte týchto prostriedkov na 1 obyvateľa knižnica však
dosiahla  4.  miesto.  Z  ôsmich  krajských  knižníc  Krajská  knižnica  v  Žiline  zrealizovala  najviac
výpožičiek (699 395) a na prvom mieste sa umiestnila aj prepočtom na 1 obyvateľa sídla knižnice
(8,63 výpožičky na 1 obyv.). V percente používateľov z počtu obyvateľov (14,29 %) sa umiestnila
na  5.  mieste  a  v počte  fyzických  návštevníkov  sa  umiestnila  na  3.  mieste  z ôsmich  krajských
knižníc. Transfery od zriaďovateľa, ktoré boli vo výške 514 522 zaradili Krajskú knižnicu v Žiline
na 5. miesto medzi krajskými knižnicami, v prepočte transferov na 1 obyvateľa krajského mesta sa
však umiestnila až na 6. mieste. Výškou dosiahnutých grantov sa krajská knižnica umiestnila na  4.
mieste.  Dosiahnutou hrubou priemernou mzdou  s výškou 639   €  sa  Krajská  knižnica  v Žiline
zaradila na posledné miesto v rámci ôsmich krajských knižníc Slovenska. 
V ďalšej  časti  prezentácie  p.  Dr.  Kilárová  porovnala  regionálne  knižnice  v našom  kraji
s regionálnymi knižnicami Slovenska. Regionálne knižnice v Žilinskom kraji dlhodobo dosahujú
dobré výkony v počte výpožičiek, keď Turčianska a Liptovská knižnica G.F.B. dosiahli najvyššie
počty  výpožičiek  v celkovom  súčte  a Oravská  knižnica  A.H.,  Kysucká  knižnica  a Liptovská
knižnica  G.F.B. obsadili  aj  popredné  miesta   v  prepočte  výpožičiek  na  1  obyvateľa.  Všetky
regionálne  knižnice  ŽSK  sa  umiestnili  v prvej  päťke  porovnávaných  knižníc  aj  v prepočte
výpožičiek  na 1  zamestnanca  vykonávajúceho  knihovnícke  činnosti.  V percente  používateľov  z
 počtu obyvateľov sa Kysucká knižnica s percentom 23,1 umiestnila na jednom z popredných miest
Slovenska. V počte zrealizovaných podujatí sa Oravská knižnica A.H. umiestnila na 1. mieste, keď
zrealizovala 996 podujatí.

 V prepočte nákladov na nákup knižničného fondu na 1 obyvateľa sa regionálne knižnice
v Žilinskom kraji prepočtami  0,29 € Martin, 0,40 € Liptovský Mikuláš a  0,65 € Čadca  zaradili
medzi knižnice s nižšími finančnými prostriedkami na nákup knižničného fondu. Oravská knižnica
A.H. s prepočtom 0,82 € sa zaradila ku knižniciam s vyššími prostriedkami na nákup KF v prepočte
na 1 obyvateľa mesta.

Priemernými mzdami  od 638 € v Martine, 607 € v Liptovskom Mikuláši,  635 €  v Dolnom
Kubíne   a 643  €  v Čadci  sa   knižnice  v Žilinskom  kraji  zaradili   medzi  regionálne  knižnice
s najnižšími hrubými priemernými mzdami na Slovensku. 

K bodu 4:
V ďalšom bode programu metodička Božena Sobolová prostredníctvom PP prezentácie oboznámila
prítomných s  plnením štandardov regionálnych  knižníc  Žilinského samosprávneho kraja v  roku
2016. Odporúčaný štandard  v počte kníh získaných kúpou bol  v Kysuckej knižnici splnený na
42,75 %, v Oravskej knižnici A.H. na 62,85 %,  Krajskej knižnici v Žiline na 35,48 %, v Liptovskej
knižnici G.F.B. na 23,72 % a v Turčianskej knižnici len na 15,53 %. Pri finančných prostriedkoch
určených na nákup KF bol štandard splnený na: v Oravskej knižnici A. H. 54,50 %, Kysuckej
knižnici 42,98  %, v krajskej knižnici na 37,04 %, v Liptovskej knižnici G.F.B.  na 26,31 % a  v
Turčianskej knižnici len na 20,36 %. 
V počte výpožičiek na 1 obyvateľa odporúčaný štandard splnili  všetky knižnice,  podobne aj v
počte výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti bol štandard splnený



a vo všetkých  knižniciach aj prekročený.
V počte odoberaných titulov periodík štandard splnila len Krajská knižnica v Žiline,  Kysucká
knižnica v Čadci a Oravská knižnica A.H. Liptovská knižnica G.F.B. odoberala 94 titulov a bola
tesne  pod  stanoveným  štandardom a Turčianska  knižnica  odoberala  68  titulov  a nedosiahla  ani
polovičnú  hodnotu  stanoveného  štandardu.  V počte  študijných  miest štandard  nesplnila  o  1
študijné miesto len Oravská knižnica A. H. Štandard týkajúci sa  percenta používateľov z počtu
obyvateľov splnila Kysucká knižnica v Čadci (23,04  %) a Krajská knižnica v Žiline (14,28 %).
Tesne pod stanoveným štandardom bola Oravská knižnica (17,52 %). V Liptovskej  knižnici  G.F.B.
sa zvýšil počet používateľov  na 11,39 %,  no nedosiahol stanovený štandard  a podobne štandard
nebol splnený ani v Turčianskej knižnici, keďže percento používateľov dosiahlo len   11,05 %.

 
K bodu 5: 

P. Kilárová informovala o ústretovosti novej p. riaditeľky odboru výskumu a štatistiky kultúry NOC
p.  Reveszovej  pri  riešení  problémov  v súvislosti  so  štatistikou  knižníc.  Vyzvala  na  diskusiu
k štatistickým výkazom a ich prípadnej  redukcii.   Navrhla  používať  dva  štatistické  formuláre  -
jeden pre vedecké, špeciálne,  regionálne s krajskou pôsobnosťou, regionálne a mestské knižnice,
ktorý by mal mať podobný rozsah ako doteraz. Druhý výkaz pre obecné knižnice by mal obsahovať
len  nevyhnutné  údaje.  Po diskusii  došlo  k záveru  –  krajskí  metodici  zozbierajú  pripomienky k
 štatistickým  výkazom,  k  ich  redukcii  a tiež  pripomienky  k  metodickým  vysvetlivkám  aj  za
regionálne knižnice a zašlú na sumarizáciu do SNK p. Kilárovej.
P.  Molnár  informoval,  že  na  základe  požiadaviek  knižníc  sa  rokuje  o opätovnom  prístupe
regionálnych a krajských knižníc do systému v čase vkladania údajov. Výkaz za rok 2017 už je na
webe,  preto  treba  už  v predstihu  knihovníkov  oboznamovať  so  spôsobom jeho  vyplňovania.  P.
Molnár vyzval prítomné metodičky k diskusii, čo sa v štatistických výkazoch bude sledovať a čo
nie. 
P.  riaditeľka  Šušoliaková  vyzvala  prítomných  k diskusii  na  tému biblioboxy   a  kávomaty  v 
knižniciach.  Biblioboxy  alebo  tzv.  schránky  na  odkladanie  kníh  okrem  Turčianskej  knižnice
prevádzkujú  všetky  knižnice.  Používatelia  sú  s  možnosťami využitia  biblioboxov  spokojní.
Kysucká  knižnica  terajšiu  schránku  na  knihy  nemôže  vymeniť,  pokiaľ  neskončí  obdobie
udržateľnosti  projektu,  v rámci  ktorého  bola  schránka  vybudovaná.  Turčianska  knižnica  bude
hľadať možnosti ako bibliobox získať /aj prostredníctvom zriaďovateľa/. Oravská knižnica A.H. má
tzv. skrinku na knihy, ktorá bola zriadená pri obnove budovy knižnice a spĺňa svoj účel. Ako sa
vyjadrili zástupcovia knižníc kávomaty v knižniciach boli málo využívané, preto boli v knižniciach
zrušené. Kávomat v súčasnosti prevádzkuje už len  Turčianska knižnica v Martine. 
P. riaditeľka odboru kultúry ŽSK Ševčíková Šumská sa vyjadrila k platom knihovníkov v Žilinskom
kraji a dodala, že platy sú nízke vo všetkých organizáciách, ktoré patria pod ŽSK. Poverila p. riad.
Šušoliakovú,  aby  pripravila  podklady  pre  hlbšiu  analýzu  výkonov  a  platov  knihovníkov
regionálnych knižníc a krajskej knižnice.

V Žiline 29. 5. 2017

Zapísala: B. Sobolová
Overila: K. Šušoliaková


