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 1Identifikačné údaje organizácie 
 

Názov organizácie:  Podduklianska kniţnica vo Svidníku 
IČO: 37781154 

Dátum vzniku (historicky):   1.4.1953 

Dátum zriadenia (VUC): 1.4.2002 
Právna forma: príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 

VÚCPO 
Adresa: Ul. 8. mája 697/55, 089 01 Svidník 
Telefón: 054 7882190 
E-mail: kniznicask@podduklianskakniznica.sk 
Webové sídlo: http://www.podduklianskakniznica.sk 

Sociálne siete: facebook, instagram,  
Štatutár: Mgr. Kamil Beňko 

 
 
 

2 Zhrnutie rok 2020 
 

Všeobecné zhodnotenie 
 

Podduklianska kniţnica vo Svidníku (ďalej PK alebo kniţnica) v zmysle Zriaďovacej 

listiny vydanej Prešovským samosprávnym krajom KUL – 2002/000153/17 zo dňa 1. apríla 

2002 plní funkciu regionálnej, kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie v oblasti 

kniţničnej, bibliografickej, koordinačnej, vydavateľskej, metodickej a vzdelávacej  činnosti 

pre územné celky okresov Svidník a Stropkov. Zároveň plní funkciu mestskej kniţnice. PK 

poskytuje kniţnično-informačné sluţby aj pre vidiecke obyvateľstvo vo svidníckom regióne 

pojazdnou kniţnicou (bibliobusom). Kniţnica poskytovala kniţnično-informačné sluţby 

v súlade so svojím zameraním a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečovala 

všetkým pouţívateľom rovnaký prístup ku kniţnično-informačným sluţbám. Popri 

základných kniţnično-informačných sluţbách (KIS) poskytovala aj špeciálne KIS, a to 

rešeršné, referenčné,  písomné bibliografické, regionálne informácie, medzikniţničnú 

výpoţičnú sluţbu, prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu. 

Kniţnica predstavovala  otvorený komunitný priestor pre kultúrno-vzdelávacie aktivity 

kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových zdruţení, škôl a pod.   

 
 

Najvýznamnejšie úspechy 
 

PK napriek nepriaznivej epidemiologickej situácií v roku 2020 pristupovala k plneniu úloh 

s plnou zodpovednosťou. Kniţnica svoje sluţby začala prezentovať viac v online prostredí. 

Vyuţívala informačné a komunikačné technológie na sprístupnenie čo najväčšieho rozsahu 

elektronických zdrojov a sluţieb bez časového obmedzenia dostupnosti pre verejnosť.  

Od 2.9.2020 naša kniţnica  a ďalších sedem regionálnych kniţníc Prešovského 

samosprávneho kraja prijala nový KIS Dawinci, ktorý nahradil dovtedajší systém Virtuu. Pred 

samotným spustením systému sa uskutočnilo školenie bibliografov, katalogizátorov aj 

zamestnancov sluţieb odborným konzultantom, lektorom a školiteľom spoločnosti SVOP 

Mgr. Pavlom Špánim. Vlastníkom systému Dawinci je Spoločnosť SVOP s.r.o. v Bratislave, 

http://www.podduklianskakniznica.sk/
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ktorá sa od r. 1996 sústreďuje na oblasť informačných systémov - vývoj softvérových 

systémov pre spracovanie, vyhľadávanie a prezentáciu dát. Systém Dawinci slúţi pre malé aj 

veľké kniţnice všetkých typov. Konverzia bibliografických regionálnych záznamov zo 

systému Virtua do systému Dawinci ako aj konverzia databázy kníh, článkov, výpoţičiek a 

čitateľov sa uskutočnila v čase od 1.9.- 6.9.2020 priebeţne podľa jednotlivých kniţníc. V tom 

čase sme kontrolovali v  testovacej databáze PSK správnosť a kompletnosť 

prekonvertovaných záznamov. PK spustila výpoţičný proces v novom KIS Dawinci 7.9.2020.  

Vďaka iniciatíve a finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja naša kniţnica v 

októbri 2020 zaviedla novú sluţbu – poţičiavanie elektronických kníh v spolupráci s portálom 

Palmknihy - eReading. Pre čitateľov je dostupných vyše 9000 e-kníh prostredníctvom online 

katalógu kniţnice.  

Dosiahnutie plnenia nákupu KF bolo moţné aj vďaka navýšeným účelovým prostriedkom od 

zriaďovateľa v hodnote 2 000.- € a dotácií z grantového systému Fond na podporu umenia, 

z ktorého sme získali finančné prostriedky na nákup kníh bez spolufinancovania kniţnice 

v hodnote  12 000.- € a príspevku Mesta Svidník 200.- €. 

 

Zamestnanci kniţnice sa v rámci celoţivotného vzdelávania zúčastňovali online webinárov 

a workshopov, ktoré organizoval Kniţničný inštitút SNK v Martine. 

 

 

Problémové oblasti 
 

Koronavírusová pandémia v roku 2020 sa zapíše do histórie celého ľudstva.  Pretrvávajúca 

nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 si vyţiadala 

prijímanie protipandemických opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu choroby koronavírusu, čo 

sa odzrkadlilo na štandardnom fungovaní kniţnice. Na základe platných vládnych nariadení 

kniţnica v určitých mesiacoch pracovala v obmedzenom reţime, ba bola úplne zatvorená pre 

verejnosť.  

PK bola na základe Príkazného listu predsedu PSK č. 6 zo dňa 9.3.2020 týkajúceho sa 

opatrení prijatých predsedom Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s mimoriadnou 

situáciou šírenia respiračného ochorenia COVID-19 od 11.3.2020 do 11.5.2020 pre verejnosť 

zatvorená, vrátane bibliobusu. Od 11. mája 2020 bola kniţnica pre verejnosť otvorená 

a pracovala v obmedzenom výpoţičnom reţime aţ do odvolania. Bibliobus poskytoval 

výpoţičné sluţby od 1. júna 2020. Druhá vlna pandémie Covid-19 a s tým súvisiace nariadené 

protipandemické opatrenia pred šírením korovavírusu priniesli ďalšie obmedzenia pre riadne 

fungovanie kniţnice. Od 26.10.2020 do 9.11.2020 kniţnica musela opäť zatvoriť svoje brány, 

okres Svidník sa nachádzal v červenej zóne. V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej 

epidemickej situácie koncom roka boli schválené ďalšie protipandemické opatrenia a kniţnica 

bola zatvorená od 19.decembra 2020 aţ do odvolania.  

 

V roku 2020 bola celkovo v čase pandémie COVID-19 na základe vládnych nariadení 

zatvorená 77 pracovných dní. Po prepočítaní prevádzkových hodín kniţnica sprístupňovala 

kniţnično-informačné sluţby pre pouţívateľov v priemernom týţdennom čase 40 hodín 

(týţdenne o 8 hodín menej).  Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti kniţnice v tomto roku 

bolo značne ovplyvnené nepriaznivou pandemickou situáciou na Slovensku.   

 
 

https://www.palmknihy.cz/
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3 Vyhodnotenie odbornej činnosti za rok 2020 
 

3.1 Ťaţiskové úlohy 
 

 doplňovanie kniţničného fondu podľa poţiadaviek a potrieb pouţívateľského zázemia 

 sprístupňovanie univerzálneho kniţničného fondu, vrátane dokumentov regionálneho 

charakteru 

 poskytovanie KIS v súlade so zameraním a špecializáciou kniţnice 

 Kniha roka PSK 2019 (3.ročník) – nominácia kníh regionálnych spisovateľov  

 kniţnica ako spoluorganizátor Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku  (66. 

výročie)  

 rozšírenie KIS o novú sluţbu e-knihy prostredníctvom online katalógu kniţnice poskytovanie 

KIS v obciach  regiónu Svidník prostredníctvom bibliobusu 

 konverzia na nový kniţnično-informačný systém Dawinci 

 realizovanie kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a komunitných podujatí (Týţdeň 

slovenských kniţníc, Pavlovičov literárny Svidník, Národný týţdeň manţelstva, Kde bolo, 

tam bolo, Prečítané leto, Jeseň s knihou, Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom a iné)  

 získavanie finančných zdrojov prostredníctvom grantových systémov FPU, Mesta Svidník 

a mimorozpočtových finančných prostriedkov   

 poskytovanie metodicko-poradenských sluţieb obecným a mestským kniţniciam v regióne 

 vyuţívanie  informačných a komunikačných technológií na sprístupnenie čo najväčšieho 

rozsahu elektronických zdrojov a sluţieb bez časového obmedzenia dostupnosti pre 

verejnosť  

 rekonštrukcia kuchynských priestorov a zriadenie multimediálnej čitárne 

 

 

Plnenie hlavných úloh 

 
PK sa v roku 2020 zameriavala na plnenie úloh v zmysle  Plánu činnosti PK na rok 2020. 

Plán zohľadňoval hlavné poslanie, úlohy, ciele a strategické dokumenty Stratégiu rozvoja 

slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Dôraz sa kládol na poskytovanie kvalitných 

základných a špecializovaných kniţnično-informačných sluţieb, ktoré vyplývajú zo 

základných legislatívnych predpisov. Zároveň plnila aj mimoriadne úlohy, ktoré vyplynuli 

z poţiadaviek zriaďovateľa, MK SR, SNK v Martine ako ústredného metodického centra, 

stavovských organizácií Slovenská asociácia kniţníc, Spolok slovenských knihovníkov 

a kniţníc a interných potrieb. 
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Kniţničné fondy  

Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov 

 

Prioritou kniţnice bolo doplňovanie kniţničných fondov (ďalej KF). Typológiu KF tvorili 

knihy a periodiká, ktoré sa doplňovali na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov. 

Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF pri doplňovaní KF úzko spolupracovalo so 

všetkými úsekmi a oddeleniami kniţnice. Nákup kníh bol uskutočňovaný v kníhkupectvách, u 

distribútorov, ktorí poskytovali rabat, ale aj formou objednávok na základe ponúk od 

jednotlivých vydavateľstiev, firiem, prostredníctvom internetových www stránok a v 

internetových kníhkupectvách. Kniţničný fond bol nakupovaný v: I.M.I. Imrich Hajik Košice, 

Slovart Bratislava, Ing. I. Lazík Bratislava, Ikar Bratislava, Martinus Martin, Albatros Media 

Bratislava, Ţivot a zdravie Kokošovce, Marenčin Bratislava, Slovenská pošta pobočka 

Svidník a iné. 

Spracovanie KF sa uskutočňovalo prostredníctvom integrovaného kniţnično-informačného 

systému Virtua a od 7.9.2020 v novom programe Dawinci.  

 

PRÍRASTOK KNIŢNIČNÉHO FONDU 
CK BUS SPOLU 

1 638 642 2 280 
ŠTANDARDY PREPOČET 
Počet prírastkov na obyvateľa skutočnosť/ 
štandard 

2 065/ 
1500 

 
Prírastok získaný kúpou a grantom 2 065 kn.j., t.j. 90,57 % z celkového prírastku. 

Prírastok získaný kúpou (bez grantu) bol 1 493 kn.j, t.j. 65,48% z celkového prírastku. 

Prírastok získaný grantom (bez kúpy) 572 kn.j., t.j. 25,08% z celkového prírastku. 

Prírastok získaný darom 215 kn.j., t.j. 9,43 %  z celkového prírastku. 

 

 

Percentuálne zloţenie ročného prírastku KF podľa tematických skupín v PK a BUS 

 

 

Tematické skupiny 
CK BUS SPOLU 

kn.j. % kn.j. % kn.j. % 

odborná lit. pre dospelých   564 34  27  4   591 26 
krásna lit. pre dospelých   568 35 340 53   908 40 
odborná lit. pre deti   128  8   61 10   189   8 
krásna lit. pre deti   361 22 209 33   570 25 
špeciálne dokumenty     17  1    5   0      22   1 
SPOLU 1 638 100 642 100 2 280 100 

 
 

Prírastok  KF za rok 2020 bol 2 280 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (2 656 kn.j.) bol 

niţší o 376 kn.j. V jazyku národnostných menšín, a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo 

získaných 69 kn.j. Regionálny fond bol doplnený o drobnú miestnu tlač a o ostatné materiály 

regionálneho charakteru vďaka darcom. Prírastok do tohto oddelenia bol získaný darom 

a kúpou v počte 187 kn.j. Úsek umenovednej literatúry bol rozšírený o 44 kn.j.  
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Počet odoberaných periodík činil 57 titulov, z toho v CK 52 titulov a v bibliobuse 23 

titulov. Počet exemplárov predstavoval 81, z toho v CK 54 exemplárov a v bibliobuse 26 

exemplárov.  

 

 

Finančné prostriedky na nákup kniţničných fondov v € 

 
 SPOLU z toho kúpa z toho granty  

a dary 
KNIHY  19 554,58 €     14 798,50 € 4 365,08 € (grant) 

      200.- € (dar mesto) 
      191.- € (KP) 

ŠPECIÁLNE 
DOKUMENTY 

   0    0 0 

PERIODIKÁ     1 927,33 €      1 927,33 € 0 

   21 481,91 €    16 725,83 €  4 756,08 € 

 
ŠTANDARDY PREPOČTY 

 
Nákup KF na obyvateľa v € skutočnosť/ 
štandard 

1,82 €/ 
1,00 € 

Nákup KF na pouţívateľa v € 8,33 € 

Suma na nákup v € skutočnosť/ 
štandard 

21 481,91 €/ 
10 718 € 

Nákup kniţničného fondu v € na jedného obyvateľa z počtu 10 718 obyvateľov činil 1,82 €.  

Regionálna kniţnica spĺňa odporúčanú hodnotu (1,00 €) daného indikátora podľa platných 

štandardov. 

Nákup kniţničného fondu v € na jedného pouţívateľa (2 346 pouţívateľov) činil 8,33 €.  

 

 
Počet knižničných jednotiek na jedného obyvateľa (10 718) predstavoval  8,90 kn.j. 
 

Kniţničný fond a jeho % zloţenie podľa tematických skupín 

 

Tematické skupiny CK % BUS % SPOLU % 

odborná lit. pre dospelých 25 503 39,73     6 783 21,67 32 286 33,81 

krásna lit. pre dospelých 20 455 31,87  10 269 32,80 30 724 32,17 

odborná lit. pre deti  3 398    5,29   3 032   9,68   6 430  6,74 

krásna lit. pre deti 14 830 23,11 11 223 35,85 26 053 27,28 

SPOLU 64 186  31 307  95 493  

z toho špeciálne dokumenty 
spolu 

   1 970    3,06     940 3,00    2 910  3,04 

 
 

 

PREPOČET  KNIŢNIČNÉHO FONDU  

Počet zväzkov na 1 obyvateľa 8,90 

Počet zväzkov na 1 pouţívateľa 40,70 
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Obrat kniţničného fondu 

 

OBRAT  KNIŢNIČNÉHO FODU 0,58      

ŠTANDARDY 

Hodnota obratu Hodnotenie 

menej ako 2 iba malá časť KF je skutočne využívaná; odporúča sa 
vyradiť dokumenty, ktoré sú málo alebo nie sú vôbec 
požičiavané 

2-3 optimálna hodnota 

viac ako 4 KF je využívaný vo zvýšenej miere; odporúča sa zvýšiť 
objem prírastku a celkový objem knižničného fondu 

 

Ochrana knižničných fondov 

 

Pokračovalo sa v obsahovej previerke kniţničného fondu a na jej základe bolo vyradených 

spolu 1 844 kn.j. z toho opotrebovaných 1799 kn.j.a nedobytných 45 kn.j. V CK bolo 

vyradených 1 3601 kn.j. a v bibliobuse 484 kn.j. 

  

Ostatná činnosť 

- propagácia kniţničných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY 

- vyhotovovanie propagačných materiálov: 22 plagátov, 13 pozvánok, 2 diplomy, 

pozdravné listy, organizačné pokyny na podujatie Leto s knihou, rôzne nápisy 

a oznamy, titulné strany a záznamy o knihách do Podduklianskeho knihovníka (16), 

nápisy podľa poţiadaviek zamestnancov jednotlivých odd. 

- vyraďovanie periodík v bibliobuse a CK 

- vyraďovanie literatúry z CK a bibliobusu v kniţnično-informačnom systéme Virtua a 

z prírastkových zoznamoch 

- aktualizácia objednávky periodickej tlače na rok 2021 pre CK a bibliobus 

- vypracovanie rešerší v počte 20, t.j. 1 135 záznamov 

- spolupráca na zostavovaní časopisu Poddukliansky knihovník a jeho estetická úprava  

- účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. sluţieb 

- fotografovanie podujatí konaných v kniţnici a úprava fotografií z týchto podujatí pre 

web kniţnice 

- vypracovanie projektov na rok 2020 a 2021: Nové knihy v kniţnici, Kultúrne 

 preukazy, Stretnutia spisovateľov so svojimi čitateľmi - cyklus 5 podujatí so 

 slovenskými spisovateľmi, Obnova interiéru Podduklianskej kniţnice vo  Svidníku - 

zámerom projektu je nákup jednostranných a obojstranných knihovníckych regálov a 

kniţničného nábytku pre skvalitnenie interiérového vybavenia kniţnice, 

- podieľanie sa na výpoţičnej činnosti kniţnice (soboty, podľa rozpisu)  

- aktualizácia zoznamu skladových novín a časopisov 

- spolupráca pri propagovaní knihovníckych podujatí v okresných novinách 

-  Komplexný rozbor činnosti za oddelenie doplňovania za rok 2019 

- Plán činnosti na rok 2020 za oddelenie doplňovania  

- vyhodnotenie činnosti oddelenia doplňovania za I.-IV.Q 2020 

- presun literatúry z voľného výberu do skladu prostredníctvom statusu knihy vo Virtui 

- vymazávanie neaktívnych čitateľov z databázy Virtua 
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- výpomoc pri elektronickom spracovaní štatistických ročných výkazov za okres 

Svidník a okres Stropkov 

- boli spracované kniţničné jednotky z mimoriadneho príspevku v hodnote 2 000.- €, 

ktorý poskytol Prešovský samosprávny kraj 

- boli spracované kniţničné jednotky z grantu FPU - vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie 

poskytnutých finančných prostriedkov   z dotácie Fondu na podporu umenia na 

knihy pod názvom Knihy – základný zdroj informácií vo výške 9 000.- € za rok 

2019   

- vyúčtovanie finančného príspevku na nákup literatúry z Mesta Svidník, kniţný  fond 

zakúpený z poskytnutého finančného príspevku Mesta Svidník bol 

 spropagovaný na webovej stránke Podduklianskej kniţnice. Knihy  zakúpené 

 z tejto dotácie sú umiestnené v oddelení sluţieb čitateľom v stacionárnej  kniţnici a v 

bibliobuse. Do fondu kniţnice bolo zakúpených a spracovaných 14 titulov kníh t.j. 23 

exemplárov v hodnote 200.- € 

- vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár kniţníc SR  a tieţ 

Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o kniţnici za rok 2019 

- náhodná kontrola prekonvertovaných záznamov z Virtui do Dawinci 

- dňa 7.9.2020 bola spustená ostrá databáza – katalogizácia v systéme  DAWINCI 

- spolupráca na spracovaní podkladov do čiastkových správ o činnosti PK  v čase 

COVID-19 aj mimo neho 

- spolupráca na príprave článku do celoslovenského periodiká Kniţnica 

- vyplnenie formulára Zber dát pre Benchmarking za Poddukliansku kniţnicu za rok 

2019 

- vydanie na CD nosiči a vyexpedovanie bibliografie Laureáti Nobelovej ceny  za 

literatúru  

 

 

Kniţnično-informačné sluţby 

Používatelia a návštevníci 

                
Na  oddelení  sluţieb čitateľom a  bibliobusu  je prístup  pouţívateľov  ku  kniţničným 

fondom umoţnený  voľným  výberom, okrem  príručných fondov a špeciálnych dokumentov,  

ktoré sa poţičiavajú iba prezenčne. 

 
 

Počet registrovaných pouţívateľov za rok 2020 

 

Pouţívatelia 

celkom 

CK BUS SPOLU INDEX 

1 766 580 2 346 94,67 

z nich deti 687 260 947 82,99 

Štandardy prepočet 

% pouţívateľov z počtu obyvateľov skutočnosť/ 

štandard 

21,89 %/ 

15 % 
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Z ročného plánu 2 500 pouţívateľov kniţnica v roku 2020 evidovala 2 346 čitateľov, čo 

predstavuje plnenie plánu na 93,84%. Index 94,67. Z celkového počtu uvedených čitateľov 

detských činilo 37,88 %.  

Percento registrovaných pouţívateľov z počtu obyvateľov (10 718) činilo 21,89 %. 

Kniţnica odporúčanú hodnotu parametra pre RK (15%)  podľa štandardov spĺňa. 

Štatistický údaj o počte čitateľov za rok 2020 kniţnica získala z KIS Dawinci 

prostredníctvom ukazovateľa – Čitateľ s platným preukazom.  

V porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný pokles o 132 čitateľov. 

 
Počet návštevníkov za rok 2020 

 

Návštevníci 
CK BUS SPOLU z toho virtuálni Index 

70,68 17 700 4 458 22 158 830 

 
V porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný pokles o 9 191 návštevníkov. 

 

Prístup na verejný internet v kniţnici vyuţilo 540 návštevníkov, z toho 405 detí.  

Aj v roku 2020 kniţnica spolupracovala s Denným stacionárom pre seniorov – Atrium 

Svidník a Senior Dom Svida a Denným stacionárom v Kruţlovej, ktorým poskytla cyklický 

súbor kníh. V hodnotenom období sa týmto stacionárom poskytlo 314 dokumentov. Kniţnica 

naďalej pokračovala v spolupráci so Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

v Levoči, ktorá nám so štvrťročnou periodicitou poskytuje súbory zvukových kníh. Evidovali 

sme 9 nevidiacich a slabozrakých pouţívateľov a 90 návštevníkov. Títo pouţívatelia si 

vypoţičali  434 titulov zvukových kníh  (251 AVK a 183 MP3). V pobočke Senior dom Svida 

kniţnica evidovala 11 pouţívateľov, ktorí si vypoţičali 31 kníh. Celkovo pobočku navštívilo 

18 návštevníkov. V roku 2020 bol 3-krát vymenený súbor kníh v tejto pobočke. 

Výpožičky   

Oddelenie sluţieb v  budove PK sprístupňuje kniţničné dokumenty a poskytuje kniţnično-

informačné sluţby 

 

 n a   ú s e k u :  

krásnej a náučnej literatúry pre mládeţ a dospelých 

krásnej a náučnej literatúry pre deti 

umenovednej literatúry 

metodiky a bibliobusu   

 v oddelení  bibliografie a regionálnej literatúry - kniţničné dokumenty 

regionálneho charakteru 

 

Prehľad výpoţičiek za rok 2020 

 

Výpoţičky celkom CK BUS SPOLU 

40 308 15 228 55 536 

z nich pre deti 14 967 5 071  20 038  

Výpoţičky periodických 

publikácií 
4 349  2 181     6 530 

Prezenčné výpoţičky 720 369 1 089 
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Štatistické údaje za rok 2020 sledované súbeţne medzi KIS Virtuou a KIS Dawinci neboli 

zhodné. Na štatistiku výpoţičiek 2020 kniţnica vyuţila kombináciu štatistických údajov 

z KIS Virtua od januára do augusta 2020 a údajov z KIS Dawinci od septembra do decembra 

2020. 

Z ročného plánu 75 150 výpoţičiek v hodnotenom období kniţnica zaevidovala 55 536 

výpoţičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 73,90 %. Index  67,43.  

V  porovnaní s rokom 2019 kniţnica zaznamenala pokles o 26 817 výpoţičiek. 

 

 
      
Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli  zabezpečované prostredníctvom MVS  

v počte  37 zväzkov, iným kniţniciam bolo poţičaných 29 kniţničných dokumentov. 

Poţiadavky na MVS boli vybavované elektronicky, prostredníctvom portálu www.kis3g.sk 

alebo elektronickou ţiadankou z internetových stránok jednotlivých kniţníc, ale aj klasickou 

ţiadankou. 

 

V  rámci  individuálnej  práce  s  pouţívateľom  boli  poskytnuté  informácie  v počte 684, 

z toho v CK 626. Kniţnicou boli zodpovedané dopyty v elektronických referenčných 

sluţbách v počte 78. V roku 2020 kniţnica evidovala 46 rezervácií. Na  poţiadanie  

pouţívateľov  bola  poskytnutá donáška  kníh do domu  v  počte 17.  

 

Prevádzkový čas kniţnice pre verejnosť 

 
Kniţnica v roku 2020 bola v čase pandémie COVID-19 na základe vládnych nariadení 

zatvorená 77 pracovných dní. Týţdenný prevádzkový čas kniţnice predstavoval 40 hodín 

v centrálnej kniţnici, v bibliobuse 28 hodín.   

Odporúčanú hodnotu v počte prevádzkových hodín pre verejnosť podľa platných štandardov 

kniţnica spĺňa. Odporúčaná hodnota pre RK je 40-45.  

 

Úsek umenovednej literatúry a internetu 

 

Výpožičky a služby internetu: 
 

Celosvetovú počítačovú sieť Internet v uvedenom období  vyuţilo 540 návštevníkov, z nich 

bolo 405 deti.  

Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 72 nevidiacich a slabozrakých 

pouţívateľov, ktorí si vypoţičali  197 titulov zvukových kníh  (1805 kaziet) a 145 MP3. 

 

Kultúrne a vzdelávacie podujatia: 
 

Medzinárodný deň materinského jazyka (21. február 2020) – záţitkové vyučovanie spojené 

s prezentáciou o vzniku a histórii nášho materinského jazyka pre študentov Gymnázia DH. 

Podujatie sa uskutočnilo dvakrát, spolu ho navštívilo 167 účastníkov. 

Prepočet výpoţičiek  

Počet výpoţičiek na 1 obyvateľa 5,18 

Počet výpoţičiek na 1 pouţívateľa 23,67 

http://www.kis3g.sk/
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Aj keď kniţnica počas koronakrízy nemohla uskutočňovať podujatia pre verejnosť, kontakt so 

svojimi pouţívateľmi uskutočňovala v online prostredí prostredníctvom svojho webu 

a facebooku. 

Úsek umenovednej literatúry prispel príspevkami: 

 Jubilantka Mária Mačošková  

 Čo robiť, aby sme boli vo fyzickej a psychickej pohode  

 Ako si zvýšiť imunitu správnou a zdravom ţivotosprávou  

 Svetový deň dizajnu  

 Ako spojiť prechádzku s uţitočným počas slnečných jarných dní a nazbierať si 

bylinky  

 Medzinárodný deň tanca  

 Medzinárodný deň hasičov  

 

Ostatná činnosť: 
 

 tvorba príspevkov do pravidelnej rubriky Osobnosti umeleckého ţivota v regionálnom 

týţdenníku Podduklianske novinky, publikovaných bolo 49 príspevkov; 

 triedenie a úprava kniţničného fondu na úseku umenovednej literatúry           

(presúvanie duplicitnej a multiplicitnej literatúry do  kniţničného skladu, 

preštítkovanie všetkých CD a DVD nosičov, usporiadanie a preštítkovanie príručného 

fondu, úprava kniţného fondu podľa MDT, t.j. tvorba rozraďovačov a štítkov na 

chrbty kníh); 

 šitie rúšok pre zamestnancov kniţnice a ich rodinných príslušníkov; 

 zaškoľovanie sa v kniţničnom- informačnom systéme Dawinci; 

 pomoc pri príprave mini prezentov na Deň sv. Valentína ( srdiečka so sladkým 

prekvapením, valentínske záloţky); 

 podiel na rekonštrukcii  úseku pre deti a mládeţ; 

 spolupráca pri prázdninovom cykle Prečítané leto; 

 spoluúčasť na podujatí Jeseň s knihou; 

 Halloweenska výzdoba na oddelení sluţieb;  

 

Úsek bibliobusu 

 

Podduklianska kniţnica vo Svidníku vrátane bibliobusu bola na základe Príkazného listu 

predsedu PSK č. 6 zo dňa 9.3.2020 týkajúceho sa opatrení prijatých predsedom PSK 

v súvislosti s mimoriadnou situáciou šírenia respiračného ochorenia COVID-19 od 11.3.2020 

do 7.5.2020 pre verejnosť ZATVORENÁ.   Bibliobus začal poskytovať KIS v obciach 

regiónu aţ od 1.6.2020.  

Druhá vlna pandémie Covid-19 a s tým súvisiace nariadené protipandemické opatrenia pred 

šírením korovavírusu priniesli ďalšie obmedzenia pre riadne fungovanie kniţnice a od 

19.decembra 2020 bola pojazdná kniţnica zatvorená aţ do odvolania. 

 

Kniţničné a informačné sluţby boli poskytované celkovo v 56 obciach, z toho v 32 obciach 

Svidníckeho okresu a v 24 obciach Stropkovského okresu. Bibliobus poskytoval sluţby 

taktieţ pri Spojenej základnej škole vo Svidníku. 
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Úlohou úseku bolo: 

  

 poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné kniţnično-

informačné sluţby bibliobusom  

 zabezpečovať plynulý chod bibliobusu v zmysle vypracovaného harmonogramu trás 

 pravidelne obmieňať fond, dopĺňať kniţničný fond novými knihami  

 získavať finančné prostriedky na činnosť bibliobusu od obecných úradov 

 spolupracovať so základnými školami pri organizovaní kultúrno-výchovných podujatí 

a pripraviť pre čitateľov a návštevníkov bibliobusu rôzne aktivity - súťaţe, besedy, 

exkurzie, informačné výchovy a pod. 

 poskytovať informácie pri výbere dokumentov 

 uskutočniť cyklickú súťaţ nazvanú MÁŠ FILIPA? 

 zúčastniť sa na kultúrnom podujatí JESEŇ S KNIHOU, v rámci neho uskutočniť 

vedomostnú súťaţ v bibliobuse a ďalšie kniţničné aktivity  

 propagovať kniţné novinky, uskutočňovať výstavky kníh  

 uskutočňovať donášku zvukových kníh pre zrakovo postihnutých pouţívateľov 

 zabezpečovať poţadované dokumenty zo skladu oddelenia i z fondu Podduklianskej 

kniţnice vo Svidníku, prípadne formou MVS 

 
Výpožičky, používatelia, návštevníci 

 

V hodnotenom období bibliobus z ročného plánu 20 000 výpoţičiek, dosiahol 15 228 

výpoţičiek, čo predstavuje plnenie plánu na 76,14%. Index činí 72,86. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom ide o pokles v počte výpoţičiek o 5 671. 

 

Z ročného plánu 500 pouţívateľov, bibliobus evidoval 580 pouţívateľov, z toho 260 

detských pouţívateľov. Plán pouţívateľov bol splnený na 116 %. Index činí 110,05. 

V porovnaní s rokom 2019 je zaznamenaný nárast o 53 pouţívateľov. 

 

Bibliobusv roku 2020 navštívilo celkovo 4 458 návštevníkov (z toho 649 účastníkov na 

podujatiach), čo predstavuje pokles o 753 návštevníkov oproti roku 2019. 

 

 

Kultúrno-výchovné podujatia                   

 
Popri základnej kniţničnej činnosti boli v bibliobuse organizované kultúrno-výchovné 

podujatia pre deti a mládeţ: 

MÁŠ FILIPA? – štvrťročná súťaţ pre ţiakov ZŠ (3x) 

ČO JE TO? – súťaţe pre ţiakov ZŠ v regióne (6x) 

PREŠMYČKY - hádanky, pri ktorých vhodným premiesťovaním hlások daného slova 

hľadali návštevníci bibliobusu nové slovo ( ZŠ Vyšný Orlík, ZŠ Rovné a ZŠ Chotča) 

JESEŇ S KNIHOU – podujatie na podporu čítania a zviditeľnenia kniţníc v troch ZŠ 

v meste Svidník; v rámci podujatia bol v bibliobuse uskutočnený minikvíz pod názvom Zo 

sveta rastlín, ţivočíchov a histórie (197 účastníkov na podujatí)   

Informačné výchovy pre ţiakov 1. ročníka (10x)                                         
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Iné aktivity: 

 
 propagácia kniţných noviniek v bibliobuse v obciach svidníckeho regiónu formou 

zhotovených plagátov (7)  

 doručenie materiálov na základné školy v regióne na okresnú súťaţ Kde bolo, tam 

bolo...  (7) 

 zhotovené výstavky kniţných noviniek v bibliobuse (7) 

 zhotovené nástenky (8) 

 Rozšír si svoju kniţnicu - burza kníh (4)  

 donáška kníh (10) 

 

Celkovo bolo zorganizovaných 33 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo spolu 649 účastníkov.  

Poskytnutých bolo 58 informácií. 

 

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu 
 

V roku 2020 bibliobus absentoval na trasách celkovo 113 pracovných dní.  

Z toho 73 dní z dôvodu zatvorenia kniţníc v čase pandémie COVID-19 a 40 dní z dôvodov - 

oprava a servis vozidla, PN, dovolenka, školenie k systému Dawinci. 

 

Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 
 

Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia sú dôleţitou súčasťou kniţničnej práce, 

ktorými kniţnica podporuje a zdôrazňuje dôleţitosť čítania a spoločenské záujmy 

pouţívateľov. Podujatia sú zamerané na všetky vekové skupiny s dôrazom na detského 

čitateľa, ako sú informačné prípravy, besedy o knihách, besedy s autormi, tematické besedy 

pre školy, literárne kvízy a súťaţe, výstavy, záţitkové hodiny (regionálna výchova), 

komunitné stretnutia, výtvarné súťaţe či tvorivé dielne.  
V roku 2020 kniţnica zorganizovala 158 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 4 820 

návštevníkov, z toho virtuálnych 830. V porovnaní s rokom 2019 je to o 46 podujatí menej 

a o 1 228 menej návštevníkov. 

 

Prílohy č. 1-5 

 

Bibliografická činnosť 
 

Činnosť oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry za uvedené obdobie bola 

zameraná na zhromaţďovanie, spracovávanie a uchovávanie regionálnych dokumentov rôznej 

typológie, na budovanie regionálnej databázy, poskytovanie regionálnych informácií, na 

poskytovanie referenčných digitálnych sluţieb a na tematické triedenie regionalík (drobné 

regionálne dokumenty). V oddelení sa odborne zaučila nová pracovníčka – ovládanie práce 

v systéme Virtua, excerpcia článkov z regionálnych a celoslovenských periodík a ich 

bibliografické spracovanie v systéme Virtua podľa katalogizačných pravidiel RDA, ISBD 

výstup, poskytovanie regionálnych informácií s vyuţitím regionálneho kniţničného fondu, 

bibliografia a jej vyuţitie pri poskytovaní informácií a ďalšie. 

V roku 2020 do oddelenia bolo získaných 187 kniţničných jednotiek (175 kníh, 6 CD 

a 6 DVD) získaných kúpou a darom od pouţívateľov a spoločenských organizácií. V oddelení 

sa budovala súbeţná článková regionálna databáza regiónu Svidník (okres Svidník, okres 
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Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC 21 a s interpretáciou pravidiel RDA. Počas 

roka došlo k zmene kniţničného systému. Virtua bola nahradená kniţnično-informačným 

systémom DAWINCI a aj v tomto systéme sa naďalej pokračovalo v budovaní regionálnej 

článkovej databázy vo formáte MARC 21 a s interpretáciou pravidiel RDA.  Do systému 

DAWINCI bolo prekonvertovaných 27 513 záznamov z Virtui. Prebehli dve konverzie 

záznamov z Virtui. V prvej boli prekonvertované všetky záznamy vloţené do Virtui do dňa 

25.6.2020. Po prvej konverzii bolo v priebehu od 30.7.2020 do 3.9.2020 prekontrolovaných 

vyše 500 náhodných bibliografických záznamov, kontrolovala sa správnosť zápisu záznamov 

vo formulári MARC21 a ich počet. Následne sa odskúšal zápis bibliografických záznamov v 

cvičnej databáze DAWINCI. Druhá konverzia bibliografických záznamov sa uskutočnila od 

2.9.2020 do 6.9.2020. V tejto druhej konverzii boli prekonvertované zvyšné záznamy 

vkladané do Virtui od 25.6.2020 do 31.8.2020. Dňa 7.9.2020 bola spustená ostrá databáza - 

článková regionálna databáza PSK v systéme DAWINCI. 

Ku dňu 1.9.2020 bolo do systému Virtua – články spracovaných  a do produkčnej 

databázy súborného katalógu SNK Martin – portál Slovenská kniţnica bolo zaslaných 2 360  

záznamov. Po konzultácii s SNK Martin bolo od 26.11.2020 do 1.12.2020 do Virtui zaslaných 

ešte ďalších 90 záznamov z celoslovenského periodiká MOT’or, čím sa definitívne ukončila 

excerpcia tohto periodiká za rok 2020. Spolu bolo spracovaných a odoslaných 2 450 

záznamov  do systému Virtua. Po prechode do DAWINCI bolo od 7.9.2020 v tomto systéme 

spracovaných 999 záznamov. V rámci oboch systémov bolo za rok 2020 celkovo 

spracovaných 3 449 záznamov.  

V súvislosti s touto činnosťou sa do Virtui excerpovalo 10 periodík, z toho                             

7 regionálnych (Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Stropkovské zvesti, 

Spravodajca mesta Giraltovce, Mesačník Dukla, Poddukliansky knihovník),  1 krajský denník 

(Korzár : denník Prešovského kraj), 1 krajský týţdenník My Prešovské noviny a 1 

celoslovenský časopis (MOT’or). Do systému Virtua sa analyticky spracovával tieţ rozpis 

článkov zo zborníka „Ľudu verný som bol...“  – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča 

– zborník zo sympózia. Retrospektívne sa spracovali články z periodík Spravodajca mesta 

Giraltovce za rok 2012 a 2013  a Stropkovské zvesti za rok 2017 a 1. polrok 2018. 

Excerpovali sa aj celoslovenské periodiká dochádzajúce do kniţnice v roku 2020,  z nich sa 

spracovávali články s regionálnou tematikou, ktoré sa nenachádzali v celoslovenskej 

článkovej databáze.  

Po prechode do systému DAWINCI sa excerpovalo 14 periodík, z toho                         

7 regionálnych (Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Spravodajca mesta 

Giraltovce, Poddukliansky knihovník, Ondavský Expres, Naše slovo), 2 ukrajinské periodiká  

Nove ţyttja a Druţno vpered , 1 krajský denník (Korzár : denník Prešovského kraj), 1 

celoslovenský denník Sme, 1 krajský týţdenník My Prešovské noviny, 1 celoslovenský 

časopis (Na dedine) a 1 celoslovenský mesačník Istina - mesačník Bratstva pravoslávnej 

mládeţe na Slovensku. Retrospektívne sa spracovali články z periodík Spravodajca mesta 

Giraltovce za roky 2015, 2016 a 2017; Dukla za roky 2004 a 2005; Podduklianske novinky za 

rok 2005; Druţno vpered za roky 1992 a 1993 a Nove ţyttja roky 1993-1995. 

Excerpovali sa aj iné celoslovenské periodiká dochádzajúce do kniţnice v roku 2020, 

 z nich sa spracovávali články s regionálnou tematikou (Zdravie, Plus 1 deň, Úspešní 

manaţéri a iné). 

V systéme Virtua sa redigovala aj prekonvertovaná regionálna databáza                      

okresu Svidník z Biblisu za roky 1993-2004.  Za uvedené obdobie bolo opravených 43 

záznamov. V systéme DAWINCI sa redigovala aj prekonvertovaná databáza okresu Svidník 

zo systému Virtua. Opravených bolo 77 záznamov. K 31.12.2020 celá článková regionálna 

databáza regiónu Svidník v novom systéme DAWINCI obsahuje 28 512 záznamov.  
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Práca s používateľmi 
 

Poskytovali sa regionálne informácie pouţívateľom často na témy so širším chronologickým 

a tematickým záberom, ako napríklad: Holokaust a Ţidia v okrese Svidník; Michal Bosák, 

mecenáš a americký bankár slovenského pôvodu a jeho pomoc východnému Slovensku; 

Turistický ruch v okrese Svidník; Sakrálne, vojenské a kultúrne pamiatky v okrese Svidník;  

Prírodné pomery v okrese Svidník; Karpatská drevená cesta; Pohraničná oblasť – cestovný 

ruch; Katarzia 2. svetovej vojny – povojnový návrat obyvateľstva do zničených obcí; Radoma 

– história osídlenia a kultúrne pamiatky; Miroslav Potoma – insitný maliar; Chránené krajinné 

oblasti v okrese Svidník; Osobnosti regiónu Svidník; Vysťahovalectvo v Stropkove a okolí; 

Vojenské pamiatky, ktoré sa viaţu ku Karpatsko-duklianskej operácii; Drevené kostoly 

v okrese Svidník ako zdroj cestovného ruchu v kraji pod Duklou; História Vojenského múzea 

vo Svidníku; Stropkov v medzivojnovom období; Mikrogeografia obce Kapišová a ďalšie. 

Celkom bolo za rok 2020 poskytnutých 189 regionálnych informácií, z toho bolo 53 

referenčných digitálnych informačných sluţieb (literatúra na rozličné regionálne témy a pod.). 

Sluţby oddelenia vyuţilo 133 návštevníkov, ktorí si poţičali  546 kniţničných dokumentov. 

Boli to  študenti stredných a vysokých škôl, historici, pedagógovia,  folkloristi a ostatní 

záujemcovia.  

 

 Kultúrno-výchovné podujatia 

 

 Moja cesta etnológa - podujatie venované promovanému etnológovi a folkloristovi 

Ivanovi Čiţmárovi, ktorý vo svojej prednáške oboznámil prítomných so svojou 

zberateľskou a publikačnou činnosťou piesní a zvykov nielen vo svidníckom  regióne, 

ale aj na celom Slovensku, kde ţijú Rusíni. Ivan Čiţmár je autorom publikácií, CD 

a DVD, fotografií, je reţisérom a hudobným dramaturgom mnohých kultúrnych 

podujatí Rusínov na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Miestnou 

organizáciou Rusínskej obrody vo Svidníku. 

Dátum: 26.2.2020, počet účastníkov: 32 

 Ako sme začínali, kde sme došli a ako ďalej – pohľad na činnosť Rusínov na 

Slovensku i v okrese Svidník - prednáška Ing. Mirona Krajkoviča o úspechoch i 

problémoch Rusínov na Slovensku vo všetkých oblastiach ţivota (kultúra, školstvo, 

jazyk, náboţenstvo, tradície). Podujatie bolo spojené s kultúrnym programom. 

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Miestnou organizáciou Rusínskej obrody vo 

Svidníku a s občianskym zdruţením Pro Ruthenia. 

Dátum: 23.6.2020, počet účastníkov: 15 
 

 Naše mesto očami a ušami - záţitkové prázdninové stretnutie pre deti, zahŕňajúce 

ústny výklad a následnú diskusiu spojenú s výstavkou kníh a máp, týkajúcich sa 

geografie, histórie, kultúrnych pamiatok, podujatí a iných zaujímavých tém pevne 

zviazaných s mestom Svidník a okolitým regiónom, a tieţ prechádzku ku kultúrnym 

pamiatkam mesta.  Dátum: 1.7.2020, počet účastníkov: 10 
 

 Čo nájdete v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry - informačná výchova 

pre 5. ročník (Základná škola, Ul. Karpatská vo Svidníku) 

Dátum: 17.9.2020, počet účastníkov: 21 
 

 Čo nájdete v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry - informačná výchova 

pre 5. ročník (Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku) 

Dátum: 18.9.2020, počet účastníkov: 13 
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 Čo nájdete v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry - informačná výchova 

pre 2. ročník. (Základná škola, Ul. 8. mája vo Svidníku)  

Dátum: 21.9.2020, počet účastníkov: 42 
 

 Čo vieš o okrese Svidník? – výchovno-vzdelávacie podujatie pre 2. a 3. ročník ţiakov 

Základnej školy, Ul. 8. mája vo Svidníku 

Dátum: 22.9.2020, počet účastníkov: 73 
 

 Čo vieš o okrese Svidník? – výchovno-vzdelávacie podujatie pre 2. a 3. ročník ţiakov 

Základnej školy, Ul. Karpatská vo Svidníku 

Dátum: 23.9.2020, počet účastníkov: 64 
 

 Čo vieš o okrese Svidník? – výchovno-vzdelávacie podujatie pre 2. a 3. ročník ţiakov 

Spojenej školy vo Svidníku 

Dátum: 24.9.2020, počet účastníkov: 60 

 

Na podujatiach sa spolu zúčastnilo 330 účastníkov. 

Aj keď kniţnica počas koronakrízy nemohla uskutočňovať podujatia pre verejnosť, 

kontakt so svojimi pouţívateľmi uskutočňovala v online prostredí prostredníctvom svojho 

webu a facebooku. 

Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry prispelo na web kniţnice vedomostnou 

súťaţou Poznáš okres Svidník? a na facebooku kniţnice vzniklo diskusné fórum pod názvom 

Ako sa kedysi žilo v kraji pod Duklou. Od 1. apríla 2020 tu tieţ kniţnica uverejňuje 

kalendárium osobností, udalostí a faktov okresu Svidník z publikácie Dvesto rokov 

svidníckeho regiónu v dátumoch, ktorú vydala kniţnica v roku 2011. 

      

Publikačná a propagačná činnosť knižnice 
 

Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách 

uverejnených 112 článkov, oznámení, plagátov a informácií o činnosti kniţnice, z toho 

pracovníci publikovali 95 článkov. V masovokomunikačných prostriedkoch,                                   

t.j. v Slovenskom rozhlase – redakcia národnostne – etnického vysielania Košice, boli 

odvysielané 3 informácie,  v RTVS STV2 v rámci programu Rusínsky magazín bola 

odvysielaná 1 informácia a 1 informácia bola odvysielaná v rámci Spravodajstva. Celkom 

bolo o aktivitách kniţnice uverejnených 117 informácií. 

 

Ostatná činnosť 
 

 Konzultácie s odbornými pracovníkmi SNK v Martine ohľadom správnosti zápisov 

regionálnych predmetových a korporatívnych hesiel. 

 Konzultácie s Mgr. Petrom Špánim ohľadom úpravy formulára vo formáte MARC21, 

zápisu bibliografického záznamu do systému DAWINCI a o problémoch, ktoré sa 

týkali jednotlivých polí, podpolí, konspektov, typov autorít, preberania autorít zo SNK 

Martin a pod. 

 Poskytovanie konzultačných sluţieb pri citovaní literatúry (na poţiadanie čitateľa 

úprava citovanej literatúry pre rigoróznu prácu v oblasti medicíny podľa normy ISO 

690/2012). 

 Podduklianska kniţnica sa zapojila do 3. ročníka krajskej regionálnej súťaţe Kniha 

roka PSK 2019, ktorú vyhlásila Kniţnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Prešovský 
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samosprávny kraj. Do súťaţe kniţnica nominovala 4 knihy regionálnych spisovateľov 

z regiónu Svidník, ktoré sa obsahovo a autorsky týkajú regiónu Svidník. Nominované 

knihy Paňko, Július:  Zárezy kamenistého poľa; Majerník Miroslav: Zrada rytiera 

Andreasa; Beňko, Kamil – Mičáková, Nadežda – Kudlová, Emília: „Ľudu verný som 

bol ...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča – zborník zo sympózia; 

Varchol, Jozef: Kalendarna ta simejna obrjadovisť ukrajinciv Slovaččyny (Výročné 

a rodinné obrady Ukrajincov Slovenska). Z nominovaných kníh sa na 1. mieste 

umiestnila a ocenenie Kniha roka PSK 2019 v kategórii Beletria získala kniha Júliusa 

Paňka Zárezy kamenistého poľa, v kategórii Odborná literatúra 2. miesto získal 

zborník zo sympózia „Ľudu verný som bol ...“– 200. výročie narodenia Alexandra 

Pavloviča. 

 Skompletizovanie regionálnych periodík na zviazanie, konkrétne periodiká Dukla 

2019, Podduklianske novinky 2019, Spravodajca mesta Giraltovce 2019, Stropkovské 

Spektrum 2019, Nove ţyttja za roky 1979-1987 a rok 2019, NNInfoRusyn 2019, 

Druţno Vpered za roky 1977-1996  a tieţ celoslovenské periodikum Mot‘or za roky 

2011, 2012, 2017 a 2019. 

 Do časopisu Poddukliansky knihovník rok 2020 bolo spracovaných 9 príspevkov. 8 

príspevkov do stálych rubrík: Regionálne osobnosti a Oddelenie ako ho (ne)poznáte 

a 1 špeciálny príspevok s názvom „Od LIBRISU a BIBLISU cez VIRTUU k 

DAWINCI“. 

 Tématické triedenie regionálnych dokumentov do fasciklov podľa MDT. Triedenie 

a úprava kniţničného fondu podľa MDT, t.j. tvorba rozraďovačov a štítkov na chrbty 

kníh, viazaných regionálnych periodík, oprava a lepenie poškodených kníh, prebalov 

a iné). 

 Dokončenie nového prírastkového zoznamu bibliografií v programe Microsoft Word 

s názvom Prírastkový zoznam bibliografií (1 027 záznamov, 99 s.). Číselné 

oštítkovanie bibliografií na základe zoznamu a ich uloţenie a roztriedenie do regálov. 

 Triedenie a úprava kniţničného fondu podľa MDT, t.j. tvorba rozraďovačov a štítkov 

na chrbty kníh, viazaných regionálnych periodík a tieţ oprava a lepenie poškodených 

kníh, prebalov či strán. 

 Zotriedenie a uloţenie viazaných periodík do regálov v sklade a obnova poškodených 

či chýbajúcich štítkov. 

 Doexcerpovanie celoslovenského periodika MOT’or, nová technika, t.j. dvojčísla 

september/október 2020 a november/december 2020 v systéme Virtua pre Slovenskú 

národnú kniţnicu v Martine. 

 Príprava a pravidelná obmena novej regionálnej literatúry vo vitrínach na chodbe. 

 Propagovanie činnosti kniţnice v regionálnych periodikách. 

 Spolupráca na príprave článku do celoslovenského periodiká Kniţnica 

 Spolupráca na spracovaní podkladov do čiastkových správ o činnosti PK v čase 

COVID-19 aj mimo neho. 

 Účasť na výpoţičných sluţbách (soboty, podľa rozpisu). 

 Vyplnenie formulára Zber dát pre Benchmarking za rok 2019 – Podduklianska 

kniţnica vo Svidníku.  

 Spracovanie zoznamu občianskych zdruţení, zväzov a klubov pre zdravotne 

postihnutých a sociálne znevýhodnených vo Svidníku. 

 Xerokópie kníh, ktoré sa stanú súčasťou fondu oddelenia: Krpelec, Bartolomej: 

Bardejov a jeho okolie dávno a dnes; Proektor,  Danil Michajlovič: Přes Dukelský 

průsmyk. 
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 Xerokópie článkov na témy:  Náboţenské podujatia v obci Hrabovčík, Michal Bosák, 

americký bankár zo Šariša, Radoma  a jej história osídlenia – xerokópie z fondu 

oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry. 

 Podiel na rekonštrukcii skladu kníh pre bibliobus 

 

Edičná činnosť 
      
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie doplňovania, spracovávania a ochrany kniţničného 

fondu a úsek metodiky a bibliobusu. 

 bibliografické materiály: 
 

MIČÁKOVÁ, Nadeţda: Laureáti Nobelovej ceny za literatúru : odporúčajúca bibliografia / 

zostavila Nadeţda Mičáková.- Svidník, Podduklianska kniţnica, (bibliografia vydaná 

elektronicky na CD nosiči) 
 

 iné neperiodické materiály:  
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 

2019/zostavila: Ľudmila Priputníková.-  Svidník : Podduklianska kniţnica, 2019.- 38 s. 
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2020/zostavila: Ľudmila Priputníková.- 

Svidník : Podduklianska kniţnica, 2019.-19 s.  
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo Svidníku za I. 

polrok 2020/zostavila: Ľudmila Priputníková.- Svidník : Podduklianska kniţnica. 2020.-19 s.  
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : časopis 

Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1/2020/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadeţda 

Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska kniţnica, 2020.- 23 s. 
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : časopis 

Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2/2020/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadeţda 

Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska kniţnica, 2020.-  25 s.  
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : časopis 

Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3/2020/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadeţda 

Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska kniţnica, 2020.-  21 s.  
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : časopis 

Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4/2020/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadeţda 

Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska kniţnica, 2020.-  24 s.  

 

Metodická a poradenská činnosť 

 
Podduklianska kniţnica vykonávala metodickú činnosť v zmysle Zriaďovacej listiny a 

Zákona  o kniţniciach č. 126/2015 Z. z. zo 6. mája 2015.  Poslaním regionálnej metodiky bolo 

poskytovanie metodicko-poradenských sluţieb obecným a mestským kniţniciam v regióne 

Svidník. V roku 2020 z dôvodu nariadených opatrení v súvislosti  s mimoriadnou situáciou 

šírenia respiračného ochorenia COVID-19 bola metodická pomoc poskytovaná obecným 

a mestským kniţniciam prevaţne telefonicky a emailom. Pri začatí štatistického zisťovania 
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bola poskytnutá metodická pomoc obecným kniţniciam pri písomnom a elektronickom 

spracovaní Ročných výkazov KULT 10-01 o kniţnici. Kniţnice, ktoré boli súčinné a zaslali aj 

našej kniţnici spracované výkazy, prešli našou kontrolou s cieľom upozorniť ich na prípadné 

chyby v štatistickom vykazovaní. Nutné opravy kniţnice nahlásili spracovateľkám výkazu 

v SNK. Sumárne údaje kniţničných ukazovateľov verejných kniţníc svidníckeho regiónu 

nám zaslala Krajská kniţnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, o ktoré ţiada Národné osvetové 

centrum v Bratislave. Vygenerované sumárne dáta však neodráţajú skutočný stav verejných 

kniţníc v regióne, ak napr. kniţnica neposkytne súhlas so zverejnením štatistických 

ukazovateľov alebo nesprávne vyznačí typ kniţnice pri elektronickom zbere dát.  

Zrealizovaná bola metodická  návšteva v Obecnej kniţnici v Cernine s poţiadavkou 

obnoviť činnosť kniţnice v roku 2021. 

Prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry 

SR bol spracovaný štatistický Ročný výkaz o činnosti kniţnice za rok 2019 za Poddukliansku 

kniţnicu.  

Všetky informácie a pokyny týkajúce sa fungovania kniţníc počas pandémie 

korovavírusu a schválených protipandemických opatrení, ktoré nám emailom doručoval 

Kniţničný inštitút SNK, boli poskytnuté kniţniciam v našej metodickej pôsobnosti (mailom, 

telefonicky). 

Zabezpečili sme nákup kniţničných jednotiek pre obecné kniţnice (Rakovčík, Vyšný 

Mirošov, Kalnište, Kruţlová – financovanie z rozpočtu obce).    

Kniţnica aj v roku 2020 vyuţila moţnosť porovnávania výsledkov výkonov 

s ostatnými kniţnicami v rámci Slovenska a Česka prostredníctvom projektu Benchmarking.  

Metodička sa zúčastňovala odborných seminárov, školení, konferencií usporiadaných 

inými odbornými inštitúciami, prezenčne a online. Spracované boli dotazníky pre Kniţničný 

inštitút SNK: Prieskum o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi verejnými kniţnicami 

a školami a ďalšie dotazníky ako spätná väzba pre KI SNK po absolvovaní online 

vzdelávacích podujatí.  

 

Spracované dokumenty: 

 
Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia PK za rok 2019 

Plán činnosti kniţnice na rok 2020 

Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej kniţnice vo Svidníku za 1. polrok 2020   

Správy o činnosti Podduklianskej kniţnice pre Odbor kultúry PSK za jednotlivé kvartály 

Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo Svidníku; štvrťočne 

 

Ďalšia činnosť v rámci knižnice 
 

 vystavenie faktúr pre obce za poskytované KIS bibliobusom (57 obcí) 

 evidencia printových hlasovacích lístkov v tabuľkovom procesore Excel – Kniha roka 

PSK 2019 

 vyhodnotenie výtvarnej súťaţe „Kde bolo, tam bolo...Rozprávkové kráľovstvo očami 

rukami detí“, ktorá bola určená pre ţiakov základných škôl v okrese Svidník a okrese 

Stropkov. Do súťaţe sa zapojilo 12 základných škôl s počtom 79 prác. Zo všetkých 

prác bola v kniţnici nainštalovaná výstava 

 na Deň sv. Valentína boli zhotovené pre návštevníkov kniţnice darčeky s logom 

kniţnice a keďţe 14. február je aj Medzinárodným dňom darovania kníh, pre svojich 

čitateľov sme pripravili  knižné rande naslepo – obdarovanie návštevníkov knižným 

darom 
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 z vyradených kníh sme nainštalovali knižné sochy, ktoré boli dekoráciou kniţničného 

priestoru; starým knihám sme vdýchli nový ţivot, prepojili sme umenie písaného slova 

aj s takýmto druhom knihovníckej tvorivosti 

 počas letných prázdnin bolo zrealizované Letné piknikové čítanie a v rámci neho 

tvorivé dielne – zhotovenie darčekových minitaštičiek, zhotovenie vlastnej 3D 

čítajúcej postavičky z papiera 

 Jeseň s knihou – podujatie na podporu čítania a zviditeľnenia kniţníc v troch ZŠ 

v meste Svidník 

 Zo sveta rastlín, ţivočíchov a histórie – výchovno-vzdelávacie podujatie pre 

návštevníkov bibliobusu (197 účastníkov na podujatí)   

 kontrola a aktualizácia údajov v databáze čitateľov v novom KIS Dawinci za úsek 

biblibusu 

 zrealizovaná Noc s Andersenom z domu, príspevok odoslaný na 

info@nocsandersenom.sk 

 príprava a realizácia charitatívnej akcie #GivingTuesday - Darovací utorok – 

obdarovanie 3 zariadení v meste kniţnými a vecnými  

 rekonštrukcia skladových priestorov na úseku bibliobusu s následnou úpravou 

a vyskladaním kniţničného fondu 

 graficky spracované materiály pre online prostredie kniţnice: vyhotovené antistresové 

záloţky do kníh pre detského čitateľa, súťaţ Home Library – Moja domáca kniţnica, 

Svetový deň behu, výstava Kniha roka PSK 2019, Deň študenstva, Krásy jesennej 

prírody fotoobjektívom M. Cibovej, Čarovný december, nové kniţné tituly v kniţnici, 

kniţný Olaf 

 spracovanie návrhu na vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného majetku 

z dôvodu nedobytných kníh za roky 2010-2013 za úsek bibliobusu 

 spolupráca na podujatiach organizovaných oddelením sluţieb 

 elektronická komunikácia so štatutármi obcí, riaditeľmi ZŠ v regióne – propagácia 

kniţných noviniek, regionálnych súťaţí a iných aktivít 

 príprava rezervácií pre čitateľov bibliobusu a súborov kníh pre školy v regióne   

 kompletizovanie periodík podľa čísel a rokov, príprava na archiváciu 

 zápis nových čitateľov do systému Dawinci za pobočku bibliobus, kde časový 

harmonogram v danej obci nepostačuje vykonávať hromadné zápisy čitateľov   

 aktualizácia zoznamu dochádzajúcich titulov periodík a exemplárov v bibliobuse 

 podiel na sluţbách v sobotu podľa rozpisu 

 

Komunitná a klubová činnosť 

 
Okrem poskytovania základných a špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb  

kniţnica zabezpečovala priestor pre komunitné aktivity s cieľom prepájať jednotlivé 

komunity. Bola miestom neformálneho celoţivotného vzdelávania, miestom stretávania sa, 

podpory, tvorivej činnosti, kreativity a relaxu. Spolupracovala so školami, zariadeniami pre 

seniorov v meste a okolí a s Územným spolkom Slovenského Červeného kríţa. PK 

zorganizovala komunitné podujatia: 

 

SILA MODLITBY – komunitné stretnutie so seniormi denného stacionára ATRIUM 

LÁSKA A RODINA ROBIA ŢIVOT NÁDHERNÝM – tematická beseda pre deti 

Detského domova vo Svidníku 
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ZLATÝ DUKÁT – komunitné stretnutie pri knihe s obyvateľmi zariadenia ATRIUM 

VO DVOJICI JE ŢIVOT KRAJŠÍ – skutočné záţitky z manţelského spoluţitia, pre 

obyvateľov Senior domu Svida 

ACH, TA LÁSKA MANŢELSKÁ – povzbudzujúce príbehy z manţelského ţivota, pre 

návštevníkov denného stacionára a obyvateľov zariadenia ATRIUM 

TVORIVÉ DIELNE PRE ŢIAKOV ŠKD A ČITATEĽOV KNIŢNICE- Rozprávkové 

záloţky, Malí tvorcovia detskej knihy, Strom splnených prianí, Zaspomínajme si na leto – 

fotorámček, Letný venček, Vianočný sobík, Darčeková taštička, Dráčik v kniţnici, 3D 

postavička čitateľa  

KLUB SPOLOČENSKÝCH HIER – Rozprávkari  spoločenské hry s deťmi v kniţnici  

inšpirované Dobšinského rozprávkami; Timeline Slovensko – spoločenské  hry pre deti 

v kniţnici na tému dejiny Slovenska, od vynálezov cez hudbu, objavy, literatúru aţ po 

historické udalosti          

  

 

Spolková činnosť      

     

Podduklianska kniţnica vo Svidníku má kolektívne členstvo: 

 

 v Spolku slovenských knihovníkov a kniţníc (SSKK) - občianske zdruţenie 

kniţničných, bibliografických a informačných pracovísk 

 v Slovenskej asociácii kniţníc (SAK) -  dobrovoľné záujmové zdruţenie kniţníc  

 individuálne členstvo v SSKK – 5 zamestnanci kniţnice (Ľ. Priputníková,                  

N. Mičáková, E. Kudlová, S. Volčková, K. Beňová)  

 

Vzdelávacia činnosť (porady, školenia, semináre) 
 

V rámci celoţivotného vzdelávania sa jednotliví zamestnanci kniţnice zúčastnili viacerých 

odborných a vzdelávacích podujatí, školení, seminárov, konferencií a pracovných porád 

organizovanými zriaďovateľom, KI SNK Martin, SSKK, KKPOH a ďalšími kniţnicami. 

                

1. Pracovná porada riaditeľov verejných regionálnych kniţníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja.  

Podtatranská kniţnica Poprad, 24.1.2020    

účasť: Mgr. Kamil Beňko 

 

2. Pracovné stretnutie k štatistike kniţníc 

SNK Martin, 29.1.2020 

účasť:  Bc. Ľudmila Priputníková 

 

3. Zahájenie Mesiaca knihy a vyhodnotenie súťaţe Kniha roka PSK 2019  

Krajská kniţnica P.O.Hviezdoslava, Prešov, 2.3.2020 

účasť: Mgr. Kamil Beňko, Nadeţda Mičáková, Emília Kudlová 

 

4. Vyhodnotenie činnosti verejných regionálnych kniţníc 

Krajská kniţnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 23.6.2020 

účasť: Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Róbert Hajduk 

 



22 

 

5. Odborné školenie k novému kniţnično-informačnému systému DAWINCI (školenie 

uskutočnil Mgr. Pavol Špáni, odborný konzultanta a školiteľ, firmy SVOP s.r.o. Bratislava) 

modul „Katalogizácia“ – bibliografické spracovanie regionálnych článkov v Krajskej 

kniţnici P. O. Hviezdoslava, Prešov, 13.-15.7.2020 

účasť: Emília Kudlová, Mgr. Stanislava Volčková 

 

6. Odborné školenie k novému kniţnično-informačnému systému DAWINCI (školenie 

uskutočnil Mgr. Pavol Špáni, odborný konzultanta a školiteľ, firmy SVOP s.r.o. Bratislava) 

modul „Výpoţičky“ v Podduklianskej kniţnici vo Svidníku, 16.-17.7.2020 

účasť: zamestnanci kniţnice 

 

7. Školenie pracovníkov kniţnice k novému programu DAWINCI - katalogizácia. 

Kniţnica P.O. Hviezdoslava  Prešov, 22.7.-24.7.2020,    

účasť: Nadeţda Mičáková, Ľubomíra Oberstová 

 

8. Vyhodnotenie činnosti verejných kniţníc za 1. Polrok 

Hornozemplínska kniţnica, Vranov nad Topľou, 24.7.2020 

účasť: Mgr. Kamil Beňko 

 

9. Školenie prvej pomoci SČK – Defibrilátor AED, školenie uskutočnil riaditeľ SČK 

Slavomír Sakalík v Podduklianskej kniţnici vo Svidníku 10.9.2020 

účasť: zamestnanci kniţnice 

 

10. Pracovná porada bibliografov v novom kniţnično-informačnom systéme  DAWINCI v 

Krajskej kniţnici P. O. Hviezdoslava, Prešov, 29.9.2020 

účasť: Emília Kudlová, Mgr. Stanislava Volčková 

 

11. Školenie pracovníkov kniţnice k novému programu DAWINCI  

Kniţnica P.O. Hviezdoslava  Prešov, 6.10.2020,    

účasť: N.Mičáková, Ľ.Oberstová, S.Hajduková, T.Ducárová 

 

12. Porada metodikov verejných regionálnych kniţníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

Online chat prostredníctvom Microsoft Teams, KKPOH v Prešove, 9.10.2020,  

účasť: Ľ. Priputníková 

 

13. Banchmerking verejných kniţníc – online konferencia Slovenskej národnej kniţnice v 

Martine, Kniţničný inštitút 15.10.2020,  

účasť: zamestnanci kniţnice  

 

14. Etický kódex – online tréning, Kniţničný inštitút SNK 4.11.2020,  

účasť: Bc. Ľ. Priputníková, Bc. S. Hajduková, Mgr. T. Ducárová 

 

15. Projektový manaţment – online interaktívny tréning pre slovenských knihovníkov 

v spolupráci so Slovenskou národnou kniţnicou v Martine, 11.11.2020,  

účasť: Bc. Ľ. Priputníková, Mgr. S. Volčková, Mgr. J. Miňová 

 

16. Porada metodikov verejných regionálnych kniţníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 

online chat prostredníctvom Microsoft Teams, KKPOH v Prešove 14.12.2020,  

účasť: Bc. Ľ. Priputníková 
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Automatizácia a technické vybavenie  
 

Technické vybavenie kniţnice tvorí 18 osobných staníc vzájomne prepojených v sieti. 

V roku 2020 kniţnica prešla na pripojenie optickej siete rýchlosťou 1,0 Gigabit. Kniţnica 

zabezpečuje prístup k internetu a informačným technológiám a k dispozícii má 7 verejne 

prístupných staníc s pripojením na internet, súčasne má aj pripojenie na Wi-Fi. Kniţnica 

spĺňa odporúčanú hodnotu parametra v počte staníc s pripojením na internet (3). 

Prostredníctvom on-line katalógu (OPAC) na webovej stránke kniţnice si môţu 

pouţívatelia vyhľadávať informácie o kniţničnom fonde, prolongovať výpoţičky, ale aj 

rezervovať dokumenty. Elektronicky katalóg kniţnice vyuţilo za hodnotené obdobie 844 

pouţívateľov. Webová stránka Podduklianskej kniţnice bola navštívená 11 780-krát, čo je 

o 5 712 viac návštev ako v roku 2019.  

 

3.2 Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými 

menšinami a spolupráca s inými subjektmi  

 Okres a región Svidník je národnostne zmiešaným okresom, a preto sme náleţitú 

pozornosť venovali spolupráci s Rusínskou obrodou vo Svidníku  a so Zväzom Rusínov-

Ukrajincov vo Svidníku organizovaním týchto podujatí: 
 

Moja cesta etnológa - podujatie venované promovanému etnológovi a folkloristovi Ivanovi 

Čiţmárovi 

Ako sme začínali, kde sme došli a ako ďalej – pohľad na činnosť Rusínov na Slovensku 

i v okrese Svidník - prednáška Ing. Mirona Krajkoviča  

Rusíni a pravoslávna cirkev – prednáška kňaza Mgr. Ing. Dušana Skonca  

Rusko a Rusíni – prednáška prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD.  

 

3.3 Online činnosť 
 
Pavlovičov literárny Svidník – vyhodnotenie súťaţe vo vlastnej tvorbe  

Svetový deň behu –  online upútavka 

Ľudovít Štúr – profil spisovateľa pri príleţitosti 205.výročia narodenia  

Poznáš okres Svidník? vedomostná súťaţ 

Ako sa kedysi ţilo v kraji pod Duklou – online reflexia 

Kalendárium osobností, udalostí a faktov okresu Svidník – online kalendárium  

Ako si zvýšiť imunitu správnou ţivotosprávou – online upútavka 

Mária Mačošková – profil ľudovej speváčky pri príleţitosti ţivotného jubilea 

Medzinárodný deň hasičov –  online upútavka 

Čo robiť, aby sme boli vo fyzickej a psychickej pohode - online upútavka  

Svetový deň dizajnu - online upútavka 

Medzinárodný deň tanca - online upútavka 

Si doma? Nemáš čo čítať? – cyklická prezentácia kniţných noviniek  

Svetový deň zdravia – online upútavka 

Medzinárodný deň detskej knihy – online upútavka 

Medzinárodný deň materinského jazyka – online upútavka 

Z kaţdého roţka troška – vedomostný kvíz na precvičovanie mozgových závitov pre deti 

 
Príloha č. 6 
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4 Projektová činnosť a granty v roku 2020 
 
 

Názov 

projektu 

Výstup 

 

Finančný 

zdroj, 

program, 

podprogr

am 

Ţiadaná 

suma 

 

Schválená 

suma 

 

Termín 

realizácie  

 

Poznámka 

Nové 

knihy v 

kniţnici 

kniţničné 

jednotky 
FPU 
5.1.4 

112 000.- € 12 000.- € 6/2020-

7/2021 
 

Kultúrne 

poukazy 

poukazy MK SR - 191.- € 3/2020-

11/2020 
 

Stretnutia 

spisovate

ľov so 

svojimi 

čitateľmi 

kultúrno-

vzdelávacie 

podujatie 

FPU 
5.1.3 

3 000.- € 0.- €  projekt 

nepodpore

ný 

Obnova 

interiéru 

Podduklia

nskej 

kniţnice 

vo 

Svidníku 

interiérové 

vybavenie 
FPU 
5.1.1 

53 044.-€  3/2021-

12/2021 
o projekte 

ešte nebolo 

rozhodnuté 

 
Celkový počet podaných projektov v roku 2020: 4 

Počet schválených projektov v roku 2020:   3 

Počet realizovaných projektov v roku 2020:  2 

Celková suma schválených projektov:   12 191.- € 

 
 

5 Marketing a propagácia v roku 2020 
 

V rámci propagácie a marketingu kniţnica propagovala svoju činnosť v týchto médiách: 

Týţdenníky Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, časopis Poddukliansky 

knihovník – články o činnosti a aktivitách kniţnice, plagáty, pozvánky, oznamy a pod. 

Infokanál Mesta Svidník – oznamy, pozvánky, plagáty 

RTVS – televízne šoty 

Slovenskom rozhlase – národnostno-etnické vysielanie Košice – informácie o podujatiach 

kniţnice a o ďalších aktivitách 

Webová stránka kniţnice, sociálne siete – facebook, instagram, youtube 
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6 Organizačná štruktúra  
   

Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2020: 17,35 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2020: 18  

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 18 

Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 0 

Odborní zamestnanci: 14 

Administratívni zamestnanci: 2 

Ostatní: 2 

Pohyb zamestnancov v r. 2020 (odišli/noví): 1/0 

 

Príloha: aktuálna organizačná štruktúra 

 

 

 

7 Budovy  

7.1 Počet spravovaných objektov:  
 

Adresa: Ul. 8. mája 697/55, 089 01 Svidník 

Plocha (m²): 863 m² 

Účel vyuţitia objektu:  

Poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb 
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Stručný popis stavu objektu:  

V roku 2020 sa kniţnici podarilo zrealizovať investície z beţných prostriedkov od 

zriaďovateľa a z vlastných zdrojov: 

 Rekonštrukcia kuchyne v čiastke 6 320.- € 

 Modernizácia kniţničných priestorov (skrinky na kniţničné dokumenty) v čiastke 

2 600,- € 

 Rekonštrukcia čitárne na multimediálnu v čiastke 4 252.- € 

 

 

8 Nájmy 

 

8.1 Prenajaté priestory:  
 

Adresa: Ul. 8.mája 697/55 

Prenajímateľ: Podduklianska kniţnica 

Nájomca: Sendys Svidník 

Plocha (m²): 73 m² 

Výška ročného nájomného: 1 475,43 € 

Doba nájmu: neurčito 

Účel: predajňa 

Stručný popis stavu objektu: objekt je v dobrom stave 

Iné 

 

Adresa: Ul. 8.mája 697/55 

Prenajímateľ: Podduklianska kniţnica 

Nájomca: ASO Vending Banská Bystrica 

Plocha (m²): 1 m² 

Výška ročného nájomného: 120 € 

Doba nájmu: neurčito 

Účel: kávomat 

Stručný popis stavu objektu: objekt je v dobrom stave 

Iné 

 

8.2 Ostatné nájomné zmluvy:  
 

Predmet: Nájom pozemku na parkovanie vozidla 
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Prenajímateľ: SAD Svidník 

Nájomca: Podduklianska kniţnica 

Výška ročného nájmu: 401,28 € 

Doba nájmu: neurčito 

Účel: parkovanie bibliobusu 

Iné 

 

Predmet: Predaj-servis 

Prenajímateľ: CWS-boco Hlohovec 

Nájomca: Podduklianska kniţnica 

Výška ročného nájmu: 417,60 € 

Doba nájmu: neurčito 

Účel: hygienické zariadenia  

Iné 

 

9 ROZBOR HOSPODÁRENIA 
 

                FINANČNÁ ČASŤ 

 

          Kniţnica sídli vo vlastných priestoroch na výmere 863 m² zastavenej plochy. Z  

 

toho 73 m² prenajíma na obchodné účely. Príjmy z prenájmu sú pouţívané na  

 

úhradu prevádzkových nákladov kniţnice. Vykurovanie je zabezpečované z vlastnej  

 

plynovej kotolne. 

 

         Činnosť kniţnice zabezpečuje 17 zamestnancov. 
 

 

1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia 

      

              Beţné výdavky 

 

 

       Schválený rozpočet :          321 394,- €       
 

       Upravený rozpočet :            334 911,- €     

 

      Rozpočet bol upravený aj  o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov  vo výške    

  

      29 677,46  €,  a z FPU vo výške 4 365,08 €, ktoré neboli v roku 2019  pouţité.         
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       Kapitálové výdavky 

 

 

        V I. – IV. Q.2020 mala kniţnica  kapitálové výdavky vo výške 7 696,80 € na 

kniţničný program DAWINCI, 600,- € na dodatok k programu DAWINCI – e-knihy 

a 853,- € zmenou na iné poţitie 

nákup nábytku s pouţitím vlastných prostriedkov vo výške 1077,- €. Celkovo bolo 

čerpaných 9149,80 € na kapitálové výdavky. 

       

 

2. Plnenie príjmov 

 

 

Príjmy z rozpočtu PSK /v €/:                            Schválený         Upravený         

Skutočnosť         % 

  

- beţný transfer                                               321 394,-          334 911,-        334910,62          

99,99 
 

 Schválený Upravený Skutočnosť % 

Príjmy z vlastných zdrojov: 12 050,- 9 066 9 066,36 100,0 

- z toho     

   z prenájmu /212003/ 1 450,- 1 545,- 1 544,75 100,0 

   za porušenie ostatných predpisov             

  -upomienky za nedodrţanie 

výpoţičných 

   lehôt./222003/ 

1 700,- 650,- 650,13 100,0 

   za predaj sluţieb /zápisné, rešerše, 

MVS,  

   internet, videopoţičovňa, príspevok 

od 

   OÚ na činnosť bibliobusov/ /223 

001/ 

8 900,- 6 826,- 6 826,35 100,0 

  z dobropisov  45,- 45,13 100,0 

 

Rozpočtované príjmy neboli naplnené z dôvodu pretrvávania pandémie – zatvorenia 

kniţnice. 

 

Podiel príjmov z vlastnej činnosti k celkovým príjmom činí  0,027 %.    

               

3. Čerpanie výdavkov 

 

 

 610 - Výdavky na mzdy                                                                                 179 400,71  € 
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Činnosť PK zabezpečuje 17 zamestnancov, z toho 12 pedagogických a 5 nepedagogických.    

PK ako jediná na Slovensku poskytuje sluţby vidieckemu obyvateľstvu bibliobusom..

       

      

Zamestna

nci 

Tarifná mzda v € 
Osobné príplatky v 

€ 

Príplatky za riadenie v 

€ 

Prípl. zvýš. 

tarifu 

z PSK z vlast. 

z 

PS

K 

z 

vlast. 

z 

PSK 
z vlast. 

z 

PS

K 

     

z v

las

t. 

 

Pedagogickí          75 831,81                          7 683,51                          2 140,50                             

3 808,85        

 

Nepedagogickí      55 930,58                          6 297,33                              

                                                                                                                                                                                     

Spolu                    131 762,39                        13 980,84                          2 104,50                             

3 808,85 

 

V IV. Q 2020 boli vyplatené odmeny zamestnancom vo výške 13 050,- € - 5 526,- € zdroj 41 

a 7 524,- € zdroj 46, 7 050,- € pre pedagogických a 6 000,- € pre nepedagogických 

zamestnancov. 

Priemerná hrubá mzda za  I. – IV. Q  2020 bola  vo výške  879,- €, priemerná čistá mzda 

714,- €. 

 

     

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa                                  17 587,08  € /z PSK/  

                                                   

                                                                                                           z PSK                           z 

vlastných 

621 

Poistné do Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne 

 

12 145,08 

 

623 

Poistné do ostatných zdravotných 

poisťovní 

 

5 442,- 

 

 
 
 
 
 

625 -  Poistné do Sociálnej poisťovne                                          41 761,14 /z PSK/  
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                                                                                                        z PSK                                 z 

vlastných   

                                                                                                        

                                                                                                                                 

625001 
nemocenské 2 416,68 

 

625002 
starobné 

 
21 422,27 

2 752,28 

625003 
úrazové 

 
1 389,57 

 

625004 Invalidné 
 

4 184,40 

 

625005 
v nezamestnanosti 

 
1 394,56 

 

625007 
do rezervného fondu 

 
8 201,38 

 

 

 

 

 

 

627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní          2 610,-  €   /z PSK/                  

 

Zamestnanci PK sú poistení v DDP TATRY SYMPATIA  v počte 16. Organizácia kaţdému 

zamestnancovi mesačne prispieva sumou 15,- €. 

 

 

 

630 – Výdavky na tovary a sluţby                                                     96 002,65 €  /z PSK/ 

630 – Výdavky na tovary a sluţby                                                   32 323,61 € /z PSK/   

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet € 

Skutočnosť k 31.12.2020 

Celkom € 

z toho 

VÚC Vlastné 

      € % € % 

630 spolu 
 

96 002 
96 002,65 96 002,65 100,0 

1274,31 

100,0 

631 1 000,- 901,- 901,30 100,0   

632 

 

 

14 125,- 14 125,41 14 125,41 100,0   

633 41 602,- 41 601,51 41 601,51 99,99   

634 10 708,- 10 708,64 10 708,64 100,0   
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635 7 463,- 7 462,34 7 462,34 99,99   

636 869,- 869,28 869,28 
100,0 

 
  

637 20 334,- 20 334,17 20 334,17 100,0   
 
 
                                                                             

631 – cestovné náhrady 
 
 

631001  - tuzemské                                                                                                                

901,30  €  /z PSK/ 
Bolo vykonaných 153 sluţobných ciest za účelom školení, porád a nákupu literatúry. Taktieţ 

denne boli vykonávané sluţobné cesty bibliobusom a to jeden vodič a  knihovník po určených 

trasách regiónu.  

 

 

632 – energia, voda a komunikácie 

 

  
632001 – energie                                                                                                               10 019,35  €  /z PSK/              
 /vykurovanie knižnice je na plyn z vlastnej plynovej kotolne, kde platby sú realizované  na základe  

 splátkového kalendára/ 
 
 
632003 – poštovné                                                                                                               490,17  €  /z PSK/ 
  / spotreba poštových známok  a poštovné na podací lístok / 

   
632004 – komunikačná infraštruktúra                                                                                 1 665,72  €  /z  PSK/ 

   /VUC NET/ 
632005 - telekomunikačné služby /mobilné hovory a pevná linka /                                   1 950,17  € /z PSK/                                                          

 
 
633 – materiál 
 
633001 – Interiérové vybavenie                                                                                      14 445,69 €   /z PSK/ 
 
633002 - Výpočtová technika                                                                                            4 419,76 €  /z PSK/ 
 
633004 -  prevádzkové stroje, prístroje                                                                             1 475,- €  /z PSK/ 
  
633005 – špeciálne stroje, prístroje a zariadenia                                                             1 536,- €  /z PSK/ 
 
633006 – všeobecný materiál                                                                                            3 261,62  €  /z PSK/ 
                 /nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, tonerov a pod./ 
       
633009 – knihy a časopisy                                                                                               16 463,44  €  /z PSK/ 
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                             

634 – dopravné   
 
              
634001 – palivá a mazivá                                                                                                  5 764,18  € /z PSK/ 
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                /spotreba 4 502,06  l nafty bibliobusom, ktorý za I. – IV. Q 2020  najazdil  11 909 km 
                a spotreba  820,2  l benzínu služobným autom, ktoré najazdilo 11 732  km/ 
  
 
  
634002 -  servis, údržba a opravy                                                                         2 986,04  €   /z PSK/   
                                                                                                                     
                                                                          
                                                                                                  
634003 – poistenie                                                                                                  1 605,42 €   /z PSK/ 
              /havarijné a zákonné poistenie služobného auta a bibliobusu/ 
 
 634005 – karty, známky, poplatky, mýto                                                               353,-  €  /z PSK/ 
                /diaľničná známka pre služobné motorové vozidlo  a mýto – bibliobus/ 
 
       

635 – rutinná a štandardná údrţba 
 
 
635006 – rutinná a štandartná údržba budov                                                                        5 913,78  €  /z PSK/ 
                 
 
635009 – údržba softwaru                                       1 548,56 € /z PSK/ 
                 /iSPIN, PAM/ 
 
 

636 – nájomné za nájom 
 
 
636001 – nájomné za nájom budov, objektov alebo častí                                                 496,08  € /z PSK/ 
                 /prenájom parkoviska na parkovanie bibliobusu/     
 
636002 – prevádzkových strojov, prístrojov                                                  373,20  € /z PSK/ 
   /za prenájom poštového priečinka na pošte a  
                prístroje do WC/          
           
                                                                     

637 – sluţby 
     
                                                         

 
637004 – všeobecné služby                                                                                                   3 601,05  € /z PSK/ 
                / PZS / 
637006  - náhrady, rekreácie                                                                                                     449,62 € /z PSK 
                  
 
637012 – poplatky, odvody                                                                                                        31,20  €  /z PSK/                   
                / bankové poplatky/l 
 
637014 – stravovanie                                                                                                             10 751,62 € /z PSK/ 
               /príspevok 55 % z 5,10 € na stravu zamestnancom/  
 
637015 - poistne                                                                                                                         309,26 € /z PSK/ 
               /úrazové poistenie/ 
 
637016 – prídel do sociálneho fondu                                                             2 473,96  € /z PSK/                  
                 /odvod 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd /  
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637035 – dane                                                                                                                           793,45  €  /z PSK/ 
                 / daň z prenajatých priestorov vo výške 328,82 €, 
     koncesionársky poplatok  55,74 € / 
637040 – služby v oblasti informačno-technologickej                                                             1 924,01 € /z PSK/ 
 
642006 – transfery na členské príspevky                                                                                      170,- € /z PSK/ 
      
         
642015 – transfery na nemocenské dávky                                                                                 131,72   /z PSK/   
                  
  
 

5. Záväzky a pohľadávky 
 
 Podduklianska knižnica vo Svidníku k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky: 
 

- Slovak Telecom, a.s.                                                   30,32 € 
- Slovak Telecom, a.s.                                                   53,70 € 
- Slovak Telecom, a.s.                                                   58,80 € 

Východoslovenská energetika, a.s.                          162,68 € 
SPOLU                                                                                     305,50 € 
 
 

 
Pohľadávky k 31.12.2020  vo výške                                                       

106,47 € 

 

z toho 

* 33501 – pohľadávky voči zamestnancom   -  benzín                                                        

9,59   € 

* 33503 – pohľadávky voči zamestnancom   -  nafta                                                         

76,43   € 

* 33504 – pohľadávky voči zamestnancom   -  benzín                                                      

20,45   € 

 

/pohľadávky predstavujú zostatok nafty v nádrţi  bibliobusu a benzínu  v nádrţi sluţobného 

auta/                                                                                                         

 

 

6. Fond sociálny:  
PS k 01.01.2020                                                                                                                 

503,15  €                                                
Tvorba                                                                                                                              

 2 473,96  €   
Pouţitie                                                                                                                              

2 509,20  €                                                             
KS k 31.12.2020                                                                                                                  

467,91  €                                                    
       

Tvorbu FS predstavuje 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd. Fond bol pouţitý na 

príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške  0,68 € na jedno jedlo. 

Zostatok fondu je finančné krytý.   
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7. Účelové prostriedky  
 

V I. – IV. Q 2020 boli pridelené  účelové prostriedky na rekreácie vo výške 449,62 €,  2 000,- 

€ na knihy,  

243,- € pre JSD,  1 536,- € na bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty a   9 288,- € 

na odmeny a odvody – hmotná zainteresovanosť. 

 

 

  

Hospodársky výsledok za rok 2020 je 0,- € 

 
        

Vo Svidníku 20.1.2021 

 

Vyhotovila: M. Vaňková 

 

        Mgr. Kamil Beňko 

             riaditeľ PK 
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PRÍLOHY 
 

Príloha č.1 
 

Programový rozpočet –  2020 

 

  Plán Skutočnosť 

1. Počet pouţívateľov 2 500 2 346 

2. Počet návštevníkov 28 900 22 158 

3. Počet kniţničných prírastkov  1 550 2 280 

4. Počet podujatí 125 225 

 

 

Ostatné ukazovatele - 2020 

 

  nepl. Skutočnosť 

1. Kniţničný fond nepl. 95 493 

2. Výpoţičky 75 150 55 536 

3.. Úbytky nepl. 1 844 

4.. % pouţívateľov z počtu obyvateľov 20 21,89 

5. Online podujatia nepl. 6 

6. E-knihy nepl. 35 

7. E-čitatelia nepl. 19 

 

 

 

Príloha č.2 

 

Súťaţe – 2020 

 

Termín 

 

Názov  

súťaţe 

Charakter  

súťaţe * 

Zdroj 

financovani

a 

Poznámka 

 

január Šikovníček okresná   

 Čo je to?    

 Nájdeš správne dvojice?    

február Čo je to?    

 Vedomostný kvíz na 

precvičovanie mozgových 

závitov 

   

marec Máš filipa?    

 Čo je to?    
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jún Máš filipa?    

 Kde bolo, tam bolo ... regionálna   

 Čo je to?    

september Máš filipa?    

 Dám ti hádanku    

 Čo vieš o okrese Svidník?    

 Prešmyčky    

 Čo je to?    

november Pavlovičov literárny Svidník regionálna   

december Svätý Mikuláš    

 Máš filipa?    

*súťaţ celoslovenská, krajská, okresná... 

 

Príloha č.3 
 

Výstavy – 2020 

 

Termín 

 

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Poznámka 

február Boţena Nemcová v 

literatúre 

PK 200. výročie narodenia 

 Dvaja PK NTM 

jún 

júl 

Kde bolo, tam bolo ... 

 

PK výstava výtvarných prác 

september 

 
Osobnosti rusínskej 

medzivojnovej histórie 

PK  

 

 

Príloha č.4 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSKv r. 2020 

 

Termín 

 

Názov podujatia Počet 

návštevníkov 

Stručný popis/Poznámka 
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Príloha č.5 

 

Podujatia – 2020 

 

Termín 

 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Počet 

návštevníkov/

počet 

opakovaní 

Zd

roj 

fin

anc

ova

nia 

január Prečo  si taká ako 

ja? 

výchovno-vzdelávacie 46/2  

 Informačná výchova výchovno-vzdelávacie 12  

 Trojruţa záţitkové vyučovanie 16   

 Maťko a Kubko  

s 3.A 

záţitkové vyučovanie 18  

 Zlatý dukát kultúrno-spoločenské 16  

 Klub spoločenských 

hier 

kultúrno-spoločenské 15/2  

február Ako sa druháci 

skamarátili 

s rozprávkami... 

výchovno-vzdelávacie 18  

 Vo dvojici je ţivot 

krajší 

kultúrno-spoločenské 21  

 Preneste sa do sveta 

detí 

výchovno-vzdelávacie 11  

 Ach, ta láska 

manţelská 

kultúrno-spoločenské 53  

 Medzinárodný deň 

materinského jazyka 

TOP 

výchovno-vzdelávacie 

167/2  

 Rusíni a pravoslávna 

cirkev 

národnostné 27  

 Uţ som prvák, uţ si 

čítam  sám 

výchovno-vzdelávacie 64/4  

 Moja cesta etnológa národnostné 32  

 Rusko a Rusíni národnostné 31  

 Klub spoločenských 

hier - Timeline 

výchovno-vzdelávacie 19  

marec Rozprávky 

a básničky pre 

škôlkárske detičky 

výchovno-vzdelávacie 27  

 Tvorivá dielňa – výchovno-vzdelávacie 15  
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rozprávkové záloţky 

 Tvorivá dielňa – 

kniţné sochy 

výchovno-vzdelávacie 15  

 Informačná výchova výchovno-vzdelávacie 55/6  

 Malí tvorcovia 

detskej knihy 

výchovno-vzdelávacie 20  

 Sila modlitby kultúrno-spoločenské 45  

 Jarný detox výchovno-vzdelávacie 18  

 Láska a rodina robia 

ţivot nádherným 

výchovno-vzdelávacie 25  

jún Uţ som prvák, uţ si 

čítam sám 

výchovno-vzdelávacie 45/2  

 Informačná výchova výchovno-vzdelávacie 7  

 Ako sme začínali, 

kde sme došli a ako 

ďalej – pohľad na 

činnosť Rusínov na 

Slovensku i v okrese 

Svidník 

národnostné 15  

 Rusínčina, jazyk náš, 

aká si nám blízka 

národnostné 18  

 Svidnícky rusínsky 

festival 

národnostné 23  

júl Prečítané leto - o 

meste 

celoslovenské podujatie 10  

 Naše mesto očami a 

ušami 

výchovno-vzdelávacie 10  

 Prečítané leto – o 

drakoch 

celoslovenské podujatie 9  

 Letohrátky výchovno-vzdelávacie 17  

 Piknikové čítanie kultúrno-spoločenské 20/2  

 Prečítané leto – 

o dverách a oknách 

celoslovenské podujatie 16  

 Zahrajme sa spolu výchovno-vzdelávacie 15  

 Prečítané leto – o 

stromoch 

celoslovenské podujatie 13  

 Strom splnených 

prianí 

výchovno-vzdelávacie 12  

 Prečítané leto – 

o tichu a načúvaní 

celoslovenské podujatie 15  

 Tvorivá dielňa - 

dráčik v kniţnici 

výchovno-vzdelávacie 15  

 Klub spoločenských kultúrno-spoločenské 21/2  
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hier - Rozprávkari 

august Prečítané leto  - o 

kuchyni 

celoslovenské podujatie 16  

 Tvorivá dielňa – 

malí kuchári 

výchovno-vzdelávacie 9  

 Tvorivá dielňa – 

letný venček 

výchovno-vzdelávacie 14  

 Prečítané leto – o 

ostrovoch 

celoslovenské podujatie 13  

 Prečítané leto -

o topánkach a 

ponoţkách 

celoslovenské podujatie 12  

 Prečítané leto - o 

knihách 

celoslovenské podujatie 14  

 Tvorivá dielňa – 3D 

postavička čitateľa 

výchovno-vzdelávacie 11  

 Klub spoločenských 

hier – Timeline 

Slovensko 

výchovno-vzdelávacie 18  

september Okrúhly stôl národnostné 31  

 V krajine Literatúra výchovno-vzdelávacie 34/2  

 Ţijú a tvoria medzi 

nami – Július Paňko 

kultúrno-spoločenské 27  

 Čo nájdete 

v oddelení 

bibliografie 

a regionálnej 

literatúry 

výchovno-vzdelávacie 13  

 Informačná výchova 

2. roč. ZŠ 

výchovno-vzdelávacie 42/2  

 Čo nájdete 

v oddelení 

bibliografie 

a regionálnej 

literatúry 

výchovno-vzdelávacie 76/4  

 Zo sveta rastlín, 

ţivočíchov a histórie 

výchovno-vzdelávacie 197/3  

 Jeseň s knihou TOP 

výchovno-vzdelávacie  

125/3  

 Poď, budem ti čítať výchovno-vzdelávacie 206/12  

október Noc s Andersenom 

z domu 

medzinárodné podujatie  11  

 Informačná výchova výchovno-vzdelávacie 19/3  
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december #GivingTuesday - 

Darovací utorok 

TOP 

charitatívna akcia 

85/3  

 

 

 Rozsvietenie 

vianočného 

stromčeka 

kultúrno-spoločenské 6  

 Sladký sobík výchovno-vzdelávacie 12/2  

 Celé Slovensko číta 

deťom v čase 

adventnom 

celoslovenské 7  

 Vianočné darčekové 

taštičky 

výchovno-vzdelávacie 7  

* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie kniţnice, cyklické 

podujatia, výchovno-vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a iné 

 

 

Príloha č. 6 

 

Online podujatia – 2020 

 

P.č. Názov  

podujatia 

Počet 

sledovaní 

Charakter podujatia 

1. Nájdete v našej kniţnici 281 Výstava kniţných titulov 

2. Krásy jesennej prírody  

fotoobjektívom  

M. Cibovej 

386 Výstava fotografií 

3.  Kniha roka PSK 2019 126 Výstava kníh nominovaných do 

súťaţe Kniha roka PSK 2019 

4. Home library 26 Súťaţ – moja domáca kniţnica 

5. Noc s Andersenom z domu 48 Medzinárodné podujatie na 

podporu čítania 

6. Andrej Sládkovič 11 Prezentácia k 200. výročiu 

narodenia spisovateľa 
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