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Zápisnica z Vyhodnotenia činnosti a výkonov regionálnych knižníc
Prešovského kraja za rok 2017 zo dňa 10. mája 2018

Prítomní:
- riaditelia verejných regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja
- metodici, knihovníci a zamestnanci verejných knižníc PSK

Hostia:
PhDr. Iveta Kilárová, CSc., Odbor pre rozvoj knižničného systému, Slovenská národná knižnica, 
Martin
PhDr. Eleonóra Janšová, Odbor pre rozvoj knižničného systému, Slovenská národná knižnica, 
Martin
Mgr. Beáta Majorošová – Odbor kultúry, Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie činnosti a výkonov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja za rok 
2017
Mgr. M. Skalková, riaditeľka KPOH v Prešove
3. Medziročné porovnanie ukazovateľov, výkonov a štandardov knižničných činností regionálnych 
knižníc Prešovského samosprávneho kraja za roky 2017/2016
Mgr. A. Zboranová, metodička KPOH v Prešove
4. Analýza vývoja podmienok, činnosti a výkonov regionálnych knižníc v SR so zameraním na 
štatistické údaje za rok 2017
PhDr. I. Kilárová, CSc., SNK Martin
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

1. Otvorenie
Riaditeľka Knižnice P.O.H. v Prešove, Mgr. Marta Skalková, privítala prítomných na 

Vyhodnotení činnosti, podmienok a výkonov verejných regionálnych knižníc Prešovského kraja za 
rok 2017.

Pripomenula súčasný stav v zbere a vyhodnocovaní štatistických údajov a to, že  nedošlo k 
zmene, aby do zberu údajov za knižnice príslušných regiónov a kraja mohli zasahovať regionálni 
metodici. Štátnym štatistickým zisťovaním pre Ročný výkaz o knižnici KULT 10-01 za rok 2017 
bolo naďalej poverené Národné osvetové centrum v Bratislave. Knižnice môžu požiadať o sumárne 
výkazy za r. 2017 podľa jednotlivých typov knižníc v regiónoch a príslušnom kraji. Knižnica P.O. 

Hviezdoslava v Prešove ako regionálna knižnica s krajskou metodickou pôsobnosťou na 
základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom – Prešovským samosprávnym krajom zo dňa 1. 
apríla 2002, časť I., bod 3, písmeno i) „spracúva štatistiku o verejných knižniciach“ a v súlade so 
Zákonom o knižniciach č. 126/2015 zo 6. mája 2015, platného od 1. júla 2015, §9, bod 5, písmeno 
e) a bod 7, písmeno d), spracovala  Vyhodnotenie činnosti, podmienok a výkonov verejných 
regionálnych knižníc  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za rok 2017 na základe Rozborov činnosti 
jednotlivých regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017. 

Knižnice sa môžu zapojiť aj do projektu Benchmarking verejných knižníc – vzájomné 
porovnávania výkonnosti a aktivít knižníc v SR a v ČR, ktorý realizuje Knihovnícky institut 
Národní knihovny v Prahe a jeho koordináciou na Slovensku je poverený ORKS OS SNK v 



Martine.

2. Vyhodnotenie činnosti a výkonov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho
kraja za rok 2017
Mgr. M. Skalková, riaditeľka KPOH v Prešove

Mgr. Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove odprezentovala 
dosiahnuté výsledky činnosti a výkony verejných regionálnych knižníc Prešovského kraja za rok 
2017 aj s komentárom k vybraným knižnično-informačným ukazovateľom. 

V prezentácii zvýraznila plusové základné knižničné ukazovatele: knižný fond, s ktorým 
knižnice pracujú, je to živý fond – prírastky a úbytky, nákup nových kníh, ktorý priťahuje stále viac 
nových čitateľov do knižníc, výpožičky knižných jednotiek, zaregistrovaní čitatelia a z nich deti do 
15 rokov – ktorých medziročne pribúda, podujatia organizované knižnicou pre verejnosť a 
návštevnosť knižnice a účasť na podujatiach.

Mgr. M. Skalková konštatovala, že kvalitný nákup KF, ktorý bol v RK v roku 2017 
dotovaný zriaďovateľom za účelom nákupu nových kníh, sa prejavil na zvýšenom počte  výpožičiek
a návštevníkov knižníc za rok 2017. Z toho vyplýva, že výrazná finančná podpora zriaďovateľa 
knižníc, napriek veľkému úsiliu a snahám knižníc získavať financie aj z iných zdrojov, napr. z 
Fondu na podporu umenia, je nenahraditeľnou finančnou injekciou pre knižnice v nákupe nových 
kníh.

Vyzdvihla počet podujatí a projektov knižníc na podporu čítania a komunitných aktivít a 
pozitívny ohlas knižníc v médiách a ich zviditeľnenie sa v systéme kultúrnych organizácií. 
Podujatia sa organizujú na kvalitatívne vyššej úrovni.

3. Medziročné porovnania ukazovateľov, výkonov a štandardov knižničných činností
regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja za roky 2017/2016
Mgr. A. Zboranová, metodička KPOH v Prešove

V rámci Vyhodnotenia činnosti RK PK za rok 2017 sa odprezentovali aj medziročné 
porovnania knižničných'5kazovateľov a výkonov verejných regionálnych knižníc PSK za roky 
2017/2016. Kladné medziročné hodnoty knižničných ukazovateľov sme zaznamenali v týchto 
knižničných parametroch celkovo za regionálne knižnice Prešovského samosprávneho kraja:
- knižničný fond + 2 838
- prírastky KJ kúpou + 38
- výpožičky KJ + 95 653
- používatelia knižnično-informačných služieb knižníc + 397
- návštevníci knižníc + 27 558
- náklady v € vynaložené na nákup nových kníh + 12 588
- priemerná mzda pracovníkov + 33,71

Pozitívne medziročné výsledky sú odrazom a zároveň aj cieľom vynaloženej odbornej
knižničnej práce a činnosti každej knižnice.

V rámci Vyhodnotenia činnosti regionálnych knižníc PK za rok 2017 sme sa zamerali aj na 
vyhodnotenie a plnenie určených štandardov pre verejné regionálne knižnice podľa Metodického 
pokynu MK SR č. 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 
(http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-     151.html  ) 
formou grafickej prezentácie dosiahnutých výsledkov a odporúčaných hodnôt sledovaných 
parametrov.

Štandardy pre verejné knižnice plnia funkciu argumentačného materiálu pri špecifikácii 



relevantných finančných a materiálových potrieb pri realizácii knižničnoinformačných služieb. 
Poskytujú zriaďovateľom verejných knižníc funkciu hodnotiaceho kritéria pri poskytovaní 
finančných prostriedkov z verejných zdrojov vo väzbe na výkony knižníc.

Štandardy MK SR pre verejné knižnice zohľadňujú rozsah počtu obyvateľov, rozsah 
minimálne a maximálnej hodnoty, základnú a vyššiu úroveň.

Na výkony knižníc vplývajú miestne pomery, demografické zázemie, inštitucionálne  
postavenie, štruktúra a počet vzdelávacích inštitúcií, širšie používateľské zázemie – nielen 
štatistický počet obyvateľov mesta.

Určené štandardy sa sú stanovené v týchto parametroch – kritériách:
1. Počet prírastkov knižničných jednotiek na obyvateľa nadobudnutých kúpou za jeden
kalendárny rok
2. Počet titulov periodík
3. Priemerná suma na 1 knižničnú jednotku v EUR
4. Počet počítačov s pripojením na internet prístupných verejnosti
5. Počet študijných miest na 1 knižnicu
6. Počet prevádzkových hodín pre verejnosť týždenne
7. Priemerný počet výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti
(prepočítaný stav)
8. Priemerný počet výpožičiek na 1 obyvateľa
9. Percento používateľov z počtu obyvateľov
10. Obrat knižničných fondov

Každá verejná regionálna knižnica dosiahnuté hodnoty sledovaných parametrov 
vyhodnocuje individuálne, s ohľadom na prípadné zlepšenie podľa odporúčaní MK SR. 
Dosahovanie týchto odporúčaných hodnôt sledovaných parametrov je jednou z podmienok Súťaže 
„Knižnica roka“, ktorú vyhlasuje a organizačne zabezpečuje MK SR 
(http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicnysystem/sutaze-a-
podujatia-328.html)

4. Analýza vývoja podmienok, činnosti a výkonov regionálnych knižníc v SR so zameraním
na štatistické údaje za rok 2017
PhDr. I. Kilárová, CSc., SNK Martin

PhDr. Kilárová, CSc. odprezentovala celoslovenské štatistické údaje verejných krajských a 
regionálnych knižníc za rok 2017. Prezentácia zahŕňala trendový vývoj činnosti a výkonov knižníc 
jednotlivých knižničných ukazovateľov za obdobie od r. 2008 – 2017. Knižničné ukazovatele a 
výkony knižníc porovnávala medzi regionálnymi knižnicami s krajskou pôsobnosťou v jednotlivých
krajských mestách na Slovensku a medzi verejnými regionálnymi knižnicami Slovenska. 
Zhodnotila pozitívny vývoj RK v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci knižničného systému 
SR. Poukázala na poddimenzovaný stav pracovníkov a transferu na činnosť od zriaďovateľa v 
Knižnici P. O. Hviezdoslava ako RKK .

Sledované a porovnávané ukazovatele a výkony pracovníkov vo verejných regionálnych 
knižniciach Prešovského samosprávneho kraja sa v grafickom znázornení pohybovali na stredných 
a vyšších miestach v porovnaní s dosiahnutými hodnotami všetkých regionálnych knižníc na 
Slovensku, a to aj napriek nižším priemerným mzdám a v mnohých prípadoch nízkemu transferu od
zriaďovateľa oproti iným samosprávnym krajom.

5. Rôzne, diskusia



Knižnice sa v uplynulom roku 2017 okrem poskytovania knižnično – informačných služieb 
ako primárnej úlohy knižníc, sa zamerali na skvalitnenie elektronickej komunikácie s používateľmi,
na estetizáciu, rekonštrukciu a dovybavenie priestorov.

Knižnice sú jedinou kultúrnou inštitúciou, ktoré denne poskytujú priestor pre verejnosť s 
najvyššou dennou návštevnosťou oproti ostatným kultúrnym inštitúciám v kraji.

Knižnice ako verejné inštitúcie pracujú samostatne a hľadajú reálne možnosti ďalšieho 
rozvoja a vývoja.

6. Záver

V závere p. riaditeľa Knižnice P.O.H. v Prešove poďakovala prítomným za účasť, diskusiu a
príspevky. Popriala všetkým veľa síl a úspechov pri rozvoji a propagácii knižnej kultúry.

V Prešove, 15. 5. 2018
Zapísala: Mgr. Anna Zboranová
metodička KPOH, Prešov

 



Zápisnica z komplexného rozboru činnosti verejných knižníc NSK za rok
2017, ktorý sa konal dňa 17. 5. 2018 v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: viď program

K bodu 1/ Prítomných privítala Mgr. Zuzana Lajčiaková, zástupkyňa riaditeľky  Tribečskej
knižnici v Topoľčanoch. Ospravedlnila neúčasť pani riaditeľky Mgr. Márii Kráľovej (PN) a zaželala
prítomným úspešné rokovanie. 

K bodu  2/ O výsledkoch  dosiahnutých  v krajskej  knižnici  informovala  Mgr.  Monika
Lobodášová, riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Stav KF:  215 128 k.j. (+3 821),
výpožičky:   437607  (-6  941),  11  318  používateľov (+1  276),  t.j.  14,66  % čitateľov z   počtu
obyvateľov. Knižničný fond bol zakúpený v hodnote 29 507 €  (-2 479 €). Knižnica uskutočnila
1 063 (+92) podujatí  pre verejnosť  s počtom účastníkov 23 257 (+707).  Na nákup knižničného
fondu bolo vynaložených 29 507  € (-2 79 €), čo predstavuje prírastok kúpou 2 702 k.j. (-230 k.j.),
vyradených bolo 504 k.j. (-10 192 k.j.). Prevádzkové dotácie od zriaďovateľa dostala knižnica vo
výške 680 587 € (+55 875 €) a 21 500 € knižnica získala formou grantov z FPU na nákup kníh
a knižničných regálov. 

Z mnohých aktivít knižnice pani riaditeľka vyzdvihla 2. ročník podujatia Literárna Nitra,
ktorej moderátormi boli Miroslav Kusenda (básnik, prozaik) a Irena Lehocká (odborná asistentka na
Fakulte  stredoeurópskych štúdií  UKF v Nitre).  Predpoludnie bolo venované deťom a knižke „O
chlapcovi,  ktorý  hľadal  vôňu  čokolády“.  Knižku  napísal  Martin  Daniš  (pracovník  Nitrianskej
galérie) a autorská beseda mala medzi deťmi veľký ohlas, pretože autor oživil hlavné postavičky
a niektoré  predmety  a zahral  deťom  mini  divadielko.  Popoludnie  bolo  venované  regionálnym
autorom poézie, ktorého sa zúčastnili Milan Vinco Částa, Milan Hodál, Vlasta Hochelová, Jozefína
Hrkotová-Hladká,  Dana Janebová,  Lukáš Kamenický,  Miloš Kusenda,  Drahomíra Pechočiaková
a Jozef Leikert.

O výsledkoch  dosiahnutých  za  rok  2017  vo  verejných  knižniciach  Nitrianskeho
samosprávneho kraja  informovala Mária Rezáková,  metodička Krajskej  knižnice K.  Kmeťka
v Nitre.  V  roku  2017  sme  za  NSK  evidovali  236  fungujúcich  knižníc  s  11  pobočkami  a 94
stagnujúcich knižníc. Počet verejných fungujúcich knižníc sa v porovnaní s rokom 2016 znížil o 8
knižníc a 1 pobočku. Z 236 fungujúcich knižníc je 1 RKK, 4 RK, 10 MSK, 35 obecných knižníc
s PZ  a 186  knižníc  s   NZ.  Z obecných  profesionálnych  knižníc  ubudli  2  knižnice,
z neprofesionálnych  knižníc  ubudlo  6  knižníc  a o 2  neprofesionálne  knižnice  stúpol  počet
stagnujúcich  knižníc.  Obnoviť  svoju  činnosť  sa  podarilo  2  obecným  knižniciam  (Čeľadince
a Orešany  v okrese  Topoľčany).  Z obecných  knižníc  s PZ do  NZ prešla  knižnica  Číčov  (okres
Komárno  a Salka (okres  Nové Zámky).  K stagnujúcim knižniciam pribudlo 10 nových  knižníc:
Čajkov,  Dolné  Semerovce,  Santovka  a  Zalaba  v okrese  Levice;  Babindol,  Nové  Sady,
Štefanovičová a Veľký Lapáš v okrese Nitra; Malé Ripňany v okrese Topoľčany a Beladice v okrese
Zlaté Moravce.

V   hlavných  ukazovateľoch  dosiahol  kraj  tieto  výsledky:  stav  KF  2 315 202  k.j.  



(-28 202),    výpožičky   1 775 322  (-22 020),  používatelia   47 554  (+183),  čo predstavuje  
6,99 % používateľov z počtu obyvateľov. Z celkového počtu používateľov bolo 19 784 detí do 15
rokov, čo je predstavuje 42%, a  tu došlo k výraznému nárastu o 1007 detských čitateľov.

Ďalšia  prezentácia  bola  venovaná  plneniu  štandardov   v   krajskej  a v  regionálnych
knižniciach NSK. Z 10 parametrov 7 (najviac) splnila krajská knižnica, ďalej nasledujú Tribečská
knižnica v  Topoľčanoch a Tekovská knižnica v Leviciach so 4 splnenými parametrami, Knižnica J.
Szinnyeiho  v  Komárne  splnila  3  parametre  a   Knižnica  A.  Bernoláka  v Nových  Zámkoch  1
parameter.  Priemerná  mesačná  mzda  odborného  zamestnanca  bola  v krajskej  knižnici  -  875  €,
v KJZS -  838 €, TK Levice - 893 €, v KAB - 908 € a v TK Topoľčany - 822 €.

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  2017  vykázali  40  fungujúcich  a  15  stagnujúcich  knižníc.
Dosiahnuté výsledky: stav KF: 438 231 k.j. (-16 957), výpožičky: 502 264 (-9 979), používatelia:
14 309 (+ 1 124), t.j. 8,90 % používateľov z  počtu obyvateľov. 

V okrese Šaľa v roku 2016 fungovalo všetkých 13 verejných knižníc. Dosiahnuté výsledky:
stav  KF:  168  215  k.j.  (-278),  výpožičky:  134  688  (-6  670),  používatelia:  2 594   
(-178), t.j. 4,96 % používateľov z  počtu obyvateľov. 

V okrese  Zlaté Moravce  bolo vykázaných  23 fungujúcich a  8  stagnujúcich  knižníc.  V 
hlavných    ukazovateľoch    boli   dosiahnuté  tieto  výsledky:  stav  KF:  138  990  k.j.  (-9  553),
výpožičky: 43 339 (-7 801), používatelia: 1 974 (-33), t.j. 4,84 % používateľov z  počtu obyvateľov.

Do všetkých troch okresov sa uskutočnilo spolu 48 metodických návštev a v rámci kraja
sme poskytlo 148 konzultácií. 

O Knižnici  Józsefa  Szinnyeiho v   Komárne informovala  riaditeľka  knižnice  
Mgr.  Renáta  Filková.  V hlavných  ukazovateľoch dosiahla knižnica  tieto  výsledky -  stav  KF:  
93 236  zv. (+278 zv.),   výpožičky:   125 737 (-629), používatelia: 2 152 (+92), čo predstavuje 6,30
%   používateľov  z počtu  obyvateľov.  Na  nákup  knižničného  fondu  bolo  vynaložených  
8 442 € (-18 k.j.). Knižnica uskutočnila 512 podujatí s počtom účastníkov 10 419, 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 knižnica získala vo výške 339
939 € a formou grantov knižnica získala 13 300 €, z toho 11 000 € z FPU. 

O stave verejných knižníc v okrese Komárno za rok 2017 informovala Mgr. Eva Ďurčová
(bibliografka) a predstavená bola nová metodička Eva Gendiarová. V okrese bolo 28 fungujúcich a
10 stagnujúce knižníc. Dosiahnuté výsledky za rok 2017 v hlavných ukazovateľoch v okrese:  stav
KF:  339  188  (+  157),  výpožičky:  178435  (-368),  používatelia:  
4 080  (+121), t.j. 3,98 % používateľov z počtu obyvateľov. 

O Tekovskej knižnici v   Leviciach informovala riaditeľka knižnice Mgr. Jana Holubcová.
Dosiahnuté  výsledky:  stav KF:  102 828 zv.  (-90),  výpožičky:  174 920 (-6 382),  používatelia:  
4 022 (-187), t.j. 12,02 % čitateľov z počtu obyvateľov. Do knižnice pribudol nový knižničný fond
v hodnote 13 126 € (-3 973 €)  €, čo predstavuje 1 135 k.j. získaných kúpou, celkovo do knižnice
pribudli  2 346  k.j.  Tekovská  knižnica  uskutočnila  625  (+59)  podujatí  pre  verejnosť,  knižnicu
navštívilo  53  921  (-2  682)  návštevníkov,  z toho  12 649   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. 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 a stále nie je isté, či



sa podarí práce v tomto roku ukončiť.
O stave verejných knižníc okresu Levice informovala metodička Mgr. Katarína Tomusová.

V okrese Levice bolo vykázaných 51 fungujúcich knižníc a 32 stagnujúcich knižníc. Okres dosiahol
v hlavných ukazovateľoch tieto výsledky – KF 444 049 k.j. (-10 953), výpožičky: 315 943 (-675),
čitatelia:  9 241 (-768), čo predstavuje 8,24 % používateľov z počtu obyvateľov. 

 
Knižnicu Antona  Bernoláka  v Nových Zámkoch  za rok 2017 vyhodnotila riaditeľka

knižnice Mgr. Ľubica Červená a dosiahli sa tieto výsledky v základných ukazovateľoch: stav  KF
141  246  zv.   (+897)  ,   výpožičky   159  422  (+163),    používatelia   3  007   (+288),  t.j.  
7,80 % používateľov z počtu obyvateľov. Kúpou knižnica získala 893 k.j.  v hodnote 11 321 €,
celkovo  knižnici  pribudlo  1825  k.j.  Knižnica  uskutočnila   331  (-37)  podujatí,  na  ktorých  sa
zúčastnilo  9  797  návštevníkov.  Návštevníkov  knižnice   bolo  v sledovanom  období  27  966.
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  2017  evidovali  48  fungujúcich  a 12  stagnujúcich
knižníc.  Dosiahnuté  výsledky:  stav  KF:  562  472  k.j.  (+3  887),  výpožičky:  
411 748 (+13 396), používatelia: 8 700 (+242), t.j. 6,18 % používateľov z  počtu obyvateľov. 

O činnosti Tribečskej knižnice v Topoľčanoch informovala Mgr. Ivona Machová. Knižnica
dosiahla  v základných  ukazovateľoch  tieto  výsledky:   stav  KF:   
101  045  (+1  635),  150 794   výpožičiek  (-15  136)  ,   4  462  používateľov  (-42)   t.  j.  17,32%
používateľov z  počtu obyvateľov. Knižnicu navštívilo 38 497 (+734) návštevníkov, uskutočnených
bolo  215  (-66)  vzdelávacích  a kultúrno-spoločenských  podujatí  pre  verejnosť,  na  ktorých  sa
zúčastnilo 6 685 návštevníkov. Prírastok kúpou predstavoval 1 390 k.j. v hodnote 11 930 €. O stave
verejných knižníc v  okrese Topoľčany za rok 2017 formou prezentácie informoval metodik Ing.
Jozef  Belaň.  V okrese  bolo  vykázaných 33  fungujúcich,  17stagnujúcich  knižníc.  Dosiahnuté
výsledky za rok 2017 v hlavných ukazovateľoch v okrese:  stav KF: 224 057 (+5 495), výpožičky:
188 905 (-9 923), používatelia: 6 656 (-325), t.j. 9,39 % používateľov z počtu obyvateľov.

Všetky príspevky boli  uvedené vo  forme prezentácie a  PhDr.  Iveta  Kilárová,  CSc. vo
svojej  prezentácii  porovnávala  krajské  a regionálne  knižnice  Slovenska  za  roky 2006 až  2017.
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  riaditeľka krajskej  knižnice Mgr.  Monika Lobodášová poďakovala všetkým za
účasť, hostiteľskej knižnici za poskytnutie priestorov a občerstvenie a 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 2018 sa uskutoční budúci rok v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Zapísala:   Mária Rezáková 



Zápisnica z rozborov činnosti  a hospodárenia krajskej knižnice a
regionálnych knižníc Žilinského samosprávneho kraja, Žilina 29.5.2018

Prítomní hostia:  Mgr. K. Kľučková, Ing. E. Chrústová, pracovníčky odboru kultúry ŽSK,  Dr. I.
Kilárová, CSc.,   Dr. E. Janšová, Mgr. Z. Prachárová, zástupkyne  SNK  Martin, p. riaditeľky, p.
riaditelia,  vedúce  služieb  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  2017

(K. Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline, B. Sobolová, krajská metodička)
3. Analýza vývoja podmienok, činnosti a výkonov regionálnych knižníc SR so zameraním na 

štatistické údaje za rok 2017 (PhDr. Iveta Kilárová, Csc,, oddelenie pre rozvoj knižničného 
systému SR SNK, Martin)

4. Bibliografická a dokumentačná činnosť regionálnych knižníc v Žilinskom kraji (Božena 
Sobolová) 

5. Slovenská digitálna knižnica a Slovakiana (Mgr. Zuzana Prachárová, SNK Martin)
6. Nové služby a aktivity implementované v regionálnych knižniciach Žilinského kraja – 
      zhodnotenie (zástupcovia regionálnych knižníc Žilinského kraja) 
7. Diskusia

  

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

K bodu 2:
 Mgr.  B.  Sobolová  a Mgr.  Katarína  Šušoliaková  prostredníctvom  PP  prezentácie  zoznámili
prítomných  s dosiahnutými  výsledkami činnosti  regionálnych  knižníc  ŽSK a Krajskej  knižnice
v Žiline v roku 2017.  
P.  Sobolová  skonštatovala,  že  dosiahnuté  ukazovatele  činnosti  knižníc  sú  porovnateľné
s výsledkami  dosiahnutými v predchádzajúcich  rokoch.  Niektoré  štatistické  ukazovatele krajskej
knižnice a Liptovskej knižnice G.F.B. boli ovplyvnené obmedzenými službami z dôvodu prestavby
náučného oddelenia krajskej knižnice a rekonštrukcie strechy knižnice v Liptovskej knižnici G.F.B.
Potešiteľná  je  skutočnosť  nárastu  počtu  knižničných  jednotiek  získaných  kúpou v regionálnych
knižniciach  kraja  spolu o 1 265 KJ a zároveň aj finančných prostriedkov na nákup knižničného
fondu o 9 391 €.  Zvýšenie prostriedkov na nákup dosiahla   Kysucká a Oravská knižnica, ktoré
nakúpili  knižničné  fondy  aj  zo  schválených  cezhraničných  projektov.  V počte   knižničných
jednotiek získaných kúpou tak Kysucká knižnica splnila štandard na 61,6 % a Oravská knižnica na
71 %. Veľmi nízky nákup  zaznamenala Turčianska knižnica,  ktorá nakúpila knižničný fond vo
výške 13 782 €, čo bolo   o 2000 € menej ako v roku 2016. Štandard v prírastku KJ formou kúpy
tak splnila len na 16,62 %. Nákup na  úrovni predchádzajúceho roka 2016 dosiahla  Liptovská
knižnica  G.F.B.,  ktorá  však  nedočerpala prostriedky na  nákup KF z Fondu na  podporu  umenia
a tieto prostriedky presunula do nasledujúceho roka 2018. Liptovská knižnica G.F.B. v počte KJ



získaných kúpou štandard splnila na 25,22 % a krajská knižnica na 37,36 %.
Počet používateľov regionálnych knižníc  zostal na rovnakej úrovni ako v roku 2016, keď sa do
regionálnych knižníc zaregistrovalo spolu 30 442 používateľov, čo predstavuje 14,31 % z počtu
obyvateľov miest  –  sídiel  regionálnych  knižníc.  Nárast  používateľov  bol  evidentný v  Krajskej
knižnici  v Žiline,  kde  sa  počet  používateľov  zvýšil  o 570.  Tento  nárast  dosiahla  dôslednejšou
registráciou detských používateľov a výhodnou registráciou  rodín. V sledovanom roku výraznejšie
stúpol  počet  prihlásených  detí  z počtu  školopovinných  detí,  a to  zo 44,31% na 58,56 %. Tento
nárast  počtu  detí  bol  zaznamenaný hlavne v krajskej  knižnici,  kde stúplo  percento  detí  z počtu
školopovinných o 14 %. Počet návštevníkov knižníc každým rokom klesá, podobne tomu bolo aj
v sledovanom  roku,  keď  ich  počet  poklesol  o 14 514.  Pokles  zaznamenala  krajská  knižnica
a Liptovská knižnica G.F.B., kde mal pokles objektívne príčiny. 
Počty výpožičiek regionálnych knižníc sa dlhodobo udržiavajú na vysokej úrovni. V roku 2017 bolo
spolu  zrealizovaných  1 887 956  výpožičiek  a výraznejšie  sa  výpožičky znížili  len  v Liptovskej
knižnici G.F.B (- 20 835)  a v krajskej knižnici  (- 19 067). Dlhodobo klesajú aj výpožičky MVS.
V sledovanom  roku  bolo  zrealizovaných  1 392  MVS,  čo  je  napr.  oproti  roku  2009  o 1 300
výpožičiek menej.

Ekonomické ukazovatele knižníc

Transfery na činnosť knižníc z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja boli vo výške 1 991 327
€ a boli  o  366 509 € vyššie ako v roku 2016 (+ 18,4  %). Zvýšené transfery zaznamenali všetky
knižnice: Kysucká knižnica dostala 354 966 € (+ 38 071 €, + 10,73 %)  Liptovská knižnica G.F.B.
432 626 (+ 206 333  €, + 47,67 %), Oravská knižnica A.H. 282 765  (+ 63 693 €, + 22,53 %) ,
Turčianska knižnica 359 273 €  (+ 11 337 €, + 3,16 % €) a krajská knižnica 561 697 € (+ 47 175 €,
+ 8,39 % ). Pri prepočte dotácie zriaďovateľa na 1 obyvateľa najvyššiu dotáciu dostala Oravská
knižnia A.H. 14,89 €, nasleduje  Kysucká knižnica 14,41 €, Liptovská knižnica G.F.B. v LM 13,78
€,  krajská knižnica 6,94 € a Turčianska knižnica 6,51 €.  V sledovanom roku  regionálne knižnice
získali   tuzemské granty v celkovej  sume 114 771  €.  Výnosy z  knižničných  činností  všetkých
regionálnych knižníc boli vo výške 104 953 € a boli opäť nižšie oproti predchádzajúcemu roku až o
4 436 €. 
V sumárnom vyjadrení vo všetkých regionálnych knižniciach a krajskej knižnici pracovalo v roku
2017 v prepočítanom stave 95,70   zamestnancov - knihovníkov.  Oproti predchádzajúcemu roku
ich  počet  poklesol  o  0,79  úväzku.  Osobné  náklady regionálnych  knižníc  a  krajskej  knižnice
predstavovali čiastku 1 498 173 € a v sledovanom roku vzrástli o 93 013, t.j. o 6,21 %, a to aj vďaka
valorizácii tarifných platov zamestnancov. Tiež došlo k vyplateniu 2%-nej odmeny zamestnancom v
zmysle  Memoranda  o  úprave  platových  pomerov  zamestnancov  v  štátnej  službe  a  niektorých
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. 
Priemerné hrubé mesačné mzdy zamestnancov knižníc   v roku 2017  dosiahli tieto hodnoty:
Krajská  knižnica  711  €,  Oravská  knižnica  A.  H.  667  €,  Kysucká  knižnica  717  €,  Turčianska
knižnica 668 € a Liptovská knižnica G.F.B. 631 €. 

K bodu 3: 
P. Dr. Iveta Kilárová, CSc.  z oddelenia pre rozvoj knižničného systému SR analyzovala podmienky,
činnosť  a výkony verejných  knižníc  SR  na  základe  štatistických  údajov  získaných  zo  štátneho
štatistického  zisťovania  za  rok  2017.  V úvode  prezentácie  skonštatovala,  že  každým rokom na
Slovensku  dochádza  k rušeniu  verejných  knižníc,  v roku  2017   bolo  1 525  pracujúcich, 61
stagnujúcich  verejných  knižníc  a 6  knižníc  bolo  zrušených.   V ďalšej  časti  porovnala  činnosť
a podmienky práce  regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou.   



V roku 2017  Krajská knižnica v Žiline počtom získaných knižničných jednotiek kúpou (3 933 KJ)
a rovnako aj výškou finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu  (40 593 €)  a tiež pri
prepočte finančných prostriedkov na 1 obyvateľa (0,50 €) získala až 5. priečku z ôsmich krajských
knižníc.  Zo všetkých knižníc však Krajská knižnica v Žiline zrealizovala najviac výpožičiek (680
328) a na prvom mieste sa umiestnila aj prepočtom výpožičiek na 1 obyvateľa sídla knižnice (8,40
výpožičky na 1 obyv.). V percente používateľov z počtu obyvateľov (15,00 %) sa krajská knižnica
umiestnila  na  3. pozícii. Krajská knižnica zvýšila počet používateľov do 15 rokov z celkového
počtu používateľov z 27 % na 35 % a v počte fyzických návštevníkov sa  umiestnila na 1. mieste
z ôsmich krajských knižníc.
Transfery od zriaďovateľa, ktoré boli vo výške 561 697 zaradili Krajskú knižnicu v Žiline na 5.
priečku medzi  krajskými  knižnicami,  v prepočte  transferov  na 1  obyvateľa  krajského  mesta  vo
výške 6,94 € sa však umiestnila až na 6. mieste. Výškou dosiahnutých grantov 27 387 € sa krajská
knižnica umiestnila na  4. mieste. Dosiahnutou hrubou priemernou mesačnou mzdou vo výške 711
€ sa Krajská knižnica v Žiline umiestnila na 6. mieste z ôsmich krajských knižníc Slovenska. 
V druhej časti prezentácie p. Dr. Kilárová porovnala knižničné ukazovatele a výkony regionálnych
knižníc  v Žilinskom  kraji  s výkonmi  ostatných  regionálnych  knižníc  Slovenska.  Regionálne
knižnice  v Žilinskom  kraji  opäť  aj  v sledovanom  roku  dosiahli  dobré  výkony  v počte
zrealizovaných výpožičiek a ich počty patrili medzi najvyššie na Slovensku  (Turčianska knižnica
dosiahla  najvyššie  počty výpožičiek  v celkovom súčte  a ostatné  regionálne  knižnice  Žilinského
kraja v počte výpožičiek i v prepočte na 1 obyvateľa tiež obsadili  popredné miesta medzi ostatnými
regionálnymi knižnicami Slovenska).  V percente používateľov z   počtu obyvateľov sa Kysucká
knižnica hodnotou 23,3 % umiestnila na druhom mieste v rámci Slovenska. V počte zrealizovaných
podujatí  sa  Oravská  knižnica  A.H.  umiestnila  za  popradskou  knižnicou  na  2.  mieste,  keď
zrealizovala 883 podujatí.
Prepočet nákladov na nákup knižničného fondu na 1 obyvateľa mesta bol pri Kysuckej knižnici
v Čadci  0,96 €  a Oravskej knižnici A.H. v Dolnom Kubíne 0,95 €, čím sa knižnice v porovnaní
s ostatnými regionálnymi knižnicami Slovenska umiestnili na poprednom mieste. 
Priemernými mzdami  od 631 € v Liptovskom Mikuláši,  667 €  v Dolnom Kubíne, 668 € v Martine
a 717 € v Kysuckej knižnici sa knižnice v Žilinskom kraji opäť zaradili  medzi regionálne knižnice
s nižšími hrubými priemernými mzdami oproti ostatným regionálnym knižniciam Slovenska. 

K bodu 4
Mgr.  Božena  Sobolová  prostredníctvom  PP  prezentácie  oboznámila  prítomných  s prácou
a výsledkami činnosti regionálnych oddelení jednotlivých  knižníc.  Zdôraznila, že tieto oddelenia
sú jednými z nosných oddelení knižníc, keďže uchovávajú vzácne regionálne dokumenty a budujú
jedinečné databázy. Problémami týchto oddelení sa budeme venovať na osobitnom stretnutí v II.
polroku. Urgentne je však potrebné riešiť digitalizáciu regionálnych dokumentov, ktorú spomína aj
knižničný  zákon.   Keďže  doteraz  pre  knižnice  nebola  vydaná  žiadna  metodika  ohľadom
digitalizácie  regionálnych  dokumentov,  každé  regionálne  oddelenie  túto  činnosť  vykonáva
individuálne a v rôznom rozsahu. Je potrebné sa tejto problematike venovať viac  a pri digitalizácii
dodržiavať štandardy, ktoré však na národnej úrovni neboli stanovené. 

K bodu 5
Mgr. Zuzana Prachárová zo SNK poskytla informácie o možnostiach vyhľadávania  v katalógoch
Slovenskej digitálnej knižnice. 

- Katalóg  slovenskej  digitálnej  knižnice  /systém  pre  vyhľadávanie  sa  volá  PRIMO/   je
prístupný online. 

- Prostredníctvom  systému Rosetta, ktorý slúži na uchovávanie a zobrazovanie digitálnych



objektov,  sú  plné  texty  dokumentov  prístupné  registrovaným  používateľom,  ale  len
v priestoroch   SNK.

      -    Po zadaní dotazu v katalógu Slovenskej digitálnej knižnice systém vyhľadáva nielen v 
            bibliografickom zázname,  ale aj v plnom texte /fulltextové vyhľadávanie/. 
           V súčasnosti po vyhľadaní  texty však  nie sú  k dispozícii. 
          - Voľne dostupné plné texty sa dajú vyhľadať na  www.slovakiana.sk /databáza je pod 
            gesciou  NOC/, kde sú aj autorsky chránené plné texty. Tieto by mali byť v budúcnosti 
            k dispozícii za poplatok.
          

K bodu 6 a 7
V závere zástupcovia knižníc informovali o  aktivitách a službách, ktoré knižnice pre používateľov
sprístupnili s cieľom služby knižníc ešte viac zatraktívniť a obohatiť.
Knižnica  GFB  v LM aktivovala  službu  odloženia  kníh,  obmedzila  výpožičnú  dobu  knižných
noviniek  na  14  dní,  zoznam  noviniek  priebežne  vystavujú  na  webe,  pripravili  leták  o potrebe
čítania,  darčekové poukazy na zápisné,   zaviedli  narodeninový čitateľský preukaz  /pri  návšteve
knižnice v deň narodenín zápisné zdarma/.
Turčianska  knižnica  v Martine zaviedla  inovatívnu  službu  zasielania  sms  správ  /upomienky,
rezervácie.../  Službu pomohol nastaviť  a spustiť  p. Valér Romok, ktorý je servisným zástupcom
spoločnosti  Lanius  na  Slovensku.  V roku  2017  knižnica  začala  s realizáciou  bezplatných
jazykových  kurzov  –  ruštiny,  španielčiny  a digitálny  kurz  angličtiny,  ktoré  zabezpečujú
dobrovoľníci.
Oravskej knižnici  A.H. v Dolnom Kubíne sa podarilo získať  hrnčiarsky kruh a keramickú pec
vďaka cezhraničnému projektu,  čo umožní realizovať  zaujímavé podujatia a aktivity aj  na pôde
knižnice. 
Kysucká knižnica v Čadci  aktivovala  službu odloženia kníh, zápis čitateľov od narodenia /služby
knižnice využívajú aj členky Občianskeho združenia Nos ma mama, členky  ktorého sa  v knižnici
stretávajú/. Aj tento rok pokračuje detský tábor Knihuľko, ktorého aktivity boli podporené z FPU.
Taktiež  pokračujú  v  realizácii  projektu,  ktorý  je  zameraný  na   prácu  s  postihnutými  deťmi
„Rozprávky večných detí“. Projekt bol taktiež podporený z FPU.
Krajská knižnica v Žiline  zaviedla inštitút  rodinného preukazu,  zrealizovala projekt  Môj prvý
(novorodenecký) čitateľský preukaz,  nakúpila nové didaktické a Montessori pomôcky na zlepšenie
predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí.  V priebehu roka krajská knižnica začala realizovať
kurzy angličtiny a  tvorivé dielne pre seniorov.
V závere  p.  riaditeľka  informovala  o skutočnosti,  že  elektronickým  zasielaním  naskenovaných
článkov z periodík priamo používateľom porušujeme autorský zákon. Pretlmočila odpoveď z MK
SR Odboru autorského práva ohľadom zasielania scan článkov.  Táto odpoveď  na problematiku
zasielania scan článkov bude zaslaná  aj  ostatným regionálnym knižniciam ŽK.

V Žiline 29. 5. 2018

Zapísala: B. Sobolová
Overila: K. Šušoliaková



Zápisnica - Komplexný rozbor činnosti verejných knižníc v
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s regionálnou pôsobnosťou za rok 2017

Miesto:  Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 2.poschodie
Dátum:  5.6.2018 (utorok) o 9.30 h
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny

Ing. G. Krokvičková, riaditeľka VKMR  privítala hostí a účastníkov komplexných rozborov 
činnosti verejných knižníc TSK za rok 2017.

PhDr. I. Kilárová, CSc., SNK Martin
Analýza vývoja podmienok, činnosti a výkonov regionálnych knižníc SR so zameraním 
na štatistické údaje za rok 2017:

- podrobné informácie o stave knižníc v SR, porovnania z hľadiska dlhodobejšieho vývoja 
za roky 2006-2017,

- osobitné porovnania ukazovateľov regionálnych knižníc v rámci SR,
- samostatné  porovnania  regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou v rámci SR,
- náklady na obyvateľa by mali predstavovať 1,50 €,
- na 1000 obyvateľov by mala pripadať plocha knižnice s rozlohou 60 m² 

M. Zobková, VKMR Trenčín
 Činnosť verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja s regionálnou pôsobnosťou 
za r. 2017:

- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc v Trenčianskom kraji,
- porovnanie ukazovateľov činnosti regionálnych knižníc s odporúčajúcimi štandardami 

pre verejné knižnice. 

Diskusia:
- návrh uvádzať pri prepočtoch výkonov knižnice na obyvateľa pri Hornonitrianskej knižnici 

v Prievidzi polovičný počet obyvateľov, vzhľadom na existenciu 2 verejných knižníc 
v meste,

- Hornonitrianska knižnica v Prievidzi  sa v najbližších 2-3 rokoch má presťahovať do bývalej
školy, zástupcovia knižnice vyslovili obavy súvisiace s budúcim umiestnením v okrajovej 
časti mesta,

- Považská knižnica v P. Bystrici sa bude v dohľadnom čase rekonštruovať,
- spoločný postup pri nastavení tlače upomienok a rezervácií z KIS Clavius

Zapísala: M. Zobková
V Trenčíne 5.6.2018


